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Washingtono Valdžia Eina! 
Atlanto Čarterio Keliu

Amerikos Žmonės Išrinko 
Sau Naują Prezidentą

► ----------
IŠ KALNO BUVO NU M A-| visi jų balsai gal da 
TYTAS ROCSEVELTAS atėję.

MacAR UR BRENDA Į KRANTĄ

Istoriškas Amerikos generolo MacArthuro išlipimas 
Filipinų salose. -Jis čia matosi iš kairės (su juodais 
akiniais) brendant nuo laivo Į salos kiantą.

J u p. ošia vi jos pakraštyj e 
pereitą savaitę anglų nai
kintuvai “Malagon” ir “A- 
von Vale” užklupo 3 vokie
čių naikintuvus ir visus tris 
nuskandino. Kova ivvko 
ties Papo sala, Adrijos ju
roj. Reikšminga, kad ang- 

i lų laivynas pr adėjo demon- 
■ struoti savo galybę ties Ju- 
I goslavija. i kur ią taip vo- 
i liai skverbiasi Rusijos bol
ševikai.

Musų vyriausybės valdi
ninkai nuolatos stebi, kas 
darosi rytų Eui opoje. Kaip 

Toki užtikrinimą mums da- aš nurodžiau šių metų rug- 
vė Valstybes Departamentas sėjo 26 d., kuomet Amcn-

--------  Į kes Lietuvių Informacijų
“Keleivy” jau buvo rašy- Centras įteikė mums papil

ta, kad Amerikos Lietuvių domajį memorandumą, mu- 
Tarybos konferencija, kuri, su vyriausybė su didžiausia 
anądien buvo susirinkusi užuojauta ir rupestingumu 
New Yorke, nusiuntė pre- svarstys visus pasiūlymus, 
zidentui RooseVeltui prašy- kurie galės padaryti paleng- 
mą, kad jis galingu savo: vinančios ir kūrybinės įta- 
žodžiu užtartų terorizuoja- kos tose šalyse, 
mas Pabalčio kraštų gyven-į Bet kai dėl jūsų pašildy
tojus ir pripažintų jiems'mo, kad Pabalčio kraštams 
teise gyventi savystoviai.i butų tuojau sudaryta Ali- 
kaip skelbia Atlanto Čarte-1 jantų _ Kontrolės Komisija, 
ris. Konferencija dar Diašė, tai reikia atsiminti, kad tie u
kad Pabalčio kraštams tvar- plotai dabar randasi Sovie- Į ti savo robotus 
kyti tuo tarpu butų sudary- tų karo veiksmų zonoj. , domas I 
ta Alijantų Komisija. i Aš jus užtikrinu, kad At-

Dabar Valstybės Depai-‘lanto Čartery nustatyti 
tamentas davė musu Ame- i principai išreiškia pagrin- 
rikos Lietuvių Tarybai at-!dinius tikslus, kurių link y- 
sakymą, užtikrindamas1 ra kreipiama šios vyriausy- 
mus, kad Amerikos valdžia bės politika, ir kad Atlanto i 
eina Atlanto Čarterio keliu!*'“1 
ir darys viską, kas tik ga
lima, kad Pabalčio žmo-! 
nėms pagelbėti.

Valstybės Departamento 
laišką pasirašo p. Bricken- 
ridge Longo, sekretoriaus 
padėjėjas, bet pats laiškas 
yra padiktuotas ir parašy
tas, suprantama, Departa
mento vardu.

Jo turinys, laisvam ver
time. yra toks:

Iš White House man bu
vo perduota telegrama, at-1 
siųsta 1944 m. spalių 17 d., policmanas, kaltinamas Ste- 
kurioj išdėstomos buvusios panės Plungienės nužudy- 
New Yorke Pabalčio Orga- mu. 
rizacijų atstovų konferen- j Policijos inspektorius Jo- 
cijos pažiūros, ryšium su seph Rendler (irgi lietuvis) 
padėtimi Pabalčio krastuo- sako, kad Žukauskas jau 
se- i prisipažinęs esąs kaltas ir
----- —-------------------------- - dabar jis yra uždarytas ka

lėjime be kaucijos.
Kokiais motyvais Žukaus1

_____  į kas nušovė Plungienę, kol
Anglijos oro ministerija ■ ^as 5^a. ,a paskelo- i

praneša, kad anglų orlaiviai 
dabar pradėjo mėtyt bom
bas, kurios sveria po 12,000 
svarų, reiškia, po 6 tonus. 
Nuo jų sprogimo žemė taip 
sudreba, kad trupa visos 
užtvankos, juros sienos ir 
submarinų lizdai. Esą ap
skaičiuota. kad tokios bom
bos sprogimas 80,000 ke
turkampių jardų plote su
naikina viską.

Pirma anglai vartodavo 
bombas vadinamas “block- 
busteriais,” kas reiškia, kad 
jos sugriaudavo ištisus mie
sto blokus. Bombarduojant 
Emdeno miestą buvo nu
statyta, kad vienas; “block- 
busteris” sunaikindavo 30 
trobesių. Naujoji bomba, 
kurią anglai vadina “eart- 
ųuakeriu,” esanti tris kar
tus didesnė už “blockbus- 
terį.”

IR JI STENGSIS PADĖTI 
PABALČIO TAUTO.VS

Bet pi’ni rinkimų daviniai 
dar negreit hus žinomi

K

Paėmė Bombų Fab
riką po Žeme

n?ovs

Rinkimų rezultatai galės 
greitai tik tada.

Bet kai dėl jūsų pasiuly-

Čarteįis parodėkelią, ku
riuo eidama Amerika sie
kia teisingos ir pastovios 
taikos.

Policmanas Žukaus
kas nušovė Plun

gienę
Wa-Įvykis sujaudino visus 

terburio lietuvius

Waterburyje tapo areš
tuotas Franas Žukauskas, 
34 metų amžiaus lietuvis

1 ji
n p !

Francuzijos miestelv T 
amerikiečių armija užm^ė 
vokiečių fabriką 350 pėdu 
po žeme, kur ruošėsi gamin- 

>” arba skrai- 
bombas Anglijai 

bombarduoti. Fabrikas bu
vo įtaisytas senoj geležies 
kasykloj, kuri buvo tiek 
praplėsta ir sutvirtinta, kad 
neužilgo tenai butu galėję 
dirbti 15,000 darbininkų. 
Kai amerikonai tą slėptuvę 
paėmė, tenai dirbo apie 5.- 
000 žmonių, gamindami 
“robotams” rėmus.

Į tą požemį buvo priga- 
benta visokių mašinų, pra
dedant milžiniškais Škodos

Italija gavo šimtą Naciai Ruošiasi Tre
milionų doleriu čiam Karui

Vien tik maisto nuvežta už
86 milionus doleriu

Ginklų fabrikus statysią 
Argentinoj

Kai skaidysite šį “Kelei
vio” numeri. Amerikos pre
zidento rinkimai bus jau 
pasibaigę, todėl mes rašom 

• prezidentas jau išrinktas.
Nors leidžiant “Keleivį” 

: spaude n žmonės dar balsa
vo, tačiau spauda ir viso
kie “pranašu” biurai iš kal
no jau skelbė, 
rinkimus leimės 
tas.

Mes buvom 
spausdinti 
nebus pasibaigę rinkimai. 
Bet tai reikštų vieną dieną 
pavėluoti. Todėl nuspren
dėm galutinų žinių apie rin
kimus nelaukti, nes pilni 
daviniai gal nebus žinomi 
per kelias dienas. Šie rinki
mai yra painesni, nes bal
suoja ir kareiviai užjury*;

kad šiuos
Roosevei-

mane ne- 
“Keleivio” iki

Bombos sveria po 
6 tonus

BROWDERIO KEMPĖJ
ESĄ 80,000 NARIŲ

paaiškėti greitai tik 
jeigu vienas kandidatas 
gaus didelę balsų didžiumą 
— tokią didelę, kad karei
vių balsai negalės jos nu
sverti.

“New York Times” pra
našavo, kad Rocseveltas 
gaus apie 120 elektoralių 
balsų daugiau už Devvey.

Vice-prezidentas tVallace 
manė apie tokią pat propor
ciją. Jo manymu. Rooseyel- 
tas turėtų gauti 3,000,000 
tiesioginių balsu daugiau vž 
Dewey, ir su viršum 100 e- 
lektoralių balsų didžiumą.

Republikonų kandidatas 
Devvey vedė labai agresin
gą kampaniją. Svarbiausis 
jo argumentas prieš Roose- 
veltą buvo tas priekaištas, 
kad Rocseveltą remia ko
munistai. Bet rimti Ameri
kos piliečiai žino,, kad Roo
seveltas nebuvo ir nėra ko
munistas. Tai buvo nevykęs 
argumentas. Kiti republiko
nų argumentai prieš Roose- 
veltą buvo da silpnesni.

Rooseveltas vedė savo 
kampaniją daug rimčiau ir 
švariau.

Švedai stato bara
kus Lietuvos pabė

gėliams 1

J
Ii “Christian Science Moni-! 

itor” rašo, kad nacių parti- 
{jos lyderiai ruošiasi “lyst į 
į požemį,’’ kai Vokietija bus 
nugalėta. Vokietijoj jie pa

laikysią savo slaptas oiga- 
i nizacijas, o karo pramonę 
j perkelsiu į Pietų Ameriką, 
lypač į tokias šalis, kaip Ar
gentina. Planas trečiajam 
pasaulio karui esąs jau pa-

i darytas. Ištikimi nacių agen 
i tai busią siunčiami į Pietų 
Ameriką, imsis tenai pilie
tybės popierius ir kaip tų 
šalių piliečiai steigsią gink- 

anglinio kuro j fabrikus, statysią laivus, 
j kitų reik- J orlaivius ir t.t. •

Italijoj veikia Alijantų 
Militarė Komisija, kuri šio- 

tekėlais ir baigiant smul- -į-d-0’
vu,„Ui. nr«.,uii~ raP*M- Jos apskaieia-

vimu, iki šių metų pabaigos 
išvaduotos Europos kraštų 
žmonėms bus duota 2,300,- 
000 tonų maisto. Skaitant 
pinigais, bus išleista virš 
200.4)00,000 dolerių.

Viena tik Italija y-a ga
vusi jau už šimtą milionų 
dolerių su viršum. Maisto 
jai duota už 86 milionus do
lerių; medikamentų už 2,- 

,535,000; ūkio padargu už 
$2,953,000; ; " ' * ‘
už $2,500,000; 
menų, įskaitant drabužius, j------------------
už $8,095,000. ! ei • • • »r • •> *Bet tai da ne viskas. Rei- SoVietūl NeįSUeidZUl 
kės da išleisti daug pinigų 
atstatymui geležinkelių sis
temos ir pataisymui plen
tų. kuriuos nacių armija iš
griovė. Be to, reikės remon
tuoti visą eilę svarbių pa
statų.

Ar Italija PaJėgs grąžinti (Karo suar(1yUems Kraštams 
tas sumas, tai didelis klau-Į

v— Taigi'šita UNRA komi
sija ruošėsi šiomis dieno
mis vykti į Sovietų Rusiją, 
kad pažiūrėti, kaip išrodo 
rusų “išlaisvinti” kraštai ir 
kokios jiems pagalbos rei
kia. Bet Maskva tuojau mu
šė į Washingtoną telegra
mą, kad UNRA komisija į 
Sovietų Rusiją nevažiuotų.

Tšrodo, jog sovietų val
džia bijosi, kad šita komi
sija nepatirtų, kaip bolševi
kai elgiasi “išlaisvintose” 
šalyse.

kiaušiais precizijos instru
mentais. Masinė “robotų” 

' gamyba buvo suplanuota 
į Detroito fabrikų pavyzdžiu.

i ir 
i turi porą vaikų; Plungiene 
taip pat buvo vedusi ir tu
rėjo porą vaikų. Ji buvo da 
tik 24 metų amžiaus, taigi 
apie 10 metų už Žukauską 
jaunesnė. ,

Iš Žukausko pasakojimų 
su 

už- 
pri-

Komunistų lyderis Brow- 
deris pasigyrė anądien, kad 
jo “bepartyviška partija,” 
kuri buvo iškepta iš likvi
duotos komunistų partijos, 
turinti “80.000” narių. Juok 
dariai sako, kad Browderis 
čia priskaitęs visus mirusius 
ir da negimusius komunis
tus. •

išrodo, kad jis buvo 
Plungiene išvažiavęs 
miestin. Automobilis 
klausė Plungienei.

Suimtas Žukauskas 
pradžios sakė, kad jiedu 
automobiliuje susipykę ir 
jis davęs jai per galvą, bet 
neužmušęs; ji nuvažiavusi, 
palikdama jį vieną ginčo 
vietoje.

Bet vėliau jis Bendleriui 
prisipažino nušovęs Plun
gienę automobiliuje ir, nu
vežęs toliau, išmetęs lavo
ną j duobę. ,

Tai atsitiko pereitą sa
vaitę, seredos naktį. Ketver- 
go įytą buvo tirštas rūkas. 
Žukauskas nuėjęs prie la
vono, nuėmęs drapanas ir 
nuogą Plungienę užkasęs 
žemėn. Jos drapanas jis pa
slėpęs kitur.

Plungiene paskutiniais 
laikais buvo nuo savo vyro 
atsitolinusi.

San Francisco apylinkėj' 
sustreikavo CIO mašinistai 
laivų dirbtuvėse, sulaikyda
mi 82 laivų statybą.

Francuzijoj gali kilt 
vidaus karas

Komunistai atsisako nusi- 
ginkluot ir puola valdžią K

Washingtoniškis 
of War Information 
turįs žinių, kad per 3 pas
kutines savaites Į Švediją 
atvyko 19,000 pabėgėliu id 
Pabalčio kraštų. Bet dabar 
bėgimas jau pasibaigęs, nes 
Sovietų Rusijos laivais ir 
orlaiviais saugoja jurą, kad 
“kriminalistai” negalėtų pa
bėgti. Mat, kas priešingas 
bolševikų diktatūrai, tai ir 
“kriminalistas.”

Pabėgėliams, kuriems pa
vyko pasiekti Švediją, da
bar stato barakus ir duos 
darbo dirbtuvėse. Tokių pa
bėgėlių iš Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos Švedijoj esą 
jau apie 30,000. Pagal bol
ševikus, visi jie “krimina
listai.”

Office 
sakosi

BANZAI ATGAL!
Japonijos generolas jau 

norėtų baigti karą
Japonijos premjeras gen. 

Kuniaki Koiso pasakė per 
radiją kalbą Rytų Azijos 
gyventojams, pasiteisinda
mas. jog Japonija buvo i- 
traukta “j šitą baisų karą” 
dėl to, kad Amerika ir An
glija nenorėjusios pripa
žinti jai teisės gyventi.

Toliau jis pridūrė, kad 
Japonija esanti pasirengu
si dėtis “j bet kokią tarp
tautinę organizaciją,” ku
rios tikslas butų užtikrinti 
draugiškumą tarp pasaulio 
tautų. Reiškia, japonai jau 
norėtų karą baigti. O kaip 
čia senai Tokio džingos 
skelbė, kad karas turės ei
ti iki Amerika bus sunai
kinta.

Nusigando banzai-samu- 
rajai!

Francuzijoj komunistai 
sudarė savo partijos armiją 
ir pavadino ją “patriotų mi
licija.” Ir visi jie buvo pra- 

! dėję smarkiai ginkluotis 
Francuzijoj. Pasivadinę jie 
“patriotais,” tikėjosi ap
gausią šalį. Bet Francuzi
jos valdžia su generolu de 
Gaulle’u priešaky nėra ak
la. Ji suprato komunistų 
tikslus ir šiomis dienomis 
išleido įsakymą visiems ci
viliams nusiginkluoti, visus 
ginklus atiduoti valdžiai, o 
tą “patriotų miliciją” val
džia nutarė visai uždaryt.

Komunistai pakėlė triukš
mą. Jie pradėjo atakuoti 
de Gaulle’o valdžią, kad ji 
“neištikima tautai” ir “bi
josi ginkluotos liaudies.” 
Kaipo tokia, ji turėtų pasi
traukti nuo valstybės vairo, 
kurį, žinoma, norėtų pasi
imti į savo rankas komunis
tai.

Taigi, išrodo, kad Mask
vos agentai gali sukelti 
Francuzijoje vidaus karą. 
Tai butų didžiausis patar
navimas Hitleriui.

I

iš

UNRA
Raidės UNRA rešikia U 

nited Nations Relief and 
Rehabilitation Administra
ciją. kuri buvo įsteigta Jun
gtinių Tautų konferencijoj 
karo suardytiems kraštams

simas. Ir pirmiau* ji buvo 
neturtinga, o šiandien yra 
visiška beturtė. Naciai pa
sigrobė Italijos auksą, kurį 
rado Italijoje. Jie išvogė ir 
kitką, kas turėjo bet kokios 
vertės. ,

RUSAI NETOLI NUO 
BUDAPEŠTO

M

JUGOSLAVIJOJ BADAS
- f

Jugoslavijos valdžia Lon
done praneša, kad per šią 
žiemą Jugoslavijoj išmirs 
badu daug žmonių, jeigu a- 
lijantai nepristatys jiems 
maisto. Bet komunistų lyde
ris pareiškė, kad jis nebei
siąs Jugoslavijon jokio 
maisto, jeigu alijantų komi
sija norės prižiūrėt jo išda
linimą.

Neleiskim kainoms 
kilti

Kiniečiai laimėjo 5 
dienų mūšį

Lapkričio 3 d. Pietų Ki
nijoj kiniečių armija, po 5 
dienų liepsnojančios kovos, 
atsiėmė iš japonų strateginį 
Lunglino miestą. Tai buvo 
paslnitinė priešo drutvietė 
tarp Ledo ir Burmos kelių. 
Danar vėl bus atdaras tas 
sausžemio kelias, kuriuo a- 
lijantai galės siųsti Kinijai 
karo reikmenų.

Maskva praneša, kad ru
sų armija jau nebetoli nuo 
Vengrijos sostinės Buda
pešto. Vengrai įsikasę ir at
kakliai ginasi. Budapeštas 
yra vienas gražiausių Euro
pos miestų. Jis stovi prie 
Dunojaus upės ir turi apie 
1,160,000 gyventojų. Buvo 
manyta, jog vengrai ap
skelbs jį atviru miestu, kad 
apsaugoti nuo sunaikinimo. 
Bet jie pasiryžo Budapeštą

BOMBARDAVO RANGU- 
NĄ IR SINGAPŪRĄ

ATŠAUKIA KORESPON 
DENTUS IŠ RUSIJOS

“Philadelphia Inųuirer” 
atšaukė iš Maskvos savo 
korespondentą, nes dėl bol
ševikų cenzūros jis negalė-

Amerikos skraidomieji 
super-fortai šiomis dieno
mis smarkiai bombardavo 
Burmoje japonų valdomą 
Ranguną ir buvusią anglu 
tvirtovę Singapūrą, 
dabar taip pat japonų 
koše. Orlaiviai atlikę 
rą darbą.”

kuri 
ran- 
“ge-

Xz V V J -V Vz -*■' V K* | v. vz vz nz j ^z

ginti. Tokiam atsitikime jis jo išsiųsti iš. Maskvos lais- 
bus sugriautas.

Prezidentas Rooseveltas 
liepė karo vadovybei padi
dinti Italiios žmonėms duo- 

|r>os porciia iki 300 gramų 
dienai. Tai yra t daugiau 
kaip pusė svaro.

vai parašytų žinių. Užsienio 
korespondentai turi sėdėti 
Maskvos viešbutv ir gali 
pranešti savo laikraščiams 
tik tų, kas būna parašyta 
bolševikų laikraščiuose, o 
juose telpa tik viena bolše
vikų propagąnda.

DETROITE STREIKAS

Laikraščiai praneša, kad 
Detroite pereitos savaitės 
pabaidoj sustreikavo 18,000 
darbininkų, sustabdydami 
23 karo dirbtuvių. Unija 
liepė visiems grįžti atgal.

i

Office of War Informa- 
tion išleido atsišaukimą į 
visuomenę, kad ji neleistų 
kainoms kilti. Sako, kainų 
kilimas per pastaruosius 
metus buvo sulaikytas, bet 
infliacijos pavojus pasilie
ka didelis. Todėl žmonės y- 
ra raginami laikytis šito
kios programos:

(1) Pirkti tiktai labai 
reikalingus daiktus.

(2) 1 Nemokėti daugiau 
“ceiling’’ kainos.

(3) Atliekamus dolerius 
dėti į Karo Bonus.

(4) Remti algų ir kainų 
pastovumą.

Laikanties šitokios 
ramos, kainos negalėsi *'- 
čios kilti. Jo3 daug’a '* a 
kyla tada, kada žmonės be 
reikalo leidžia pinigus.



AMERIKOS LAIVAI IŠKELIA ARMIJĄ FILIPINUOSE

KELEIVIS, SO. BOSTON.

* •

«

NUO RAUDONŲJŲ BU
DELIŲ .PABĖGO 30,000 

BALTŲ

Antras Puslapis^

Pabėgėlių nėra, tačiau če
kistas Bimba norėtų juos 
sušaudyt.

“PRAKEIKTA PAKA 
LENIJA”

No. 45, Lapkričio 8 d., 1944
i.i~—------' r - -I- - y

3 APŽVALGA i
-

Kas Sąvaitę

Švedų spauda anądien 
pranešė, kad Švedijoj yra 
keliasdešimt tūkstančių Pa- 
balčio gyventojų, pabėgusių 
nuo raudonojo bolševikų te
roro.

Ryšium su tuo pranešimu, 
“Naujienos” pastebi:

“Bet žmonių bėgimas, nesi
liauja, nes Švedijos Informaci
jos Biuras paduoda jau dides
ni pabėgėlių skaičių ir sako, 
kad ‘tremtiniai iš Baltijos ša 
liti bėga i Švediją didelėmis 
masėmis. Per kelias paskuti
nes savaites 19,000 pasiekė 
saugumą tenai, 1,300 per vie
ną dieną. Per rugsėjo mėnesi 
švedų laivyno naikintuvai iš
gelbėjo 200 žmonių, kurie buvo 
pavojuje, plaukdami mažais lai
veliais per Baltijos jurų. Pa
bėgusių iš Baltijos šalių trem
tinių dabar yra Švedijoje 30,- 
000.’
“Tai šiurpios žinios, žmonės 

rizikuoja savo gyvastimis, 
stengdamiesi mažais laiveliais 
nusiirti per jurą iki Švedijos 
krantų! Nežinia, kiek jų žuvo 
juros bangose, bet jie vis ne
siliauja bėgę. Dar liko Liepojos 
uostas ir kelios kitos prieplau
kos vakariniame Latvijos kran
te, kurio nėra pasiekusi sovietų 
armija. Matyt, per šias vietas 
ir bėga žmonės (jei sugriebia 
koki laiveli) nuo NKVD gaujų 
teroro.”

O Bimba norėtų, kad tie 
pabėgėliai butų sugrąžinti 
atgal ir “sušaudyti”!

Kaip praneša “Darbinin
ko” reporteris, kalbėdamas 
anądien South Bostono ko
munistų mitinge, “kvislingas 
Bimba pasakė, kad visi pa
bėgėliai busią iš Švedijos at
imti ir sušaudyti.”
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Rinkimų būgnams nutilus
Ši pirmadienį nutilo rin- 

į kimų kampanijos būgnai. 
• Antradieni piliečiai rinkosi 
prie balsavimo urnų ir da- 

įrė sprendimą.

; žinote, kas per r
■ keturis metus, stovės prie mui.’’ 
įvalstvbės vairo. i Ar
i Tokių būgnų jus negir-

į Taip argumentuoja Prū
sei ka-Vabalas, bėgęs ir ne
pabėgęs iš bolševizmo ne- 

i valios. Kada jis bėgo nuo 
bolševikų, “Laisvė” davė 
karikatūrą — šmūtas ioja 

Nuosprendis jau duotas; ant bačkos svaigalų ir skel- 
kas per sekamus bia karą “visam sutvėri-

NORĖTU SUŠAUDYT 
30,000 PABĖGĖLIŲ

“New York Times” iš
spausdino Švedų Informaci
jos Biuro pranešimą, kad 
Švedijoj yra jau 30,000 pa
bėgėlių iš Lietuvos ir kitų 
Paoalčio kraštų. Tie žmo
nės pabėgo nuo bolševikų 
teroro.

Paminėjęs šitą praneši
mą, “Darbininkas’’ rašo:

“Spalių 15 d. So. Boston Mu- 
nicipal Buildr.nge lietuvišku 
komunistų vadas Ant. Bimba 
savo kalboje pareiškė, kad vii 
si pabėgėliai- iš Švedijos busią 
grąžinti, prieš juos apkaltini
mai iškelti ir jie busią nuteis
ti ir sušaudyti. Tai tokį dek
retą šis ‘Stalino stir.eičius’ pa
skelbė tiems nelaimingiesiems, 
kurie prigimties jausmu va- 
duodamiesi bėgo ten, kur ma
nė savo gyvybę išgelbėti. Jie 
nebėgo j Vokietiją, nes tur būt 
nujautė, kad ten jų laukia to- 
kis pat likimas, kaip ir nuo 
ateinančių sovietų enkvedistų, 
kurių teroro metodams jf.e tu
rėjo progos per metus laiko 
prisižiūrėti, laike bolševikų o- 
kupacijos.
“Tas parodo, kaip diktatorių 

pasekėjai, bei garbintoj**, ga
li žemai nupulti, sužvėrėti, 
kad gali pageidauti savo bro
lių išskerdimo, už tai, kad jie 
bėgo nao svetimo b'rcno, atei
nančio Į jo tėviškę.
“Tik stebėtis reikia jų įžū

lumu, drąsa, laisvoje Washing- 
tono žemėje viešai reikšti to
kius išsigimėlio jausmus.“

Bet keista, kad tuo pačiu 
laiku Bimba rašo United 
War Fund’o vedėjui laišką 
ir protestuoją, kad tas fon
das skiria pinigus Lietuvos 
pabėgėliams , šėlpti. Jokių 
pabėgėlių Lietuva neturi ir 
jokių pinigų jiems .nereikia, 
sako Bimba. Tą savo laišką 
jisai paskelbė 228-tam “Lai
svės’'numery.

Spalių 11 d. “Laisvėje” 
R. Bimba rašo apie “prisi
kėlimus.” Jis nori kažin ką 
įtikinti, kad bolševikai Lie
tuvoje žmonių nešaudą, nes 
trys dvasiškiai, kurie buvo 
paskelbti kaip sušaudyti, 
dabar pasirodė esą gyvi, a- 
not Bimbos — “prisikėlė iš 
numirusių.”

Jisai rašo:
“Pavyzdžiui, nesenai klerika

lą spauda paskelbė, kad bol
ševikai atėjo Lietuvon ir tuo
jau nužudė tris vyskupus —
Matulionį, Brizgi ir Skvirec
ką...”

Toliau jis paduoda vėles
nį pranešimą iš “Draugo,” 
kad tie trys vyskupai pasi
rodė esą gyvi, ir priduria:

“...prisikėlė iš numirusių ir 
nušluostė nosį visiems mela
giams — Smetonukui. šimu
čiui, Grigaičiui ir visai pra
keiktai pakalenijai.”

Vadinasi, kas sako, kad 
bolševikai šaudo žmones, 
tas yra “prakeikta pakale
nta.”

Bet argi ištikrujų bolše- 
I vikai nežudo žmonių?

Liet. Informacijos Cent
ras New Yorke pereitą sa
vaitę gavo iš Švedijos ra
diogramą, kuri patvirtina, 
kad vyskupas Matulionis 

į tikrai yra sušaudytas. Skvi- 
I rėčkas, Brizgis ir Podols- 
į kis, kaip dabar pasirodė, 
j yra išvežti Vokietijon ir te- 
i bėra gyvi. Apie jų sušau- 
j dymą buvo pasklidęs gan- 
' das dėl to, kad jie prapuo- 
! lė apie tą patį laiką, kada 
bolševikai sušaudė vyskupą 
Matulionį.

Kad bolševikai yra nusi
statę politinius savo priešus 
žudyti, tai jie pasako ir sa
vo dainoj. “Nuo Uralo Gau
džia Vėjai,” kuri buvo iš
leista valdžios lėžomis Mas
kvoje 1942 metais. Štai jos 
žodžiai:

Nuo Uralo gaudžia vėjai, 
Ryt smarkiau dar gaus! 
Keršto valandos atėjo, 
Keršto mus rūstaus! ■
Eisim, josime, žygiuosim 
Vakaruosna vis,

«' .■

Ši nuotrauka parodo, kaip Amerikos kareiviai, nušokę nuo laivų, bėga i Fi
lipinų salos krantą. Filipinai susideda iš 7,000 salų. Kiekviena jų turi savo var
dą. Čia parodyta sala vadinasi Leyte. Jos plotas užima 2,800 keturkampių my
lių. Visų salų plotas turi 114,400 keturkampių mylių. Gyventojų Filipinuose 
yra 13.600,000. Didžiausia sala vadinasi Luzon, 40,814 keturkampių mylių. 
Sekanti didumu yra Mindano. Pačios mažiausios salukės neapgyventos.

Lenku Aras Negavo Kiškio Pyragų 
iš Maskvos

į Ar “Laisvė” norės tą ka- 
Į rikaturą pakartot ? Butų ge- 

\ dėsite per keturis metus, įvertinimas pruseikinės 
i išskiriant tuos atsitikimus, I literatūros.
į kada vienur ir kitur bus' Pittsburgho naujiena
! rinkimai savivaldybių
' gatvėse vėl pasirodys nauji! nios” paskelbė retą naujie
! menkesnio kalibro “truba- i
j durai.”

Ši rinkimų kampanija 
buvo pati aršiausia. Partijų 
vadai ir jų samdyti agita- 

i toriai nei kiek i " ,.
| Operuota išmislu ir šmeiž- j mą. Tikrumoje gi Lietuvos 
i tu, melu ir veidmainyste. O į tarptautinė padėtis tebėra 
■dabar — džiūgauja laimė-'tokia pat dabar, kokia ji 
tojai ir liūsta pralaimėto-į buvo ir prieš Churchillo at- 

1 jai. į silankymą Maskvoje.”
Ką turėtų daryt piliečiai, That’s it! “Tokia pat”— 

j ypač darbo žmonės? , į tarp žemės ir dangaus...
Jie nedarys klaidos, jei Į Bet kokia čia naujiena? 

nerės ir mokės būt geriau | w „ Gabaliauskas pri
organizuoti daugiau sa.ro-j ; žmoc
nmgi. Rinkimai baigti, bet , • z+ • „orioneiu kova už Giedresni ir so- kurie (ta1^ sakoma ’ nedaug jų Kova uz gieaie^ni n so . - ag_. «svieto marnaRfj_

jtesni mojų da nebaigta. Ret mes da manome_
Tos maskvines dvasios i kad nepriklausomą ir de- 

Komunistų _ spauda visimokratinę Lietuvą butų ge- 
džiugauja. Ji sako, kad Į Jau turėt ant musų grieŠ- 

Į Churchillo - Stalino konfe-' nos žemės.
į Lietuva bolševikų “roju- 

_ _ . Stalinas į je” ar kurios nors religinės
pripažino vi-j pasakęs, kad jam reikia j sektos danguje — menka 
_•---------— “draugingų valdžių aplink i patieka.

Sovietų Sąjungą,” ir Chur- žagarės Petr„ 
.ehil neslpnesinęs! Maza| žmonė5Žinotokialegen- 
to lenkų tremtinei vynau-! d . negu ‘ gaidys 

isybei jsakyta tartis su va-;pl-agyPo> 
0 j tris kartus užsigynė 

mokytojaus Jėzaus.
Kas nors panašaus atsi

tiko su Amalgameitų uni
jos prezidentu, žagariečiu 
Sidniu Hillmanu. Jam teko 
dalyvauti Nacionalio Spau
dos Kliubo pažrnonyje ir 
užsiginti—komunistų! Gir
di, su komunistais jis nie
ko bendio neturėjęs ir 
šiandien neturys.

Is that’s all? O kam jis 
................ . i radėjo griauti Darbo Par- eiiLuzaas-. d • 9 Ąr ne komunistams?

— ar tai butų tie-
Sidnis Hillmanas pasi

darė lietuvišku - žagarietiš- 
ku Petru — tur būt ne be- 

i ventry griuvėsius — ką jai reikalo. Dabar ir jam aiš-
I

ir j Pittsburgho “Lietuvių Ži-
• 7*1 n o 1^- n 1 Va A noiilin

ną. Į Lietuvos padėti nede
ra žiūrėt “per tamsius aki- 

jnius,” nes—
“Paskutinis Anglijos pre- 

miero vizitas dar daugiau 
nesivaržė, j padidino lietuvių pesimiz-

4

ine, lenkų padėtis yra labai i 
nedėkinga. Jau pradeda 
aiškėti, kad Churchill vyko 
į Maskvą ne tiek lenkų in- 

; ginti, kiek derėtis 
įFraneuzija ir kitos. Panai- su Stalinu dėl anglų aiie- 
i kinus tą konstituciją ir pati jaus interesų Rumunijoj ir 
lenkų vyriausybė save lik- kitur. Ką jis išsiderėjo, ns- 
viduotų. pasakoma: gal būt ir nepa-

Mikolaičikas da neišsi- togu sakyti. Juk teko derė- 
kraustė iš proto ir šito len- j tis ir dėl įtakos sferų kito- į rencija Maskvoj “ėjo drau- j 
kų “patriotų” reikalavimo se valstybėse, kurioms At- gmgoj dvasioj.” 
nepatenkino; jis gryžo į 
Londoną.

Suprantama, lenkų trem
tinė vyriausybė nesutiks at-1 
mesti dabartinę konstituci
ją: mažiausia tol, kol ji ne
bus gavus kitų valstybių su-

Spalių 17 d. Maskvos ra-,tarė sąjunga su Anglija ir teresus 
dijas pranešė “linksmą ži
nią”: lenkų tremtinės vy
riausybės ir Liublino komi
teto derybos laikinai su
spenduotos; premjeras Mi- 
kolaičikas gryžta į Londo
ną, tai tis su savo vyriausy
bės žmonėmis...

Maskvos radijas dar pa
stebėjo: derybos sukliuvo 
dėl to, kad Vandos Vasi- 
levskos komitetas reikalau
ja gražinti 1921 metų kon
stituciją, bet reikia manyti, 
kad šiuo klausimu bus su
sitarta.

Mikolaičikas buvo pa
kviestas Maskvon Churchil
lo ir Stalino iniciatyva. Kai 

(kurie buvo pradėję manyti- 
kad Stalinas linkęs daryti 
nuolaidų ir lenkų klausi
mas bus išrištas. Dabar ,na- 
aiški, kad Maskva jokių 
nuolaidų nedarė. Jos įna
giai užsispyrė gauti naują 
konstituciją, nors jie ge
riausiai žino, kad lenku 
tremtinė vyriausybė negali 
taip daryti. Konstitucijos 
keitimo klausimas yra pa
čių žmonių reikalas. Kada 
lenkams bus leista laisvai 
išrinkt savo atstovus, tik jie 

įgalės keist ar nekeist kon
stituciją! 

f Be to. Maskva norėjo, 
kad , lenkų tremtinės vy
riausybės žmonės savo pa
rašais užtikrintų tas sienas, 
kokiu reikalauja Stalinas, 
nesiskaitydamas su kitais 
Rusijos talkininkais, ypač 
Amerika. Maskva nori ir 
daugiau — kad Lenkiją 

{valdytų Vasilevskos tipo 
“patriotai.” kurie šianuiuii mu-
yra užsidėję naują kaukę ras. Pavyzdžiui, Statistikos
ir paraduoja kaip demokra- Biuro žiniomis, šio karo me
tai. tu pragyvenimas yra pa-

Aiškus dalykas, pikolai- brangęs tik 23 ir pusę nuoš. 
čikas negalėjo šituos reika- Gi unijų surinktos žinios; 
lavimus tenkinti ir grvžo į rodo, kad jis pabrango nuo 
Londoną. Tuogi tarpu Liub- 30 iki 50 ruoš. Dėl to savo 
lino “patriotų” komitetas laiku buvo kilęs didelis gin- 
vėl atidarė savo armonikas, čas ir Statistikos Biuro su- 
Lenkų tremtinė vyriausybė rinktos skaitlinės buvo ati- 
vadinama Hitlerio inagiu„ duotos betarpiškam tyrinė- 

■rr . . , , , ' XT . tojui. Columbia universite-Keistas dalykas.asi-^ profesoriui Mitchell. Jis 
levskos patnotm šmeižia! kad uniju el:rillk.
lenkų vyriausybę ir non to- ^inios tikrinės, 
je vynausybeje turėt savo 
atstovybę! Taigi, infliaciją jau turi-

Bet kaip yra su ta kons- me, nors ji ir netaip aštri, 
titucija. kurios lenkų kvis- kaip pereitojo karo metu, 
lingai taip nenori? Keisti Pirmojo karo metu kai ku- 
ją ar nekeisti? rių dirbinių kainos buvo iš-

Aiškus dalykas: kad da- kilusios iki mėnulio. Bet už- 
bartinė konstituci ja bus pa- Į tai vidutinis kriaučius tada 

,» keista. Ji yra pihudskinio uždirbo po 70-80 dolerių į 
režimo konstitucija ir, aiš- savaitę. Šiandien daugelis 

i XXIX, v v.** ~... .i...I
tucija įpareigota vyriausy- kriaučius šiandien uždirba 
bė juk padarė visų eilę po 60-70 dolerių, o pereito- 

Vasarą musų sauiė duo- ^sutarčių su kitomis valsty- jo karo metu jis uždirbda- 
da šešis kartus daugiau ūl- bėmis. Atmetus konstituci-■ vo virš šimtą dolerių.^ 
tra-violetinių spindulių, ne- ją, bus atme^os ir tos su- Kas ,tiBka kriaučiams, 
gu žiemos metu. tartys — pavyzdžiui, mili- tinka ir kitų industrijų car-

Kur fašistai nedorieji 
Minta skriaudomis.
Kur žygiuosim, priešą piktą 
Naikinsiu kely,
Kad nei sėklos nebeliktu 
Mus visoj šaly.

lanto Čarteris i 
sas keturias laisves pačiom 
savo likimą spręsti!

Lenkų aras vyko į Mask- j 
vą, bet ten nerado bolševi- j 

ous gavus Kliu vaiBGyuiu SU- kjško kisk^c Pyra?U. O ko- si]evskiniais lenkų 
tiki^. Jei valstybė su-jP”’kais,” kalingais. Jei ši toj 
tiks lenkų vvriausybe skai-inas-- urri L (nepadarysianti, Churchillas
ūks ienxų vynausyoę a g pahk? b(?j dik-.^1^ instruktuosiąs Mi-

režimui? _ Jei^ ten- koIaičiką_
“...vykti į Maskvą ir su- 

isitarti su tenykštėmis gru
pėmis, o Londone tremtinė 

j valdžia bus likviduota” 
! (“Vilnis,” lapkr. 1, 1944)...

Reiškia. Maskvai reikia
■ daugiau erdvės, ji nori tu
rėt savo kvislingų net Len- į 

Ikijoje! Ir visa tuo Chur-Į 
ichiil buvęs “lygiai entuzias
tingas” ■ 
įsa?

Chamberlaino skėtis An- 
Iglijai davė Londono ir Ca- 

darbininkas gauna pb 50 ir’ -< 
ąn ; ^Į2«dz, už aš 'duos Churchillo cigaras?
tuonių valandų darbą. Kas'Ne taip su Amerika _
*— 1- t Komunistų propagandos ?^P^Llkgi

lmes neskaitom grynu mini- . Y
fgu, jie vra melo ir šmeižto j njJnoz^?: . , . ,-
i specialistai. Bet musų tėvų į „ Tegul jis tuii kantrybes, 
krašto atžvilgiu Londono • Eada nors tą Žagarės Pet- 
nuotaikos buvo ir lieka la- imozos ir komunistai. 

|bai įtartinos. Dabar jau Persija!
Kitaip yra su Amerika. | Galit laukt naujos staig- 

IJi nepripažysta bolševikų į menos — komunistų riks- 
į smurto ir taip pasako. Priejmo dėl suvaldymo “fašisti- 
jmusų valstybės depai ta-! nes” Persijos, kuri šiandien 
mente veikia Rytų Europos'.yra žinoma kaip Iranas. 

(Reikalu Divizija, kurios ve- Dalykas teks: Maskvai
. va

karo ateis nedarbas, bent ispanų ±o a. estų pasiunti-»nne n.usija savu ;aiK.u Pei- 
kuriam laikui. Jei taip busJnybei Amerikoje jis piane-; sijoje turėjo aliejaus zon

tyti teisėta vyriausybe ir jei 
Londonas būtinai vers tą 
daiyti, tuomet lenkai gal ir 
sutiks dėti i lentyną pil- 
sudskinę konstituciją ir vėl 
tarsis su Maskvos kvislin- 
gais. Šiaip ar taip kalbėsi-

taturos režimui? . 
kams jis taip mažai pade-Į 
jo — ko gali tikėtis Pabal- 
čio valstybių žmonės?

Tur būt nieko..
St. St.

Kaip bus po karo?
i bininkams. šio karo meti
I gerai uždirba tik karo pra- 
i monių darbininkai, ir tai ne 
! visi. New Yorke ir New Jer- 
sey laivų statymo dirbtuvė
se ir šiandien paprastas

Organizuoti darbininkai, 
kuriuos atstovauja Amer. 
Darbo Federacija ir Indus
trinių Unijų Kongresas, se
nai reikalauja, k ad musų 
vyriausybė atmestų ar bent 
pataisytų Mažojo Plieno 
Formulę. Tuo klausimu vy
riausybei yra įteikti ’.specia- 

ilųs memorandumai, parem-, 
ti skaitlinėmis.

Darbininkai sako, kad j 
Mažojo Plieno Formulė at-: 
gyveno savo dienas, nes, „ . . o __ ___ T
pragyvenimo reikmenų kai- j visai nepakilo. Net tūlų 
nos labai pabrango: taip'miestų tarnautojai gauna 
pat auga fabrikantų pelnai,į mažas algas. Pavyzdžiui, 
tik algos stovinčios vietoje. ’ 

\ Unijų surinktos žinios griež 
tai skiriasi nuo tų, kurias 

šiandien yra surinkęs Statistikos biu-

80 centų i valandą, už aš- j

jam lieka, atskaičius karo 
mokesčius?

Da blogesnė yra baltakal- 
nierių būklė. Jų algos ne- i 
daug pakilo, gi kai kuriui

i

savo

uni-

ku, kad Brovvderio talka 
daug kenkė Rooseveltui. 
~ ............. i demagogai
tuo pasinaudojo ir pati Sid-

Pavyzdžiui, 
Bostono ugnagesiai gauna 
po 35 dol. savaitėje. Mažai 
gauna ir mokytojai. Aišku, 
tiems darbininkams sunku 
verstis. _____  ____ —_________

Visi sutinka, kad po šio idėjų yra Charles Boh ten. [ pakvipo persų aliejus, 
karo ateis nedarbas, bent j Spalių 13 d. estų pasiunti-J rįnė Rusija savo laiku Per- 

milionai darbininkų da kar- šė: icesijas. Nors 1919 metais
‘tą turės jieškoti išmaldų? Amerikos vyriausybė pri- bolševikai tų koncesijų at- 
Tiesa, po karo* turės nu- Pažįsta tik nepriklausomąj sižadėjo, bet šiandien kiti 
kristi kainos, bet jos nepa- : Estiją ir tas sutartis, kurios paikai ir nauji saikai. Sca- 
dės tam, kuris neturės su- buvo padarytos su nepri-ilino diktatūros režimas jau 

~ - .i įmina ižžžėlusius rusų impe-
irialistu kelius ir reiK&lauja, 
kad Persija atiduotų tai, 
kas priklauso Rusija.:—alie
jaus versmes šiaurinėj Per
sijoj.

Aišku, tos versmės nepri
klausė ir nepriklauso Rusi
jai. Carinė Rusija jas buvo 
pasigrobusi.

Mes sakėme, kad Stalinui 
neužteks Pabalčio ir da
lies lenkų žemės, ir nekly- 
dome. Bet jam neužteks ir 
persų aliejaus, kaip Hitle
riui neužteko Austrijos ir 
Čekoslovakijos.

Paspringo Hitleris, grob
damas svetimas žemes — 
kada pasprings jo buvęs 
partneris Stalinas?

St Strazdas.

Bėgs fašistai, kur kas gali,
Bet išbėgs nedaug!
Musų kulkos tam nulietos,
Aštrus tam kardai,
Kad grobikai kristų vietoj,
Kaip seniau kadai.

Tiesa, čia kalbama apie 
“fašistus.” Bet bolševikams 
“fašistai” yra visi, kurie tik 
stoja už nepriklausomą Lie
tuvos respubliką. Reiškia, 
kas ne už Staliną, tas “fa
šistas,” tam kulka kakton.

Kaip tada Bimba gali sa
kyti, kad bolševikai nežudo 
žmonių? >

Pagaliau juk ir jis pats, 
kalbėdamas anądien South 
Bostono komunistų mitinge, 
grūmojo kumščia ir rėkė 
ant visos salės, kad visi Lie
tuvos pabėgėliai busią par
vežti iš Švedijos atgal į Lie
tuvą ir bolševikii sušaudyti.

Na, tai kas tada sudaro 
ta “prakeiktą pakaleniją, ut • aVolhia TTTAnni »režimo KOnSLllUClja ir, ais- OKM1U1CI1Sv Ar nl pate Bimbai ku. netikusi, Bet ta konSti- dirba už 35 dolerius. Geras 
savo kompanija?

i

t

\

t

taupų. Po pereitojo karo klausoma Estija.
maistas buvo visai pigus, o Kas tinka Estijai, tinka 
milionai žmonių buvo ai- Lietuvai ir Latvijai. Mask- 
kani, nevalgę. Netoli Chica- vos lietuviški kvislingai da
gos deginta kiaulės, o mi- bar raukysis. Bet tai bus 
nios chicagiečių per dienų 
dienas buvo apgulusios šal
pos įstaigas, ir džiaugėsi 
tie, ką gavo praščiausios 
rūšies kenuotą mėsą.

To paties galima sujauk
ti ir po šio karo, jei musų 
valstybės vyrai ir pramonės 
magnatai nepasirūpins už
tikrinti rytojų milionams 
darbingųjų gyvenimo posū
nių.
• Kol kas, nei valstybės 
vyrai, nei pramonės mag
natai tuo nesirupini. Jie tik 
kalba, bet tos kalbos ir lie
ka tik kalbos. A. K.

; viskas, ką jie galės daryti 
— Maskva da nedavė Įsa
kymo važiuoti į Washingto- 

! ną ir pikietuot Baltuosius 
1 Rumus!
’Pruseikos “literatūra”

“Vilnyje” už lapkričio 1 
d. skaitome:

“Naujienų” vėpla dar 
kartą iškišo liežuvį. .Jis kva
toja, kad Sovietų praneši
muose apie Virbalio, Eit
kūnų, Stalupėnų ir Širvin
tos užėmimą tos vietos va- 

i dinama tvirtovėmis. ‘Nau
jienų’ vėplai tai tik papraš
yti miesteliai”...

X
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
ŽINIOS IŠ PITTSBURGHO, PA

PITTSBURGHO IR APYLINKĖS LIETU VIAMS

į Gabaliauskas, Liet. Radijo 
į vedėjas P. Dargis, kun. Bu- 
i levičius ir Miss Viola Jakš- 
! tas.

Drabužių rinkimo vajų 
I norima sėkmingai pravesti 
1 netik Pittsburghe, bet ir to
limesnėse kolonijose, kur 
tik randasi lietuvių. Ypa
tingai svarbu, kad drabužių 
rinkimu susirūpintų SLA ir 
SLRKA kuopos Pittsburgb 
apylinkės miestukuose. O 
jei kuriose vietose lietuvių 
organizacijų nėra, tai pa
vieniai lietuviai gali pasi
darbuoti tarpe savo pažys
tamų, susisiekiant su Tary
bos nariais.

Atlikim savo pareigas kil
niame labdarybės darbe

įį'-^ĮH

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Tur būt jau visiems yra 
žinoma, kad Amerikos lie
tuviai turi Bendrą Ameri
kos Lietuvių šelpimo Fon
dą, kuris yra dalimi Ame
rikos United War Fund. 
Angliškai lietuvių fondas 
vadinasi: United Lithua
nian Relief Fund of Ame- 
rica.

Spalių 23 dieną United 
AVar Fund kartu su Com
munity Fund pradėjo vajų, 
kad sukėlus virš penkių mi
lionų dolerių vien tik Allc- 
gheny kauntėj šelpimo rei
kalams. Iš to bendro War 
Fundo pinigai skiriami ir 
Lietuvos žmonių šelpimui.

Todėl Amerikos lietuvių 
šventa pareiga vra paremti 
tą vaju netik aukomis, bet 
ir darbu, ir visais galimais 
budais. Aukokim iš savo: vra renp-iama^ 
kasdieninio uždarbio kiek j _ užkandžiai ^^...^ 
kas isgalim. Musų draugi- ecĮ Nations tautų veikėjams.! 
jos, kuopos ir .kliubai taip- T0]įs luncheon yra paskir- 
gi turėtų skirti pagal isga- įas jr lietuviams lapkričio 

_ ..... 16 d. Tuose užkandžiuose
Tačiau tiek pavieniai h^-; dalyvauja netik lietuviai, 

tuviai, tiek draugijos, aui:o-j jr kitataučiai žymus 
darni į Liuterį War Fondą ....................
turėtų pažymėti, kąd.tos au-. 
kos yra nuo lietuvių ir tu
rėtų būti kredituojamos 
Bendram Amerikos Lietu-' 
vių Šelpimo Fondui—Unit
ed Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine. Tas gali
ma lengvai padaryti seka
mu budu: kada jums yra 
Įteikiamos Pledge Card 
(pasižadėjimo korta) au
koms, pareikalaukit ir De- 
signation (paskyrimo) kor
tos. Tenai yra sužymėti vi
si fondai, jų tarpe ir Lietu
vių Fondas. Tuomet galima 
savo aukas kredituoti Lie
tuvių Fondui.

Atlikime savo pareigą 
netik kaip geri ir ištikimi 
Amerikos 
kaip geri

t

William Penn viešbuty bus 
Lietuvių Lunchean lapkri

čio 16 dieną 
United War Fundo pas

tangomis kas ketvirtadie-; 
nis, kaip 12:30 vai. per pie
tus, William Penn viešbuty Į 

.s “luncheon”;.
— užkandžiai įvairių Unit-' 1

i

y

r

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMOAMERIKOS ARMADA ATAKUOJA FILIPINUS
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Baigta peštynių byla, vėl McCormick nemiegojęs dėl 
bus tyla

>

:: -X-

,v

&!
■

X'.

nu trauka parodo vieną 
rr.a.Gsi .-'.menkos laivynas •'

J

jaunuolių Italijoj žuvo Al
fonsas Dursha, kuris paliko 
liūdinčius tėvelius Coal 
Gentie, jauną žmoną ir ma
žą dukrelę.

S?

<x,WW
•j

įffi

lipnų salų, kur išlijo Amerikos armija.* Gilumoj 
i artinąs prie salos krano.

tokio chicagiečių nedėkin- 
i gurno. Juk “pats” McCor- 

Chicaga amerikonui yra j mick rašė, kad Chicaga 
kaip mūras stovi už repub
likonus, o čia — minios chi
cagiečių klausosi demokra
tų spoksmeno; ne tik klau- 

įsosi, bet kelia jam ovaci
jas...

Amerikonų byla negalėjo 
baigtis tyla ir lietuvių tar
pe. Rinkimų išvakarėję ir 
lietuviai savo trigrašį pri
dėjo. Mitingavo demokrato 
Zurio šalininkai, mitmgavo 
ir republikono Olio talki
ninkai, kadangi pas lietu- 

jvius tų republikonų nedaug. 
■Jei buvo lietuvių, kurie sim
patizavo Oliui, tai jie sim- 

Į patizavo jam kaip lietuviui, 
i Ot, jie sakė, reikia ir kito 
lietuvio teisėjo.

Rašant šiuos žodžius rink- 
kimai da nepradėti, nors 

į peštynių byla ir baigta. Ne
noriu būt pranašu, bet man 
rodos, kad Olis bus “apsnig
tas” demokratų balotais. 

I Chicaga buvo ir da lieka 
demokratų tvirtovė.

Roosevelto kalbos buvo 
nuėję klausytis geras skai
čius lietuvių. Be to, per ra
diją klausėsi tūkstančiai 
lietuvių chicagiečių.

žinoma kaip V/indy City. 
. Negalėčiau tikrai pasakyti, 
i kad tų vėjų čia yra dau- 
' giau. negu prie Atlanto 
i krantų. Pavyzdžiui, New 
Yorko ir Bostono gyvento
jai šiemet turėjo net audrą, į 
kuri ne tik obuolius ir kriau
šes nubarstė, bet ir stogus) 
kėlė, medžius vartė. Mes,1 
chicagiečiai, jos neturėjo
me ir mums buvo gerai, 
kaip pono Dievo antyje.

Vis dėl to, šiemet Chica
ga turėjo kitokių vėjų ir 
audrų. Kaip žinote, Chica
ga yra izoliacininkų cent
ras. Pradedant pulkininku 
McCormick ir baigiant ei
liniu Pyteriu, visi buvo pil
ni “štymo”; visi mitingavo 

prezidento Roosevelto
bet 
jis. _ . . ... .
spėjo pasiekti vieta, is ku-|liava. iamc x«aucivjc n.u-i . . - - - z-,

* ' • ’ " sako, kad ir jie I Sr.iekus ^kavo- McCor-
ten renka drabužius dėl Lietu-; rP.lcko ’1S ka?‘

j vos žmonių. Bet tai yra me-)^iena .rePub.ikonus zalan-
Povilas Gabris paėjo' iš i las; tikrenybėje jie renka J0’ E1 demokratus mozojo. 

Pennsylvanijos; ten jis tu- Rusijos žmonėms. Kalbėda- 
rėjc namą ir ten vra palai- mi apie Lietuvos žmones 
dota jo žmona. Spalių 16, musų komunistai nori iš- 
d. jo kūnas buvo išvežtas į Į šaukt lietuvių duosnumą. 
Pennsylvaniją ir vėliau gre- i kad jie daugiau aukotų dėl 
ta žmonos palaidotas. j Rusijos.

Velionis buvo ramaus bu- Į 
do ir geras žmogus. Priklau-Į 
sė prie Susivienijimo ir vie-' 
tinio Piliečių Kiiubo. Tegul 
jis ramiai ilsisi šios šalies

L. i

šis neklausė. Kelionėje siuntinėja lapelius tokia 
taip pavalgo, kad vos antrašte: “Specialė Rink-

rios tuoj buvo nuvežtas Ii- munistai sako 
j gGninėn. Ant rytojau

Todėl reiškiu užuojautos ir mirė.
ir ištvermės netik Aleksan-
irui ir Marijonai Vaino-i 
riams, bet ir kitiems visiems 

i liūdintiems.
I

II
I

i
j
i

S. Bakanas.
I

HARTFORD, CONN.

svečiai ir viešnios, be-t kož- 
nas užsimoka už savo val
gi-

Tai tiek apie valgius. Bet 
ne valgiuose visa svarba. 
Svarba yra tame, kad to-? 
kiuose užkandžiuose lietu-i tik nemokėjo’ušsi-
yiai turi progos pasirodyti •,-ik^| vienas ■„ buv0 ne. 
lygiai su kitomis tautomis.; ved ir turėjo nįosava 1;a.

j mą. I dirbtuvę jis ateidavo 
įsuodinąs, nes švara matyt 
: nesirūpino. Susirgęs jis r.e- 

•s_ i sišaukė
' priešingai — da ėjo dirbti. 

,1" j Kartą, jau negalėdamas pa
stovėti. turėjo apleisti dar- bas bus rinkimas drabužių, 
bą. Išgirdę apie tai Lietu- ------

■ vių Kiiubo nariai nuėjo ii 
aplankyti ir norėjo vežti jį 
i ligoninę arba paimti pas 

- " i kurį geros širdies žmogų, 
kur butų gavęs reikiamą 

pro- i priežiūrą.

Mirė kaip vargšas, bet 
paliko $40,000

Šiomis dienomis mirė du 
! Hartfordo lietuviai. Mano 
' supratimu, jiedu da galėjo

lygiais su kitomis tautomis. | 
Užkandžių kambarys būna; 
papuoštas pagal tos tautosi 
skoni, kurios garbei ta
ra datoma; paskui demo 
truojami tos tautos moterų į 
tautiniai kostiumai ir muz 
ka; paskui seka kalba arba1 
paskaita apie tos tautos ’ 
vargus ir kentėjimus laike į 
šio pasaulinio karo, ir visi; 
kviečiami teikti paramą > 
kenčiantiems. Dalinama a-

daktaro pagalbos,

žemėje. A.

NORWOOD, MASS.

Lietuviu Šalpos Fondo sky
rius drabužių rinkimo darbe

Norwoode jau veikia Lie
tuviu Šalpos Fondo skyrius, 
kuris turi 60 narių. Pirma
sis ir rimtas skyriaus dar-

Drabužiai bus renkami nu
alintiems Lietuvos gyvento
jams. Rinkimo darbas pra
sidės su lapkričio 13 diena. 
Turime dvi stotis drabu
žiams priimti — šv. Jurgio 

_____  ___  .... r . parapijos svetainę ir P. Vė- 
Oficialė Bendro gramai prirengti yra išrink-; Ligonis griežtai atsisakė tos krautuvę, 1152 Washing 
Lietuviu Šelpimo ta komisija, kuri susideda nuo visko. Matydami, kad ton St. i" 
- —___________iiš darbščių musų moterų, į nepavyks jį perkalbėti kliu-

: būtent: iš Adelės Gabaliaus biečiai pranešė policijai. Ji 
_______ _____ Ikienės, Veros Količienės iri tą lietuvį jau visai silpną 

can Service Tnštituto ^atal-' Gertrūdos Dargienės, ku-!nuvežė i ligoninę, kur ne- pose buvo sSK S iau kartu su ūmted Wrr trukus ir mirė, 
veikiančių BALF sykriu Fund darbuotojais rūpinasi i Vežamas i ligonine jis 

l.« x__- ■ namuose turi
_ _ : pinigu.- Policiia peržiurėjo

.Todėl neužmirškim
naujus skyrius to- dienos ir, kam bus galima, | leriu grynais

’ ’ ’ dalyvaukim.

piliečiai, bet n titinkama literatūra, 
lietuviai.
_______  I Lietuviu “luncheon

Sudaryta
Amerikos

Fondo Taryba

Šiomis dienomis Ameri-

Tarvba, kurios pareiga vra prirengti tai progai atitin-į pasakė, 
netik pagelbėti jau veikian-įkamą^ programą, 
tiems skyriams, bet organi
zuoti ii i 
se lietuvių kolonijose, kur 
dar nėra skvriai įsikūrę. O 
už vis didžiausias šios Ta
rybos darbas, tai praveda
mas sėkmingo drabužiu rin
kimo nukentėjusiems Lietu
vos žmonėms vajaus. Va
jus drabužiams rinkti pra
sidėjo spalių 29 d. ir baig
sis lapkričio 12 d.

B ALF skyrių Tarybos 
sąstatas yra sekantis: pirm.' 
A. Gabaliauskienė; vice 
pirmininkai: kun. J. Mi
lius. inž. A. Mažeika ir V. 
J. Količienė; sekretoriais, 
Ant. Naujeliutė ir S. Baka- 
nas; iždin. Jieva Monkelie- 
nė. Spaudos komisiją suda
ro “L. Ž.” redaktorius S.

Tame lapelyje ko- 11

Chicaga turėjo ne tik 
mažu politinių mitingėlių, 
bet ir didelių masinių mi
tingu. Buvo atvykęs repub
likonų kandidatas Devvey, 
buvo ir demokratų kandi
datas Rooseveltas. Pastara
sis čia kalbėjo spalių 28 d. 
Grant parko aikštėje, Sol- 
diers Field.

Roosevelto pasirodymas 
nustebino republikonus. Di
džioji Soldiers Field aikštė 
buvo pilna žmonių ir tiek 
pat, o gal daugiau buvo už 
jos sienų!

Republikonai gyrėsi, kad 
ju kandidato Dewey klau- 

pakviesti juos prie tų tiks- sėsi “minios chicagiečių”— 
lų siekimo prisidėti.

Prakalbos įvyks ateinan
ti sekmadienį, lapkričio 12 
d., kaip 2:30 po pietų. Lie
tuvių Salėj. 324 River St. 
Kalbės “Keleivio” redakto
rius, S. Michelsonas. Kvie
čiame visus dalyvauk Įžan- 

nemokama.
BALF Skyriaus K-tas.

J. Peža.
K

HAVERHILL, MASS.

Kalbės “Keleivio” redaktorius

Musų kolonijoj nesenai Į- 
sikurė Bendro Amer. Lietu
vių Fondo skyrius ir nutarė 
surengti viešas prakalbas, 
kad supažindinti vietos lie
tuvius su savo tikslais ir

kelios dešimtys tūkstančių, 
bet... Roosevelto klausėsi 
daugiau kaip du šimtai tūk
stančių ! Juokdariai sako, 
kad tą naktį pulkininkas

ga

Laukiama ginčų pas katali
kus — dėl prieglaudos 
Lapkričio 10 d. Chicagoj 

įvyks lietuvių katalikų Lab
daringosios Sąjungos sei
mas. Kaip žinia, tos sąjun
gos pastangomis netoli Chi
cagos buvo nupirkta dido
ka farma ir kontraktorius 
Jokantas ten pastatė gražų 
namą. Pastaruoju laiku ta
čiau iškilo nesusipratimai. 
Senelių prieglauda norima 
pavesti seserų kazimieriečių 
globai. Labdariai tam ne
pritaria. jie patys nori kon- 
troliuot savo Įstaigą. Vis 
dėl to, gera dalis Chicagos 
lietuvių kunigų stoja už ka- 
zimierietes. Stipriausias lab 
darių užtarėjas yra kun. 
Linkus.

Ryšium su labdarių sei
mu pas Chicagos lietuvius 
katalikus vaikšto visokiau
si gandai. Labdariai mano, 
kad jie turės didžiumą, bet 
kas iš to... Kunigas Briška 
turėsiąs aukštosios katalikų 
vyriausybės pritarimą ir 
labdariai turėsią pasiduot...

Kaip ten bus ar nebus, 
matysim po seime.

bus po karo, 
noro, kaip buvo ; 
prie Hooveric. O 
veris neprastesnis 
konas už Dewey. 
Hooverio darbininkai 
ri.

Kas bus išrinktas 
dentu, rašant man šiuos žo
džius da nėra žinios, bet aš 
žinau tiek, kad darbininkų 
dauguma balsuos už Roose- 
veltą.

Bet mes ži- 
su darbais 

• juk Hoo- 
republi- 

Antro 
ncno-HARRISON, N. J.

Šioje krautuvėje 
drabužiai bus priimami 
lapkričio 15 d. nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro. Ki
tomis dienomis nuo 7 iki 9 
vai. vakarais. Beje, jei pa
rapijos svetainę rastumėt 
uždarytą, tai reikia kreip
tis į kleboniją.

Jei kurie savo 
dėl kokios nors 
negalės atnešti, 
aplankys skyriaus išrinkti ir 
įgalioti žmonės, drabužių 
rinkėjai. Pageidaujama, kad 

i žmogelis mirė kaip didžiau- Į vilnones drapanas, pirm 
1 • " 1 1 ’ * l duosiant jas į stotį, žmonės

gerai išvėdintų, c marško-i 
nes išskalbtų. Nebūtinai rei
kalinga jas prosyti. Be to, 
visai menkos vertės drabu-l 
žiu geriau neduoti, nes pri
ėmėjai iš jų neturės nau
dos.

Reikia manyti, kad Nor- 
woodo lietuvės moterys sa-| 
vo. aukojamus drabužius į 
tinkamai priruoš. sutvarkys, 
kad stotyje mažiau darbo. 
butų.

tos; visa turtą ir rado 18.000 do- 
’; pinigais, už 

i keliatą tūkstančių dolerių 
jkaro paskolos bor.ų ir išrro-

drabužius 
priežasties 
jų namus

įVainoriu sūnūs žuvo Pacifi-.; ketą namą — viso kartu 40 
ko mūšiuose ' tūkstančiu doleriu! O tas

i

Šiomis dienomis pasiekė i sias vargšas, net daktarą 
liūdna žinia Aleksandra ir,‘ “ 
Marrioną Vainorius Pitts- 
hurghe. Jų vienatinis sū
nūs, korporalas William A. 
Vainorius, kuris tarnavo 
marinuose, žuvo mūšiuose, j

Aleksandras Vainorius y-i 
ra plačiai žinomas draugi-; 
jų darbuotoms; taip pat ir 
jaunasis Vilimas A. Vaino- 
lius, kuris jau buvo sulau
kęs 22 metų amžiaus. Tai 
iau du drąsus jaunuoliai iš 
Soho žuvo už šios šalies 
laisvę, būtent: Vainorius 
Pacifike, o sgt. A.- Kirbelis 
Francuzijoj. Abudu jau
nuoliai buvo SLA 40 kp. 
nariai. Reiškia, jau dvi aux-

Šis rankvedis anglų kai- sinės žvaigždutės SLA 40 
bai pramokti yra sutaisytas kp. vėliavoje, 
taip aiškiai ir praktiškai, ”* ** _ *: ___
kad kiekvienas gali lengvai lis, Povilas Pasiackas, daly- 
išmokti angliškai Čia _ yra vavo daugely Pacifiko mu- 
sutvarkyti pasikalbėjimai šių pačiose sunkiausiose die- 
jieškant darbo, nuėjus krau nose ir buvo keliatą kartų 
tuvėn ko nusipirkti, pas ’* * * ’’ ’ ’ *
barzdaskutį, pas daktarą 
arba traukiniu važiuojant 
Su fonetiškų ištarimu ir 
trumpa gramatika. Antra 
pagerinta ir padidinta lai
da. Gaunama “Keleivio” 
administracijoj. Kaina tik 
35 centai.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

i

» I

Trečias lietuvis jaunuo-

sunkiai sužeistas; kiek lai
ko atgal jis buvo gryžęs na
mo savo motinos aplankyti 
ir sveikatos pataisyti.

Yra ir daugiau lietuvių 
jaunuolių, kurie jau žuvo 
įvairiuose musių laukuose. 
Kiek mafr žinoma, tai iš 
pirmųjų mums pažįstamų

Pavyzdingi '“Keleivio” 
skaitytojų vaikai

žinoti ir kitiems 
kad “Keleivio” 

vaikai gražiai 
ir progresuoja. 
Sangailų sūnūs

prezi-

bijojo pasišaukti.
Sako, kad pirmiau jis 

buvo biznierius ir didžiumą 
savo turto susidėjęs iš vers
lo.

Artimų giminiu jis 
rėjo ir turtas niekam 
rašytas. Pasinaudos, 
lietuviai sako, šuo ar

Malonu 
pasakyti, 
skaitytojų 
mokinasi 
Štai, A. 
Walteris armijoj jau šeštas 
mėnuo mokinasi radijo Wis 
consino valstijoj, o duktė 
Klara lanko kolegiją Med- 
forde, šalia Bostono. Ji bai
gė jau antrus mokslo me
tus ir šiomis dienomis ke
tina parvažiuoti dešimčiai 
dienų atostogų.

A. Kataržis.

BROOKLYN, N. Y.

netu- 
neuž- 
kaip 

katė.

Mirė geras, bet neatsargus 
žmogus

Mirė ir kitas vietos lietu
vis. Povilas Gabris. apie 60 
metų amžiaus. Kain sun
kaus darbo žmogus jis kar
tą peršalo ir pasigavo slo
gą. Buvo pašauktas dakta
ras. kuris ligonį apžiurėjo 
ir nieko pavojingo nesura
do, tik liepė per kelias die
nas lovoje pagulėti.

Bet Povilas negalėjo nu
rimtu Kiek pagulėjęs jis kė
lėsi iš lovos ir užsimanė 
vykti pas sūnų ir ten savo 
ligą nugalėti. Sakėsi, kad 
jau esąs sustiprėjęs ir galė
siąs pasiekti sūnų.

Kaip tarė, taip ir padarė, 
i Spalių 12 d. jis sėdo į busą 

ir važiavo pas sūnų. Namiš
kiai, pas kuriuos jis gyye- 

į no, Povilą bandė atkalbėti.

Ir lietuviai komunistai 
paroduoja

Čia paraduoja ir lietuviai 
komunistai. Per laiškus jie

WORCESTER. MASS

CHESTNEY’S
CANTFEN

VIETA MALONI m ŠILTA

Visokiu Gėrimų, Alau*, 
gardžiai pagamintų Val» 

gių ir Užkandžių.
Čia (raunama iri “KELEIVIS” 

oarreniaia numeriai^.

90 MILLRURT STREET 

*ORCESTraU MASS.

Lietvuių choras kitataučių 
koncertuose

Chicagoje veikia chorų 
Šiomis dienomis Brookly- sąjunga, kurioje^ priklauso 

ne mirė senas vietos gyven
tojas, Stasys Masiulis. Mirė ruošia bendras pramogas, 
po ilgos ir suknios ligos, kurių pirmoji buvo spalių 
Mat, savo jaunystėje Ma- 30 dieną.
siulis buvo maineris ir gavo Tai sąjungai priklauso ir 
taip vadinamą “miners as- Steponavičienės - Salaveiči- 
thmą.” kiutės Merginų choras.

Velionis kadaise buvo. --------
Prieš rinkimus pas mus Liet. Amer. Piliečių Kliu- Kriaučių auka Community 

buvo atvažiavęs agituoti už " 
save republikonų kandida
tas p. Dewey. Jis kritikavo 
Roosevelto administraciją 
ir išrodinėjo jos blogumus. 
Anot jo, demokratai taip 
sugadino šią šalį, kad jau 
nebegalima joj gyventi, to
dėl būtinai reikia’ daryti 
permainą.

Gali būt, kad tokiems po- lis nesiskubino į komunis
tų kromelį.

Masiulis1 buvo katalikas, 
bet nepraktikuojantis. Jis 
palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis. G.

Mirė brooklvnietis Stasys 
Masiulis

virš 70 chorų. Tie chorai

S.

DETROIT, MICH.

Šis tas iš Dewey kalbos

bo manadžeris, vėliau turė
jo nuosavą užeigą, bet dėl

and War fondams
Spalių 19 d. Amalgamei- 

nesveikatos turėjo ją par- tų unijos svetainėje įvyko 
duoti Juozui Mokolai.

Savo laiku Masiulis pri
tarė komunistams, bet atsi
radus Pruseikos “sklokai,” 
jis nuo komunistų pasitrau
kė. Net ir tada, kai Prusei- 
ka gryžo pas Bimbą, Masių-_  •

prakalbos, rengtos agitaci
jai už demokratus.

Šiame mitinge C.ommuni- 
ty and War fondams buvo 
įteikta stambi auka, čekis 
už 45.000 dolerių.

K. L. Lietuvis.

nams, kaip Dewey, demok
ratai sugadino • gyvenimą.

i bet darbininkams pataisė. t 
i Prie Roosevelto administra
cijos darbininkams buvo 
pripažinta teisė organizuo
tis i unijas ir niekas negali 
darbininko už tai prašalin- 

jti iš darbo.
Ponui Dewey šalis yra 

į “sugadinta” dėl to. kad dar
bininkai uždirba geresnes 

! algas ir dirba trumpesnes 
j valandas. Bet darbininkams 

reiškia geresnes saly- Weliesley, A. Paplauskas iš 
rras Ponas Dewey žada už- Methueno ir Antanas Šėpas

ŽUVĘ LIETUVIAI 
KAREIVIAI

Karo departamentas pa
skelbė naują užmuštųjų Eu-Į 
mnne fronte knrpivin OAra.ropos fronte kareivių sąra
šą. kur randasi 4 lietuviškos 
pavardės: S. Čelkcnas iš 
Sorfngfieldo, P. Justis iš

__I tikrinti darbininkams dar- iš Worcesterio.

Geriausia Kalėdų Dovana
Linksmų, gražių dainelių 

knygelė 

“Svirplys” 
12 lapų, telpa 20 dainelių. Yra 
ir gaidos. Visur tinkamos dai
nuoti ir šiaip pasiskaityti čia 
rasit ir “Mudu du Broliukai” 
Tegul SVIRPLYS palinksmina 

jūsų namelius!
Kaina $2. Su užsakymu siųs

kit ir pinigus šiuo adresu: 
J. STEPONAITIS, 
61 Thomas Park, 

So. Boston 27, Mass.
Agentai gauna nuošimtį.

<i
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VIDAUS FRONTAS
Šeši patarimai norintiems ’ kariuomenės 

taupyti anglis
Anglių trukumas paragi

no Karo Meto Kietojo Ku
ro Administraciją suteikti 
šešis patarimus namų savi
ninkams, norintiems gauti 
ko daugiau šilimos iš kaip 
galima mažesnio kiekio an
glių. Administracija pareiš
kė, kad sąlygos privertė su
mažinti pristatymą kietųjų 
anglių iki 
nuošimčio.

Patarimai
1. Gerai 

mus juos z 
Įstatydamas 
gus.

2. Apžiūrėk šildymo įtai
sus. t

3. Kambario temperatū
ra tebūna žema, kiek reika
linga 
mui.

4. 
! riai.

5. 
langų be reikalo.

6. Nešildomą 
i uždaryk.

nedaugiau 87
I 

yra šie: 
apkamšyk na- 
insuliuodamas, 
dvigubus lan-

sveikatai ir

Valyk pečių

Neatidarinėk

; pervežioji-
■ mams, kare ęužeistujų ve-
■ teranų kelionėms ir asme
nims, keliaujantiems būti
nais karo reikalais.

Nuomų kontrolė
Kainų Reguliavimo Įstai

gos pranešimu, virš 14 mi
lionų gyvenamųjų namų ir 
virš 450,000 viešbučių ir 
“rooming houses” pavesta 
federalinės valdžios kainų 
kontrolės globai. Jose gy
vena virš 38,000,000 gyven
tojų. Įstaiga skatina namų 
savininkus »ir nuomotojus 
laikytis nustatytų nuomų, 
kad nebūtų spaudimo kelti 
rendas, nes tai galėtų grą
žinti nuomų infliaciją, kuri 
buvo atsiradusi tuoj po per
eito karo.

patogu-

regulia-

durų ir

kambarį

Padidės cukraus gamyba
Karo Maisto Administra

cija praneša, kad šeiminin
kės. kurioms paskutiniuoju 
laiku pritruko cukraus krau
tuvėse, už kelių savaičių ga- 

.’ Ii tikėtis didesnio cukraus 
pristatymo, nes cukrinių

“Va, yra telefonas

tuose namuose, kur aš
A

kraustaus A r jus

galit man ji sujungti

“taip,” bet mu- 
reikia kvaili?

ir galėsime su-

aje, vaje...
- Kas atsitiko, tėve? 

—Kvapo neatgaunu. 
—O ko taip greitai bėgi? 
—Kad reikia. 
—Ar gaudai ką, ar kas 

veja?
—-Veidimmut... Duok at

sikvėpti...
—Tėvas labai uždusęs e- 

si. Tas pavojinga, 
gali sustreikuot.

—0 ką padalysi, Maike, 
kad reikalas svarbus...

—Koks?
—Smetona 

Bostoną.
—Smetona

tėve.
—Jo sunūs
—Na, tai kas?
—Žinai, Maike, 

prasta asaba.
—Reiškia, tėvas 

pasitkiti?
—Ne, vaike, 

pas tave ant
—Sakyk, 

“redos.”
—Maike, 

manės ba aš 
neriu rodos.

—Ar negauni frako su 
vuodega?

—Ne, Maike, musų Ščės- 
lyvos Smeriles Susaidė pa- 
.tanavio iškelti jaunam 
Smetonai balių ir poniškai 
p i irti, ak? kaip dabar vai- į k 
n< s čėsai ir geros mėsos be;N-arnįe 
pairt i nera'ima gauti, tai į

S’ S- 
tarė v.-rlių r-r 
ko tai ' oniška Datrova iri-;cs adic 
pę'nti’ nereikės. Taigi išrin- ’ j 1 ; 
J o:rt komisu ir ir’siuntėm; ta kur 
Į ’^el’ 
varliu.

—Tėvas kalbi juokus. 
—Nm Maike. čia ne juo- 

1 rii. Galiu nasibažyt. Dali-- 
I uk er:~audėm varliu.

—O kaip jas paduosit 
S m ef orai ant stalo? ,

—Vnt. Maike, valuk to aš 
>• atbėgau pas tave. Musui 
f i’saidėj nėra nei vieno ku-; 
koi iaus ir niekas nežino, 
• aip ponai varles valgo: ar 
jas reikia smožyt kaip žil
vi, ar zupę virt? Kaip tu 
skaitai visokias knygas, tai 
gal galėtum duoti rodą, 
kaip tokią patrovą padary
ti? Musų susaidės maršal
ka sako girdėjęs, kad pran- 
cuua: ’r’igs v-’ries.
k'H Tai kaip tu
rok "o i. M-ike ar mes 'e- 
padarytume misteiko pa- 

pa^al prancūzų stailą? Man 
r-drs. H'1 iis prancūziškai 
moka. / tsimenu. jo tėvas 
svki s?kė Amerikos lietu
viams prakalbą per radi ni
šą iš Kauno, tai pasakė

Širdis

atvažiuoja f

jau negyvas,

atvažiuoja.

tai ne-

Karo medžiagų konservavi- burokų fabrikuose cukraus 
mas tebetęsiamas

Į Karo Gamybos Vadybos į vių atsargos netrukus padi- 
nranešimu, taupymas svar-1 dės, dėka naujo cukrinių 
biausiujų karo medžiagų, į nendrių ir burokinio cuk- 

- kaip popieris, oda ir pan.. > raus derliui.
■ reikalingų karo pabūklams! --------

-;»■! gaminti, bus visu atsidėji-į Naujiena obuolių sunkos 
nežiūrint i į gamyboje 1

Gal ir Smetonukas iu lapkričio 2 d. Įvyksianti į Žemės Ūkio Departamen- 
“! Konservavimo Skyriaus už-. to Tyrinėjimų Administra- 

Mai- darymą. Vadybos daviniais, | ei ja praneša, kad greitai

gamyba padidėjo. Krautu-

I
!

bėgi ji! MaiN

atbėgauaš
rodo 
patarimo, ne

nekritikuok 
labai bizi. Aš

prancūziškai.
sūnų išmokino

—Tėve, IT; ..
aš moku, bet varliu neva1.- ■mu tęsiamas,
gau. 
nevalgo.

—Na, tai pasakyk, ___ t _
ke. kas mums dabar daryt? popierio taupymo vajus da-jbus galima gauti per ištisus1 
Pngaudem varlių, ir nezi- _ 
nom kaip jas sufiksyti. Ne- čiu 
jaugi Dievo dovaną 
Į garbič keną?

—Tegul čia bus jau 
pačių dalykas, tėve, 
nėra reikalo Į tai ki

—O kai’) tu
Maike, ar zakristijonas 
galėtų išfigeriuot. kaip 
kia patrovą paduoti 
: talo?

—Tėvas pasiklausk
paties.

—Na, tai denkiu už rodą

i

į » 
į

*Tai yra paprastas klausimas, 
A kuri dabar dažnai žmonės 
stato. Mes norėtume visais at
vejais atsakyti 
su atsakymas 
kuoti.

Taip — gal
jungti, jeigu jus jau turėjote 
telefoną tenai, iš kur atsikraus- 
tote, ir jeigu jus kraustotės 
toj pačioj apylinkėj.

Taip — mes galim sujungti, 
jeigu telefonas jums būtinai 
reikalingas eiti pareigas šito
kiose grupėse: (1) ginkluotose 
valdžios pajėgose; (2) karo ga
myboj ar jai artimoj veikloj; 
(3) viešoj gerovėj ir sveikatoj.

Ne—negalim sujungti, jeigu

jus kraustotės j kitą •telefono 
exchange apylinkę, ir negalim 
sujungti jeigu jus neturėjot te
lefono pirmutinėj vietoj, nebent 
jus priklausot vienai išvardin
tųjų grupių, kurios turi teisę 
tuojau gauti telefoną.

Matote, visiems telefonu ne
užtenka ir mes turim dalintis 
esamaisiais. Telefonas, kuris y- 
ra kur jus dabar atsikraustot, 
gali būt reikalingas daktarui, 
karo pareigūnui ar kam nors 
kitam, kuris jau kelis mėnesius 
jo laukia.

Bet prašom suprasti, kad jū
sų aplikacija nebus pamiršta; 
ji bus patenkinta, kai ateis jos 
eilė.

NEV7 IMG’AND TELEPHūNE AMO TELEGRAPH COMPANY
■ i . ‘

bar yra varomas pilnu grei- metus natūralios giros sko- 
i ir susilaukia nuošir- nio obuolių sunkos. Nauja

sis gaminys yra koncent
ruota obuolių sunka, Į ku
rią Įmaišius vandens, gau
nama obuolių sunka, nie
kuo nesiskirianti nuo natū
ralios giros (apple cider).

susilaukia nuošir- 
išmesti džios gyventojų paramos; 

gruodžio 31 d. tikimasi pa
siekti užsibrėžto tikslo — 
surinkti vieną milioną to
nų popierio.

iUSU 
Man 

iŠ.
. vokuoji.

jo

4

SKAITYTOJŲ P A REIŠKIMAI gara, vo ta pipke seniou 
nabpiitinka.

Drg. Kazimieras šiušis iš ■ liūdime žmoną, sūnų ir duk-
Long Island City, N. Y., ra- relę.
šo: 'lĮBnatJgj ..'“Keleivio” re-i-----------------
dąkcijaf Aš Įdedu i šitą Drg. A. Sangaila, iš Har-i 
laišką.$10 sumai monėy or-hison, N. J., rašo: Gerbia- 
dęrį ir prašau prisiųsti man ynieji draugas Michelsonai 

|3fknygutes už $1.00, o Ii- ir. visas “Keleivio" ’ 
įkusius pinigus priskaitvkit Gavau žinia, kad 
i prie “Keleivio” prenumera- tėvui reikia naujų batų, te
tos, kurį aš skaitau nuo C'’ ’ ---- • ■ 1
1909 metų ir labai ji myliu.' jis lankosi pas mane toliau.

Po karo gal neturėsim? 
daug pinigų, tai geriau da
bar užsimokėti iš kalne 
kelis metus.

I 
Į 
j
I

I šie draugai prisiuntė Maikio 
Tėvui po penkinę: Paul War- 
zin iš Detroito, John Shesto- 
kas iš Chicagos, J. Melenofsky 
iš Detroito, J. Paulauskas iš 
Middleboro, Mass., A. Guma- 
lauskas iš Michigan City, Ind., 
Paul Yokubaitis iš Sunderland, 
Mass., Mrs. V. Snow iš Chi
cagos, Frank Diglis iš Cleve- 
lando, P. Prūsaitis iš Rich- 
mond HilI, N. Y.. F. švelnis iš 

Drą. Antanas Dzvankus i Chicagos, K. Motuzas iš New
' Haven, Conn., A. Zimmerman 
iš Hartfordo ir T. šimkonienė 
jš Lavvrence, Mass.

Įspėjimas žiemos turistams
Apsigynimo Transporta- 

• cijos Įstaigos direktorius 
Į Įspėja žiemes turistus, kad 
■ šią žiemą ir pavasarį jie 
įgali pritrukti priemonių at
gal sugrįžti iš Floridos ar 

! kitu pietinių kurortų, ir 
kaltė bus jų pačių, nes A- 
merikos transportacija te-

ei jos Įstaigos 
Įspėja žiemes 
šią žiemą ir

I 
I

KALĖDU
ri būt išsiuntinėtos >

ŠI MĖNESI

Nereikia leidimo siunčiant 
dovanas kariams 

Užsienio Ekonominės Ad 
ministiacijos Atsargos Biu
ras pranešė, kad norint 
siųsti siuntinius užsieny e- 
santiems kariams, eksporto 
leidimas nereikalingas. To-Į 
kie siuntiniai — užsienyje!

” štabas!
Maikio

dėl siunčiu $3.00 ir tegul I

i kerą labai užimta dviejų Į esantiems kareiviams ir ju- 
..............  ''"' karų laimėsimo pagelbėji-; liniukams, adresuojami Ar-

i mu ir neturi galimybės pa-' nu jos ir Laivyno pašto is- 
tenkinti visų civilių reika- į taigoms, esančioms šio i ša- 
lavimų. o ypatingai tų, ku- j Iv ii, paeal našte taisyklių, 
rie nieko bendro neturi su Š iaip adresuoti siuntiniai y-

Bostono postmastoi is Pat- 
riek J. Ccnneii-’ pi aš o mus 
į ranešti, kad dėl stokos na-! karo pastangomis, 
tyrusių 
paštui b 
si dirbti 
niais 
kareiviams 
šiemet turėsi 
pie

ortų
...... r

tyrusių tarnautojų ši; met 
us labai sunku ap- 
su Kalėdų siunri- 

Jis sake, kad vien tik 
i užjuri naftas 
as pristatyt’ a- 

200 milionų kalėdinių 
su 
tol i- 

purės perHsi 
! • tie d'U’p

turi b- 
tai "oniška Datrova irį-;cs adresas 

ntu nereikės. Taigi išrin-’ prskui ii tur 
s’jp ir n^siimtėm. t?, kur rci

c.5, kad prigaudyt”/1 dovanemis
ims laiko.

Todėl pašto viršininkas 
ragina siųsti Kalėdų sveiki
nimus ir dovanas anksti. 
Siunčiant iš Bostono į Nau- 
iesios Anglijos miestus, rei
kia išsiųsti nevėliau kaip 13 
gruodžio.

Į New Yorką, Nevy Jer- 
sey, Ohio ir Penns.vlvaniją 
—nevėliau 2 gruodžio.

J Floridą, Illinois, Iowa ir 
Louisiana—nevėliau lapkri
čio 24.

j

maršalka pa-' ;,5 f 
rigau'Rt. Sa- Į J-rrta

i iš Somerville, Conn., rašo: 
Gerb. Administracija! Man 

į- pianešat, kad prenumerata 
pasibaigė. O man rodos, 
kad aš gaunu “Keleivi” tik

I kokius 3 mėnesius. Tai reiš- 
i kia, kad jis man nenusibo
do. Taigi siunčiu ir vėl star
šam generolui ant padnac- 
kų, nes be laikraščio dabar 
negalima gyventi. Maikio 

! tėvas marr labai patinka, 
• nes jis vaitoja tokią pat 
(kalbą, kaip'ir aš.

Drg. George Gavin 
Waukegan. III., prisiuntė 
$6.00 ir rašo: Gerbiama 
redakcija! Aš siunčiu jums! 
3 dolerius ir savo ir už bro-! 
!io prenumeratas. Imkit po Į 
$3.00 metams, nes jums vis
kas brangiai kainuoja.

Nuo Administracijos: A.- , 
čiu už $3.00, bet visti k gau
site už tai 10 “extra” savai- į 
čių.

. __________

Amerika—išradimų šalis
i ra namu pašto žinioje

(OW1).
III

Kai kurie linkę manyti, 
kad Vokietija yra davusi 
daugiausia išradimų. Tai 
klaida; pirmoj išradimų 
vietoj stovi Amerika.

Amerikos žurnalistas 
Reed ši klausimą tyrinėjo. 
Jo surinktos žinios parodo, 
kad iš 243 svarbesnių išra
dimų, 97 yra Amerikos iš
radimai. Tai sudaro 40 nuo
šimčiu viso nasaulio išradi
mu. Vokietijai tenka apie

Prašo vengti kelionių
Karo Gamvbos Vadyba; Omaha, Nc>. — Lietuvių 

prisidėjo nrie Apsaugos į čia nedaug, tačiau savo tė- 
Transnortacijos Įstaigos at-1 vynės vargu neužmiršta, 

jsišaukimo į tautą vengti renka drabužiu^. Ypač daug 
nesvarbių kelionių, kad lik-1 darbuojasi pp. Bazarienė ų’ 
tų daugiau vietos būtiniems Į Rukienė.

i

pasveikinimais.!
i kortu naštas
ii per savo ran- 
ri; u. Kiekviena 
-t sustampuota,
perskaitytas ir 

būt pristaty- 
Siuntiniai su 
daugiau už{ (.1

SUOMIJOS ŪKININKAI 
NENO*M BŪT PO 

RUSAIS

Stockholmo žiniomis, 
Karelijos ir kitų Suomijos 
plotų, kurie dabar buvo už
leisti rusams, išsikraustė be
veik visi suomių ūkininkai, 
palikdami savo namus ir že
mę. Iš Porklos pusiasalio 
gyventojai taipgi išsikraus
tė. nes ir šita teritorija ati
teko Sovietams.

FILIPINUOSE PAIMTOS BAZĖS

Amerikos vėliava su juoda rodykle parodo Tacloba-» 
no orlaivių bazę, kurią amerikiečia iatėmė iš japonų 
ir dabar iš tenai Amerikos orlaiviai bombarduoja ki 
tas japonų pozicijas. ‘

Drg. 
Round 
'o 
5tai siunčiu jums $5.00 už 
hi metu. Puse šitų pinigų 
kiriu Maikio tėvui ant pan- 

•7s. o kitą pusę Maikiui ant 
1 nygų, nes jis vargšas labai 
■amirštas, niekas nieko 
'am nenusiunčia ant moks
lo. O dabar linkiu geriau
sios kloties visam “Kelei
vio” štabui.

P. O. Giniotis iš
Lake Beach, III., ra- 

Gerbiama Redakcija!

Drg. M. Mažeika iš-Ray- 
mond, Wash., rašo: Pri
siimto Maike tėvo $2.50 ont 
taboka. Senis netor taboka, 
toštę pipkę čiolba. Aš pa- *• •tarčiou seniou nusiperki ei-i 15-20 nuošimčių.

Drg. J. Zvanauskas iš 
Langdono, Altą, Kanados, 
rašo; “Keleivis” yra ge- 
riausis darbo žmonių laik
raštis; aš su juo nesiskir
siu kol gyvensiu. Siunčiu 
Maikio tėvui $3.50 ant bi-

i lieto, kad jis galėtų kas są
vaitę mane Kanadoj aplan
kyti.

Drg. Petras Montrimas iš 
Rochesterio, N. Y., sako: 
Tariu Jums širdingą ačiū, 
kad nesustojot siuntinėję 
—n.n “Keleivio.” Dabar sinn 
čiu $3.00. kad Maikis su 
Tėvu lankytu mano bakūžę 
ir toliau. Kanu pranešu, 
kad "Keleivio” skaitytojas 
Petr<u Jurgelionis apleido 
sį pasaulį. Jis buvo 57 metų 

1 amžiaus vyras, paliko nu-

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 metų . 

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass.
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Lietuvis komunistas palaidojo savo juod
veidę moterį į lietuvių kazimierines 

kapines
CHiCAGO, ILL. — Keli Jisai buvo didelis bliuzny- 

metai atgal mūsiškiai komu- tojas. Kataliku tikėjimą ir 
n.'stai varė didelę propa-į kunigus apkalbėdavo 
gandą tarp lietuvių, kad jie švariausiais 
(lietuviai) p. 
su nigeriais. Komunistai no
rėjo, kad seniausioj Chica-: palaidojo kazimierinėse ka 
gos lietuvių kolonijoj, Brid- 
geporte, apsigyventų juodu
kai.

Komunistai turėjo Brid- 
geporte valgyklą ir toje val
gykloje daugiausia valgė 
juodveidžiai. Pasekmės bu
vo tokios, kad lietuviai nė
jo i komunistų-nigerių val
gyklą valgyti, ir ji suban
krutavo.

Buvo tokiu komunistu,* * ' 

kurie gvveno pas nigerkas 
ant burdo. Kiti net apsive
dė su nigerkomis. Dabar 
vieno lietuvio komunisto 
juodveidė moteris mirė, ir 
sako, ją palaidojęs kazimie
rinėse kapinėse. Šisai įvykis 
sukėlė . didelį lermą tarp 
lietuvių katalikų.

Lietuviai katalikai sako:
“Vai Jėzau tu Marija, 
gi bus? Juk lietuviams 
kės sykiu su nigeriais 
vėti ant sudnos dienos. 
Jėzau, vai Jėzaus, ko 
laukėme!...”

Reikia priminti, kad tą 
juodveidę palaidojo šalę A. 
Olšewskio kapo. Olšewskis 
buvo vienas iš pirmųjų lie
tuvių Chicagoje, kuris pra
dėjo kovą prieš Romos 
trusto agentus. Juk jisai 
turėjo net pagarsėjusią by-’ 
la su kun. Kriaučiunu. 
Olšewskis daug į 

ir prie Lietuvių Tautiškų 
kapinių Įsteigimo. Jo mote
lis palaidota Lietuvių Tau
tiškose kapinėse. Tačiau 
sūnūs, nežiūrint savo tėvo 
laisvo nusistatymo, palaido
jo tėvą į kazimierines kapi
nes, kur dabar lietuviai ko
munistai nigerkas laidoja.

Davatkos kalba, kad ko
munistai davę daug pinigų 
kunigui, todėl ir gavę leidi
mą palaidoti juodveidę Į 
kazimierines kapines. Gir
di. kunigas buvo labai pra- 
s’kazii iavęs, reikėjo pinigu, 
todėl ir sutiko. Ar taip bu
vo. aš nežinau.

Eiliniai katalikai neri tą 
juodveidės lavoną iš kazi- 
mierinių kapinių prašalinti. 
Tačiau lietuviai komunistai 
deda pastangas, kad ji le
nai pasiliktų. Kas iš to iš
eis, pamatysime vėliau.

Šiomis dienomis Chica- 
goj mirė labai “zajadlas” 
komunistas. Nors jis turėjo 
dalba ir nemažą algą, ta-Į 
čiau kai mirė, neturėjo pi- duktė nusikraustys 
nigų nei ant palaidojimo, gyventi...’’

o ne- 
žodžiais. Bet 

gyventų sykiu kai mirė, komunistai pririn
ko aukų, užpirko mišias ir

Šis vaizdelis parodo amerikiečius Filipinuose. matosi suardy
tas čia būvių kaimas, kurio griuvėsiuose sugulę amerikiečiai šaudo į japonus.

KELEIVIS, SO. BOSTON. Penktas Puslapis

AMERIKIEČIU INVAZIJA FILIPINUOSELietuviai gerai šoka
Palyginus dabartinę lie

tuvių kultūrinę veiklą su 
trisdcš’mt metų atgal, rasi
me didelį skirtumą. Anais 
laikais buvo dedamos pa-1 
stangos ko daugiausiai dirb-; 
ti kultūros dirvoje. Kultu- 

i ros dirvoje daugiausia dir-i 
i bo socialistai. Ju pastango 
mis ir laikraštis buvo įsteig- 

i tas.
1 Lietuviai socialistai įstei 
gė savo laikraštį, tačia1. 
laikraštis sugriovė sociali© 
tų veiklą. (Ne. komunizmi 
siaubas sunaikino laikraš
tį.—Red.)

Vieni iš socialistu nuėjo 
pas komunistus, kiti visai 
pasitraukė nuo veikimo; 
tvėrė įvairias parapijų kuo
pas (?—Red.) bei draugi
jas. Tačiau iš tokių draugi 
jų naudos nėra.

Visa veikla iš tokių drau
gijų: sušaukia susirinkimą, 
perskaito praeito mitingo 
protokolą, o po mitingo — 
gėrimas. Arba nutaria kokį 
balių surengti. Jokio kultū
rinio darbo nesimato. Ant 
tokių parengimų nėra nei: 
prakalbu, i 
kai pirmiau kad būdavo.

Keli susitarę nori sureng-l

pinėse.
Komunistai sako,

Į dabar esąs naujas jų poli
tikoj “pasisukimas.” ~ 
kia komunistus laidoti ka
talikiškose kapinėse, nes iš 
katalikų kapinių dusia tik
rai nueina Į dangų. Sako, 
reikia turėti ko daugiausia 
komunistų danguje, kad 
Stalinas numiręs turėtų te
nai savo pasekėjų daugu
mą. Tuomet Stalinas pada
rysiąs revoliuciją danguje 
ir pati Dievą išvysiąs. Tada, 
girdi, netik kad ant žemės, 
bet ir danguje busiąs Stali
no komunizmas.

kad

Rei-

musų duktė Jadvyga ir išakydamas: “Čia Rusijos ta-j
į. I rakonai...”

Vertėtų tokiems agentam; 
;uždaryti duris i lietuvių su-! 
sirinkimus. Tegul pabandy-Į 

_ . _ , ____ _ __ . . pat.rtų lietuvis patriotas nuneš-!
nei prelekcijų, i kaip ir geltonųjų -orančių. ti savo literatūros Į komu- i ‘‘Keleivis” 

Šiaurinėse valstijose daž- nistų mitingą — pamatytu-į 
nai parduodami orančiai. mėt, kaip jie jotu ji lau-i 

‘ ‘ kan! - J A. L.

buvo čia per visą uraganą, i 
Ji atsivežė ir ankstyvųjų o-! 

■ rančių, kuriuos aš pirmą
kartą pamačiau. Jų žievė 
žalia, bet skonis toks

“Ma! Aš juodas, kaip 
velnias!”

Pasitaikė man nueiti
kas lietuvių namą. Besikalbant| ją kritikuos, ar ją užgins, 
rei- su senyva motere, iš lauko ~ 
sto-' atbėga vaikas, juodas, pur- 
Vai; ‘
su- i

Į

ti prakalbas bei paskaita. ant kurl« PnspausU

i tis duoda svetainę už dyką.
! Geniočiui neapeina ką kal-
! bes ir kas kalbės, ar religi-

vinas, drapanos suplėšytos, 
ir rėkė kiek tik jo galva 
leidžia: “Ma. sako, 
das, kaip velnias!...

Maniau, kad tas 
išpurvintas, todėl jisai yra 
juodas. Kada vaiką apiplo
vė, apvalė, žiuriu, kad jisai 
vra nigerukas. Moters atsi
klausiau: "Kas čia per ko
medija? Iš kur tą nigeru- 

• -j-- gavote, kad jisai kalba 
PrlslfLeI°l lietuviškai? Kieno tas vai-

as juo- 
*7

vaikas

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS
Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi veikalai

Nuo dabar iki Kalėdų 
atiduoda nupi

ginta kaina labai naudingas 
knygas. Štai jų surašąs:

stambi knyga, giažiai ilius
truota. 472 puslapiai, kaina 
buvo SI.40, dabar tik 95c.

Ar Tiesa, Kad Romos 
_ _r--------------- --------------— *

dinis?—Parašė kun. M. Va- 
ladka, išleido “Keleivis.” 
Didoka ir įdomi knyga. Kai
na buvo $1.25, daba’1—50c.

Biblija Satyroje—Tai yra 
knyga, kur Biblijos pasako
jimai yra atvaizduoti juo
kingais paveikslais. Kaina 
buvo $1.00, dabar tik 50c.

Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini
mo iki krikščionybės laikų. 
Knyga turi 272 puslapius. 
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių 

gatve-j dievams apibudinti. Čia yra 
__ " aprašyta daugiau kaip 30 

krotą savo noru? Kaip pa- įvairių Lietuvos dievų, die- 
statyti bankrotan kitą? Js- vaicių ir šventųjų. Bet kny- 
tatymai apie santuoką (mo-įga ne religinio popudžio* 
terystę). Kaip daromi kor.t-{Priešingai, ji parodo, kad 
raktai (leases) tarp nuomi- dievus patys žmonės kuria 
ninko ir namų savininko, j ir patys juos naikina. Kny- 
Jeigu NN pasirendavojo; gos viršeliai papuošti-seno- 
kraųtuvę ar gyvenama1’! 
butą ant kontrakto, ar jis 
gali tą kontraktą perleisti 
kitam asmeniui, ii- kuris jų 
tada atsako už rendą? kr 
daugybė kitokių klausimu. 
Rankvedėlio kaina $1.00. 
bet mes atiduodam už 35c.

Gyvulių Protas — D-ro 
Zell’o mokslinės studijos a 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja ant 
mėnulio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai( 
su gera uosle paprastai tu-; 
ri silpnas akis ir greitai ap- 
janka? Ar lapė ištikru.ių y-'

Teisių Vadovas ir Patarėja- Popiežius Yr’a Kristaus Ipė- 
—sutaisė L. de Marasse,

! vertė V. A. Juristas. Tas
i teisių rankvedis susideda iš 
! 138 puslapių ir aiškina vi- 

ienT > s°kius Įstatymus, kuriuos 
3158 kiekvienam naudinga žmot.

antspauda: “Colored,” reiš
kia, dažyti. Tai ir yra tie 
ankstyvieji orančiai, kurių 
žievė nudažyta geltonai. 
Orančiai, kuriuos renka 
sausio, vasario ir kovo mė
nesiais, būna jau nunokę ir į 
geltoni.

Tai tiek šiuo kartu iš mu-1 
su saulėtos Floridos.

C. K. Braze.

PaJIEŠKujIMAI
Pajieškau savo pusseseres.

Žaganavičaitės, po vyru Šileikienė. Į
Kitąsyk gyvenusi Chicagoje, L__ t
Union Avė. Prašau jos pačios atsi- ' Štai tik keletas pavyzdžiu: 
šaukti, arba kas žino kur ji yra, I tz • 1 . ri-’ 1 <- .«1 4- •
malonėkit man suteikti jos antrašą, MvHip Clcliyil KOniraKtUS 1!
11 l'n kucin Inhni dZiL- i»-»z.-o I , C..

Lai žmonės diskusuoja, lai 
lavinasi. Užtai ark. Genio- 
tis gavo grąsinimų, kam lei
džia savo svetainėj kalbėti 
T. J. Kučinskui. Net vietos 
laikraščiai neduoda vietos 
pranešimams, jeigu yra pa
žymėta. kad T. J. Kučins
kas kalbės.

Tie laikraščiai labai pla
čiai kalba apie “demokrati
ją.,’’ tačiau jie patys prak
tikuoja Stalino ir Hitlerio 
diktatūrą.

Prakalbos yra rengiamos 
kas nedėldienį. antrą vai. 
po pietų, 814 W. 33rd St. 
Visiems atviros durys. At
eikit ir prisidėkit prie veik
ios. Norima rengti prakal- 

, bas visose lietuvių koloni
jose. Reikia daugiau veikė- 
! jų. Nereikia paisyti, kad 
! mes negauname vietos laik- 
| raščiuose. Mes savo darbą 
varome pirmyn. Keturias
dešimt metų atgal, lietuviai 
turėjo kovoti prieš Romos 

j trusto agentus; dabar tokią 
pat kovą reikia vesti prieš 

i politikierius, kurie laisvės 
j neužkenčia taip, kaip ir Ro
mos kunigai.

i

sako:: 
mano

I
vedu-

kas yra?...”
Senyva moteris 

“Tai mano dukters, 
dukters...”

“Ar tamstos duktė 
si su juodveidžiu?”

“Matai, mes esame geri 
vilniečiai. Duktė irgi pri
klauso prie vilniečių... Bu
vo ant ‘Vilnies’ pikniko, tai, 
matai, ir susigavo... Vaikas 
gimė, tai ką gi dabai da
rysi? Juk jo neužmuši...”

“Ar ii apsivedė su tuo 
juodveidžiu?”

“Taip, taip.” Ir parodė 
paveikslą ant komodės pa-, 
statyta. Ant paveikslo išro
do labai šiurkščios išvaiz
dos juodveidis.

“Ar jis čia gyvena?” — 
paklausiau.

“No. ne. Išsykio gyveno, 
ale žinai, su durniais lietu
viais, pradėjo lermą kelti, 
tai jisai gyvena kitur. Tik-* 
tai naktimis ateina pas sa- 

| vo moteri. Kai susiraš fle- 
’tą tarp nigerių, tai ir mano 

tenai

i
i

MIAMI. FLORIDA.

HARTFORD, CONN.

Turėjom smagu koncertą

SIELOS
BALSAI

i sutartis raštu, telegrafu ir
i gyvu žodžiu; kaip kontrak- 
įtus bei sutartis panaikinti?
i Kaip kurti bendroves? Kaip 
'užpatentuoti išradimą, kny- 
!gą arba straipsni? Kaip ap- 

Pajieškau apsivedimui draugės, ne ! Saugoti SaVO gamilHUS SU 
.J7.77. ’7.7 7J~ .7777 777,77 'kad kiti jų

ir nevartoti svaigalų. Religija skir- nepamėgdžiotų? Kaip da- 
'........ romos notos bei vekseliai?

j Kaip gauti žemės nemoka
mai? Kas daryti likus su

dirbu Į žeistu darbe arba g 
sa‘ Į karyje? Kaip paskelbti ban-

už ką busiu labai dėkinga.
MARĖ KUBILIUK 

(Buvusi Gencevičienė), 
1018 Eglinton Avė., Toronto 

Ont. Canada.

APSIVEDIMAI.

1",

jaunesnės kaip 25 ir nesenesnės kaip “tvsi/4ci movi
10 metų. Turi būt gražaus sudėjimo 1,1 dile _ liuli n.,

SDaliu 22 d. Liet. Pilie-X

čių Kliubas buvo surengęs 
koncertą, kurio pasiklausy
ti buvo tikrai malonu. Bu
vo sudainuota tiek daug 

j lietuviškų dainų, „kad aš 
i manau, jog ne vienas jų be- 
i siklausydamas skrido savo 
I mintimis į senąją tėvynę, 
kur augdamas dainavo pa
našias dainas. Jos buvo se
nai jau mums girdėtos, c 
tačiau taip artimos širdžiai 
kad jauteisi susitikęs su sa
vo geriausiais jaunystės 
draugais.

i Mokytoja p-lė Rasimavi- 
čiutė labai gražiai pagriežė 
smuiku, o da gražiau dai- 

1 navo.
Stulginskių šeima iš Wa- 

l- • i terburio ypač puikus daini- 
Darbminkas. nįnkai. Aš norėčiau girdėti 

juos dainuojant dažniau 
Tai yra tėvas, motina, sū
nūs ir trys dukterys, kurii 
dvi yra slaugės, o trečia— 
mokytoja. Ir visi jie daini
ninkai !

Hartfordo Liet. Pil. Kliu
bas visados pataiko k? 
nors gražaus surengti. Rei 

Į kia pažymėti, kad ir prif 
karo pastangų kliubas yra 
prisidėjęs nemažai, nes iš
pardavė už $200,000 karo 
paskolos bonų. Be to, arti 

i keturių tūkstančių dolerių 
yra sukėlęs Raudonajam 
Kryžiui.

Tik vienas dalykas čia 
piktina žmones, tai komu
nistų paprotys landžioti pc 
salę ir siūlyti publikai savo 
literatūra. Jie landžioja 
daugiausia pakampėse, kur 
tamsiau. Mačiau, kaip vie
nas lietuvis nusipirko iš jų 
knygelę, o paskui. pamatęs, 
kad tai komunistų propa
ganda, trenkė ją į žemę, sa-

; tumu nedaro. Aš esu našlys, vaikų 
neturiu, gyvenu vienas, su viršum

' 40 metu amžiaus, 5 pėdų ir 11 co- 
Į lių aukščio, gražiai atrodau, geltonų 
niaukų. Turiu prapertę $6,000.00 ver-

| tės ir $200 pajamų į menesį. T’ 
; laivų dirbtuvėj ir gaunu $68 į 
; vaitę. Mano prapertč randasi Rieh- 
' monde. Cal., 15 mylių nuo San Fran- 
i cisco. Kuri norėtų gyventi kalnuose, 
■ norėčiau kad su pirmu laišku p-ri- 
Į siųstų ir paveiksi?. Gali būt 
ar mergina, nėra skirtumo.

; mą duosiu kiekvienai.
JOIIN R0BINS0N, 

406 Washington Avenue,
Point Richmond, Cal.

į

našlė j
Atsakv- i 

(49)

Vestis, o ne mestis!

nuo 23 metų 
Amerikos l:e- 

> svaru ir <lau- 
ntimcntaF.ška ir 

šeimynišką gy- 
atsiuskit savo 

(47)

Pajieškau mergins 
amžiaus ir daugiau 
tuvaitės, svorio 13" 
giau, turi būt se 
sveika, suprantanti 
vcr.imą. Pirmiausia 
paveiksią.

" ~ LELIONTS-TAILOR.

bS

37
J. B.
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

vės lietuviu žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo 81.00, 
dabar tik 50c.

Vanago Plunksna — Va
nagaičio dainos, kurias jis 
dainuoja savo koncertuose 
ir per radiją. Kaina 25c.

Sveikata -- Didelė, gra
ižini apdalyta ir gausiai 
i iliustruota D-ro GraiČiuno 
; parašyta knyga. Paprasta 
! kaina—$2.50; musų nupi- 
! ginta kaina—$1.50. , *

Sielos Balsai—Jono Smel- 
steriaus dainos ir eilės. Kny- 
ga gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da- 

ra tokia gudri, kaip žmo-.bar tik 75c.
nės apie ją mano? Kodėl! Prašom pasinaudoti pro- 
vieni ! gyvuliai ginasi nuo, ga ir įsigyti gerų knygų nu- 
savo priešų, o kiti bėga? Irjrigintom kainom. Po Ka- 
daug kitokių dalykų. Kny-ilėdų šito nupiginimo nebus, 
ga didelio formato, 212; Kainos vėl bus pilnos, 
puslapiu. Kaina buvo $1.25,! 
dabar tik 65c. • !ti

Ben-Hur — Istoriška apy
saka, labai įdomus skaity
mas, didelio formato ir ■

I

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis 
Vugmeni nis, žievėmis. Žiedais. Sėk 
tomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardt 
visokių augalų lietuviškai, angliška 
ir iotyniškai, ir paaiškinimai kokia< 
igas gydo ir kaip reikia vartoti 
Prašau iš Kanados štampų nesiųsti 

Kanados doleris dabar tik 80 centų. 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigu 
geriausia siųsti Money Orderiu, arb. 
Kipierini dolerį laiške. Adresas: (-

P 4 UI, MIKALAUSKAS
206 Athens Street,

SO BOSTON MASS

Uraganas išgąsdino 
žmones

Nors uraganas jau praė 
jo ir visi apie jį girdėjo, bet 
aš noriu pasakyti, kaip jis 
buvo išgąsdinęs gyvento- 

Į jus Floridoje. Mat. buvo ži- 
i noma. kad viesulas ateina 
• iš Kubos tiesiai j Floridą, 
todėl žmonės labai nusigan- 

' d o, nes jie da neužmiršo 
j 1926 metu uragano, kuris 
apgriovė šitą pusiasalį, už
mušdamas daug žmonių ir 
sunaikindamas daugybę 
turto. Todėl dabar daugelis 
žmonių užsikalė lentomis 
langus, o kai kurie turėjo 
pasidarę tam tikras langi- 
nyčias, tai jas įsidėjo. Tą 
daryti patarė ir valdžia. 
Valdžia patarė ir kiemus 
nuvalyt, kad vėjas neturė
tų ką nešioti.

As savo langų neužsika- 
liau. Sakau, nejaugi tas vė
jas gali būt toks stiprus, 
kad langus galėtų išversti ? 
Ir neišvertė.

Daugelis įmonių apleido 
savo vasarnamius ir šuva-1 
žiavo į Miami miestą, jieš-' 
kodami nakvynės mokyklo
se ir kituose stipresniuose 

' pastatuose.
Uragano metu oras štai-i 

ga atšalo. Temperatūra nu-j 
krito iki 45 laipsnių. Bet 
uraganui praėjus, ji vėl pa- [ 
kilo iki 80 laipsnių.

Iš Altoona, Fla.. atvyko i

Užsirašyki t Amerikos

LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, pa
veiksluotas ir daug skelbimų. Kaina 
51.00 metams. Adresas: (52)

LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6th St., Philadelphia 6. Pa.

Užsakymus prašom siųs- 
šitokiu adresu:

"KELEIVIS” 
636 Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

GRAŽIOS EILES, DAINOS | 
IR BALADOS. |

hnvga pa putota daugeliu spalvuotų puikių pateikslut 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių. 
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

» Al i ĮSROS. SEIMYNTSKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

Audimo apdarais SI.25.
n tvkvienas turėtų papuošti mvo knygyną minėta knyga. 

r;.k.;enMS nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Piniąua geriausia g 
| "Money Orderia." Popierinius galima riasti Omiog papras- K
| » .»« Unnvsrte bet reikt* aiškiai atrašyti «mm ir “Kektvio” ad- “
į re<ą ir nepamirškit priltpyt ui3 centus markę

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

J • .Al

dei

REUMATIZMO 
SKAUSMŲ 

GAUK

PAIN-EXPELLER
I

nuo 1867 metu ... 
patikimas šeimos tepalas I
nuo 1867 metu ... 

patikimas šeimos tepalas

LittiiHnnn — 44

HAIR 
TONIC

TIKRAI GERI 
PREPARATAI 

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO 
padarytu iš tikro, 
jo Castile muilo, 
e. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir aHstinri”* 
odą. 50c. už bonką.
ALEXANDER’S 
REFRESHING

Aliejų ir Oda Gydančio Vaisto 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims it Odos gydymai. 
50 centų až bonkų.

Pasižymi savo gerumo Prisiun- 
čiam per Paštą į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY

SOUTH/BOSTON, MASS.
l

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitua pasauli* 
{vykiva, tai skaitykite “Naujienai".

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias liehrvk| 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite "Naujienas* šiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
«*g<), I®00- Chicagoje ir Europoje |8 0H 
Money Orderf ar dekj siųskitai 

"NAUJIENOS" 
t 1739 South Halsted Strert

, CHICAGO, ILLINOIS

4.

« Jt «
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/VIoterims Pasiskaityt
X A ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

_____________ M. MICHELSONIENR. _____________

Medicinos Pažanga
daug ir ją prigydė kitam, kurio 
. Tai oda buvo nudegusi.
. Iki-! Ligoninės medikai tačiau

1, kad žmonės 
duoti formą tam tikrai ma- ■ perdaug reikalauja. Radus 
sei, o musų temos atžvilgiu; priemonių grąžinti praras- 
—grąžinti formą žmogau:;; tas kūno dalis, daugelis štai 
veidui. j ką Įsivaizdavo: jei galima

Jums tur būt teko girdė-. sugrąžinti formą, reikia ją 
ti, kad tūlos filmu artist "s grąžinti “originališką”—vi- 
pasidavė operacijai, kad iš

Pastaruoju laiku 
kalbama apie plastiką, 
žodis iš graikų kalbos 
taip pasakius, jis reiškia; skundžiasi

alima

grąžinti “originališką” 
sai panašią tai, kurią žmo- 

imtų raukšles iš veido. Rei- gus turėjo.
’’ ’ a-1 negalima,

lėtu tekią operaciją paca- priežasčių, 
ryti, bet reikia dar geresn'o, ’ biausia, tai 
kuris galėtų sugrąžinti kul-;ir raumenų 
kos nuneštą nosį, 
kaulą ir, bendrai imant, veikia 
veido formą. Raukšles i i-;natūralu, žmogus išrodo ki- 
mant chiiurgas išplauna d i- ! taip, lyg ne “originalus.” 
lį odos, gražiai ją užgydo- Tas suprantama. Nelai- 
— ir darbas pabaigtas. 
taip su ta kūno dalimi, ku
rios žmogus neteko, čia 
operacija daug painesni: 
reikia ne atimti, bet pridė
ti.

Ir vis dėlto tas padaro
ma. Anglija turi karalienės 
Viktorijos ligonine, kurioje 
tokių operacijų daugiausia 
padaryta. Ji turi specialų 
gydytojų-plastikų štaba. To 
štabo gvdytoiai specialistu 
yra padarę visą eilę tokių 
operacijų, kurias skaityta 
negalimomis. Daug Angli
jos lakūnų toje ligoninei 
atgavo prarastas nosis, žan
dų kaulus ir. bendrai imant, 
veido formą.

Kaip tatai padaroma?
Visai “paprastu” budu. 

Žmogui praradus nosį, gy
dytojo pareiga yra surasti 
i’o kūne reikalingų kremz
lių ir iš ju “sulipdyti” nau-l 
ją nosį. Visų pirma reikia; 
prigvdyt kremzlę ir reika
lingas mėsas; paskui -duoti: 
ir odą.

Su 
sunkiau, 
reikia 
vielom, 
ta juos

Musu 
ję, kad 
d a yra 
odos iš nugaros ar nuo kru
tinės. Iki šicl gydytojai tą 
darbą atlikdavo paprastu 
chirurgo peiliuku. Dabar v- 
ra kitaip. Amerikietis dak
taras E. C. Pedgett, iš Kan- 
sas Citv._ išrado tokią maši
ną, kuri gražiausiai nuplau
na odą tokio storumo, koks 
reikalingas gydytojui. To
li mašina gali numaut odos 
klodelį kuris yra plonesnis 
už vadinamą “tissue’’ po- 
nierėlę. Buvo atsitikimu, 
kad su ta mašina nuėmė, 
plonutėlę dalelę lupų odos

kia gero chirurgo, kuris ?
Te padalyti da 
Esą daug tam 
bet pati svar- 
žmogaus nervų 
reakcija. Patys 

žando nervai ir raumenys jau ne- 
“originališkai” ir.

taip, lyg ne
Tas suprantama.

i -e ’ mės metu juk sužalo jami 
nervai ir raumenų audiniai. 
Kaip negalima nulaužtos 
kėdės kojos padaryt origi
nalia, taip nepadarysi nau
jo kaulo, d a mažiau suža
lotus audinius. Nulaužtą kė
dės koją, tiesa, galima su
klijuoti. paskui uždėt ma
liavos ir viskas išrodys ori
ginalu. Bet žmogus juk ne 
medis: jis gyvas daiktas’

Nežiūrint tos “originalu
mo” stokos, visi pripažysta, 
kad medicinos mokslas yra 
padaręs stebuklus. Juk ge
riau turėti kad ir dirbtinę 
nosį, negu neturėti jokios!

Bukim dėkingi medicinos 
mokslui, tiems vyrams ir 
moterims, kurie per naktis 
nemigo, iieškodami būdų 
savo broliui žmogui nelai
mėje padėti. Ačiū jų triū
sui po šio karo gryš daug 

’’ tokių musų kareivių, į ku
riuos Butų liūdna žiūrėti, jei 
neturėtume tų gydytojų 
plastikų.

žandų kaulais yra 
nes dažnai juos 

sutverti specialiom 
Ne visada pavyks- 
pri gydyti.
žmonės yra girdė- 
nudegusi rankų o- 
atsteigiama, imant

NAMAI.
I

I

I

N.

G. D

amai, brangus namai, 
Senai juose buvau; 
Skaudėjo širdį man, 
Kuomet juos pakkau.

Namai, mieli namai,
Sunku palikti juos,
O. kaip laimingi tie,
Ką gyvena namuos! 

Namai, saldus namai— 
O. kaip ilgu be jų! 
Sunku gyvent pasauly 
Be savųjų namų.

Namai, brangus namai, 
Kas gal pamiršti juos?
Mes nieko taip netrokštam, 
Kaip grįžti į namus.

Išauš rytas skaistus, 
Diena senai laukta, 
Sustos karas baisus, 
Mes grįšim į namus.

Vargo Duktė.

VYRAS SUGRYŽO IŠ KARO

fc?svk

Verdant' obuolių 
cukrų Įdėkit ant pat 
' ada ko* ė hrs vatava 

tas^’k reikės 
č tie

ĮVAIRUS PATARIMAI

mx s p-1

i;'.:®.®

košę.
galo, i 
ir at-i 

tik pu-

šis kareivis, Isaac Presley, sugryžo iš karo su su
žeista koja, kurią ligoninėj reikėjo visai nupiauti. 
Vaikai su žmona bučiuoja ji, bet jo išraiškoj mato- 
tosi didelis skausmas.

APIE VALGIUS
RUL1ADA

Paimti kiaulės galvą, su
kapoti ir sudėt Į puodą. Už
pilt vandens, kad apsemtų, 
įdėt druskos, svogūnų, lape
lių, pipirų, kelinta morkų ir 
užkaisti, 
sa ims 
Tuomet mėsą išgriebti, 
imt nuo visų gabalų sveiką 
odą, o mėsą supiaustyti ne
smulkiais gabaliukais. Tuo
met paimt švaru drobės ga
balą, sumirkyt šaltam van
deny, patiest ant stalo. s'i:' 
klot odas taip, kad viršu
tinė puse butų prie drobt s. i 
sudėt visą mėsa ir surink 7s 
drobės kraštelius 
Padėt ant lentelės, ant vir
šaus uždėt kitą ir prislė ,t 
akmeniu. Po keleto? valan
dų drobę nuimt, ruliadą i- 
dėt Į lėkštę, planai supinu 
tyt ir duot Į stalą.

nius. Paspirginti beikoną su 
svogūnu. Taukus nupilti i 
atskirą puoduką. Svogūnus 
ir beikoną sudėt i bulves. 
Beikono taukus supilt pa
lengva i išplaktą kiaušinį, 
nuolatos maišant. Supilt 
uksusą ir vėl išmaišyt. Tą

Į

I

Istorija.
r •

v
l v

Ą -f- * > ii / ■ i i ‘ i , -
C i UCA 2. U. -t C A

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sake, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nejus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 

prastoj savo arkoj sutalpinti T 
5> kaa vi—

Šviežias rašalas (atra- 
r^tast reriauria išimti įau

gusiu pifHU. Šukėtą vietą nūs prastoj savo arkoj sutalpinti?
i -vniHi rnonaiJ iš kur ėmėsi tiek vandens. kaa visą reikia Uoj užpilti įugusiL žcnię a?sejatq? Kur ,.*Kduo 

O-ionU ir duot nastovet; Ras- bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
Vili ir doino ičpic galėjo atsirasti po tvano juodveidžiaiK JI l,p dūli, L. GCl.ie veislių žmonės? šitie ir ššna-
Netunnt rūgusio meno, ga- tai kitu klausimų, į kuriuos negali 
linri VPi-tnU ir švieži? tik atsak»'ti jekis kunigas, yra nuosakiai Įima vaitot, lt svirią, l-K. ir aiškiai {^dėstyti šitom veikale, 
jis netaip greit veikia ir Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
l-oi-žolo r-zi--Ic.-l oim.i ta--, faktas; kas sakinys—tai naujas ku- kanais nevisai Clemę P^- DiglJ -ramentas griūva. Mokslas ir 
Šalina. ; mokslas nuo pradžios iki galo.

Kaii.-a ............................................ 25c.

• .LNt> i A?> •i.-b/V'
;?A»’ .-K I .ANt.L!

Raiikr.is -eisalin fiau.-ių žodžių ii 
„as:k«d!>ėjiaių. Si knyga sutenyto 
taip lengvai ir supizi.uunai, a.a-J kiek- 

! vieuas gal: greit.i, cki ^aloet ang. 
Į liškai. Joje telpa m-iiz atskiri jo- 
Į tižiai, bet ėieli pasikalbėji-
j tnai darbo jieškant. važiu, jai.’ kur 
! eurs, nuėjus Krautu-, en, pas -^.Ktarų 
Į pas barzdaskutį, {.a® kriaučių ir tk 
: Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
• Antra padidinta n pagerinta iaid& 
į Sutaisė St. Miekelsonas. Busi. 95. 
j Kaina .............................................. 25c
!kA1P TAPTI SUVIENYTŲ 

i VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškia: isgmuyit »

, Tic> su re».-.a;!i:yaia 
i sakymais lietui ; i r tt, 
į Ainra pertmre a ir ... 
j aula. Sa-- 

i ŽEMA IT
‘ METU.

Lietuvos šelpimo l'-indo 
Su rašytojos pa. e. k~d u. j _;. 
piai. Kalni ...........................

KUNIGŲ t EL5BA1AS.
par,>-.i ••. kuiL 

a:
i> p.aty-t, istorija, 
ž.riska : < --a-iškijog 

„ turėtų per- 
% ra--, vas ir 
.i tia, : ad ja .-no- 
;, :,'-'Osics ii.-:>a- 

ią kunigų g-lobą. Parašė 
... ........ Towr.ser.d Fox,’ D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ......................................... 25c.

» . a: j 
uis r a.t

U 
j5cLIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 

Į RLLA JUšKEVIčiAUS 
DAINOSE.

| Jei nori žinoti, kaip senovėje iieia- 
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyr is. 
Labai užimanti ir pamckinąnti i--ly
ga. Su paveikslais. Kaina .... 5;>c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Baltos gipsinės figūros Dalijant Detroito lietuvių sccialis- 
geriausia nusivalo prausia- p ’ 
muoju muilu ir skutamuoju 
makolu. Gerai numuilinus.
nulieti švariu vandeniu kad r«įordais ir
muilo neliktų. Jei gipsinę ii-1 
gurą pamerkti į stiprų aiu-: 
no ir vandens skiedini, tai ,, 
jes įsrodvs kaip is alebast- n&s kataiii. • ' r .
ro padarytos.

Knd lemenai virtuvei ne- 
cudžiutų, sudekit iuos į ko
ki indą ir užpilkit šaltu 
vandeniu. Tam iic išlaikys 
visą mėnesi ir (laupiau, ir 
bus ka’n ireo medžio nu
skinti. Tik vandenį kas sa
vaitę reikia permainyt.

* * ■> *»<
•V . • 4, _ * » L \’;fS

Virti tol. kol mė-
skirtis nuo kaulų, sosą užpilt ant bulvių, api- į 

barstyt druska ir pipirais, • 
užkaitint “double boilery” j 
ir duot stalan, apdėjus sa-i 
lotos lapais. Užteks šešiems: 
žmonėms.

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

lolė juos ir žiauriai suriušė. Socia
listai įskėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 

r liudininkų 
parodymais. Kaina .................. 25c.

; SOCIALIZJrlAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

itvti i.it k- 
ir socialistas, l'arašė 

E- Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10c.

s

11 L.

užrišti

. > ■

Šutinys iš bulvių ir mork i
Imama tokia proporcija:

VOKIEČIAI REGA NUO KARO

. v.-*v»Xš><
i

Vai, naktelė, naktužėlė, 
Nep’asnoki man sparneliais! 
Tau sužibo rasužėlė 
Deimanto šviesiais lašeliais.

RYTAS.

Karštas “Patato Salad”

Koks pasaulis stebuklingas! 
Kiek harmonijos, grožybės!
Rok; kas čia nelaimingas,

1 Nėr šešėlių, nėr tamsybės...

S J ' ' i U
-- ■i

Vaizdelis parodo, kaip civiliai vokiečiai bėga nuo 
karo iš Ubacho miesto, kuris dabar jau amerikie- 
čių rankose. Be abejo, jie keikia savo Hitlerį, kurte 
užtikrino juos, kad joks priešas neįkels Vokietijon 
kojos.

i

8 bulvės 
4 morkos
1 puodukas suraikytu svogūnų
2 šaukštukai druskos 
Žiupsnis pipiru
3 šaukštai
4 puodukai 
2 šaukštai
Bulves 

perskelt pusiau ir 
suraikyt. Ištepti i. 
keptuvą ir sudėti eilėmis: 
bulves, morkas ir svogū
nus, apibarstant kožną e;- 
lę druska, pipirais ir mil
tais. Ant pat viršaus uždėt 
kelis šmotelius margarino, 
užpilt pieną ir šutinti vidu
tiniam karšty (apie 350 
laipsniu) pusantros valan
dos, arba iki daržovės pa
sidalys minkštos. Valgyt 
karštą. Išeis 8 porcijos.

miltų 
pieno 
margarino.

reikia nuskust,: 
‘ • plon.- i į 

margarinu

Proporcija 6 žmonėms: 
bulvės 
supiaustvtos riekės beikono 
kietai išvirinti kiaušiniai 
supjaustytus svogūnas 
išplaktas kiaušinis 
šaukštai uksuso

Druskos ir pipirų 
Galvukė salotos.
Bulves’ iššutint su žievėm, 

tuomet nulupt ir suraikyt. 
Sudėt supiaustytus kiauši-

Rudens Vakaras
Jau nėr žvaigždės mielos, 
Nei mėnesėlio;
Padangės nebvilios
Nei debesėlio.

Nėra ir lapų jau,— 
Žemyn nupuolę, 
Pranyks purve tuojau 
Ir baigs jau rolę.

Sėsk prie širdies tylios. 
Čia pat prie tako; 
Klausykis nebylios. 
Ką ji tau sako.

Tu čia minčių keliais 
Eini ir klysti, 
šešėliais, mat, tamsiais 
Tau reikia lįsti.

Pritemusi šviesa 
Visai jau nyksta. 
Gamta liūdna visa— 
Kažkur išvyksta... •

i
ii

Eik jau gaivint jausmus 
Ir tu į* lovą,
Pamiršk visus skausmus, 
Gyvybės kovą.

_ . . , i MATERIALISTIŠKASJei salierai būna jau nu
vytę, suvyniokit juos i rudą 
popierą, paskui Į abrusą ir 
padėkit Į tamsia vietą. Už 
valandos-kitos išimkit ir su-

i dėkit i šaltą vandeni. Jie 
i tuoj atsigaus ir bus daug 
šviežesni.

ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ši knygele aiškina proletariato 

lizofijos mokslą. Je’ 
gimdo pasaulyje 
kius, tai perskaityk 
Kalba labai lengva, 
jautiems darbininkams 
ntiojama Kaina ..

f į. 
nori žinoti, kas 

įvairiausius nuoti- 
šitą knygelę.

Knyga proiau-
i- 
2'm-

r.eapk

I

j Norint
Smetoną,
puodukus

j •. - —. -

i
i to vandens, o kai atauš, su-
■ pilti į Smetoną. i

išplakti skystą 
reikia įdėti į du

Smetonos vieną 
šaukštą želiatinos. Želiatiną 
reikia ištirpyt šaukšte karš-

RACIJŲ 
KNYGUTĖS 
KALENDORIUS.

J. Steponaitis.
4

I

i

Kainų Administracijos ofi
sas turi “specialių kuponų”

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiai? 

•faktais parodo, Kaip iki šio! keitėsi 
draugijos fermos, ir kodėl turės but> 

i pakeistas kapitalizmas. Kaina

: EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios 

/augybė straipsnių juokų ir 
Paikiai iliustruota. Kaina . ..

25<-

eiles

*<

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikę kunigas 

’Hans Schmidt New Yorke papjovė 
savo meilužę, Oną Aarnulier’aitę. 
Knygelė su fotografiškaiš atvaiz
dais. Kaina .................................. 10c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

A8 iki vru cerrm npriho- ko gi norisi? Dėl ko be valgioIKI yra geros neuoo žm0KUS silpsta? Ir dėlko vienas mal
tam laikui. Stas duoda daugiau spėkų, kitas ma

žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus.
Taip pat yra geros neri- ^™s.kos ir kitų panašių dalykų? Ko- 

- . • i 4. aei jam renčia nebalų? šituos klausi-

Mėsai ir riebalams.—Vi-
1 . 11 UC1 IU) B.4SUSOS raudonos stampos nuo norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

t,. -.-..r j- , uei jam remia rieoaių : Bituos Kia’JSl-
i botam laikui raudonos stam- mus suprasi tiktai iš šios knygutės.

- — -- - ---------------------------------------- - • ** *— « — -pos nuo A5 iki K5. Kiekvie- Paraš5 D_ras Q-mU9- Kaina .. isc.

i

KAS SAKĖ, KAD STOKA 
GAZOLINO?

Žmonės skundžiasi, kad 
nėra gazolino. Tuo tarpu 
kainų administracijos ofi
sas Bostone skelbia tokią 
naujieną:

Lapkričio 7 dienai buvo 
padaryti specialus gazolino 
kuponai, kuriuos gavo de
mokratų ir repu'" 
litikieriai. Tai 
vienu sumetimu: pristatyt į 
balsavimo vietas visus užsi
registravusius piliečius.

j . Massachusetts valstijos 
j politikieriai gavo 85,002 
ekstra galionų gazolino. De
mokratam ir republikonam 
teko po 42,501 galioną.

O sakoma, kad reikia 
■ taupyt gazoliną, kaip “svar
iu? man skiria žvaigždžių taką.jbią karo medžiagą.” Bet... 
Saulė tuoj sužibs auksinė... rinkimai matyt ilgi skaito-

j Vii, Širdis tik plaka, plaka... mj karu, jei atsiranda “ek-
Tragikas gtra gazolino.”

® gavo de- 
blikonų po- 

padaryta

aučiu—laimė bekraštinė

pūsia-
. 50c.

Ši knygelė 
popiežiaus ku«. 
išaiškinta visa .u 
jos pasekmės ir .! 
nupuolimas. S\->, j 
skaityti kiekviena- 
jaunikaitis, l.ui, 
t-rįs, dukteris 
pultų į toki, 
kun. Geo. T

KODĖL Aš NETIKIU
J DIEVĄ?

Laisvamanis č’a pa- ako, kodėl i* 
negzii tikvii. P ini uen.ų, sūrių
nesumuš ;oks ji s .i:Lai: a tos 
knygutės ..................................... 20e

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta vi. i t s 

žmonės k 
guojan tj r-oi ii; ,k'■ 
simą aišk:na gur- 
cialdemok-atų ic •ni-kas 
ky. Kaina .................

SIEI.GS BAISAI.
Puiki k-yg:*, •; -ars L 

eilių •«' a.ii.ij. D; . ' 
tų pąve'1-..-.oi poj.-i.-ia 
yri’.:::. Purr.šį- .t. p. 
puslapių. ZudLuo

BIBLIJA SATi K(b.,
t .- anac i tas 

nc|xil< t'izia Lir.oi ; >..k:pvs so 
litis, .-•i .-įdaru

• . u j.f'.vš SU* 
u; i.o Kris- 
n1?1 ąs r.'Sigai.

. ;..ao

:o»r.a>
ura r.'“- nin-in.s':

, i...
Kari Kauts-

kuriuos
ŠĮ mtri- 

Klau
dijos so-

... 10c

gražhj 
-paivuo- 

:er>. .r spauda 
.-.••‘••Joriu.?, 221 
ra < .. $1.25

na reiškia 10 pointų.
Kenuotoms daržovėms ir 

vaisiams. — Visos mėlynes 
stampos nuo A8 iki Z8 yra 
geros neribotam laikui.

Taipgi neribotam laikui 
galioja mėlynos stampos 
nuo A5 iki R5. Kiekviena 
stampa reiškia 10 pointų.

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 30, 31, 32 ir 33 
duoda po 5 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.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
Valdyba 1944 metams: 

PIRM.—Juozas Mačulis,
906 Prescott «t., Waukegan, III.

VICE-PIRM.—S. Gintaras,
820 S. Victory st., Waukegan, III.

PROT. RAST.—A. Saluckas,
812 8th st., Waukegan, III.

I2D.—Kazimieras Vutekunas,
726 Eighth a t,, Vaukegan, Iii. 

FTN. RAST.—Emily Kernagis,
720 Vine PI., Waukegan, IU 

KASOS GLOBftJAT — D. Lauraitis 
Paulina White.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus, 
M. Kernagis.

Susirinkimai būna paskutinį ket
vergę kožno mfnedo, 7:30 vai. raka 
re, Liuoeybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Ste., Waukegan, III.

o.

Tai 3iblij'is pučai.m. 
tnygr<,* n^Įsi; 
379 puikiais puv: 
čiais įvairius i.Ufti- 
tvėri’.r.o p- su'iy f. 
taus Įgijęs šią ki.y 
lės. 3Š2 puslapiai. Kaina

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parode, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiko kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
liuosuota iš no caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri paredo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ...................... $1.00
DžIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaine. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta iaida. Kaina .............. 25c.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

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

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionierilkoe, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

užsitikintis Vyras; (2Į Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

vi«o r. iriai.uuiii.is. Antra, peržiuro* 

ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepta jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada norą 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šit* knygutę. Kaina 10c, 
“Keleiviu” 636 Broadway, 

South Bocton, Mat*.

I

Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė 
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūri-
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Vietinės Žinios
I

CAMBRIDGE KLIUBAS 
AUKOJO LIETUVAI 

100 DOLERIŲ

Lietuvių Šalpos Fondo sky- 
riun Įstojo 50 narių

Spalių 29 d. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas 
turėjo savo bertainini susi
rinkimą. Narių dalyvavo 
virš šimto.

Šiame susirinkime davė 
raportą toji komisija, kuri 
šaukė organizacijų konfe
renciją, kad Įsteigti Bend
rojo Amerikos Liet. Šalpos 
Fondo skyrių. Komisija 
pranešė, kad toks skyrius 
jau gyvuoja.

Į Lietuvos Šalpos Fondo 
skyrių Įstojo 50 narių .su
mokėdami po 2 doleriu me
tinio mokesnio; Tai reiškia, 
kad Lietuvos reikalams 
duota visas šimtas dolerių.

kos gyventojų nenori kons- 
kripcijos nei karo, jis ragi
no lietuvių darbininkų ma
ses priešintis karo pastan- 

‘gų rėmimui. U Kuris pasi-‘ 
'sakė už Amerikos apsigyni- 
' mą, tam Bimba nesigailėjo 
purvų. Tad kokiais sumeti
mais dabar jis šmeižia so- 

•cialistinės spaudos redakto- 
I rius ir jų bendradarbius?

Laikas lietuviams darbi
ninkams susiprast ir apsi
dairyt, kur link juos veda 
komunistai su A. Bimba 
priešakyje.

_ KELEIVIS, SO. BOSTON.___

SUDAUŽYTI NACIU LAIVAI

Čia matosi nacių laivai, kuriais jie ruošėsi bėgti iš Olandijos. Alijantų 
kiviai bombomis juos sudaužė.

Įneš laikas buvo apribotas.
Pertraukoje buvo muzi- 

■ kos, kurios patiekė South 
Bostono jaunuolių grupė, 
vadovaujama Ivoškier-.ės. 
Jai reikia duoti kreditą už 
tokį puikų išlavinimą jau
nuolių. Buvo taip, kad pa
tys jaunuoliai čia ^idova- 

•vo. Vienas išeina ir pasako, 
kas bus dainuojama ar šo
kama.

Savo užduotĮ jaunuolių 
grupė atliko gražiai ir su
sirinkusią publiką patenki
no.

Beje, šiame mitinge daly
vavo ir Rūta Kilimcrdutė iš 
Montrealo, Kanados. Ji tik 
devynių metų amžiaus, bet 
puiki aktorka ir daininin
kė, Gražiai išsilavinusi 
šokti. Be to, ij gražiai vai
toja lietuvių kalbą. Garinė 
tėvams, kad savo Jauną 
dukrelę taip gražiai lavina.

Rinkta aukas lėšų paden
gimui. Surinkta apie 60 do
lerių. Gaila, kad neteko pa
tirti, kiek žmonių Įstojo i 
Lietuvių Šalpos Fondo skv- 
rų. Pirmininkas pranešė 
tiek, kad baigiant mitingą 
Įstojusių vardai da nebin o 
suskaityti. Tatai bus praneš
ta vėliau.

Mitingas baigėsi kanadie
tės Kilimoniutės ir jaunuo
lių grupės dainomis ir šo
kiais.

i

Masinis lietuvių mitingas 
Cambridge

Tą pati vakarą Roberts 
mokyklos svetainėje, prie 
Broa<lway ir VVindsor gat
vių, Įvyko lietuvių masinis 
mitingas ir prakalbos. Da
lyvavo virš 200 žmonių. 
Reikia pasakyti, kad tai ma
žai. Priežastis tur būt ta, 
kad mitingas paskubomis 
surengtas ir nebuvo kada ji 
išgarsinti.

Mitingo pirmininku buvo 
p. Jakutis. Jis paaiškino, 
kad bus leista kalbėti tik 
po 15 minučių ir pakvietė 
adv. Šalną. Matyt, advoka
tas Šalna buvo gerai prisi
rengęs kalbėti, bet paaiški
no, kad laikysis pirmininko kaktuvių 
patvarkymo. Gaila, kad jis ■ vakarienę 
turėjo savo kalbą trumpin
ti. Man rodos, adv. šalnai 
reikėjo duoti laiko nors vie
na valandą.

Antras kalbėjo ameriko
nas Wevell. Jis agitavo už 
Tcbiną gubernatoriaus vie
tai ir tarė keliatą žodžių a- 
pie NacionalĮ Karo Fondą.

Trečiu kalbėjo D-rė Su- 
žeckaitė. Ji aiškino nuken
tėjusios Lietuvos būklę.

Ketvirtu kalbėjo p. Na- 
maksy. 
reikia balsuoti už Tobiną 
ir tarė keliatą žodžių Lietu
vių Šalpos Fondo reikalu. 
Kadangi ir jam leista tik 
15 minučių kalbėti, jis ne 
negalėje daug ko pasakyti.

Buvo d a perstatytas kai-: 
bėti adv. Jankus iš Brigh- 
tono. Tai jaunas advoka
tas, su lietuviu reikalais ne
daug apsipažinęs ir kalba 
silpnokai.

Taigi, kalbėtojų buvo 
daug, bet mažai pasakyta,

cr-

P. Kručas.

■ šiai prisiųstas iš Berlyno. A. 
Į Bimba rašo: “Dabar aišku, 
kad jeigu bilius ir praeis, 
tai nepraeis be atkaklaus 
pasipriešinimo. Minėti se
natoriai žiro, kad su jų po
zicija stovi 96 nucš. Ame
rikos gyventojų. Žmonės 
nenori konskripeijos, nei 
karo.”

Toliau: “Mes neturime 
jokie reikalo kišti savo pirš
tus i ši europinĮ gaisrą. 
Mums brangus musų jauni
mas. Mums biangios musų 
gyvybes. Šitaip pradeda
sakyti žmonių masės Wa-i 
shingtonc viršytoms. Vienas! 
dalykas turėtų būti aiškus 
visiems, būtent tas, kad ko
va už taiką yra kova už 
musų krašto gerovę. Iš sy
kio tai nebuvo aišku dauge
liui. Komercinės spaudos 
propaganda taip paveikė, 
jog patriotais ir krašto ge-j 
rovės šalininkais buvo per
statyti tie, kurie kalba ir 
darbuojasi už karą. Ta 
spauda mokėję greitai pa-' 
krikštyti vienus taikos šąli-i 
ninkus ‘Maskvos agentai;

— ‘Berlyno age

Maskva reikalauja
ŠIMTO GALVŲ

Nori baust suomius “karo 
kriminalistus”.sis, ar

Romcs-Berlyno -Tokio Ašis 
išnaudos žmoniją.”

Kaip matote,, tada Bim
bai buvo nesvarbu, kas Nev; 
Yorke sėdės: Roosevelto 
administracija, ar Hitlerio

į ,_________________ _________________ ____________________________________________________ _

nelėm. Jos bus apsirėdžiu- kviečiam visus radio klau-1 to-Downing Stiyto A: 
sios gražiais lietuviškais svtojus nedėlioj, Nov. 19-tą,;"

Į kostiumais. Tą vakarą yra praleisti kartu su mumis, 
rengiama daug kas -ido- ----- - ’’ x: ■
maus svečių malonumui.

į Lietuvių Radio Korp. pa
rengimai visuomet būna ge
ri; bus geras ir šitas.

Šitą Šurum-Burum vaka
rienę ilgai minėsite kaip 
vieną iš puikiausių ir Įdo
miausių vakarienių. Tad

žanga Į ši puiku parengi
n- f-llf k'9 ^A
svečiuoti, gardžiai 
ti bei išsigerti ir 
prie lietuviškos 
patrepsėti. A. Bimba (“L.” 1941 m.

. _ ... , bal. 30 d.) dar šitaip rašė:Steponas Minkus,!
t. I “Šiemet Amerikos gegu-
Progr amų V edejas. žinės demonstracijos bus 

„ ~K I atkreiptos prieš karą. Vy-

Bimba Politinio Maklio- j ka išsitraukia" i^ karo ‘ 
įsikiša i karą!”

naus Rolėje -i

vjausit paSi- :
oavalerv-
linksmai Į 
muzikos smogikai.

A. Bimba (“L.’’
1 1 1 X 1 *-x

Jis Tamaro Hitleriui, Bet Šiandien 
Bando Išsisukti

Na, penas Bimba, 
tokie raštai tada ne 
riui tarnavo? Be to. 
m. rugp. 12 d. “L.

1

II

Dalyvis.

RADIJO PRANEŠIMAS

Teisybės kraipymu, dar 
bininkų mulkinimu ir sočia- į jienas. 
listinės spaudos redaktorių ’

Lietuvių Radio Korp. pra
neša, kad ji rengia šaunią 
Šurum-Burum, 10 metų su- 

radio programų 
ir Bond Rally, 

nedėlioj, Nov. 19-tą. sma
gioj Ritz-Plaza svetainėj. 
218 Huntington Avė., Bos
tone, 6-tą vai. vak.

Apart skanių valgių, gai
džių gėrimų ir linksmos mu- 

bus idorni programa 
is. Da- 

Lietuvos 
sūnūs,

Ohio. ir, ant 
J. Žurs

J škia apie “Keleivi” ir “Nau
jienas,” tai viskas yra me- 

_____  _x_____ _________^llas ir šmeižtas — melas 
šmeižimu niekas Ameriko- į tiek aiškus, kad nėra reika- 

. •___________________ jQ - ne| kritikuoti. Verčiau

1

i Stockholme gauta patikė- 
I tinų žinių, kad Suomijos vy
riausybė gavusi toki Mask
vos reikalavimą: išduoti 100 

i suomių, jų tarpe keturis ge
nerolus, kaip ‘Karo kiiminan 

,' listus.” Jie kaltinami dėl 
> 'šeimininkavimo Rytų Kare- 

o kitus— ‘Berlyno agen-j lijoje da tuo metu, kol ją 
tais.’ Ji ir dabar žinoma, tų valdė suomiai. Tą Suomijos 
purvų nesigaili. Jeigu kam 
prilimpa išdavikų ir sveti
mų dievų agentų vardas, 
tai jis prilimpa karo šali
ninkams.”

Na, tai kas stovėjo ant 
kelio ir demoralizavo Ame
rikos lietuvius? Bimba su

provinciją dabar pasiima ru- 
i sai.

Reikalavimas buvo Įteik
tas mušiu paliaubų komisi
jos vardu .Bet tą komisiją 
sudaro vieni rusai.

Be kitų “karo kriminalis
tais” yra apšaukti generolas 

savo klika. Bimba šaldė A- Pajari, kurio jėgos nesenai 
lietuvius nuo remi- kovojo prieš vokiečius ~

a~ si- 
Hitie- 
1940 

m. rugp. 12 d. “L.” pirmam 
puslapy yra didelis paveik
slas arklio. Ant jo šono ma
tyt garsinimas, gi am ark
lio žmogus, iškėlęs dideli 
pagali, lyg “Saulės” Tara- 
daika kočėlą. Apačioje pa

tai 
tina ka 

Nev/vorkie

v i

merikos i 
mo šio karo. Bimba dauge
li lietuvių sulaikė nuo pilno generolas Polojarvi. 
ii nuoširdaus karo rėmimo, rasis jau areštuotas. 
Anot Bimbos: gudri 
propagarjla. visa ta 
propagunda surado 
ir pasiekė “Laisvę,” 
naiptol ne “Kel.” ir 
jienas.” Sušilę 
darbavosi ne socialistai, bet 
ponas Bimba, tas aišku kaip 
diena. Ir užgintojo vaisiaus 
ragavime griekas priklauso 
pačiam Bimbai. Vietoj plūst 
socialistus, Antanėlis ge
riau padarytų kaltindamas 
Hitlerini šėtoną, kuris ji 
sukurstė vest tokią prohit- 
lerinę propagandą. Juk 
“pats” A. Bimba tvirtino, 
kad 96 nuošimčiai Ameri-

Tor- 
nea upės klonyje, taip pat 

Rasta-
nacių 
biauri 
kelius 
bet a- 
“Nau- 

Hitleriui

Rusų komisija sako, kad 
minėtieji “karo kriminalis
tai” busią pristatyti i “nu
sikaltimo vietas” ir ten bau
džiami.

Tai rodo, kad Suomijoj 
jau prasideda bolševikų te
roro žygiai.

rašąs: “Mobilizuokite; 
kai; sumuškite ver 
reiviavimą. Nev.yor kiece u
Teisėms Ginti Konferenci
ja išsiuntinėjo virš tukstan- 

uniju ir kitų 
kopijas rezo- 
draftą. ragin- 
pasisakyt tuo

je taip nepasižymi, kaip i 
lietuviškųjų komunistų ly-: pažiūrėkim i paties Bimbos 
deris Bimba. j rekordus. Pažiūrėkime, kaip

Ką keliatas metų atgal i jis “rėmė” Amerikos pa- 
jis pats rėmė, būtent Hitlc- stangas prieš Hitlerį. Ir čia 
rio kovą prieš demokratkų nebus melas, nebus joks 
pasauli, dabar tuos savo šmeižtas, bet gryni faktai, 
griekus bando primest “Ke- jo paties žodžiai iš jo pa- 
Ieiviui” ir “Naujienoms.” 
Savo ilgam straipsny 
vojinga Naciška Propagan
da Tarpe Lietuvių” Bimba, 
lyg gaidys ant šiukšlyno 
skerečiojasi ir sako: “Be: 
kodėl tokios vienybės ta>- 
pe lietuvių nėra? Kas stovi 
—'t kelio? Kas demorali
zuoja Amerikos lietuvius?

i X 17

j rekordus. Pažiūrėkime, kaip

čiui vietinių 
organizacijų 
liucijos prieš 
dama ir jas 
klausimu.”

Ant ar.tro
A. Bimbos straipsnis 
va už Taika — Kova

zikos.
su svečiais kalbėtoja 
lyvaus buvusio 
piezidento Smetonos 
Julius Smetona iš 
inžinierius Pijus ___
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Kas šaldo juos link šio ka- 

Jis aiškino, kodėl Centro pirmininkas, .
taipgi yra pirmininkas 
rican Friends of Lithu 
Šie svečiai turės daug

_ - -1
1941 metų birželio 9 d. 

“Laisvėje” buvo štai kas
* •_ __ ______ __ - --__

“Ne, šis karas nėra ka-i menką.” Visas straipsnis 
ras už demokratiją. Tai ka-Į tręštas kovai pnes kons- 
ras už grobimą. Tai karas Į kripei ją — lyg jis butų tie- 
nusprendimui, ar Wall Stry-

Montelio, Mass. — Čia 
sandariečiai baigė atmokėti 
savo salės skolą, kurios bu
vo 818,000, ir sudegino 
morgičių popierius. Ta pro
ga spalių 22 buvo iškeltas 
balius.

kuris ro? Kas tūkstančius jų su- 
Ame laiko nuo pilno ir nuošir- 
ania.

g ką Į- 
domaus pakalbėt apie Lie
tuvą ir jos ateiti. Šie sve
čiai pirmą kartą Bostoną 
aplankys per ši parengimą. 
Kviečiam visus ateiti pasi
pažinti su jais.

Be to, dainuos Birutės 
Radio Choras, kvartetas, 
duetai ir solistės, kurios pa
linksmins visus svečius ir 
dalyvius save maloniom dai

FILIPINŲ SALYNAS

Dėžiniam žemėlapio šone yra parodytos 2 juodos 
salos: Samar ir Leyte. Jos beveik visai jau užimtos 
amerikiečių. Marga rodyklė parodo, kaip iš šitų salų 
Amerikos orlaiviai bombarduoja tuzono salą. Sama- 
ro sala jau visa amerikiečių rankose, bet Leyte da 
ne visa.

ŠULU
S£A

daus Įsitraukimo i karo pa
stangas? Atsakymas tėra 
vienas: gudri nacių propa
ganda.”

Bimba tvirtina, kad ta 
propaganda suradus kelius 
ir pasiekus “Naujienas” ir 
“Keleivi.” Girdi:

“Kiek jiems tas pavyks
ta, tiek jie sudemoralizuc- 
ja lietuvius, atšaldo juos 
nuo karo, pakenkia Jungti
nėms Tautoms ir pasitar- 

- 'nauja Hitleriui. Tai taip 
aišku, kaip diena. Jie tai 
žino ir todėl sušilę darbuo- 
iasi. Jie nėra akli, kad ne
matytu savo darbo vaisių. 
Jie nėra kieno nors suve
džioti bei apgauti. Jie pui
kiai žino, ką jie daro. Jie 
puikiai supranta savo pik
tą misiją: pakenkti karui, 
patarnauti Ašiai.”

Kad daugiau sustiprini 
savo pasekėjus, Stalino bat- 
laižis Bimba, lyg anas pro
vincijos klebenąs, da nurie- 
eia ir pasakaitę, kaip Die
vas uždraudė Adomui ir 
Jievai ragauti užgintojo 
vaisiaus, bet šie neiškentė 
ir paragavo! Lygiai taip 
daranti ir “menševikų’ 
spauda. Ji negalinti išken
tėti. Ji žino, kad labai di
delis griekas kenkti karo 
pastangoms, kurstyt lietu
vius prieš Jungtines Tau
tas. Bet, ot, š Hitle
ris ją kursto tatai ir
unai negali iškęsti negrie
ži jus. “Naujienų” ir “Kelei
vio” neišeinąs nei vienas 
numeris, kuris butų laisvas 
nuo “prohitlerinės propa
gandos.”Žinoma, ką Bimba pliau-!»T'
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Vietines Žinios
LOPĘS IR PINA PA

SMERKTI KALĖTI
AUKOKIT LIETUVOS 

ŽMONĖMS DRABUŽIUS 
IR AVALINĘ

Šį mėnesį taip pat eina 
United War Fund vajus

Ši mėnesį visoje šalyje; .x_ , .
renkami drabužiai ir avalij savaites pabaigoje
nė Lietuvos nukentėjusioms dviejų ispanų by-
žmonėms a- Tei>mo atsakomybėn bu-

South Bostone ir apvlin- 'Y0 Pat,?luk‘! Joaouin Lopęs 
kėse vajus oficialiai prasi-į 
dėjo lapkričio 5 dieną. Dra-i 
bužų ir avalinės rinkimą! 
čia veda B ALF 17-to sky- 

Komitetas... - . .
paimtas sandėlis p™™

Pasmerktieji savo bylą 
apeliuoja

i
i

Nonvocd teismo rūmuose

PREZIDENTAS ROOSE
VELTAS BOSTONE

Dcwey rėkė, kad Roosevel
tas parduoda Ameriką— 

komunistams!

liaus Moterų 
Jau yra i 
drabužiams ir 
dėti. Toki sami 
merikos Legio 
Dariaus Pešta- 
randasi Dra;<c 
me. prie <’ St..

Jei kuriems
nešti tiesiai i sandeli, auko
jamus drabužius ir avalinę 
galima palikt Lietuvių sa
lėje, prie E ir Silver gatvių, 
arba Sandaros svetainėje, 
prie F ir Silver gatvių.

Dorchesteriečiai 
bužius ir avalinę 
likt pas Agata ž 
nę. 9 Asabefn St.

Lietuves žmonės gyvena 
tiečią okupaciją. Pirmiau
sia juos plėšė bolš'".ik 
okupantai, paskui atėjo 
ciški okupantai ir taip, 
plėšė. Dabar pastai įėji

avaline7 su- 
icli da\ e A- 
no Stepono
J > buveinė :
Suhool na

go. Bostone.

r Bertha Pina. Abudu kal
binti tuo, kad laiku nepra
nešė policijai apie jų rastą! 
Frances McGrath lavoną. 
Kaip žinia, birželio mėnesi į 

i dorcheste-! 
kiečių McGrathų 10 metų 

ir 
bet

u

savo <lra 
gali pa- 

ardeckie-

No. 45, Lapkričio 8 d., 1944

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldieni iš XVORL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 lyto, bus tokia:

1. Muzika.
2. Damininkė Elena Juk

nevičiūtė iš Revere.
3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

-iuo adresu: 
ion.

Rosfon M

t

I
Pereitą subatą Boston 

kalbėjo prez. Rooseveltas r 
pasakė neblogą kalbą. Kal
bėjo čia ir republikonų kan
didatas p. Dewey.

Republikonų partijos mi
tingas buvo gryna kopija 
komunistų mitingo, kurį jie 

(turėjo Symphony svetainė- 
įje. Komunistas Browder re
ikė, kad republikonai ir Dc- 
■ wey parduos Ameriką—fa
šistams; Dewey rėkė, kad 
Rooseveltas parduos Ame
riką—komunistams. Ir dau
giau, Dewey sakė, kad ir 
CIO unijų Politinės Ak ’, 
ios Komitetas esąs nieką- 
daugiau, tik “komunistu 
frontas,” o Amalgameitų li
nijos prezidentas Sidne? 
Hillir.an—blogiausi: s 
gus. Bet jis ner.asak, 
kad tas pat Hillman 
dirbęs ir už Dewev, 
jis kandidatavo dist 
prokuroro vietai. Deive5 
kandidatūrai paremti Hili- 
man davė 5,000 dolerių.

Be to, lepublikonų part:- 
_. . ' su-
kurstyt katalikus. Jis pase 
kė, kad Roosevelto admi
nistracija toleruojanti ir net 
palaikanti komunistų 
gonišką filosofiją.”

Net labai konserve 
laikraščiai stebėjosi 
Dev/ey kalba. Tai buvo 
kiaušiai kurstanti ir mela
ginga kalba. Tai rodė, kad 
iepublikonai yra desperaci
joje.

isni’džius ir nusiųskite
\VORL Sta-

L?h’v nian P-ogram,
S. M inkus.

P r J, Podder
U Leningrado.

Spertaliztioia Vyrišką organą ■■- 
silpnėjime Gyvenimo permainą 

motery Moterą ir Vyrą ligas 
Kraujo ir Odos Ligas 

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

ik* HUNTINOTON AVĖ, 
BOSTON. MASS 

Tel. Commonnealth 4570.

♦

imžiaus dukrelė. Lopęs 
Pina užtiko ją miške, 
nesiskubino duot žinią po
licijai. Prokuratūra spėja, 
kad mergaitė galėjus bu" 
la gyva, kai ją užtiko šiedu 
ispanai. Lopęs tik ūž kelių 
dienų nuėio policijon ir ten 
pranešė, kur randasi .Mc
Grathų dukrelės lavonas.
_ Lopęs ir Pina pasmerkei ■ kandidįtaS bandė 
sesiems menesiams kalėji
mo. Pasmerktųjų advokatai 
tačiau pareiškė, kad byla 
ipeliuojama.

Teisiamieji yra užsistatę 
m 27’ C00 dolerių kaucijos.

Kaip puikus kiti gėrimai bebūtų 
tie ka žino Ale visada ima

Kaip puikus kiti gėrimai bebūtų
tie ka žino Ale visada ima

A. J. NAHAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MaSS.

Office TeL So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE sl REET 

West Rcibury, Maas.
TeL Barkvay 1233-W

;SK1'
??a- 
p«<.t 
iš-' 

sikraustė ir vėl atėjo bolše
vikai. Bolševikai -patys nie
ko neturi ir, aišku, Lietuvos 
žmonės iš jų nieko negaus. į 
Priešingai, bolševikai norės v0 P-. Le^ys. Pereitam Posto > 
gaut ir tą, kas lietuviui da 
liko. ' ,

Kol kas nėra kelių ir bū
dų Lietuvą pasiekti. Bet ka-Į 
ro pabaiga jau netoli ir tu-i 
rim būt pasirengę. Kitų 
tautų žmones senai renka 
drabužius ir avalinę, rinki
me ir mes per Bendrąjį A-' 
merikos - Lietuvių šalpos > 
Fondą, kurį yra pripažinusi i 
musų vyriausybė. Duokite 
dabar, tuojau, kad iš anks
to butu galima viską pa- 
mošti ir keliams atsidarius 
siųsti nualintiems musų bro
liams ir seserims Lietuvoje.

Kurie norit platesnių in
formacijų ir galit prisidėti 
prie šio vajaus, tuoj kreip
kitės Į Moterų Komiteto 
pirmininke K. Namaksiene: 
PAR 1233-VV, arba “Kelei
vio” ofisan: ŠOU 3071. čia 
visas informacijas jums su
teiks Mot. Komiteto kores
pondentė M. Michelsc.nienė. 

Drabužių ir avalinės rin
kimo vajus tęsis visą lapk
ričio mėnesi. Moterų Komi
tetui yra reikalinga visų ge
ros valios lietuvių talka.

Beje, šį mėnesį eina ii 
United War Fund vajus. Ir 
tame vajuje lietuviai priva
lo dalyvauti, nes to fondo 
surinktais puiigais bus šel
piami visų nukentėjusių tau
tų žmonės, kartu ir Lietu
vos žmonės. —Rep.

Pirmoji Leidė buvo atvy
kus Bostonan

Naujas kemandierius Stepo
no Dariaus Postui

Scuth Bostone veikia A- 
merikos Legiono Stepono 
Dariaus 317 Postas, kurio 
komandierium 1944 m. bu-

susirinkime teko rinkt nau-j 
ją komandierių. Buvo iš
rinktas S. Jeneliunas.

Vice-komandieriais išrin- ■ 
kti P. Pečiulis ir F. Suravi- 
čius. Posto adjutantu liko j 
Tonas Roman.

Nutarė dalyvauti National 
War Fund parade

Tai bent automobilistas! Da nėra cigaretų juodosios buvo pasmerkti už Įvairiu; 
rinkos

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328

i

Spalių 24 d. Lietuvių Pi
liečių D-jos svetainėj Įvyko 
Liet. Šalpos Fondo 17-to 
skyriaus susirinkimas. Susi
rinkimą atidarė ir jį vedė -7 metų amžiaus. Savo ai 
skyriaus pirmininkas Dr..tomobilium jis Įvažiavo iri 
P. Jakimavičius - Jakmauh. iJy aukštų naman. jį gerokai rįnįęOj. 
Susirinkirhas buvo šauktas apgriovė, bet atbulas išlin- 
tikslu susipažinti su Nacio- 
nalio Karo Fondo valdybos 

i pakvietimu. Mat. lietuviai 
gavo pakvietimą dalyvauti 
vajaus atidarymo tautų pa-

! radę, 
j Paradas įvyko šį sekrr.a- 
I dieni, spaliu 29, nuo Arling- 

.. neouvo sreucų.;1®!! aikftte Apie tai į>u bu- 
porkčiapu. nebuvo:v? ,Į asyta pereitam ke-ei-

- - - -• ivio numeiy.
Liet. Šalpos Fondo sky- 

Irius nutarė dalyvauti ir ant 
i - v

I I I
I

i

Dorchesterio policija a- 
reštavo kareivi H. Gorman,

U- 
tomobilium jis Įvažiavo tri-

Bostonas vis neturi geros
mėsos

Pirm kiek laiko vyriausy
bės žmonės sakė, kad Bos- 
ono rinka gali laukt dau

giau ir geros mėsos. Bet 
aip nebuvo, pereitą savai

tę visai išnyko kiek geres
nė mėsa. Nebuvo steikų, 
nebuvo i 
kumpių nei kiaulienos pe-j 
tuku. Lašiniukai taip pat v- 
a didelė retenybė.

Kalbama, kad šiemet bu
sią sunkiau ir su paukštie
na, ypač kalakutais.

Kur ta mėsa dingsta? Sa
ko, kad skerdyklų karaliai 
ją siunčia į tas vietas, kur 
gauna daugiau pelnų.

do iš griuvėsių ir tuo pat 
automobilium bandė pa
bėgti. Policija apie dvi 
mylias jį vijosi, kol pasiga
vo. Suimtasis buvęs visai 
giltas.

Bostonas neturi gerų- 
mokyklų

Bostono spauda skelbia, 
kad daugelis pradžios mo
kyklų visai nebetinkamos, 
o tūlos net pavojingos 
kyti. Galimas daiktas, 
kelios mokyklos 
lytos ir mokiniai 
kitas.

Miesto valdžia 
si, kad ji neturi

4. '

vietos paskyrė žmones, ku
rie tuo rūpintųsi*Troką lie
tuvių flotui davė p. Arlaus
kas, o jam papuošti išrink
ta šios moterys: Grendely- 
tė, Tumavičienė. Ivaškienė, 
Kropienė ir Savickienė. Pa- be to., karo jnetu 
radui vadovavo Kazmaus- 
kas. . —Rep.

Lenkų kunigai smerkia 
Anglijos premjerą

nusikaltimus. Kiek pir-; 
miau iš tos pat stovyklos!

Bostone ėjo gandai, kad j pabėgo šeši nuteisti karei-1 
pristigs cigaretų ir jų bus I viai. j|
galima pirkti tik juodojoj.

Kainų Administra-I 
cijos Ofisas dabar skelbia, 
kad Jo žmonės stropiai pri
žiūri cigaretų rinką ir spe
kuliantams čia nebusią kas 
veikti.

Pirkit Karo Bondsus ir StamJ I 
, pas. Kas sąvaitę įdėkit Į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dali.

I

lan
kai! 

bus užda- 
perkelti i

sk u n <lžia- 
pinigų ir, 

iš vist* nė
ra galimybės statyti naujas 
mokyklas.

Pabėgo keturi nuteisti 
kareiviai

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645
Iš Edwards kareivių sto 

vykios pereitą savaitę iš
truko keturi karei via, kuri r

REIKALINGA
Reikalinga ofise dirbti mergina. 

Darbas pastovus, atlyginimas geras. 
■ Atsišaukit: (18»

A. J. KUPSTIS
1332 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA GRAŽUS 
BARAS

TeL ŠOU 280* 

daktaras

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
N oo 9 ryto iki 7 vakare.

Šaradomis:
Nuo 9 ryto iki 12 lianą.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
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.

AND N0W

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBTNINKR 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA3 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broad way
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2598
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Avė.
TeL COLumbia 2537

• TeL 28624 
t " 
ti į t i f
•

i
i
i

I Gyv. 81192

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 
nuo 2 iki 
nuo 7 iki

Šaradom 9 iki 
ir susitarua.

AKIŲ DAKTARAS
IStaiso defektuotas akis ir tinka 
mu laiko auprąžinu šviesą. I8«^ 

I 'amfnnoju ir priskiriu akinius 
t 
i

u

Šviesaus ąžuolo, gražaus darbo, 
ilgas, bet neaukštas, toks kaip sta
las, tinkamas bet kokiai krautuvei, 
parsiduoda už $10 (vieno medžio už 
tiek nenupirktum). Sužinot “Kelei
vio” ofise. (-)

19 
».
9.
12

Aukokite 
Kryžiui. R 
padės ir m 
tuvoje.

uHonajam 
at Jus. jis 

i am s . Lie
Kardinolas paliko tris 

milionus dolerių
i

Springfield ir apylinkės! 
enkų kunigai lapkričio 2 d. 
lavė viešą pareiškimą, ku
riame jie pasmerkia Anirii- 
ios premjerą Churchillą. 
Sako, kad nuvykęs Į Mask
vą Churchill vedęs užkulisi
nę politiką, kenksmingą 
Lenki iai. Kitais žodžiais, 
Churchill bandęs Įpiršt len
kams Vandos Vasilevskos 
“patriotus.”

Tai rodo, kad šių rinkimų 
metu gera dalis lenkiškų 

'balsų teko republikonui T. 
Dewey.

i
Užpereitą penktadienį į 

Bostoną buvo atvykus mu
sų šalies pirmoji leidė, pre
zidento Roosevelto žmona. 
Kalbėjo Simmons kolegijos 
studentams ir matėsi su 
Poste no spaudos atstovais.

Buvęs Bostono kardino
las O’Connell globojo taip 
vadinamą Paul Keith fron
dą. Užpereitą savaitę Suf- 
folk apskrities teisme buvo 
perskaitytas kardinolo tes
tamentas. Savo testamentu, 
kardinolas O'Ccnnell visus 
to fondo pinigus, virš tris 
milionus doleriu, paskiria 
katalikų labdarybei.

e-
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Kas ners turėjo pralošti 
daug pinigų

V (
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THE NEWEST ADVANCE IN 
COLD WAVING

E s k a Frosted
| Remarkable new heatless permanent 
that does the grandest things to 
you and fbr your hair. It is given in 

.’ complete coolness and delightful 
•- „ 2 : . • i

cream oil treatment (see it whipped j 
”er°- u p before your eves) assures you j
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most manageable cnrls ever did see.. 
pinigų, ’ nes ' jeigos’ yra nepaprastai j f™e "t’s^here’fodV’ld^l I

RADIO BANQUET ir BOND RALLY
10 metų Radio Programų Sukaktuvės

SUNDAY, NOV. 19, 1944, 6 p. m., Ritz-Plaza Hali
218 Huntington Avė., Boston (near Symphony Hali)- 

Dvi svetainės, vietos dėl 1,000 žmonių
Svečiai kalbėtojai—buvusio Lietuvos prez. sūnūs Julius 
Smetona; inž. P. J. žuris. prez. L. Vad. Sai- ir Friends of 

Lithuania. Vakaro vedėjas Dr. J. Landžius-Seymour.
Dainų programa—Birutės Radio Choras, kvartetas, due

tas ir solistai. Muzika ir Šurum-Burum.
♦ Vakarienė ir Programa $2.50 ypatai

Bostone ir apylinkėse 
ėjo savo rūšies laižybos. 
Demokratai dėjo pinigus, 
kad gubernatoriaus vietą 
laimės jų žmogus Tobin, o 
republikonai dėjo už savo 
kandidatą. .

Aišku, vienas laimės, bet 
pralaimės tie, kurių kandi
datas
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PARSIDl ODA 12 APARTMENTŲ 
NAMAS SO. BOSTONE

Rendu atneša $2,592 per metus. Vi
sas namas yra naujai pertaisytas »L.į and ftr lt is e,ven in
vidaus> :r lauko. Namas taipma sa- )ete c<į,!ness and
vyje tik jdetą plumingą su maudy- j comforV and the dramatk uhipped 
nemis ir pečiais. - - - ■

Namas yra apgyvendintas
mis šeimynomis. Šis namas yra ge- £ softest. loveliest waves and the 
ras pirkinys. Kas tik ji isiąys, gaus most manageable cnrls ever did see. genaus; atlyginimą ant ;detą savo Frosted is the wave of the
pinigų, nes įeigos yra nepaprastai fu(ure and iVs here today. Idea1 
aukštos sulig įvestuotų pinigų, ir witf| alJ t of h*ir—normai or I 
išlaidos yra labai zejflos. 1------ - i

Dėl platesnių inTormacijų kreip- 
kitės pas (47)

A. J. KUPSTIS,
332 W. Broadway, So. Boston 27, 

Mass.' 
Pastaba: -Jei norite parduoti savo 

farmą ar ją išmainyti ant gerų na-1 
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu.

“difficult" 20.00*

Es»ka Waves—10.00 and 15.00®

CASPER’S
Beauty Salon

E. Broadway, So. Boston

114 Summer Street,
MURENCR m ass

Teh TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st arti Centrai liv. 

CAMBRIDGE, MASS.

datas gaus mažumą balsų. 
Esą tokių, kurie deda ne 
po dolerį ar kitą, bet po 
šimtą ir tūkstantį doleriu.

Neteko girdėti, kad į to
kius “betus” eitų lietuviai.
* - a į . • • i . •

Boston Edison Company sako 

.. - nepilkit j elektrišką skalb- 
tuvą vandens kiek papuolė. 
Perdaug vandens sumažina 
veikmę. Nepakankamai van
dens neduos putų kiek reikia. 
Dauguma skalbtuvų turi pa
žymėtą liniją vandeniui. Lai
kykitės jos.

Boston Edison Company
T------------------------------

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincą* Balukonis, Savininkas
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Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausj alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL
(Inoured

M o vora)
Perklaustom 

tia pat ir i to- 
Umae vietas.

Saugi erieFnra, kaina prieinama. 
126 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MAS*. 
Tel SOUth Rostnn 4811 « 
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