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Prenumerata metams: -
Amerikoje ................................... $2.50
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Pusei Metų:
A menkoje ................................... $1.23
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Kanadoje ................................... 1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:
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NO. 43 geloivK) Telefonas 
SOUth BnctAn 3071

Amerikos Lietuvių Taryba 
Nutarė Sukelti $50,000
IR NUSIUNTĖ PREZI
DENTUI TELEGRAMĄ

Prašo pakelti protestą prieš 
komunistų terorą ir žmonių 

žudymą Lietuvoje

Pereitą savaitę New Yor
ke Įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir jos skyrių suva
žiavimas. Dalyvavo iš viso 
70 delegatų.

Tarybos centro komite
tas padarė suvažiavimui vi
są eilę pranešimų, būtent:

Apie Tarybos atliktus 
darbus, referavo sekreto
rius Dr. P. Grigaitis.

Apie Tarybos finansus—

vių Visuotiną Kongresą.
2. Rengti visose kolonijo

se masinius mitingus.
3. Plėsti kolonijose sky

rių steigimą.
4. Įpareigoti skyrius su

kelti politinei Tarybos veik
lai bent $50.000.

5. Ruoštis iškilmingiems i 
16 vasario minėjimams.

i Be to, Amerikos Lietuvių! 
Tarybos suvažiavimas nu- 

' siuntė prezidentui Roose- 
veltui telegramą, prašyda
mas ji padalyti intervenci
ją komunistų terorui Lietu
voje sustabdyt.

Tarp kitko telegramoj 
sakoma: “News escaping

raportavo ižd. M. Vaidyla. through the blanket of So- 
Apie Lietuvos šelpimą, riet imposed blackout on

informavo Dr. J. Končius.
Anie Informacijos Centro 

veikla žinių patiekė adv. K. 
Jurgėla.

Apie bendradarbiavimą 
su latvių ir estų organiza
cijomis paaiškino Tarybos 
pirm. L. Šimutis.

Išklausęs pranešimus, su-

all contacts \vith the out- 
side world depict the pic- 
ture of unprecedented ter- 
ror in the Baltie statės. 
Baltie populations are be- 
ing murdered, tortured. and 
driven on foot to distant 
parts of Russia... The con- 
tinuing terror calls for im- 
mediate intervention cf the

Štai kaip išrodo 
rikonams atiduoti. Iš 
Tai buvo jiems lekcija, 
dely matosi amerikiečių

išdid us 
jo liko

Aacheno miestas. Kūno voKieciai nenorėjo ame- 
tik griuvėsiai ir vokiečiai vistiek turėjo pasiduoti, 

kad Amerikos giikiu galybei negalima priešintis. Vaiz- 
tar.kas griaująs vokiečių lizdus.

važiavimas padarė visą ei
lę svarbių nutarimų, tarp,United States...” 

pažymėtini šie- į Kaip toli siekiai---------n. vii iv kruvinas

Kaip Naciai Plėšė 
Europos Žmones

Tik okupacinių lėšų prida
ryta už 26 bilionus dolerių

Suomijoj Atsirado 
“ Kairias ftarnių”

Baisi Katastrofa 
Cleuelande

Kepresents over 73.000 Lithuanians ia 
New Engianti. and about 1,000,06* 

in the United States
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Generolas Mac Arthur 
Jau Sugryžo J Filipinus

600 LAIVŲ IŠKĖLĖ TEN 
250,C03 A.MERIKIEČIŲ

Rusai Įsiveržė Į Prusus, pa
ėmė Jurbarką, Gumbinę 

ir Geldupi

1. Šaukti Amerikos Lietu- bolševikų ž\ algy bos teio- Anglija__tųri. Ekonominio 
---- -- --------—"—-------- karstas, gahrna rna*’Karo Ministeriją, kuri
-0 Valstybių Nepn- prezidentui, kad Maskva bai jdomi žinj Jos

pažįsta Sovietu sPina finus išduoti ir Pa- 7 . . 1
_____  , balčio

todėl nesitiki “beša- kunems 
balsavimo taikos I Suomijon.

S1O- 
paskelbė la-

Rusija
liško”

konferencijoj

Galų gale jau paaiškėjo 
“slapta” Maskvos politika.' 
Paaiškėjo, kodėl Maskva i 
davė savo “respublikoms” i 
teisę turėti atskirus užsienio 
komisariatus ir laikyti 
sienv savo atskirus “atsto-

Jie neri maldyt bolševikų 105 ž 
Rusiją

=___ , * . __
■Suomija

minio ir politinio 
dienas. Visa šalis išvargin
ta karo, žmonėms stoka

mis dienomis 
bai Įdomių

v čt Ko T - kaip naciški okupantai būtiniausių reikmenų. Tas 
Klastų pa egeius,, okunuotų šalių žmo- iššaukia daug nepasitenki

pavyko pabėgti Jje ^t 26.-

MASKVA DŽIAUGIASI 
CHURCHILLO KON

FERENCIJA

Bolševikų spauda Mask
voje džiaugiasi, kad Chur- 

uz' chiilo-Stalino konferencija 
„ _ , j i labai gerai pavykusi ir iš

vus. Tas buvo padalyta jos busią daug naudos. Dar
tuo tikslu, kad kiekviena 
Stalino “respublika” galėtų kai kuriais Europos 
turėti balsą busiancioj tai- mais. bet galima

konferencijoj. . įjs kad tie skirtumai

400.000,06(7 dolerių tik o- 
kupacinėms lėšoms padeng
ti! Vienur ėmė pinigais, o 
kur jų neturėta — prekė
mis. maisto produktais.

Ypač grobtas maistas ir 
gabentas naciu Vokietijon. 
Okupuotų šalių gyvento
jams palikta tiktai tiek. 
kad jie badu neišmirtų.

Vis dėlto šią žiemą na- 
Vokietija turės mažiau

kos
Šita “sekretą” dabar iš-, išK-o-inti ir 

plepėjo Maskvoje leidžia-) tvirtai
bolševikų laikraštis

likę nuomrmių skirtumų cių
klausi- i maisto, negu jo turėdavo 

esą tikė- pirma. Nespėta viską su- 
bus j grobti Rusijoje ir Francuzi-

bus
ir

zir.ones 
250

užmušti ir 
dsta

apie
SUZ'

ekono-i Pereitos savaitės penkta- 
chaoso dieni Clevelande Įvyko bai-

Aiijantų karo laimėjimai 
didėja. Amerikiečių armija 
Vokietijoj paėmė Aacheno 
miestą, kuri naciai gynė vi
somis savo iėgomis. Rusai 
tuo tarpu užėmė beveik vi
sa Klaipėdos krašta (tik ne 
Klaipėdos uostą) ir Įsiver
žė i Pi-usus.

Leidžiant ši “Keleivio” 
numeri spaudon. Maskva 
praneša, kad rusu armija 
paėmusi jau “1400 Vokie
ti jes kaimų ir miesteliu.” 
Išrodo tačiau, kad “Vokie
tijos kaimais ir miesteliais” 
įrsai vadina Klaipėdos 
krašto ūkininku sodvbas.

Maskva mini vardais tik 
du miesteliu, kurie guli tik
rai Prusu pusėj, tai Gumbi
nę ir GeldupĮ. Prūsų pasie
ny, Lietuvos pusėj, paimtas 
Jurbarkas.

Bet daug Įdomesnis, ne
gu šitie laimėjimai, Ameri- 1--- ---- ~---1— >< - - < -----
kos generolo Jiavnruiuru

sus sprogimas. Sprogo East 
Ohio Gas Co. tankas su ži
balu ir užliejo liepsnojan
čiu skysčiu kitus tankus, 

nimo. Dabar, kada Suomija) Tie irgi pradėjo eksplio- 
buvo priversta jieškoti tai-'duoti. Kilo didžiausis gais- 
kos, žmones apėmė apati-Įras. kuris siautė iki nedėl- 
ja. Suomijoje niekas neti- dienio ir sunaikino 250 gy- 
ki. kad bus galima Mask- ver.amu namu. palikdamas
vos reikalavimus patenkin
ti. Suomija šiandien turi 
apie pusketvirto miliono 
gyventojų, o kontribucijų 
ii turės mokėti net 300 mi- 
lionų dolerių! Priedais, ji 
netenka savo pramonin
gų teritorijų.

Nestebėtina, kad tokiose 
sąlygose žmonės eina iki

Hitlerio Atsišau
kimas

Šaukia į kovą visus vyrus, 
kurių jau nėra

mas
“Kaias ir Darbininkai.” 
Tas laikraštis aiškina, kad 
nors Sovietų Rusijos pres- 
tyžas nėr ši kara ir pakilo, 
vis dėlto pasaulio neapy
kanta prieš Sovietus nesu
mažės o. Esą dar 20 valsty
bių. kurios nepripažįsta so
vietu valdžios Rusijoj. Tos 
valstybės nriklauso prie 
Jungtiniu Tautų ir daly
vaus taikos konferencijoje. 
Taigi negalima, esą. nei ti
kėtas. kad jos balsuotu be
šališkai Rusijos atžvilgiu.

Vadinasi. Maskva numa
to taikos konferencijoje 
dausr jai priešingų balsų, ir 
t<~dėl Stalinas norėtų, kad 
visos jo “respublikos” ga
le-” turėti tenai po balsą.

Bet kaip butų. jeigu A- 
merika irgi pareikalautu 
atskiro balso kiekvienai 
savo valstijai?

taikai.

paruostas
pastoviai

joje.

3.600 žmonių be pastogės. 
Einant "Keleiviui” spau

don. radi jas skelbė, kad už
muštu ir sudegusių žmonių 
skaičius pasiekęs jau 105. 
Žuvusių gal bus da dau
giau. nes daugelio da nesu
randa. Sužeistų buvo 250.

Medžiaginiai nuostoliai, 
kaip juos apskaičiavo ap- 

siek-
$15,000.000.

DIDŽIAUSIS KONVOJUS 
PERPLAUKĖ ATLANTĄ

Iš Anglijos pranešama, 
kad šiomis dienomis tenai 
atnlaukęs iš Amerkios di
džiausis laivų konvojus su 
karo medžiaga ir maistu. 
Iš viso šitame konvojuje 
buvę 167 laivai, kurie va- 
benę daugiau kaip 1,000.- 
000 tonų karo reikmenų. 
Ta laivų grupė užėmė 26 
keturkampių mylių juros 
plotą, ir nei vienas laivas 
nežuvo. Tai parodo, kad 
vokiečiai ant jurų pasiliko 
jau bejėgiai.

ANGLIJOS LAIVYNAS 
PRIEŠ JAPONUS

VIKTORAS STRAVINS
KAS SUŽEISTAS 

EUROPOJ

Anglijos admiraliciios 
lordas Alexandar pasakė 
sumobilizuosiąs toki laivy
ną. kuris vienas pats galė
siąs apsidirbti su japonų 
laivynu.

Rusai Nepaima 
Klaipėdos

Nors iš Rygos vokiečiai 
pasitraukė be mušiu, bet 
Klaipėdoj jie laikosi ir ru
sai šito uosto vis dar nepa
ima. ŠĮ panedėli žinios iš 
Berlyno sakė. kad Klaipė
dą rusai turi apsupę nuo 
sausžemio.

Klaipėdos kraštas . yra 
lietuviu žemė, bet išbuvęs 
kelis šimtus metų po vokie
čiais. labai suvokietėjęs. 
Visam krašte yra anie 150.- 
000 gyventoju. 1923 metais 
Lietuvos šauliai Klaipėdą 
užėmė, ir alijantai pripaži
no ją Lietuvai, bet 1939 
metais vokiečiai vėl pasi
grobė Klaipėdos kraštą. If 
vokiečiai laiko Klaipėdą 
savo rankose iki šios die
nos.

kraštutinybių. Suomijoje išraudos kompanijos 
pradėjo veikti “kairiaspar- šią <‘i >Donoo<i 
niai.” Jų atsirado ir socia
listų partijoje. Jie sako. 
kad reikia kaip nors Mask
vą maldyti. _____

Niekam nėra paslaptis.' Paryžiaus socialistų spau 
kad gera dalis tų "kaina-Į praneša, kad Ispanijos 
sparnių yra tik maskuoti; republikonai smarkiai ata- 
komunistai. Jie darys vis- kuoja diktatoriaus Franko

ISPANIJOS REVOLIUCI
JA STIPRĖJA

Lawrence. Mass. — Karo 
Departamentas pranešė se- 
serei. kad jos brolis Vikto
ras P. Stravinskas yra su
žaistas Europos karo veiks
muose.

Žinios iš Šveicarijos - Ita
lijos pasienio sako, kad ali
jantų aviacija Italijoj smar
kiai bombardavusi Milano 
dirbtuves, kur buvę užmuš- 
.ti keli šimtai darbininkų.

ką Suomijos žmonėms su- 
demoralizuoti ir parduoti 
juos i bolševiku nelaisvę.

Neužilgo Suomijoje bus 
rinkimai. Maskvos penimi 
komunistai jau dabar veda 
smarkia agitaciją už rinki
mą “tikrų liaudies atsto 

vų,” kurie Suomijai
sotų ir laimingą gyveni-|bė.

garnizonus Francuzijos pa
sieny. Leridos apylinkėje 
veikianti 20,000 repubiiko- 
nų armija. Kitos žinios sa
ko. kad Francuzijoj jau 
susidarė ispanų respubli
kos valdžia, kuri prašanti 
alijantų pripažinimo kaip 

duosią teisėta Ispanijos vyriausy-

Hitleris išleido i vokiečių 
tautą desperatišką atsišau- 
kima. Kalbėjo ne jis pats, 
bet kaž kas kitas jo vardu.

“Kaip 1939 metais, taip 
ir šiandien mes stovim prieš 
savo priešus vieni patys,” 
sako tas kalbėtojas.

Bet tai netiesa. Naciai 
šiandien netaip stovi, kaip 
1939 metais. Karo pradžioj 
jų armija ėjo per Rusiją 
kaip viesulas. Į kelias savai
tes ji užėmė visą vakaru 
Europą, gi rytuose pasiekė 
Maskvą ir Kaukazą. O šian
dien ji iš visur traukiasi.

“Aš šaukiu i kova visus 
vyrus,’’ rėkė neva Hitlerio 
balsas.

Bet kur tie vyrai? Visi 
sveiki ir nesveiki vokiečiai 
iuk šonai iau paimti armi
jom Daugiau jų nėra.

Vokietija priėjo iau lien- 
to gala ir prieš Hitlerį sto
vi neišvengiamas “kaput.”

sugryžimas i Filipinus. Visų 
pirma, per kelias dienas be 
pertraukos Amerikos bom
banešiai pleškino japonus 
Formozos saloje, kuri "uli 
tarp Filipinų ir Japonijos, 
netoli nuo Kinijos pakraš
čio. Matyt, amerikiečiai no
rėjo išvilioti i atvirą jurą 
ir sunaikinti japonų laivy
ną. Bet japonų laivynas ne- 
drvso pasirodyt.

Tuomet amerikiečiai pa
darė invazija Į Filipinus. 
Apie 600 laivu atvežė ir 
iškėlė ant Filipinų salos 
250,000 amerikiečių armi
ją su tankais, kar.uolėm’s 
ir kitais karo pabūklais.

Išlipę i krantą, amerikie
čiai tuojau puolė ir užėmė 
japonu orlaivių bazę ties 
Taklobanu.

Iš 600 Amerikos laivu, 
nukentėję tik du: vieną jų 
sugadino japonu bomba iš 
oro, o kitam pataikė priešo 
artilerija nuo kranto.

Ir rašant mums šiuos žo
džius, žinios praneša, kad 
Amerikos karo laivai lėk
tuvams vežioti atvežė Į Fi
lipinus dar 127 bombane-
3iu3, kuFic ir Ti»iw
kiną priešo lizdus Filipinų 
salose.

Kartu su Amerikos armi
ja išlipo Filipinuose ir Fili
pinų prezidentas, kuris tuoj 
atsišaukė Į gyventojus, ra
gindamas juos priešintis 
japonams visokiais budais.

Kai 1942 metais japonai 
užėmė Filipinus, generolas 
MacArthur, bėgdamas iš 
tenai pasakė: “Aš sueryšiu 
i Filipinus ir vėl.” Ir jis sa
vo žodi išpildė. Filipinų iš
laisvinimas prasidėjo. Iš Fi
lipinų bus lengva sutriuš
kinti visą Japoniją.

Rudieji Kvislingai
Pabėgo Vokietijon
Jų vietas dabar užima 

raudonieji išgamos

NĖRA POPIEROS PIRKI
NIAMS SUVYNIOTI

mą." Galimas daiktas, kad, 
i parlamenta pateks kokie, 
du tuzinai Maskvos pakali-! 
ku komunistu.

SAKO. RYGOJ VOKIE
ČIAI NUŽUDĖ 100.000 

ŽMONIŲ

SUDUŽO DU TRAU
KINAI

Pereitos subars nakti ne
toli nuo Stamfordo. fon- 
neetieut valstijoj, sudužo

--------  du prekių traukiniai, kurie
Guatemalos respublikoj bėgo iš New Yorko Į Xe\v 

karininkai su studentais

GUATEMALOJ VAL
DŽIOS PERVERSMAS

Latvijos “vyriausiojo so
vieto” kvislingas Plesums 
sako, kad vien tik Rygoje 
vokiečiai išžudę 100,000 
žmonių. Bet šitas kvislingas 
visai užtyli, kad Stalino 
žvalgybininkai Latvijoj iš
žudė jau ištisus miestelius.

Bostono departamentinė- 
se krautuvėse ši panedėli 
pirkiniai buvo paduodami 
kostumeriams nesuvynioti Į 
popiera. Tūkstančiai mote
rų pirkėjų nešėsi namo ne
suvyniotus čeverykus. suk
neles ir net vaisius. Matote, 
trūksta popieros. nes trūks
ta darbininkų, kurie popie- 
rą gamintų.

PERSAI ATMETĖ RUSŲ 
PASIŪLYMĄ

su
nuvertė prezidento genero
lo Ponce valdžią ir pastatė 
jo vieton triumviratą, susi
dedantį iš dviejų kariškių 
ir vieno civilio.

Haveną. Geleži kelis tapo 
užblokuotas keliom valan- Per Kubą pereitą savaitę 
dom ir greitieji traukiniai perėjo pašėlęs viesulas, kū
gy keleiviais turėjo stovėt! no greitis vietomis siekė 
ir laukt iki buv pašalintas 160 mylių per valandą. Už
laužąs. muštų žmonių esą apie 100.

Iš Teherano pranešama, 
kad Sovietų valdžia norė
jusi gauti aliejaus koncesi- 
jų iš persų vyriausybės, bet 
ši rusų propoziciją atmetu
si.

Pabalčio kraštams teko 
pažinti dvejopo plauko 
kvislingus: raudonus ir ru
dus. Raudonieji tarnauja 
Maskvai, o rudieji — Ber
lynui. Rusams užėmus Lie
tuvą. tenai atsirado Palec
kis, Liudas Gira ir kiti iš
gamos, kurie nuėjo tarnau
ti okupantams. Tai buvo 
raudonieji kvislingai. Kai 
vėliau Lietuvą okupavo vo
kiečiai. jiems Į talką stojo 
gen. Kubiliūnas ir keliatas 
kitų. Tai buvo rudieji kvis
lingai.

Dabar, kai vokiečiai pra
dėjo iš Lietuvos trauktis, 
kartu su jais traukiasi ir jų 
talkininkai su gen. Kubi- 
liunu priešaky.

Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centras New Yor
ke šią savaitę gavo žinių, 
kad gen. Kubiliūnas jau 
Vokietijoj. Taip pat išvy
kęs Vokietijon Latvijos kvi
slingas gen. Dankers ir Es
tijos išgama gen. Mae. Jų 
vietas dabar užėmė raudo
nieji kvislingai, kurie pir
ma buvo pabėgę Maskvon ♦

Pabalčio taufos r^r'i 
nei vokiečių, nri r’sų
mininkų. Jos nori but lai; 
vos ir nepriklausomos.

s-ci.
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TARP JUNGTINIŲ TAU
TŲ NĖRA VIENYBĖS

vo laivyną anglams, francu
zai sudarė Vichy valdžią ir 
viską atidavė alijantų prie- 

Žumalistas Bill Cunning- šams ir pradėjo net kariau- 
ham kritikuoja alijantų va-!ti prieš anglus (ties Granu 
dovybę, kad ji nepaskelbia ir Sirijoj).
viešai savo planų ir nepa-J To negana. Kai Ameri- 
sako aiškiai, ką ji mano da-j kos parašiutininkai dabar
ryti su išlaisvintais kraš
tais. Kaip bus po karo su 
Olandija. Belgija, Italija, 
Balkanais ir kitais plotais? 
Ar jiems bus sugrąžinta ne
priklausomybė, ar Anglija 
ir Rusija pasidalins jais 
tarp savęs?

Šiomis dienomis anglai 
buvo nuskridę Maskvon ii

nusileido Francuzijoj. kad 
išlaisvinti ją iš nacių, fran
cuzai puolė rinkti šilkinius 
parašiutus ir parsinešę juo* 
namo susikarpė moterų dra
panoms. Bet kai mūsiškiai 
parašiutininkai nusileido 
Olandijoj, tai olandai, nors 
daug biednesni už franeu
zus. surinko amerikiečių 

iritui ėjo ilgą konferenciją suT parašiutus i vežimus ir nu- 
rusais. Apie ką jie tarėsi? vežę i artimiausią ameri- 
Amerika nežino, nes ji toj, kiečių stovyklą visus atida- 
konferencijc j nedalyvavo, vė.

SUARDYTAS NIJMEGENO MIESTAS

2. S.
Ši nuotrauka parodo Nijmegeną, kitąsyk gražų Olandijos miestą. Dabar jis 

visas suardytas. Čia ėjo didžiausios kovos dė Waal upės tilto, - kuris matosi 
vaizdelio gilumoj. Alijantų parašiutininkai paėmė ji nespėjus vokiečiams iš
sprogdinti.

Kas Sąvaitė
frunta ant 60 myliu. Už- 
klupimai atsibuvo ant abie
ju pusiu miesto Vilkaviszkio 
ir 20 myliu nuo Prusiszko
rūbe žiaus.”

Tai rekordinė žinia—“vo- 
kiszkos glytos” daro “už- 

ant vokiško-pi-u- 
unto.”

Komunistai gali nesigirt 
savo ‘'saule” Stalinu. Pasi
rodo, kad Mahanojaus lie
tuviška “Saulė” daugiau 
mato ir žino. Stalinas senai 
savo armijas veda i Prusus 
ir nemato, kad “frunta” a-

Buvc tik pranešta 
merikos ambasadorius 
kvoje buvo “informuoja
mas” apie tos konferenci
jos eiera. Bet prezidentas 
Rooseveltas pa^kė spaudos ka^^į‘ai 
atstovams Wasmngtone, 
kad apie rusų-anglų dery-

I ..r*, ad A-
?daS-

Tai ve, kaip alijantai žiu
ri vieni i kitus. Ar galima 
stebėtis, kad tarp Jungtinių
Tautų nėra vieningumo: 

Žiūrint iš šalies, išrodo.
su rnisais genau-

, šia sutaria. Bet atsiminkimapie rusų-anglų „en- chuiehi!lo žodžius ,a. 
bas jis žinąs tiek pat, kiek;mfnte. HjU
■r jie. o jie nežino nieko. <lar4 Rusjja saV() prieSx‘jis

Paklaustas, kodėl Ameri- nepadarė bolševizmo musų 
ka toj konferencijoj neda- draugu'” 
lyvauja. prezidentas atsa- Ar manot, kad Churchil- 
kęs, jog Amerika nedaiv- io nuomonė anie liolševiz- 
vaujanti dėl to. kad “kor.- mą jau pasikeitė? Vargiai, 
ferencija neliečia jos reika- Kai jis dabar ruošėsi vykti 
lų.’’ Maskvon, jo ginkluotos j 5-

Cunningham tokiu pa- gos Įsiveržė Graikiion ir, 
reiškimu stebisi. Jis sako APaniion. Kodėl? Todėl, į 
jog daugelis kritikų mano. kad budamas Maskvoje 
kad rusų-anglu derybos tu- Churchillas turėtų vieną sa-

Toliau lordas Soutnby 
pastatė savo vyriausybei ši
toki klausimą:

“Mums nesyki buvo sakyta, 

kad rytų fronte rusai kontro

liuoja orą. Jeigu įaip. tai ko

dėl vokiečių orlaiviai nuolatos 

bombardavo Varšuvos sukte

lius ir nei vienas rusų lėktu

vas nemėgino vokiečiams pa

sipriešinti? Kodėl rusų oriai-į 

viai nenumetė Varšuvos suk:-' 

lėliams ginklų? Jeigu ju or-: 

laiviai buvo užimti kitur iri

gomis oro sąlygomis, mūsiškė Tai yra situacija, kurioj 
RAF atliko 2.000 mylių skri- gali atsidurti visa Amerikos 
dčmą ir bombardavo vokiečių pramonė po karo. Todėl ir 
Pabalčio uostus štetiną ir kyla klausimas, kas bus su 
Karaliaučių, kad tuo budu pa- darbininkų algomis? Ar 
dėti rusan s. Tai kainavo darbininkai Įstengs jas ap

ginti, ar jos turės kristi?mums 41 orlaivi. Jeigu mes 

nesigailėjome šitokių aukų, 

kad padėti rusams, Lt kodėl 

jie negalėjo surasti bent ke

lių lėktuvų, kad padėti musų 

talkininkams Varšuvoj?'’

Sunaikinti Vokieti
jos Pramonę, ar Ne

Mac Arthur Filipinuose
Amerikos armija jau Fi

lipinuose ; ten ir generolas 
MacArthur.

Pirm dviejų metų, kada 
japonų armija okupavo Fi
brinus. generolas Mac-Ar- į.n 
thur turėjo pasitraukti, bet 
jis pasakė: “Aš sugryšiu!”

ir iis gryžo. Jei tikėti 
i ranešimams, Leyte saloje 
iškelta net 250,000 karei
viu.

Mikado* “Hanzai” (va
lio) legionai turės arba 
kraustytis iš Filipinų ar žu 
ti. Amerikonas sake: “ge
riausias japonas yra negy
vas iaponas.”

Filipinų salos turi virš 16 
milionų gyventoju. Bendra- 
sis žemės plotas - 115,00b d“mokrata
keturkampių mylių. Japo
nams netekus Filipinų, jie 
neteks juros kelio i Olandų 
Indijas ir kitas Ramiojo 
vandenyno salas. Tad ko- 

; va už Filipinus gali but la
bai žiauri ir nuostolinga.

Bet tos kovos pasėkos 
bus tokios: tekančios saulės 
krašte nusileis didingojo 
Mikado saulė, Japonija 
praloš karą.
Smetoniškas nemokša

kad “frunta” 
lakuoja “vokiszkos glytos.”
Vėl gavo “per nosi”

Musų komunistams vis 
nesiseka. “Draugas” prane- 

kad Chicagoje buvo su- 
susirin- 

kimas. Jame dalyvavo ir 
“Vilnies’’ atstovas. Nei iš 
šio nei iš to, jis ėmęs Įtari
nėti nekomunistinių pažiu- 

kurie nenorirų lietuvius, 
vienybės.

Chicagos majoras Kelly 
vyruką sudraudė ir jis 

nutilo.
Taigi, komunistai vėl ga

vo “per nosį,” bet ar mano
te. kad jie demokratą Kel
ly prakeiks ir šauks i deba-

■' ta

.Uf

pažymėjo, kad 
Anglijos garbė.

n labai didelės reikšmės. 
Iš Turkijos sostinės prane
šama. k2d rusai su anglais 
svarstę ir Amerikos klausi
mą.

\Vashingtono manymu, 
Maskvos konferencija Ame
rikos reikalų nelietė.

Amerikos reikalai nebu

vo koią Balkanuose. Į ku- į 
riuos Stalinas irgi briauja- 
si. ' Į

Ar daug čia nuoširdumo? 
Arba paimkim Lenkijos 

klausimą. Maskvos radijas 
išprovokavo Varšuvos gy
ventojus, kąd pultų vokie
čius iš vidaus, o kai lenkai

Worcesterio “Amerikos 
Lietuvyje” dažnai rašinėja 
vienas V. M. Klausutis. Jis 

. ~ . . , , . Smetonos kavalierius ir,;
Amerikoje pasigirdo bai- aifku demokratijos prie

šų. kad norint apsaugot pa- Francuzijos ir Ita-
saulį nuo kito karo būtinai ,ijos nelaimių jis ka<!
reikia sunaikinti \ oktetuos jr Francuzij’ ir Ralija s„.
piamonę. jos fabnaus su- smukusios todėl, kad — 
griauti, o masinas išvežti ir
atiduoti jes kaimynams. “Francuzijos demokrati- 
kurių fabrikus vokiečiai su- ja buvo beribė, kad jos ‘de- Ta,xXv 
ardė. Didelius Vokietijos mokratų’ dauguma buvo

‘Vil-Nieko panašaus! 
nies” komunistas ir muša
mas kabinasi Į demokrato 
Kelly skvernus, jis bažija- 
si: “Aš už demokratus, už 
tamstą, mister Kelly”...

Bet to paties Kelly maši
ną remia ir republikoniš- 
kas “Tribūne.” Chicagos 
Kelly — gryniausia kopija 

City majoro Hague.

Southby 
jam rupi

jie paryš negalėjo lenkams pa- Anglija stojo karan vien tik 
gelbėti, tai kodėl jie neįeik > dėl to, kad Vokietija ir Ru- 
savo teritorijoj nusileisti Ali- sija užpuolė jos sąjunginin- 
jantu lėktuvams, kurie nešė į kę Lenkiją. Lenkija buvo 
Varšuvos sukilėliams pagal-' sudraskyta ir jos žmonės iš- 
ba?” blaškyti. Bet ir išblaškyti

po visą pasauli jie visur pa
silieka ištikimi alijantams. 
Jie ir šiandien lieja savo 
kraują visuose frontuose 
kartu su alijantais. Ir jeigu 
visa to akyvaizdoje Angli
ja šiandien parduos juos

L zsienio i trir.čiiu
'okietijos _
i mnžnę Karolio Markso mokyklos-: Amerikonas sako: “Mi

ris Anthonv Eden atsakė, 
kad Anglija niekad nenorė-

vo liečiami ir tada, sako stojo i atvirą kovą, Maskva į°, ?au. ot’'\ /?.Us^os 
Cunningham, kai Vokietija paliko juos vienus, kad na- dyklomis. Atstovas bouth- 
jsiveržė Lenkijon, tačiau ciai juos išžudytų. Į fe* tuomet paaiškino, kao
penki milionai mūsiškių vy- Šitie faktai kaip tik pa- J.1? turėjęs galvoje ne Ang
ių šiandien lieja savo krau- tvirtina Churchillo žodžius. -H08* lektu-
ją užjury ir visa tai mums kad bolševizmas nebuvo ir kune is Italijos nese 
kainuoja labai daug auk- nėra alijantų draugas. Varšuvai pagalbą n kuiiem 
so. * Gaila tačiau, kad ir kiti Į

Tarptautiniai Įvykiai lie- alijantai yra draugai tik iš 
čia visas tautas: kitaip iie bėdos lonau
nebūtų tarptautiniai. Todėl
negalėjo neliesti mus ir
anglų-rusų konferencija 
Maskvoje.

Mus liečia viskas, kas de
dasi Europoje. Štai. Itali
joj suirutė. Sukako jau me
tai
karą 
neva 
bet
kas jos laukia po karo. Mes; 
kaliau jam už demokratiją, 
tačiau demokratiniai ele
mentai neprileidžianti prie 
valdžios; mes nuvertėm 
Mussolinio fašizmą, tačiau 
to fašizmo ramsčiai pasilie
ka prie valstybės vairo.

Francuzai taipgi nepa
tenkinti. Jų vadas, genero
las Charies de Gaulle. aiš-

ANGLIJOS PARLAMEN
TARAI SPIRGINA 

RUSIJĄ

U,~, 
us. k 
'aršiu

rusai neleido nutūpti savo 

atstovas
pridūrė:

“Rugpiučio 29 d., labai blo-

rlvame saicL-alHi.’ti
ukius ir išdalinti dabarti- auklėtiniai. Tiek galima pa- šery loves company.” Ko- 
niams fabriku darbininkam, sakyti ir apie Italijos demo- munistiški mizerijos atsidu- 
Vienu žodžiu, paversti Vo- kratus Mazzini ir Garibal- rė vienoje kompanijoje su 
kietiją žemdirbiu kraštu, di”... .Jie Italijai davę Mus- reakcionieriaus McCormic- 
Neturėdama fabrikų, ji ne- solini. ko mizerijomis.

Čia sumaišyti žirniai su --------
su- Fricai “raus” iš Aachsno!

p, u ’ r galės pasigaminti ginklu ir Čia sumaišyti
Rusijai, tai ko verta ;tUo budu'pasaulis bus *ap- kopūstais. Francuziją

a‘ saugotas nuo karo. smuko kaip tik dėl to, kad Amerikos armija jau pa-
Pirmutinis šitoki piana joje “Markso mokyklos įėmė Vokietijos miestą Aa-

Anglijos garbė pasaulio
kyse? ii,,nuliui- -livru mmim j-- __ - _____

Š1^ip - Angl’j°?. -pa,la'; pasiūlė Tždo Departamento auklėtinių” buvo mažuma!' chen. Suimta daugiau 10,- 
<«niMOa«VvPirglnanHsekretorius Morgenthau. Gi italai patriotai Mazzini*: belaisvių.

>outhby ; a?tį’ngkertu Xkn?Hior va ė Vien’ pritarė, kiti—ne. ir Garibaldi senai mirę! Tai Nacių armija buvo gavus 
xa: 11 Kanu anglijo., vai-, rafjo at_ kaip jiedu galėjo duoti Ita-1 ultimatumą geiumu pasi-
dzia, kun tai politikai ne?1‘(balsių jau ir Anglijoje. Lon- lijai diktatorių Mussolini? duoti. Ji nesutiko to dary- 
pnesma. ! dono dienraštis “Times” Klausutis - Čekanauskas j ti. Tik tada, kai jie gavo

iam griežtai priešingas. Tas turi daugiauKAIP BUS SU ALGOMIS PO KARO
1 Churchil- Karas eina prie pabaigos mokėjusi liejikam* (found-

pasakytą Anga- jr ?avaime kyįa klausimas: ry men) tarp $500 ir $600 
Dabar, pradėjus 

karui ginklus, 
organizatoriai.

lygio? surašę visus darbininkus i
* Šiandien aišku tik tas. uniją ir pareikalavę, kad 
kad civilė pramonė negalės darbininkams butų moka- 
tokiu algų mokėti, kokias ma po $1.00 Į valandą. Šla-

Atsiliepdamas 
lo kalba

* Aš pilnai sutinku, kad ang
lai linki Rusijai daug gero. 
Bet ar Sovietai galės tuos lin

drąsos.
Tik

negu i lupti. ’• ana
paverstas 1 griuvėsius, na
ciai turėjo pasiduoti. .Jie 
paklausė kanuolių ir bom
bų muzikos “raus” ir ran
kas iškėlę slimpino Į be
laisviu stovyklą.

Kada nors šitos “muzi
ko

laikraštis norėtų, kad Vo- žinojimo. Bet. matote, ir jis 
kietijos gamyba butų pakel- pc,į hut žmonių mokytoju 
ta iki “aukščiausio laips- >r išganytojui
nio,” nes tik tuomet Vokie- ^1^ dekretas 
tija busianti naudingas or
ganizuotos Europos ekono- Lietuvių komunistų fiu- 
miios dalyvis. ; reris Bimba savo “Laisvė-

Morgenthau pasiūlymą paskelbė toki dekretą: kos paklausys ir nacių 
Londono dienraštis supran- J “tarybinę’ Lietuvą bus fiureris Hitleris, jei šis da
ta kaip “pateisinamo piktu- sugražinti visi lietuviai, ku bus gyvas, kada alijantų 
mo išreiškimą,” tačiau tas rie pabėgo nuo bolševikų aimija pasieks Berlyną, 
“rimtoms diskusijoms ne- teroro. !š Švedijos iš pietų Reikšmingi žo<lžiai 
priimtina. Amenkos ir is kitur bu?

Mums rodos, kad ir vie- parvežti visi “pronaciai. Žinomas industrialistas 
na nuomonė klaiflinga. ir Kaune ir Vilniuje jie turės Henry Kaiser kalbėjo New 
kita. Sunaikinti visą Vokie- duot išpažinti “iš viso gy- Yorko finansininkų pažmo- 
tijos pramonę, reikštų pro- venimo. . O paskui, isspa- nvje. Be kitko jis pasakė: 
greso ratą kokį šimtą metų giedoti, jie gaus bclševiki*- «Jei po šio karo nebug 
atgal pasukti: bet pakelti ką komuniją — ku-ką kak- užtenkamai darbų,, mes

..... galime laukt nacionalio labai d’-

vikas, kuris pa? Iuo ja grinkėjimus inkasuoti (to cash). moka karo pramonė, 
ar jie (tie linkėjimai) pavirs j šuo j am a valstybės pinigais 
i nėpykantą. tai prigulės nuoj Civilinių
to. kaip rusai elgsis su ma- negalės tokių algų mokėti $2.080 per metus, skaitant 
žesniais savo kaimynais. Jei' dėl to. kad negalės parduo- po 8 valandas darbo Į die- 
kalbėti apie Lenkiją, tai rei- į ti savo dirbiniu, kurių pa- ną. Valdžia pasakiusi, kad
kia atsiminti du dalyku: nors gaminimas taip brangiai kompanija turi tiek mokėti,

. . gali but tiesa, kad be Rusr ios 1 kainuoja. ir ji mokėjusi, nes tai bu
kina, kad alijantai nėra ab- jęaro jjaS*arigų Lenkija nebu- Darbdaviai norės algas vę valdžios pinigai.

lų atgavusi savo nepriklauso- numušti. Darbininkai, žino-'
mybę; bet taip pat yra tiesa. ma. iš pradžios nenorės už
kad jeigu Rusija su Vokieti-j prastesni atlyginimą dirbti, biznio, bet tiek mokėti ji

finan-
dis, irgi turis gauti $1.00 Į 

gaminiu pramonė valandą. Tai reiškia jau 
mokėti $2.080

jantai pi Ino i to žodžio pras
mėj. Tarp Jungtinių Tautų 
nėra vieningumo, jis sako. 
Tai yra grupė atskilų tau
tų, kurios tiktai prieš bend 
ra savo priešą kovoja iš
vien. šiaip jau kiekviena .ių 
tori kitokius tikslus ir veda 
kitokią politiką. Dėl to 
joms sunku susitarti ir aiš-į 
kiai nustatyti bendrą poka
riniam pasauliui planą.

Alijantai, žinoma, gali 
atsikirsti, kad generolo de 
Ganlle’o Francuzija irgi 
nėra vieningumo pavyzdis. 
Tariant Cunninghamo 
džiais, Francuzija yra

Dabar gi algas kompani
ja turinti mokėti iš savo

jos pramonę iki “au/ščiau- ton!
šio laipsnio.’’ kaip siūlo Tas bruktas turi ia»,ai ««:- Į)ankn,|O 
Londono “Times,” reikštų dėlių apetitų, bet nas jį da krėtimo”... 
duoti Vokietijai Įrankį ki- daugiau baimės. Pat* jisai pėr"' vntie^ kad po 
tam karui. Pakėlę pramone, nesisiulo but cezistu ir gau- šio karo visi turės žmon£_ 
vokiečiai galėtų nušluoti vi- «yt pronacius. , . ko pragyvenimo sąlygą?,
są Angliją savo skraidomo- Bimba yra nelemtas bai- Atejng nedarbas, o ji seks 
mis bombomis. Pirmojo pasaulinio ka- ; ,.eakciia

Ar nebutu geriau pasta- [o metu lietuvius darbinin- Deja organjzuoUi{8 <jarbi-
tyti Vokietijos fabnkan- kus Jis agitavo n«aregist- njnku judėjimas da nesusi-
tams alijantų prižiūrėtojus, ^oti karo tarnybai. Dau- kalba. Daibo Federacija
kad tenai nebūtų gaminami gelis Heliai to pateko ) be- san sau, 0 maineriai

ir visuomenes su
dirbti.

ja nebutu Lenkijos užpuolu- Todėl po karo galima tikę- t^iai

Sios. tai Lenkija neboti, savo j tis didelių streiku ir sunkiu Sios Tl'a sSies 
nepirkĮausomybės praradusi ir,kovų tarp darbo ir kapitalo. ^a^jaku^ |r

Tokių reiškinių galima pasakęs: “Vyrai, darykit 
pastebėti jau ir šiandien, ką norit, bet tokių algų mes 
Aną savaitę “Keleivio” ofi- mokėti negalėsim. .Jei no- 
san buvo atvykęs vienos ’ rite, dirbkit už senas algas, 

rių partijos atstovas, kriti-j spausdinamų mašinų fir- kokios buvo prieš karą; jei 
kavo Rusiją ne tiktai dėl: mos atstovas iš Michigano nenorit, galit eiti kitur prie 
jos pretensijų Į Lenkiją, bet; ir siūlė mums pirkti naują valdžios darbų, o mes savo 
ir dėl jos smurto Pakaičio I presą. Sako. iki šiol jo kom- dirbtuvę uždarysim.“ 
kraštuose. panija gaminusi karo pa- Grižti prie senų algų, prie

buklus. Apie 1.200 darbi- $500 ar $600 Į metus, reikš- 
ninkų dirbę dieną ir naktį tų gauti tik apie $9.50 ar 

kanuolės. Dabar $11.50 Į savaitę, vietoj da- 
kanuolių užsakymą bai- gaunamų $40.00. 

atšaukusi, ir jo firma vėl' Tokį pasiulyma darbinin- 
pradėsianti gaminti presus | kai atmetę ir paskelbę strei- 
iaikiaščiams spausdinti. .Jis,ką. Dirbtuvė dabar stovin-

visas kontinentas nebūtų at
sidūręs po vokiečio batu ”

Komendantas Sir Archi- 
bald Southby, konseivato-

karo pabūklai?

BAUS VOKIETIJOS 
PARTIZANUS

dą. ne o.n-.oa parui „ Dė, ncvieninguffio
su draugu Andruliu jiedu darbininkų judėjimas turės 
elemis nubėgo j registraci- nukentėti.‘ 
jos ofisą ir užsiregistravo. Montgomei-y 

Ward ir Fordas bus pirmie
ji, kurie bandys griauti u- 
nijas. Juos paseks plieno 
industrijos karaliai ir kiti. 
Kas bus?

Bus tas. kad po šio karo 
organizuoti darbininkai tu
rės vai gų kryželių takais 
iti, jieškant republikoniš

kų ir demokratiškų užtarė
te Bet tų užtara jų bus ma

žai.
St. Strazdas.

--------  Pas lietuvius komunistus
Alijantų karo vadovybė ir šiandien girdėti kalbų, 

paskelbė nauią dekretą, ku- kad Bimba ir Andrulis bu- 
tiuo einant bus baudžiami vo komunizmo siekeliai, 
mirtimi visi civiliai Vokie- «

Maskva reikalauja tų pa- 
iš- čiu sienų su Lenkija, kurias

zo- 1 X
tisai persisunkusi komuniz
mo, puvėsiais.” Jos armijon 
buvo įsibriovusi nacių 
“penktoji kolona.” Ir visa 
francuzų armija išnyko nuo 
pirmo smūgio, palikdama 
anglus didžiausiai katastro
fai. Ir po to, vietoj perkelti 
pavo valdžią Londonan at

ji buvo nustačiusi su Berly-! liedami 
no militaiistais 1939 me- valdžia 
tais, kuomet Lenkija gulė
jo <wkrtivinta ir bejėgė, sa
ko Southby.

Tokias sienas gal butų 
galima pateisinti tik tuo at
veju, jeigu laisva lenkų 
tauta ir jos valdžia sutiktų

’Ąfrikon, vieton pavesti sa-»savo valia jas priimti.

jieškąs “kostumerių.
Tarp kitko jis papasako

jo ir apie savo kompanijos 
“trubeli” su darbininkais. 
Prieš karą jo kompanija

ti uždaryta. Kompanija ta
čiau dėl to streiko nesirūpi
nanti. nes ji neturinti užsa
kymų ir dirbtuvės rekonver- 
sija da nepadaryta.

tijos gyventojai, kurie ban
dys trukdyti alijantų karo 
pastangas. Gi naciški par- 
zanai. iei tokių atsirastų.: 
bus atiduoti karo teismui ir 
tuoj sušaudyti, kaip sabo- 
tažninkai - kriminalistai.

Saulės” rekordas
Mahanojaus “Saulėje” 

skaitome:
“Vokiszkos glytos jau pa

siekė vieta Prūsuose kur 
750.000 kareiviu kerszina 
užimti Vokiszka-Prusiszka

t
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Ras skaito, raao 
tas nevhaao

SO Boston

AMERIKIEČIAI TARP AACl!E\o GRIUVĖSIŲ

AMERIKOS LIETUVIU
IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO

pravažiuoti gatvekaria’s. 
sunku ir automobiliais.

Politikieriai gyrė Thornp- 
I-a p kriėio 12 <1. čekų So- šoną, kad jis atrišęs neatri- 

kolų svetainėje “Naujienos'’ šamą Gordijaus mazgą, pa
ruošia Pergalės Koncertą. statė tiltą. Bet šiandien su j 

Bus gera programa, paskui tuo tiltu tikra bėda. Į me-j 
šokiai. tus laike tiltas pradėjo griu-!

Tokius koncertus “Nau- ti, nors kasmet taisomas, i 
jienos ’ ruošia kasmet. I sa- Pasirodė, kad tiltas buvo 1 
vo koncertus dienraštis su- pastatytas iš praseaiusios i 
traukia skaitlingą publiką,• medžiagos, nors už jo pa- i 
tad reikia manyti, kad ir statymą sumokėta daugiau' 
šis koncertas bus pasekrnin-! keturių milionų dolerių, 
gas. Chicaga turi ir projekti-

--------  ; nius namus. Su jais irgi b j-į
Daug lietuvių karių viešėjo da. Visų pirma, namų pla- 

Chicagoje nai - braižiniai buvo netikę
Šiomis dienomis Chicago- — namai išrodo lyg gara- 

je viešėje daug lietuvių ka- žai. Pagalinus, jie buvo ne
rių, paleistų atostogoms, rūpestingai pastatyti. Plai 
Teko girdėti* kad didžiuma šioja tinkas, plaišioja net 
jų bus išsiųsti už jurių-m.a- sienos.
rių. i karo frontus. Nesenai buvo pakeltos tų

Kai kurie sužeisti kariai butų nuomos, nors privačių 
visam laikui paleisti iš tar- namų savininkams nelei- 
nybos. Vienas jų yra evans- džia nuomu kelti — jos “į- 
toniečių drg. Millerių su- šaldytos.” Bet žmonės skun- 
nus, Jonas Miller. * džiasi, kad projektiniuose

--------  namuose ir brangu gyventi! ——
Sveiksta lietuvis S. Narkis ir nėra reikiamo paranku- Lietuvai Remti Draugijos 

Pereitą rudeni buvo skau mo. i skyriaus išvažiavimas
džiai sužeistas Steponas --------

Turėsime “Naujienų’ 
koncertų

\ i.zdely matosi Amerikos 
: u’’ iii kimi pasislėptu-.;s

trendai, kurie einu s; ui 
aciu šaulius.

uu> Aacheno gatvė-

\VCRCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Komunistai pradėjo naują jokio užtikrinimo, kad lie- 

žmenių apgaudinė- tuvių aukos pasieks išvar-
jimo vaju gintus Lietuvos žmones.

T. . —------ . , . Bendrojo Amerikos Lietu-
Lietuvių komunistų vadai vjų šalpos Fondo pirmūjin- 

nesenai turėjo prisipažinti, kas kreipėsi i ta organiza- 
j kad jų renkami drabužiai ciją, kad ji patarpniinkau- 
įr avalinė nepasiekia Lietu- (y šelpime Lietuves žmo- 
vos žmonių. Surinktus dra- nių, bet iki šiol negaVo tei- 
bužius ir avalinę jie atiduo- gjamo atsakymo. O jėigu 
da Russian \\ ar Reliet or- muSy fondas, kuris yra Na- 
ganizacijai, kuri, pasak pa- tional War Fund narys, ne- 
ties Bimbos, siunčia “vi- gauna užtikrinimo, tai kaip 
siems Tarybų Sąjungos jį galėtu gaut Bimbos krau-
zmonėms. J^ė?

i Nežiūrint to prisipažini- _
mo, komunistai pradėjo D-'b,neSavo J] negaus.. 1 ats 
naują žmoniu apgaudinėji- Bimba pasakė, kad lietuvių 
mo kampaniją. “Laisvės” komunistų renkami drabu- 

1 spaustuvėje paskubomis bu- ??al..n ayakne eina \įsiems 
vo iškeptas lapelis, nesuspė- Rusijos žmonėms, 
ta nei klaidų ištaisyti, ir Komunistai neturi gėdos; 

' paleistas i žmones. Lapelio jie neturi ir sąžinės. Niekas 
antraštė skelbia: jiems nedraudžia šelpti Ru-

“Specialė rinkliava dra- sijos žmones, bet jie turėtų 
panų, čeverykų ir kalėdinių taip ir sakyti. O dabar —

---------- --------------------- dovanu Lietuvos žmonėms.” Lietuvos žmonių vardu jie
m k i no vUnac i Reiškia, komunistai vėl renka svetimiems, ir niekio-
ių jau neteko paskutinio I Pnk.s drabužius, avalinę n ja, kad viskas renkama le- 
turto — gyvasties. Turima kokias ten kalėdinės do- tuviams.
žinių, kad Italijos fronte vanas ?etva Lifivos zm°- . __ ;
randasi šie Wcrcesfcerio lie-' ?ems’ bet viską atlduos Aktorius, kun vaikosi

bažnytinėmis apeigomis.
Dideliam nubudime lil?

velionio žmona ir viena vu,*«*. v
dukrelė. kas, Kostas Krištolaitis, Jo- Kąd butų lengviau ap- Jaunas aktorius - daini-

Balandėiis. nas Kašėta ir kiti. gauti lengvatikius, savo la- nįnkas, Frank Sir.at* i. čia
—----- . -------- |,e!y-'51,t,e Maskv®8 kv,sbn iššaukė tikra sensacija. Jis

W ore esteri s susirūpino. Prasideda musu veikimo . pasirodė Parair.ount t'atre.
kaip bus po šio karo ,ezo„a. . », ses“‘e’ «*«- f teatla pra(lfjo l,-,ti mi.

YVorcesteris yra antras Nors dabar karo metas ’i8!', Amenkos lietu- njog jaunuo|j,, ypač ie-lio-

tuviai: Bernardas Lukaus- Maskvos komisarams! mergšes
Narkis, senas ehicagietis. Iš Chicagos Lietuviu Drau- Spalių 8 d. Lietuvių Ukė- 
Per kelis mėnesius jam te- gijos pastogės i sų V asamamy buvo suruos-
ko gulėti ligoninėje. Nese- Chicagoje senai gyvuoja tas gražus išvažiavimas. Ji: 
nai Narkis apleido tą iigo- pašalpinė Lietuvių Drauąi- ruošė vietinis Lietuvai Rem- į 
ninę ir dabar randasi savo ja. Jos pirmieji steigėjai ti Draugijos skyrius. Diena j
namuose. Ligonis da nega- buvo socialistai ir kiti pa pasitaikė graži ir publikos! -------- ... v u- t • *
li vaikščioti, važinėjasi ra- žangus žmonės. Per kuri susirinko pusėtinas būrelis, savo didumu Massachusetts ir visu jėgos įtemptos karo viai* ?u, ln} skubintis Lietu- lininės, ir kėlė' iam ovaci- 
tukais. Bet yra vilties, kad laiką draugijai sekėsi, bet Reikia manyti, kad rengė-, valstijos didmiestis ir in- pastangų rėmimui, vis dėlto vos z^cnems su medziagi- per dienas Paramount 

vėliau ji buvo apsnudusi. ‘jai turės pelno. dusti ijos centras, čia ga- pas mus neužmirštama ir ne PaSa,ba. raoekime jiem ęeatras buvo apgultas žmo-
Draugijos reikalams daugi Išvažiavime buvo svečiu minama daug vielos ir ivai- kultūrinio darbo. Vasara ^Synyn karo žaizdas ’r nių, ir teatro savininkai da-

__j pakenkė ir hooverinė dtp- iš kitų miestų. Be kitu. iš nų mašinų. Prasidėjus ka- ruošėm išvažiavimus, o da-' at?lstotl ant e0JR naujam, rėsi gražaus pinigo.
resija, nes bankuose žlugo So. Bostone buvo atvažiavę rui, Worcesterio pramonė bar jau pradedam ruošti Ja.lsvam gyvenimui. Parody- *- ..

smar- nemaža josios turto. Vėliau gerb. Trečiokai ir ju sur.us atgijo (pirma buvo visai parengimus svetainėse. Ra- Įjime savo meilę Lietuvos Padaliau a^-
~ Šituo reikalu mes turim pa- dalas. Jis pasisakė už pre-
.J' dėti i šąli visus skirtumus... zidentą Rooseveltą ir sriau

bė skirtumo politinių bei doje prasidėjo ginčai. Roo-
religinių Įsitikinimų, Jeiki- . seveito šalininkai aktorių

ventojai daug privargo. ' sū Mažesni,
rippiną sueigų čia vra gud and l oliau Va aKoma. kad necius pjenįj »» Lietuvos zmones busią am

jisai pasveiks.

Komunistai demokratų 
ratuose

Chieagoie vedama

net po kens. , _ x
Komunistai dabar remia Nors tie vajai pradžioje bu- centrus.

bias prakalbas 
jo išgirsite.

Mitingai garsinami taip, ios veikla buvo kiek suma

c j: žinai dėkingi už “broliu a- oeneus. -i

GREAT NECK, N. Y.

giria, gi oponentai perina. 
Pasėkoje, atsirado vienas

drąsuolis,” kuris aktorių 
pavaišino žaliais kiauši-

merikiečių” dovanas, ir kad niais. Jis buvo areštuotas, 
tas komunistų komitetas bet republikonams prita- 
viską pristatysiąs i Lietuvą, rianti spauda jį bando tei- 

Savo lapeli komunistai sinti. Girdi, Sinatra (lemo-
i • v** A x*i r* ii

sm
daug nau- cija Chicagoje. -atsakė, kad iam teko ma-iąjrasę; “Hoo'erio *rie«bu-

Pastaruoju laiku draug.- tyl^d^g italų J^rei™ J j čių.” Tiesai kai kurie rave .................................
gvventoju, taingt,rainin? u kad L,etuvm._rup.na« Lietine skleidžia nį tik Brooklyne, ralizuojąs musų publiką, y-civiliu

žmonių šelpimu bet ir kitose kolonijose.. pac jaunimą. 
Lietuviai, bukit atsargus;Rūgščio 16 d. Vasiliausko , . ,.. ,•. kambariuose ivvko BALE save apgaud net.

, - - - <kvTiaii« komiteto ir dnhr itiems kvislmgimams pat-
vo Į Washingtoną demok- didžiuma narių yra pagy- civiliui duodi kokia norsIWorcesterio industrija tose ziam? nnktl komisijos rasi- • VV" n4 
ratus pikietuoti. o šiandien venę žmonės, jie serga ir j dovanėlę, jis paima ir trau-i varžytinėse neatrihdkvs tarimas dėl šelpimo Lietu- lomun;stai tai navo ir tar r1 iecla Kbubo svetainėje
jiems prakalbas rengia!” miršta kiasi atįal. žodžio netaręs.! uome h/vis'ko ' vcs nukentėjusių žmoniu. Jie net££ *UV° .sul?osta? . bap.k’etas-

— T-*. ------ T,.*.. ■_ -- ...... .tuomet .,aii m.no. renkami drabužiai ir ?auJa >Jaskvai. Jie netiwe- žmonių buvo virs 1>J.
no Jo ir netun fondo, kun bu- ___ ,

p Č P*“" tų užgyrus Amerikos vy- Žmonėms užkandus, bu-
e raus- dausvbg Komunistai prisi- vo kalbų. Duotas sumany-
V k riaudė prie svetimos orga- mas, kad susmukusieji, su-

kų. Jei šiandien kaiae- naši- ko; "Nacijos, kuri negali duot lyg »*?•«• paaukotų Da-
baigtų, kiti tūkstančiai r - £Įai Dus.---------------------------------- naus-Gireno paminklo sta-
tektų darbo.

Worcester.-ie veikia tan
tikras komitetas. Kalbėtasi apie tai, kad rinkę “net du baksu” dra-

mintprnas bet iau nebėra- .muu taip. v^as ima jam pasiu
buvo oartii° ir ia Brovvde- skaičius sumažės, o ligos ir dovana ir ios davėjui 
ris palaidojo; tai kur tie mirtingumas padidės. Bet duoda saviškę, kokią jis tuo 
žmonės dėsis? Net tokie J?1 Juk organizaciją tarpu tun. Bet jei rusas ne-
bolševikiški barabanščikai. bendras ūkimas. .turi ko duoti, jis ir ameri

kono dovanos nepriima.kaip Juris ir Stalioraitis, .. a w j i__ v.-.- —.šiandien sakosi esa “pirmo Montgomery ward kompa- §iaip rasai kareiviai bijo 
.nijai vėl nepavyko ------ ------- -- ——-------sorto demokratai.” O pir-

ma su iais negalėjai susi- ^.Chi<2?°t.T W'
kalbėti Ynač Turiui sviete d’eniastis Tribūne prane- nebuvo niek^?eer™io kain “ “apgailėtina faktų.” Esą, 
ntkvdn™ “XX” P Montgomery Wąrd kompa-

amerikonų ir jais nepasiti-

Liūdna tragedija Levanavi-
čranviuia uvaiitamac. .. . , , Čių Šeimoje
Bet išrodė, kad musu ko- nija pralaimėjusi savo bylą. Spaliu n d. hetuvlu Le_

munistams neilgai ^teks vald?^ * V? ar.4 ^.Pį’. vanavičių šeimoje įvyko 
džiaugtis demokratais. Jau mja mnalavo indzionksino liudna tragedija Juozas 
dabar tūli demokratai sa- kad ,£ar?~Par.bŲ- Ta,7ba Levanavičius atsikėlė 12 
ko: “komunistai mums taip ne?ale.ta 1 Jos ?mcą Val. naktį ir ėjo vaistų įs-
reikalingi, kaip šuniui pen- ,uniJa: Mav’ kompanija gerti. Bet vietoj vaistų jis

. 11 vi V tac i 11 v/11111v-« J./VZU 11
Kaip tiktai musu vvriausv- j? Montgomery Ward Bme- ten pagalbos, nerado. Per 
ka te simtus tukstanciu dole-;aebė atsisakys tenkinti visus *5 =’1,,2įU!! į astuonias valandas nelai-
Maskvos reikalavimus, tai n.ų- r??'gai J™,J? mokJml mingasis kankinosi ir mirė. 
Kremliuje bus užgrota kita u? d,del,us ^įbimus. ku-
muzika: tada ir musų ko- ™ose ponas Avery «de 
munistai pradės nauia po- mel° kampanijų ir ynės n- 
litikos šokį šokt. ' n,«- ,r Pr,es va,dz'«-

Kada ir tas nepadėjo.
Griūva tiltas, griūva ir tie kompanija užvedė net še 

“palociai” šias bylas. Visas ji pralai-
Da tada. kai Chicagą vai- mėjo ir, sako. to da negana

dė republikonų Didysis Bi- — busią naujų bylų! 
las (Thompson), tarp Blue -Reakcionieriaus McCor- 
Island ir Archer gatvių bu- miko organas (“Tribūne”) 
vo oastatytas didelis tiltas, skundžiasi, kad pasaulyje 
Tis buvo pastatytas virš ge- jau nėra teisybės; Roosevel- 
ležinkelių mazgo, nes prie to administracija sudemo- 
Western gatvės ir ją ker- ralizavusi ir teismus. “Tri- 
tančio bulvaro buvo atsira- bune” šaukte šaukia, kad 
dęs taip vadinamas “trafi- šių rinkimų metu piliečiai 
ko kabalas.” Sunku buvo balsuotų už republikonus,

Juozas Levanavičius bu
vo dar nesenas žmogus, 53 
metų amžiaus, gimęs ir au
gęs Lietuvoje. Naujanėlės 
kaime. Kalvarijos parapijo
je, Suvalkijoj. Buvo tikintis 
žmogus ir palaidotas su

Dariaus-Girėno Fondas 
turėjo pramogą

Spalių 14 d. Liet. Amer.

Beje, komunistai da nese- ^b^j’ kas ir buvo pad;u*>-
ta. Suaukota virš 150 dol.

Pramoga baigėsi gražioj
iš prarnonir ’ .<ų r v : < šio mėnesio pabaigoje su- bužiu ir visa maišą pinigų, nuotaikoj po 12 vai. nakti.
ninku. Jis daro planus j m- rengti da vienas prakalbas. Bet jie ir vėl lenda Į draugi- ______
karinei rekor.'p:s«,ia.i. i Jų tikslas butų toks: isai?- susirinkimus, vėl sklpi- »________________ :___ i. _ butų toks: įsais- jų susirinkimus, vėl sklei-
sukelta tam t ..era suma pi- kinti klausytojams tikrą pa- džia savo melagingą agita- 

avgiau su- dėtį, nes pastaruoju laiku ir vis sako kad iipdir-nigų ir norima d-
Pasenę atletai rūpinasi 

jaunais

ir lietuviais. Tuogi tarpu jie taip daug pririnko, kad vie- kliubą susirinkdavo daug

su Dewey priešakyje. Rin
kimai jau netoli ir matysi
me, ką ponas McCormick 
laimės — republikono T)e- 
wey administracija ar jam 
priprastą “dūlią.” Daug 
kartų “Tribūne” leidėjas v- 
ra prakišęs, gal prakiš ir šį 
kartą.

K. L. Lietuvi*.

Svečiavosi lietuvė slaugė, nori sušelpti ne lietuvius, na* moteriškė viską sudėjo jaunų žmonių; turėio ir at
Pauliukoniut; bet rusus komisarus, štai. žiurstan ir nusinešė_ ne- Etikos kambarį. Bet užėjo
pau metus tarnavusi spaliu 4 d. ivvko Lietuvos reikėjo samdyti limuzino u- karas ir daugelis ’aunujųrr. ----- I ta ---- ---------- . - buVo pašaukti į Dėdės Sa-

-------  _ mo tarnybą. Liko tik kelia*
praninės vakarienė tas jaunuolių, kurie dirba 

lietuvaitė Ona Pauliukoniu- antrašte: “Specialė Rinklia- Sv. Pranciškaus drauges- būtinai reikalingose karo 
tė. Paviešėjusi pas motina va.” Lapelius dalino vienas tė buvo suruošus šaunią va- pramonėse. Bet jų taip ma- 
jaunoji slaugė vėl gryžo i bepartyvis žmogus, matyt karienę, kuria paminėta 36 žai. kad dingsta senių ma- 
tarnybą. Paul'.'.koniutė tar- nemokąs suprasti, kad jis metų gyvavimo sukakti, sėje. Reikia sakyt, kad pa- 
nauja South karolines va! tarnauja Lietuvos išdavi- Svečių ir viešnių buvo pilni starieji vra pasiryžę laikyti 
stijoj, kur ji dirba ligoni- kams. Matote, komunistai stalai. Programa buvo tnnr kliubą, kol sugryš į.v’r.ieii.

pasidarė labai atsargus: pa. bet gera. Buvo pakvies- Vienas senis man vąsakė:
• patys tų lapeliu nedalina, ti keli draugai tart po žodį “Kai mes buvom jauni, tu-

ečių karo nes žino, kad iš jų ranku kitą. Linkėjo gero pasiseki- rėjom smagumo čia susiri*;- 
s niekas neims. mo draugystei ir apgailavo, kti; turės smagumo ir rau-

Worcestervje liko mažai Lapelio turinys tikrai ap- kad jau nesiranda gyvųjų sų jaunieji atletai, kada pa
jaunu vyrų. : nkamų karo gavikiškas. Jame komunis- tarpe daugelio tų, kurie šią sibaigs karas ir jie vėl prys
tarnybai. I.iko vien tie. ką tai sako, kad Lietuvos žmo- draugystę kūrė. Beje. buvo į kliubą. Leisime jiems šei-
dirba būtinai reikalingose nėms labai reikia drabužių keli komunistai, kurie ne- mininkauti, nes galų gale,
karo pramonės^, ir jauni ir avalinės; kad jie bus kantraudami laukė, kad pir- j*ie yra musų įpėdiniai ir
ar netinkami amybai. “amžinai dėkingi” gerašir- mininkas pakviestų juos jiems priklauso ateitis.” 

Karo tarnyboje yra daug džiams amerikiečiams ir tt. kalbėti. Bet šis nepakvietė. vu„knolietuvių, ir' džiuma ju žinoma, nepamiršta paša- ir gerai padarė . sav? uSic’nės vXriCP"4
tarnauja karo i frontuose: kyti, kad musų tėvų kraš- Vakaras užsibaigė gra- ”Ramiajam vandenyne. Ita- ti “jau išlaisvintas " kas Koje nuotaikoje. naujiems metams pasitikti,
lijoj ir Francuzijoj. Kovoj reiškia, rusų okupuotas. Vakarienėje Dalyvavusi. Brooklyne Petras.

neje

Daug wor c esteri ečių 
frontuc

I
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

‘Toks Mussolinis Mums 
Buvo Reikalingas..?

KAIP VALDOMA ALI J ANT IJ ATVA
DUOTA ITALIJA

eiti. Tas davė progos spe
kuliantams. Jie ėmėsi spe
cialius leidimus ir supirki
nėdavo maistą, kuiis vėliau 
atsidurdavo juodojoje rin
koje. Net vyriausybės sfe- 
ruose buvo atsiradę tokių 
raketierių, kurie už gerą 
pinigą duodavo specialius 
leidimus. To nėra šiandien. 
Per dešimti mylių italas

YVILLKIE’S LAIDOTUVĖS
-

M-V*j

—Tėvas 
labai susirūpinęs.

Pietinę Italiją dabar vai- ką: pasiėmė daugiau darbi- gali eit kur nori, išskiriant 
alijantų militarę vy- ninku ir juos paskirstė j 24 militarės zonas, ir . jį nieks 

pasakyt pakaitas. Dalbas turėjo eiti nekliudo. Valstiečiams savo 
dvi apskritas paras. Vienas produktus nereikia vežti i 
“šiftas” metė savo darbą, tolimą Neapolį, jie superka-

do alijantų 
riausybę. Reikia 
tiesą, kad ne visi italai yra 
ja patenkinti. Jau ne sykį 
jie kėlė protestus. Mat, bu
tą tokių suvaržymų, kuine, 
jų supratimu, nereikalingi.
.Bet reikia pasakyt ir kitą 
tiesą. Italų būklė šiandien 
yra daug geresnė, negu ji 
buvo prie Mussolinio. Ypač 
maisto klausimas yra ge
riau sutvarkytas. Italas jau 
nekenčia baimės dėl ryto
jaus, kaip būdavo pirmiau. ___ ___ _
Italui buvo sunku tuomet, kas svarbiausia, gaudamas nūs pasėkomis. Matydami 
kai vokiečių armija traukė
si iš pietinės Italijos. Tada 
iš italų buvo atimta viskas, 
ko jie nesuspėjo ar negalė-

antras pradėjo. mi provincijos centruose ir
Į dvi dier.as gubernato- ten mokama tiek pat. kaip 

riaus rūmų vidus buvo at- h’ Neapolyje. Tuo budu juo- 
remontuotas. sienos išma- doji rinka pati savaimi tu- 
liavotos ir elektros keltuvai rėjo išpykti.
pataisyti Pradžioje italai Pirmiau Neapolyje mili- 
murmėjo, bet vėliau apsi- tarės vyriausybės įsakymu 
prato, o da vėliau ir patys buvo apkalti visi pastatai, 
ėmė girti savo “kraujo bro- kuriuos sužalojo nacių ka
lį” iš Amerikos. Išmokytas ro lėktuvai. Poletti liepė 
greičiau ir geriau dirbti, o tas tvoras nuimti, ir gero

Wende-I vVillkie buvo palaidotas Rusvillėj, In- 
dier.os valtsjioj, kur jis buvo gimęs. Ši nuotrauka 
patodo laidotuves prie kapo.

neblogą atlvginimą. italas nacių sugriautus pastatus, 
sakė: “Sinjore, tas itališkas italai piktinosi. Prašomi 
jankis žino savo bizni. Tai pne valos darbų jie nonai 

’ ........... dirbdavo. Pasėkoje to, Ne
apolis šiandien keliasi iš į

ne buvęs musų dučė...”
paimti- ^jenas Amerikos korės- peienu įr nuodėgulių. Gy-'

.. sunaikino. Atėjai ali-I^K^Sd^0’,,^ nuotaikos radilca-į MlIDlS RaŠOOia
jantų armija iš pumos die-

jo paslėpti. Gi naciai
negalėjo su savim paimu.; pondentas sako, kad Nea 
tą sunaikino. Atėjusi šiandien atrodo
nos turėjo maitinti mimas 
išbadėjusių žmonių.

Darbas buvo sunkus ir 
labai painus. Visų pirma, 
amerikiečiai ir anglai da

šiandien išrodaifkad. komunistai agituoja už nebuvo suspėję

. ... liai pakitėjusios. Italas jau
ziau, negu daugelis Amen- nežįurj kreiva akim į ame- 

r?Tiest,J-.'reikia žinoti, i-ikietį, vpač savo “kraujo! 
kad Neapolis yra daug mu- bro,r p0Įetti. Dažnag uok. 
kentėjęs. Pirmiausia jį dau- darys net pasako: «Ot, ši-i 
ze alijantų Karo aviacija n įoks 34USsolinis mums bu-

MASKVA NETURI VAI
SIŲ IR DARŽOVIŲ

Ar kas Rooseveltą?
—Jie

ta Sta!
—O

pasidarė Roosevelto

. x . .. kanuolės. Vėliau ta pati 
pi l>tat\tl zJyj-A vnkieeiui 1-/J ku.

Juokas, kuriuo verta su
sidomėti

atsitiko?
—Ba neatsitiko, Maike, 

ale rali atsitikti.
—Kas?
—Tu žinai, Maik, kad 

ateina lekšinai. žmonės —Maike, a
rinks Amerikos prezidentą. Stalinas nebuvo

—Bet tėvas juk nestatai Ruzvelto frentas

ls

drau- daug nepasitenkinimo aviaci
ja da lankydavo Neapolį.gas?

mislinu
ir

Maskva gyvena be vaisių 
ir dalinai be daržovių, bet 
Ukrainoje ir Kaukaze nėra 
kur dėt tų vaisių. Už juo
kingai mažą kainą ten ga-

Gerbiama Redakcija:
“Keleivyje” aš radau pui- 

kol baigsis šis karas ir kią žinią apie sviestą ir mu- Įima pirkt pūrą obuolių ar 
‘ šiaurinė Italija bus at- valdžios lubas kainoms, kriaušių, gi maskvietis tą 

nacių, pietinė Toji žinia mane privertė labą gali tik pažiūrėti, ku

vo reikalingas!”

ypač Trečioji Apy- juoktis ir štai—rašau jums riame nors juodosios rinkos 
v— ---- 1 • laišką. Dėl tų valdžios už- užkampyje. Už vieną obuo-garda, bus gerokai atsista- • 1čiusi. Net tie amerikiečiai, dėtų lubų aš galiu papasa- 1 į ar kriaušę reikia mokėt 

— - - - ’ daugiau, negu už kelis pu-vo daue- ne^usinrarimu. • T ; J t“ ausi. Net tie amerikiečiai, Kai
, kad Juos didino ir kita aplinkv- -^ezil^int .Neapoly buvo kurje pradžioje bandė pa- , ket kitokį juoką.-osT?J?ino 11 apimty gera tvarka lr Svara. _
nėra bė. Užėmus svetimas sritis 

amerikiečių karo
įepti buvusį New Yorko p fermerius vra

:_ę°I?tt,.aSSgas .į 57«e^«l»rnatonų Poletti. ir (la geresniį naujįeny. Kaip 
mes neperkame, bet

užpundvdavo daugiau eiga- balsuoti už Ruzveltą. giai renkant savivaldybių pavyzdžiu.” Neapolis yra VOKIEČIŲ GINKLAS V-2 
iu ar didesnį stiklą alaus, —Bet ar tėvas nesupran- atstovus ir kitus pareigu nūs", centras, bet ir provincija tu- c ESĄS BEVERTIS* - * * _ - A. 1 x2 1__ J X__ _ 1_1_____ _ »_ -r-v w w * « » - I III/'-'-, . s *11 ravv I juub jinuz tą as votuoaavau. Ale u. Kad uro uuou Komunis- Dažnas ir svaraus charakte- ... . . ..
dabar niekas nieko nepnn- tai gali Rooseveltui labai rio žmogus buvo košiamas siunčiamas maistas ir iš 
j:;.. „„JŲ,.— ? __  ..____-- __ -___i- \Teun<»lin ir nru.dija. tai reikia pačiam išfi- pakenkti? 
geriuot. už ką savo balsą —Aš, Maike. tą supran
atiduot. tu, ale laiškiai to nesunran

—Jeigu
“funda 
formos 
gabumai
sroti už republikonus, nes raseiska notura. Maike.

___ _ ____ . Naciai da vartoja savas
per okupacinės vyriausybės Neapolio ir netolimų. Prcb čiro torpedas, nors ir ne to-

• sietą. O žmonės tuo metu 'Uncijos vietų. Stropiai %ru- kia plačia skale, kaip pir- 
- buvo labai nei amus. Buvę ril?a’ kad gautų jiems miau, kol jų rankose buvo

os šalininkai, per metu me- un. vargo. Patarnavimas Tas oro torpedas naciai 
vadina ginklu “VI”. Ber-jie t”ri daugiausia pinierų —Matau, kad šiandien tus fašistu engiami, dabar neitas ir mandagus — “a

• T • _• t L t* > i »» A. —_______ J   * *  * « - _ ~ - . . -   r L-C* ” T 1 > 4^,,/ir gali geriau “užfundyt.
—Bet man nenatinka re-!

publikonu kandidatas.
—Kodėl?
—Jis da perjaunas.
—Reiškia, jis gali ilgiau 

gyventi. i
—Ne. Maike, su tuo tai 

negali but šiur. Aš rokuoju. 
kad jaunas žmogus gali 
c raičiau sprandą nusisukti, 
r reni genas, ba senas at- 
stražnesnis ir nelaksto ar- 
mnhiiia's no šimtą mailių į 
•Ata. Senas žmogus il- 

...an| svieto gyvenęs 
ir t pri dau rian eksDvrens. 

—Kain išrodo, tai tėvas

tėvas daug žinai. bandė tart “savo žodi.” To- merikoniškas. Italai____ ___ __ __ __ tuo lyno radijas per kuri laiką
O tai valu': to, Maike. kioje maišatyje buvo sunku patenkinti, jie giria savo skelbė, kad greitu laiku bus 
gavau gero snapso iš- orientuotis ir okupacinė vv- kraujo biolį i nlcttį. Pi.- paleistas darbi

to nebūdavo.’’ sako, klas — torpeda “V-2v, i i--- a_ i::_ _
Jad
sigerti. Jeigu gaučiau dau- nausybė 
giau, da daugiau žinočiau, paklaidų. 

----------------- Dabar
KAIP STIPRUS AMERI- 
RlKOS KOMUNISTAI?

New Yorke yra leidžia
mas komunistu dienraštis

oKupacine 
padarė stambių m’au

italas
tos blogvbės iš- 

ver.dintos. Paimkim Tre- svara; 
cia apygardą, kurioje šei-

rduodame. Jei lubos 
Anglijoj, jos 

ir pas mus, Ohio 
Dabar tėmykit. Farmeris 
užaugina karvę arbulių ir 
veža jį parduoti. Taip yra 
ir su manim, turėjau par-

vra 
yra

valstijoje.

rus:
Priežastis ta, kad nėra 

vagonų, kuliais butų galima 
vaisius pristatyti. Jie varto
jami karo reikalams.

Maskvos departamentinė- 
se krautuvėse, taip pat ir 
komercinėse krautuvėse ki
tokių prekių nestoka. Yra 
audinių, yra ir kitko, bet...

duoti karvę ir jauną bulių, tik pažiūrėjimui. Menki iš- 
Mano karvė svėrė 860 sva- tekilai ir iki mėnulio iškilu
mu — įspėkit, kie.k už ją sos kainos neleidžia tų pre- 

° " kių Įsigyti.
Vienas “Christian Scien

ce Monitoi” bendradarbis 
praneša, kad Maskvos gy
ventojai esą išgudrėję. Į 
krautuves jie einą (kada 
turi laiko) tik pažiūrėti, bet 
ne pirkti. Sulopytų švarkų 
ir kiaurų padų Maskvoje

gavau.
Po keturis dolerius ir 30

centų už šimtą svaru! Ki
taip sakant, truputi dau
giau. kaip po keturis cen
tus už švara... O mieste rei
kia mokėt 57 centus už vie
na švara jautienos T• • .ii i<i ovciia jc« uumv.-.. Ar tai

^in ne juokas iš tokių lubų?
, dabar vra daugiau, negu

. . ■ Kol kas. Anglijos gyven- Uz bulių tose pat Cleve- kada nors pį,™.
Pradžioje buvo sunku su tojai to sutvėrimo da nėra lando skerdyklose gavau____________

Žmonės, karo and 
ros išvarginti, buvo netekę

matę. O dabar pranešama, kiek daugiau — $6.75 už
___... kad io ir nebusią. Vokiečiai! šimtą svarų.

mininkauja da jaunas ir ūpo ir noro dirbti. Energin- priėję išvados, kad “V-2 Malonėkite išfigeriuoti ir 
apsukrus amerikietis. gas, amenkietis Poletti juos, oro torpeda esanti neorak- pranešti, kas suėda tą skir-

Aliiantu okupuofoii nie- Pa.za<"no dmom ir sva- tiška ir jos gamybą sulaikę, tuma. kuris pasidaro tarp 
■ * - - P -P - rai. Bet vieną blogybę jis Dalykas toks. Naujoji oro farmerio-nardavėįo ir mies-, . ------- . Ttoliįa vra nndalinta i Mivgjruę jis uai.VKas tOKS.

,.?a,!y?'T'Er; •A.’m .g. Tre»,ip pašalinti — va- torpeda lekianti taip
' ' TCt|‘ •Jrdoie kurion ieina Nea K*5'3'™®- Neapolyje ir ki- tai ir greit, kad sunku tą
fcn leo.oon akritytoM a lieP« paai“-Vti “Kal'bi«1 kianti d“ ir t* tSSltnėius %
rri-m to šlamšto leidėjai Aveli no provinciios. guber- kpnlls” — kain vf,„. Yf»rke ; voionU,
turėjo paštui

leidėjai 
duoti prisiek-

f ; mn -msisnrendes už ka ^eitmentą. Ir štai jame Poletti. buvęs New 
P Prend^' uz pasakvta. kad “Daily Wor- vice-gubematonus

—Tęs. Mai’--e galiu orisi- 
; ažir.ti. kad ši karta aš pa- 

-avi’N”! balsuot už dimi- 
kratus. Kaip tu mislini?

—Man rodos, kad klai
dos ~,ep''darvsi.

—Ir aš taip rokuoju. Mai- 
’ ^imikratai man natin-

ker” turi viso iabo-^20,000 ra atsakingas
skaitytojų!

Aišku, tą skaitlinę komu
ristai nemažino, 
ją padidino.

PRIAUGO 1.475.173 
GYVENTOJAI

Washingtono informaci
jomis. 1943 metais Jungti- 

augs- telėno-pirkėjo? O skirtu- ’jese J abtijose priaugo 1,- 
mas didelis: farmeris gau- > gyventojai,

po 4 ir 7 centus už sva-
ei miestelėnas turi mo- 1944 metu bii-želio 18 d.

natonauja

tvarką, už atstatymą susi- ..keįub _ dažnu
iF gy'e"' alieiaus bač^itei j ffiengv’e^ė’

greičiau toJŲ maitinimą.

Ot jums ir “masės”!

kLAr.lNiNKIJ MUŠTYNĖS į“™ .ŠII'*!3 i?'?!?.'..

Kas daryti? Tu bačkų vraJT®, pažangus vy- (Įė f , vjen - k d 
ras bet labai temperaraen- ^usi„eft!I _
indas Tai kone visiem . a- ,, , T ; but„ tvi,.kir,;^a5

;š r®-»eju pusių. Viena, 
landidatas Ruzveltas v- 

i i iau senas vyras ir nešlek-

SU UNIJISTAIS jo nepažino ir. aišku, pra
džioje juo nepasitikėjo. Gi 
dažnas amerikoniškas “fren

paviršiuje žemes. 
Dabar vaikšto

kad vokiečiai 
naują ginklą 
skeliančią bomba.

gandai, 
turi “visai 

atomus
Jos eks-

1

LIETUVOS RESPURLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
S 1.1 s veikalas parodo, kaip r.uo l'»»S motu 

revo|j«:cii.ės Lictuvru* spok-,s v**dė kova su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu ia.ku kunijrai 
ta valdžia rėmė ir gynė: ka:p paskui revoliu
cija p:cn ė virš-.;, kaip Lietuva *ik«»s na mo
suota ia po caro vakl/.ii s ir kaip ji buvo »p- 
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas /-mlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
Uežiiis ir ka:p šalis yra padalyta ; apskričiu* 
'lai vra vienatinė knyga, kuri paimto, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ii išrodo. 
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis *u ho|. 
ševikais. sutartis su latviais, aprašymas visu 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tr.i ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir i’ v’i-us.
Kaina ... ............................................... $1.00

KELEIVIS
»i,36 Bron.dway, So. Itoston. M

“krauio brolių.”
Ir šiuo klaus mu apsukru- ploduojama medžiaga esan-

sis Poletti rado išeiti. Jis ti taip stipri, kad nėr kelis 
liepė bačkų šonuose isgręž- šimtus sieksnių viskas lygiVežikų unija Washingto- 

t 's t rezidentas Teisybė, jis tie surengė bankietą pirma- 
Stalinui siunčia perdaug eiliam viešbuty 
sviesto, ale užtai Bimbai kviesta daug v 
parodė didelę špygą. | karininku. Po

Man rodos, kad tėvas nn prakalbų vienas unijos
čia turi klaidą. Rooseveltas. kalbėtojų paklausė dviejų lečiui buvo sunku. Kai jis polyje ir kitur. Italai iu ne- ginklas esąs panašus į dič 

ia. ir žinoti nežino, laivvno Uv-ininkų: “Už ku- atvyko iš Sicilijos. Neapolį liečia, jie išmoko dėti į

tas” iš jo krėtė juokus. “Ką f ^dokas skyles 
jis padarys.” sakydavo iie. ’ y as gel- narna su žeme. Pagalba tų

i-.Buyo pa-nr^aYoko įbadvta bąč- bombų į kelias valandas
•aldininkų i’ ; , , visko nilna ” italas vagišius ia palik- busią galima nušluot anglubankieto ir valstlJa’ kur usk.° Pllna- davo. Tokių “subadytų bač- sostinę Londoną.

Ir be juoko, pradžioje Po- kų” šiandien pilna ir Nea-
sostinę Londoną.

“Visai naujas” vokiečių

veikiausia
kad pasauly yra toks pada- rį kandidatą jus balsuosi- 
ras, kaip Bimba.

—Kaip matau, tai tu,
Maike, ne viską žinai. Juk durniau!” Iš to kilo mus-
visos gazietos rašė, kad tynęs ir unijistai karinin- nešvarumu. Pasamdyta bu- virš 5,000.
Bimbos s^saidė norėjo gaut bus ankulė. Spauda išpūtė 
iš Vašinktono pazvaleniją, iš to dideli skandalą, 
kad jai butų pažvalinta -----------------
rinkti Lietuvai pinigus, ale Pereitą subatą netoli nuo laiko. Per dvi savaites dar- gardoje jos veik nebėra.

jas delį lėktuvą. Bet joks lėk

'te?” Vienas karininkas at
sakęs: “Ne tavo dalykas,

rado išgriautą. Poletti ūžė- nereikalingas atm a t a s — tuvas jo negali pavyti ir su- 
mė gubematuros patalpas, miestai’švarėja. patiems y- naikinti.

Išrodo, kad tai yra vien 
yra propaganda, penas vidaus 

frontui. Karo eigos stebėto- 
Atvaduotoje pietinėje I- jaj sako. kad tokio ginklo 

valytų gubematuros rumus. taliioje buvo įsigalėjus iuo- vokiečiai neturi ir tur hm 
Jiems duetą tris savaites doji rinka. Trečioje Apy- n^tn es.

Jos irgi buvo išgriautos — ra geriau. Viename tik Ne- 
visur pilna laužo ir kitokių apolyje tokių bačkų 
nešvarumu. Pasamdyta bū
rys darbininkų, kad ap-

Vašinkteno načalstva nepa- Provincetovvno, Massachu- bas ėjo vėžio žingsniu. Tin- Pradžioje okupacinė 
zvrlvjo. Reiškia. Bimųa g • setts pakrašty, jūron nukri- gus italai nedirbo kaip rei- riausvbė buvo
vo r.------  karo laivyno lėktuvas su kiant, ir gana! Ka su jais žmonių trafiką.

—Bet jeigu taip, tai kaip dviem lakūnais. Abudu žu-< daryti, galvojo Poletti. 11 , !J’
tėvas nc/SAina vo. ! .Tis sugalvojo tokį daly

va.»

vy
•si

b
lauš leidimo 
jo kiek

> vcia-

Išmokin,’ ituą lakūną 
-•'/..J dyt. .-u v artojam a dau 
giau gazolino, negu auto

iieg<»lv-! -aooilis gali <iu>rtoti ,.♦» 
xiniull8 metu
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IšPietų Amerikos
Fradėja temti komunistų 

žvaigždė

|kad dar konferencijai nepa- Agentūra praneša apie su- 
! sibaigus, nei dalis jų kiau- teikimą palengvinimų at- 
'sytojų, arba, kaip jie visuo- leistiems šio karo vetera-

-----  met didžiuodavosi, tu “ma- nams. jiems norint naujus
gūžės 1-mą dieną su savo-sių” neliko. ’ namus pasistatyti ar senus
vėliavomis, plakatais ir dar- Kas kita buvo Sindikatų i pataisyti. Pagal naująją 
bininkų ūbaisiais, vieton ir Socialistų Par- procedūrą, aplikacijos gali
ankstyvesniais metais dvie-ltijos mintose. Keleto desėt- but išduodamos naujų na- 

kr t 1 stintinėj minioj sto mų statybai arba senų pa
vedamas ir klausydamas ji taisymui bei pagerinimui 
kalb” iš ikrri-’. jauteisi. ka< veteranams, garbingai at
randėsi milžiniškoj minioj leistiems iš armijos, laivv- 
sus: pratusių daibininkų ii no, marinų korpuso ar pa

THOMAS DEWEY
(Pavėluota)

Montevideo.—Kaip kiek-į ju. šiais metais išėjo trijų 
vienais metais, taip ir šiais didžiųjų organizacijų vado- 
194-1 metais, šioj laisvoj ir vauiami Urugvajaus darbi- 
derookratiškoi Urugvajaus ninkai pademonstruoti savo 
respublikoj darbo žmonių jėgas...
šventė Gėetižės pirmoji vie-1 10 vai. ryto įvyko komu- tarnautoju, gi ių atstovai ir jurio sargybos nuo 1940 m.

negalin-.tos (terbininkų organizacijų nistų ir Union General de' kalbėto ai nesivadino “sen-> gruodžio 31 d. ir 
su entuzi- zm-i buvo apvaik- Trabajadores likučių eise- jorais” (j onais) ir negarbi- tiems surasti kitos gyvena- 
ščiob... Tik šiais metais su- na. Gi 3 vai. po pietų ėjo no atskiru asmenų, bet aiš- mosios vietos.
care visa- skirtinga vaizdą naujosios nepartinės “Re- kiai nušvietė ne tik Urug-I 
nes anksčiau čia eidavo i ’iaciones de los Sindicatos vajaus, bet ir viso pasauli< 
gatvę su savo vėliavomis ir Autonomos” ir 9 vai. vaka- darbininku padėti. Jie ra- 
rlakrtais. socialistams ir ro — Urugvajaus Socialis- gino kovoti už geresni bu-!■ »s. sociaustams ir: ro 
kom’ r st ams vadovaujant, tų Partijos.
Gi šiais metais pasirodė ir Nežiūrint, kad pirmieji ir bendrai, uz pagerint m? 
traT< 3 srovė, kuri gimė iš, pasikvietė kalbėtojus iš bu- savo būvio, nelaukiant i: 
anksčiau komunistu vado- vusio valstvbės prezidento niekur malonės, 
vauiam.u darbininkų orga- Valdomiio šalininkų, valdo- Kaip socialistų

Skystojo kuro kokybė 
nepasikeitusi

Petrolejaus Administra-
vį. už didesnį kąsnį duonos toriaus padėjėjas Ralph K.

Davies, dar kartą užtikrino 
skystojo kuro vartotojus, 
kad jiems nebus reikalo ra- 

taip ir pintis šią žiemą dėl kūrena
r.izaei v su ofcalsiu: be skir miristais vadinamų, o taip- autonemų eisenose ir m itin-į mosios alyvos rūšies. Reika
tume tikybos, tautvbės ir gi iš nepriklausomų nacio- guese žmonių buvo dau- lą smulkiai ištvrinėjus. s’1-
pažiuni už darbininku vie- nalistų, kurie savo kalbose giau, negu pas komunistus,-} žinota, kad šiais metai?

‘Uni- linksniavo “Staliną.” “Va- iš ko aiškiai matosi, kad | skystojo kuro rūšis bus neir.ybę. įSDaniškai
dad d * los Sindicatos Au-'tutiną” ir kitus, vistiek ne- komunistu žvaigždė iau kiek neblogesnė, kaip bu- 
tonomes” čatskirų sindika- sukėlė ūpo komunistų tar- pradeda temti ir ji gali vi-ivo praeity, ir todėl jokių 
tu vienybė). pe. Bendrai, jautėsi nepasi- sai užgesti dar karui nepa- sunkumų netenka tikėtis.

* Kaip iau savo laiku “N.' tenkinimas eilinių tarpe, o sibaigus.

Veda kovą už mažųjų tautų ir mažumų teises
DEWEY’O nusistatymas: “Milionai a- 
merikiečių kovoja ir miršta ne tam, kad 
užkarti laisvę mylinčioms tautoms sa
vo valią ir valdyti pasaulį... Kaip ame
rikiečiai, mes iš visos širdies tikim Į 
mažųjų tautų ir mažumų teises ir ly
gybę. Mes tikim į būtiną asmens lygy
bę ir garbę nežiūrint kur jis gyvena, 
r/es tikim Į jo laisvę kaip ir į savo. 
Mes netikim, kad mes ar kita kokia 
valstybė turi prigimtą teisę kontroliuo
ti jo iikimą. Mes vedam šį karą iki 
Filno laimėjimo už visus šiuos princi
pus. Jie neprivalo žlugti ciniškoj tai
koj, kad kokios keturios valstybės ga
lėtų valdyti pasaulį jėga. Ne tiktai di
delės, ket ir mažos tautos turi turėti 
pilną balsą nustatant taiką, kitaip ji 
neveiks...”

REMKIT U KOVĄ PRIEŠ NEDORĄ TAIKĄ
Dewey kovoja už teisingą taiką% be kurios negali but pastovios ramybės nei 

Amerikai nei likusiam pasauliu:
lapkričio 7 d. balsuokit už DEWEY ir patvarią pasaulio taiką

BALSUOKIT UZ VISA REPUBLIKONŲ TIKĖTA
■EFVBCCAN NATIONAL COMM:TTO — BKOMKai J«„ Chamui. 45 I. 4$th N V. Oty

Gadvnėj’’ buvo rašvta, kad 
svarbiausią rolę vietos dar
bininku tarpe vaidino čia 
taip vadinama. “Union Ge
neral de Trabajadores” 
(generalinė darhininku vie-' 
r.ybė), kuriai priklausė be
veik visi vietos darbininkų 
ir tarnautojų sindikatai. Ši
ta organizacija buvo di
džiausia
gvaiaus darbininku jėga. jajvu 
kuriai vadovavo vietos ko
munistai...

ūpas buvo toks prislėgtas, Ig. Daunoras

VIDAUS FRONTAS
Laivu statybai dar trūksta kreipėsi 

25,000 darbininku
mišku darbinin-i.

Dar

us, medžiotojus ir kitu? 
miškų lankytojus vengti 
ugnies, ypatingai tose apy-washington.—Karo

bo Jėgcs Komisijos praneši- linkėse. kur gaisro pavojus 
HnrH,'ninku ip<ru mu- sPab9 mėnesį Pacifiko vra padidėjęs dėlei vėlyvos 

statybos ir taisymo vasaros sausros.
dirbtuvėms reikės dar 25.- Miškų Aptarnavimo Ži- 

. 000 darbininkų. Be to. Pearl nyba savo paskutiniu atsi-
I.rt de! iii <komunistų) Harbor esančių jurininkys- šaukimu skatina mišku lan- 

neaiskies po.įtikęs Imk dar- tgS pastatų taisymo darbam Rytojus elgtis atsargiai su 
dar reikia 2,000 vyrų. Pir- ugnim rūkant, kuriant lau-
mininkas Paul V. McNutt žus ar naudojant 
primena, kad yra būtina iriuosius ginklus, 
gauti darbininkų minėtiems
darbams dar ši mėnesi.

bo masių, o labiausiai, kad 
jie rup"noci visuomet sveti
mos valstybės ir «avo asme- 
rini’is reikalai*. oaliekant 
darbininkų reikalus trečio
je vietoje, paskutiniu laiku 
iu markė darbo masėse žy
miai pradėm smukti. Dau
guma sindikatų nuo UGT

reikiaGeležinkeliams irgi 
darbininkų

Apsigynimo Transporta-

Bendras banku kapitalas 
siekia per 139 bilionų 
Šių 1944 metu birželio 30 

d. visų Jungt. Valstijų ko
mercinių ir taupomųjų ban
kų kapitalas pasiekė aukš
čiausio Ivgio — 139.560.- 
000.000 dolerių sumos, fi
nansų kontrolieriaus Presto- 
no Delano pranešimu.

Rugsėjo mėnesi pagaminta 
7,598 lėktuvu

Karo Gamybos Vadvba 
praneša, kad rugsėjo mėne
sį pagaminta 7.598 visu ti
pų lėktuvus, kas sudarė 98 
nuošimčių nustatyto skai

audo- čiaus.
Vadvba pagyrė ši puikų 

pavyzdi, atkreipdama dė
mėsi i tai, kad rugsėjo m.ė-Nagrii: Zjamas veneros ligų 

kontrolės klausimas nuo buvo tra m nes darbo

Roosevelto administraciją mus ir 6 kasyklas, kurtose 
ir pasisako už republikonų dirbo 850 mainerių. Kasyk- 
kandidatą Dewey. los vėliau buvo sutaisytos.

Pakeisti Sočiai Securitv 
Įstatymą, taip kad senatvės 
pensija butų pradedama 
mokėti nuo jaunesnio am
žiaus.

APSIVEDIMAI.

Federalinė Apsaugos A- dienomis, nes dirbta tik 26; 
gentura pareiškė, kad vals- dienas.

Nutarta reikalauti aukš
tesnio atlyginime už susižei- 
dimą ir už mirtį nuo sili- 
kozio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 45 
metų. Aš esu 50 metų vaikinas ir 
turiu gerą darbą. Daugaiu žinių su
teiksiu laišku arba ypatiškai pasi- 
mačius. (44)

A. FERGUSON.
6539 Greenway Avė.,

Philadelphia 42, Pa.

Pajieškau gyvenimui draugės, su
augusios moters; gali but našlė ir 
net gyvanašlė, kad tik turėtų divor- 
są. Su pirmu laišku prašau atvaiz
do. Platesnių žinių apie save suteik
siu laišku.

A. ŽILIUS,
4120 Lovett Avė., Detroit 10, Mich.

Pajieškau moters ar merginos nuo 
50 iki 55 metų amžiaus. Aš esu 
našlys, turiu gražią farmą. Kuri no
rėtų gyventi ant farmos, prašau at
sišaukti. Atsakymą duosiu j rimtus 
laiškus. 1 (43)

C. OKULEVICZ.
Goodman, Wis.

tybinis Veneros ligų komite
tas antrame savo susirinki
me VVashingtone svarstė 

Veneros ligų n.'ė-

pasitraukė ir sukurė savo .. - .. . . . ,,
rcpriklausiynus sindikatus, ,''‘Eltonus Monroc-
ravadindami iuos Sindica- sak<>.-. ka<. dl?eįs. t™kunias 
tz- n kod geležinkeliu darbininku Sante Autonomos. Kad ere- prancisco jianfcog apvlinkėi tirnosi ir reikalo sustiprinti nau ir nlaciau galima butų. r apyiinaej „litinei ,iveikti, ikurė ir Savo centrą, užkemša krovimų stotis n kova nnes iu plėtimąsi, kai 
vadinama “Relaciones Sin- rezemmus plotus ir tuom
dicatos Autonomos,” no ku- suletJ.na. karo transportaci- 

• vpfinvvbe iie pasirodė J 3- Jlsai Pazvmi faktsU kaf] _aPtarti žygius, .uinų Jaugiau
C- 4a»-b?ninku šventės arC dėl darbininkų trukumo ge- ręikes imtis, norint pagelbe- [tahjos^ mer.ą^TajJo^^^

lijos mero nuostoliai 
didžiausi

New Yorko Metropolitan
.Vieno Muziejaus direkto-

kovą prieš jų plėtimąsi, kai riaus Tayloro nuomone,
kareiviai bus paleisti namo. Anglijos senovės menas v-

Susirinkimas buvo sušauk ra per šį karą nukentėjęs 
už Francuzijos ar

klausima

vaikščiojime.

An< Bus reikalauiama apdraus 
r’os nuo nedarbo rekonvec- 
sijos metu po karo. Šitokia j 
apdrauda turi but mokama i 
lygiai netekusiems darbo 
raineliams. kain ii- grižu-j 
"ems iš karo kare p/i amsi
urie negalės gauti dribo. ,

ležinlcėliamšTgalf pavėluoti ti 5 milionams sergančių ei- meno ir istorijos pamink- 
siuntiniai, siunčiami i užiu- viliu ir pastoti tolinu k^lip. nms kuro plotuose upsnu-nemana smn<n buvusiems 

savo “šeimininkams” komu
nistams.

T šia nauia Urugvajaus
d -rbinink” organizaciia i- . . . . . . .
e-r, atskiri metalureikos k«:,/a.,rl« kl,nol°U-Salsl!- 
sdrd^tai laivn taisymo nlnkW J'®mininkų._ 

laikraščiu ir žur-

ri per San Franciscn* uostą, ligos plėtimuisi karių tarpe, goti Amerikos komisijos na -
Daviniai sako. iog Pacifiko . ----;—~ rFs- ^is nesenai sugrįžo is
pakrančių geležinkeliams Amerika šelpia 20 nuo ka
dar trūksta 4.000 darbinin-

konferencijos Londone.
ro nukentėjusiu šalių Kiek jau vra žinoma.

Joseph E. Davies, Prezi- Francuzijoj ir Italijoj daug 
Pašalpos

Nutarta reikalauti sa li- 
tariniu maudynių įrengimo 
t rie kasyklų. Jei kuriose 
valstijose nėra tokiu Įsi; tv
irtu, tai reikalauti, kad jie 
butų išleisti.

siučjkatai. 
pnl- - -rdavinėiimo.sindika 
tas. d'i’’* cfatvbos sindika
to. n įp.ingj su savo J 0,000

Išimtis dėl siuntimo 
užjurin

Armijos Paštas

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

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

Sennrča Lietarią žiayčia

Bus reikalau’^rna atkauk
ti Smith-Connallv Įstatymą, i 
ir sumušti rinkimuose - isu? j 
kongresmanus bei senato 
rius. kurie už tą įstatymą 
balsavo.

žvmesnių meno rinkiniu iš-
dybos pirmininkas, raginda- ’iko k?ro ,Tu.°
mas paremti antrąjį “aisty- tarI>u Anglijoj 4.00 istori- 
binio karo fondo vaju. pa- pastatų apgriauta, o 2.- - - j . . gQQ vlgai sunaikinta. Jų nai

kinimas tebesitęsia ir toliau.
(OWI)

dento Karo

praneša reiškė, kad nuo 1939 metų, 
ž- kai buvo užpulta Lenkija, 

uaukojusi su- 
dol. dvi-

dvkhA National. Svrift" Ar- Armijos personalui, išvyks- dešimčiai nuo karo nuken- 
p- Anrrio sjndikatai. tančiam iš namų i užjūri tėjusių valstybių.

V’rtr;-i laiku visai tuoJ prieš ar po spalių 15 Davies viešai paskelbė

dprG'ninkn. anksčiau buvu- Yicna ^įmt). nustatytą uz- Kai buvo užpulta 
ojz,;; i-nru;ni<bi vadovvhėie iuno siuntiniams iki spaliu Amenka yra suau fribriFVn ^^Iiu skėrį 15 d. Toji išimtis, taikoma virš 175 milionų

1
ir Mainerių Gyvenimas

Pasmerkta darbo jėgai 
uždėtoji karo kontrolė, p i- 
rišimas darbininkų prm vie
no darbo ir algų “įšaldy-

ttct komuniste di«nos. Peno ras sumas. J. v. piiie-
rpS j,. pO vjsos eį_ Šiuo atveju Kalėdų dova- cių suaukotas svetimų sami
lės launėDmu savo būvio nos ^us priimamos ir po gyventojams. Iš paduotų 
pp-rinimm" prisidėjo prie sPaliU 15 d- gruodžio ?ka!9y matyti, kiek ameri-
rrinėto autenomu sindikato d 
mriro. n-ar vra grafikos ir stačius
kiti sindikatai, kuriu čia vi- reso .adresato po s. m. rugsėjo 

30 dienos.

mas.

su negalima suminėti.
Vpt’damj nonai komu

r’rtj. J r d vijplės jau pra-' 
p.-rin cpujĮ t' iš ių rankų, dar 
<-r\r -s; savo seno pa-
Ti/fV-o. šmeižtų, bandyda-• , , • i - -mi
/ . .... .......

1-„r.Ą fašistais ir gyventojų reikalavimus ku- 
rok .r n a” bei kito- ro* reikia pagaminti tinka

k'ak Prt. t-,? denis nei kiek kieki anglių. Tuo tarpu 
rrr- *’o ’ ^'eikata; priešin- sngl’U kasykloms 
g-i r- ’ logiau sau padarė, baugiau, negu 32,500 ang-

rt-r'-T'-rfa darbininkų Įiakasių. Dėlei darbo jėgos

* 3- tvirtint-lę SldlS
įtindami iš iu naudojimo•’ v i. _ *_y_ 1_ _ _C-.-V-l-ĮO ,

Reikalaus 3-c valandų cla ’fcr 
dienos

Kinijai .....
Rusijai ...
Francuzijai 
Lenkijai ... 
Anglijai ..

$20.000,000
30;0<XW00 '.“''rt'V- kHr:’JI’< ,la’ar ."C

4 500 000 duoda unijos manas. ( - '.i-’. . nltozl V\ .irkors Jni;r

Nutarta pabusuoti nuo u-’ 
nijos duoklių visus maine- 
rius, kurie tarnauja armijo
je ar laivyne.

New Brunsvviek provinci- 
oj, Kanadoi. girios gaisras 

sunaikino 75 mainerių na-

t patingai dabartines krikdėte r..rnes gadyi*..)* kiekvienas turėtą 
pemkaityt. nes tik tada ra les aiškiai m prasti Oiers buvimą.

Knyga didelio formato, ten 271 puslapi. Kaina popieros apdarais 
—I ftO; audimo apd.—$1.25. Pinigus galima siųsti popierinį dolerį 
artis "Moner Orderi” Ad»«s....i»» sekančiai-

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

Kasykloms trūksta 32,500 
angliakasių

Kietoio Kuro Administra-
i toriaus padėjėjas Potter pa- į

vadovvbe va- reiškė, kad nennt patenkmtvauvYVMv, y a . . . , Graikijai....
Davieso pareiškimu, A- 

merikos šalpos organizaci- 
truksta -i°? Fra padėjusios dar šių 

valstybių Įvairiems pabėgė
liams. karo belaisviams ir

? žino kam jio tar- Paikumo, iš anksto galima karinuJ pajėgų nariais:
. tvirtinti kad šiais anglių Norveguos, Olandijos, dė

mėtais, kurie koslovakijos. Belgijos, Ita-
iždirbtus centus, baį?sis kovo A truks 6 Dunijos

rp\-vz.,.pię visokiu komite- milionų tonų kietųjų ang- tyijos. Liuksetnburao Fili- 
♦- i p., o-bi vapmiu ma- nu ’r milionų tonų gėrės- PinM» Albanijos ir Estijos. 

^Tcinratrsin darbinin- rūšies minkštųjų ang-
J--T čpni t darant iš to ne- %
m?žr ndna geram savo -----------------
pra^ venimui. Lot a dėl mišk” gaLrn

Taigi, šiais metais, kaipi Jungtinių Valstijų Miškų 
iau anl'jči ui minėjau Ge- Aptarnavimo ,!■ Iai«ra vcl

9.000.000 n5t,e.fJ ^inf 
40 000 000 nak Svarbi- ’»sius nuta- 
lioOlkOOO "n™* P^iut bie čia su
2,000,000 ?lau?t<>j formoj, j 

12.000.000

At’cisticrns kareiviams duo
dama pirr- nvfc5 namų 

»iat, "'o’c
Karo Cnmvtio 

Yaktybin.’ A p
’advba ir 
iulinimo

Nutarta re'kalauti 7 va
landų darbo m-aos ir 5 die
nų savaites. D d dirbau* 
trumnesnes
n anai

indas mai- 
Jėt” ižd’rbti t’’1*bnat. kiek d:-ba: b”s reika

laujama algų pakėlimo.

John Leuis Jtavedė re
zoliuciją, kuri pasmerkia

Vžsiraš) Kit TW^riko<

LIETUVIŲ NAUJIENAS
Alėnesinf* žlirp 
vcikslii.ii.-is ir I' 
si.(Mi nipfanvri ' 

I.IETIVII 
?12 -S. Eih SI . •

. -■> n'islapiti. pa- 
^Ibinią. K iim:i

1,-aJ: (52)
\ U JIF\4»S

t 6. i’x.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
•ndarvTit- m nfcrn.

’>o Čaotite molo
. S. t*. lĄpH'ina 

>,es: ka’i!»« ir m.o 
m* kiro* ne’"ani-

odą. 50c. už bonlcą
ALEXANDF.R’S HA|P
REFRESHING TONIC

Abeią ir Odą Gydančiu Vafatą 
MWW«ti». Pažyrnrtin* trvdooU j*' 
niauku Šaknims ir O^os iryilymui 
SO už bnnka j

Pasižymi savo jrnmmu Prisiun J 
čiam per Paštą j visas dalis Su * 
vienytą Valstiją.

ALEXANDER’S CO !
<14 W. BROtptVvV

SOUTH BOSTON. MASS j

Karas Europoi
r kitus pasaulisJei norite žinoti apie karą ir 

(vykius, tai skaitykite “Naujienas”.
"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias 
dienraštis Amerikoje.
Užsiraiykits "Naujienas” Iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (Uimant

96.00. Chicagoje ir
Money Orderj ar dekj siųskitei

“NAUJIENOS"
i 1739 South Halsted Stroet 

CHICAGO, ILLINOIS
fcs<pn<ia/mnf kapoją
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r, MOTERYS VERK A SAVO VYRŲ

8Į SKYRIŲ TVARKO
M MICHELSONTENS.

Ar Bus Amerikoj Badas?
Nuo 1937 metų Amerikos 

derlius nuolat augo, gi 
1942 metais mes turėjom 
tiesiog pasakišką derlių. 
Pernai ir šįmet derlius taip
gi buvo labai geras. Ry
šium su tuo daugelis ėmė

to naujų ir vis geresnių ja
vų rūšių. Jos pritaikomos 
ne tik žemei, bet ir oro są
lygoms.

Taigi, Amerikos žmonės 
badmečio neturės. Priešin
gai, jie gali laukt gerlaikio.

kalbėti, kad Amerikoj g :- Apskaičiuojama, kad n e-Į 
Įima laukti blogmečių. Gi.- dus išmintingo ukininkavi- 
di. ateis ‘'septyni liesus m o- mo sistemą. Amerika leng- 
tai” ir musų šalies žmon s vai gali išmaitinti 500.000.- 
turės veržti diržus. 000 gyventojų. O kol kas

Tos kalbos pasiekė fed - ji teturi vos 133 milionus. 
rali agrikultūros depart- G. D.i

mentą. Vienas to depart .-
mento pareigūnas. Dr. Cr. .
F. Teusch, parašė gerą 
straipsni, kuris buvo Įdė
tas ‘Scientific Monthlv' m - 
gazine.

Dr. Teusch faktais Įrodi 
nėja, kad tos žmonių kir
bos neturi jokio pagrindo- - 
Amerikai negręsia nei blo; - 
mečiai, nei badas.

Daugelis žmonių turi v - 
sai klaidingą supratimą : - 
pie žemės ūki — sako Dr.
Teusch. Jie nežino to fa! - 
to, kad musų šalyje per k - 
lis pastaruosius metus bu
vo mažiau dirbamos 
mes, o vistiktai turėta 
kas didesnis derlius.

KIEK MES SUVALGOME 
PER VISĄ GYVENIMĄ

Vienas francuzų profeso, 
rius apskaičiavo, kad gy
vendamas 70 metų ir vidu
tiniškai valgydamas žmo
gus suvalgo:

Juodos duonos arba ru
pios duonos 662 pūdų.

Baltes duonos 162 pudus.
Mėsos 320 pūdų.
Kiaušinių 12.000.
Vaisių 30 pūdų.
Cukraus, druskos 256 p.
Išrodo, kad tai didelė 

krūva maisto. Bet jei pa
dalyti ją ant 70 metų, tai 
juodos ar rupios duonos iš-

Derliaus pagerėjimą D . eina tik po svarą kiekvienai 
Teusch išaiškina taip: žmo- dienai, o baltos tik po rai
nės išmoko geriau dirbti sę svaro. Mėsos išeis tiktai 
žemę: jie turi geresnių ja- apie trečdali svaro kiekvie- 
vu. Pavyzdžiui, pirm 1937 nai dienai, gi kiaušinių tik

ščio. Tuomet atsirado “iš-I 
mintingas vyras,” kuris pa-Į 
sakė:

“Rait. šaltis yra Dievo 
bausmė. Bet man rodos, 
kad Liucipieras pasiliuosa- 
vo r.uo geležinio saito ir 

ums neš > karščius. Bus di
delė nelaimė, jei Dievas jo 
nesuvaldys — ant žemės
turėsime pragarą.”

Žmonės da labiau susiru- 
rino. Kai kurie naktį nega-

“Keleivio” Knygų
Katalogas

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

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai

lėir minanti vk “matė’^ta £ojus butQ K*1?#3 surinkti j
•'~J' miegoti. \ 1> mate tą kebas dienas visų veislių -gyvūnus, 
pragaro valdoną. kurie gyvena išsimėtę po visą žemės

kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu-
Tain k-illūm ii- nus prastoj savo arkoj sutalpinti?. —pone.- ncioejo n n .ra&. vardens visą 

cmcijosi, l'et galu gale tas žemę apsemtų? Kur tas vanduo da-
savo bėdas utoiriG. Sian-
Oien, į O rimto metu, apie ir kitų veislių žmonės? Šitie ir Šim
ai n-kalba, nors ‘žiemą 

bijnaBostone 
sąra — šilta.

Lengvas būdas inkstų ak
menukams išimti

. . atsakyti jokis kunigas, yra nuos&KiaiS?.!ta. O Va- ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku-

---------- nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas r.uo pradžios iki galo. 
Kaina ................................................ 25c.

irancuzų poz:

-Pikelis"

Z - 
k? r

po vieną kas antra diena. 
Vienas pūdas yra 40 ru- 

svarų. Rusiški svarai
yra tik 14 uncijų.

metų iš vieno akro gauta 
180 svaru bovelnos, o šian
dien gaunama 248 svarus.

Geriausias kviečių der
lius pirmiau buvo skaito
mas tas, kada ūkininkas
gaudavo 14 bušelių nuo ak- _______
ro. Šiandien vidutinis der- Krinta lapai, vysta gėlės, 

liūs skaitomas 15 bušelių Kaip tik artinas ruduo; 

nuo akro: gersenis — 16 Vysta mano vainikėlis, 

bušelių. Bet yra tokių u- Lyg koks vasaros želmuo- 

kių. kur gaunama po 13 
bušelių nuo akro.

Tas pat su Amerikos 
“pagrindiniu javu” — kor- 
nais. Per pastaruosius 70 
metų. iki 1937 m., ūkinin
kas skaitydavo geru derliu
mi tą. kuris jam duodavo 
26 bušelius komų nuo ak
ro. Nuo 1937 metų viduti
nis derlius yra 36 bušeliai, 
gi Iowos valstijoj gaunama 
po 50-60 bušelių komų nuo 
akro.

Tai vis pasėka geresnio 
žemės Įdirbimo ir geresnės 
javų rūšies.

Dr. Teusch mano, kad 
ateityje galima tikėtis da 
geresnio derliaus. Amerika 
jau turi daug mokyklų, ku
riose musų ūkininkų sunūs 
mokinami modernaus ūki
ninkavime metodų. Maža 
ir to. agrikultūros departa
mento vyrai kasmet išvys-

sišku

KRINTA LAPAI

Vysta mano vainikėlis. 

Vysta rūtos ant galvos.

O tas šelmis bernužėlis 

Jau prikibo prie kitos.

Pirma sakės buk tai myli 

Ir mylės mane: nūnai 

Klausiamas jis piktas tyli. 

Lyg kalta tik ašenai.

Kas daryti man pamestai. 

Be rūtelių, be žalių?

Kito kelio neberasti.

Kaip tik po bangu gilių.

Nemunas ir man. lyg žuviai, 

šalta atilsi pateiks.

Visos kalbos ir liežuviai 

Ten manęs nebepasieks.

Kar šalta banga slaptingai 

Jautrią širdį suramins.

Tad piktai ir maloningai 

Mano vardo nebemins.

' Janonis.

SUSILAUKĖ 20-TOJO KŪDIKIO

Čia matosi Mus. Ethel Esterly ir Alkntotvn. Pa., 
kuri šiomifc dienomis pagundė 26-tajĮ kūdiki.

. a :mna dvi iru įcuzes mote- 
o nacių nužudyti. Jie prigulėjo 

ano organizacijos.

Duke universitete suras
tas lengvas būdas inkstu 
akmenukams išimti. Iki šiol

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

LENGVAS BUDAS ■
IŠMOKT ANGLIŠKAI. t'(S

Rankius reikalingiausių žodžių "Ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek. 
•.-ienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant. važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvės, pas daktarų 
pas barzdaskutį, pus kriaučių ir tK 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonaa. Pusi. UG 
Kaina .............................................. 35c

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybei įataty- 
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiureta ir pagerinta 
laida. Kaina......... ......................... ,

ŽEMAITfiS RAŠTAI KARES 
METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla- »•••*•••«••••••• 60e.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų kny- ___ „ „

būdavo daroma taip: iš i- 13 jo? sužinosi, kad vyrai turėjo pmi.*'Katoa 
. . . , . ’• 1 ica-Jg pačių, o žmonos po kelis vyrus,piauto inksto akmenukus Labai užimanti ir pamokinanti kny- 

imta specialėmis žnyplaitė- -a- Su paveikslais. Kaina .... soc. 

mis. Bet dažnai atsitikdavo BYLA DETROITO RATALI- 
taip, kad žnyolaitėmis pa- kų SU SOCIALISTAIS.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši Knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia
ideda aito ir smarkiai pa- taip, kad žnynlaitėmis pa- KŲ SU SOCIALISTAIS. ’ ‘“‘“SSŠ*ii-1*

virina apie 10 minučių. Tuomet žeidžiama ir sveikiej inkstų Dalij„, Solima, Si, k„y„
sudeda } karštus (išvirintus) audimai. Arba vėl. akmenų- tams plakatus netoli nuo bažnyčios, aamšaiti’k u ^ geidžiakad iu mo-

Iriinitrc. vtšk kvActtr ninL-o 4 J .. 9 . * **

AVIE VALGIUS.
iiuniku koptiSs Į. •e

4 puodukai virtų, 
supiaustytu buroku.

4 puodukai smiT -u 

tų kopusiu.

2 puodukai uksuso. 

puodukai cuknro . 

šauktas druskos, 

šaukštukas salierų 

puodukas tarkuotų

kunigo pakurstyti brostvininkai už-
stiklns. užpila parafinu ir pa- kili Žnyplėse įŠtiŽUS, tlUpi- ^ol'FjuSs iržiuriai 
stato. Labai gerai užsitepti ant nių negalima išrinkti ir. aiš- listai iškėlė nžcuoiik: 

Prie ku. pati operacija
nesėkminga.

cerįs, dukteris xr mylimosios nepa-

<luor.es prie stiklo pieno 

blynų taipg." labai tinka

I
nu.

Viską sumaišyti ir smarkiai 

pavirinti 15 minučių. Sudėti į 

karštus, sterilizuotus stiklus 

aklinai uždaryti:.

Šarlotė iš obuoliu

Obuoliai turi būti rukštus ir

šutinta antis

1 supiaustyta antis, 

šmotelis lašinių.

1 morka.

1 svogūnas.

1 lapelis.
Truputis sutrinto raudono pi- menuką. 

piro (cavenne).

lengvai suverčiami. Juos ru-jdens.

lupti, pašalinti sėklas ir plonai 

supjaustyti: paskui suharsty;: 

cukrum ir cinamonu, (šilima i- 

dėti ir šaukštą medaus. Dab:.r 

išplakt norą kiauKnių. Įplak4 

puoduką pieno, pasudyi ir : - 

mirkyt apie tuziną plonų r; 

kūčių baltos duonos. Kėpiui ?. 

ištept margarinu ir iš'-dot ' - 

mirkyta duona, paskui eile •>- 

buolių. Tą atkartot iki viską- 

susidės. Ant pat viršaus tįs i 

būt duona. Viršų apkaišiot šm - 

čiukais margarino ir kepti 

bai karštame pečiuje apie 

landa iakio.

Rudens Džemas

ši džemą vadina rudens dž 

mu dėl to. kad jis daromas 

rudens vaisiu. Ima tolią 

porciją:

G raudonas tomeites.

G gerus obuolius.
2 svarus mėlynų greipsų

2 puodukus cukraus.

Pusę puoduko vandens.

Vaisius nuplauna, obuolius

i i surl)*šę. Sočia- į toki^ kunigų globų. Parašė
- - • °?P“?Rka’n3 -b>'^ karl knn. Geo. Towr.send Fox, D. D., su-

darOSl ,r .y™ ,S1OJ knygutėj aprašyta, su vi- (įetavioo Ferdinand de Samogitia.
sais teismo rekordais ir liudininkų g„ir« 9&e
parodymais. Kaina .................... 25c. ..............................................

Dabar iš žmogaus kraujo SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. NETIKIU
vra padaromas tam tikras ,,Labai įdomi knygutė šituo svarbiu I dievą.

•» . i klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- Laisvamanis čia pasako, kodėl jin
SKYSTIS, SU pncmuiSH uVHDU- nas katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna arguraentų, kurių 
Žinės niedŽiafiTOS Tas skv^- Vandervelde, vertė Vardonas. nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos ------ o ‘ " .v - Kainatis Įleidžiamas inkstan. ku: 
jis tuoj aptraukia akmenų- MATERIALISTIŠKAS 
ką ir sukreki. Lieka tik per ISTORIJOS SUPRATIMAS,

10c. knygutės .......................................... 20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*

• . , i i * i-.- ” i žmonės kuria per amžius? Šį intri-ipiaUtą SKVlUtę lStraUKtl al<- §į knygelė aiškina proletariato fi- gnojantį politiškai-ekonomišką klao-
Su Žnvplaitėmis lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas sim$ aiškina garsuis Vokietijos so-

‘ gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- cia’.demokratų teoretikas Karl Kauta-laU imama ne pats akmenų- k-ios, tai perskaityk šitų knygelę, ky. Kaina ....................................... 10c.
Puse saujos druskos. kas, bet sukrekėjusi plėvė- h*1.1?3 ,aba! ?n>tau-

, , . j -- i- , -j - jantiems darbininkams neapkai- SIELOS BALSAI.
3 puodukai verdančio van- le. kun pasidaro iš minėto- nuoiama Kaina ........... 25c CZT? .. ...Puiki knyga, daugybė labai gražiųjo skysčio. Plėvelė esantiLašinius reikia supiaustyti ir taip stipri, kad su jos pa- SOCIALIZMO TEORIJA.

’šsnįrginL Į tuos taukus sudėt Į raiba galima ištraukti ak- Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 
daržoves ir pačirškint kol pa- menuką. Tuo budu išimami kSiėi'rus. Paskui supilt verdanti van- visi akmenukai ir operaci- pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c deni. pašildyt, Įdėt pipirus, su- ia skaitosi gerai pavvkusia.
dėt supiaustyta anti. uždengti ------------------------ -------------------------------------- į EILfiS IR STRA.PSNIAI.

ir šutint ant iemrvrs Ugnelės šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
r sutini ant lengva Ugne e. . SIINOFRI AND M * ?aug>be straipsniu juokų ir tt.

Galima šutint ir pečraus vidų- iv*. ,.u^. paikiai iliustruota. Kaina .... 25c
ie. Jei sunka išgaruotų, gali-

AMERIKOS MACOCHAS.

Arba kaip Romos katalikų kunigas 
Kans Schmidt New Yorke papiovė

-------------- <avo meilužę, Oną AumulFer’aitę.
Vienas ūkininkas nžatiųi- fvtograiKkais a-.vaiz-,

• įima duoti keptu obuoliu fr buk n? pulką, viščiukų.
užaugo viena keista įsdaisrt- i DeLKO REIKIA ŽMOGUI 

___________ —nei višta, nei gaidys! Uo-Įgekt IR VALGYT?
V O • »- AJ • • degą turi vištos, bet gaiva Valgyt ir gert reikia dėl to. kadKaro Maisto Aaministraci- __ - o-nid-žb', norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

ja pataria gerai valgyti C1 • - T 1" * T? Ret ko *ri norisi? dč: ko be valgio
' t- Skiauture butu panaši 1 VIS- zmogūs silpsta? Ir delko vienas mai-

*-- - ’ • —‘----- *’ ‘ ’ stas duoda daugiau spėkų, kitas ma

dapildyti daugiau verdančio Keistas paukštis: nei vi*ta.ma

vandens. Mėsą išėmus, sunką 

tralima sutirštšnti miltais ir už- 

niili ant mėsos. Prie anties ga

vinės košės.

nei gaidys

WASHINGTONAS—Ka- ‘.os. sk'uuturę, bet su karo-.ą
•J* ’str Admin’st’p^ijfs

il! - nuomone, kavos puoduko ry Ta? paukšti? dažna: em- S --tht r n>^J,es
'.(pakanka dirbantiems-da. bet ne gaidžio balsu. Jis 

r ris ir moterims. Darbi- mindžioja vištas ir pat? de 
,r-ikia ?e?T- pusi v- da kiaušinius, kurių abudu; 
čių. keliančių energiją ir u- galai yra smailus, 
pa dienos pradžiai. Admi-i~ ...... . ..
nistracija pataria štai ko- seimininke nutarė laikyt 

tą keistą sutvėrimą, ko! jis 
tomeičiu gyvens.

(i;’- pusryčius:
vaisiu.Citraus

tomeites supiausto, greipsus su- sunka, ar kokį kita vaisiu, 
trina. įpila pusę puoduko va:.- suteikianti vitamino C;

• dens ir virina ant lėtos Ugnelė . stambių gludų ar “enri- 
kol obuoliai pasidarys visai ja j ched” duonos ar košės: 
minkšti. Tuomet viską pertrir.a kummo, lašiniukų ar dešrų. | 
per tankų sietelį, lupynas j

sėklas išmeta, i pasidariusią k<

31 VO LINKSMA

Buvo linksma ir ramu.

Kai vaikščiojom mudu du. 

Mėnuo švietė pro šakas.

O jis glostė man kasas.

Medžiu šakos linksi nuo vėjo. 

O jis meiliai prakalbėjo: 

Mergele tu mylima,

Ar busi mano žmona?...

Nes aš tave myliu vieną. 

Myliu naktį, myliu dieną. 

Tavo akių mėlynumą 

Ir veideliu raudonumą.

“.Aš taip karštai pamylėjau. 

Kaip pirmąkart pažiurėjau,-’ 

Tarė rimtas bernužėlis,

Geni tėvų sūnaitėlis.

•T’s 'uspaudė man rankas, 

Bučiuoj veidą, ne kasas. 

Gyvent su juo prižadėjau.

N-s iras j; pamylėjau.

Kostcn^.s.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

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

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanaaų toa

knygos neįsileidžia.Labai juokinga aa 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai- 

Kai:lės. 3Š2 puslapiai. &ina ____ >1.00
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO? ’i

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mok irs Koja 
visai atmeta. Mokslas rnano, ka<i 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip r.uo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spę- kaio

l
žiau? Dtlko žmogui reikia cukraus, '"TV revo!5ocm«s Lietuvos spę
druskos ir kitų panašių dalvkų? Ko- kcs su ca.rG ?,uz:a, 'r. kaI-
dėl jam reikia riebalu ? Situos klausi- cuo P»c,u ,ai*" įmigai ta valdžią rę 
mus suprasi tiktai iš šios kov^ą, «r JO"?; paskui revoliucij

Mėsai ir riebalams.— Vi
sos raudonos štampo? nuo 
A8 iki Z8 vra nreros neri'oo

suteikiančių vitamino BĮ. 
kuris yra būtinas geram vir
škinimui. Čia paminėtas 
maistas padeda išlaikyti 
žmogaus sveikatą geroj pa tam laikui.
Kiaušiniai, kurie duoda pro . Jap l»t yra geros nen-
teinų. Karo Maisto Admi-botam la,Akl,,.,r?uvtl.on^ V’V' 
nisfraeiios teigimu, duoda P<*s nuo _A5 iki Ko. Kiekvic-. 
dar geležies bei vitaminu na reisl-la poin.ų.

, A, D ir C. (OWI) Kenuotoms daržovėms ir
--------------------- vaisiams. — Visos mėlynos

ŠIMTO METŲ ŠEN- starnpos nuo A8 iki Z8 yra
SACIJA geros neribotam laikui.

Taipgi neribotam laikui 
1844 metų liepos 18 die- galioja mėlynos štampo? 

ną vienas Bostono laikraš- nuo a5 įfcj R5. Kiekviena 
i tis sukėlė daug diskusijų, stampa reiškia 10 pointu. 
yurios lenevatikiams pnda- .
rė didelio susirūpinimo. Bu- Cukrui. — Cukraus stam 
vo taip: Pos Nr- 30, 31, 32 ir 33

Laikraštis paskelbė, kad duoda po 5 svarus cukraus 
Naujosios Anglijos gamta galioja neribotam laikui.. 
kinta, žiemos kasmet daro- Be to, stampa Nr. 40 duoda; 
si vienu laipsniu šaltesnės, “ekstra” svarus cukraus 
o vasaros vis karštesnės, preservams.
Žmonės ėmė ginčytis. Jie Čeverykam*. — Stampos! 
sakė. kad didelis šaltis, tai su orlaiviais Nr. 1 ir Nr. 2 iš i 

geros-Dievo bausmė; bet negalė- 
Barlmra Gi;»-skio», -0 išaiškinti didėjančio kar-

Trečiosios knygutės 
neribotam laikui.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M METEI.IONIS.

Kunigai gąsdina tamsuto 
lius amžina |,<-k!<»s ugni
mi ir iii pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap-
gavyatė, nes paklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopastai sa
ga. Ir pridėta-s “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaanana ~KaM-
«i«" Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS" 
U6 UROAI>WAY.

SO. BOSTON. MASs 

Taipgi ir pas 

A. M. METEUONI 
7747 Navy Avcnoa,

Delroit, Mirk

revoliucija
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
t-uvo apskelbta republika. Pridėtas 
dideli.- spalvuotas zemliųjįs parodo 
atsteigtos r,epr’k!?us-to">s Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
spskricips. lai yra <.ienatin<; knyga, 
kuri narnio. ka p gimė I.eįu/.js K-s- 
pcblika. Čia teipa visi svarbesni do- 
komentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuria 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

DžIAN bambos SPYČIAI.
Ir kitos fončs. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
ėiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai Antra
pagerinta tania. Kama ................ 25c.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 

DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ........................ 26c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMA4 ĮJOS.

Šioje knygoj- įeina daugybe nau
ją. labai gražių ir juokingų monolo-

2 ir deklamaciją. Visokios temoa:
rbininkiškos, revoliucionieriikoa, 

tautiškos, biimoristiško.s ir laisvama
niškos. Vrsos skambios visos geroa. 
Tinka visokiems apvaikėčiojįmams, 
ialiarns. koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kama ..................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir ketemos kitos apysakos; (1'» Ne- 

ožailikintia Vyras; »2» £y«i;nti Giria; 
(3i Klaida; (4) Korckta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, bortus ir tt...........]6e.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo įi; ap> i«augoti ParaM 

D-ras F. Matulaitis Antra. p»-rth>rA- 
ta ir papildyta laida. Kama .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ją vai
kams. Ka.» yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, Kūrinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c. 

‘'Keleivi*,” 636 Broadvray,
Soath Boston, Mas*.

i

luor.es
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apgauti Bostono lietuvius, vių šalpos fondą, busime 
Jie žino su kuo turi reika- nariai Nacionalio Karo io ir neina Bimbos kolionių Fondo. Metinė mokestis y- 
klausytis. Komunistėliai de- ra tik du doleriai.

nė j ta sau jale išrodė visai ro Fondo narys, tai it nes, Rooseveltas , kalbės Bosio- Džiovininkų ligoninėms 
mizerna. Reiškia, nepavyko kurie prisirašysime i lietu- ne, Worcesteryje ir ! stoka slaugių

Springfielde Valstijos ligoninėse Wes- 
tvillėj ir Pondvillėj stoka

J. Kapočiunas, T. Yakavonis, V. 
Ivanauskienė, O. Lutkevičienė. 
Ig. Grubinskas. V. Yankus. R. 
Martinkienė. M. Gurskio::?. A.

KOMUNISTŲ SORKĖS 
SOUTH BOSTONE

Skelbė, kd dalyvaus ameri- vadino “dideliu fašistu’’?
ko""’ gyvavo *ik p. Lietuvis žino murini. Tai-

Kubihus ir Bimba gį p. Kubiliaus kalba buvo 
gyvas pelitinio mutinio pa-

Iš Washingtono gauta ži- slaugių. Vėžio ir džiovos Ii-i Laurutis. J. Traskey, L Stoš- 

nių, kad lapkričio pradžio-; goms gydyti skyriai apribo kas. J. Galir-'s, L. Brazis, Bro- 

juoja’ kad jiems nepavyko. Beje, daktaras da paša- je i Bostoną atvyks prezi- ja savo veiklą — nepriima
Tegul jie žino, kad ateityje kė, kad South Bostono Lie- dentas Rooseveltas pasakv- naujų ligonių.

kad jis skaito didele garbe jiems da mažiau vyks. tuvių šalpos Fondo skyrius ti politinę prakalbą. Be -----------------
būt susirišusiu su ta parti
ja, kurios vadą Brickcri jis

nė Kishkis, J. Yankmiavičius, 

D. Bučis. R. Yankur.avlt'aM. 

1 Mazgaiis, It. Standis, P. Balu-

CAMBRIDGE, MASS.

Rep. jau turi 600 narių ir dirbs, to, jis kalbėsiąs Worceste-i BALF SOUTH BOSTONO tienė, \Y. Andriunas, J. Vinis, 

kol gaus bent 3,000 narių, ryje ir Springfielde. SKYRIAUS NARIAI Ja. Natkus, V. Stakiais. j. Pr

isikūrė Lietuvių Šalpos 
Fondo skyrius

Bostoniečiai turi juoko.
Jie klausia, ar ma.orasi To- -paskutiniu kalbžjo Bim- 
bin, senatorius walsh n - - - ri

Dr. Jakimavičius yra to sky
riaus pirmininkas. Žmona peiliu subadė vyrą

Trečias buvo pakviestas --------
kalbėti amerikenas Dr. J. Someivillės policija areš- 
Cassidy. Jis reiškė pasiten- tavo tūlą Mrs. Carlin. Ji

Amerikos Lietuvių Pilie- kinimo, kad musų kliubo kaltinama dėl pasikėsinimo
waisi' it h. o. . v. iu ' • čių Kliubo iniciatyva, spa- pirmininkas Turauskas ji ant savo vyro gyvybės. Jis

koneresmanas McCormac’: )a' “axo , I?1 a ,1G liu 15 d. kliubo svetainėje pakvie tė i ŠĮ svarbų lietuviu dabar randasi miesto ligo-
da gyvi. Kodėl jie nenaši- nuo spyg<«. Gūdi, pirm «.c- įVyp-0 organizacijų atstovų susirinkimą ir žadėjo pa- ninėj, subadvta krutinę :
rodė “pažangiųjų lietuviu;’ - susirinkimas, kad Įkuit Ben- gelbėti lietuviams, kiek jo jam maža vilties pasveikti,
mitinge, kuris Įvyko spalių drcJ0 Amerikos Lietuvių išgalės leis. Be to. jis ant Jei Carlin mirs. jo žmonelės

Municipaiėj svotai- Fondo . vietos užsimokėjo už save ir laukia ilgametis kalėjimas.
'■ i - Visos progresyvės organi- savo žmoną, kaip nariai i

! cius. R. žukev'čius, B. PYtchel,
M. Gaputis, Dr. F. Galinis. FSiz. 
Deksniutė, D. Shapielis, C. Sha- 
pielis, A. Meslis, P. Šnaras IJ. 
Gricius. A. Sangaila. P. Gabru- 
nas, I. Yankus. J. Bart usevich. 
P. Vasiliauskas. AI. i'aiilonis, 
A. Yuga. N. Jor.ushka, V. Sa
vickas, M. Trečiokas, M. Trai-

Jau buvo pranešta, kad 
South Bostone Įsikūrė Ben
drojo Amerikos Lietuvių 
Fondo (BALF) 17-tas Sky
rius. Dabar paduodam jo 
valdybos ir narių vardus 
bei pavardes.

Valdyba:
Dr. Paul J. Jakmauh, pir- navičiutė, B. Stravinskv, M. K. 

mininkas. Į Gailius, J. Stevenscn, M. Paža-
Adv. J. Cunys, Pr. Raz- reskis, S. Kirmelevi čienė, A.

vadauskas, J. Tumavičienė,nėi? Ar jie biojo, kad gali įuvus visos progresyvės organi- savo žmoną, kaip nariai i ----------------- , . . ....
būt sušaudyti, ar apie ta ^a sake, kad įPT nacijos prisiuntė savo at- Lietuvių Šalpos Fondą. Tai Bostono rinka neturi mėsos vice-pirmininkab
mitino-ą nieko nežinojo? Fies?s stovus; be to, dalyvavo se- parodo, kad ir amerik nai -------- Adv. K. J. Kalinauskas, kus. s. SidlevitVus, J. Bekskas,

sonas. Bimba ^atidengė, svečiai: Dr. Jakimavi- padeda lietuviams. Bostono rinkoje vis ma- _ .. •z- Pocius» r*1”- Lengis, v. P-an-

žiau mėsos. Pereitos savai-: P-lė F. Grandelyte, fin. kūnas, K. Vileišis, J. Murkebo-

Nevieraitė. A. VerA.nskaitė. B. 
į Miškinis, K. Vaitkienė, Z. Vait-

Tą rnitinsra rengė kernu- kitą seki etą. Giidi, dabar ^us a(jv §alna, Cambridge 
nistdi, prisidengė “pažan- Jis supranta, kad toji spy- mjest0 daktaras 
giuju lietuvių” vardu. Mat. ?a buvH? taikoma raudona- Tuinila 
South Bostono lietuviai ko- Jai_ai,?rilJa1--: , o . . . .
munistai turi sovietą ku- Toliau Bimba em< gru-' Susirinkimą
riant "duotas lietuviškas var moti tiems lietuviams, kurie bo pirmininkas Turauskas. Šalpos Fondas
das. 
kokia 
vių 
ninku 
Kubilius.

tai pati prasčiausia, zmo-
’ 1?" nės kalba, kad skerdyklų Strazdas. K. Mereškevi- šapalis, v. S. Rr.mkus, S. Vai- 

J. Young, A. gauskas, P. Sank, E. Sank. P 
J. Kumpa, J. Miškinis, A. Kaimelis, P. Kai
li' P. Yankus. ka, Marcella Jakštas. M. Sin- 

i kus, M. Naujokienė. V. Paplau-
SV’iestO. Vienose krautuvėse 1 A' r* -N€viera’ fldv. J. B. Gai- j skas, kun- Pr. Virmauskis, P.

negalima gauti, o ^us’ tuinila, F. Zaleskas. Į Kiburis, Anelė Lutkienė, T.-G. 
oda tik ketviltadu- ProtaPs« L. J. Stasiulis, 4. Venis, Antanina Kropas. G.

Lekys, J. J. Roman. S. K. Gri- Kropas, V. Sangailienė, K. San- 
ganavičius. A. Navickas, A. Pa-! gaįia. p. Zaikis, L. Staškas, V. 
štelis, S. Contons. Mrs. K. A. ■ Kontautas, Anita Drainis. Apo- 
Namaksy, adv. A. O. Shalna, i lonija Jomantienė. Mon'ka Bar- 
S. .Jokubauskas, W. Jakštas. | tasevičienė, B. Karvelienė. J. 
Ig. Tarutis. F. Gerulskis. J. Ar-J Mickevich, D. Pupkis, M. Al- 

čiauskas, E. Norkūnas, J. Ai- 
dukas, W. S. Juzukonis, P. Tre
čiokas, A. Stanaitienė. Anna 
Tčlenis, St- Paura, St. Mockus, 
J. Višniauskas. V. J. Tautvai- 
ša, A. Mizara. P. Svilienė, M. 
Valatkienė. R. Pivoriūnienė, O. 
Marcinkienė, Ona Venienė ir 
Dorchesten'o Lietuvių Piliečių 

Kliubas.
Viso narių 194.
Sekantieji aukavo susirinki

me Municipal Svetainėj, spaliu 
1, 1944 m.: N. Valentą, Mrs. 
O. Griganavičrenė. Mrs. C. Pra- 
kapas. Mrs. S. A verkime. Al
berta čižius. J. Žilinskas, An
tanina Visockienė.

Fel. Grandelytė. fin. sekret.

nei 
dė 
ir 
d r:
komunis
iš Brookivnc. Iš Kupsčio nė- nus. Kas 
ia joks kalbėtojas, taip pat i sienos 
ir iš n. Kubiliaus. Bet pa- i ar Bimba 
starasis gerai išmokęs visus į Lutų pastatytas 
komunistu “tėzius”; jis ži-: Amerika š

bijojo naujos
audros

Pereita ketvirtadieni Flo- , „ „
ridos pakraščiuose pradėjo auskas’ M. Venis, S. Zavads- 

kas, S. Naudziunas, S. Michel-

Krautuvių “monkey 
business”

kimavičius paaiškino, kad skyrių į- neorganizuot nau.- 
Nacionahs Karo Fondas - -

šiai. išdavikai ir da kitokie Į prie sienos. Bet Amerikoje 
— tegul lietuvis r.ediysta už į to nedaroma, ir “pats” Bim- 
juos balsuot! Tik kažin ko-į ha turi laisvę sakyti, ką no- 
dėl “profesorius” savo kiau- ri
svtojams orisipažino, kad ir 
iis esąs 
blikonas

nė, Dr. D. Pilka, Mrs. A- Moc
kus. V. Gegužis, Mrs. Michelso- 
nienė. Mrs. B. Kasmauskienė, 
W. Jocius- Agota Švedienė- A- 
nelė Meškauskas, Mrs. H. Mo- 
zuraitienė. Amelia Gaide, Mrs. 
M. Strazdienė, adv. S. P. Shal
na. Mrs. F. Keslerienė. P. Ap- 

P. Mikauskai- 
Kirmelewicz, 

p_ j j. w. Lasper, M. Kudarauskas, 
J. A. Yankauskas. J. Gegžnas,

Kai kuriose Bostono krau

\WTEX£M8UM#

IŠRINKITE
IŠSILAVINUSIUS 

VYRUS UŽIMTI
ATSAKINGAS

VIETAS
Balsuokite už patyrusius 
vyrus Įrodytais gabu
mais.
Balsuokite už vyrus, ku
rie išlaikys aukštumoje 
Massachusetts valstijo
je Respublikonų valdžia. 
Balsuokite už vyrus, ku
rie griežtai stovi už Vie
nybę.. Saugumą ir Ap
draudę.

BALSUOKITE UŽ

HORACE T. CAHOL 
Lieutenant Goveruor 

ROBEP.T F. BRADFORD
Senator

LEVERETT SALTONSTALL
Secretary of State 

FREDERiC W. COOK
State Treasurer 

FRED J.BURRELL
State Auditor 

FRANK A. GOODVVIN
Attorney General 

CLARENCE A. BARNES

George t.ChO'>*OR, S»OH
6 leccon $», toto”, Mo«.

pranešė, kad spalių 29 die- tis.’
ną yra rengiamas masinis _
mitingas Roberts mokyklos 
svetainėje, Broadway ir 
Windsor gatvių kertėj. Cam 
bridge. Pageidaujama, kad 
šiame mitinee dalyvautų vi
si Cambridge lietuviai ir 
lietuvės.

Šiame draugijų atstovų 
susirinkime gauta 23 narius 
i Lietuvių šalpos Fondą.
Tai yra gera pradžia. Gau
tus pinigus ir narių vardus 
nutarta perduoti Šalpos 
Fondo skyriaus valdybai.

Dalyvis.

Anglų kalbos ir pilietybės 
pamokos moterims

Nemokančiom anglų kal
bos moterim jra duodamos 
pamokos Lincoln School 
patalpose, prie Broadway, 
šalia .“Keleivio” namo.

Pamokos būna utamin- 
kais ir ketvertais, nuo 1:30 
iki 3:30 popiet. Kas tik no
ri pramokti geriau anglų 
kalbos ir pilietybės, tegul 
ateina kuomet būna tos pa
mokos ir prisirašo. Mokslas 
duodamas dovanai.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties >r sveikatos rei

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

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

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina Teisingas Patarėjas:”
K» reiškia rreiiė ir iš kar ji pe

reina ?
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis ?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei- 

*ė,” Kuria seniau naudojosi kartinai 
ir dvarponiui ?

Noxon byla subankrutavo 
Berkshire apskriti

Berkshire apskrities ko- 
misionierius delbia, kad 
Noxon byla apskričiui 
kainavusi 36.'K>0 dolerių. 
Noxon, kaip žinia, buvo 
kaltinamas ir pasmerktas 
mirti už nužudymą savo su- 
naus-paliegėlio. kuris gimė 

1 nesveikas: \<>\ono advoka
tai dabar rt i alau ja bylą 
atnaujinti, ir kauntei reikia 
pinigu — rfirima gaut 40,- 
dolerių paskolą.

Jei Noxon« byla bus at-, 
naujinta, ji oal nus perkel-| 
ta i kito at’sk’ities teismą, 
bet jos lėša vpadengti ( 

i Berkshire apskritis.

Kj, reiškia šiiubiris žiedas? Balta 
jaunosios šlėb-*? Jaunosios šydras? 
Kvžig ba-styrras jauniems am gal- 
vo? “Medau Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai finoti 
prieš ište.' kad nepadaryti klai
dos ’

Kokiu arnz.au? geriaane tekėti ir 
▼esti?

Kas reikia žinoti pirmą naktj? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčių, nei niot.ykla. O klausimas 
labai avurbi.s, nes nuo jo prialaoso 
gyvenimo laime ar nelaime. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontroles Klausi
ma*. 1 uret ar neturėt vaisą? 'lai 
opi«ua.’.s kiekvienoj tuitnynoo klausi
mas. Ir "it istiigas Patarėjas'* Čia 
patiekia {domių informacijų.

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

Kodėl tūlos moterys netari vaikų, 
kad ir labai n«>ri? "Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyru* moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? "lei- 

Patarėjas” pasakys jums vis- 
**• ,Kas reiki* žinoti, kad vaikai butų 
sveiki u gražus? Kaip turi užsiia— 
kyu nežeis moteris? Kaip reikt* su
ginu kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kouel kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apio kaimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarejao” atsako aiškiai ir meno 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis —iš kur ir kaip atsirado zeiae ?—Kaip aui- 
iuUu /.uiugus sm ztmes?—Ir uaug-ttaug kitų jduuiių dalykų.

“Teisingo Patarėju” parašymui puvo su įmuki 'U tokie mokslu vei
kalai, kaip Ueliso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” MeCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s ”zruogatu» Evo 
Uucija,” D-ro uates “bexual Ihrutlis” ir daugybė kitų. Tat kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kama fl.5u Užsisakyki t “Teisingų 
Patarėjų.’*

KELEIVIS
636 ISItOADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

arnz.au


KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 43, Spalių 25 d., 194£z't 5 a. •

Užsiregistravo virš 400.003 
piliečių

salpos fondo mote- United war Fund 
RU KOMITETAS vajų

VEIKIA

Pereitą trečiadienį pasi
baigė balsuotojų registraci
ja. Miesto registras skelbia, 
kad Bostone užsiregistravo 

pradeda virs 400,000 piliečių—dau- 
; giau, negu kada nors pirma.

V

VYRAS
MASSACHUSETTS

VALSTIJAI

Maurice J.
tinkamiau.- s žmogus

J *7?',

Bostona* vėl “pasižymėjo'Spalių 30 d. United War 
17-to Pundo Greater Bostono sky-BalfJsikuręs

skyriaus Moterų Komitetas rii.s pradeda rinkliavos va- 
drapanom Lietuvos žmo- jų. kuris tęsis iki Thanksgi-

prie
Bostono knygų krautuvė-

drapanom Lietuvos žmo- jų. kuris tęsis iki Thanksgi- se jau negalima gaut Kath- 
nėms linkti jau pradėjo ving Day vakaro (22 lapk- leen Winsor novelės “For
savo darbą. Gavo drabu- ičio). _ ever Amber.” Senojo “stai-
žiams sadeli ir paskyrė United War Fund yra 
punktus drapanoms priimi- tas pats prezidento Roose- 

e!to vadovaujamas fon-

lo”
je

dorovininkai suradę jo- 
“neleistinų dalykų.’’ 

“Forever Amber’’ yra tre
čioji knyga, kurios Bostono

nėti.
Spaliu 13 d. susirinkime, ^s iuie kinio priklauso ir _

Lietuviu svetainėj p'rmi- bendras Amerikos Lietuvių rinkoje ir su žiburiu nerasi-
ninkė pranešė, kad buvęs’?01Ldas- te’ V01*55 kituose miestuose
“šurum-burum” davė pelno musiskis londas pats tos knygos yra pardavmė
daugiau kaip $100.00. Tuo *.U?T neienka. Mes diibam jamos
padrąsintos moterys, nuta- ;vien tmted \\ ar Fun- 
rė suruošti dar ir dideli ha- kuns cabar unks pmi- 
lių. Jis Įvyks lankučio 5 d.. -us t? X!S^ Ameriką. Is 
kuomet oficialiai praside- • PiniSy paskui būna ski- 

. įamcs pasalpo

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinanti ne- 
dėldieni iš \VORL stoties,da drapanų rinkimo va- iarncs pašaipos įvamoms 

jus. Balius bus su vakarie- tautoms per jų fondus, 
ne. prakalbom ir kitais pa-; Bendras Amerikos Lietuvių 9o0 kiloeiklių. tarp 9:30 ir 
įvairinimaK. Vakarienė bus Fondas yra gavęs iš United 10:30 nio, bus tokia: 
gera. Ji prasidės 6 valan
dą, Lietuvių salėj, E ir Sil- 
ver gatvių kertėj.

War Fondo jau $135.000. 
ir gaus daugiau, jeigu bus 
reikalo. Todėl mes turime 
padėti United 'var Fundo

1. Armonistai F. Kova- 
chich ir E. Kail is iš X. V\ a - 
pole.

2. Dain. Akuliste Emili-
Drabužiams sandelis gau- vajui, kad jis galėtų surink- ja Rudokiutė iš S. Bostono.

tas veltui Amerikos Lesi jo- t i kuo daugiausia aukų. 
no Dariaus posto buveinėj. Per šitą vajų Amerikos vi- 
kuri randasi Drake School suomenė sudės milionus do- 
name, prie C St.. So. Bos- Ierių: todėl neturėtume at- 
tone. silikti ir mes, lietuviai.

Drabužių ryšulius galima Aukotojams United War 
palikti ir Lietuvių saleje. Fund duoda plunksną, ku
pinę E ir Silver gatvių, ar- įią galima nešiotis skrybe- 
ba Sandaros salėj, prie F lėj.
ir Silver gatvių, o taipgi ir -----------------
Lietuvių salėj, prie Tth St. 
ir pas p. Agotą žardeckie- 
nę, 9 Asabeth St., Dorches- 
teryje. Norint kokių infor
macijų. telefonuokit pirmi
ninkei K. Namaksienei.

Išrodo, kad tai lietuvių 
“divorsas”

South End teismo rūmuo
se" gavo perskiias Alice Sa- 
lašinskienė. Jos vvras Wil-PAR 1233-VV. arba “Relei-t-t,« Iiam >alashmsk\, kitaip zi—vio ofisan M. Micnelsome-___ _  , .• nomas kaip Solakoif. gy
venąs Rhode Island valsti-

3. Pasaka apie Magdutę.

Boston Edison Company ako
—tas tiesa. Negerai yra -a’t: 
vinimis prie sienų ar grindų 
elektros laidus. Jus galit pra
mušti insuliaciją.

Besteli idison Company

i gubernatorius
Tobinas bu amas Bosto

no majoru įvertino lietu
vius, paskirdamas musų vei
kėjus i aukštas valdininku 
pareigas.

Tobinas yra darbo žmo
nių draugas ii todėl jie no
ri. kad jis butų šios valsti
jos gubernatorium.

Tobinas taipgi tvirtai 
stoja už Lietuvos ir kitų 
mažų tautų laisvę.

Tobinas rūpinasi ir karo 
veteranų reikalais. Jis yra 
Įsteigęs Bostone eilę biurų, 
kurie teikia grįžtantiems 
kareiviams visokių infor
macijų ir patarimų. Tapęs 
yubernatorium jisai žada 
organizuoti jiems reikalin
gą pagalbą visoj valstijoj.

Todėl visi lietuviai sto
kim už Tobiną kaip vienas, 
ir lapkričio 7 dieną visi 
eikim už ji balsuoti, kad jis 
rūtų išrinktas Massachu- 

valstijos gubernato-

T’l__ CS_
VISOS oo. Bostono Ir apv- ■» « a>a ■» a/yilVtOJOJ. n ntrsii ouiina

linkės lietuvės, kurios turi žmona ir keturių metų su- 
nors kibirkštį meilės savo num Robertu. Teisėjas nu- 
senajai tėyvnei Lietuvai ir sprendė, kad sunaus užlai- 
užjaučia’ jos nelaimingiems kymui Salašinskas turi mo- 
žmonėms, yra kviečiamos kėt 12 dolerių kas savaitę.
prisidėti prie šios labdarin- -----------------
gos BALF Moterų Koraite- , Po„ Devens dj.

v ei os* nelis būrys šio karo vetera-
Moterų Kom. Koresp. nu. Tarp gryžusių yra kelia-

M. Michelsonieni. tas lietuvių.

SOU-4645

p -

i •
> z • • •’C' -'S'

Vyrai, kurie žino skirtumą, jieško 
gerų produktų... tas ir parodo 

kodėl toks populerus yra

FICKWICK
Z»P-«>*UP

Urt Al

setts
rium.

John J. Grigalus.
HALLOUE’EN COSTUME 

PARTY

Dorchesterio Liet. Motėm 
Kliubas rengia linksmą juok’i 
vakarėli su užkandžiais ši su-

"ALE that is ALE
TVAOfMARK REGiSTEKED

rr
.«A’ V.

MEWED BY HAFFEMftCFtU B CO. Ine., BmIm, Mm*.. MEW£RS SMCS I37O

batvikarį. Oet. 28. Už navat- 
niausius kostiumus bus skiria
mos dovanos. Kviečiam visus, 

mus A realia Halisenus t.i

204 Adams St., 
Pradžia 8 vai.

Dorchester.

Komitetas.

NEPAPRASTA PROGA

Našlė parduoda murini
rrjo cu vaictirvA / Oriior^tzirn I 11‘TX IXC* c->u V« «<7V ■ a 5 a-r a V.-VM -v j

mažiau negu pusę vertės. La 
bai geroj vietoj, kertinis na
mas, (išnuomotas už 8440 per 
mėnesi. Galima pirkti už 822.- 
000 ir tik 85,000 Įmokant 
“eash.” šitokių progų pasitaiko 
tik vieną sykį gyvenime. Vais-

eina i kariuomenę. Platesnių 
informacijų suteiks adv. J. B. 

na- 1 Gailius, (-)
už 317 E St_ So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 2732

REIKIA DARBININKO

vra

C A S P E K ’ S 
ISeauty Salone

Didelis Pasirinkimą*

dėl

Permanent Wave

ir

Plaukų Spalvų

Puošniname CASPER’Š Grožio Saiione yra Įrengtas

KXX
tam «s

i= tikras Boolh plaukams dažyti. Spalvos taip suliejamos, kad | 
| tik Tamsta ir Tamstos bairdresserė težinos, kur naturalė | 
}£ plaukų spaha baigias ir kur dažų spalva prasideda.... $3. | 
S PERMANENT WAVES $5 iki $25
JT

Caspefs Beauty Salon
i“. 738 E. Broadway, South Boston
g Atdaras Ketvirtadienių Vakarais

su ir be Appointmentų%
s :. s : s s,s

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROAbWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Pasiruošęs
EITI PAREIGAS

BR 18 metų Massachusetts piliečiai 
kaip Horace T. Cahill vystėsi Į darbingą 
ir energingą lyderį.

Per šešis metus jie pažinojo jį kaip Leitenantą Gu
bernatorių: o prieš tai kaip Atstovų Būto SpykerĮ. Res
publikonų partijos floor-lyderj, svarbiųjų legisliatyvų 
komitetų pirmininką ar narį. ir selektmaną.

šiandien jie jį žino žymų valstijos valdžios ekspertą, 
darbštų administratorių, veiklų narį Respublikonų 
“teamo,” kuris atstatė mūsų valstijoje gerą valdžią.

Įdomi jo gyvenimo istorija. Jis pats prasimušė per 
pradžios ir vidurinę mokyklą, per kolegiją ir teisių mo
kyklą. Visuomet buvo geras studentas, mokyklos redak
torius. debatorius, mokinių viršininkas ir pirmaeilis at
letas.

Jis yra baigęs English High School, Huntington 
School. Tufts College ir Northern University Law 
School.

Kai kilo Pirmas Pasaulinis Karas, jis paliko teisių 
studijas ir Įsirašė į United States Flying Korpusą, kaip 
paprastas kareivis, pakilo Į antrojo leitenanto ir tarnavo 
iki karo pabaigos.

Po karo jis tapo advokatu. 1922 metais jis vedė 
Josephiną Gatės iš Fall River, ir tuoj pradėjo visuome
ninę karjierą kaip Braintree selektmanas. Cahiliai ir da
bar tebegyvena savo kukliuose dviejų šeimynų Brant- 
ree’je..

Turėdamas ilgų metų patyrimo valstijos reikaluose, 
leitenantas - gubernatorius Cahill dabar yra pasiruošęs 
pavesti savo administracinius gabumus valstijos patar
navimui kaip Massachusetts Gubernatorius, kad išrišti 
daugeli sunkiųjų karinių ir po-karinių problemų.

LIIUT. GOVERNOft
HOMCE T.[UCT

V GOVERNOR
,«« < Mlf.1, A',', (UI.™ .

J Taverną reikalinsras darbinin
kas kuris moka valgius išvirti pie
tums ir apšvarinti vietą. .Jeigu pi
lietis. tai yra proga ir už baro pa
dirbėti. Darbas lengvas, valandos 

tinės biznis taipgi galima pirk- geros, atlyginimas pagal gabumą. 
tj i Kreipkitės šiuo adresu:labui pigiai, nes savininkas | 312 D St, So Boston. Mass.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą no- 
ailpnėjime. Gyvenimo permainą

j Motery. Motery ir Vyry liga* 
Kraujo ir Odos Ligas.

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

180 HUNTINGTON AVE_ 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonweal(h 4570

i

i

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGEI,BININK« 
LIETUVIU GRABORIUS IB 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Ava.
Tel. COLutnhia 2537

A. J. NANAKSY
Kcal Ėst ate & Insurance 

414 W. KROADMAY 
SOUTH BOSTON, M.NSS.

Office Tel. So Boston O5r4» 

Bes. S7 ORIOLE STREET 
t*ėst Kosbury, Mass.
Tel. Parksay 1233-W

• TeL 23624 Gyv. Slltt
j DrJaseph A.G aid U 

OPTOMETRISTAS
Valandos; » iU 14 

nuo 2 iki I. 
cuo 7 iki 4.

8-redom t iki 12 
ir susitart*

AKIŲ DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akia ir tiaka 
J iru laiku sugražinu šviesą. Uąg 
i /ammuoju ir priskiriu akiaiu* 
t»I

DR. D. PILKA
Valandos: nuo 2 iki 4 

■r nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328

Tai ŠOU 2802

DAKTARA*

J. L. Ba^akarnts
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto Iki 7 vakaro

Vredomis:
Nao 9 ryto iM 12 dlouą. 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

■ 14 Summer Street,
J » I.AWKRSCR MASS

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP4YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

NedėKotnis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MAS*.

f)R. G. L KILLOR1

LITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(lusured 
Movers)

Perkraus** 
čia pat ir > to 
Urnas vietas

KRAUJO INKŠTI oHeii-ira. taina tnoin

60 SCOI.LAY SQUARE RooW 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS

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

Nodšliom. nuo 10 ryto iki 1.

126 BROADHAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tai. SOUth Boston 4612

I




