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Bolševikai Užmušė 4,7 00 
Lietuvių Šiauliuose

i

Bolševikai nužudė Kaišia- 
į dorių vyskupą Teofilių Ma
tulionį. kuris 1935 metais 
lankėsi Amerikoje.

Šimtai žmonių žuvo Utenoj, i Vyskupų Reinio, Karoso 
Rokišky, Dusetuose, Kama-Į ir Paltaroko likimas neži- 
juose. Antalieptėj, Švedą- i nomas.

kitur.

ViLNiUJE SUŠAUDYTI 
D-RO GARMAUS 

GIMINĖS

suose ir

Lietuvių informacijos 
Centras New Yorke šią sa
vaitę gavo iš Švedijos ra
diogramą. kuri praneša da 
baisesnių žinių apie bolše
vikų ir nacių terorą Lietu
voje, negu pirma buvo ži
noma. -

Štai tų žinių sutrauka:
Vyriausis Lietuvos Išlais

vinimo Komitetas, kuris; 
pirma buvo išvaikytas, \ėl 
{ radėjo veikti ir duoda pra
nešimų apie Įvykius Lietu
voje.

Vokiečių SS būriai sunai
kino visą Pirčiupiu kaimą 
netoli Valkininkų. Vilniaus 
krašte ir išžudė 120 gyven
tojų. Uždavinio moteris, 
kuri buvo nesenai da pa
gimdžiusi kūdikį, buvo į- 
mesta į liepsnas ^aitu su 
savo kūdikiu.

Vokiečiai prievarta isga- 
1>eno Vokietijon Lietuvos 
arkivysk. Skvirecką, Kauno 
vyskupą Birzgj ir Vilkaviš
kio vyskupą Padoiskį.

Vilniuje bolševiku “liau
dies teismas” nuteisė su
šaudyt D-ro Antano Gar
maus gimines. Dr. Garmus 
buvo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirm įninkąs ir su
rinko apie 12,900 žmonių 
vardus, kuriuos bolševikai 
išgabeno Sibyran. (Tie var
dai yra tilpę ir “Keleivy”).
Spėjama, kad dėl to bolše
vikai ir atkeršijo jo gimi
nėms. Pats Di. Garmus, sa
koma. žuvęs Baltijos juroj 
norėdamas pabėgti Švedi- 
jcn.

Taip pat esą pasmerkti 
sušaudyt Igno šeiniaus ir 
kun. Y;ronn giminės. Pats 
kun. Mironas buvo bolševi
kų nužudytas tą pačią die
ną. kaip tik jie Įsiveržė Vil
niun. Prie Smetonos val
džios kun. Mironas buvo 
ministeris pirmininkas.

Zarasuose bolševikai nu
žudė 600 lietuvių patriotų,

I ^ytų savo Karo vadą gen.daug žmonai buvo susaudy- ’ggjJėną. <?yew York TL

AMERIKOS JŪRIŲ MILŽINAS KALBA
'"g---------

Ši nuotrauka parodo naujausi Amerikos šarvuoti “Io wa.” Viršuje jis stovi ra
miai ant Įkaro. Apačioje jo kanuolės skelbia japonams mirtį.

65 Japonijos Karo Laivai 
Nuėjo Pacifiko Dugnan

BE TO, AMERIKIEČIAI Įgė bombomis iš oro ir iš
SUNAIKINO 700 PRIE- kanuolių. Japonai buvo iš

blaškyti antru karti ir vėl 
pabėgo, tik jau nevisi.

Netrukus jie pasirodė da 
sykį. Ir vėl užliepsnavo ba
talija.

Einant šiam “Keleiviui”

ŠO LĖKTUVŲ

Kova dėl Filipinų salų siau
čia ore ir ant jūrių jau 

antrą savaitę

Pereitą savaitę rašėm, spaudon, kova dėl Filipinų 
kad gen. MacArthur jau siaučia jau antrą savaitę. Ji 
sugryžo i Filipinus. Sugrv- eina ore ir ant vandens. Iš- 
žo su 600 laivų ir iškėlė rodo, kad japonai yra pa- 
250,000 kareivių armiją. siryžę Filipinuose būti ar 
Buvo da pasakyta, kad ja- žūti.
ponu laivynas nedrįso pa- Amerikos admirolas Ni- 
sirodyt. mitz praneša, kad per sa-

Bet vėliau jis pasirodė, vaitę laiko amerikiečiai iš- 
Jis bandė užklupti ameri- mušė iš karo veiksmų 146 
kiečius visai netikėtai iš japonų laivus, kuriu 65 bu- 
trijų pusių. Bet ameri kie- vo nuskandinti, o likusieji 
čių orlaiviai pastebėjo prie-! visaip sužaloti ir tūli ių gal 
šą da toli ir mūsiškiai bom- i bus jau nuskendę. Be to, 
banešiai tuojau pradėjo a- j per tą pačią savaitę ameri

kiečiai numušė ir sunaiki-

BOSTONO ŽINIOS FORDAS JAU 
SKRAIDOMAS

GAMINA
BOMBAS

AMERIKA ATŠAUKĖ IŠ
KINUOS GEN EROLĄ 

STILWELL
- -~-A .

Šiomis dienomis Washing
BUVO DIDELIS UNITED 
WAR FUND PARADAS

rgu»

Religinis Fanatikas 
Nužudė Žmoną

“Dievo
užmušti

balsas” jam liepęs 
moteriškėj “velnią”

ta Daugailiuose, Utenos ap
skrity, Degučiuose, Salake, 
Dusėtuose, Antalieptėj, Ka
majuose, Svėdasuose, Ro
kišky. Biržuose ir kitur.

Šiauliuose žmonės nar
siai gynėsi nuo raudonųjų 

žuvo 1

Pereitą savaitę New 
ko teisme prasidėjo nepa
prasta kriminalinė byla. 
Prieš teismą buvo pastaty
tas kaip žmogžudys tūlas 
! e»vis Wolfe. 37 metų am
žiaus religinis fanatikas. Ji 
kaltina užmušus savo 26 
metų amžiaus žmoną.

Klausiamas teisme kodėl 
Jis savo žmona nužudė, 
"oife paaiškino:

“Dievo balsas liepė man 
užmušti joje velnią, nes ki
taip tas velnias pabaigs 
naikinti joje tikėjimą, kurio 
jau nedaug beliko.”

Tai atsitikę pereitų metų 
gruodžio 30 naktį, kuomet 
jo žmona, kitąsyk buvusi 
Vienos aktorė, prisipažino, 
kad grįždama iš Palestinos 
susipažino kelionėje su ki
tu vyru ir kelis kartus turė
jo su juo meiliškus santi- 
kius.

Užmušėjas kaltinamas 
kaip pirmo laipsnio žmog
žudys, nežiūrint kad tą 
žmogžudystę atliko “Dievo 
balso” liepiamas.

budelių. Šitoj kovoj 
4.700 civilių gyvybių. 

Iš Leliūnų, Maiėtų ii 
Yor- £U parapijų visus 

jus ’ ” ”

mes” korespondentas aiški-. Pereitą nedė]dieni 
na, jog tai buvo padaryki niškjs United Wai 
dėl to, kad šitam amenkie- . --i -=
čių generolui buvo priešin
gas kiniečių karo vadas 
Čiankaišek. Amerikiečių 
generolas norėjęs suvienyt 
visas Kinijos jėgas prieš ja-

Dau ' P?nus’ ° Čiankaišek nenorįs 
i v’eny^s su komunistais.
' kurie kontroliuoja dali Ki- 

kulijen. žmonių deportavi-1 "ijos turi, sa™. “Š’l*

! ko ir gen. Stihveilo pasiekę 
. tokio laipsnio, kad Wa- 
shingtonas turėjo pastarąjį 
atšaukti. Jo vieton paskir
tas kitas Amerikos jėgų va
das Tolimuose Rytuose.

bolševikai išvarė Mas- 
nių de

mas eina ir dabar. Depor-1 
-tuojamų likimas nežinomas.

12,400 lenkų užtroš- 
kinta gazais

Lenkų valdžia Londone' 
gavo šitokių žinių iš Lenki- i 
jos po to. kaip Varšuvos su
kilimas buvo sutriuškintas Į 
vokiečių tankais ir kanuo- 
lėmis:

Visi Varšuvos vyrai tarp 
16 ir 40 metų amžiaus buvo 
suimti ir išvežti Vokietijos 
gilumom

Apie 12,400 gyventojų 
vokiečiai išvežė į Oswieci- 
mą. kur yra įtaisytos patal
pos nuodingais gazais žudy
ti belaisvius. Tenai gabena
mi tik mirt pasmerkti žmo
nės, todėl lenkų valdžia ma
no. kad visi tie 12.400 be
laisviai dabar jau užtroš- 
kinti gazais.

GENERALIS STREIKAS 
SALVADORE

Orlaiviu atskridę iš San 
Salvadoro keleiviai praneša, 
kad toj respublikoj prasi
dėjo generalinis streikas 
prieš Salinas’o valdžią, ku
ri paėmė valstybės vairą ke
lios dienos atgal. Užsidarė 
visos biznio įstaigos, ban
kai, mokyklos ir laikraščiai.

AMUNICIJOS KROVĖ
JAI PRIPAŽINTI KALTI

NORI DAUGIAU LAIS
VĖS VIŠTOMS

Karo teismas San Fran- 
cisco’je atrado kaltais 50 
juodveidžių, kurie pereitą 
liepos mėnesį atsisakė krau
ti į laivus amuniciją, kai 
laivyno prieplaukoj įvyko 
sprogimas. Bausmės teis-

. mas tuoj nepaskyrė. Jei to- Pietų Afrikoj susidarė oi-kjs nepaklusnumas bus iš- 
gamzacija kova. uz vistų -
laisvę. Ji pradėjo atakuoti

I “SURPAIPES” BUVO 
SUKIŠTA 80 LAVONŲ

Graikijos sostinėj Atė
nuose iš “surpaipių” išplau
ta 80 lavonų. Spėjama, kad 
tai nacių žvalgybos pasku
tinėmis dienomis nužudyti 
žmonės. Kadangi anglu ap-j 
supami račiai neturėjo lai
ko savo teroro aukų užkas
ti į žeme. tai s1 kišo lavonus 
į kanalizacijos didžiąsias 
rvnas.

ūkininkus, kurie uždaro sa
vo vištas r ankštą vietą, 
kad daugiau dėtų kiauši
nių. Organizacija sako, kad 
tai yra “žiaurumas.”

SUNAIKINO 77 AUKŠ
TĄSIAS MOKYKLAS

kaip maištas, kal
tininkai gali būt sušaudyti.

KALINIAI PABĖGO 
Concord, N. H. — Pereitą

Kinijoj japonai sunaiki
no 77 universitetus ir kole
gijas, sako kimeciu valdžia.

“Christian Science Moni- 
tor” korespondentas prane
ša, kad skraidomos bombos,; 
kuriomis vokiečiai bombar
duoja Angliją, jau gamina
mos ir Amerikoje. Iš surin
ktų skeveldrų ir nuotrupų

skyrius atidarė savo vajų, AlPerik.°J Į’a
sukėlimui S7.650.000. Va-!gko. atstatyti cielų robo-

užakcentuoti. , g lasginklas esąs statomas ror- 
' • do fabrikuose Detroite. Bet 

‘ '' Amerikos valdžia VVashin- 
gtone sako, kad kol kas 
tas ginklas daromas tik

takuoti visas tris japonų es 
kadras.

Daug priešo laivų buvo 
susprogdinta ir pradėjo 
skęsti. Kiti pakriko į visas 
puses ir pabėgo.

Išrodė, kad japonams to 
jau užteks. Bet ne. Jie per
sitvarkė ir sugryžo vėl a- 
merikiečius atakuoti, ma
nydami, kad dabar musiš-
Liti i iii nncfiLi ii ir »a

no 700 priešo orlaiviu. 
Musų pusės nuostoliai e-

są lengvi.

Balsuotojams
Paaiškinimas

luisto- I
P'und 
vajų |

bus juos užklupti iš pasalų.
Bet mūsiškiai vėl laiku 

priešą pastebėjo ir vėl smo-

Ar gali republikonas bai. 
suoti už demokratus, jeigu

užsiregistravo kitaip?

jaus pradžiai 
buvo suruoštas didelis 
radas. kuris sutraukė 
400.000 žmonių.

Parade ėjo visokios ame
rikiečių ir ateivių orgariiza-,, 
ei jos, visokie militarijos vie-i bandymams, 
netai ir apie 400 visokių į
kapeli jų (benųl. Į ŽINIOS APIE ISPANIJOS

Įvairios firmos turėjo di-i REVOLIUCIJĄ
džiulius flotus. kūne rep~e-! --------
žentą vo jų karo pastangas.) Apie Ispanijos revoliuci-

IŠ BELAISVIŲ STOVYK
LOS PABĖGO 59 ITALAI

Republikonų nacionalis 
komitetas prašo mus pa
skelbti šiuo klausimu paaiš
kinimą lietuviams balsuoto
jams, nes esą daug piliečių.

Šitoj iškilmingoj eisenoj 
dalyvavo ir lietuviai. Bend
rojo Amerikos Lietuvių

ia ateina prieštaraujančių 
žinių. Franko valdžia Mad
ride ši panedėlį paskelbė.

New Jersev valstijoj iš 
karo belaisvių stovyklos, 
netoli nuo Nev Biunswick. 
pereitą su batą pabėgo 59 
italai belaisviai. Jie buvo 
suimti Sicilijos ir Italijos 
kovose ir atvežti Amerikon 
kaip karo belaisviai Ra
šant šia žinią jie da nebuvo 
sumedžioti.

EGIPTO PASIUNTINYS
VEDĖ JAUNĄ ANGLĘ

! kurie šito dalyko aiškiai ne-

Fondo skyriaus moterys pa-' kad lojalistai, kurie buvo iš 
ruošė flotą vaizduojantį Fiancuzijos įsiveržę Ispani- 
Lietuvos vargus. Troką fio-jon. tapo išvyti atgal Fran
tui paskolino p. J. Arlaus- euzijon ir revoliucija visai 
kas. Ant troko buvo pada- susmukusi. Bet Berlyno ra- 
ryta platformė. o ant tosidijas tuo pačiu laiku skel- 
platformės pa«‘«yta karo.bia. kad Pirenėjų kalnuose 
apgriauta ir apdeginta Lie- lojalistai užėmė Andoros
tuvos grintelė. apie kurią 
suvargusios mostys su api
plyšusiais vaikaisf

Visa to tikslas buvo pa
rodyti Amerikos visuome
nei, kokį vargą k enčia mu
sų broliai anapus jūrių. 
Kad tą vargą jiems paleng
vinti, United War Fundas 
renka pinigus. Bostonas tu
ri sukelti #7,65".')U0.

kunigaikštija ir pastatė re
voliucinę valdžią.

VALDŽIA PALEIDO 27,- 
560 TARNAUTOJŲ

Hassan Nachat Paša, 55 
metų amžiaus pasiuntinys 
Londone, pereitą savaitę ve
dė 23 metu amžiau^ anglę 
merginą. Kadangi Egioto 
arabų įstatymai draudžia 
savo diplomatams tuoktis 
su svetimtautėm, tai Has
san Paša rezignavo :š savu 
pareigų. Seniui geriau jau
na mergina, negu garbinga 
diplomato tarnyba.

supranta. Jie mano. karį jei
gu balsuotojas užsiregistra
vo kaip republikonas. tai už 
republikonus privalo ir bal
suoti; o jeigu užsiregistra
vo kaip demokratas, tai sa
vo balsą privalo atiduoti 
demokratams.

Tai yra klaidinga nuomo
nė. Amerikoie balsavimai v- 
ra slapti. Niekas nežino ir 
negalės sužinoti, už ką jus 
balsuojat. Ar jus busit už
siregistravę kaip republiko
nas, ar kaip demokratas, ar 
kaip socialistas, jus galit 
balsuoti už ką jus norit be 
jokios baimės.

Balsavimo diena bus at
einanti antradienį, lapkri
čio 7. ‘

REIKALAUJA “ATŠAL- 
DYT” ČEVERYKUS

Washingtono žiniomis, 
federalinė valdžia paleido 
jau 27,560 tarnautojų. Da
bar valdžios biuruose esą 
2,880,900 klerkų ir viršinin
kų.

MEŠKA APDRASKĖ 
ŽMOGŲ

Apvogė p. Tuiravičienę ir 
p. Sankieiię

Pereitą nedėidenį South(
Bostone buvo apvogtos dvi1 
musų veikėjos: pi Tuma’ i- 
čienė iš Jamaica Plain ir p.. . , . x ,
Julė Sankienė š So. Bosto-1 ^is. kuns tenai buvo ap- 
no. Abidvi jos f’alyvavo ir Į Lkeįbtai5 kai ĮaPonal UZPU°- 
dirbo United War Pearl Harbor.

HAWAII SALOSE NUIM
TAS KARO STOVIS

Pereitą savaitę Haivaii 
salose buvo nuimtas karo

Richmond,Va.—Medžiok
lės parodoj čia ištruko iš 
narvo didelė meška ir lei
dosi tiesiai į publiką. Kilo 
didelis sumišimas. Vieną vy
rą. kuris bandė mešką su
laikyti, ji skaudžia; aplam
dė ir apdraskė.

SUĖMĖ GAZOLINO KU
PONŲ FABRIKANTUS

Avalinės fabrikantai Nau
joj Anglijoj pradėjo reika
lauti. kad kainų administ
racija paliuosuotų čevery- 
kus nuo “pointų.”

Per 4 okupacijos metus 
Francuzijoj naciai išlakė 
60.000,000 bonkų šampano. 
Gal dėl to jie ir prieš ame
rikiečius taip greitai tenai 
suklupo.

avo
Fund’o!

parade. Paradui išsibaigus/ 
p. Tumavičienė 'įėjo į lie- buvo svarbių dokumentų ir 
tuvių restoraną ] ie Broad- bilų.

ir C: i jai buvo; Ponia

savaitę iš vietinio kalėjimo 
pabėgo du kaliniai. Jie pa
sidarė kopėčias ir perlipo wav užkąsti, irči-4 jai buvo: Ponia Sankienė buvo ap- 
per muro siena, kuria yra pavogtas ran kiru kuria- vogta lietuvių bažnyčioj. Ji 
apvestas kalėjimas. Nors me buvo $4<i fii igu, auto- nuėjo pažiūrėti Serfino šliu- 
saigai į juos šaudė, vistiek mobiliaus rec:<r cija. ban-'bo ir tenai jai nudžiovė pa- 
jie pa&p ūko. Vėliau vienas ko čekis ir bilietai“ į Moterų į ketbuką. Bet pinigų buvo 
jų bnv<. miške ruošiamą vakaronę. Be to, nedaug.

Bostono apylinkėj val
džios agentai suėmė 8 vy
rus. kurie rengėsi spausdin
ti falšvvus kuponus gazoli
nui pirkti. Jų buvo pasi
ruošta kuponų ant 16.000,- 
000 galionu gazolino. Są
mokslininkai uždaryti ka
lė iiman ir pastatyti po $10,- 
000 kaucijos

Komunistai sako. kad 
rusai “laisvina”“ Lietuvą. 
Bet kada jie išlaisvins 40,- 
000 tų lietuvių, kuriuos per 
pirmą okupaciją išgabeno 
Sibiran?

Anglijoj merginos kelia 
protestus dėl netikusi < -
setų. Vyrai kariauja už lais
vę, o merginos nori g e o tu- 
spaudimo. _ _ j

I
1
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SAUSIO MĖNESY BUS 
ALUANTŲ KONFE 

RENCIJA

PITTSBURGHIEČIŲ 
BALF TARYBA

Mums pranešama iš Pitts-
Po Naujų Metų Washing- burgho. kad tenai Įsikūrė 

tone bus sušaukta Jungtinių “jau veikiančių BALF sky- 
Tautų konferencija, kad su- rių Taryba, kurios pareiga 
daryt aparatą pasaulio tai- yra netik pagelbėti jau vei
kai po karo palaikyti. Apa- kiantiems skyriams, bet or- 
ratas turėsiąs remtis tais ganizuoti ir naujus skyrius 
pagrindais, kuriuos nustatė tose lietuvių kolonijose, 
nesenai buvusi Dumbartono kur da nėra skyriai įsiku- 
Konferencija. rę.” ,

Bet pirma, negu susirinks ‘ T • rkslas ta
visų Jungtinių Tautų kon- -. ~tarvba” \ra net’ike- ferencija, turėsiąs įvykti da kiam ‘ o7<ranu? -„-."adim 
Roosevelto, Churchillo ir 'a* organui pa.adim- 
Stalino pasimatymas, kad ' *
užbaigti Dumbartono nu- BALF konstitucijoj nėra 
statytajj planą, būtent, bai- jokių “tarybų.” Yra tik cen- 
savimo procedūrą. tro valdyba (Executive

“Keleivy” jau buvo rašy- Committee) ir skyriai. Sky- 
ta, kad balsavimo klausi- įiai kuriasi centro valdy’oos 
mas buvo tas kaulas, kurio nurodymais ir rekomenda- 
Dumbartono konferencija cijomis.
negalėjo nuryti. Maskvos pjttsburghieėiu sudaryta 
atstovas tę, konferencijoj Tarvfc /uri t;\T
hutma, reikalavo, kad pa- { valdybos ir skyrių.

KELEIVIS, £0. BOSTON.

GEN. MACARTHUR FILIPINUOSE

Čia yra pirmutinė generolo MacArthuro Filipinuose 
tas iš dešinės pusės. Padarius tą nuotrauką, jis tuojau i 
ventojus, ragindamas juus mušti japonus, ir filipiniečk 
rikiečių talpininkai.

nuotrauka, 
atsišaukė

Jis čia parodv- 
i Filipinų gy-

No. 44, Lapkričio 1 d., 1944

Lapkričio septintoji
Sekanti antradienį milio

nai Amerikos žmonių eis 
prie balsavimo urnų, kad 
padaryti lemiamą sprendi
mą. Jie rinks musų respumi- 
kos prezidentą, kuiis per 

• sekančius ketverius metus 
valdys valstybės vairą.

Lapkričio septintoji bus 
lemiamo sprendimo diena. 
Nuo to. kas ir kaip tvarkys
valstybės reikalus, priklau- ' 
sys ne tik nuo Amerikos,

i ai p buvo šio karo pra
džioje, taip gali bur. ir vėl. 
italijas “avangardistai“

Iš Italijos ateina labai 
budingų žinių. Tūkstančiai 
buvusių juodrnarškinių - fa
šistų Įstojo komunistų par- 
tijor. ir ten rado saugią užu- 
vėją.

Italijos komunistų parti
jos vadai tuos Mussolinio 
vabalus žino. bet nieko ne-

iai pasirodė šaunus ame-

laikant pasaulio taiką po 
karo, jeigu kuri didžiųjų 
valstybių butų apskųsta

BALF konstitucijoj visai 
neturi vietos, nors jos tiks-aiMvuiu mulu , b t j nebĮogas.

kaip agresorius, tai ir tokiai - &
valstybei turėtų būt duotas' Lietuvių kalboje “tary- 
sprendžiamas balsas, kad ji ba” reiškia aukščiausi oi-

(e) imtis energingo aukų! 
rinkimo Amerikos Lietuvių į 
Tarybos darbams paremti, i 
Informacijos Centro veik-i 
lai išplėsti ir kitiems būti-

Revoliucija Vokietijoje?

niems Lietuvos gelbėj’moi ki klausimą:

galėtų pasisakyti, ar ji ag
resorius, ar ne. Ir jeigu ji 
pasakytų, kad ji r.e agreso
rius. tai Jungtinės Tautos

ganą, todėl toks pavadini
mas keliems organizacijos 
skyriams nevisai tinka. Jai 
daug geriau tiktų toks var

neturėtų teisės jos bausti. ‘ das, kaip BALI' Pittsbur- 
Kitų tautų atstovai Dum- ■ gho apylinkės skyrių komi- 

bartono konferencijoj su ! tetas, ar BALF Pirtsburgho 
tuo Maskvos reikalavimu į rajonas, ar kas nors par.a-
nesutiko, ir konferencija iš- j šaus.
s“4° S™; n«š.i Nore ir tok,a ^piruotė
rištas, suprantama, " necai,!
būt sudarvtas ioks organas i numatyta ir jos santikiai su , a\a?, - S centru nėra nustatvti. bet ji
S w ė J, l,alalk-vt1' | galėtų tarnauti kįip vieti-

k^inuoti-'

tų konferencija, pats Roo
seveitas ir Crucniiias turės 
susitikti su Stalinu ir pasa
kyt jam tiesiai į akis, kad jis 
nekvailiotų ir nesabotažuo- 
tų organizuojamos pasaulio 
taikos.

bet ir viso pasaulio giedres
nis rytojus.

Tai bus svarbus kvoti
mai Amerikos demokrati
jai. Tikime, kad šie kvo
timai bus gerai išlai
kyti. Tikime, kad Amerikos 
demokratija nenorės save 
izaliuoti, kaip buvo po per
eitojo karo. Tai butų nelai
mė, kuri vestų i naują ir 
da baisesnį karą. Amerika 

nenori.to

Daugelis žmonių stato to- dalinys ar visa divizija lie
ki klausimą: kodėl Vokie- ka neištikima, nui jos afc- 

: tijos žmonės nesukvla prieš kertama maistas i
9 '

amuni-

Bučkis Tysliavienei
Komunistų fiureris Bim

ba savo “Laisvėje” pasige
rėdamas kartoja Violetos .

Siaurės Italijoj, kurią 
vaido naciai dėkingi italai 
fašistai atsimeka komunis
tams, globodami pastaruo
sius. Į alijantų rankas pa
teko vienas fašistų doku
mentas. kuriame fašistų mi
licijai Įsakoma nepeisekiot 
komunistų —tik “buržujus” 
ir katalikus, kurie apsikrė
tė “demokratijos nuodais.”

Reiškia, juodos ir raudo
nos diktatūrų šalininkai mo 
ka gražiai sugyventi—ran
ka ranka mazge ia.
Varšuvos išdavikai

Tysliavienės atakas prieš1 lo’
Dabar 

kad 
Varšuvos 

buvo

galutinai paaiškė-
Maskvos elgėsis 
sukilėlių atžvil- 

razbaininko elgė-
reikalams. . .

\ eikėjų pasitarimas is- nacii^ režimą. Jei to. įeži- ciia. Maža ii to, dėl neiš- Am^j-įkos Lietuvių Taryba,
reiškė pageidavimą, kad iki mo jau nepakenčia junke- tikimybės gręsia pavojus ku,-j norj sukelti 50,000 do- ^.lu
ateinančio vasario mėnesio' riški generolai, kaip ji ga- kareivių giminėms, taip pat jerju Tysliavienė mano S1S;C ,

>utų sukelia ši- Ii pakęst Vokieti ios žmo-Jų vadų giminėms. Buvo ka(f tai neleistinas darbas . ^.aSKVa paauko to ne tik 
nės? tokių atsitikimų: vienur ai jr ; Varšuvos sukilėlius, ku-

Tuo klausimu nesenai kitur pasidavė vokiečių ar- “jdornu kaip ilgai visuo-;riems va(Iovavo generolas 
pasirodė visai geras straip- mijos dalinvs. kuriam bu- taj toleruos*5 ’’ Bor ' Komorovskis, bet ir
snis St. Louis dienraštyje vo įsakyta “kovoti ir mirti.” ‘ Be jokju pagtabu; saviškį raudonosios armijos
“Post Dispatch.” Straips- Už tą nusidėjimą kentėjo gjmbav ištisai pakartojo 'KaPitona Konstantiną Ka- 
nio autorius yra Albert kareivių giminės. Vieni bu- Tysliavienės tirad'ą*’ Reiš- Iu*ina- kuris parašiutu bu- 

; Varšuvą ir 
~ u prašė

pabaigos butų 
tiems tikslams, per 
kolonijas, ne mažiau 
$50,000.

Pasitarimo dalyviai, be 
to. vienbalsiai pasisakė už 
tai .kad ateinančiais metais 
tinkamu momentu butų su
šauktas visuotinas Ameri
kos Lietuviu Kongresas, ir

visas 
i.ai o

yra
Brandt. Manom 
“Keleivio” 
bus verta

sukti galvos/

Senatorius LaFoliettė Sa
vo laikrašty “Progressive” 
smerkia Churchillo ir Staii
no “imperialistinius užsi
mojimus valdy ti mažesnes 
tautas.”

įgaliojo Am. Liet. Tarybą argumentais. Brandt sako: fronte jau veikia nuo nra- nai nereikejo sukti gaivos.1, Pagalbos negauta ir Ka- 
paskirti jam laiką, atsižyel- Nacių hierarchija senai džios 1941 metų. Jos liu<5- kad surasti naują šmeižtą. Į u gi n" suprato, 'kad iam nė- 
giant i karo padėti ir kitas žinojo, kad jai gręsia pavo- nas pasėkas žino kiekvie- Tysliavos-Karpiaus kom- ra kelio atgal i Maskvą. Jis 
aplinkybes. , jai, įr mpinosi. kad jie bu- nas nacių Vokietijos gyven- panija tačiau Amerikos lie- prisidėjo prie lenkų sukilę*

Taigi visi stokime * dar- tu pašalinti. Hitlerio gauja to jas. žino ir kareiviai. Štai tuvių demokratinei visuo- bu jr paskutinės valan-
bą, kad butų išgelbėti ir ap- žino, kad ji gali būt nuvers- dėl ko mes negirdim apie menei peršasi “dirbti iš- *'
saugoti nuo pražūties Lie- ta tik svetimos valstybės savanorius vokiečiu armi-: vien." kuomet jie dirba iš-

’ is-,
gin. niekas 
žuvo, o gal

naua oasioaro rieoeganma iu pasidėjai:

jais kovojo

Dėl Padėties Lietuvoje
Amerikos Lietuvių Tarybos Pranešimas

Stovi 11 
dėsniais
kad butų atstatyta nepri
klausoma, laisva ir demok
ratinė Lietuvos respublika!

rkimino vai ivi j Ktausimas aisKus: jei nacui 
pagrista taika: n, armija bus sumušta, hitle-

des kartu su 
prieš nacius.

Kur dabar randasi Kalu- 
nežino. Gal jis 
naciu nelaisvėj.

nzmas ir nacizmas turės 
žlugti. Ne taip yra su vi
daus frontu; čia naciu re
žimas yra taip įsidrutinęs, 

REZOLIUCIJA :kad galvoti anie revoliuci- 
Amerikos Lietuvių Tary-j ja reikštu tik kliedėti. Visų 

bos sušauktas Veikėjų Pa-Į pirma, Vokietijos žmonės
Amerikos Lietuvių Tary

ba susirinko i savo metinį 
suvažiavimą New Yorke 
McAlpin viešbuty, tuo me
tu, kai Lietuva jau buvo 
baigiami apvalyti nuo Vo
kietijos ginkluotų jėgų. So
vietų Sąjungos raudonoji 
armija Įėjo i Lietuvos že
mę.

Paskui ją tačiau sekė 
ginkluoti NKVD būriai, ku
rie tuojau ėmė siausti Lie
tuvoje. kaip barbarai, pul
dami ramius gyventojus, 
žudydami juos arba masė
mis valydami į Rusijos gi
luma. Pradėjo kartotis, tik 
dar baisesnėje formoje, bol
ševikų žiaurumai, kuriuos 
Lietuva pergvver.o pirmo
sios sovietu okupacijos lai
kais.

Pabėgusieji nuo to bai
saus teroro i Švediją žmo
nės šaukėsi musų pagalbos. 
Todėl Amerikos Lietuvių 
Taryba atsikieipė į prezi
dentą Rooseveltą ir valsty
bės departamentą Washing- 
tone, prašydama užtarimo 
Lietuvos žmonėms, ir gavo 
valdžios užtikrinimą, kad ji 
dės visas pastangas apgin
ti nekaltus žmones nuo 
persekiojimo.

Pagalbos akcija tačiau 
turi būti tęsiama toliaus— 
tol, kol musų tėvų kraštui 
ir jo žmonių gyvastims ne
paliaus gręsęs pavojus. Ši
tuo sumetimu Amerikos 
Lietuviu Taryba sušaukė į 
New Yorką savo metinio' 
suvažiavimo proga Veikėjų 
Pasitarimų, kviesdama į jį 
'ALT skyrių atstovus, drau

gijų sąryšių komitetus ir 
žymesnius veikėjus iš kolo- 
n'ijų.

Šito veikėjų pasitarimo 
dalyviai dviejuose posė
džiuose. kurie buvo atlikti 
spalių 18 d., vienbalsiai pri
tarė padarytiems iki šiol 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
žygiams ir išreiškė pageida
vimą, kad į Lietuvos gelbė
jimo bei jos teisių gynimo 
darbą butų Įtraukti kiek 
galint platesnį musų visuo
menės sluoksniai visoje A- 
merikoje.

Jie pasižadėjo patys dar
buotis ir raginti kitus geros 
valios lietuvius savo kolo
nijose, ir nutarė, kartu su 
Amerikos Lietuvių Taryba, 
atsišaukti į visus Amerikos 
lietuvius, kurie geidžia lais
vės ir gerovės savo senelių 
žemei, kad sukrustų ir im
tųsi be atidėliojimo vykdy
ti sekančius sumanymus:

(a) informuoti apie pa
dėti Lietuvoje vietinę spau
dą;'

(b) susisiekti su savo 
distriktų kongresmanais ii 
savo valstijų senatoriais, 
reikalaujant jų paramos ne
kaltai skriaudžiamiems Lie
tuvos gyventojams;

(c) organizuoti masinius 
mitingus, kad jie įvyktų ne 
vėliau kaip šių metų lapk
ričio ir gruodžio mėnesiuo
se, ir atitinkamas rezoliuci
jas siųsti valdžiai, kongres- 
manams ir senatoriams į 
Washingtoną;

(d j tuojau pradėti ruoš
tis iškilmingiems Vasario 
šešioliktos minėjimams;

budri kontrolė. Pasidavėlis, 
jei žinomas jo vardas, yra 
skaitomas pabėgėliu ir už 
iį atsako tėvai, žmona, vai
kai ar kiti giminės.

Naciu režimui viešpatau
jant milionai vokiečiu šei
mų buvo sugriautos. Vyras, 
žmona ar abu kartu atsidu-sitarimas, 1944 m., spalių vra beginkliai; antra, jie

18 d., McAlpin Hotel, Nevv i yra gestapininku ir šturmi- rė koncentracijos stovvklo- 
Yorkc. išklausęs pranešimų!ninku nevalninkai. Jei pa- se. o ju vaikus pasiėmė vai- amerikiečiai 
apie bendrą lietuvių, latvių tvs sukilėliai kokiu r.ors stybė. Nacių režimas įsako risas žinias

stebuklingu budu galėtu iš- nai m t vaikus uH tu seimu, kiečių karo veiksmus 
trukt* nuo gestapininku ir kurios nėra attikusios tokio gauna Maskvos viešbutyje

t . Prašo gelbėt Pabalti
Neturtingas šaltinis. _ . , . ., i Lietuvių, latvių ir estų 
Maskvoje nesenai buvo; atstovai pasiuntė bendrą

suruoštas bankietas. JĮ su-1 pareiškimą prezid. Roose- 
ruose nišų draugija dėl j veltui. Už' Amerikos Lietu- 
kultunmų santykių su už-|vįu Tarvba pasirašė L. ši- 
siemais. Į bankietą
pakviesti anglų ir amerikie
čių korespondentai.

Bankieto metu anglai

pasirase
buyo!mutis: už bendrą Latvių 
•■-'e- Komitetą — R. Herman- 

son. o už Estų Komitetą — 
” ! H. Nurmsen.

pasakė, kad Pareiškimo autoriai sako, 
apie rusų-\o-;kad bolševikiški okupantai 

Į terorizuoja ir fiziškai naiki
na Pabalčio gyventojus — 

ir estus.

ir estu kilmės amerikiečiu.
posėdi, ir pasitenkinęs ben- ___ «. r____
drai atliktais jungtiniais į šturmininku. tai negalės iš- nusikalstamo darbo. Vaikai Metropolyje. skaitydami lietuvius, latvius 
žygiais, šiuomi nutaria or- trukti jų šeimos ir kiti gi- atiduodami i naciškus “kin- bolševikų spaudą, 
ganizuoti suderinimo komi- minės. dergartenus.” į specialias . Nei anglai, nei amerikie-
sijas. tiek ALT Centre, kaip Be reguliares armijos ir mokyklas, kur jiems skel- čiai korespondentai nelei- 
ir paskirose kolonijose, tik- be gestapininkų Vokietijoj biama naci” ideologiia. Pq džiami į frontą. Ryšium su 

k^liu motu iš tokio auklėti- tuo Londono “News Chro
mo padaromas tikra- žvė- niele” korespondentas Win- 
rinkas. Jis dievina fiureri terton pareiškė:
tiki kvailai nordikų teorijai “Mes manome, kad tai į Pabalčio valstybės turės 
ir nekenčia kitataučių. neturtingas šaltinis... mes nesti raudonųjų okupantų 

Tokių žvėriukų Vokieti- daug geriau darbą atliktu- jungą ir žūti?
ja turi milionus. Jie nesi- me, jeigu mus prileistų prie Užrašykite__ “velnio akį”?
drovi net savo tėvus atiduot fronto...” 
į gestapininku rankai O lietuviai komunistai

Šitokioj padėtv kalbėt a- nuolat plepa, kad bolševi- 
nie revoliuriia vra ben-n- kai “yra geriausi musų tal- 
tvstė — sako Brandt. Net kininkai.”
aktualioj karo zonoj vokie- De Gaulle jau negeras 
tis tun būt labai atsargus
Rodymas bet kokios sirona- Atsimenate, kaip savo

...... ..... . tijos alijantams gali reikšt ,aiku komunistai gyrė lais-
didžianriu įtūži- tuojautinę mirtį.' Alijantų vuių francuzų vadą. gene- 

mu ne r ins t* režime. okupuotose srityse lieka na- r0J^_P® Gaulle.
Šturmininkai vnač pa- cišku slaDukų, jie stropiai

ruošti vidaus karui jei stebi kiekvieną civilio gy- 
Vokietiia butu nugalėta — ventojo žygį. 
partizanu karui. Brandt mano, kad su

Hitlerio režimas neužmir- tais nacių žvėrimis ir žvė- 
šo ir tokios “smulkmenos,” riukais alijantai da^ turės 
kaip armiios neištikimybė, bėdos ir tada. kai Vokieti

jos armija bus nugalėta.
Tūkstančiai naciu lįs i po
žemį ir visais galimais bu

siu palaikyti glaudų bend- da veikia šturmininkai. Jų 
radarbiavimą ir jungtinę yra keli milionai, juos or- 
akciją ginant politines Ba’- ganizavo. lavino ir gink- 
tijos valstybių žmonių tei- lais aprūpino naciu parti- 
ses ir remiant šelpimo tei- ios vadovybė. Didžiuma tų 
kimą tų valstybių gyvento- 5tnrmininkų — jauni vyru- 
jams. kai. išlaikę visus naciu re-

Vyriausiaią lietuvių - lat-> žimo “kursas.“ jr. reikia 
vių-estu veiklos suderinimo; =*kvti budeliški teroristai, 
komisija sudarys skiriami i vrą maitinami piliečiu 
po tris iš kiekvienos intere- lėšomis i>- turi «rp-.-p mv^en’- 
suotų gi upių. Amerikos Lie-! ma Tcr rištiniai raimki- 
tuvių Taiybos Vykdomasis mai ir gotais rvveni’^o 
Komitetas Įpareigojamas troškimas ii^ms neleidžia 
skirti lietuvių amerik’ečių kalvoti ardo bet koki i««to- 
atstovus toje komisijoje, ir. iima prieš nariu režimą, 
palaikyti santykius su kito- Priešingai.
mis Lietuvos nepriklauso
mybei palankiomis tautinė
mis grupėmis.

Veikėjų Pasitarimo 
zidiumas:

Ką yra padarius musų 
šalies vyriausybė, žinių nė- 
ia. Bet jei nieko nebus pa
daryta. kad sulaikyti piktą 
okupanto ranką, bus blogai.

Ar reikėtų manvti, kad

pre-

L. šimutis, pirmin.
P. L. Pivorunas ir 
J. V. Grinius, vice-nirm. 
P. Grigaitis, sekret. 

Boley ir 
Devenier.ė. sekr 
Vaidvla, iždin.

J.
A.
M.

)ad. '

Tuo klausimu naciai pasi
mokino iš carinės Rusuos. 
Kada alkani ir išvargę ka

reiviai neteko noro kovoti, dais kenks alijantų pastan-

Federalinis slaptosios po
licijos bintas iFBi, sako, 
kad karo metu labai padi
dėjo ištvirkimas: po karo,miausi pakalikai, 
piktadarybė da labiau na-; susisiekimas yra jų
kilsianti.

Tai buvo tada, kada na
cių armija da valdė Fran- 
euziją. Dabar Francuzija 
išlaisvinta, ir dabar jie 
smerkia De Gaulle’ą, kad 
šis neleidžia jiems šeiminin
kauti.

Spalių 16 d. De Gaulle 
kalbėjo per radiją ir ragi
no Francuzijos žmones ne
pasiduoti komunistų užma-

caro režimas sugriuvo, lvg goms. Net ir po to. kada bus čioms, nes tos užmačios
kortų namelis. Kad to ne- sugriautas nacių režimas, __ Francuzijos karo
butu, vidaus fronte visas Vokietijoj da bus keli mi-
strategines pozicijas užėmė lionai naciškų žvėrių ir žvė- 
šturmininkai ir iu ištiki- riukų. Reikės ilgai ir sun- 

Visoks Riai dirbti, kol Vokietija 
ranlco- pasidarys tikrai demokrati-

pastangoms.
Išrodo. kad Maskvos

užšriubuoti pakalikai pra
keiks De Gaulle ir vėl tar
naus Hitleriui ir hitleriz-

se. Jei kuris nors armijos nė valstybė. K. V. mui-

Kada lietuvis ko nors y- 
ra prašomas ir nenori duo
ti, jis sako: “duosiu tau — 
velnio akį!”

Šis posakis man prisimi
nė skaitant sekamą “molyt- 
vą :

menkos ir jos talkinin
ke artėjančios pergalės 
džiaugsmo proga ir Lietu
vos išlaisvinimo proga už
rašykite dienraštį Laisvę sa
vo pažystamiems ir gimi
nėms” f “Laisvė.” spaliu 5, 
1944)...

i Smart biznieriai, ar ne? 
Jei Amerika laimi karą, jus 
dėkokite Brooklyno kvislin- 
gams ir tuoj siuskite pini
gus; jei Lietuvos okupantus 
jie vadina laisvinto jais, 
džiaugkitės ir vėl siųskite 
pinigus!

Kartą vienas Bostono 
juokdaris į bolševiko kepu
re Įdėjo nubraižytą špygą. 
Gal butų verta įdėt ir tą 
“velnio aki.”

St. Strazdas.

Vr
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO
AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į ~KAS MIŠKO NEVEIKIA 

NIEKAS NEPEIKIA

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Įsisteigė naujas Lietuvių i gos parėkauti. Republiko- 

Šalpos Fondo skyrius nai atsimena i)- tuos laikus,
--------  kada bolševikų Rusijoje

Spalių 20 d. Northwest veikė Amalgameitų “ada- 
svetainėje Įvyko Chicagos tos trustas.” Tada Hillman 
Lietuvių Draugijos priešine- susirašinėjo su Leninu. Nors 
tini? susirinkimas. Šiame iš to “trusto” nieks neišėjo, 
susirinkime buvo nominuo- bet republikonai naudojasi, 
ti kandidatai i draugijos Girdi, Hillman senai buvo į 
valdybą 1945 metams,’kur- komunistų prietelis, jis tu-J 
tas Bendrojo Amerikos'Lie- rėjc ryšių su Leninu, o da-1 
tr.viu ŠaiDCS Fondo skyrius '■ bar jis sužavėjęs Roosevel- 
ir suaukota 101 doleriai tą ir nori paauk ot Ameriką 
Commurity and War fon-' bolševizmui.
dams. ' Teks matyti, kaip toli nu

f draugijos valdybą (di- jos republikonai.
rektorius) nominuota šie 
asmenys: C. Kailis, P. Mil
ler. M. Chemavskas, Ema 
Asciliutė, V. Maukus. K

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Kaip išliko gyvas chicagie- 
tis Bruno Narkus

Francuzijos fronte tar- 
Auetistas - Augustinavičius,: nauja lietuvis kareivis, Bru- 

Milaševičius ir K. Dc-vei- no Norkus. Kada Amerikosp

KARAS ITALIJOS FRONTE

Čia matome Amerikos tankus atakuojant vokiečių Gotikos liniją Italijoj. Ta 
linija eina Po upės pakrantėmis ir vokiečiai tenai gerai Įsistiprinę.

PATERSON, N. J.

laitis. kun. Končius ir prof. 
Pakštas.

Paroda tęsis iki lapkri
čio 10 d. I ankymo valan- 

“ Vienybė" skelbia, kad dos: šiokiadieniais nuo 11 
1945 natų sausu' mėnesi vai. rvto iki G vai. vakaro; 
turėsiąs Įvykti “antrasis A- sekmadieniais — 1-6 vai. 
menkos lietuvių seimas.” Iš po pietų. Turėdami laiko, 
skelbimo matyt, kad tai bus lankykite šią parodą, 
smetoniškai nusiteikusių

Brooklyniečiai turi juoko 
dėl tų seimų irMseimavotojų

skelbi

tau.t i n ir. ku su v aži avim as,
‘seimą” ir

Komunistai daro gėdą 
Piliečių Kliubui

Spalių 20 d. Lietuvių A- 
merikos Piliečiu Kliubo sa-

Lis. kariuomenė puolė stambų
Išskiriant Čemauską ir Bretonijos miestą Brest,

Asciliutė, visi kiti yra' da- mūšiuose dalyvavo ir Bru- 
bartinės valdybos nariai, i no Norkus. Jis ir trys kiti

Relief

Į nes tik jie šitą 
šaukia.
tautininkui jau turėjo. At- eJ buvo surengtos nnkimų 
stove teises gavo visi kas kampanijos prakalbos, 
tik atėjo, net ir tautininkam Prakalbas rengė patsai 
nepritariantieji žiopsoto- kliubas ir prieš jas nereikė
jai. tų nieko sakyti. Bėda ta,

Po pereitojo tautininkų kad šiemis prakalbomis pa- 
“seimo” brooklyniečiai tu- sinaudojo komunistai. Į 
įėjo daug kalbų, ginčų ir kliubo valdy ba yra Įlindę 
juokų. Dabar tas pat. Ot, keli komunistėliai ir jie da- 
girdi, smetonininkai neuž- io viską, kad vienu ar kitu 
sileidžia stalincams. Ir vie- budu pakenkti kitokių Įsi- 
ni ir kiti kalba visų lietuvių tikinimu žmonėms, ypač 
vardu, bet ir vieni ir antri Lietuvai.
teturi po gera saują pasekė- šios prakalbos rengta a-

Mirė senas Patersono gy- Jbb tai ir viskas. gitacijai už prezidentą Roo-
venteias 7- j . seveltą. Nieko tame blogo,vente,a,, Ju.kev.c.a, Išrodo tačiau. ka(I

.Nesenai eta mirė Petras Svo"?ah’be)” Ta "2u “Vie "fetuojantis, kliubo pirmi-

Lietu 
riu
mininkas .. _
rius Deveikis Ant vietos js- kas radosi netoli vokiečių- 
tojo .ienos dešimtys narių, pozicijų. Da suspėta duot! p 
sumokėdami po du dole :u žinią, kad Norkus ir jo san-; 
mietinio moKesnio. Po di au- f{rauoraj vra bėdoje. Paskui 
ižuos susirinkimo Šalnos iJi,ino+a v^niiac ir
Fordo skvrius turkio savo . 11 Astuonioliktos gatvės a-ronao skyrius turėjo savo nurimo. Vokiečiai atėjo prie nviinkz.> f™an ieii Ton susirinkimą, kuriame buvo fjlinh5w a n virtusio tsinkn P.'1,nKele gyvenantieji juo- i-rinkta skyriaus vaklvba 9u2"eje apvirtu^io tanko n 0 Kuzmicko (Uktveriol K.iniRui bnynaus \a.uyot,. Kaitimo amerikiečius. Sie'j^.. •

Beje, si2ir.e susirinkime neatrilienė ir vokiečiai ne-i - ugai ,n.jtare surengtiprisiminta kad dabar eina ,neaLlllęDę K vokiečiai ne m pa^erį)1Rlo vakarą. Bu- prisi-.inta. Kdd ca ,ai . a j)UV0 tikri ar esama i 1 'j - •,? j
Communitv and V\ar fondų žmonių ir Lipk Tik dėl +o o^mas jaunas n sveikas. J.vajus Kadangi iš Kr^o znĮ°-ni- 11 " į- 61 * : Kuzmickas seniau daug
vajus. Jvauangi .. nc..o vokiečiai nesiskubino ap- v-va-vo kiiltnms dirvojFondo ir lietuviai gauna vįrtUQ; tanka dinam-tuoti \eiędavo. Kultūros dirvoje,- virtusi tanką amamiiuou. darbavosi soeiahstu tarpe.

rer'Įcin'c užsitarnavusią 
lietuviu šeima

President’s War 
Ccntrol 
siems nuo 
drapanų
("votembSo mfn Vdiennš S) metu ir rita laika''fia JT“"™ ros! Aiškus dalykas, jie at-
ik?2TdXS<ha ™ gyveTo4- ™* kalbėti. Tomunistai
' -..... -o budo gdola britai iZ.,,^1 d?l?ar aukauja, kad “lietu-ir avalinė, kurios dar gali- Velionis buvo ger 
ma dėvėt, turi būt sutaisy- žmogus, ir žilos senatvės TaHrbarfvšlhlvienfe^uį^ vSJTT? 
tos ir svarios. Minėtam pen- sulaukęs mokėjo su zmone- mis )f šaukia, kad Ameri-]
kiohkos dienų tarpe drapa- mis gražiai sugyventi, 

os t'us oriimarnos klehoni- --------

viai fašistai nenori Roose-

stambias sumas pinigu šeip- Tain nei- 56 ‘valandas Nor- darCavosi sociahstų tarpe,ti musu brolius ir seserį i Pa I - • mėgdavo daile ir bendrai11 musų oronus 11 ,-eser... kus ir jo draugai tupėjo j ,- j?, visnbmpnė« ’-«P-
Liętuvoje. tai būtinai reikia savo Unke kol atėjc usuomenes v?lk‘
pnsidetl pne ŠIO valaus. rrtilbu Ir iunc ičlnRvinn * 1O<£- ,Communitv and War fon- y — 11 ^°‘ h. 1 X.G', Dabar tas musu veikėjasvommui.ivy anų ai ion į z pasizvmejima Norkus
dams suaukota . r

jose ir pas viršminėtus vai- Apsivedė Sakatauskas

kotą 104 dole- ir 7uv butZ *iau ilgcka laik* ser?a- Jo ;imU0S?J ^ik- Girdėjau, i
iausią auka, 50 naaukžtin?mus 1 e - zmona taipgi nelabai svei-į galite idet, savo varde ko Flondon,
vrė pati Chica- ka. Todėl jų draugai ir nu-j,r antrašą. Taipgi priduoto*, sį praleisti.riai. Stambiausią

dolerių, skyrė pati -------- ------ ---------- ------ — . , - , , .
gos Lietuvių Draugija, o 54 Sužeisti lietuviai kareiviai ^rė Slfen.gtl.r4 naudai .va-
doi. suaukojo šie draugijos Karo denaitamentas o? p3ri?' *’’ris įvvns lapKricio JZ':'r7-c ir .an*
nariai: K. Matekonis $10; «kpJbė l4d“karo veikiu” 4 d" Diev° Apve,zdop Pa’ :e^?'-.k.ad bu^ ra ’ra"
A. Sobol. P. Miller. SLA hin?> sUžei2i di lietu iraPhos mokyklos svetainėj, cyti jį į geradarių knyga.
226 ko. ir G. Cernauskas— Vįai kareiviai — chicagie-^Ut,h U”ion ir 18_tos gat" drabužiu rinkimo me naranilnc
po $5; G. Mankus $4 ; J. Tk Jn komo^alas Bi : vlų keilėj‘ tu kas užeitu pas ius i na- P,aK“lGas pa?aH1J0S, -Mendelienė ?3; M. Bieža. i/^entS Tamtai-i . ka? . ?.0,.'ėt« . <!ri«. ?io mos ir prašyta d-abužia ar neJe' P^kaimj buvo :s- ja

. , ... z*Tmv Kreivėnas yra pruseiki-
kos lietuviai jos (ALT ie--nis ‘<sldokininltas.” Kada 

I toleruotų. Komunistų ‘I-ais- .<sklokos" Uv;ls pl usejka 
., ve pasigardžiuodama kar- bžgo pas Bimbą .jj nuseltž

kad 
itokj 
Juk

. V- tenkinti “Vienybe?’ Net savo^lcu ^i^kliubn’ vSd 
medaus mene- Dėdė Ambraziejus nepaten- tekino’ 4 P
___  kintas Kai kurie tiesiog sa-i Gerai* padarė tie. Kurie

_ . ko, kad Tysliavu seimą no-;^^,^ii_ o:; iicsuuau iuuucu ~rr~ vi -ni-išiirarč i^iĖiuviu vaipos r; noelo-pr;rf hnl5^viV'm<s , ..Fondo Skyrius " pa‘lgennt &oisevjR.,ins. į žaros jr Kreivėnui pirmimn-
Spalių 29 d. vietinis Nesuprantu, kaip butų kaujant.

Draugijų Sąryšis surengė galima “eiti is yien” su tais. 
prakalbas parapijos svetai- kurie tokius “ožius” vannė-

P. Milaševičius, M. Verdie- 
nė. P. Martinkaitis, A. Fai- 
zienė ir A. Aleksandravj-

nas.
įvairiuose karo frontuose 

.. . • šiandien tarnauja daug lie-i
$.ieneT ~ tuvių kareivių. Kai kurie1

jų. nebetinkami karo tamy-! 
bai. yra paleisti.

Su vienybininkais čia 
teigtas Bendrojo Amerikos bandyta susitarti ir bend-j

Prezidentas svečiavosi 
New Yorke

Į New Yorką buvo atvy
kęs prezidentas Roosevei-

lis. J. Ascila. A. Kazlaus 
kas, V. Mankus ir A. Klo
vienė — po $1. Viso kaitų 
$104.09.

Draugijos susirinkimas 
baigtas gražioj nuotaikoj.

' darbo prisidėti, lai kreipia- kitokių dalyku 
,si šiuo adresu: žmonėms

Pet^r Lapėms. parodvti iucmviiiiiii h'm? ■ rn • • • . -. __  __
564 W. 18th St.g Bendro Amerikos Lietuviu Tai^J; J1,’ . patersomeeiai . .. , • flI • Ta-vL^« vo isėj§ * gatves. Nežiūrint,

Chicago. III. šajDC? Fnnd,. va!(i-,bos' («.i ^P',nasl._sE!P™u..??v?. bt?? Ame kad oras buvo biaurus. visa

R.0K1U uaivsų i.'i-uvos į jetunu Šalpos Fcndo skv- rai veikti, bet iš to niekas u'ee.ue.,^ monems, tai paprašykit ‘ p renuo negiė o tas. Ta proga apie du mi-
arodvti įgaliojimu r io V • • • . — • lionai vietos gyventojų bu-

t.-___ • Taigi, ir patersoniečiai -------- ;

DES MOINES, !OWA

Balsą klastuotojai turės 
bėdos, jeigu...

Chicagoje ir visoje Illi
nois valstijoje eina smarki

vadų prakalbos ...
, , .. ,. „u> rennun,, manuzrai ,r a- New Yorke įvyko Ame- !>ieP? ''P J”?“? Zm°V,S

ejLad S EC valinė, kuriuos BALF ėėnl- rikes Lietuvių Taiybos kon- ^e.gatvėse, kad pamatyt
i Tni-ii^ t’Viti'T ras vėIiau Pasil’s » Lietuvą, ferencija. Ta proga brook- P kara R, owvel
i. Tos ose ,.,siti:,i- “Keleivio” Reporteris. Ivniečiai surengė prakalbame, ' - patj va arą K-osevel

.? ^ kurios įvyko spalių 18 <1. g? pą^ke politinę prakal-
Apreiškimc pabp svetai- b?\ aiškindamas Amerikos 
nėję. Kalbėjo “Naujienų” I ?zdavlmus laikymui tai-
redaktorius P. Grigaitis, Ko?; v , ....
“Draugo” redaktores L. New Yorko repu.iliKonąi 
Šimutis ir kiti. sustrupinę. Mat gera dalis

r- n -. - - • t • x pačiu republikonų žadaKalbėtojau aiškino Lietu- balsuoti už Rooseveltą ir

lių ir seserų Lietuvoje. Čia 
bus renkami drabužiai ir a-tokio Įgaliojimo net 

žinokite 
viams 
apgautiChicagos lenkai nepa-

Pas Cbicamol”lenku<? iau-1 rora savaičių pasirgęs, muose tuojau? praneškite. 
Pas ( hteagos lenkus p.ja? !n;r? “Keleivio”,bi!e kuriaJ, vaMvbl)S na.

Mirė Petras Dagelis
Pora

j • * l • • Vic’ tllil v 11 < Ic JVvZI’Ti V i\ fciama daug nepasitenkim- k ; p D
mo anglais ir dalinai boo- sulaukesJ 73 metu an,J?a,.,.
cni’DltA ori lo VI u r - Taipgi viršminėto f.ietu- 

Amenkon velionis at' y- viŲ Komiteto nariai dabar 
ko 1905 metais ir apsistojo j priima pinigines aukas i 
Kewanee. III. Pagyvenęs į United War Chest. Aukd 
tenai metus laiko, išvažia- darni nemažiau $1. gausite

sevelto administracija. Mat, 
nesenai i Maskvą buvo r.u- 

... , .. . vykęs lenku tremtinės vy-
nntomų kampanija. Chica- riauSybės premjeras Miko
loje repub.ikonai netiri jaičikas. Nieks iš to neišė-l“ 
sanstj laimėti rinkimus, bet jo nes Maskva ban(jė įpirš- 
užtai reiškiama daug vu- N r„r-orn t iniio ir  Vočiu” dėl “up-state.” Pas far- gįi3įkos “Datuotus ” na- Velionip Irimęs Lieti
menus ir mažesnių mieste- įeckinio tip0' “laisvintoji^.” j Pa-
lių gyventojus republikonai 1 įapijcj. v ede Manjoną v d
turi daugiau itakos. Vis dėl Viskas rodo, kad šiemet, delytę.
to, “upstate” nesudaro dau- gera dalis lenkų savo bai-j Lapkričio 20. 1942 me- 
gumos, ją sudaro Chicaga, sus atiduos už republiko- tų, Dageliai linksmai minė
si! taip ' vadinama “Metro- nūs, kurie visko prižada ir,
politan Area.” Spėjama to- tur būt, nieko neduos. .

BRIDGEPORT. CONN.

Mirė senas lietuvis, 
Juozas Dulbis

-• darni nemažiau $1. gausite Spaliu 18 d. čia mirė Juo- vnt; huk-lp dnbartinin knrn palsuotl Kooseveitą n ■- raudoną plunksnelę ir po- zas Dulbis. 77 metu amž. ' etu h'kL atefrieT nroble New ,Y?rke republikonų
; pierini ženklą, prilipdyti Į biznierius. Velionis' buvo Kams. kuiT iššaukė ^ospektai yra labai men'

Kl.

jo 50 metų savo šeimyninio 
gyvenimo sukaktuves.

dėl, kad politikieriai bau- Pas lietuvius didžiumą Paliko nuliūdime savo 
dvs stvertis visokių gudiy- sudaro demokratai. Olio re- mylima žmoną Marijoną, 
bių. Bus Jokių, kūne norės publikonai yra nežymi ma- dukterį Olgą ir sūnų Joku- 
klastuoti balsavimus. žuma. Išrodo, kad Olis išo- bą

Sako. kad šiuos balsavi- ko i tą vežimą, kuriam bus 
mus dabos federalio inves- lemta likti baloje, 
tigaci.ics Biuro žmenės. Jei K. L. Lietuvis.
bus pagauti tokie fruktai, ---------
kurie klastuos balsavimus, Mirė Petras Guntorius 
jie gausią vietos federaliam Spalių 17 d mirė Petras laikrčaščius.

vo i Des Moines ir čia gy 
veno iki mirties.

Velionis ąimęs ^Ljetuvn,, jangą. kilęs iš Suvalkijos. Mariam- HRlėriš 7r ^Štalhias Lietu-1
Atsiminkime istisas mi- odės anvlinkės Amerikoje H • e ? *- \na‘ ’ . ... . . .nias ištremtu a-nlin •- apviinhes. AmeiiKOje val atnese didelę nelaimę., Žydai perka lietuviu aludes

ru tėvu ir kita musu e-’mi" °° metų ir Boi^vikai jau antru kartu Du Brooklyno lietuviairų, ievų ir kuj musų guru- buvo plačiai žinomas netik Mvniv.Vrt t ;0t11Vo ;»• vicVo« is ob.zi^i,.nių bei prietelif, kurie su tarpe lietuviu bet ir kita- °™Pay° ,LietVv.3 11 Vskab ,seJR.ls ąludzių biznio—Ju-ašamTnk nkvšP ir ūo-P«sni ♦ -• lietuvių, uet u ^tą ro(|o kad nori ją pasdaiky- revicius ir Norvaišiene. Ju-asaromis akve n ilgesiu tauciu. Juozas Dulbis čia fl- r-o.-tAtne turtin oi.ido antlaukia musu pagalbos. At- vi«a savo laika vertėsi ivai- i - i ,• revicius turėjo aludę ant- - - - - -jn5 u?” Pasakyta daug tiesos a- Broadway, Norvaišiene —
Union Avė., netoli 

Abudu išpirko
v - i- x o,v.u kilmės žmogus.... , Jl žymėjęs tarpe lietuvių jvai- npjajmp ik: xini Wi11iamsbnr<rhdiktatūrų aukom (s. Tad mu- rįais reikalais ir daug pasi- ne,aime* lkl S1°* " įlliamsburgh

sų yra šventa pareiga, s- darbavęs Lietuvos labui.Savo laiku Dagelis daug
veikė.lietuviu tarpe. Jis oa- įgirsti kenčiančiųjų Lietu-

Prakalbos žmonėms pati- sekcijoje buvo tik dvi žydų 
ko, tą liudijo gausus aplo- aludės; dabar bus keturios.

dėjo Įkurti vietinę SLA kp. 
ir nuolatos tarnavo jos vai 
dybei. Mėgo apšvietą i

Jo pastangomis 45 metų dismentai. Buvo nepaten-

kalėjime. Guntorius, sulaukęs 56 me
Beje, Chicagos republiko- tų amžiaus. Buvo gimęs Lio

nu mylimiausis arkliukas tuvoje — Prelakio kaime, 
dabar yra. komunizmas, čia Pajevonio parapijoj. Vilka- 
krlbėio visa eilė republiko- viskio apskrityje. Amerikoj 
nu politikierių, jų tarpe ir išgyveno 37 metus. Paliko 
jų kandidatas Dewey. Visi dideliam nubudime žmoną 
sakė, kad Rooseveltas par- Elzbietą ir du sūnūs. Sūnūs 
sidavęs komunistams — Bronius tarnauja armijoje, 
Brouderiui ir jc bend rakė- o Petras laivne. Taipgi li- 
leiviui Hillmanui. Žinoma, ko marti Elenora ir du anu- 
Hil’manas nėra komunis- kai. Lietuvoje liko dvi se
tas. bet jo suruošta “paro- serys.
da” demokratu partijos Petras Guntorius buvo

Lai iis ilsisi ramiai Ame
rikos žemelėj.

Draugas.

PHILADELPHIA. PA.

Lietuviams drapanų rinki
mo vajus

Čia Įsikūrė Bendro Ame
rikos Lietuviu Šalpos Fon
do skyrius. Valdybon Įeina 
seni veteranai veikėjai: J. 
Kavaliauskas. K. Žadeika, 
J. Grinius. F. Pūkas. Wm. 
Paschall. Mrs. G. Roman,

konvencijoje ir jo talka Keistučio Kliubo narys. Pa- 
New Yorko komunistams, laidotas iš Antano Petkaus 
griaunant Darbo Partiją, koplyčios j Lietuvių Tautiš- kun. J. čepukaitis, kun. V. 
republikonams duoda pro-! kas kapines spalių 22 d. Mailusevičius. kun. I. Va-

vos žmonių šaumma ir pa- . - . • , . .. ... , • T -fral i^o-alp įnid’ii lb( š atgal tapo suorganizuota Kinti tik Komunistai. -Jų pi-
i v r ii • pirma šv. Jurgio pašalpine šorka" Sasna, kampe susi- katalikais
J. RavanauMcas, pirm. draugija ir kiek vėliau tuo rietus viską “natavojo” ir Brooklyno tautininkai tu- 

Frank rūkas, rast. pa£ju varf)u sukurta para- dabar Bimbos “Laisvėje” ri moterų organizaciją — 
pija. Jis padėdavo ir kitom skundžiasi, kad Šimutis lie- Moterų Vienvbę. Kada tau- 
draugijom , Įvairioms orga- pęs nukrvžiavoti “draugą” tininkai pradėjo boikotuoti 
nizacijų kuopoms ir politi- Bimbą. Amerikos Lietuvių Tarybą,
niam kliubui. Kam ji kryžiavoti9 Biru- jų žmonos ir dukrelės taip

t ta iv , ba žino, ka darė Judošius. pat pasuko “nauja krvpti-
Juozas Dulbis galėjo ka.- gaVęS trisdešimt skatikų. Ir mi.” Dėl tos priežasties jau 

beti keliomis kalbomis n jis jj tai daryti! turėta nesusipratimu su ka-
paskutiniu. laiku buvo uz -------i ka(ftiene.

Vienybietės cykstasi su

V/ORCES'ER. MASS.

CHESTNEY’S
fANFEN

VIETA M A LOMI TR ŠILTA

Vbokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
čia granaira ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET 
srOBCESTflt MASS.

ppjkalbėtoją miesto teisme, j Ljetuva Radio City šalpos susipratimai išsivystę Į rim- 
Paliko dideliam nuliudi- parodoje tą piktumą. Vienybietės ša

me savo žmoną, sūnų ir dvi Rockefellerio Mieste — vo parengimui užsisakiu- 
dukteris, kurių viena, Aldo- Radio City — spalių 15 d. sios parapijos svetainę, 
na. yra gera dainininkė. buvo atidaryta šaljios paro- bet... ji buvus “atimta.” Sa-

KT .. da, kurioje yra reprezen- vo parengimą vienybietės
Nuo savęs reiškiu jiems tuojama Lietuva. Lietuviu dabar perkėlė i kita svetai-

gilios užuojautos. skyJrius jreng6 ir jam me; nę

Jurgis Strimaitis, i džiagą parūpino Jonas Va-i Brooklyno Kriaučius.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Amerikos Galvosūkis
Kas, Kur ir Kaip Žiuri į Šiuos prezidento 

Rinkimus
Lapkričio septintą Ame- demokratai; Conn. republi- 

rikos žmonės rinksis prie konai. Pastarojoj ir kai ku- 
balsavimo urnų, kad ati- rie demokratai remia Pė
duoti savo balsus už jiems wey, jų tarpe — Hartfordo 
geriausį kandidatą į prezi- demokratų “Times.” 
dento vietą. Bus išrinktas Demokratai mano. kad 
vienas iš dviejų — demok- jie “nusineš” Naująją Ang- 
ratas Rooseveltas ar repu- liją, net jeigu ir pražudytų 
blikonas Dewey. Yra da Connecticut. valstiją.
penki kandidatai, bet jie 
neturi progos nei būti iš
rinktais, nei pakenkti Roo
seveltui ar Dewey. Kova ei
na už du kandidatu ir tarp 
dviejų stambiųjų partijų.

Aukštieji Pietai 
Aukštųjų Pietų centrinė 

ašis yra Richmond. Virgi- 
nia. Nors toji valstijų gru
pė yra skaitoma demokra
tų židiniu, bet partijos va-

THOM DEWEY

—Tegul bus pagarbintas,' ta neturiu jokių reikalų ir 
MaikeI ’ ‘nematau jokios priežasties

—Sveikas, tėve. sveikas! dėl ko jis galėtų ant manęs 
Ką pasakysi daugiau? pykti.

—Daug ką sakyti aš ne-1 —Bet tu. Maike, ne ko-
turiu, Maike. bet aš galiu munistas.

- reikalo būti piana- įams kurie stoja už Roose-
?u. ,r. isa"ksto velto kandidatūra. ji suda-
lairaes. Tą parodys lapkr - ,.o nemažo galvo;ukio Mat, į
cio septinta., o Ji ne uz kai- auk$tuniuose pietuose vra 
r.ų - turėkim kantiybes ir nemažas demokra.
pd4U ‘rinkimu kamraniia tišky insurgentų - maištinin- Si linkimų kampanija Vll Kari.„ c„ I
buvo Įtempta. Abiejų 
tijų propagandistai nedaug d" "X" 
laižėsi. Tuo ypač pasižy- y|enas ju yra senatorius 
mejo republikonų propagan ,, , buvęs aspirantas vi-
dista! V ienas jų ėjo tam ce’ ,.ezide’t(1 vietai. Tiesa. 
toli. kad pasakė, jog oa - de£ok,.atu artiio5 konven. 
sas. atiduotas uz Rocseveb y j j; nį,įimė|o bet kai 
tą, bus balsas uz Brou .len ; j1 b , k£
ir rasiską bolševiką! jr b patenkin-

tai pigi demagogija., lietu- kandidaturos. bet 
viui žinoma kaip išveistų 
kailinių demagogija.

kų. Kartu su republikonais 
p iie dažnai išstoja

Veda kovą uz mažių ų tautų ir mažumų teises
DEVVEY’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 butinę asmens lygy
bę ir garbę nežiūrint kur jis gyvena. 
Mes tikim į jo laisvę kaip ir į savo. 
Mes netikim, kad mes ar kita kokia 
valstybė turi prigimtą teisę kontroliuo
ti jo likimą. Mes vedam šį karą iki 
pilno laimėjimo už visus šiuos princi
pus. Jie neprivalo žlugti ciniškoj tai
koj, kad kokios keturios valstybės ga
lėtų valdyti pasaulį jėga. Ne tiktai di- 
er’ės, bet ir mažos tautos turi turėti 
pilną balsą nustatant taiką, kitaip ji 
neveiks...”

Dewey kovoja už teisingą laiką, be kurios negali but pastovios 
Amerikai nei likusiam pasauliu-.

Lapkričio 7 d. balsuokit už DEVVEY ir patvarią pasaulio

duoti tau gerą rodą.
—Kokią, pavyzdžiui?

—Ne.
—Na.

Jieš-
koma durnelių, kurie bijo 
savų šešėlių. Bet kokios 
nuotaikos vyrauja pas žmo
nes? Kas. kur ir kaip žiuri 
Į šiuos rinkimus?

Imsime atskirus geogra
finius vienetus ir juose vy
raujančias pažiūras.

tai to ir užtenka.
—Aš noriu tau pasakyt. Pagal komunistų mokslą, 

kad tu nelaikytum to piršto kas ne komunistas, tą rei- 
iškėięs. į ’’a likviduoti. Kitaip pasa-

—0 kodėl jis tėvui nepa- kius, padaryt smerti. O jei-
tlnka? gu tu nuo jų sūdo pabėgsi, Ma^achusetts*

e tame rokunda, Mai- tai ousi regli fasistas ; ta
ke. Laikyti taip aukštai iš- da jau be jokio sūdo tave 
kelta piršta <^ali but tau pa- reikia pastatyt prie sienos ir 
čiam nesveika. , sušaudyt. Dėl to Stalinas

-Tėve. aš dar jaunas, reikalausiąs.
1-..U _______ k,..^vtruija

mane širdis sveika, ir ran- išduotų visus Lietuvos žmo- 
1 cs pakėlimas negali mano nes. kurie pabėgo nuo bol- 
sveik"*ai pakenkti. ševikų ekzekucr'os. Bimbai

—Maike, tu manęs nesu- jie nepadarė nieko siekto, 
rr t°i. Aš noriu tau paša- ale vistiek jis sako. kad 
kyt. kad Stalinas gavo nau- juos reikia sušaudyti. Jes, 

s* ie’Čių Amerikoj, tai Maike. Stalinas turi Ar. eri-

Naujoji Anglija
Naująją Angliją sudaro 

Rhode Is- 
land, Connecticut New 
Hampshire.Veimont ir Mai
ne valstijos. Toje grupėje 
pati stambiausia yra Massa
chusetts valstija, su dar
giau kaip dviem milionais 
balsuotojų.

ps nega
li užmiršt ir savo “aš” ir tų 
savo pasekėjų, kurie rinki
mų dieną žada kelti maišia. 
Aukštutiniuose pietuose vei
kia gana stipri demokratų 
organizacija, kuri ir šian
dien norėtų, kad vietoj 
Roosevelto butų išrinktas 
Byrd.

Byrd yra labai ambicin
gas žmogus, ir atžagareivis. 
Virginijoj ir We<t Virgini
joj, be
Leiviso

REMKIT U KOVĄ PRIEŠ NEDORĄ TAIKĄ
ramybės nei

taiką

BALSUOKIT UŽ, VISĄ REPUBLIKONŲ TIKĖTĄ
KEPUCIICAN N&TIONAI COMMITTiS — HiBS5«T MO*«U JR . O-c.rmon 45 f 45H> St-Mt. N. T»y

nuotaikos ten yra 
slėgtos ir abejingos.

Centralinės valstijos
Centralinių valstijų cęnt-

-U netoli rinki-pri- tijes agitatoriai dabar zu-. ra pranašauti,
vals-. mai ir jie parodys, kuris 

Bai-
ja po vidurvakarines

į tijas. Kurie jų daugiau lai- kandidatas laimėjo.
parodys lapkričio sep- giant reikia pasakyti tiek,

ras Chicaga, su reakciniu 
“Tribūne” priešakyje. Nors

tintoji.
Pacifiko valstijos

pati Chicaga yra demokra-j Tai grupė valstijų, kurios Į “j 
tų rankose, bet provincijoj! randasi prie Ramiojo van

kad šių rinkimų metu ne
menką vaidmenį los ir tau
tinės grupės. Republikonai 
joms viską žada, ir jiems 

į lengva tai daryti, nes jų 
kandidatas Dewey nėra su- 
rištas su painiomis valsty

veikia ir -John labai. stipira republikonai. d enyno krantų ar netoli

ko i strielčių. 
tuok.

—Tėve, aš n i
sakyčiau, kad 

įusiųir 
turiu -'Orlę. 
ne naciai", s.

—Ns. užteks, tėve, man 
iau laikas eii 
i'asiirat’sim kitąsyk.

—Gudbai. Malk!

dėl ta vra pavojinga laiky
ti iškeltą pirštą.

—Man tas nevisai aišku, 
tėve. i —O aš

—Vot tebe raz! Jau tiek butų 
metų eini į škulę, o tau vis- pištalietą. Aš 
kas neaišku. Nejaugi tu ne-į tai man ni ko 
žinai, ką reiškia strielčius?

—Aš atsimenu, tėve, kad 
“strielčium” Lietuvos laik
raščiai vadindavo vieną ku
nigą kuris mitinguose is 
revolverio šaudydavo. Bet 
aš nesuprantu, apie kokį 
“strielčių” tėvas kalbi.

—Aš kalbu apie Bimbą.
—O kodėl jį vadini

“strielčium”? ;
—Sakai, kodėl? O ar tu 

neskaitei gazietose, ką 
Bimba pasakė savo prakal
bos0. I urias 'am surengė 
Stalino fceisai Sautbostone?

—O ką jis pasakė?
—lis pasakė. Maike, kad 

Stalinas privers Švediią su
grąžinti visus žmones, ku
rie tenai pabėgo iš Lietuvos ves 117 tonu Italijos aukso! 
nuo Fadleckio sūdo. Sako, Azrolirim gręsia mirtis 
visi jie bus sugrąžinti ir su- ar ilgametis kalėjimas, bet... 
šaudyti. Į jisai turi stambių užtarėjų.

—O kas juos šaudys? Tai Amerikos ir Anglijos 
—Ši<o Bimba aiškiai ne- bar’ T'n! • k Yra žinių, kad 

išvirozijc, Maike. Gali but, iie finansuoja Azzolinio by- 
kad jis pats važiuos juos lą. Taip pat vra žinių kad 
šaudyt. Jes. Maike, aš ro- anglai ir ąmerikonai banki- 
kuoiu, kad toks džiabas ninkai stengiasi panaudoti 
patiktų. Mano frentas sa- ir “diplomarinę įtaką” ši- 
kė man buvęs sykį nuvėjęs tam fašistui '.'gelbėt.

i u pasrvak-

neprošali

nebii
t3 3 

t?

* nkrafn iiamibi- _ •- Greta Illinois vra W’S- tun atavujlo riuno- nilirin K.d Jam l\aKenktl At
uemohraių parmos va- _ v N.“, ------ CTTi talP t)US ar nebus — lan

dai tačiau mano kad jie \a. į £ y.^valst a ?”btuYV^ ii i ? kim lapkričio septintos,
“nusmes” jr aukštutinių^ Tą vaistu tuvų dirbtuves. Ilgoką lai- A ( £ j

Reikia'sakyti tiesą. Nau- sius pietus. norėjo^ uzkanaut Wende ka tą valst ją valde repub- žinosime, į kieno
Acinc An<rHJnc vmnna- o-- Giliam Piofai vv niKie. A.eziuiini to. Kaa likonai. bet paskui ia uz- ' 1
vai ' susidomėję busimai! Amerikonas žin'o dvi ..ie- F'rf TV
rinkimais. Bolone šiemet urnų valstijų grupes - i jri kad Syillkie Y ^‘^natorių T ūkcv į
SnrSs^ba^otkiu ^liuiulba t&iu^ 2 jį^aS^ri  ̂ T" ~
-netoli 407.000: visoj tų eentras ya New Orleans g?r. Kubernatonu^arren.JĄMOUKA
Massachusetts valstijoj vž- miestas. Nors ir šioje vals- 
siregistravo 2,500.000 bal- tijų grupėje daug reakci- 
suotoių.
valstijoje

ashingtone šią savaitę

rankas bus pavestas valsty-

K. V.
bės vairas.

didaturos. Mat. jaunieji bet tai ir viskas. Jie neoe- 
garsaus tėvo palaidi sune- turi didžiumos pritarimo.

NEPADĖS IS
PANIJOS REVOLIUCIO

NIERIAMS

BANKIN'NKAI
FAŠISTĄ

U Z

Bando ifgclbiti naciu tarną, 
Vincento Azzolinį

Romoje prasidėjo svarbi 
I via. Teismo atsakomybėn 
y;a patrauktas Vincenzo 
Azzolinis. buvęs valstybės 
banko pirmininkas. Kol Ita
lija valdė M ’ssoiinis, šitas 
Azzoiinis vedė nedora biz
ni su Hit’erio genge. Nacių 
Vok'et' iu i Azzolinis vra da

vę 2.2 
suotojų 
pač pramones

Registrantu skaičius pa- dažnai s ••šliaukia “poll-ta- 
šoko Maine, New Manipshi- xeriu” talkos, 
re ir Vermont valstijose. Iš Gilieji pietai, be to, vra 
Connecticut ir Rhode Is- labiausiai atsilikęs kraštas, 
land valstijų da neturima Ten gyvena daug negru, 
pilnu žinių. Išrodo, kad ir kurie neturi balsavimo tei- 
ten buvo daugiau registran- sės. jei nesumoka nustatv- 
tų. tą “poli tax” mokesnį. Tie

Mass. valstijoj stiprus ir kitaip persekiojami. Neg- 

ČIA SUDAUŽYTI DU PRIEŠO LAIVYNAI

į komunistų krepastį Bruk- 
ivne, tai savo akimis matęs, 
kaip Bimba pasiėmęs laz
dą cieliavo į tavo pii’šta. 
k? ras ' • vo su cv- ’u: pii-
1 alta<5 i rie sieros Va 
aš ir sukau tau, kad t 
piritu n,doi.'ur 
brs sv u’p'au.

Aš i-'a n.

l.,Į.

tu!

;p- k

• >

Italijos 1 br rakis Sforza 
dėliai to ".ri'Via daug pasi
piktinimo. Sfovzos šalinin
kai klausia: u ką. galų ga
le. italai šiandien kariauja? 
Ar už tai. kad gelbėti ita
liškus nacizmo pakalikus?

t u
r. v

ii '

ru o naties • rasim
n p-zjsi t? j n ro’
r— 1-1- - edm P 9 as ®"’ Ri-

Yarub a 1. n d < ■ j. Nigerijos 
A frikoj, yra parduodamos 
nuogos gyvos vištos. Gy
viem paukščiam nupeša 
plunksnas pirma, negu juos 
neša turgan, kad pirkėjas 
matytų ką perka.

Čia yra parodytos Filipinų salos, kur šiomis dieno
mis amerikiečiai sudaužė du japonų laivynu, išvi^ 
apie 40 karo laivu ir apie 250 orlaiviu

utį rialui iau.- \itu».
Bendrai imant, centrali- 

nėse valstijose demokratai 
turės vargo, bet jie dalysią 
viską, kad laimėti “raktinę 
vasltiią,” Illinois’ą: taip pat 
Michigan valstiją. Jos. ma
tote, turi nemažą skaičių e- 
lektorių. kurie galų gale ir 
spręs apie busimą prezid- n- 
ta.

valsti—s
VLL-r-aka, ’'''ės valst’ies 

— I^bui s-na Amerikos 
'-’s’ė ir ias Niko savo “pra- 

republikonai. Tiesa, 
kuriose iie yra stiprus, 

vedinusia jas ir “nusineš.” 
Bet kai kurias laimės de
mokratai. ypač dabartinio 
vie*--prezidento valsti įą.

Bendrai imant, vidurva- 
’'ar‘nase valstijose piliečiu 
nuotaikos daug priklauso 
nuo to. kokių pažadų jiems 
duos partijų vadai ir kiek 
pasitikėjimo ras jų davėjai. 
Tu valstijų gyventojus var
gina du klausimai: farmų 
*riektrifikaciia ir geresni ke
liai. Yra tokių vietų,.kur 
^er mylių mylias nerasi 
žvėrinio kelio. Vasaros me
tu dar šiaip bei taip. bet 
pavasari ir rudeni tikra bė
da. Iki šiol niekas tuo nesi- 
n pino, bet juo toliau, tuo 
stipresnis darosi judėjimą- 
”ž gerinimą farmerių buk 
lės. O kadangi ^įduiimai 
vakarai y. zc.nes ūkio 
kra? u.o, ta* . u meno geres- 
.i^ ivi^juo ten buvo ir ii-Į 

^.am bus gyvas reikalas. T'«• 
lel *o ir npnfte ir Htr,< j.,-

pasakyta, kad Ameri 
aidžia neduosianti jo- 

New Yorko republikonai kios pagalbos Ispanijos 
negaus, tai jau aišku. Jie respublikonų armijai, kuri 
daugiau pelnys tik “upsta- dabar organizuojasi pietų 
te.” Republikonai mažai Francuzijoj prieš Franko 
vilties turi laimėti ir Cali- valdžią
fomiją, nes ten yra stiprio
unijos, kurios dirba už Amerika yra pripažinusi 
Rooseveltą. Republikonų Franko režimą kaip teisėtą
..... metu. kada i Califor- vynaujybę. tai

atvyko minios naujų neišpuola remti revoliucio- 
pramonės darbininkų, r.ierius, kurie nori tą reži- 

Eet. kaip sakėme: nede- mą nuversti.

kai o 
n i ją 
karo

---- Washingtono nusi
statymas yra toks: kadangi

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 19J5 metu 

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

KELEIVIS
o.$6 Broadway, S*. Rn«tnn. Ma**.
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Lietuvai Gresia Pražūtis
Kodėl Romos Katalikų Bažnyčios 

Valdovas Tyli

rašais pasiųsti paštu. f Lietuvos žmonėms atimti
Tokius prašymus turėtų , ne tik laisvę ir nepriklauso- 

siųst ne tik Chicagos rajo- i mybę, bet tiesiog rengiasi 
nas, bet ir Detroito. Pitts- juos išžudyti, išnaikinti 
burgho, New Yroko ir Nau-; kaip tautą. Užtai čionai po- 
josios Anglijos apylinkių ■ piežiaus yra svarbesnė mo-
lietuviai katalikai kunigai

Lietuvai gręsia pražūtis Baltijos tautas ir neleistų 
šiomis dienomis pradėjo rusams komunistams jas iš- 

ateiti žinios iš Švedijos anie naikinti. Kodėl Romos po- 
tai, kokius baisius ir žiau- piežius Pijus XII iki šiol 
rius persekiojimus Lietuvos nei žodžio netarė ir r.euž- 
žmonės pergyvena ir nuo sistoio už Lietuvos Romos 
vokiečių‘naeiu ir nuo rusų katalikus, tai čionai aš ne-

ralinė pareiga užsistoti uz 
ir svietiškiai katalikai. Juk Lietuvos žmones, ypač dėl 
mes Amerikos lietuviai esa- to, kad jie yra tos pat tiky- 
me tos pačios religijos na bos nariai.
riai, kaip ir lenkai, francu-1 Todėl aš drįstu atsišauk- 
zai. olandai, belgai bei ki- ti į Amerikos Liet. Romos 
tų tautybių žmonės, todėl Kat. gerbiamus klebonus, 
mes turime teisę reikalauti, kunigus, kad nelaukdami il- 
kad tos religijos galva, tos giau imtųsi iniciatyvos. . ... . ... . ..... .. x.. . — .........a-------------, ~- giau imtųsi iniciatyvos ir

komunistu. \ įem naikina ir aiškinsiu. As tik noriu pa- tikybos vadas, kuris vadi- siųstų panašius prašymus 
degina Lietuvos kaimus ir brėžti, kad jei Švedijos pro- nasj Kristaus vietininku čia į Romos Katalikų Popiežiui 
miestus besitraukdami, o ki testantų bažnyčios Pnmitas ant žemės, lygiai užsistotų Pijui XII, prašant, kad ji- 
ti atėję vėl kaipo įslaisvin- Nystedt pakėlė savo balsą Lietuvos žmones, kaip ir i'sai pavartotų savo didelę 
tojai ’ dar baisiau išvarėm- uz Lietuvos, Latvijos ir Es- už kitų tautų žmones, ku- s maralią galią ir užsistotų 
tus Lietuvos žmones tercn- tijos žmones, tai Romos ka- ,-je priklauso prie tos pačios!už Lietuvoje žudomus žmo- 
zucja. šaudo ir deportuoja telikus^ bažnyčios popiežius Romos katalikų bažnyčios. įneš.

Niekas negali sakyti, jog 
Romos Katalikų Bažnyčios

i Sibirą.
Rugsėjo 26 d., 1944 Chi

cagos lietuviu Romos kata
likų dienraštis “Draugas” 
praneša, kad ne tik papras
ti Lietuvos žmonės yra sau 
domi ir depoituojami Į Si
biro tyrus, bet ir Lietuvos

Pijus XII turi daug didesnę 
pareigą ir priedermę užsi
stoti už Lietuvos žmones, 
kuriu didžiuma yra Romos 
katalikai.

Jei iki šiol Romos katali
kų bažnyčios popiežius Pi
jus XII netarė nei žodžio.

Man rodos, kad popiežius 
neturėtų būti vienos tautos 
žmonėms to pat tikėjimo 
tėvas, o kitiems to pat tikė
jimo žmonėms tik patėvis.
Jis kaip Kristaus vietiniu- Rusiją, 
kas turėtu visus tikinčiuo-'

Galva prašant Amerikos ii 
Anglijos valdžių perspėti1 
savo sąjungininkę Sovietų 

kad ji liautųsi žu
džius Baltijos tautų žmo
nes, kad toks prašymas pra
eitų neatkreipęs pasauli© 
visuomenės dėmesio. Už
tat ilgiau nebegalima lauk-

- sius lvgiai užsistoti, lygiai
kunigai bei vyskupai, kaip neužsistojo už Lietuvos Ro- užtarti ir neleisti vienos
arkivyskupas Juoz. Skvi- mos katalikus žmones, ku- tautos katalikams skriausti
rėčkas ir vysk. Vinc. Bnz- rie dabar yra baisiausiai te- kįtos tautos katalkius Jei-
gys. esą nužudyti. Jei tos rorizuojami, šaudomi ir de- gu kurios tautos katalikai į ti. Reikia veikti ko grei-
žinios pasitvirtins, tai yra portuojami ir nacių ir ko- neklauso, tai viešai tokius čiausiai. Nes kitaip, kol ka-
baisu ir pamislyti, kokią munistų, tai aš ir tukstan- pabarti, ispėti. iras pasibaigs, gali nebebu-
“laisvę” atneša komunistai, čiai kitu Amerikos lietuvių _ -
Jei jau vyskupus ir kunigus Romos katalikų norėtumėm
“išlaisvintojai” žudo. tai žinoti, kur yra ta 
kiek jau tos laisvės gali ti- piežiaus tariama 
kėtis paprasti Lietuvos žmo niška artimo

Nenustokim vilties

musu po- 
krikščio- 

meilė?

Šiuo atsitikimu Lietuvos ti kam Lietuvos nepriklau- 
žmonės yra užpulti 20 am- somybę begrąžinti. 
žiaus barbarų, kurie nori V. M. Stulpinas.
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nės?
Kad tai yra tiesa, jog to

kie baisus jiersekiojimai y- 
ra vykinami Lietuvoj. Lat
vijoj ir Estijoj, tai ne be 
reikalo Švedijos Protestan
tų Bažnyčios galva — Pri
matas Nystedt — Įsakė mi
sose Stockholmo bažnyčio-

Kadangi Lietuvos reika
lai taip prastoje padėtyje 
vra Vatikane, ir kadangi 
Lietuvos žmonės dabar pa
tvs negali atsišaukti i oa-

DIDELIS KNYGŲ BAKGENAS
Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi veikalai

■

vraNuo dabar iki Kalėdų; Biblija Satyroje—Tai 
“Keleivis” atiduoda nupi-; knyga, kur Biblijos pasako- 
ginta kaina labai naudingas1 jimai yra atvaizduoti juo- 

sauli. todėl Amerikos lietu- knygas. Štai jų surašąs: ; kingais paveikslais. Kaina
viai katalikai turėtu ateiti buvo $1.00, dabar tik 50c.
jiems į pagalbą. Čionai A- Tei»h, Vadovas ir Patarėja. Kokius žmonįs

aiass., Garį,jno Senovėje?—Parašė 
,-į Iksas. Tai labai Įdomus ir 

kiną vi ' Parn°kinantis leidinys. Die-
kunigū ir svietiškių lietuvių sokius Įstatymus. kuriu9S i ^nuo^ ^lės^garbirJ
katalikų. Tokiuose susirin- kiekvienam naudinga-žinot.' iRi kriksčiorvbė? laiku 
Rimuose turi būti priimto? Štai tik keletas pavyzdžių: n„daniuT
rezoliucijos arba prasimai Kaip daryti kontraktus ir
i Romos katalikų popiežių, sutartis raštu, telegrafu ir
prašant, kad jisai .Java-to- gyvu žodžiu; kaip kontrak- (iievan,s ^j^nti. Čia yr. 

85-; vra Komos katalikai, W savo moralią galią v-ę. tus bei su tai -tis panarinti. aprafrta ^ucia., kai:)
O Vis-i Sv«liw protedan- ^.sauktą | Anga* ir kaip kurti bendroves, kaip L;cUv„s <iiPvu. djc
t ’ p

ias ir neduotu naujiems o- 
kupantams išnaikinti tas 
tautas.

Yra žinoma? faktas, kad 
tik Latvi jcs ir Estijos di
džiuma gyventoju yra pro- vlčn

[00 puslapių pašvęsta 
tik šernVe? n "t U V v 

■a 
0

testantai. c Lietuvos apie
ra»’7 mviaiią ^yniltį Jl *Į

šai atsišauktų i Angliją ir Kaip kurti bendroves? Kaip p^air,u 
i-nmatas Nvstedt naro- Amerika, idant'jcs ušsfc.i- užpatentuoti išiadimą. kny- 5aičiu-įr žvent„ju Bet knv. 
lab- i dideli' krikščionis- tu uz Lietuvos tencjaruis gą arba straipsni. Kaip ap- „a „į relilrin:0 • popu(ižio 

lo s artimo meilės pavyzdi, t kankinamas žmones. savgou „ :-y- ;.sn su Priešingai.'ji parodo, kad
iei- hade mai R, kad Riti >ų dievug patVP žrr>onės kuria

(,a ir patvs juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno-nesti pas savo deocezijos Kaip gauti žemes nemoka- v-s lietuviu žinvčios na. 

yyskunus. kad galėtų -auti mai? Kas daryli likus su- veikslu Ka5na buvo ()0 
ių pritarimą (kiek yra žino- žeistu darbe ar*>a gatve- (jabar *jk 5^
ma. Romos kataliku bažny- karyje? Kaip paskelbti ban

dė
ces art’-mo meilės pavyzdį, 
užsistodamas bendrai už 
visas Baltuos tautas, kaip 
»i-f»to‘-<-ant:škas. taip ir ka
talikiškas.

ir kankinamus žmones.
Tuos prašymus arba 

kalavimus tam tikslui 
rinkti komitetai turėtu

iS-
nu-

nepamėgdžiotu ? 
lomos notos bei

Kaip 
vekseliai?

Neleiskit sugrįžti prohibicijai, bet palaiky
kit galioje tvarkinga v isų alkoholinių gėri
mų pardavinėjimų Valdžios kontrolę.

Neleiskit jūsų darbo pajamų taksoms žy
miai pakilti. Palaikykit plaukimų milijonų 
dolerių, kuriuos moka Štetui ir Valstybei 
Alkoholinių Gėrimų Pramonė.

Virš 20,000 žmonių balsuodami 1942 me
tais visai nebalsavo 3-jų Laisnio klausimų. 
Neleiskit atimti sau teisių ir privilegijų per 
savo apsileidimų.
Balsuokite už Laisnius ‘YES\

TIKRAI BALSUOKIT ‘YES‘ UŽ ŠIUOS 3 KLAUSIMUS-

VIRŠUJE PASKUTINĖJE KOUIMNOJE ANT BALOTO 
KLAUSIMA11.2.3

Jeigu jūs nebalsuosit ‘YES’ uz Šiuos 3 klausimus, tai 
butlcgeriai ir raketieriai pasinaudos jūsų apsileidimu 
ir užtrauks jūsų Stcitui Prohibicijų su visomis jos 
nedorybėmis.

Kfda^cri Lietuvos gyven
to ei milžiniška didžiuma v- 
ra Romos katalikai, todėl Kaip pa- Vanago Plunksna — Va-
}Ta natūralu, kad už mos kreiptis Į popiežių be savo statyti bankrotan kitą? Įs- ražaičio dainos, kulias jis
turėtu užsistoti kataliku vyskupo pritarimo) ir tuo- tatymai apie santuoka ( ro- dainuoja savo koncertuose
bažnyčios galva, atseit, Ro- met tuojau.? siųsti tuos pra- tervstę). Kaip daromi kent- ?r per radiją. Kaina 25c.
mo? Kafd’k’i Bažnyčios Po- švmus arba reikalavimus raktai (leases) tarp rnomi-! sveikata — Didelė, gra-

ir gausiai

čios kunigai negali tiesiai klotą savo noru?

l ū žius. Tačiau iki šiol po- tiesiai Į Vatikaną popiežiui, ninko ir namų 
piežius PL”s XII netarė da Butų gal geriau, kad su- Jeigu NN 
iiti vieno žodžio, neprotes- trumpintoj formoj butų pa- krautuvę ar 
tavo ir nesikreipė nei Į A- siusti tokie prašymai per
merikos. nei Į Anglijos vai- kablegrama, c jau ilgesni 
džias. kad jos užsistotų už dokumentai su komiteto pa-

?avirmko.• 1 .. žiai apdarvtapasirendavojo iliugtruota

Bo-»o« C o., BoOoo, Mmv
Brocfcee? B<*w.na Co^ V/orces»e<, Moji. 
Co'd Sodina Bccw.r»fl C O.

lowrence. Moti.
Cr<M» Brew«n<J Co*, Moij.
Qow\on i 6<*werv, mc.

Mos*.

uowrenee. Mos;.

Co.
Foll Mou.

i. Co^lnc.. Boston, Mos*.
Hompef^o &r»wtnq Co. 

v/iHinsomett, M o SS.

Macvord Brew.rsq C©, tows«, Moss. 
S<n>fh mt

N«w Bedford, Mos*.
>ar Brevdng Co., Boston, Mos*.

1. Shell beenses be grontod ir thh 
City (or town) for tSe »ole therein 
of oH e«coholic be /eroęe^ (wn*sky, 
rvm, g n. malt bevoroget,
and oll otber akoholk be ve r o ges

2. Shell bcense* be gronted in thn 
City (or town) for the jole therein 
of wines and malt beveraget 
(wioes end beer. ale ond oll other 
malt beveroges)?

3. Shell tkense* be gronted tn thij 
city (or town) for the sale therein 
of oll ckoholic beveroges tn poefc- 
aget, »o cofled, not to bo drunk on

» premisos?

m X
NO

TU X
NO

ra X
NO

TALKININKAI NESU
SIKALBA

APSIVEDIMAI.

JAPONŲ ALIEJUS DEGA

Ši nuotrauka parodo japonų aliejau? ?andeli, ku
ri Amerikos orlaiviai uždegė Boela saloje. Viršum 
durnu m:u«»si vienas orlaivis.

__ _ ________  D-ro G raičiuno
, t r t ?^vena ‘ parašyta knyga. Paprastabutą ant kontrakto, ar )is kainaL$2.50? musu nupi- 
gali tą kontrakta perleisti • . ka:na_^i ‘ 
kitam asmeniui, ir kuris jų
tada atsako už vendą? Ir Sielos Balsai—-Jono Smel- 
daugybė kitokių klausimu.' storiaus dainos ir eilės. Kny- 
Rankvedėlio kaina $1.00. ga gražiai iliustruota, ap- 
bet mes atiduodam už 35c. d ant a drūtais audekliniai?

apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Prašom pasiniudoti pro- 
: ga ir Įsigyti geni knygų nu- 
rigintom kainom. Po Ka
lėdų šito nupigiiĮimo nebus. 
Kainos vėl bus pilnos.

Gyvulių Protas — D-ro
Zell’o mokslinės studijos a 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimti. Pavyz
džiui. kodėl šunelis loja ant 
mėnuiio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai nu-i 
jan.ka? Ar lanė ištikrujų y- 
ra tokia gudri, kaip .žmo
nės apie ia mano? Kodėl 
vieni g'rtiiiai ginasi nuo 
savo priešu, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga dideb‘0 formato, 2^2 
puslapiu Kaina buvo $1.25. 
dabar tik 65c.

Užsakymus prašom siųs- 
• ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Pirkit Karo B»n<teus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip desimtą savo 
"ždarbio dali.

Pen-Hur — Istoriška apy-i 
sai a, labai idomus skaity
mas. didelio formato ir 
stambi knvga, mažiai ilius- 
’n ota. 47? puslapiai, kaina 
l uvo $1.40. dabar tik 95c.

Ar Ti:?a, Kad Romos 
Po piežius Yra Krist&us Ioe- 
din’s?—Parašė kun. M. Va- 
kidla. išleido “Keleivis.” 
Didoka ir idomi knvga. Kai
na buvo $1.25, dabar 50c.

RAUMtNIĮ

skausmų
GAJK

PAIN-OPEUER
I nuo 1367 nehi ...

patikimas šeimos tepalas Į

—

Pajieškau apsivedimui merginos i 
arba našlės be vaikų, nuo 35 iki 45

» i i • i metų. Aš esu 50 metų vaikinas irAnglams skaniau kvepianti turi* Rcrą darbą. f)au’aiu žįpių su.
Argentinos jautiena teiksiu laišku arba ypatiškai pasi- 

________ mačius. (44 f

Anglija ir Amerika vis 
mažiau susikalba. Musų 
valstybės departamentas 
dabar vartoja “baudžiama- 
’ą politiką’’ prieš Argenti
ną. kurią valdo pronaciškas 
Farelio režimas. Anglai el
giasi kitaip: jie perka Ar
gentinos mėsą ir grudus.
Ryšium su tuo “Manchester_______________________
Guardian sako . (J*Mr*dykit Amerikos

“Amerikos varžtai eina LIETUVIŲ NAUJIENAS
iš ribų... Mes. anglai, argen- Mėnesinis žurnalas, 2x puslapių, pa
tiniško modelio fašizmą vę'^luotas ir daug skelbimų. Kaina

mėgstame lygiai taip, kaip lietuviv naujienos 
ir ponas Hull. Bet mums 332 N. 6th St.. Philadelphia 6. Pa.
geriau patinka Argentinos _______________________
jautiena, negu Amerikos
kiauliena.’’

Taip buvo ir su Franko 
Ispanija. Anglams laba; 
kvepėjo Ispanijos apelsinai, 
ir jie juos pirko, mokėdami 
didelius pinigus. Vėliau Į 
tuos apelsinus Ispanijos fa
šistai ėmė dėti bombas; ke
li anglų laivai buvo su
sprogdinti. Tik tada apelsi
nų biznis pasidarė nepelnin
gas ir jis pasiliovė.

PALEIDO 68.000 VĖŽIŲ

A. FERGUSON.
6539 Grcpnuay Avė.,

Philadelphia 42, Pa.

Pajieškau moters ar merginos nuo 
50 iki 55 metų amžiaus. Aš esu 
našlys, turiu gražia farmų. Kuri no
rėtų gyventi ant farmos. prašau at
sišaukti. Atsakymų duosiu į rimtus 
laiškus. (43)

C. OKULEVICZ.
Goodman, Wis.

Nevv Hampshire valstijos 
žūklės ir medžioklės depar
tamentas šią savaite palei
do i jurą savo pakrašty 68,- 
iHiu vėžiuku, kad užaugtu.

Karas

S

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

oadarvtas iš tikro
jo Castile mnilo,
V,. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius hitus nesvaru- 
mus ir sustii-nn* 
odų. 5bc. už bonkų
ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

kitėjų ir Odų Gydančių Vaistą 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
50 centų už bonkų.

Pasižymi savo gerumu. Prisiun
čia m per Paštų į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BRO\DWAT

SOUTH BOSTON, MASS.

E ropoi c
r kitu* p*m«ImU

Jei norite žinoti apie karą ir 
įvykiu*, tai įkaitykite "Naujienaa".
*N*ujieno*w yra pirma* ir didžiausia* 
dienraiti* Amerikoje.
Lžairaiykite •Naujienas" Kiandlea. Naujiaaą 
prenumerata metama Amerikoje (iiimant Chi» 
•agą), S6.00. Chicagoje ir
Money Orderį ar £ekj siųekitet

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Streel

CHICAGO, ILLINOIS
festpafta/marf Jbe^Ją
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Moterims Pasiskaityt
GRAŽIOS YRA IŠSIUVINĖTOS BLIUZĖS

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHKLSONIENC.

Amerikoniškai - Liet uviška 
Kalba

“Keleivio” Knygų 
Katalogas;

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, : 
ristika jr kitos. V*so» gero*, visos įtlotuios

AK BUVO VISUOTINAS

L’ A V AVV

•-jps
oczi;a, Jumo*

i- • i * U ii >. j j Se

|LKNG\A3 1 UbA> 
išMOET

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
lą.-, a.to, kad nebuvo. Jeigu buvv, tai

Lankius r» 
pa.i..a*bcjiinų

-įsa :ų zuiižių lr 
špyga . . a..syta

kaa kiek-
. __ _ .. kalbėt aug.

kurie gyvena išsimėtę oo visų žemės | kaitai. Joje telpa n t-i . a. atskiri žo. 
kamuoti? Kaip jas galėjo tuos gyvu- } džiai, Let cieli *®i imai. patikalbeji- 
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? į mai uarto jie.-.aut, važiuojant nur 
iš kur ėmėsi tiek vanaens, kad

“Ar laikini veštabals?”- 
paklausė viešnia, kuri

Pasirodžiusi n-lės 
raitės ‘'Kalbos Kertelė'' < .ie —
Moterų Skyriuje. — Ret'J šalia sėdėjo, 
iššaukė visokių ginčų. Be- “Aš žinau, kad myli ža- 
skaitant tą rašinį man irgi liūs daiktus.” atsakė šeimi- 
prisiminė pirmas susiduri- ninkė. supintus mano padė- 
mas su amerikoniška:-lietu- ti. 
viską kalba. Traukiniui ar- “Gal atsivežei 
tinanties prie stoties, aš pi.i-

Pipi- kaipgi Nojus butų ga! 
kelias dienas visų

jal-jęs surinkti j taip lengvai ir supn>:.'-au.ai. i 
veislių gyvūnas, vienas g..i. grei'a; ištu. », t.a

visą
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėju atsirasti po tvano juodveid: 
ir kitų

nors, nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
pas barz.d_skut;, pus kriaučių ir tt. 
ba fonetiškų ištarimu ir gramatika, 

e-ju atsi. irti po tvano j įodveidžiai > Antra padidinta tr pagerinta laida, 
veislių žmonės? šitie ir šim- Sutaisė St. Miciiebsomts. Fvsi. vė.

(iejau rūpestingai gaive 
kas man reikės daryti 
niekas manęs nelauks ir 
pasitiks. Ar gavo iie ma .o 
pranešim? kad aš atvaživ »- 
ju?

Sustojus traukiniu;, aš 
nedrąsiai išlipau ir pradė
jau dairytis. Net akyse n ;- bo 
švito, kaip pamačiau at. i- 
nanti giminaiti, kuiis jau iš 
tolo šypsojosi. Mudu paf :- 
sveikinom. Su juo buvo ir 
kitas vaikinas, kuris man
dagiai linktelėjo galvą.

r.?-

sai tai švogeris?”—pu

pikčerių 
iš seno krajaus?” vėl klau

tai kitų klausimų. į kuriuos negali Kurna ................................... .......... :;uc
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam, veikale. į kAfp TaPU SUVIENYTŲ

faktas; kas sakinys—tai naujas ko-• V AJL> 1IJ ę lxl^££X*ih? 
l igų argumentas griūva. Mokslas ir Aiškiai išguidvtl pilietybės .staty- 
moKSias nuo pradžios iki galo. irmi £li reitingais kiau Minais ir at-
Kaina ................................................ 25c. j sakymais lietuvių ir anglų kalbosa.

Antra peržiūrėta ir pagerinta
Ka’ua ................................................................................... 28c

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-į bud*
RIJA JUŠKEVIČIAUS ĮžE.MAlT£S RASTAI KARES

METU. qKAINOSE.

sią ta pati moteris.
Po biskį jau pradėjau ap

siprasti ir supratau, kad 
tarp lietuvių ir anglų kal
bos yra dar viena, kūną at
važiavusiam reikia pirmiau
sia išmokti.

Dabar, pasirodžius kal- 
s pamokinimams, atsira

do tokių, kurie sako, kad 
grynos lietuvių kalbos pa
mokų nereikia. “Karvės ne
išmokinsi į medį lipti.” 
kaip ta patarlė sako; taip ir 
su Amenkos lietin iais.

Btt. jei mes atvažiavę 
taip greitai išmokom sudar
kyti savo prigimtą kalba.

Iš kairės, mėiyna bliuze išsiuvinėta juodu skvinu: vidury, aukso ir sidabro spal
vų išsiuvinėjimas: iš dešinės šviesaus rajono bliuze su tamsiais išsiuvinėjimais.

AVIE VALGIUS. JAUNYBĖS SAPNAS

klausiau giminaičio.
“Ne. Tai mano bedė.”
Eidama mastau sau. kas-

gi per giminė tas "bode"? m(Įos. ka(i
Parėję namo radome la; -

CITRINA TINKA DAL
GELIUI DALYKU

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- j Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys, 
viai gyveno, tai perskaityk šita kny- Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-
gą. Is jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kair.a ..................................... 50c
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny- KUNIGŲ CELIBATAS, 

ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. .. ,
ai knygelė parodo, koue! Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepaiy stes istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šia knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir

Kaina
S\ LA DETROITO KATALI

KŲ SU SOCIALISTAIS. 

Dalijant Detroito lietuvių sočiai >s-Ant lėkščių (torieikų) padek Lengvutis, kaip dvelkimas rožių, Um^:^kat7strXh ^‘k^yė^T, i/1 = dri

«_«_ —i-,., i----------- —i-i_ —- — Jaunybės sapnas—taip brangus kunigo pakurstyti brostvininkai už- . ■ * • -čielų salotų lapų. sudėk ant pa

ruoštų daržovių mišinį, apihar- 

stvk su paprika arlia smulkiai

namo ra 
kiant ir daugiau svečių, k i
ne susirinko “grinorkos” 
pažiūrėti. Mums inėjus, \ i- 
si tik — “alau, alau.*’ lyg 
šunes ant kojų užminti. Aš 
supratau, jog tai pasveiki
nimas. bet nežinodama kaip 
atsakyti, tylėjau lyg katė 
vištininke. Pasisveikinus su 
šeimininke, ji tuoj užkla- 
sė:

“Gal eisi Į batiuimį?”
Na. ir žinok tu. kas tas 

“batruimis” ir kaip jai at
sakyti !

Citrina (lemenąs) tinka 
tai kodėl vėl jos neišmoki? > netik pne aibatos arba pa- sukapotais riešutais, ir salota 

daug jams kepti, bet ir daugeliui ^us "atava i stalą.

tokių, kurie tikrai pasimo- kitų dalykų. -----------------
kiną. Vienas už visus tačiau Pajuodusias nuo bu’v ių ANTIS KIMSTA OBUOLIAIS 

negali atsakyti. Turėtų mo- ar kitų daržovių lupimo ran IR SLYVOM

kintis visi. kas galima lengvai nuvalv- ---- —
Vargo Duktė, ti patrynus SU citrina. Vidutinei ar.tei prikimšti re -

ti?., kad jų mo
teris, dukterįs ir Mylimosios nepa
pultų j tokią kuniįr i z!- , ą. Parašė 
kun. Geo. Townsend rox. D. !».. su
lietuvino Ferdinand <ie Si.itiotfitia. 
Kaina ................................ ............ abc

puolė juos ir -žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

Gilus ir laisvas, kaip dangus. 

Ir pasipuošęs jausmo grožiu,—

Tai tu gyvenimo purvyne 

Atminimu vilioji vis —

Kai šita vasaros naktis 

Vaidenasi sniegų kalnyne...

Jaunybės karstą palydėjus 

J amžinos mirties kapus, 

Vistiek jaunos dienos sapnus 

Minės šaka—kai lies ją vėjas;

VistĖek raudose brolio-vėjo 

Jaunybės sapnas nenurims— 

Jis nubudimui širdį ims,— 

Jauni sapnai—jauna idėja...

» L. Vt

NETIKIUKODĖL 

J DIEVĄ?

klausimu. Ją turėtų perskaityti Įdek- Iaisvaman.s čia pa ako, k<x!.-l ji» 
nas katalikas ir socialistas. Parašė negali tikėti. Pilna argumentų, kurių

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu

E. Vanderveide 
Kaina .............

vertė Vardunas.
10c.

nesamus jeis jėzuitą::, 
knygutės ........... '..........

to» 
20C

Kl RGI '.ISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, ku-iuot 
žmonės kuria oer air .i? šj intri
guojant} politiskai-ckon-.miškų klau
simų aiškina gar: : Vokietijos so-

MATERIALISTIŠKAS

ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, ka:

Valant varinius (copper) kalinga šitokia proporcija: 

liktus, perpiauk pusiau ei- - puodukai sukapotų džiovm-daiktus, perpiauk pusiau
___ _  triną, apibarstsvk druska ir tu slyvų.

Komunistu fiureris Bim- f™ valo"’!-! ’ ,ii1iikU! A pu'x’"k* ’’ka,x"ų obl"> 
K tnnk. o pamatvsi kaip greit «#• 

nusišveis. Nušluoščius šva-

BEREIKALO PYKSTA
giicdo pasaulyje įvairiausius nuoti- eialdemokratų tc»:-:ikr.s Kari Kauta-

ba stačiai dūksta ant
r^k;evė uSLm riu. minšktu audeklu, daik- trupiniu, 

pasiepe ju neva Lietui os
žmonėms surinktu aukų at- *“?*«•, kaip nauję 
skaitą.

puodukai sausos duonos

kius, tai perskaityk šita knygelę, ky. Kaina 
Kalba labai lengva. Knyga protas 
jautiems darbininkams neapkai- 
r.uojama. Kaina ......... 25c

lite

1 šaukštukas druskos.

Pelėsiai, rūdys ir kaliais Trys ketvirtadaliai puoduko 
»S_ vandens.

SOCIALIZMO TEORIJA.

Jei iie šmugejmr.kai ture- ^t^^obS’įerai &■!»"* muskatinio riešuto

tų nore kiek ąedos. tai vig ucmue uiuucs >.ciui

po kelionės, persirengti, 
atsakiau aš jai nedrąsiai.

tau parodysiu pamokinimą. Mes
tavo bedruimį.” ii man at- prantam. kad nežiūrint kur . .. , . .
sakė ir nuvedė j miegamai ir kam jų surinkti drabužiai ra įP‘a 5 J- , -a ' 
kambarį ' bus siuvami, jie visur bus , Sakoma, kad cm mos sil-naiiiMati. , j sulaiko ir kraujo bėgi

mą. Pavilgius bandažą cit-

• i A nr I ulClt O1CV.'-'j J : rn nnrs kipk apruis. mi via- . .. .----------------------- > _________ \ZZ; Y,,*f- j.,'-, az patrynus citrinos suitinn ir mutmeg,.tci koiiotis. ie butu «ai ne- *, *, , . . ąnmaišvtkiiigi “Keleivi^ V.Ž «n, k,m iZX

__________________ Šis veikalas trumpais ir aiškia?'
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

Bostonas vra arčiau prie *'į°ri-ios formos, ir kodėl turės būti
“* pakeistas kapitalizmas Kama 2->cIViz*--A L-ZV£3 ___  _I z\xxrIlVgLI

“Orait, aš tau parodysiu pamokinimą., Mes visi su- o''an£ ffalo sint ir kept paprastu budu.

viską sykiu, pri Yorkas. Skaitant juros my- EILĖS IR STRAIPSNIAI, 

neprapuls, rei- kimšt anties tuštumą, gerai už- liomis, Bostonas 31 mylia g-oj knygoj telpa si gražios eilė*.

arčiau-prie Rio de Janeiro, ^ugyoė st.-uip rių juoku ir tu 

negu New Yorkas. ir 44/
myliomis arčiau, negu New AMERIKOS MACOCHAS.

Tai buvo man pirmo-i reikalingi: bet tai dar ne
kalbos pamoka.” * ' reiškia, kad tokių didelių , - ... -c

Apsišvarinus ir persimai- išlaidų reikia. Jie tuos pi- v;eta * ’ 1
nius drabužius, aš atėjau į nigus iš žmonių iškaulino - £l-ltn vanderu
gražia ir švarią virtuvę, šei- karo pavargėliams, o daoar • dilti™; n-o lab -; 
m.nmkę pastębeny kad r.= sveika jaknom. jei iširę, i
dairausi, užklausė 

“0 kaip tau patinka
no Ricinas?”

nams. adatoms ir siūlams. . ,
Bt, Kam imti skarmalus, o pas- kas pnes pusryčius.

kui šimtus geni dolerių ant
ŠKOTIŠKAS PAJUS Iš 

OBUOLIŲ

rėti ir kas per daiktas tas reikės nei valyt', nei lopyti, 
“kičinas.” Galima perrinkus geresnius

Susėdom valgyti. Vie- siųsti taip kaip yra. o ten 
nas prašo paduoti “pys}’’ žmonės gavę patys pasitai- 
duonos. kitas atpiaut “py- sys pagal savo mietą ir sko- 
sį” balionės. Man tas “py- nį. Suprantama, taip da- 
sis” net per kaulus pereina, rant. komunistėms nebutu 
Žiuriu į vieną, žiuriu i ki- biznio, o jiem,? “business is 
tą. Gal jie juokiasi iš ma- business,’’ kad ir nclaimin- 
nęs, manau sau. Bet ne. Jie gų Lietuvos žmonių vardu, 
sau ramiai valgo ir nesijuo- Pas juos gėdos nėra. 
kia. Moteris.

ĮDOMI BYLA

6—8 obuoliai.

1CĮ puoduko rudo cukraus.

1 puodukas vandens

2 šaukštukai uksuso.

4 šaukštai miltų.

2 šaukštai riebalų.

1 šaukštukas vanilos.

Žiopsnis druskos.

Pajui tešla.

Obuolius nulupk ir supi; t; - 
tyk. Pusę cukraus užpilk va 

deniu ir uksusu ir užvirink.Į* 

Pradėjus virti, sudėk obool’rs 

ir lėtai virink. Kai obuoliai b •; 

minkšti, išimk r'š sirupo. Lik i- 

si cukrų sumaišyk su miltai <. 

druska ir pamaži Įpiak į ver

danti sin-pą. Pavirink, kad s - 

tirštėtų. Nuimk nuo ugnies, i- 

ūėk riebalus ir įpilk vanilą. ? • 

dėk karštu:’ obuolius i pajau-11 

blėtą išklotą su tešla, užpilk i-i 

rup?, apklck viršų tešlos kl' - 

kėlėm ir karštam pečiuje kepk 

20-25 minutes.

NUVYTĘS LAPAS 
Da nepersenai lapelis 
Čia žaliavo ir šlamėjo.
Bet štai papūtė vėjalis...

Ir lapelis suvirpėjo.

Vėjo pučiamas jis ore 

Sukas, kyla da aukštyn: 

Rodos, jis da nebenori 

Kristi žemėn—pražutin. 

Rodos, jis nenori skirtis 

Su medeliu, su šakomis.

Nors galr’nga siaučia mintis. 

Jis kovoja su audromis! 

Rodo. vakar da lapelis 

žalias buvo... kur dar jis? 

Kur pražuvo žolynėlis?

Ji ištiko iau mirtis!...

Orleans miestas Louisianoj.

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

Arba kaip Romos kataliką kurijas 
Kars Schmidt Xew Yorke paplovė 
savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. 
Knygelė su fotopi a! iškaiš atvaiz
dais. Kaina
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 

GERT IK VALGYT?

10c

Mėsai ir riebalams.---Vi- Valgyt ir Kert reikia dėl to, kad
__ j _ x __ norisi, atšaos ncpapralvojęs žmo<-ns.sos raudonos stampos nuo dd ko g> norisi? Oėi ko i»e vaąęio 

A8 iki Z8 yra geros neribo- žmogus silpsta? Ir dėlko vienas rnai- 
, 1 *L- * ’i*8 *'’-!oda daugiau spėkų, kitas ma
tam laiKUl. žiaa? Dėlko žmogui reikia cukraus,

, druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-Taip pat vra geros nen- dėl jam reikia riebalu ? šituos klausi- 
botam laikui raudonos stam- S^5S.‘į5t? 
pos nuo A5 iki K-5. Kiekvie
na reiškia 10 pointų.

Ant. Sk—S

GIMTADIENIO PA
SVEIKINIMAI

Adcmui Murmai.
Chicago, III. 

Sveikinam tave. mylimas
vyre ir tėveli, linkėdamos 
linksmai i ••a'cisti savo gim
tadienį. Ta proga me« tau 
•žprenum- ravom “Keleivį” 
metams. Skaityk <au svei
kas!

Mrs. Eiizabetb Mr’maa ir 
Eiri!ie Zogas.

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

Taipgi neribotam laikui 
galioja mėlynos stampos 
nuo A5 iki Ro. Kiekviena 
stampa reiškia 10 pointų.

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 30, 31, 32 ir 33 i 
duoda po o svarus cukraus 
ir galioja neribotam laikui. 
Be to. stampa Nr. 40 duoda 
5 “ekstra” svarus 'cukraus 
prezervams.

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

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEM£LAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METEUONIS.

DARŽOVIŲ SALOTAI

t č-'delė salotos galva.

2 puodukai smulkiai supiar

tylų kopūstu.

M-s. Mary Valcnes,
Philadelpbia, Pa. ----------- - - --------

V»r. £ Mrs. A. Damb- LIETUVIŲ LAISVĖS MY
> suskas užprenumeravo
“Keleivi" metam'; poniai 
M. Vakmes ir kartu siunčia 
širdingus linkėjimus jos 
gimtadieniui.

3. šaukštai sukapoto pimic.-' PATIKO “VIRĖJA’

Čia yra parodyta su dviem savo vaikučiais Evelyna 
Santucci iš Chicagos, kurios vyras dabar sugryžo iš 
aimijos ir iškėlė teisme bylą. reikalaudamas divorso. 
Jis sako, kad žmonos nematęs per 11 mėnesių, kai ji 
pagimdė kūdikį. Jos advokatai surinko iš medicinos 
istorijos keistų atsitikimų, kuriais stengėsi įrodyt, kad 
kūdikis gali gimti po 11 mėnesių. Mrs. Santucci yra 18 
metų amžiaus moteris.

to.

l puodukas sukapoto saliero.; Ačiū už tokį greita kny- 
i šaukštas lemono sunkos. pasiuntimą. Visos man
1 puodukas

smetonos.

Druskos ir pipirų.

Paprikos arba smuik ai suka

potu

LĖTOJŲ DRAUGYSTE
WAUKEGAN, ILL. 

Valdyba 1944 metams:
PIRM.—Juozas Mačulis,

906 Prescott st., Waukeuan, m.
VICE-PIRM.—S. Gintaras,

920 S. Victory st., \Vauketran. III.
PROT. RAST.—A. Saluckas.

812 8th st., WaukeRan, III.
IŽD.—Kazimieras Vaiteknnas,

726 Eijrhth st., Waukejran, III.
tirštos rūgščios patinka, o ypač “Virėja.” FIN. RAST.—Emily Kernais 

Ji yra daug modemiškes- 720 Vinc p1-’ Wauke<fan- 1,1
na 1/t i KASOS GLOBĖJAI — D. Maraitis,ne uz kuas virinio receptų Pauiina Whįte. 
knygas. Dabar dar noriu maršalkos — Jonas Stoškus, 
kad atsiųstumėt “Sielos M- K<mP’'
1^«dsUS. AŠ noriu ją duoti Susirinkimai būna paskutinį ket- 

lapt’ lėkštėms iškiot, likusią S’l-fsavo draugei dOVAPU. kožno menesio, 7:30 vai. vnka
kapok ir su viskuom sumaišyk. Į Wote«rterio MorU. SV^4p’n,1nLP

riešutų. 

Paėmus kiek reikia salon-s

Worce«terio Morta.

it

Kunigai gąsdina tarat-uo- 
lios amžiu-i peklos ugni
mi ir uz pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šioa kny
gos autorius parode, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
cavyatt, aw pakto* ▼*- 
•ai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kapaatal sa
ga. Ir pridėtas “oeklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

23 ceataL

«M RROADWAT,
80. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir paa
A- M. METELIONJ

7747 Navy Avimai.
Detroit. Mich.

SIELOS BALSAI.

Paiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražiu, spalvuo
tų paveikslų. Popiera ge a ir spauda 
graži. Parašė J. B. r»>.-l torius. 221 
puslapių. Audimo apdarais .. $1.25
IHRLIJA SATYROJE

Tai gįbiiips pašaipa, i Kanapa tol 
kr.ygi s n<-.sik-i . -ai juokinga so
•279 puikiais pu veikslai--. pers;:»tan- 
cir.is įvairiu- nustik r. o pri- su
tvėrimo pasaulio ik užgimimo Kris
taus. įgijęs ši: kriįjrn n- kas nesigai
lės. 382. puslapiai. Kair.a .... $-.04)

KUR Mi sų bočiai 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Kojų 
visai atmeta. Mok las mnao. kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo. xodėi taip manoma. 
Labai įdo’>a»s ir pam-ritinanti* 
skaitymas. Kair.a ....................... z5e.
LIETI \ OS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip r>n« 
1205 metų revoliucit ės l ietuves spė
kos vedė kova su caro valdžia, ir kaio 
tuo pačiu laik-i unigsi t-, valdžią rė
mė ir gyrė; laip paskui revoliacijl 
paėmė virš i. kn’p Lietuva likos į>a- 
iiuosuotr. iš po caro voldžios ir kaip ji 
1-uvo apskelbia republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemiapis parodo 
atsteigtos nepriklauso-i--»s Lietuvos 
rubežius ir kaip aks yra pa-iaiyta į 
apskričiu.?. Tai yra •.•ie-uitir.ė knyga, 
kuri parono, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Svirno nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviai.-, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, suris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.00

DŽIAN BAMBOS SPYCIAL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian RamUs spy
riai,” eiles, pasikalbčjb'aii. humoris- 
tiški straiprn’iikai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kair.a ............... 25e.
APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 

DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

.MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, laitai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacija. Visokio* temos: 
darbininkiško*. r»voliucionienškos, 
tautiškos, bnmorisi iskos ir laisvama
niškos. Visos skambios, viso* geros. 
Tinka visokiems ar-vatkšeiojimams, 
baltams, koncertam - ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ...................  25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kiton apysakos: (1) Ną. 

a teiti kintis Vyras; 121 lydinti Giria; 
(3> Klaida: <4» Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kios prietarus, burtu* ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apriša goti Parašė 

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

AIJCOHOL1S IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vertojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas j-ra arini tiki*' kada non 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygą te Kama 10c. 
“Keleivis,” 636 Broadwaj,

South Bosiun. Mu».
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Vietinės Žinios
Bostone viešėjo svečiai 

Kanados
Gyveno su dviem žrr.ono.r., eina kalėjiman

Pereitą penktadieni i So. Suffolk teismo iv-iuose 
Bostoną buvo atvykęs iš užsibaigė įdomi šeinio? i v- 
Montrealo (Kanados) drg. la. Teismo atsakomybėn 
•J. Kilimonis su žmona ir i buvc patrauktas mik. ietis 
dukrele. Atvyko jie pasi-j Coles už gyvenimą su c i n 
svečiuoti pas savo gimines, žmonom. Mi’tone ji.- turėjo 
ir ta proga drg. Kiliincnis legalią žmoną, o Do»eht
aplankė ••Keleivio” 
ciją.

redak- teryje nelegaJę. Abidvi Tu
ri po tris vaikučius ir Cob ?

Šią savaitę Kilimoniai abidvi užlaikęs iš 45 do! - 
gryžo i Montrealą. Rep. rių savaitinės algos.

Pasmerkė dešimt laivii kompanijos apgavikų
Coles buvo pasmerktas 

dviem metam kalėjimo, ir 
taip pat jo nelegalė žmona. 
Bet vėliau orokuratura re-

KELEIVIS, 50. BOSTON.

AACHENO MIESTAS PRADEDANT JĮ BOMBARDUOTI

Ši nuotrauka parodo zVachrr.o i 
pradėtas bombarduoti. Gil mei •;*.£

nebuvo sugriauta;

. (tarbų kitose apylinkėse.
Pranešimai parodys, kur 

kokie darbai, kokios darbo 
valandos, algos, pragyveni
mo ir butų brangumas; 
droš infcimacijų apie mo
kyklas. ligonines ir trans- 
portaciją.

“šie pranešimai,” sako p. 
McNutt, “bus vartojami 
Employment Service ofisų, 
teikiant patarimus paliuo- 
suotiems kareiviams.” FLIS.

Ji vra daug stipresnė 
TNT.

uz

Jungtinėse Valstijose y- 
ra anie 80 milionu žmonių, 
galinčių balsuot, bet apie 
pusė jų niekad nedalyvau- 
:a balsavimuose.

Britų Valstybės Muzieju
je randasi dvi biblijos ko
pijos — viena iš ketvirto, 
antra iš penkto šimtmečio.

; Pastatymui vieno tanko 
.suvartojama 1,000 Įvairių 
chemikalų. Karo laivui sta
tyti tų chemikalų reikia (Įvi

ji “nentolitu” vadinama, ęubai.

Mi ŽINOTE. KAI)-
Musų armija dabar var

toja sprogstamąją medžia-

Penktadienio vak. Bosto-1 kome,n<,T™. s '
no federaliam teisme užsi- sP€nduot1' kas lr Padalyta, 
baigė Bethlehem - Hignam
laivų statymo kompanijos Bostonietis Sutkaitis laivy- 
tarnautojų - velderių byla. no nuostoliu sąraše
Buvo kaltinami 23 veide- -------—
riai, neteisėtai ėmę algas. Laivyno departamentas 
Iš jų 10 buvo pasmerkti, o paskelbė naują savo nuos-, 
10 išteisinti. Dviejų kitų tolių sąrašą, kuriame ran- 
byla dėl ligos buvo atidė-!dam 14 jurininkų iš Massa- 
ta.

Neteko mergužėlei ir kailiniu Kas turi If . ■ tenai lenkų armiją ir Įsiver
žė Rusijon. Kai Lenkija ap- 

Kitoj vietoj t-?!pa Bosto- siskelljė nepriklausoma res-

PPOPOSAL TO FURNiSH TRUCKS TO HANDLE 
CHRISTMAS MAILS

The Pešt Office needs suitable trucks of one. one and 
<;:,«? haif. and two ton capacitv fer delivering. collecting and 
rc’aying of mail during the Christmas Holiday season. from 
Ibcember 17 to December 31, 1941.

All applicants mušt be citjzens of the United States, and 
in submitting bid, mušt give the folk>wing Information:

Name

Add res,
(Street)

Maisrai casks’bedovaną
ehusetts valstijos. Tarp jų 
randasi vienas lietuvis, sar- gražia žentas .Jurgis Sutkaitis iš 
South Bostono. Jo žmona 
gyvena prie 9 Monks St. 

Pranešimas nepasako, ar 
ar tik

Horan, kuri “sužeidė” ju vežioti. Paštas čmokės už bė Lenkijos diktatorium, 
širdį ir nusinešė brangius troką ir atlygins vežikui, 
kailinius, kuriuos jis nnpir- Kas turi troką :■ _a'i paštui

tadeta, tegul r 
apH

(city or town)

Majoras Tobin paskelbė., 
kad United War Fund gau- Sutkaitis yra žuvęs 
siąs §10,000 auką iš tų pi-;sužeistas, 
nigu. kurie buvo surinkti už
parduotą seną popierą. ku
rią miesto trokai surinko.
Jeigu iš tų pinigų nesusieta. - 
rys lygiai $10.000 suma, tai 
trukumą pridėsiąs popierai 
rinkti komitetas.

Taigi, pasirodo, kad ta 
popiera. kurią žmonės suri
šę pundata išneša

Saugokitės falšyvu čekių
Bethlehem Steel kompa

nija praneša, kad Bostone 
r apylinkėse pradėjo kur

suoti jos vardu padaryti 
talšyvi čekiai. Virš dvid- - 
rimt tokių čekiu jau gryžo 

ant šąli-! kompanijai, kuriuos ii atsi- 
gatvių miesto trekams, ne-j rakė išmokėti. Čekiai nadr - 
nueina niekais. Ji oarduo- ryti gana gabiai, bet išleis
dama pepieros fabrikams iri ti du žodžiai — “by” ir 
$10.000 iš to bus United “cashier.” Kurie mainot 
War Fundui. prie kurio pri
klauso ir mūsiškis Bendras 
.Amerikos Lietuvių Fondas.
Vadinasi, dalis tų pinigų 
teks

kęs jai už $775.50 Horan iu- ; 
tė prižadėjusi su juo tuok- leivio ’ tą 
tis, bet dabar vaikštant? su ją išpildo ii m 
kitu vyru ir negrąžinami jo1 to viršininku?.
pirktų kailinių. ---- ------------

Teismas nusprendė kad ?asmfcrk- kHubo 3avin:nka 
Tamasauskas negali kaili- _____

pa įs -•ve
ri ją, tegul 
učia oaš-

J. V. DARBO BIURAS I- 
VEDĖ NAUJĄ SISTEMĄ 
VETERANAMS PADĖT

Jungtinių Valstijų Darbo 
Biuras pagamino santrauką 
darbų visuose dideliuse pra
monės centruose iš 100.00* l

nių atgauti, bet .Horamute Bostono teismo rūmuose, gyventojų arba daugiau.
irgi negali jų įssivezti is npi.p;tn<. «»Voit5c npbaipci š. i i-valdinę Mat ši ne ?)eieito> savaite.- paoaigoj Š! santrauka pavadiMass. valstijos. Mat, ..i no ,iUVO pasmerktas naktinio 
rėjo vykt į Floridą, tur bi t kliubo savininkas Joe Ru 
kartu su jaunikiu.

Ar bus Rooseveltas Bostone?

Joe
bin. Birželio mėnesį ras Ru- 
bin nušovė barter.derį, ita
lą Formicą. Prisaikintieji 
teisėjai rado ji esant kaltu.

čekius, bukit atsargus.

Prie Kenmore aikštės su
degė medikalių reikmenų 

nukertėjusiems nuo1 sandėlis. Policija mano, kad
karo bei teroro lietuviams. ' rai padegėjo darbas.

IŠRINKITE
IŠSILAVINUSIUS 
i VYRUS UŽIMTI 
k ATSAKINGAS 
\ VIETAS

Šią savaitę prezidentas!^ nuosprendi- bus paskel- 
Rooseveltas baigia savcįot^s tlA.s1^ sa airę. .<ubi- 
prakalbų marenitą. Jis ap- jnU! PT813 met« kal«)'- 
lankė 7 valstijas ir pasakėi inas-
apie tuziną prakalbų. Buvo __ *77 7 7
tikėtasi, kad ateinančią Naujiena apie sviestą
batą iis bus ir Bostone, bet ... 
oficialiai tas da nėra pa-?“>'« agentarM praneša 
tvirtinta — gal bus, o eal| didelę naujieną : nuo sio: 
ne ~ i pirmadienio v\ ashingtono

'valgyklose jau nebus svies
to. bet maisto kainos ten 
lieka senosios.

Ryšium su tuo vienas Bos.- 
jtono dienraštB padarė tokia 
pastabą: "Washingtonui
naujiena, kad nebus svies
to; Bostonu: bus da dides
nė naujiena, jei musų rin
koje atsiras nors kiek svies

to, kurio mes senai neturi- 
; me, o jei ir turime, tai ii 
kontroliuoja ;odo;i rinka.’’

Ši santrauka pavadinta 
“Labor Market Information 
for Veterans” ir yra pagrįs
ta informacijomis gautomis 
iš darbdavių. Ji bus papildo
ma kas du mėnesiai. Sant
rauka parodys, kur darbi
ninkai bus reikalingi.

Pii iiiJn?''as Paul 7v7.?Vnti. 
sako. kad kiekvienas vieti
nis darbo ofisas gaus šias 
santraukas. kurios netik
parodys darbo progas svar
besniuose pramonės cent
ruose, bet duos ir kitų in
formacijų. Šios informaci
jos bus ypatingai svarbios 
veteranams, kurie jieškos

I

Telephone Number

Make of t ruek ...

Size of Truck ............................................

Tonnage capacitv........................................

Are vou a citizen of the Unitet States?

Are you engaged in FederaI, State or City Employment?..
(yes or no)

Marr'ed or Single ...................................................................

Dependents ........................................................ . .........................

Price per hour for truck only ....................................................
(Driver will be paid separately—65c. per hr. plūs 15*5)

If truck is to be operated bv other than the bidder. the 
bidder mušt submit the name of the driver, assigned to operate 
the truck. who mušt be a citizen of the United States.

Sealed proposals mušt be in the office of the Postmaster, 
not later than tuelve o’clock noon, November 24. 1944, anų 
addressed as follows:

“Proposal to fumish truck 
November 24, 1944.

PATRICK J. CONNELLY, 
Post master.
Boston 9, Massachusetts.”

Balsuokite už patyrusius 
vyrus įrodytais gabu
mais.
Balsuokite už vyrus, ku
rie išlaikys aukštumoje 
Massachusetts valstijo
je Respublikonų valdžią. 
Balsuokite už vyrus, ku
rie griežtai stovi už Vie
nybę, Saugumą ir Ap- 
drauda.

Governor
HORACE T. CAHILL 
Lieutenant Governor 

POEERT F. BRADFORD
Senator

-EVERETT SALTONSTALL
Secretary of State 

FREDERIC W. COOK
State Treasurer 

FPED J. BURRELL
State Auditor 

FRANK A. GOODVVIN
Attorney General 

CLARENCE A. BARNES

G+erg* B. »owefl
Chn."'’On, S»o»* Commines

6 S»., 6oVu*v Wo».

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

Teodorai E.
-kiram asm 
negalima m 
nanų. nei pi 
tos dėdė 
gyvas ar ne. 
tirti tik per 
dona jį 
tamsta. 
Raudonojo 
rius ir per ji 
Lietuvon p.

: savo dėdę.
Ch. Bla-r 

jdoj “Relei 
brangiau * 

ižasčių; vie 
leris yra r 
merikos, o 
nusiuntimą 
kainuoja t; 
negu Ameri 

įmokėti Ar 
dos paštam 
reikia tam t i 
keti.

N. Varr- 
sudskis b., 
voje. 1867
budamas ri
tas, todėl 
areštuotas 
ištremtas 
n i sykį .i?
St. Peteri 
Prasidėjus 
karui, kr.?

] Lenkija, j

į Lietuvą 
nei dra- 

Ar tams- 
e tebėra 

gali pa- 
Rau- 

Sužinok 
areiausis 

sky- 
nusiųsti 

mą apie

Kana- 
kamuoja 
u prie- 

os do-
~ negu A- 
i. laik'-aščio 
jadon mum 
< brangiau.

lies reikia 
«-• i- Kana- 
pi ie to da 

- ir uitas mo-

Juczas Pil
imės Lieta
is. Jaunas 
vo sociabs- 

> kelis kartus 
i ivo 4 metus 

n. Paskutf- 
areštuotas 

>et paliego, 
rn pasaulio 

’ ciai užėmė 
org-iniznvo

'I t

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, o ko nereikia, kad butų 
galima l>e baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tu klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiikia meilė ir iš kur ii pa

reina ’
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? 
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

se,“ kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šfiebinis žiedas? Balta 
aunosios šlėln"? Jauno.-ios žydras?

f

Kas reikia jaat-ai merginai žinoti 
prieš i.šul-jiuią kid r«->»aoaryti klai
dos?

Kokio an.z.au- geriausia tekėti ir 
vesti

Ka, reiki.-: žinoti pirmą naktį? Si- 
ta nepa ak., jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, ne: moi-.ykia O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo pnkiaueo 
gy veisimo laime ar neiauuė. H v t ką 
visi .-lepia, ia atvirai pasako ''feiMn- 
iras Patarėjas.”

Arba Gundymo Kontroles Klausi
mas. Turėt ar neturėt va.nų? Tai 
opiausi kiekvienos aeunynoi klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” o* 
patiekia įdomių informacijų.

tyznj harstyma* jauniems ant sal
ti? “Vidaus Mėnuo?“

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaiku, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarb- 
jas” ir šitų klausimą atsako.

Kokias vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kio.- moterys neprivalo tekėti? “Tei- 
-ingai Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nesėta moteris? Kaip reikia au- 
g.s>U kūdikį?

.Matenes anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but uA- 

drausu kalbėt apia ieimyniskiu rei
kalus?

i visus šiuos klausimus "Teisingaa 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Juras trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—ls Kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogui ant žemes?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymu? buvo sunauo?ti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso “Pasaulio Istorija,” Jordano “iivoliucijoa Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,’ U-ro Gatės “bexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimu namuose. Kaina |1.60 Užsisakykit “Teisingų Patarėjų.”
KELEIVIS

636 6ROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

v



Aštuntas Tuslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.

*

ietinės Žinios
Lietuvis advokatas laimėjo 
bylą aukščiausiam teisme

Balsuotojai spręs svaigina- ' pau>tu\ę. mainas ir visą 
muju gėrimų klausima : įrengimą, r.es jis skaito

-------------------------------- ‘ į “Keleivi” jau 30 metų su
Eidami rinkti preziden- viršum, o da nebuvo matęs, 

tą, Massachusetts balsuoto- kaip “Keleivis” spausdina- 
jai neturėtų užmiršti, kad sL !)• rg. Bartašius už- 
jiems reikės taip pat pasi- ' sisakė “Keleivi" net dviem
sakyti ir svaiginamųjų gė- metams iš kaino, 
rimį klausimų? Valstijos į Drg Bartašius ketina per- 
tatjmas leikalau^a, kad sis sjkeiti i Bostoną gyventi ir 

balsuoja ‘klausimas butų 
mas kas du metai. Todėl 
jis bus balsuojamas ir ~ie-
met.

Gėrimu klausimas i apa
vimo blankoj yra io laka
tas i 3 punktus. Už kiekvie
ną punktą reikia balsingi 
YES. Kitaip pasakius rei
kia balsuoti už “laisnius.”

Jeigu svaiginamieji gėri
mai butų panaikinti, tai vėl 
grįžtų prohibicijos. murkai
no ir butlegerių laikai. Bra- katastrokk 
vorai užsidarytų, daug žm» -•' '.iau- -

i

norėtu čia nusipirkti mo
dernišką vienos šeimynos 
lama.

Užsimušė Edvardas 
Krasauskas

sauskiene, kureOna
gyvena prie 11 
St.. South Bostone, gavo ži
nią. kad pereita nedėldieni

^pnr.ger

Florino i uzsimv.se ii /:■ ■
■s ls metų am- 
Edvardas Kra-

nių netektų darbo, vaktijaIsauskas. -Jis tarnavo »ink-

Aš. Stanley Grubliauskas. 
So. Bostono biznierius, bu
vau patrauktas i teismą ir 
mano turtui buvo uždėtas 
$10,0(10 attachmentaS. By
la kilo iš notos ir morgi- 
čiaus. ant kurių aš buvau 
pasirašęs kaip “guardian.” 
bet pinigų reikalavo iš ma
nęs ypatiškai.

Nota buvo duota Federal 
National Bankui, bet spe
kuliantas tą notą nupirko 
ir pareikalavo iš manęs pi
nigų.

Byla ėjo per Boston Mu
nicipal Courtą, Suffolk Su- 
perior Courtą ir Massachu
setts Supreme Judical Cour- 
.tą. Ji tęsėsi kelis metus. Aš 
visur laimėjau. Dabar Su
preme Judical Court davė 
galutiną <i reni’,imą. atmes
damas skv.r.d.ė.ų apeliaciją 
ir užtvirtindamas mano lai
mėjimą.

Visose šitos b> ios ius’.an- 
cijose mane atstovavo adv 
A. 0. skalna

Stanley Grubliauskas.

• >
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RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ne
dėldienį iš WORL stoties, 
950 kilociklių. tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

.................. ........... ; 1. Armonistas Jerry Tra-“As Kimiau l’rancu/.ijoj 1883 m. Du metu vėliau as atvykau mont Brightono. 
čionai ateivis. 2. Dainininkės Ona Savi-

čiunienė iš Roslindale ir E- 
“Man čia patinka. Tai turbut dėl to. kad ši stebėtina šal's Iena Juknevičiūtė iš Revere. 
yra foreinerių (svetur gimusių) šalis. Tai šalis, kurios būvis 3. Pasaka apie Magdutę. 
ir didumas pičklauso vien tik nuo foreinerių kraujo, proto ir 4. Sveččiai kalbėtojai.
svajonių. Vieni iš mus, kaip ir aš pats, atvykom čia nesenai.----------------------------------------—
Kiti foroineriai atvyko apie 300 metų atgal.

luote se Ameriko
T

netektų daug taksu, bet gir 
tuokliavimas vistiek nesu
mažėtų. Žmonės gertu nzzzi.- 
šainą ir butlegerių p užduo
damus nuodus.

Taigi geriau turė'i lega
liai gaminamus ir valdžios -kia K;z.-- z.-uų 
kontroliuojamus gėrimus. Ir J gilios užuojautos.
todėl už 3 laisnių klausimus _____
reikia balsuoti YES.

pajėgose.
jaunuolio Runas bus .

2 ; į So. ' • istoną ir čia
palaidotas s D. Zaictsko 
koplyčios.

“Keleivio” redakcija rei- 
Šeimvnai

Nepamirškit BALF Moterą 
Komiteto vakarienes

Lankėsi J. A. Bartašius i. 
Connecticutto

Išplėšė 35.000 doleriu

Lynne du ginkluoti plėši
kai užpuolė Bondecl Trans- 
:.017 kompanijos kasininką, 
vežusi 3-5,000 doleriu Beth-

Pereitą ketvirtadieni “Ke 
leivio” įstaigą aplankė drg.
J. A. Bartašius iš "VVindsor, i Iehem Steel kompanijai At- 
Connecticutt valstijos. Sve-.ėmę pinigus abudu plėšikai 
čias apžiurėjo “Keleivio” pasislėpė. j

vyras massachusetts valstybei

Nepamirškit, kad a’einzn 
čio j nedėlioj, lapkričio 5 d..
6 vai. vakare. Lietuvių sa
lėj, bus BALE Moterų Ko
miteto Lietuvos žmonėms 
drabužiams rinkti šauni va
karienė su programa. Bus 
kalbų, muzikos ir dainų. 
Po vakarienės gros gera or
kestrą šokiams.

Vakarienė bus g« - a. su
sidedanti iš visokių mėsų. 
daržovių, pyragų, etc.. taip • 
kad kiekvienas gaus kas 
jam patinka.

Tikietus galima gauti pas 
visas BALF nares ir “Kelei
vio” ofise.

Komitetas.

“Todėl man išrodo keista ir nesveika, kuomet tūli veidmainiu: 
mano užnugary kartoja: ‘foreineris.’ ‘foreineris,’ ‘foroneris.’ 
Kalba urzgiančiai, tartum tie žodžiai reikštų ką nedora. Aš 
žinau, kad pradėjus kurstyti tokią neapykantą prieš vieną gru 
pę, kiti griebsis tokių priemonių prieš lietuvius... lenkus... žy 
dus... graikus ir kitas mažumas.

«
“Dewey šalininkai Įkišo foreinerių klausimą i prezidento rin
kimus. Visokie night-shirteriai. Gerald Smithai. America-firs-, 
teriai, visokios fašistiškos grupės važiuoja Devvey vežime. Mr. 
Dewey nesmerkia tų ką kelia riksmą prr.eš foreinerius. Jo 
draugas kandidatas. Mr. Bricker. tų ne-amerikoniškų jėgų 
didvyris, kartoja ‘svetimtaučių’ klausimą nuolatos.

“Prezidentas Rooseveltas visados stoja už visų amerikiečiu ly- j 
gybę. Ir žodžiu ir darbais jis visados kovoja prieš tuos. kurie 1 
norėtų Įvesti Amerikoj ‘antros klasės’ pilietybę.

“Tokie politikieriai, ką kelia nuodijančius tautybės, rasės ir 
tikybos klausimus, vargiai gali mylėt ir mane- Amerikiečiai 
su tokrais vardais kaip Jonas, Giuseppe, Tadeusz. Patrick. 
Heinrich. Olai' ar Isaac. šiandien kovoja visuose pasaulio 
frontuose kaip draugai. Kovoja, nes mažutė piktadarių klika 
norėjo pasidaryt sau kapitalo čš tokios pat neapykantos.

“Aš manau, kad geriems Amerikiečiams—visiems nepriklau
somiems balsuotojams—jau nusibodo šitos nedoros pastangos 
kišti į Amerikos politiką Hitlerio metodus, prieš kuriuos 
mes kovojam visuose frontuose. Jie eis balsuoti ir...

Dr. Leo J. Podder
Iš I^ningr*d«

Specializuoja Vyriškų organų ■■- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų Moterų ir Vyrų lipas 
Kraujo ir < kh*» Lipa*. 

Valandom; nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki t. nuo 7 iki * vakaro 

ISO HUNTINGTON *VK. 
BOSTON. MASS 

Tel. Commonaeallh t.»7O

A. J. NAMAKSY
Real Estate čt Insurance 

414 W. BROADYVAY 
SOUTH BOSTON. MaSS.

Office TeL So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

YVest Roxbury, Mase.
TeL Parknay 1233-YV

i DR. D. PILKA
Ofiso Vaiandos: noo 2 iki 4 

ir nuo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132S

MAURICE J. TOBIN,
Bostono mierto naaycras.

yra tinkamiausias žmogus Massachusetts valstybės 
gubernatorium.

Republikonai ir nepriklau
somieji rems Roosevelt?.

BALSUOS UZ R00SEVELT IR TRUMAN
MASSAt HSETTS INDEPENDENT VOTERS COMMITTEE for ROOSEVELT and TRVMAN 

Hotel Tourain, Boston, Mass.

DR. GEORGE: YV. COLEMAN, Chairman; CHakLEs MALiOiiS, Vic --CnairTnan

TeL ŠOU 28OS
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Oflao valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakaro. 

Nno 9 ryto iki 12 dien*. 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tūli republikonai ir ne
priklausomieji balsuotojai 
susiorganizavo kaip “Mas
sachusetts Independent Yo- 
ters Committee for Roose
velt and Truman” ir atida
rė savo kampanijos buvei
nę Touraine viešbuty, ši or
ganizacija surengė visa ei
lę prakalbų, kuriose taip 
kitų dalyvavo ir New Yor
ko majoras LaGuardia.

Ši organizacija deda dar
giausia pastangų, kad at
remti peno Devvey ir kičų 
republikonų daromus prie
kaištus “foreineriams” bal
suotojams. -Ji remias: Roo- 
sevelto parešikimu. kad vi
si mes esam “foreineriai ar
ba iš foreinerių kilę.” neiš
skiriant nei pono Dev.ey.

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

AND NOW
THE NEWEST ADV ANT E 

COLI) WAVING
IN

PARSIDUODA 12 
NAMAS SO.

\PAR TMENTV 
BOSTONE

Rendų atneša $2.582 per metu. Vi
sas namas yra naujai pertaisytas iš 
vidaus ir lauko. Namas talpina sa
vyje tik įdėtą plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendinta.- gero
mis šeimynomis, šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gau< 
geriausj atlyginimą ant įdėtų savo 
pinigų, nes jeigos yra nepaprastai 
aukštos sulig įvestuotų pinigų, ir 
išlaidos yra labai žegnos.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas (47,

Jis yra artimas lietuvių draugas, i z via paskyręs ke
letą lietuvių i aukštas vietas. Maurice J. Tobin yra nuo
širdus darbo žmonių rėmėjas. Todėl darbininkija jį in- 
dorsavo. kad jis butų išrinktas Massachusetts valstybė- a. j. kupstis.
gubernatorium. Maurice J. Tobin. būdamas gubernato- 332 • Broad*a-'- So- Bo',°"la;y
rium. galės dar daugiau pagelbėti darbininkams. ‘ Pastaba: Jei norite parduoti'savo'

° farmą ar ją išmainyti ant gerų na-
Mavrice J. Tobin nuoširdžiai remia musų tautos—Į"”’- kre,Pklt<:s v“š nurodytu adresu.

lietuvių kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės.
Jis taipgi remia ir kitų tautų kovą dėl laisvės.

Maurice J. Tobin visuomet stoja už teisingumo prin
cipą. Jokia pašalinė įtaka, joks politinis spaudimas ne
gali jo paveikti ar nukreipti nuo tiesaus kelio.

Maurice J. Tobin nepripažįsta jokių svetimų “izmų.’
Maurice J. Tcbin visuomet rūpinosi karo veteranais: 

jis vra parėmęs ir pasiryžęs remti karo veteranus, kad 
iie turėtu pasilinksminimo vietas. Įvairius patogumus ii 
kad sugrįžę iš karo fronto gautų darbus ir užtikrintą pra
gyvenimą.

Todėl visi lietuviai dirbkime dabar ir antradieni, 
lapkričio - November 7 d. balsuokime už MAURICE J.
TOBIN į Massachusetts valstybės gubernatorius.

A. J. Namaksy,
’ ...... .'17 Oriui* St., YV. Roxl«rv, Majų*.,

E s k a F r o .s t e d
Remarkable new heatle's permanent 
that does t h.- grandest things to 
>ou and for >our hair. It is given in ■ 
complete coolness and deiightful 
comfort. and ’he dramatic uhipped 
cream oi, trearoent (see it whippcd 
up before your cyes) assures you 
the softest. loveliest »aves and the 
most manageahle curls ever did see. 
Eska Erosted is the »ave of the 
future . . . and it’s here today. Idea! 
»ith all types of hai'—normai or 
"difficiilt." 2n.l®*

Other Eska "avės—10.00 and 15.00

CASPER’S 
Beauty Salon 

738 E. Bmadway. So. Boston

THS1/>’£-/< JKJKTt'R/S-fcnK 4 

Generol ■ Prokuroras luri būti 
vyras kurio politikierio plunksnos 
pabraukimu nepapirksi.

Anthonv O. Shallna. 305 Harvard St., Cambridge.

CLARENCE A.BARNES
ATTORNEY GENERAL

•r- - rJr
- -J.

LIIVT. GOVIRM0R
homcet.

GOVERNOR
Išsilavinęs pareigoms per šešiolika me
tų valstybinės tarnybos .. . Išbuvęs še
šis metus Leitenantu-Gubematorium... 
Gali dirbti laisvai be komunistų kiši
mosi ar senųjų miesto basų įtakos, 
to nesumuštas ... įrodymas, kad žmo- 
Stojęs rinkimams 45 kartus ir nei kar- 
nės remia jo vadovybę veteranų, dar
bininkų ir bendroj įstatimdavystėj.

A»a 3 A'.’eri. 455 3»!:nont St., Be^aaont

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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DR. G. L. K1LLORY
«0 SCOLLAY SQUARE,
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
U ETŲ V, Ų GRABORIUS IB 

BALSAMLOTOJ AS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2599 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Ava.
TeL COLumhia 2537

i I
l«««I
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ToL 28624 Gyv. 31119 }

Dr Joseph A.Gaidis •
OPTOMETRISTAS J

Valandos: 9 iU 12 
noo 2 iki •, 
nuo 7 iki *.

Saredom 9 ild 19 
ir ausitaro*.

AKIŲ DAKTARAS 
Ittaiso defektuota.* akis ir tinka
mu laiku sugrąžino triasą. Uog 
ra minuoju Lr priskiriu akioiuą. 

114 Summer Street,
’ IH-RENfR MASS

TaL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP4YS)

LICTUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 0-0 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
■no 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STRECT 
Inman st. arti Central 

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS 
TYTOJAI. 
llnsored 
Movom)

Perkmostom
»a pat ir i to
limas vietas.

Saorl orluD’ira, kaina 
320 BROADYVAY.

SO. BOSTON, MASK. 
Tsl. SOUth Boston 461*

uzsimv.se



