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Hitleris Neteko 220,000 
Vyrų Stalingrado Fronte

Churchill Įspėjo 
Italijos Žmones.

Jie turi tuojau pasitraukti 
iš karo, kitaip jie bus 

sunaikinti.

Pittstonas Griūva 
į Kasyklas.

Sukrypo 200 namų, sutruko 
vandens ir gazo paipos.
Pittston, Pa. — Pereitos išteisino

Teisėjas Išteisino 
Vokiečių Šnipą.

šį panedėlį New Yorke 
federalinio teismo teisėjas

RUSAI ATAKUOJA IR 
SMOLENSKO KRYPTIMI.

Netoli nuo Latvijos rusai 
pralaužė vokiečių fronte 

20 mylių ilgio spragų.
Maskvos žinios sako, kad 

ties Stalingradu rusai kas
dien užmuša po 10,000 vo
kiečių ir daugiau. Per pir
mutines šešias ofensyvos 
dienas vokiečių kritę 44,000, 
bet jie da nebuvę suskaityti, kva sako,C'* a • • • "J I _ • •

kad rusai dabar pradėjo Pereitą nedėldienį Angli- pėtnyčios naktį šis miestas Leinerį,
vokietį Helmutą 

kuris areštuotas ir

Franeuzai Susprogdė ir 
Nuskandino Savo Laivyną
60 KARO LAIVŲ NUĖJO 

JUROS DUGNAN.
Ir bematant ginkluotos 

nacių gaujos sugarmėjo į 
Touloną. Jos užėmė gelžke-

smarkiai“juos aukuoti.“ Ber- P»«W?s Churchill pa-pradėjo griūti i anglių kasy- “P“"1135 
lvnas mane ša kad rusai nra sake svarbl4 prakalbą pa-, klas. Namai pradėjo bras- agentas ir pavojingas prie-
dėjo puolimų ir Maskvos Ta Jo Kalba turėjo ;kėtišalygatviai ir gatvės sa& Kai andai buvo suimti is Juos pastatyti vaU^beHrai- HlJ stotis, pašt?i telegrafą ir
fronte. Iš tenai jie atakuoja Ąu .hkslu. Visų pirma, jisar pradėjo trukti, žeme eme . rai ,, hnmhnmi-
Smolensko kryptimi. !sPeJ° Ital!Jos zn??ne.st. , !e,lst15 za™>?'. ™'°J a ';™ kentei X’r so

Kaip žinoma ties Maskva Jiems. artinasi išnaikinimo j plysys atsivėrė 5 pėdų plo- dviem tų kenkėjų Leiner su-
vokiečiai turėjo užėmę tri-

navo apie 300,000,000 
doleriu.

kampį tarp Viazmos, Rževo
ir Velikije Lūki. Pastaroji prasidėsiąs Italijos naikini- 
vieta randasi už 90 mylių ni?S- Ąliantų or.° PaJegos 
nuo Latvijos sienos, ir Mas-:^?aas ją sistematmgiį mok-•* _ _ - . cvlivAiii rausvu I ne mioeTr

kitas susisiekimo įstaigas. 
Gi franeuzų karo laivams

_..*.**. • Pereitą sąvaitę visą pa- uoste davė įsakymą tuojaus
pavojus. Užėmus aliantams čio, 150 pėdų ilgio ir taip <-eikę> savo namuose pne- sauų sujaudino žinia, jog nuleisti kopėčias, kad į juos 
Afrikos pakraščius, iš tenai gilus, kad dugno visai ne- giaudą. Ir teisėjas įsake pri- fpoujono uoste franeuzai su- galėtų sulipti vokiečiai.

simato- taikintųjų suolui sitą šnipų naikino sav0 kar0 laivyną, Francuzų admirolas Jcan
kad jis nepatektų į vokiečių jde Laborde atsakė: “Aš Sau

kas tik artinsis
Žinios sako, kad per ų globotoją išteisinti. J1O

naktį ir sekančią dieną suiro' Tuo tarpu Chicagoje aną- ianRa^. Susprogdinta ir nu-
____ • nnn____ _ • _  riion tnvoc ir mATino hmm . ° . _ .

Suskaičius visus lavonus,, i ūsai 
Maskva tikėjosi šitą skaičių fronte 30 kilometrų (apie

EuTtiėršta vieta almu budu. Jos miestai bus' apie 200 namų. Vieni jų su-' dien ttvas^ir motulę buyo ^andinte“^^^“^ 60 ka-1 pju mano'iaivų.
jau pralaužė vokiečiu, nušluoti nuo žemės veido, kiypo, kiti nusmuko nuo pa- nuteisti, tėvas pasmerktas į>o laiyų> kuriį pastatyma 
‘30 kilometru (apie 20 Bet italai nepnvalo dėl to matų, da kiti įdubo į žemę. mirų, . H?tai kad savo sūnų, r,ancuzijai kainavo api. 

y p kaltinti aliantus. Aliantai1 Sutruko vandens ir gazo du- įlipus} iš vokiečių subman-mylių) spragą. '
Tik vienas dalykas nela-

pakilsiant iki 50,000.
telegrama skelbė, kad už- bai mums aiškus, tai ta Rusi- -Anglija darė didžiausių pa- švilpti aukštyn ir bėgti gat- BRtakoiis* įSneT^vistiek
muštų ir nelaisvėn paimtų jo. bol evnkų aritmet a. bu „esikiš- žemė nusileido anie pustre- nebus paleistas laisvas. Jis
vokiemų skaičius pasiekęs A^.e po.a są aicių atgal tų Misso?inis galą pra. fios pMos. - bus uždarytas j koncentra-
įui Undone a^Sčiatoi ofen$, Ves? Stalingradu, dėjo. Taigi, jeigu Italijos | Pittstone gyvena daugįie. cijos stovyklų prezidento
kad jeigu 100.000 vokiečių jie skelbė, kad vokiečių te- z™ne-- ku™) yra 40,000,- tuvių, bet ar is mūsiškių, tas įsakymu,
vra užmuštu ir paimtų ne- nai buvę apie 300,000. Iš to ?00, nenori būt sunaikinti, nukentejo, da neteko patirti. .. . M . -
iaisva" tnfnni® 190 nnn in skaičiaus iie Daėme iau anie Jie pi ivalo tuojau_is šito ka-į _ _____ _ nepaprasta Moteris
turi 
išeitų 
Hitleris
fronte apie 220,000 
viu.

Bet tai da nebuvo galas.
ne^krikad2uimu1SsV1X S^TnežS M* kruvinas. BetAngli-be abejo,' jie ruošiasi daiyji Jo” pravarde. Ji buvo 26 
latviais vokiečiai “ netekę Maskva sako, kad ties Sta- premjeras mano kad maują užpuolimą ant Solo- metų amžiaus moteris,^ bet 
iau«114 000 vvru neskaitant lingradu vistiek dar esą Pirma J1S Pabaigsiąs Euro-: mono salų. Amerikos bom- Jaa nuo pat mažens buvo 
1 ’ *rŲ’ 300,000 vokiečių, kurie at- F°J» P.ešu Azijoj. Kai naciz-|banesiai tuojau tuos jų pa- pradėjusi ištvirkusi gyveni-

kakliai mušasi.

karo su Italija nenotėjo. dos žemėj, vanduo pradėjo rios, priėmė į savo namus.
1 • t - x. New Yorke išteisintas

sužeistų. Ir kasdien rusai ei
na vis pirmyn ir pirmyn, 
kasdien atsiima iš priešo vis 
daugiau miestų ir kaimų. 
Tačiau priešas vis dar tebe
sėdi Stalingrade ir kol kas 
nesitraukia iš tenai.

Pereitą sąvaitę vienas 
pranešimas iš Sovietų sosti-

ame Tačiau suprasdamas, kad 
p ‘išėjimo nėra. nes nuo jūrių$300,000,000. ... > . . ....

Kiek yra žinoma, Toulono laivyną tykojo vokiečių
uoste stovėjo 64 karo laivai, 
kurių vertė apskaitoma ši
taip:

Trys šarvuočiai po $35,- 
000,000, kartu $105,000,000.

Keturi skraiduoliai po 
$15.000,000 — $60,000,000.

submarinos, o nuo sausze- 
rr.io vokiečiai traukė savo 
artileriją, admirolas De La
borde davė savo laivams į- 
sakymą skandintis. Tuojaus 
pasigirdo apkurtinantį? spro
gimai, ir vienas no kito lai-

Trys skraiduoliai po $10,-f?1 pradė-io sk?stk Tuo Pa‘ 
000,000, kartu $30,000,000. c,u la,ku nedėjo amumci-

jos sandėliu sprogdinimas
vams aptarnauti — $2,000,- gumoje. I trumpų laika 
aaa r- t , buvo sunaikinti visi uosto

įrengimai.
Franeuzai dar turi gerų

26 submarinos po $1,500,- karo laivu anglų Aleksand- 
000, kartu $39,000,000. Į i joj ir Gibraltare, kur iie

Sakoma, kad ištruko tik :2?UiVO "v ki‘ko!T1^
viena ar dvi submarinos ir kato nertiaiųs. ryti franeuzų 
vienas ar du naikintuvai. kar° laivai stovi Martinikos

Vienas laivas juros lėktu-

000.
25 naikintuvai po $2,000,- 

000, kartu $50,000,000.

mas Europoj bus sunaikin- ruošiamus darbus apmetė mą. Būdama 13 metų am- Visi kįti buvo susDrogdinti saloj, netoli nuo Amerikos, 
tas, tuomet Anglija visas sa- bombomis. Japonų kovos or- žiaus ji buvo baudžiama jau francuzlJ admįrolo Jean de n Afrikos uostuose, kuriuos 

susmukusi Laborde įsakymu, kad nepa- dabar užėmė aliantai. Ma- 
.... ..... . ... , . . re^uo^a uz tektų į priešo rankas. Tą ad- noma, kad visi šitie laivai

Kinijai sunaikinti japonus. Ifrvs iannnn orlaiviai tnni bu. narkotiku bizni, o susilau-

vo jėgas atkreipsianti į Azi- laiviai buvo pakilę atakuoti kaip prostitutė; susilauk 
t\.ą LfaryS r raneuzų ją jr padėsianti Amerikai ir mūsiškius bombanešius, bet 16 metų ji buvo areštuota

Laivynas Alek- " " —•------  ’• ........................ u:~-: -
sandrijoj?

Aleksandrijos uoste, ang-
- i iv- i a oao aaa lų Egipte, dabar stovi vienas nes skeibe, kad 300,000 \o- francuZų šarvuotis, keturi 

kiečiu armija Stalingrado:gkraiduoliąi (kreiseriai), ke-

Spyrė Francuziją 
Apskelbti Karą 

Amerikai.
fronte jau apsupta iš visų 
pusių ir dabar prasidėjęs jos 
naikinimas. Tai buvo labai 
gera žinia. Bet dabar vėl 
pranešama, kad priešas ties 
Stalingradu da nėra apsup
tas ir smarkiai kontrata
kuoja.

Gali būt, kad rusai savo 
bimėjimais truputi perdaug į-'“ n”urfja

Ii naikintuvai ir kelios sub- 
marinos. Kai Toulono laivy
nas nusižudė, tai Aleksand
rijos laivynas dabar lieka

Kai Anglo-Amerikos spė
kos išlipo franeuzų Afrikoj, 
r.aciai pradėjo spirti Vichy 
franeuzų valdžią, kad ji ap
skelbtų Amerikai ir Angli-didžiausia franeuzų eskadra ...... ..

ant jūrių. Jos viršininku yra kar« lr eltų lsvlen su Vo‘ 
admirolas Godfroy. Šitie lai
vai
cia

trys japonų orlaiviai tuoj bu- naikotikų biznį, o^ sušilau- jy|jj-Qja vokiečiai už tai areš- dabar stos aliantų tarnybon.
vo nušauti žemėn. Be to, kusi 23 metų amžiaus jau tavQ jr gajj sušaudyt. Kiti; ---------------
mūsiškiai bombanešiai su- nužudė žmogų, kuris apsi- laivyno karininkai taipgi esą J rpštuutū Juo-

! pleškino tenai du priešo lai- eme pavėžėti ją sa\o auto- areštuot^ nors pirma žinios J v rz • • 
ivu, vienam pataikydami net mobihum. Grąsindama jam c Rė Rad visi laivvno kari- ŪŽIU Kareivių. io bombas. Visi ’mūsiškiai revolveriu, ji nusivarė tų vy: nlnkai į“j™ini’k^ °nuėjo perei* ?ąvaitę Ari
bombanešiai sugryžo atgal. Į kornus, liepe nusirengti juros dugnan kartu su savo juodveidžiai kareiviai buvo

----------- ir paskui nušovė Jos vyras., įaivaig . įuRėl kruvinas riaušes Vi.
RUSAMS PADĖS FRAN- Claude Henry dabar sėdi Hitleris buvo žadėjęs j ea tai įvyko Phoenixo mies- 

CUZŲ LAKŪNAI. Texas \alstijos nalejime nu- youiono uostą neiti, bet ne- te. Priežastis buvo tokia. 
Maskva praneša, kad šią teJsSas aV-c^ai metų, taip pat iškentė. Pereitą sąvaitę jisai Juodveidis kareivis susipy-

sąvaitę tenai atvykę iš Ang 
Ii jos 14 Kariaujančios Fran
cuzijos lakūnų, ir kad vė
liau atvyksią dar apie 50.

kietija. Vichy valdžia neži- 
nojo, ką daryti. Ji svarstė ši-bu\o anglų internuoti . klausima * 48 valanda? be nau atvvKsia c dar 1940 metais, kai Klausimą 4» \alancias be, d4į

ija pasitraukė iš ka- ^ak<«- PagaIla? Prade:! prieSP vokiečius '
svetimšaliaigiriasi. Bet kad jiems dabar į Francuzu iurininkai iki 10 balsuoti- šeši ministeriai Pries y 

geriau sekasi, negu pirma. -ini valdžios:ba.lsav(> karaykeIbtl< bet.8 niutlniai
balsavo priešingai. —genau udavoissaV0Va.««w, , ... - T t ila. negalima ginert. Tam|a, | ir vaikščiodavo laisvi kakav0 . Pn.?sln?a.L, Ir ta!P 

yra dvi svarbios pnezaftys: »Aleksandrijos miestą> bet Francuziją išvengė karo.
viena, vokiečiai laba. susilp- k admirolasJ Godfroy visa'. Sitų informacijų dabar
nino savo jėgas, daug jų iš
traukdami į pietus, kur 
aliantai dabar veda didelę 
ofensyvą: antra, prasidėjusi 
Rusijoj žiema labai apsunki
na vokiečiams susisiekimą ir 
aimijos aprūpinimą reika
lingais daiktais. Todėl ru
sams turi geriau sektis. Pa- 
tvs vokiečiai

laiką gyvena savo vyriausia
me laive. Anglai iki šiol ne
darė jam jokių pasiūlymų ir 
jis niekam nesakė savų in
tencijų. Dabar tačiau padė
tis pakitėjo. Vokiečiai už
ėmė visą Francuziją, o fran
euzų Afrikos imperija stojo 
aliantų pusėj. Taigi išrody-

teikė Associated Press agen
tūrai vienas Vichy Francu
zijos diplomatas Europoje.

už žmogžudystę 
Nežiūrint tokio

mo. šita moteris buvo karšta

Aliantai Paėmė Tu 
nisos Aeroportą.

Iš aliantų buveinės Afri
koje šį utaminką atėjo ži
nių, kad anglų parašiutinin
kai nusileido ties Tunisos 
miestu ir užėmė tenai vokie
čių paruoštą lauką orlai
viams nusileisti. Aliantų ar
mija dabar supa Tunisos ir 
Bizertos miestus,

.• R‘ nusiuntė maršalui Petainui ko su viena nigerka ir kirto 
1 ,virr?" laiška. kuris buvo pristaty- jai bonka per galvą. Juod- 

tas vidumoktį, kad jis, Hit- veidis policininkas norėjo 
o kai

sitikėti. Beveik visi jie esą tas šoko muštis, šovė jį. Ta- 
“išdavikai” ir bile kada galį da juodžiai puolė juodą po- 
atidaryti Toulono uostą licininką. Tam į pagalbą

r kėdf pLišauk^Unku'ku! neg?lįs -francu2ak Pa- muštik? suimtk
ūsams kovoti -o

Tai bus pir-

jos fronte, 
neįsileisdavo 
jokių svetimšalių.

Rusi-
nigą, kad ją paruoštų “lai
mingai kelionei į kitą pa

v cciii loanai ĮIUCI- 1 * ” L? f ’ * f t* jiviinuna.

Iki šiol Maskva - e - ?nes pat T1- aliantams: todėl jis turįs tą pribuvo daugiau policininku
zo Į savo frontą Ji uostą užimti. h prasidėjio baisios riaušės:

HITLERIS AREŠTUOJA 
FRANCUZIJOS VADUS.
New Yorke gauta žinių, 

; kad Hitlerio įsakymu tapo 
areštuotas Paul Renaud, bu
vęs Francuziios ministeris

lę skalbyklon, kad išskalbtų 
ir gražiai išprosytų. Užsidė
jus tą suknelę ji atsisėdo į 
elektros kėdę ir nusišypsojo. 
J ai buvo paskutinė jos šyp
sena...

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS BRIDGEPORTE.
Bridgeport, Conn. — Pe-

Pradėjo muštis ir šaudytis 
400 kareivių ir kariuomenės 
policininkų. Ir visi jie buvo 
juodveidžiai. Kai riaušinin
kai buvo nugalėti, tai duįeitą sąvaitę ugnis čia su . , ..... ...

naikino du miesto triobesiu juodveidžiai gulėjo jau nu- 
UŽDARĖ 1160 NAKTINIŲ ant Main streeto, kur buvo ?auti ir 12 sužeistų. Paskui 

“PASILINKSMINIMŲ.” miesto įstaigų ofisai ir ke- PJ aidėjo areštai. Suimta is 
Dėl įvykusios naktiniame H?tas privatinių biznių. Ug- v:so 180 Juodukų kareivių ir

JANKIAI SUSPROGDĖ 
JAPONU UOSTĄ 

KINIJOJE.
Pereitą nedėldienį jankių pirmininkas iki vokiečių ar- ,7ei 1V v nusius iianuuiame r--—viena iuodveidė merea

orlaiviai smogė skaudų smu- mijos Francuzijos įsiverži-Bostono kliube tragedijos, p 18 sunaikino daug kilimų xiena ju<><n<-iue meiga.
prisipažįsta. Aųkadil.ad-iro|asG(;df,.įy gį japonams ‘franeuzų.Indo- ™-1"' perek% ftsubat(?s. nak‘! t „‘k Aprėkiu "\uortoliai rie‘ NEW YORKE PADARY- 

- —j turėtų su savo laivais dabar Kmijjoj. Jie suardė didžiau- vyS v maus reiyaių minisie zuvo artl oqq gyvybių, Bos- ,. b PreKių. Auoaonai sie-turėtų
stoti aliantų pusėj. Mes ma
nom, kad jis taip ir padarys, 
jeigu jis nėra fašistas.

Sj japonų anglies krovimo ris- Jiedu esą jau atgabenti į tono Laisnių Komisija sį 
uostą Campho-Portą, suar- Berlyną. utarninką uždraudė visokius

s: kia $350,000.

vokiečiai esą labai gerai ap
saugoję apkasais ir minų 
laukais. Vokiečiai turi tarp 
20,000 ir 30,000 kareivių 
Tunisijoj, o aliantai turi apie 
150,000, todėl nėra abejo
nės, kad aliantai vokiečius 
nugalės

ITALIJA NUŽUDĖ DU 
ANGLU.

Roma skelbia, kad perei
tą sąvaitę Italijoj buvo nu
žudyti du “Anglijos šnipai,” 
kurie mėnuo atgal buvo išli
pę Sicilijoj iš anglų subma- 

kuriuos rinos sabotažo tikslais.
ČILĖ IŠKĖLĖ SAVO AT

STOVYBĘ IŠ VICHY.
Čilės respublika pranešė 

savo pasiuntinybei Vichyje, 
kad ji persikeltu iš tenai į 
Barcelona, nes Vichy dabar 
užėmė vokiečiai.

dė elektros stotį netoli ka
syklų, uždegė japonų sandė
lius uoste ir sudaužė vieną 
traukinį.

ai .ta .i- ta. imi- raktinius pasilinksminimus 
ANGLAI UZEME DA VIE- Bostono hoteliuose, restora- 

NĄ FRANCUZŲ SALĄ. nuose> saliunuose ir nakti- 
Vichv

nuošė,
radijas pranešė, niuose kliubuose. 

kad Indijos vandenyne ang- Laisnių Boardas

TA 40 KRATŲ.
Federalės valdžios agen

tai New Yorke padarė 40 
kratų ir suėmė apie 200 fo- 

itartino turinio.

suspen

UGNIS SUNAIKINO 
21 ORLAIVJ.

Hamilton, N. Y.—Pereita tografijų 
sąvaitę čia sudegė Colgate Nuotraukos parodo Pana- 
aerodromas su 21 mokomo- mos užtvaras, Amerikos ka-

lų kariuomenė užėmė fran- davo iš viso 1160 laisnių to- orlaiviu. Ugnis kilusi is *r amumci-
euzu salą Reunion, kuri guli kiems pasilinksminimams, elektros laidų. tos dirbtuves, Ne\\ lorko
už 400 mylių i įvtus nuo Ma- Tas paliečia 35 hotelius,

STALINAS SVEIKINA 
AMERIKIEČIU LAIMĖ

JIMUS AFRIKOJ. ___________ __ r_____  _______7
Stalinas prisiuntė Ameri- dagaskaro. Madagaskarą 682 restoranu ir 293 saliunus PADANGOMS GRĄŽINTI 

kos karo sekretoriui Stimso-,anglai užėmė jau anksčiau, bei naktinius kliubus. LAIKAS PRATĘSTAS.
nui telegramą, sveikinda-' --------------- Cocoanut Grove kliubo Valdžia praneša, ka<l at-
mas Amerikos armiją pasie- UŽ VIENĄ “KVISLINGĄ” tregediją tirs valstijos vai- liekamom automobilių pa

jos dirbtuves, 
tiltus ir tt.

NELAIMĖ ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Weatcroft, K v. — West
džia; visi faktai bus patiekti dangom grąžinti laikas pra- Kentucky Coal komp' ii .iosSUŠAUDĖ 8 BELGUS.

Afrikoie. Jis reiškia vilties,! Stokholmo žiniomis, Char- į grand jury rankas, kuris tęsiamas iki gruodžio 15 kasykloj sį panedėlį Įvyko
kad šitie laimėjimai rodo, leroi mieste naciai sušaudė turės nuspręsti kas yra kai- dienai. Kas turi daugiau sprogimas, kuris uždarė no-
jog “bendram musų priešui 8 belgus už tai, kad nežinia tas, kad vienam “pasilinks- kaip 5 padangas, kitas pri- žemy 230 mainerių; bet
neužilgo bus suduotas triuš- kas užmušė naciams parsi- minimų” urve žuvo tiek valo atiduoti garažams, o daugumas išsigelbėjo, tik 6
kinantis smūgis.” Įdavusį miesto burmistrą daug gyvybių valdžia už jas užmokės, į vyrai bnv.» užmušti

kus tokių didelių laimėjimų
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KODĖL SOCIALISTŲ 
PRIEŠAI VARTOJA SO

CIALISTŲ VARDĄ.
“Naujienos” aiškina, ko

dėl Vokietijos fašistai vadi
nasi ‘‘nacionalsocialistais.’’ 
Tai dėl to, kad patraukus 
savo pusėn darbininkus. 
Girdi:

"Kol hitlerininkai buvo opo- ; 
zicijoje ir kovojo prieš respub
liką. jie vartodavo tą pačią de
magogiją. kaip ir komunistai, 
kaltindami socialdemokratų 
vadus, kad jie. esą. ‘išdavė’ so
cializmą ir pasidarė darbinin
kų ‘išnaudotojai.’ Rudieji de
magogai gyrėsi parodysia. 
koks turįs buti ‘tikras socializ
mas,’

vietų spauda šitą karą vadina 
‘tėvynės karu’ (“otečestvenna- 
ja voina”) — kaip kad buvo 
vadinamas karas prieš Napo
leoną.’’

Jeigu Maskva pradėtų 
skelbti, kad ji kariauja už 
“komunistinę santvarką,” 
tai nei Amerikos, nei Angli
jos žmonės nenorėtų jos 
remti.

Taigi Čaplinas savo kalba 
ištikrujų “patarnavo” Rusi
jai kaio meška.

LIETUVIŲ VIENYBĖ 
AMERIKOJE SUSTIP

RĖJO.
D-ras K. Pakštas pastebi, 

kai tik jie paimsią vai- kad per ši karą lietuviai yra

UKd-KiVij, SO. fcOšlOr*

ši nuotrauka parodo angių ofensyvos pradžią EI Alameino fronte. Afrikoj. Ji prasidėjo ne
apsakomu priešo pozicijų bombardavimu. Nuotraukoj matosi, kain vokiečių tankai ir kiti 
karo pabūklai lekia į padanges.

Keliatas Faktu Apie 
Afriką

Kai dabar Amerikos ir Į Jeigu atsiminsime, kad vi- 
Anglijos armijos stengiasi įsos Francuzijos plotas turi 
išmušti iš Afrikos vokiečius tik 212,659 keturkampes

nebus gal pro 
keliatą faktų

mylias, tai nesunKu bus Įsi
vaizduoti kokius milžiniš
kus plotus užima tos koloni
jos Afrikoje.

Iki šiol tos kolonijos tar- 
Europoje valstybėms

džią į savo rankas.”

Bet paėmę valdžią i savo 
rankas, naciai pradėjo tu
pintis ne darbininkų reika
lais, o savo kišeniais. Į trum
pą laiką jų vadai pasidarė 
milionieriai. Šiomis dieno
mis Anglijos radijas paskel
bė, kiek nacių et štas Goerin- 
gas turi investavęs pinigu 
užsieniuose. Štai keliata- 
skaitlinių:

“Goeringas turi nusipirkęs 
gyvasties apdraudos ‘policies’ 
užsieniuose už 4 milionus dole
rių. Per savo agentą Eduardą 
Buerkelį jisai yra Įsigijęs A- 
merikos pramonės bonų už 
750.000 dolerių. Kito savo 
agento vardu jisai yra pasidė
jęs Sumitono banke. San Fran
cisco mieste, pramonės bonų 
už 600.000 dolerių. Brazilijoje 
Sao Paulo Save Deposit banke 
jisai yra pasidėjęs savo įgalio
tinio. Heinzo Schuettero. var
du 1.250.000 dolerių. Kitus 
400.000 dolerių jisai laiko 
Zueriche (Šveicarijoje) i.- 
400.000 dolerių, taip pat pasi
slėpęs už tarpininkų nugaros, 
jisai turi Chicagoje.”

Taigi, anglų žiniomis, vien 
tik užsieny Goeringas inves
tavo apie $8,000,000 per 10 
metų. O juk ir Vokietijoje 
jisai supirko daugybę pra
monės akcijų. Ir tuo pačiu 
laiku jisai katališkai gyve- 
r.o. Kuomet Vokietijos dar
bininkai gyvena pusbadžiu, 
tai Goeringas vos paneša sa
vo lašinius.
. Gi iki 1933 metų. kol na
ciai neturėjo savo rankose 
Raidžios, Goeringas buvo 
Visiems prasiskolinęs ir vaik
ščiojo kiaurais batais.

Tai toks yra rūdmarškinių 
fašistu “socializmas.”

aaug vieningesni, negu jie 
buvo 25 metai atgal. Jis 
sako:

“Tuomet Amerikoje lietu
viai nesudarė vieno fondo ir 
vienos tarybos politiniams rei
kalams. Dirbo paskirai. Jei 
sueidavo į bendrus mitingus, 
tai tuoiau prasidėdavo aitrus 
ginčas, rietenos. Laikraščiai 
ne vien polemizavo, bet dar 
stipriai koliodavosi, pavaitoda
mi labai piktų žodžių ir prasi
manymų. Panašiai elgėsi Lie
tuvos ir Rusijos lietuviai. Sun- politikos redaktoriaus 
kiai
mo gos buv
Pati nepriklausomybės mintis baltijo 
ne visose srovėse buvo nrigi- ypatinga 
jusi. Tiktai jaunimo daugumos tos Sov 
ryžtingumas ir dviejų metų kau pateko vokiečių globon 
(1918-20) savanorių karo žy- Tačiau visos 
giai krauju pirko Lietuvai lais- sutvirtino lietuvių, latvių ii’ 
ve. kurios kaimynai nenumatė estų tėvynės meilę ir norą 
ir kuriai jie ginklu priešinosi gyventi nepriklausomai.
ištisus du metu. Maskvos vyriausybė

vienvbe ardė men-______ z i-»_i _ pavusi raoniiijĮ,
ir skelbė, esą tos tautos 

vai apsisprendusios 
Į Sovietų Sąjungą. Autorius 
Į tai atsako: “Juk žinoma, 
kokiomis aplinkybėmis vy-

Pabalčio Salys tarp
Kūjo ir Priekalo

Ženevos dienraštis “Tri- kais nususinti gyventojai priešinimo, kai 
hune de Genėve” šių metų dabar vėl ekonomiškai iš- buvo pranešta 
spalių 3 d. paskelbė užsienių naudojami. vinys yra

ir italus, tai 
šalĮ paduoti 
apie Afriką.

Savo ploto didumu Afri
ka užima antrą vietą po Azi
jos. Nuo Europos ją skiria
Viduržemio jura, nuo Azijos - - . _ . . » ,o i i r> j kaip žaliavos ir maisto sal-—Suezo kanalas su Raudo- ' - < • 
naja jura, o nuo Amerikos y1?1* .. . T ...— Atlanto vandenynas. , s f««ncUZ'jos ir italuos

kolonijų paskutiniais laikais 
Visas Afrikos plotas turi “ašis” gaudavo daug me- 

apie 11,500,000 keturkam- džiagos. Kaip musų V aisty r 
pių mylių žemės ir apie 150,- bės Departamentas infor- 
000,000 gyventojų. Apie muoja, iš Francuzijos kolo- 
tiečdalis jų yra semitų arba nijų vokiečiai traukdavo 
žydų rasės, atėję iš Azijos grūdus, vyną, vilnas, valgo- 
ntatmenamais laikais; be- niaji aliejų, geležies įudą, 
veik visi jie priklauso Maho- manganą, kobaltą, salietrą 
meto tikybai. Kiti, tai vis -:r kitokius dalvkus. Dabar 
Čiabuviai juodžiai. Iš juo- šitie šaltiniai fašistams iau 
džių žemiausia stovi bušme- uždaryti arba baigia užsida- 

sako autorius. Gaiima buvo nai, kurie da nemoka kalbė- ivti. Jeigu aliantai užvaldys 
pasisakyti tiktai “Už” arba ti. Tai nedaug kuo nuo bez- Viduržemio Juią, tai mais- 
iš viso susilaikyti nuo baisa- džionės besiskirią padarai, tas iš Afrikos galės eiti jų 
vimo. Miestuose gyventojai Af|ika kar§toj žemė, armijoms ir civiliems gyven- 
buvo verčiami balsuoti, la- 1u - Pusiaujo (ekvato- *'*Jams "?1a,tmt1l Artimuose 
tau net ir tokiuose liaudies ;.iaus) linija į kone Rytuose. Iki šiol maistą toms 
seimuose susilaukta pasi- t sritims siųsdavo Amerika.

ĮJCtvA , VC VIUUlle X viUUly 11UV . * /• • I '"l • *

.. pusiaujo vadinasi šiaurės Afrikos užkariavimai
estą. Jog jų uzda- Afrika, o į pietus-Pietu Af- < abar palengvės Amerikai 
likviduoti paskuti- ,ika. Kal.a/dabar eina lau. darbą, o fašistams reiks di-

atstovams

Paul autorius nius jų valstybių nepriklau- »ės Afrikoje.
pusiaujo pusėm 

dideli Sacharos ty- 
r nėra jokios gyvybės, 

visą Afrikos plotą >s Europos

deli nuostoli.
Afrikoje via kavos, gu

mos, korkmedžio ir kitokių 
daiktu, kurių Amerikoje da
bar labai trūksta.

Milžiniški Afrikos plotai 
tenai buvo tebėra da neištirti. Tenai yra

įklausomos vals- vietų, kur baltas žmogus da
voKiecių giopon. Į-acj Pabaltijo tautos atgaus vo seimus gyvyue. ranasiai tybėlės: Etiopija ir Liberija, nėra buvęs. Galimas daik-
s nelaimės tiktai savo laisve šios tautos lieka ™ivo Latvijoje ir Estijoje. get vėlesniais laikais Etio- tas, kad jos žemėje yra labai

Toliau autorius sako, kad piją buvo iau pavergę italai, didelių turtų. Pietų Afriko
Fabaltijo valstybės nedavė Dabar anglai italus iš tenai je anglai jau yra atradę gau-
jokio pagrindo agresijai išmušė, bet ar po karo Etio- sias aukso ir deimantų ka-

yra atrasta ir ang-

savo laisvę, šios tautos lieka 
ištikimos laisvės ir neutralu
mo idealams.

Šveicariečiu laikraštis

kas tautos kultūrinis lygis 
šiurkštus chamizmas. Per 25 
metus Lietuva praėjo dideli 
evoliuciios. net revoliucijos 
kelią. Jos kultūrinis lygis ne
paprastai pakilo. Išmirė dau
gelis urvinių žmonių, nors vei
slei jų dar
jie kaikada
spaudoje paburnoja. Bet cha 
rrizmas lietuviuose

, oku- “Neue Zuericher Nachrich- >£ pija bus pripažinta kaip ne- sykias;
Vėliau tpnv Zkamlilai 4 n,<r_ Kesi neutralumo, ¥ įsos trys priklausoma valstybe, sian- lies.
“lais-U--,. on d nocl-ofha vodumu <iautos tur^ alškiai išryškintą dien da niekas negali paša- Afrika vra seniausia žmo-Įsilietij -^traiDti^rLe X tauti-nę S?monę ir .kovojo kulruios loPšinė‘ E^Pto

- P- anie 1- tan‘n svetimą okupaciją dar Pirmutinė Europos valsty- piramidos. statytos 3,000 
ap«isprendimo taikymą Pa- ca“z.m® Mikais. Lietuviai bių sutartis dėl Afrikos pa- metų atgal, ir šiandien stebi-.

praeityje atsispyrė ne tik sidalinimo buvo padaryta na architektus. Dar 4,000
prieš totorius bei moskovi- Berlyne 1844 metais. Vėliau metų prieš Kristų egiptėnai
tus, bet ir prieš germanus, čekė kitos sutartys. Po pir- statė stebėtinus paminklus,

mutinio pasaulinio karo Vo- kalė iš akmens sfinksus, ku-
buvo iš Afrikos kolo- rie iki šios dienos stovi kaip

peiius, kuriuose buvo at- ̂ rtPrio mZtinėmiTenkaktn- pr!es ’Permontininkus> tiek nijų išstumta ir Afrikos plo- tu laikų civilizacijos liūdi-
, . ypa,c Eu' spausdintos pavardės žmo- . ėmic papitavpą pneš lenkus. Pasak auto- tas buvo padalytas maždaug ninkai. Reikia žinoti, kad

ropoję, jau gerckai nusilpnėjo r,- paskirtu okupaciniu i- ctrain«ni”s kuriais namiš naus’ netenka abejoti, kad taip. skaitant keturkampė- pirmutinis pasauly universi-lr „ebe^h uždrausti,BaL*uoto.ia’i pa,e^- ,,abaltijo taut0E ..x_^. . „ . , . ,
grrbmgai pasirodyti kultunn- ne£raū;0 t,JO<e tepeliuose S- ™ 20 metu nepriklausomybės
guju tautu tarpe. Pakilo savo r;Xe-’‘’ajTautos nępripaziaa ^laikotarpio. kurio metu jos 
tautinės kultūros vertinitnas "Xrtjo ąaHmunro kritei- ,fek Jqs
ir oaritikėjimas savo "^įkyti nuo balsavimo,, nes jie Vento/u Benitu au- '2aaukos' *“<* -a?®'n¥ Uisv«-

, , , . - , . baltijo tautoms. Straipsnio
ko plebiscitas, kuiiuo norėta autoriu? nabrėžia. kad Pa-

neužmiršo mis mvliomis:

ČAPLINAS PATARNAVO 
RUSIJAI KAIP MEŠKA.

Rengdami galingajai ir 
turtingajai Rusijai sušelpti 
mitingą. Chicagos komunis
tai anądien pasikvietė ir ko- 
medijantą čali Čapliną, kad 
daugiau žmonių sutraukus. 
Ir paskui jie gyrėsi, kad jis 
“puikiai nukalbėjo.” Bet 
“Naujienos” sako. kad Čap
linas patarnavo Rusijai kain 
meška, nes—

“Chaplinas pareiškė, kad ru
sai ‘kovoja už komunizmo san
tvarką’ ir todėl, esą. prieško- 
munistinė propaganda truk
danti pilną kooperavimą tarp 
Jungtiniu Tautų.”

tetas buvo pastatytas irgi ne 
Anglijai .......  4.014,000 k“r kitur bet Aleksandrijos
Francuzijai .... 4,245,000 E«’Pte- talRI Afr‘-
Italijai ........... 591,000 Ko^e‘
Ispanijai ........... 129,000 Bet pasiekusi šitokio laips-
Belgijai ..... ...... 910,000 nio, Egipto civilizacija to-
Portugalijai .... 927,000 liau nėjo. Jisustojo ir apmi-
Egiptui ........... 350,000 iė. Ir todėl gilesnės Afrikos
Etiopijai ........... 350,000 sritys pasiliko iki, Šiol neiš-
Liberijai ........... 40,000 tirtos. <2 ~

didžiausią vaidmenį 
atliko savas
kitos aukštosios mokyklos, iš- ;;;uona Stai kokiu budu buvo .V^ntib, ‘‘enns d^kSmei'' “ sukil° Prieš ^išeisltus ir 
lodžiusios keliata tūkstančių .-j: ,.į mentai kurie ■.tuacn'1’a, ano- aekiaiaci- )ia$kelbė nepriklausomybę,išmokslintu jaunų žmonių. '<£££ į£įaP bahavv ui ?? Pa'eikta surengė sunpa- į ; š vogįečiams

“Bendre fondo Amerikoie. : ■■ š i -- .„ tijos demonstraciją uz anglo • F
neturime bet bendru politiniu I • <1ek^'acU? • ^e_ saksus. nežiūrint vokiečiu '* U " ............. — ..........
tarvbu vra Ypač pabrėžtina‘ V1S1i a? nepaklu^,okupacijos sąJygų. tai ji tu- Straipsnyje pabrėžiama, KP/piUAĮ IR ACTAS DUODA ST1P>ra. Ypač pabrėžtina, elementai buvo negai- tai Dar]arė ne Eodėl kad ii dabartinės vokiečių ZiVi/lO UUUUA oi irkad S.a,s la.kars Amenkos L.e- lestingaj pašalimi s^ičiuo.^a^ metu Pabaltijo -------------------- ------ ------- — ” —

jama. kad 150,000 lietuvių, 'jos», ]aikų; demonstracija viltis atgauti nepri-
yi-a dingę, po bengta todėl, jog studentu Lausomybę nėra išnykusi.

nia be aeštvniu be varžvtiniu!C ~ V-'.”’’7 r" Ja ^ukė oaramos iš anglo- Priešindamiesi okupantams,’auMtjSs “5* labai paskirtos, Rremlįo !- ^ksų. nes norėta pabrėžti, rabaltiečiai turėjo patirti
svarbus reiškinys, rodąs lietuviu aukštą kulturingumą. Dabar jau niekas nebekelia klausimo dėl Lietuvos nepriklausomybės. Laisvė ir nepriklausomybė pasidarė visos lietuvių tautos duona kasdieninė, kaip vanduo žuviai, oras paukščiui.
Dėl šitų dalykų normalus žmo
nės nesiginčija.

,1 Šioj srity ,5,-gjo gauti antspauda ant nriZš Ridėjus vokiečių karui submvers,tetas ir paso, kuris įgalino užsidirbti vienerių^ mete Lietuvos 
iviUoną. štai koKiu budu buvo cm/tziratiTi anos deklaraci-

tuvių Taryba. Lietuvių Tauti
nė Taryba ir Nevv Yorko Lie
tuviu Taryba susikūrė be bar-!

latvių ir estų 
to kai “oueratvvinės

RIUS DANTIS IR PLAUKUS.
Taip aiškino D-ras Jarvis.

Jeigu mes imsime kasdien i Į,’’ bet geria ir actą iš to 
įsu savo valgiais po truputi į“saiderio” pasidariusį. Ir jie 

metu am-

To liau redaktorius laso. Toliau =traiosnvie i«vada- 1-- sPy.noJlm?sl kie “šalčiai,” nervingumas, r.o valgio paimti arbatinį
vokieV«u <ovietukOflrau'5neuS ma: “^abejojimo, ir Ln-^vĮk4feU na Da?SkZ !?UI?lgija’- klaai° >aukštuSą acto, ir kasdien
,no rato? laikas.- todėi vo-' donas supranta, iog iis davė Vokietija' esanti n’epV ^la£ >r kltok,e
kietiją tuojau pat pripažino nusiv\iimui. Butų prastai dėkinga ir Sir Staf- T * . g

" , t- r - absnrdiska tvirtinti nv an- L_j r-^z____ : i__ T»_v_ixr loki

Tiesa, yra saujalė 
mėlių—tai komunistai

Tuo tarpu gi komunistai šistai—bet jų visai 
kaip Įmanydami slepia tą ir jie baigia jau nykti 
faktą, kad jie kariauja už
komunistinę santvarką. A- 
merikoje jie skelbia, kad 
Rusija esanti “geriausia A- 
merikos talkininkė.” pade
danti jankiams nuo Hitlerio 
gintis. Net ir pati Maskvos 
valdžia nesako, kad ji veda 
ši karą už komunizmą. Anot 
Naujienų”—

Ji savo pareiškimuose sako.

pareiškimą anądien gia, kad actas sveikatai ne-

ti “Ostlandą, 
[šė HitlerisJAPONAI VĖL UŽĖMĖ 

ATTU SALĄ.
Iš Washingtono praneša-,. . x.. , , .. .,■ - kietijos koloniją.

kuris, kaip ra- / ou\o pa. u oeia, kokiu ;e jr kitur, anglų nuolaidos ,dymais nustatytas faktas, randa pleiskanų, paimkit 
savo knygoje Sovietų Rusijai ym iššauku- bet paties daktaro nuomonė, kasdien po tris kartus acto

stebint Vermonto farmerių su krienais ir valgomuojuĮ“Mein Kampf.” sudarąs s?m0- Parlamentai, ku-dideli susirūpinimą.
“natūraline didžiausios Vo- n.e. tu,e?f> --------- -- --------------------

ma, kad Aleutų salyne, ku-,k-«jos koloniją.” MOTERIS 3 SĄVAITĖS
iis prasideda ties Alaska, Vokietija save laiko Įpė-okupacija iš raudonosios ar-
japonai vėl užėmė Attu sa- diniu viso to tui to, kuri buvo miios nusės buvo iau įvyk- New Bedford, Mass.—Pe 
lą, iš kurios jie nesenai buvo nusavinę pi?mieji okupan- dvta. Buvo išstatytas tiktai įeitą subatą 

tai. “Tekiu budu vokiečiai vienas sąrašas, kuri, be to. savo

gyvenimą. aliejum, o jie sustos slinkę,
D-ras Jarvis gyvena Ver-Į’ra<*.fe 'f svei-

monto valstijoj ir sako, kad k* 'a™ą >sva,zdą. sako si- 
- J - - - tas dentistas.

NEGYVA VASARNAMY
; iiiviiiu

Vermonto farmeriai išgeria
čia buvo rasta labai daug obuolių giros Dantys taipgi busią svei- 

vasamamy nebegyva ((apple cider), kuri Įrūgusi kesni ir stipresni, vartojant 
naudojasi nusavinimo prie- Maskvos vyriausybė prieš Miss Helen Bassett, 73 metų pasidaro tokia rukšti, kaip kasdien po truputi uksuso ir 

buvo pastebėtas nedidelis i monėmis. kurios buvo išleis- tai rūpestingai išcenzūravo, amžiaus moteris, kuri gyve- actas, n 1‘°’orn ilorn’
lonroc L'mileli -ta ioti’T IZ\ T'/'kZZ'I zv 1 — 2 A TTiAMZt nnli T7z>l zl ryizio z4olr_

musų orlaivių išsprogdinti, 
šiomis dienomis ties ta sala

kad Rusijos žmonės gina savo japonų laivas, kuri musų or- žemę. savo tėvynę, savo i s tori- Iaiviai tuojau bombomis užneš ir tautines tradicijas. So- degė.

o jeigu ilgai pastovi, krienų, 
tai ir visai Į acta pavirsta. Jis Spalgenų sunka, kuri taip 
sako, kad farmeriai tenai pat turi daug rūgšties, irgi 

j geria ne vien tiktai “saide- esanti labai sveika.

v
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KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETU \ X

REIKĖTŲ IŠVALYTI IŠ CHICAGOS 
ŠALPOS STOČIŲ PARAZITIZMĄ.

IH.Chicago.
Prezidento Hooverio lai

kais, milionai žmonių liko 
be darbo; pražudė susitau
pytus pinigus ir nusipirktus 
namus. Tūkstančiai žmonių 
rankiojo maistą išmatose. 
Tūkstančiai neturėjo kur 
nakvoti, nes neturėjo iš ko 
nuomos užsimokėti. Ir tai 
buvo laikai' to magiko Hoo- 
verio, kuris žadėjo, kad viš
ta bus kiekvienam puode ir 
du automobiliai kiekvienam 
garadžiuje, jeigu jį išrinks 
šalies prezidentu. Bet kuo
met tasai magikas tapo pre
zidentu, tai vištų nebuvo ne 
tiktai puoduose, bet jų ne
buvo nei išmatose. Garažai 
liko tušti. Šalis buvo baisioje 
depresijoj.

Kai Rooseveltą išrinko ša
lies prezidentu, jisai griebėsi 
gelbėti žmones nuo bado ir 
anarchijos. Tuoj patvarkė,

kokius šešis ar daugiau mė
nesius laukdamas rendos.
Nesulaukdamas rendos, me
ta pašalpos ėmėją iš savo 
namų ir keikia pašalpos 
ėmėją, o ne “case vvorkeres.” 
Čia yra kalta ‘‘case worke- 
rė,’’ bet ne pašafpos ėmėjas, 
kuris neturėjo iš ko užsimo
kėti.

Juo “case workerės” dau
giau nusuka nuo pašalpos 
ėmėjų, juo daugiau gauna 
nuo savo boso pagyrimo; 
joms net algas pakelia už 
gerą pasidarbavimą.

Dabar Chicagos pašalpos 
viršininkai išgalvojo naujus 
budus eikvoti pinigus, kurie 
yra surenkami iš pirkinių 
mokesčio. Pašalpos viršinin
kai iš vieno ofiso padarė po 
keturis ofisus, Kad daugiau 
galėtų patalpinti veltėdžių, 
kurie gauna riebias algas.

Iš tokių ofisų siunčia pa-
kad bedarbiai gautų pašai- šalpos ėmėjus, senelius ir šė
pą. Kurie gali dirbti, valdžia neles, Į darbą. 60 metų ar se 
turi duoti darbo. Bėdai- nesnes moterrs siunčia į ge

ležies liejyklas prie sunkių 
darbų, nešioti geležis ir 
stumdyti trokus. Aklus žmo
nes siunčia i dirbtuves už 
sargus. Žinoma, dirbtuvės 
jų nepriima. Yra tokių atsi
tikimų, kad pašalpos stoties 
panelės nusiunčia moteris i 
tokias vietas, kur yra tušti 
lotai. Kaibu ne iš piršto iš
laužęs; esu matęs pats. Kuo
met senelius ii t uleles siun-

biams šelpti Įsteigė pašalpos 
skyrius visuose miestuose.

Tačiaus iš pašalpų stočių 
išsivystė tokis raketas, kokio 
da nėra buvę Amerikos isto
rijoje. Pašalpą piadėjo imti 
tie, kuriems jokia pašalpa 
nėra reikalinga.

Ar jus žinote, kad taip 
vadinamos “case workerės*’ 
gauna nuo .$175 iki $250 Į 
mėnesi algos? Kad stoties žja dirbti j liej kl
S™‘=UIel2JJ? ga"na * al_ šalP°s stotyse jauni vyrai ir 

mergos ima riebias algas 
nieko nedirbdami. Ne se
neliai turėtų eiti į liejyklas 
dirbti, bet tie parazitai, ką 
sėdi pašalpų stotyse.

gos r menesi
“Case vvorkerės,” kurios

gauna tokias milžiniškas al
gas, jokio darbo nedirba. 
Jos yra keturios atlikti tam 
tikrą dar bą. Tačiaus tą dar
bą galėtų atlikti viena darbi
ninkė į dvi valandas laiko.

Pašalpos stoties prižiūrė
tojas turi tris ar keturis pa- 
gelbininkus. Jie gauna nuo 
$250 iki $350 algos į mėne
si. Ir jie nieko neveikia, nes 
nėra kas veikti ir vienam 
vyrui per dieną.

Kas yra tos “case worke-

kurie SmėrKia

Karo Vaizdai iš Afrikos fronto
GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA
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šitie tris vaizdai buvo gauti Amerikoje radijo bangomis tiesiai iš Afrikos. Viršutinis vaiz
das paredo vokiečiu tanką pasiduodant anglams. Vidury—tūkstančiai belaisvių varomi į 
anglų užfrontę, kuomet anglų automobiliai ir trokai lekia pirmyn, vydamiesi bėgančius 
Re—mėlio armijes likučius. Apačioje matėsi 100 nacių orlaivių, kurie buvo rasti žemėj 
suardyti, kuomet anglai paėmė Dabos aeroportą. Matyt, fašistai neturėjo tiems orlai
viams gazolino, todėl bėgdami sunaikino juos. .

izietuviai,
pašalpos ėmėjus, turėtų nebUĮU skriaudžiami ir nie- 
smerkti pašalpų stočių po- į<jnami 
nus, kurie ima dideles algas Kuomet šalpos stoėių ve- 
ir nieko nednba. dėjai ima nuo 3175 iki $700

Pašalpos stotys neturėtų ner mėnesi, tai vra aršesnis 
mokėti savo . tarnautojoms , akėtas negu Caponės. 
nuo $175 iki $700 algos į Lietuviai, pradėkime ko- 
mėnesi. Stotvse turėtu butiX * X
žmonės, kuriems ivmi žmo

Ž.IN10S IŠ PITTSBURGHO, PA.

tai tui i eiti į dirbtuves dirbti nės Tarybos vice preziden- 
jos vra daugumoj Chicagos Taksų mokėtojai turėtų karo ginklų, o jų darbą ofi- tui, o antras kaip pageibimo 
Universiteto ir North west- reikalauti, kad valdžia pa- ?uo?e galės atlikti seneliai, į ' ^karienės si ečiui.
em Universiteto studentės, šalintų iš pašalpų stočių pa- kurie niekur darbo negali
studijuojančios socialius mo- razitus. Juk mokate taksas gauti, 
kslus. Kad gerai pažinti so- dykaduoniams maitinti. Pašalpų ėmėjai, perskaitę

bet žmonėms, kuriems pa- šį raštą, pasiųskite savo
šalpa reikalinga. Nei vienas “case workerėrti.” Aš noriu,

les”? Pas mus, Chicagoje, ni^ gavė

cialį mokslą, joms duoda šį 
darbą: vaikščioti po stubas 
pas žmones, kurie ima pa
šalpą, ir pagal savo nuožiū
rą nuspręsti, kiek jiems rei
kia pašalpos.

Tos panelės atėjusios pas 
pašalpos ėmėją duoda pata
rimus, kaip gerai galima 
pragyventi už dešimts dole
rių į mėnesį; iš tų pinigų už
simokėti nuo $15 iki $25 per

iNAMŲ FRONTAS
(Office of War Information.)

Padangų Inspekcija. —'daryti. Jei jokių pataisymų 
1942 m. gruodžio 1 d. prasi- Į nereikia, inspektorius pasi
deda oficialiai priverstina lašo formuliarą. Bet jei pa-
Padangų Inspekcijos pro
grama. Tatai reiškia, kad 
nuo tos dienos, iki vėlesnio 
patvarkymo, kiekvienas “A” 
“B” ar “C” gazolino knygu
tės turėtojas, privalo perio
diškai patikrinti savo auto
mobilio padangas. Kas to 
nedarys, gali netekti savo 
gazolino skirstymo knygu
tės arba teisės gauti padan
gas.

Kas turi duoti tikrinti sv 
vo padangas? — Visi “A,” 
“B” ir “C” gazolino skirsty
mo knygučių turėtojai pri
valo duoti patikrinti savo 
auomobilių padangas.

Kada prasideda Padangų 
Inspekcijos programa? — 
Padangų tikr inimas praside
da 1942 metų gruodžio 1 d. 
I)u mėnesiai vėliau—sausio 
31d — kiekvienas keleivi
nio automobilio savininkas 
jau turės buti davęs savo pa
dangas patikrinti.

taisymai yra reikalingi, jis 
pataria juos padalyti ir ne
pasirašo formuiiaro toi, kol 
tie pataisymai nebus pada
ryti- , ..

Ar Padangų Inspekcija
yra apmokama?—Pagal ga
liojančius patvarkymus, Pa
dangų inspektorius gali imti 
už patikrinimą visų ketui ių 
ir vienos atsarginės padangų 
25 centus. Jei padangas rei
kia nuimti nuo rato, kad ge
riau jas patikrinti, inspekto
rius gali imti už kiekvieną 
numautą padangą po 50 
centų.

Šimtai Jungtinių Valstijų 
miestų ir miestelių rodo, ką 
demokratija gali pasiekti 
laisvu pasiaukojimu, kad nu
veikus Hitlerio pastangas 
pavergti visą pasaulį.

Tipingas šiuo atžvilgiu 
yra mažas prerijų miestelis 
Norfolk. Nebraskos javų ly-

Kaip dažnai padangos tu- £un?°j- To miestelio piliečiai
ri buti tikrinamos?—Jos tu
ri buti tikrinamos regulia- 
įiai. Žmogus, kuris patikrins 
jūsų padangas pii mą kaitą, 
pasakys jums, kada jus turi
te pribūti ąntram, trečiam ir 
sekamiems patikrinimams. 
(Tikslus laiko nustatymas 
pareina nuo to, kokią gazo-

pasistengė bendromis jėgo
mis padėti musų krašto karo 
pastangoms.

Biznieriai ir moksleiviai 
ėjo padėti farmeriams suim
ti derlių, kuomet ant farmų 
pr itruko darbininkų.

Miestelio mokykloje yra 
atidaryti kursai, kur moko-

lino skirsnymo knygutę jus J?a įYaįr^ karo laiko darbų
turite).

Kur duoti tikrinti padan
gas? — Daugelis automobi
lių aptarnavimo stočių, pa
dangų parduotuvių ir gara
žų yra paskirta kaip oficia
lios Padangų Inspekcijos 
Stotys. Kreiptis į vieną iš tų 
paskirtųjų vietų, kur jus 
norite. Žiūrėkit, kad butų iš

Rengiamasi prie J. Januškio centracijos stovyklą, arba kaba, kad ta įstaiga yra ofi- 
prakalbų. tuiėjo nešdintis į užsienį. cialinė Padangų Inspekcijos

mvJiH QT A 9 Kiek yra žinoma, draugui Stotis.
.. e 0 f ..rtet ’ a . V T’J' Januškiui, nenusilenkuciam Kokią rolę lošia padangų

, cias apskritys rengia J. Ja- Smetonos diktaturai> teko inspektorių,?-Padangu in-
1 vą už apvalymą šalpos sto- nusKiui dvejas plakamas— buti kalėjime Varniuose ir. spektorius nėra jus varžantis
" čių nuo parazitų. Tie parazi- vienas kaipo Lietuvo? i auti- pagaliau pasišalinti i užsie- pareigi;

doras žmogus neis į pašalpos kad ios atsilieptu, tada nus 
stoti reikalauti pagalbos, rroga iškelti tokių dalykų, 
kuomet jisai galės pasidary- apie kuriuos jus nei nesup
ti pragyvenimą. Bet pašai- navote. Drtekti/as
pos stočių nonai, kurie taip
smerkia ir išjuokia pašalpos 
ėmėjus, pirmieji skverbiasi 
i tas vietas, kad gauti gerai 
apmokamas vietas.

PITTSBURGH, PA.
Mirė “Keleivio” skaitytojas 

Vincas Petraitis.
Vincas Petraitis, gimęs 

Lietuvoje 1873 metų gruo-Ką veikia pašaipu stočių
menesi uz butą. apšildyti tarnautojai? Jie susėdę klau- džio 28 d., mirė savo namuo- 
namą ir geras drapanas nu- sosi radijo, arklių lenktynių. ee, Pittsburghe, 2420 Sidney 
sipirkti. Daugiausia klausosi arklių st.. šių metų lapkričio 14 d.,

Nuo šių “case vvorkerių” lenktynių per telefoną. O o lapkričio 17 palaidotas šv. 
daugiausia nukenčia mote- telefonas apmokamas pašai- Kazimiero kapinėse, Castle 
lys, labiausia lietuvės, nes pai skirtais pinigais. Shannon, Pa.
lietuviai, kurie ima pašalpą, Chicagoje lietuviai politi- Velionis paliko žmona

pareigūnas.

Pirkliai susidėję pristatinėja 
prekes, kad sutaupius gazo
liną ir darbą.

Liko atidarytas bendras 
žemės ukio ir fabrikų maši
nų dalių sandėlis. Metalo 
ir gumos laužas vra ren ka

limas visu ervventoiu bendro-— - ----------- v - ------------------«r ------------ — -

mis pastangomis. Plieno 
laužo surinkta daugiau, kaip 
po 133 svarus ant kiekvienos 
gyventojo galvos.

Miestelis taip pat uoliai 
perka karo bondsus ir ženk
lus; steigiami daržai, kad 
pagaminus daugiau maisto; 
lupinamasi riebalų ir taukų
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Jo pareiga yra ‘“V““1"
ni ir rasti prieglaudą Vokie- padėti jums, kad jus galėtu- ^iekanV linkimu, vilnonių 
tijoj, kol tenai nebuvo Hit- mėt geriausia išnaudoti savo \enV /?raPar}Ų rankiojimu, 
lerio. Paskui teko jieškoti padangas ir ilgiausia naudo- drabužių . siuvimu, vaikų 
prieglaudos demokratinėje tis savo automobilium. Pa-' Pažiūra ir kitais dalykais. 
Francuzijoje. dangų inspektorius padeda

Klius . antram pasauli- kiekvienam automobilio sa-
arui, drg. Januškis v Rimkui.

t“ aneuzu karifiome- L Pastebėti laiku reika- 
vojo prieš hitleriz- ,nž4 pataisymą ir nurodyti,

Francuzijai pasitraukus ^atp padangą pataisyti, kad 
iš karo, draugui Januškiui •*’ £a dar tarnauti.

ąiamos gruodžio 6 d,, 4a»l. pavyko atvykti i laisvą Ame- ^,usPręstb .ar padanga 
,,-ų4 " reikalmga naujo padengi-
“ . mo, ar ją reikia pakeisti. Pa

baigi draugo Januškio dangų inspektorius patars 
asmenyje Pittsburgho lietu- jums padangą pakeisti arba 
viai tikrai turės nepaprastą naujai aptraukti, jei tai yra 
svečią — Demokratinės Lie- reikalinga.
tuvos Seimo atstovą, kuris 3. Pastebėti netikusį pa- 
niekado? nenusilenkė jokiai dangų naudojimą. Tokie
diktatūrai ir niekados neat-žmonės, kurie nt_.__ ,

. , sižadėjo demokratijos prin- važiuoja arba tyčia taip va-1 PI^į ^gelb” F^doravida
tuojaus po prakalbų apie b cipU; Už tuos pačius demo- žiuoja, kad padangos dras- Lh^n ni ’
vai., toje pačioje LML sve- kratijos principus, kuriuos kytusi, kenkia visiems auto- R.A.?T—Susana .L-.Gabris’T1,
tameje yra rengiama Janus- drg. Januškis gynė ir dabar mobiliu savininkams ir pa-' £»vaSLT’

72» EiĮfhth st.. Waukecran. fll.
■ FIN. RAST.—Emilija Kemaeis Bros 

111 McKinley ave.. VVaukejran. TTL 
KASOS GLOBftJAI — D. Lauraitis, 

G. Grinius.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus.

M. Kernagis.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio. 1 ;OO v. po pie
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. Rth 
ir Adams Sts.. Wauke«ran. EI.

Giuodžio 3 d. Januškiui 
prakalbos yra rengiamos 
Lietuvių Pašelpirųo kliubo 
svetainėje, 424 
McKees Rocks, RaR
bos prasidės lygiai T 
vakare.

Antros prakalbos yra ren-

po pietų, Lietuvių Moteto 
Draugijos svetainėje, 142 
On- st.

Abejose prakalbose drg. 
J. Januškis kalbės Lietuvos 
reikalais, o SLA vice prezi
dentas drg. J. K. Mažukna 
kalbės Susivienijimo reika
lais. Taip pat gruodžio 6 d.,

Miesto komitetai duoda 
pagalba ir patarimus šei
moms, kurių nariai tarnauja 
ginkluotose pajėgose.

Norfolkas neturi didelių 
karo fabrikų ir ii? guli toli 
nuo musu darbščiųjų indust- 
rijos centrų. Bet io vietinės 
dirbtuvės, ir sandėliai dirba 
kiek tik gali. ir visi gyvento
jai dirba laisvai kooperuo
dami.
LIETUVIŲ LAISVES mV-

LETOJŲ DRAUGYSTE
WAUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1942 METAMS, 
neatsargiai ! PIRM.—.Juozas Marulis.

brolius lietuvius žiuri su pa- nemato ir prie jų negalima 
p.ieka. Tačiau pas lenkus yra prieiti, 
visai kitaip. Jeigu lenkas pa- Turime ir lietuvi teisėją: 
šalpos ėmėjas tampa nu- tačiau kuomet pas ji nueina 
skliaustas, jis tuoj nueina pašalpos ėmėjas prašyti pa
pas savo kunigą ar redakto- galbos, kad pašalnos stotis 
l ių. Šie tuoj pašaukia pašai- duotų jam nors tiek, kiek 
pos stotį ir pareikalauja, kad jam priklauso, musu teisėjas 
pašalpos

Velionis
‘Keleivio”

buvo ilgametis 
skaitytojas.

B. R. Petraitis.

butų duota kiek nenori nei klausyti
priklauso. Turime politiškų kliubų, menso ČesnuČio 19 metų am- rinktas

homiieio narius. triuškinus diktatorių prie- dangų tikrinimas? — Kiek-
Gerbiamas Januškis dar spaudą. vienas automobilio savinin-

nirmą kartą susitiks su Pitts- Todėl yra viltis, kad po ka®.’ R ai C ga-
RFACONFAl I S mNN į^ur^° lietuviais, ir bus jų karo vėl bus atstatyta zo^no kn.VgMtę, tui-i turėti 

’ į svečias ne tik kaip Lietuvos laisva demokratinė ir neDri- ^^ao automobiliuje Padangų
Jaunam lietuviui gerai Tautinės Tarybos vice pre- klausoma Lietuva. Pitts- *------

sekasi armijoj. įzidentas, bet ir kaip Demo- burgho ir apylinkės lietuviai
Edvardas J. Česnutis, kratinė? Lietuvos Seimo at- turėtų pasinaudoti proga,

Keleivio” skaitytojo Kle-'stovas, kuriuo jis buvo iš-viri turėtų atsilankyti į ren
kamo socialdemo. ♦ -. - - - - niamas prakalbas ir pasi-

Tikrenybėie, pašalpos sto- kurie prieš rinkimus prižada žiaus sunus, nesenai įsirašė kratas. Po garsaus Smetono? klausyti draugo Januškio 
visokių stebuklų balsuoto- armijon ir per trumpą laika perversmo demokratinė• , • v • • •tys turėtų užmokėti ir rendą 

pašalpos ėmėjui. “Case wor 
kerės” užmoka tiktai už pir

kalbu, ir turėtut7

Inspekcijos Rekordavimo 
Formuliarą, šita? formulia
ras galima gauti iš jūsų Ka
ro Kainų ir Racionavimo Į-, 
staigų, jei jus jo dar nesate' 
gavę, ir jis turi buti visada 

dalyvauti laikomas automobiliuje. Po
jams, tačiau no rinkimų ne- įstojo inžinierių skyriun prie Lietuvos Seimas buvo išvai- svečio pagerbimo vakarie- kiekvieno padangų patikri- 
tik prižadų nesimato, bet ne- Marinų Korpuso. Jeigu jam kytas ir Lietuvoje buvo įves- Pėie. S. B. nimo> inspektorius užrašo♦ « • ]*X*1 • • 1 •> « • i * • * * • a • “ 1 *1 X **mą mėnesį rendą, daugiau simato nei nacių nolitikierių. pavyks gerai išlaikyti kvoti- ta Smetonos fašistinė dikta-

nemoka. Jos vis prižada, 
kad mokės. Geraširdis žmo
gus, namo savininkas, pa
prastai laukia iki renda bus 
užmokėta. Išlaiko bedarbi

Politiški kliubai turėtu rei- mus, tai po karo jis žada turą. Lietuvos žmonių įs- 
kalauti, kad valdžia pašalin- skristi Lietuvon ir užbaigti rinkti Seimo atstovai, kat- 
tų iš šalpos stočių parazitus. Darijaus Girėno pradėtaįj rie nenusilenkė Smetonos 
Ir tie kliubai turėtu prižiurę- žygį. Geros jam kloties. diktatūrai, buvo sugrusti Į 
ti, kad lietuviai pašalpgaviai Česnučio Dėdė. kalėjimus ar i Varnių kon-

kada padangos tikrintos; jis
pažymi greitumo rekordą, 

Pirkit Karo Bondsns ir Stam- sura§o visus serijinius pa-' 
pas. Kas savaitę įdėkit j juos dangų numerius ir pastebi,1
nemažiau kaip dešimtą 
uždarbio dalį.

jei tas reikalinga, kokius pa- ' 
taisymus reikia padangoms

V/ORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
čia jaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET 

W ORCESTER. MASS.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ISPANIJOS FRANCO ATSISAKĘS 
EITI HITLERIUI TALKON.

Ispanijos pakrakraštis pri- karo, kaip ji išsisaugojo ir 
eina labai arti prie AfriKoe, j per pereitąjį karą. 
todėl vokiečiams ir italams
butų labai svarbu gauti tenai 
bazių, iš kurių jie galėjų ata

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
kuoti aliantus Afrikoj. Bet 
sprendžiant iš telegramų, 
Ispanijos diktatorius rranco 
nenori buvusių savo talki
ninkų įsileisti. Prezidentas 
Rooseveltas užtikrino jį, kad 
Amerikos kariuomenė, kuri 
užėmė franeuzų kolonijas 

i Afrikoje, neturi jokių tikslų 
j I prieš Ispanijos posesijas, 

i lankui tas labai patiko. Ji-
• sai atsakė, kad Ispanija bu-
• .ianti griežtai neimli, reiš

kia, nepadės “ašiai” prieš 
Ameriką ir Angliją

Kad vokiečiai su italais 
kaltais nesiveržtų Ispani
jon be jo sutikimo, jis juos 
Įspėjęs, kad jeigu kuri nors 
pusė padarytų Ispanijon įsi
veržimą, jisai tuojau pa
kviestų sau į talką antrąją 
pusę. Šitokiai jo politikai 
pritarę ir jo generolai.

Associated Press kores
pondentas D\vight Pitkin,

Ispanijoj esą labai daug 
politinių srovių. Nors teore
tiškai Franto visas partijas 
“panaikinęs” ir visas grupes 
sujungęs i vieną “laimingą” 
faiangistų šeimyną, vis dėl 
to srovės neišnyko. Jos da
bar reiškiasi oficialėj falan- 
gistų (fašistų) partijoj. Ko
respondentas priskaito tų 
srovių net 9. būtent:

1. Karininkai, kurie nori, 

kad viską valdytų armija.

2. Karininkai, kurie nori, 
kad viską valdytų vienas ka
ralius.

3. Karininkai, kuiie stoja 
už konstitucinę monarchiją.

4. Klerikalai, kuiie nori, 
kad visą šalį valdytų baž
nyčia.

5. Monarchistai, kurie no
ri į karalius buvusiojo kara
liaus sunaus Don Juano.

6. Monarchistai, kurie no
ri, kad Franco butų kara
lium apskelbtas, nes Burbo- 
nų giminė esanti jau išsigi
musi.

kuris ilgai gyveno Ispanijoj 7. Senmarškiniai falangis-

ir gerai pažįsta dabartinį jos tai, kurie nori, kad Franco
diktatorių, sako, jog Franco butų tautiniai sindikalisti-
laiko savo sąskaitas su Hit- nes valstybės diktotorium.

Tegul bus pagarbintas, ma jie Rusijos valdžiai sim- liuJr ^soliniu jauišly-l 8. Naujamarškiniai falan-
ratizavo o dabar ia kriti- gintas- Jls buvęs Jiem£ daug g:sta1’ kurle a^ltuoJa (slaP-> 
panzavo, o aaoai ją Kirti ;skolingasuž teikiama pagal-Į ta), kad respublika butu at-

—Orait, Maike. dabar aš ba met^t bec. j
lesiu tiems Bimbos para- Pribaigus Vokre-; 9. Visokio plauko oporm-

nub’aukti no?i t3ja Paemusl 15 Ispanijos nistai, kūne tik jiesko progų 

Aįjiems patarsiu nusipirkti' da“S. '^“kios žaliavos ir jsiskverbti i valdžią ir pasi- 

teve, savo pažiūru uas zakristijoną gera lemen- produktų, .lussohnis pinigauti.

' toriu ir nasimnkinti ant dm- »-ikaiaująs is Franco da Kadangi tos sroves negali

Maike!
—Labas vakaras!
—Sei, Maike, kodėl tu

niekad neatsakai man kaip 
reikia? Turėtum atsakyt: 
ant amžių ir amen *

—Aš,
nemainau..

kuoja.

gai

—Ar tu ne meluoji?
—Ne, tėve. kiti žmones rašo.
—Žinai, Maike, aš tau pa- gud bai, vaike

—Lik sveikas, tėve!

DVI VICHY SUBMARI- 
NOS MŪSIŠKIŲ 

RANKOSE.
. , . . ... . Londono žiniomis, iš Tou-

munistai ir pradėjo pneymų lono 4 Vichv sub-
jieskoti. Ant manęs jie da maHn6?> kuome- laivynui 
ne tiek pyksta, ale tave tai tenaį buvo duotas Įsakymas 
galėtų pakarti. Sako, seniau skan(jintis. Dvi pabėgusių 
tu buvai geras vaikas ir ge- 5Ubmarinu jau pribuvo i Al
iai nušnekėdavai, ale dabar žyrą (Afrikoj) ir prisidėjo 
išvertei savo skūrą ir per- prje aiįantu laivyno, o tre- 
marner visą noturą. O tu da- čia manoma, tebėra dar ke-
.ar man sakai, kad tu me- jionėj ir pribus tenai vėliau, 

kad savo pažiūrų nemamei.
Na tai kas dabar yra melą- ir turėj0 užsukti į

sakysiu, ką aš girdėjau žmo
nes apie tave šnekant. Užė
jau aną vakarą į saliuną su- 
džiuvusį liežuvi suvilgyt, ir 
kaip priėjau prie baro, tuoj
jru^7 HKUiyc yrrcvv’v rln Vi_\iu

toriu ir pasimokinti ant dru-,. x -x .ko, kad galėtu suprasti, ka 000 lirų uz duotą pa- tarp savęs susitarti, tai nei, 
kiti žmonės rašo O dahaj-£aib? respublikos valdžiai viena jų negali pravesti savo 

nuversti, bet Franco sako, sumanymų, ir todėl diktato- 
kad šita skola esanti dau- r ius Franco elgiasi ka/p jam 

,giau jau negu atmokėta Is- patinka. Tačiau vienu klau- 
panijos produktais, nusiųs- simu jos visos sutinka: kad! 
tais Mussolinio partneriui Ispanija butų vieninga, di- 
Hitleriui. dėlė ir nepriklausoma. Gali'

Nesijausdamas esąs buvu- būt, kad dėl to ir Franco yra 
siems savo rėmėjams skoiin- pasiryžęs ginti Ispanijos ne- 
gas, Franco norįs, turėti lais- priklausomybę ir nenori į?i- 
vas rankas ir saugoti Ispani- leisti nei Hitlerio, nei Mus- 
ją nuo antrojo pasaulinio solinio.

(Tąsa)
Šitas pasakojimas Kolumbui padarė ne

paprastą įspūdį. Jis vaizdavosi tą sritį bu
siant Didžiojo Chano imperiją. Tikėjosi 
keliaudamas rytų kryptimi pasiekti savo 
išsvajotą sąsiaurį, lyg kokį Gibraltarą, per 
kurį persikėlęs, galėsiąs atsidurti kitoj ju
roj. aplankyti Ciguarą ir, pagaliau, savo 
kelionę apvainikuoti Gango žiotimis!...

Tokios idėjos gaivinamas, Kolumbas ry
žosi keliauti toliau, palikęs Veraguą neiš
tirtą. Galinga dvasia, kaip erelis savo pla
čiais sparnais, norėjo aprėpti platųjį pa
sauli. Jis buvo pagautas neišsemiamų gali
mybių sūkurio: norėjo atakuoti žemės ru
tulį visais frontais. Taigi, plaukė toliau, vis 
tolyn ir tolyn, atrasdamas naujus regionu-, 
nauias salas, naujas upes, daugybę žavė- 
jančių Įlankų, svajingų pakrančių. Dide’ė 
garbė, dar didesni turtai šypsojosi kilnia- 
iam jurininkui kiekvienu nauju pastangų 
išsiveržimu. Lapkričio 9 d. jis atranda Pu- 
erto Bello, lapkričio 21 d. — Nomb -> de 
Dios, po keliato dienų —Guigą, EI Retretę, 
Puerto de Bastimėntos...

Bet toliau beplaukiant kelionė dar ėsi vis 
vargingesnė. Laivai pasidarė apverktini: 
vieni audrų apdaužyti, apdraskyti, vos be
silaikė vandenyje, kiti—iuros mikrobų ap- 
ėsti. aptrūniję. Atogrąžų vandenynuose 
yra daug labai žalingų medinių laivu nykš
čio didumo kenkėju, ispaniškai vadinamų 
teredo. Kolumbo laivai buvo pigaus darbo, 
vario skarda iš lauko pusės neaptraukti, to
dėl. palikti kelioliką mėnesiu juroje, neiš
tepti derva, buvo pusėtinai kirminų išėsti 
ir pasidarė lyg bičių koriai. Į iuos ėmė 
sunktis vanduo, ir pavojus, kad gali bet ka
da nugrimsti. darėsi vis didesnis. Nuolat’- 
nis tu laivų lopymas, ivairųs taisvmai ir 
vandene numpavimas išsėmė darbininku 
jėgas, šitie darėsi vis nekantresni, o admi
rolas. instinkto verčiamas, vis veržėsi to
liau ir toliau...

Tain pat su maistu turėjo nemaža vargo. 
Biskvitai, sausainiai, džiovinta mėsa ir kiti 
valgomieji konservuoti daiktai, kuriu su

ženklu: Jų įsitikinimu, šie gyvūnai nujau- 
Įčią nelaimę, todėl taip ir lendą arti laivų, 
nes, matyti, tikisi pasinaudoti žmonių kū
nais...

Išvargę keleiviai maisto buvo labai rei
kalingi. Šia proga pasinaudodami, jie gau
dė tuos tekinus ir kitas didžiąsias žuvis, 
kad galėtų šiap taip gintis nuo bado.

Pagaliai., gruodžio 17 d. jura nutilo, pa
sidarė gražu, ir jie laimingi įplaukė į vie
nos upės žiotį.

Upės pakrantėse gyventa indėnų. Čia 
ekspediciios narių dėmesį atkreipė jų ypa
tingos lūšnelės, įrengtos medžiuose tarp 
saku ant stulpų, įbestų į žemę. Ispanai ma
nė. kad tokiu budu gyventojai turėjo gin-
t:s ruo laukinių žvėrių užpuolimo arba sau
gotis nuo potvynių, nes vieta upės pakraš
čiuose buvo žema, o kitoje pusėje, lyg juo
das debesis, kilo i padanges tamsiais miš
kais apaugę kalnai.

Pailsėję, susitaisę laivus, įsidėję maisto, 
paliko krantus, plaukdami toliau. Bet ke
lionė ir-šį kartą nebuvo rami. Smarkus vė
jai vertė juos čia grįžti atgal, čia vėl irtis 
Veraguos link. Pagaliau, antrą Kalėdų die
ną sustojo viename uoste, kur išbuvo iki 
sausio 3 d. (1503 m.)

Ekspedicija, išplaukusi iš Puerto Bello, 
sugaišo vsą mėnesį, kol vargais negalais, 
po daugelio nelaimių ir įvairių nuotykių, 
pasiekė šią sritį, nors atstumas nuo to uos
to buvo, palyginti, nedidelis, tik apie 30 
lygų. Todėl šitą vandenyno pakraščių ruo
žą Kolumbas praminė La Costa de los 
Conrastes (Kontrastų pajūris).

Kolumbas norėjo ką nors sužinoti iš čia
buvių apie šią sritį; bet ispanai, kai pradė
jo lipti ant kranto, buvo indėnų sutikti su 
vėzdais, pagaliais ir akmenimis. Reikšda
mi didžiausią nepasitenkinimą ir kumšti
mis grūmodami, jie slinko artyn prie ispa
nu ir reikalavo trauktis atgal. Pakėlus di
džiausią triukšmą, trimituojant ir mušant 
būgnais, iš krumu. miškų, įvairių lindynių 
subėgo raudonodžių keli šimtai. Vyrai, 
moterys, vaikai, visi pliki, šaukė, klykė: 
tai buvo ženklas, kad svetimtaučiams nėra 

savim turėjo nasiėmes, sudrėko, apgedo.! jy teritorijoie vietos. Reikėjo pačiam ad- 
pajuodavo. “Įgula šitą maistą valgydavo mirolui įsikišti Į šitą reikalą. Kai jis pasi- 
tam?oie, kad nematytu akys. ne? buvo la- rodė su visa savo uniforma, blizgančiu 
bai baisu i ii pažiūrėti’ — rašo Kilumba? kardu prie šono ir kitais žvilgančiais ženk- 
Ferdinandui. Prie indėnu maisto ispanai jais pasipuošęs, indėnai nutilo: vieni iš jų
nebuvo pripratę, todėl jį valgydaijni dažnai 
sijsirgdayo. žodžiri. įgulos padėtis darėsi 
diena iš dienos vargingesnė. * ,

puolė ant žemės kniūpsti, lvg prieš kokią 
dievybę, kiti, netikėto įspūdžio apimti, iš
sižiojo ir stovėjo, lvg į žemę ibesti; gink-

Ketvirta 
nedidelė

gis: tu ar ame komunistai'.' Barcelonos uostą,
—Visų pirma pastebėsiu. nai ja internavo'

kad tėvas be reikalo vartoji _______
tokius šiurkščius žodžius,
kaip “melagis.” Aš niekacl 
remeluoju. Ir aš nevadin
čiau anų komunistų mela
giais.

—Tai kaip tas išeina?
• —Išeina taip, tėve, kad 
žmogus gali kalbėti netiesą 
v'sai to nežinodamas. Tokia
me atsitikime jis nėra mela
gis, t;k nežinėlis, ignorantas.

—Tai tu sakai, kad ir tie 
1 crr.vnistai yra ignorantai?

kur ispa-

PER VIESULĄ ŽUVO 
670 ŽMONIŲ.

Iš Kalkutos

Kas ir Kaip Daryt.
__________/ i

Kaip išvalyt aliejini vieta jau parado, tai gerai ją' 
galąstuvą. [nušveisti ir visą Įrankį išva-Į

Aliejinis galąstuvas (oil>Minuoti. Vazelino galimai 
stone) kartais taip prisivelia nus.pirka desimtcentštory 
aliejaus ir metalo, Kad dau- H2 dešimtuką, ir jo užteks 
giau jau nebegalanda. JĮ ga-!“Sam lai-ktu.
Įima išvalyti šitokiu bucu: 
padaryti iš kreidos ir van
dens apyskysčio tepalo, ga- 

kad nuo 14 iki 16 lapkričio ląstuvą pakaitint ir aptept 
dienos Indijoj siautęs baisus tuo tepalu. Džiudama krei- 
viesulas su lietum, per kurį da sutrauks į save daug alie-

pranešama.

žuvę 670 žmonių.

—Taip. tėve. Jie vra tam- ... . ,. ,
sus vyrukai ir nemoka logiš. 
l ai ralvoti. Kitaip pasakius, 
jie imorantai.

—Maike. išvirozyk man 
Šita biznį davadniau, be man 
nelabai aišku.

—Gerai. tėve. paimsime

Atlikęs keliolikos tukstanciu kilometru lai daugeliui krito iš rankų... Malonia vei- 
kelione. Kolumbas galop nusprendė grižti do išraiška ir rankų mostais jis juos įtikino, 
tuo pariu keliu atgal. Jam ranėio ištirti , jog šito atsilankymo tikslas visai nėra pa- 
aukso kasvklas Veraguos srity. Todėl gruo- grobti ju žeme arba juos pačius pavergti, 
džio 5 d. (1502 m.) jau antrą kartą sustojo padaryti ka bloga, tik gauti reikalingų ži- 
Puerto Bello įlankoje. Į nių, tai viskas.

■Yrc-oAZ'iiA id Indėnai pasidarė nuolaidus. Keliatas 
k ’ drąsesniu vyrų priėjo prie paties Kolumbo

SpAHFnANTAS TIRIA* ŠIA SRITĮ ir Paaiškin°’ šit°j apylinkei aukso ne- 
PADEDAMAS, TIRIA ŠIĄ SK11J. ca Norint jo rasti, reikia vvkti truputi to-

Giuodžio 6 d. (1502 m.) Kolumbo eks-įliau. i Veraguą. Todėl rytojau? diena eks
pedicija paliko Puerto Bello ir nuplaukė ■ oedicija nuvyko į nurodytą vietą, ir čia, ši- 
vakarų kryptimi. Pradžioje oras kelionei tos upės žiotyse, keliatas ispanų persikėlė 
buvo geras, bet rytojaus diena Įvyko staigi valtimis į krantą, pasiteirauti vietos gyven- 
atmaina. Kilo baisi audra. Jūrių bangos!toju, kur to brangaus metalo esama. Ne
daužė laivus, visu smarkumu kriokdamo^l lauktus svečius jie priėmė gana šaltai, bet, 
bloškė atgal, kelionė pasidarė įkyri ir net; nieko bloga nemanydami, nurodė, jog auk- 
pavoįinga. Pagaliau, norėdamas išvengti ?o daug yra kalnuose, tik ne visai arti. 
nelaimės, admirolas, nepasiekęs Veraguos, , Veraguos sriti ištirti Kolumbas pavedė 
pasuko atgal į Puerto Bello. Bet kai tik pri- savo broliui Baltramieiui. Po trijų dienų

Bet stambiems įrankiams^ 
kaip farmerių plūgai, akė
čios ir ki.os žemei dirbti ma
sino?, šitoks būdas netinka. 
Kad šitokios mašinos per 
žiemą nesurudytų, jas reikia 
išbaltinti kalkėmis (white- 
wash), kuriomis baltinamo?) 
sienos bei lubos. Grėbiamo- į 

mati-

Tuonjet kreidą reikia 
nuskusti, galąstuvą vėl įkai- 

Į tinti ir iš naujo aptepti krei-,. 
da. Kartoti tai kol galąstu- ir Piaunamos masinos 

roĮvas visai išsivalys. Hka1’ sPątai ir badyklai —-vis
kas galt būti išbaltinta kal
kėmis ir per žiemą nesura-

taus.

GAZOLINO KORTOS 
VISAM KRAŠTUI.

Iki šiol gazolinas buvojvas visai išsivaly
skirstomas pagal korteles' ---------
tiktai rytinėse valstijose. Gi Kaip išimti įrūdijusį šriubą.

Kuomet šriubo gvintailinus kortelės pradėjo veikti 
\ Įsose valstijose.

REUNION SALA PASI
DAVĖ BE KOVOS.

Iš Londono pranešama, t1

yra įrūdiję ir iš muterkos jo 
negalima išsukti, tai reikia 
aptepti jį aliejum, Įkaitinti 
raudonai ilgą vielą, arba vir
balą, ir prikišti prie galo

dys.

Kaip plauti klijonkę 
(cirptą)

Reikia plauti ją šiltomis 
muilinomis, tik nekarštomis.

ta^. tinkamai apsiginklavęs, su ispanu bū
reliu. mažomis valtelėmis išplaukė Vera- 
"ros upe aukštyn, admirolo skirtorios mi- 
ijos vykdyti.

damos ir putodamos, ritosi milžiniškai? j Netrukus priplaukė vyriausiojo indėnų 
kalnais, griuvo vienos ant kitų. atsimušda- kaciko Kvibiįaus “rezidenciją.” kuri bu\o 
mos su didžiausiu trenksmu ir naikinda- i pės pakrantėje. Sužinojęs, kad kažkokie 
mos viską, kas tik pakeliui pakliuvo. Nedi-Į keisti baltos spalvos žmonės su barzdomis 
deli Kolumbo laivai buvo blaškomi kaipirorį su juo pasimatyti, kacikas, lydimas 
plunksnos. Devynias dienas ir naktis gru- nemažo skaičiaus tanių, išėjo iu pasitikti, 
mesi admirolo ekspedicija su mirtimi. Ši- Kvibiius buvo aukšto virio, liūtiško-- sudė

ties, stambuc vyras, visai r.uotra° ir, indėnų

plaukė krantą, audra dar padidėjo, dangus 
ansiniaukė: stipriausiems vėjams siaučiant 
iš sausžemio pusės, vandenynas virto lyg 
verdančiu katilu. Galingos bangos, šnvpš-

kad Vichv Franenžisala šriubo. Palaikyt porą minu- k^1^11 įra kok’V 1 ėnnų, gali- tie darėsi vis nekantresni, o admirolas, in- 
pavyzdžiui Rusiją. Kai Ru- [;elinjon neidavusi anglams paskui duot šriubui at- ma Paband;.a- nuimti si.- stmkto verčiamas, vis veržėsi toliau ir

fnkriiiau buvo paskelbus aliejus visas išgaravo, uždėti Klijonkem? ir linoleju
kad tn ca’a užėmė analai ’ flar keliatą lašų. Ataušęs Riai?ns atI}: ujr.i i daroma si- Biskvitai, sausainiai, džiovinta mėsa ir kiti

- __g šriubas paprastai duodasi tokia pohtura: 1 puodukas į valgomieji konservuoti daiktai, kurių su
KALĖJIMAS UŽ CIGA- [lengvai išsukti. Jeigu nesi

RETUS. duotų, įkaitint jį dar sykį.
Du per.toiiai New Yorke ---------

sijos žmones nuvertė caro 
valdžia, socialistai labai tuo 
džiaugėsi. Rusijos revoliuci- 
ia paskelbė visoms tautom? 
laisvę. Ačiū tam, atsirado ir 
nepriklausoma Lietuvos res
publika. Bet vėliau Rusijos

toliau.
Tain pat su maistu turėjo nemaža vargo.

valdžia pradėjo keistis. Pri- l Uvo aieštuoti ir pasodinti 
ė.io prie to, kad ji pradėjo iš ka’ėjiman už tai, kad dirb- 
naujo grobti tuos kraštus, darni rakė cigaretus, kur ru- 
kuriems pirma buvo pripaži
nusi laisve. Socia1’ctai šito
kiai politikai pasipriešino.
Bet ar tai reiškia, kad i e pa-

kyti buvo uždrausta.

Kaip apsaugot geležinius 
įrankius nuo rudžių.

sutirpinto pa a.uio, z puo 
dūkai kerosiro ir .2 šaukštai 
terpentino. Sumaišyt viską 

lir vilnoniu kudura nutrini 
i klijonkę. Gerai nusivalys ir 
• blizgės kaip nauja.

Smulkus įrankiai, tokie) 
kaip replės, plaktukas, šriu- KAIP TAPTI SI VIENYTŲ 
batraukis, kaltas, grąžtas, V ALSTIJŲ PILIE< lt ?!I-- - ■ .tyhįg įstatyNACIAI IŠŽUDĖ PUSĘ ------------, ------- .

ŽYDŲ. piuklas ir kiti, patartina iš-1 miJ su
Žvdu kongreso pirminiu- tePu vazelinu, pakol jie da!

— —— surūdiję. Jeigu kurili*,dB .keitė savo pažiūras? Ne. tė 
ve, čia ne socialistai Pakeitė I as rabinas Wise sako, kad nera 

pol’ripp bet P”sro? vai- nacių okupuotose šalyse iš- 
džia. Socialiai kain rtoio žudyta jau apie 2,000,000 
rž I ietuvo° laisve, tain ir žydų. Hitleris įsakęs šįmet 
drbp- stoia. Bet tamsų-- ko- išnaikinti visus žydus nacių 
n’unistai negali to suprasti, užkariautose šalyse. Lenki- 
Jiems išrodo, kad socialistai joj iš 500,000 žydų likę jau 
dabar peisnnaine nes pir t’1 pi 101MJOO.

p
kiau iniais ir at 
r anrln kalbose 

.r pagerinta... 25<

MEMBER

OI R POI.ICT
“The pnrpnse of the A—o-: <:nn Jhflll 
he to help preserve ?!••- . ..I» aa*1
traditioas of onr eoon’r- t!-" Cnilei, 
States of America, to reve;, its lans 
and in-pire other- to respeet and obey 
them. and in a’l ways to nid in makintr 
filis conntry creater and hetter“ (

savim turėjo pasiėmę, sudrėko, apgedo, 
pajuodavo. “Įgula šitą maistą valgydavo 
tamsoje, kad nematytų akys, nes buvo bai
su Į jį pažiūrėti”—rašo Kolumbas Ferdi
nandui. Prie indėnų maisto ispanai nebuvo 
pripratę, todėl jį valgydami dažnai susirg-j vadui, paskum 
davo. Žodžiu, įgulos padėtis darėsi diena sveikino 
iš dienos vargingesnė.

Atlikęs keliolikos tūkstančių kilometrų 
kelionę. Kolumbas galop nusprendė grįžti 
tuo pačiu keliu atgal. Jam rūpėjo ištirti 
aukso kasyklas Veraguos srity. Todėl giuo- 
džio 5 d. (1502 m.) jau antrą kartą sustojo 
Puerto Bello įlankoje.

Šiek tiek orui aprimus, išmėtytus, audros 
apdraskytus laivus apspisdavo išbadėję 
i ekinai ir Įvairus jūrių slibinai, kurie kar
tais lįsdavo taip arti, jog sudarydavo rimtą 
pavoju apvirsti. Tai jurininkai laikė blogu

papročiu, kaip to reikalavo aukštas valdo
vo langas, iuodai nusidažė?. Priėies prie 
ispanų, iis žemai iiems nurilenkė. Kadangi 
kacikas buvo mažakalbis ir europiečių kal
bos nemokėjo, tai vizitas buvo labai trum
pas. Keliais rankų ženklais ir veido išraiš
ka davė suprasti, jog yra patenkintas sve
čių nebuvėlių atsilankvmu į io “valstybę.” 
Nusiėmęs nuo savo kaklo auksinius papuo
šalus. Kvibiius dovanom juo? ekspedicijos 

žemai nusilenkė ir atsi-

Kitą dieną Kvibiius atsilankė nas pati 
admirolą, kuris jį priėmė kaip kunigaikšti; 
parėdė jam savo ekspedicijos laivus, ių į- 
renrimus, įvairius in«tramentus. Indėnų 
valdovui visa tai atrodė labai nepaprasta 
ir įdomu. Apdovanotas europietiškai? bliz
gučiais, kurie pasirodė iam labai brangų.?, 
su savo palydovais atsisveikino Kolumbą.

Tuo tarpu Balt amiejus su trimis vado
vais. kuriuos buvo jam paskyrę? minėtasis 
kacikas, tyrė Veraguos sritį.

(Bus daugiau) J

i 0
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Žinios iš Okupuotos Lietuvos Anglai Vejasi Bėgančius Vokiečius Afrikoj
p "...... .

PAJIESKOJIMA1
(Gautos aplinkiniais keliais)

IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS
VOKIEČIAI GRĄŽI

NAMI ATGAL.
Vokiečių planai apgyven

dinti Lietuvoje vokiečius 
aiškėja iš “Kauener Žel
iu ng' įugtėjo 29 d. straips
nio, kuriame vokiečių kcmi- 
saias Kauno miestui, Hans pabirtas naujas direktorius, 
Ciamer, lašo apie Lietuvon veto j pirma buvusio centra- 
“gi jžtančius' vokiečius, iš- bnio kainų biuro, 
vykusius Vokietijon Sovie- Kainų direktorius ne til 
tame okupavus Lietuvą. PnžiU’ė-?ąs, bet ir nustatmė- 
Stiaipsnyje sakoma, kad t.e kainas. Jo parėdymą’ 
vokiečiai siunč ami Lietu- busi3 privalomi ne tik lietu

ninku bei visi anksčiau vo
kiečių kuomet nors šven
tieji butai.

PASKYRĖ DIREKTORIŲ 
KAINOMS TVARKYTI.
“Kauener Zeiitung” rašo. 

kad kainoms tvarkyti esą

von paties “Fuehrerio”į saky
mu ir jų “tūkstančiai spin
dinčiomis akimis įuošiasi 
kelionėn, naujiems u_davi
niams vykdyti.” Komisaras 
Ciamer užtikrina, kad “grą
žinimas vykdomas ne be 
plano. Jau keli mėnesiai vei

ių, bet ir vokiečių Įmonėm2. 
Kainu direktoriaus teisė 
bausti piniginėmis bausmė
mis esanti neribota, o Įmo
nes jis galis uždaryti visam 
laikui.

Toliau laikraštis apibudi
na kainų direktoriaus santi

kianti speciali komisija, ku- ;^us su vokiečių generaliniu 
rios uždavinys esą “sklan-’koniisariatu. Šis skyrius, ku- 
džiai Įkurdinti vokietį ūki- ris tai_p pat prižiūrįs bei nu- 
ninką Generalinėje Srityje” statmėjąs kainas, pasilieka 
(Lietuvoje). Ir Kaunas įuo- lr tobau ve_lktl- Kainų direk- 
šiasis priimti grįžtančius vo- toi ius turėsiąs visus savo 
kiečius. Apie aštuoni šimtai sprendimus, Pn.^s. Juos 
šeimų buvę parinkta (musų skelbdamas, pateikti gene- 
pabraukta) grąžinti Į Kau- labRiam komisarui. Komi- 
ną. Tai esą Įvairus kvalifi- fa’’as .efa/ atsakingas uz 
kuoti specialistai, amatinin- vs^iotin} krašto ūki, todėl 
kai ir pirkliai. Vietos ūkinis be J ° žinios nieko nesą gali- 
gyvenimas dėl to labai pa- *?a daryti. Komisaras turis 
gy vesiąs. Ne visi (musų pa- c\abotL kad Kairių direkto- 
braukta) grįšią, kurie anks- liau.s parėdymai atitiktų 
čiau čia gyvenę. Jų daugelis vietines sąlygas ir nepnesta- 
gavę Įvairias paskirtis Vo- ,autų krašto intei esams ... 
kietijoje. Atkeliaujantiems
vokiečiams busią atiduota 
visos tos Įmonės ir butai, ku- 
lie anksčiau buvo jų valdo
mi. Butų tiukumui paleng-

CUKRUS IR DRUSKA— 
NEPAPRASTOS DO

VANOS.
“Sodybos” bendrovė Lie-

[VIS, SO. BOSTON

Aštuntuosios Britų Armijos pėstininkai vejasi bėgančius Rommelio armijos likučius šiaurės Afrikoj. Anglų priešaky ga
lima matyti paliktą vokiečių tanką. Matyt, jis buvo sudaužytas anglų ugnimi.

Paiieškau MIKO RYSUTAUSKO. 
seniau jis gyveno mainų apielinkčje 
ir Pittstone, nesenai jo duktė nusi
pirko farmą ir buk jis gyvena pas 
dukterį. Kurie žinote kur jis randasi, 
malonėkit pranešti jo adresą ir pasa
kykit kad jis parašytų man laišką 
arba atvažiuotų, arba lai patą atsi
šaukia. Mikas Pečius (9)

Į 233 Pickinson st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau švvogerio Juozapo UR
BONO >r jo dukters Aldonos. 11 me
tu kaip nesusirašom ir nežinau tur 
jie randasi. Jis dirba barberio darba, 
craiina ant kostantinkos (armoni
kos). Prašau jį patį atsišaukti. Kurie 
žinote, kur jis randasi, malonėkit pra
nešti jo adresą, už ką tariu ačiū.

Frank Malca (1)
Nashua Street, Shirley, Mass

Ona Trilekauskaitė, Petro duktė, iš 
Molovienų kaimo. I,*'ok~« naraniJos, 
pajieškau brolių SADAUSKŲ iš Lie
tuvos paeina Telšių apskr.. Obiškio 
naram ios. P>-ašo’’ ats*’’er*ti. turu 
svarbių reikalų. Kurie žinote kur jie 
randasi, malonėkite pranešti jų ad
resą, busiu dėkinga. (1»
Ona Trilekaus' šita 35 f'/'’-eva1“ avė.,

Toronto, Ont., Canada.

MA KIRSTI IR VEŽTI
MIESTAN MALKAS.

Pasak “Kauener Zeitung,” 
Lietuvos ūkininkams Įvesta 
piievolė dalyvauti miško 
kirtimo ir medžių transporto 
darbuose. Taip esą pasielgta

Suimtos Jan Valtin- Komunistas Voriot 
Jau Nebegyvas.Krebs.

Jis buvo nacių Gestapo ir 
bolševikų OGPU 
slaptas agentas.

$9,CCO,000,003 PASKOLA 
KARUI LAIMĖTI.

P. Navickas, pajieškau sesers Iza
belės MUKONIENSS, iš Lietuvos 
paeina Te’šių apskgj.'*. Varnių vals
čiaus. Prašau atsUieuti. turiu svambių 
reikalų. Kurie žinot kur ji randasi, 
malonėkite pranešti. $5 atlyginsiu už 
pranešima. (1)

P. Navickas, 35 Gorevale avė., 
Toronto, Ont., Canada.

Pajieškau dėdės. JUOZO MELNI- 
,.. KO, Marijampolės apskričio, dirbusio

Šią SąVUltę HtSldai e V įcto- anglių kasyklose, paskui turėjusį są- 
Francuzijos darbininkai už- ly paskola. Valdžia nori su- ,M_ano adresas: sra. Susana

mušė jį kaip išdaviką. kelti §9,000,000,000 karo b^i£Ls.” casina d™r^rr^303*. bU 
'Londono “Evening Stan- įeikalams. Paskolos lakštai enos Aires- Argentina. :

Justicijos Departamento dard” pereitą sąvaitę iš- (bonai) prasideda nuo §500 sužinojote mano broli. Joną
aSžver^s'fui‘todX^ viršininkas' Biddle praneša, spausdino žinią, ~ kad Par^- >«' eina iki $100,000. Jie ne- 
atsižvelgus j tai, Kad stokuo- d ke ęonn2c žiau5 ligoninėį mirė nuo sa 2 i/2 nuošimčio palūkanų k^ prąša.- pranešti s
ją darbo rankų kuro paruo- buv‘o suimtas žaizdų j|quet Doriot, buvęs per metus. Jie skiriami dau- £^303, b,

Richard Julius Herman Francuzijos komunistų va- giausia bankams, kurie tun Argentina,
Krebs, buvęs nacių Geštapo das. Kelioe dienos atgal jį daug atliekamų pinigų. Bet
ir Rusijos bolševikų OGPU labai sunkiai primušė fran- komercmiems bankams jie 
šnipas. Jis yra žinomas ir cuzai darbininkai, kuinuos neparduodami, 
kaip Jan Valtin, nes tokiu jis pardavė Hitlerio bude-

Šimo daibuose.

METAI KALĖJIMO UŽ 
VOKIEČIŲ KALBOS 

NEPAGERBIMĄ.

šiuo adresu: 
L. Balsas.’’ 

Buenos Airei,

APSIVEDIMAI.

Rygoje du latviai—tram- , ,4'
rieneriiSaUm^usnUlunkium kn^ą “Out of the Night’" Doriot’ kaip-ir kiti k?mU' 
darbu kalėjimo už “vokiečių^ d±!

yra parašęs liams. ATVAŽIUOJA LENKŲ 
ATSTOVAS.

Iš Londono atvyksta Į
t-aibnc vos ir Berlyno slapti agentai duobę Francuzijos demo- VVashingtoną lenkų valdžios
ma ” “Kauener Zeitun?” ra- ve^k^ svetimose valstybėse, kratijai, o kai Francuziią ministeris pirmininkas gen.

vinti esąs išleistas paragini- tuvoje šį rudeni skelbė duo- šo’kad ateityje už tai busią> *da',ė V33™ “ItvoŠi * sToio’ „l®. Siko.r3kis: DJis čia tarsis su
mas, kad iš Kauno ‘'savo sianti nepaprastų dovanu baudžiama dar sunkesnėmiszv Sy Įos P3^ *P.'' 1 į; ' • *Qii.Q TV-riorUnoIa pieznientu P,oose\eltuir Ru-

- - • ! Amerikos komunistai buvo ciams į talką. Doriot nuola- cjjog diplomatais dėl Rusi-
»pakėlę prieš jį didelį riks- tos kalbėdavo per nacių jos-Lenkijos santikių. 
mą; jie koliojo jį “išdavi- kontroliuojamą Paryžiaus, ---------------

Pajieškau apsivedimui moteries ar
ba merginos, nuo 35 iki 50: aš esu 
singelis. gyvenu vienas, užlaikau 4 
ruimų butą ir gražiai gyvenu. Su 
pirmu laišku prisiusk>*e savo pa
veikslą. Mr. Wm. Markia <0> 

3143 So. Halsted st., Chicago, Iii.

noru” išsikeltų visi pensinin- ūkininkams, kurie atveš 
kai ir kitokie “be užsiėmi- daugiau daržovių, grybų ar 
mo” asmenys. Bet ir tų prie- vuogų. Už 100 kilogramų 
monių nepakanka, kad visus kopūstų žadėjo duoti 2 kilo- 
“grįžtančius” sutalpinus, gramu druskos; už 15 kilo- 
Todėl esanti paskelbta prie- gramų vuogų žadėjo 1 kiio- 
volė pranešti apie visus1bh- 'gramą (cukraus: už grybus 
tus, kuriuos prieš vokiečių žadėjo 5 procentus jų vertės 
išsikraustymą iš Lietuvos, druskos, ir tt.
gyvenę vokiečiai. Tačiau, Matyt, diuska ir cukru: 
girdi, esą neturį pagrindo Lietuvoje dabar didelė rete- 
tie skleidžiami gandai, ku- nybė, jeigu duodama ka'p 
ricms tikima, kad lietuviai nepaprasta dovana.
busią prievarta masiniai iš ---------------
Kauno iškeliami. PASKAITOS APIE VO-

šis vokiečiu komisaro KIEČIŲ “KULTŪRĄ” 
straipsnis aiškiai patvirtina /‘Kauener Zeitung [ žinio- 
tai, kas jau anksčiau buvo Vytauto Didžiojo Uni- 
ralima numatyti. Būtent, versiteto filosofijos fakulte- 
lad i Lietuva bus gražinami tas šiais mokslo metais Įve- 
tik naciams ištikimieji vo- dęs specialmius paskaitų 
kiečiai, gi sulietuvėie vokie- ciklus, kūnų tikslas “supa- 
čiai pasekami Vokietijoje, žindinti lietuvių tautą su vo- 
Jų vieton, ir tai žymiai di- kiečių kultūra. Kai kurios 
desniame skaičiuje, atsiun- paskaitos busiančios skaito- 
čiami nekuomet Lietuvos nios vokiečių kalba, 
nematę vokiečiai. Tik tuo ir---------------

bausmėmis.

KRYŽEIVIŲ KELIAIS.
Kaune buvo surengtos 

okupantų iškilmės, per ku
rias jaunuoliai buvp priima
mi įtariais Į nacių partiją. 
Rašydama apie tą jomarką, 
“Kauener Zeitung” nacių 
partiją vadina “ordinu.” 
Reiškia, einama kryžeivių 
keliais, nes ir kryžeiviai sa
vo gaują vadindavo “ordi-

ku,” “melagium,” “krimina- radiją ir agituodavo francu- rz ~ 
listu” ir tt. ižus dirbti išvien su naciais. , KūS Mums KOSOma

Francuzai darbininkai pa-1
-įgavę tą išdaviką primušė; 
ir jis nuvežtas ligoninėn 
mirė.

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių. 

Kaina tik 50c. metams.
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 6-th st.. Philadelphia. Pa.

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Valstybės gynėjas Biddle 
sako liepęs suimti Valtiną 
dėl to, kah imigracijos tary
ba nutarė jį deportuoti kaip 
nelegaliai Įvažiavusį asmenį 
ir moraliniu žvilgsniu nepa
geidaujamą žmogų.

Fondo klausimu.
Keleivio” 47-tam nume- 

įy Dr. Pilka kelia klausimą,

_ tuos skausmus Pain
Expelleris. kuris yra stebėtinų liniznentu ir 
kurį naudoja tūkstančiai žmoni y. Viri 18

bonkučiu parduota, kas liudija jo
Reikalaukit tikrojo 

»u Inkaru ant

P A I N - E X P E L L E R

ar nevertėtu atgaivinti Lie-
Italai Gausią Duonos'"'??■ ^įpimo Fondą ir avueuc pjmgug Lietuvos zmo-

is Rusijos

PUIKI KALĖDŲ DO
VANA.

Užsisakykit Simučio knygą
The Economic Reconstruction 
of Lithuania After 1918 iškirp- 

\u\ažiuoklt po kaio Lie- darni ir pasiųsdami žemiau de-
nėms šelpti po karo.

Krebs-Valtin jau vra bu ....... .. . .
vęs syki iš Amerikos depor- Hitleris žada jiems ir maka-
(uotas,' bet vėl sugryžo ir, i ™nu. kad t.k ,ie nepa..- .... v

VILNIUJE IŠKELTAS VO-; žinoma, nelegaliu keliu. Jis . _ duotll- fondų pinigai eina. Ke- vardą, pavardę, adresą ir
buvo suimtas deportavimui Vokiečių generalinis šta- nos davatkos uz Amerikos pasįųStį leidyklai. Jei su lapeliu 
da prieš dabartinį karą bei ■ ^as Inbai susirūpinęs, kad carbininkų pinigus gauna pasiysjt pusantro dolerio, tai 
apeliavo į Immigracijos Ta- itaiai nepadėtų ginklo, kuo- binzų,
rybą, kad leistų jam pasilik-į HĮęt prasidės aliantų inva- 
ti Amerikoje. Kol taryba iš- zlJa- 
spręs jo prašymą, jis buvo Kad sustiprinus 
už $5,000 kauciją paleistas.

nu.

KIEČIŲ VANAGAS.
Pasak “Kąuener Zeitung” 

Vilniuje esąs iškeltas Vokie
tijos herbas-aras. Jis esąs 
pastatytas tokioje aukštu
moje, jog matosi visame 
mieste.

tuvon, o pamatysit,, kur to- damą lapelį, į kurį reikia įrašyti

atsiduria Į paįį leidykla apmokės pašto iš-o kitkas
žydų krautuves. Po pereitojo iajdaSt o jei tik vieną lapelį, tai 
kai o aš pats esu pii kęs žydų |a(ja paštininkui turėsit sumo-

_______ r_____ Mussoli- kiautuvėse daiktų, kurie bu- už knygą ir kelis centus
nio fašistų atspaiumą, žada v? nupirkti amerikiečių pi- persiuntimo išlaidų. Neužmirš- 
nusiųsti jiems duonos iš Ru- nukentėjusiems Lie- kjme knygą padovanoti kaKai taryba dabar jo apelia-

ciją atmetė ir vienbalsiai pa- sijos O jeigu jie gerai ka- tuvos žmonėms šelpti. reiviams ir draugams—tai puiki
sisakė už jo deportavimą,!‘kausią, tai gausią ir maka- o gal susipratusių darbi- 
prokuroras liepė jį suimti. ronų. ninku įsteigtas fondas tei-

Washingtono žiniomis. cjngjau pašalpą teiktų? Dar- 
italai su vokiečiais pasirašę bininkų fondo pinigai, pate-
Beriyne, sutartį, kad dalis kę į Lietuvą, taip pat dings- uenuemen;_r _

iečių iš okupuotos Lkraji- (a, ir darbininkai tenai nieko me a copv of The Economic Recon-
r.os butų nusiųsta Italijai, negauna. Aš esu matęs vis- 
nes L krajinai užimti Musso- ką savo akimis, 
linis davęs Hitleriui apie 10 _ A ,

MIRĖ LATVIJOS “PA- f“ J1 ?ales CeP°r-!<iivizijų kareivių. , Todėl as patanu, kad po
irrvK” tuoti tenai tik po karo. a * * U„... . karo kiekvienas amerikietis

Rygoje mirė latvių rasy- Jo vardu parašyta knyga, ris parodyti Italijai, kad ji Te lJ; \ f
tojas pastorius Andrevs Nie-'“Out of the Night,” Ameri- kariauja ne veltui, kad karas • ?J D titlu
dra. į koje turėjo labai didelio pa- prieš Rusiją jau pradeda S?k.^apa4linh jais kepa

UŽDRAUDĖ NEŠIOTI
PARTIJŲ ŽENKLUS.
“Kauener Zeitung” pri

mena, kad “Ostlande” drau
džiama nešioti “buvusių po
litinių partijų bei organiza
cijų” ženklus. Už draudimo

reiviams ir draugams- 
Kalėdų dovana.
Iškirpk iškirpk

tegalima paaiškinti tą keistą Lietuvos gyventojams, ku- 
reiškinį. kodėl “grįžtan- rie neiuDestingai aptemdina 
tiems” vokiečiams neužten- butus nakties metu, uždraus
ta tu butu, kuriuose jie pa- ta iš viso naudotis šviesa. Jie - . ...
tys pirmiau gyveno, bet įtraukti į specialinį “juodąjį į nepaisymą busią baudzia- 
jiems reikalingi dar ir pensi- sąrašą.”

Garbės Ženklas Tulagi Karžygiui

Yice-admirolas Bernhard prisega laivyno kryžių ir aukso 
žvaigždę prie leitenanto Nielsono krutinės už karžygiškus 
jo pasižymėjimus ties Tulagi ii Koralų Juros mūšiuose, 
l.ui buvo ištaškytas japonu laivvna*?.

ma.

Krebs-Valtin yra gimęs 
Vokietijoje, todėl manoma,i- 
kad jis bu? čia uždarytas 
koncentracijos stovyk’on iki 
karas pasibaigs, ne? daba;
Amerika neturi susisiekimo
su Vokietija. Jį galės depor- (įivįzįjų kareiviu, 
tuoti tenai tik po karo.

Columbia University Press 
Columbia University 
New York. N. Y.
Gentlemen:—Please. kindly

Check
I am enclosin? $1.50 t ) 
I will pay to the postman ( 
M y address;

scnd

prieš Rusiją
Šis pastorius sugrįžo į Lat- sisekimo, nes jis labai vaiz- duoti maisto, 

viją, vokiečiams okupavus džia i ir įdomiai piešia savo Italijos fašistai tačiau ne- 
Pabalrijį. 1919 metais jis. slaptą tarnvba Hitlerio ir cįtiki Hitlerio prižadais nu-
vokiečiu pagalba, surengė Stalino žvalgybose, 
pučą prieš tautinę latvių vv- ’ 
riausybę ir kelias dienas iš-! 
buvo valdžioje. Pučą likvi-' 
davus, Niedra pabėgo Vo
kietijon. Po kelerių metų su

GUADALKANALO SA
LOJ KRITO 10,000 

JAPONŲ.

tukti. Kalbėdamas per Ro
mos radiją, fašistu komen
tatorius Aldo Valori aną
dien pasakė:

niekas 
s i naudos.

jais
Ten Buvęs.

Name

Street

City

Sta

Red&krijos pastabi: Kad
savo gimines sušelpti geriau
sia t’esio^ini’i keliu, tai tie
sa. Bet fondai reikalingi ne 
tiek atskiriems akmenim’

“Kalbant rimtai, nereikia šelpti, kiek bendriems vi- 
arižo T atviion iis buvo nu Žinios sako, kad nuo to kelti didelių vilčių dėl.Uk- cuomenė' įe'kalams remti.

117 Vfll’ctvhės išdavi- laiko* kaiP iaP°nai pradėjo rajinos maisto. Šiuom tarpu i).ras pilka buvo nurodęs
L J xrxi:„.. 1______ ! bandyti atsiimti iš amei i- nėra kalnu kviečiu ir mili- net keliatą tokiu reikalų,

kiečių GuaHalkanalo sala. jų jonu gyvulių nei Ukrainoj, pavyzdžiui, ligoninės pasta- 
krito tenai iau nemažiau, nei kitose rytų Europos sri- tymas, džiovininkams prie- 

tyse ” glaudo? išteisima?, sugriau-
Taigi išrodo, kad makaro- tu įstaigų atstatymas, ir tt.

Tokiems darbams būtinai 
reikalingi fondai.

mą. Vėliau Niedra buvo am
nestuotas, tačiau vėl apsigv

i Taiffi Niedra buvo tok? ka,p 10’00n- 
pat išdavikas Latvijos, kaip 
Paleckis buvo Lietuvos iš
davikas. Abudu parsidavė 
svetimoms valstybėms.

HAIR
MARŠALAS PETAIN 

NESUIMTAS.
nu fašistams nebus.

Peieitą sąvaitę rašėm, 
kad Prancūzijoj areštuota- 
maišalas Petain. Taip sakė 

iš Fu o"o-. Bet

DANIJOS KARALIUS 
PASVEIKO.

Tūlas laika • atgal Danijos 
km alios nukrito

Petronėle LanriMirgienė
Užlaikau visokiu vaistu nuo ro’ių 

ronotu kojų ir nuo kaulų gėlimo 
nnn orklin TaipH turiu Ga’in<m Gydymo Mosti 

‘ . nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
Dabai' nesveikumus, kreipkitės duosiu (jera

turėjo būt surašytos visos liuosas, tik generolai Wcy-Įpranešama, kad jis jau su- patannJfE|r V'^MSARGTENft ( > 
vi’tos, ai ir bitė3. gand ir Gurneliu ' uimti. knyžo i’ ligonine’ namo. i im-,t s. w»u? PMbirtphis, Pa.

’ i 1 ’

VISTU STATISTIKA.
Vokiečių komisaro įsakv- te^eg-amo 

mu, iki spalių J d. Lietuvoje dabar išrodo, kad jis tebėra ir sunkiai susižeidė

TIKRAI GERI į 

PREPARATAI
ALEXANDER’3 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

t padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
| U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas tt viso- I aius kitus nešvaru-
• mus ir eustiprina 
t oda. 5dc. už bonką
J ALEXANDER’S
| REFRESHING TONIC
• Aliejų ir Oda Gydančių Vaistų 
J Mišinys. Pažymėtina zyduo’ė dėl 
I plaukų šaknims ir Odos gydymui, 
j 50 centų už bonka.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
t čiam per Pasta į visas dalis Su- 
{ vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S CO.
{ 411 W. BRO\OW\V

SOUTH BOSTON. MASS.

i
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Moterims Pasiskaityt
I norite patirti gerąsias, kūpi-* 

nas jausmu ir minčių audrin- 
°as valandas.

Šitame Pakėtė 537 Kiaušiniai ‘KELEIVIO” DOVANOS KALĖDOMS
UŽRAŠYKI? SAVO DRAUGAMS “KELEIVI” KA
LĖDOMS AR NAUJIEMS METAMS DOVANŲ, O
KELEIVIS” PRIDĖS NUO SAVĘS DOLERIO VER

TĖS PRE2ENTĄ.
Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aiškų 

adresą, pridėti S2 metinei “Keleivio” prenumeratai, ir pažy
mėti, Kokias knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums 
nusiųsti.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga
lite pasirinkti už visą DOLERĮ. Mes nusiųsime jas nurodytu 
adresu ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.

Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už ši.50, tai 50 centų reikės primokėti. O kas pasi
rinks knygų už $2.00. tas turės primokėti SI.

lr prašome su dovanomis pasiskubinti, kad jos galėtų pa
siekti Jūsų draugus prieš šventes.

Paštas prieš Kalėdas labai užimtas, todėl dovanas reikia 
siųsti kuoanksėiausia.

štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
TVANAS? ! "Žemė ir žmogus” yra labai pamo-

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks

P-te Savor.a King laiko paketą. kuris išvodo visai nedidelis, 
tačiau jame telpa 537 kiaus.r.iai bet ne žali. o sudžiovinti 
ir sumalti 5 tmUus. Šitaip kon cnt rantas maistas yra labai 
parankus or’aiviais vežioti, nes ir lengvas ir nedaug užima 
vietos.

V.
Tik-tak, tik-tak!
Jeigu jus susimąstysite 

apie iai, <-,ą dabar re.šRiate 
begaliniam^, vaiandų bėgy, 
ius slėgte prislėgs jūsų savo 

_ mas.
eužsigaunate jus tuo savo 

siveržia sviliną nelaimės nusimanymu. Tegul sukelia* 
modai, ir jie gal palikti jusu jis jumyse puikybės jausmą, 
širdy visam gyvenimui, jei- a jus pajuskite neapykantą 

nepasistengsite kiek- genimu* kuris jus žemina, 
sekun- ir Pa^Kelbkrte_ tam gyveni

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

M. Gorkis.
I.

Tik-tak, tik-tak!
Gudu klausyti nakties ty

loje ir vienumoje nuolatini 
abejingą laikrodžio tvaksė
jimą : monotoniniai, mate
matiškai teisingi garsai, vie
nodai reiškią vieną ir tą pa
ti—nuolatini gyvenimo bė
gi. Tamsa ir miegas gaubia 
žemę, visa tyli.—tiktai laik
rodis šaltai ir garsiai rodo 
sekundų dingimą. Laikrodis 
tvaksi, ir kiekvienas garsa.

• kalba, kad gyvenimas tapo 
viena sekunaa trumpesnis, 
viena mažute mums duoto 
laiko dalele, viena sekunda, 
kuri jau mums nebegris. Iš 
kur atsiranda ir kur jos, to; 
sekundės, dingsta? Niekas 
i tai neatsakys... Ir yra dai 
daug klausimų, Į kuriuos ne
atsakyta, yra kitų, daug 
svarbesnių klausimų, nuo jų 
išsprendimo priklauso musų 
laimė. Kaip gyventi, kad 
jaustumei save reikalingą 
esant gyvenimui, kaip gy
venti, nesustojant vilties ir 
troškimų, kaip gyventi, kad 
nei viena sekunda nepra- 
dingtų, nesujudinusi proto ir 
sielos? Ar atsakys kuomet 
nors Į visa tai laikrodis, ku
rio judėjimui nėra galo,— ! 
ką pasakys laikrodis?

II.
Tik-tak, tik-tak!
Nieko nėra pasauly neša- 

lmgesnio už laikrodi: jis vie
nodai tvaksi ir jūsų gimimo 
valandą, ir tuo metu, kai jus 
gašliai skinate jūsų jaunat-

r

Tik-tak. Ii jus laimingi, niekingumo nurimanyi 
Tik-tak! Ir štai i jūsų širdį Teužsigaunate jus tuo s

ru jus
/ieną jūsų gyvenimo mui Ro? Rucmet
ią pripildyti kuo nors gyvu prigimtįs atėmė iš žmogaus 
:r nauju. Kentėjimas vylin- įojo privalumą keturpės- 
gas; kentėjimas pavojinga čiam rėplioti, jinai davė jam 
vrivilcgija: turėdami ją. ramentą—idealą! Ii nuo to
nes paprastai nejieškome &įko jis nesąmoningai, »- 
itos aukštesnės teisės žmo- rtinktyviai veržiasi prie ge- 
umi vadintis. O to kentėji- resnio — vis aukštyn! Paua- 
?.o tiek daug. jog jis jau ta- mykite tą veržimąsi sąmomr.- 
o labai pigus ir nebekreipia ^°kykite žmones supra- 
save jokio žmonių domė- sti, kaa tiktai sąmoningas 
10. Dėl to vargu verta bran- gero siekimas tikroji laš
inti kentėjimą, — reikalin-^ė. Nesiskųskite bejėgiai -------“T?"----------------~77.--------T-------7?---- 7---- T
a pripildyti save kuo nors esą nieku nesiskųskite, gyventi, išdidaus savo galės džiaugsmingų sielos virpėji- 
riginalingesniu, brangesniu Vieninteli, ką gali duoti nusimanymo, ir vjsas gyve- inų, liepsnojančio išdidumo 

ne tiesa? ’ Kentėiimas jums jūsų nusiskundimai, rimas susidėtų iš gražiausių valandas! Tesvvuoia žmo

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kor ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da-

Ižiuose retai tebūna tas, ko bet visų nelaimingiausi tie, dų. 
mogus jieško. Gi visų įdo- kuiie, puošiasi savo nelaime. VIII.
iriausias ir pilniausias gyve- Šitie žmonės labiausiai trok- Tik-tak, tik-tak!

SAULĖS DEIVEI...

Milijonus spindulėlių
iimas esti tuomet, kai žmo- sta Ritų aomes ir mažiausiai Tegyvuoja galingi dvasia Saulės deivė man žadėjo,
rus grumiasi su tuo, kas jam josios verti. Pirmyneiga— žmones __ žmonės kurie Kud aš skirčiaus nuo srėlėliu,
mkdo pvventi. Kovoie ne- štai gyvenimo tikslas. Tegul Kmio« mane namvlėio:

atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 25c.

tukdo gyventi. Kovoje ne- 'tai gyvenimo ti.Kslas. Tegul tarnau;a teisybei, teisingu- Kui ios mane pamylėjo; 
iudnos^ir nuo2džioskvaUn- nuohUnis Ten^mSis^ Kad pamesčiau savo vardą, DAINOSE.

IV. didžiai giazių taiandų. meg nemalOme, kaip
Tik-tak, tik-tak! VI. džiaugsmingai savo širdis
žmogaus gyvenimas juo- Tik-tak, tik-tak! degina. Skaidria šviesa gj- Saulės deive, geltonkase,

.tingai trumpas. Kaip gy- “Kam duota sviesa zmo

> Ir, paėmęs plieno kardą, 
.. .vį Savo brolį sukapočiau...

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS

ananti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
mogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
is kovojo su gamta ir kaip civilizu
osi. Daugelis paveikslų įvairių ra

sių žmonių, vyrų ir moterų.
<aiaa ........... ................................ 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
k i šio! da nebuvo, čia aprašyta ko
tais dievus garbino senovės indai bei 
irijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai. 
ietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
zai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
dus jie santikius su žmonėmis turė- 
o. Knyga standi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $'..00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojanti politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so- 
ialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 

ky. Kaina ..................................... 10c.
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. . , . . , __ .. ...Audeklo apdaruose ................... 75c. ^j knygoj telpa 23 gražios eiles,

daugybe straipsnių, juokų ir tt.
BYLA DETROITO KATALI- ?uikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.

___ ___ r ___ _____ ____________ venimą bešviesdami, jie net Aukso rūbais pasipuošus,
entir Vieni užsispyrę šąli- gui, kuriam kelias uždary- akluosius verčia matyti. Rei- Labiau myliu darbo klasę,

.rasi gyvenimo, kiti visiškai tas ir kurį Tu tamsoje lai-, J?3’, atsivertų akys ak- Negu lavo aukso bruožus, 
pasišvenčia jam. Piimieji kai?” Taip senelis Jobas 'e^e.ms’ kurių _au^ 2
savo dienų pabaigoje bus klausė Dievą. Nūnai nebėra Keikia, kad visi žmones su --------------
pavargėliai dvasia ir atsimi- tokių drąsių žmonių, kurie, baime ir pasibiaurejimu pa
niniais, antrieji — turtingi suprasdami, kad jie Dievo matytų, koks slyksbis, netei

sės svajonių žiedus. Nuo sa- 'rienu ir kitu. Ir vieni ir kiti vaikai ir sutverti Dievo pa- singas, maurus jųjų gyvem- 
vo gimimo dienos* kasdien j mirs, ir nuo visų nieko ne- veiksiu, kalbėtų Jam taip,
žmogus artinasi prie mirties, j^ks, jeigu jie neatiduos, jo- kaip kalbėjo Jobas. Ir ap- itint i
Ir kuomet jus blaškvsitės ^ios sau naudos nereikalau- skritai pigiai save vertina
agonijoi—laikrodis šaltai ir dami> gyvenimui savo protą šiandien žmonės. Ir mažai pasaulio skausmas, visi zmo- 
rfmiai skaitys lesios sekun- * savo širdį... Ir kuomet jus gyvenimą myli, net ir save ir‘ n™
das. Jojo šaltam skaityme—. "‘irsti, laikrodis ramiai skai- nemokėdami myli.. Ir tuo įyv e™T n,
prisiklausykit—skamba kaž- jūsų agonijos sekundas pat metu bijo mirties, nors ra?’ n}eiA m žiaurumai
kas visa žinąs ir pailsęs nuo -tik-tak Ir tomis sekundo- niekas josios neišvengs. Kas 'ilš^utoia to*
to žinoiimo Nieku niekuo- mis ^ims kltl žmones, gims neisvengs. Kas. neišvengia- sau-ldl Jli5 aukoja kc-met negįtauja TaikX. i>o kelis per vieną sekundą, ma - Ui teisėta. Juk žmo- «!. ir » ven,mas jojo kūpi- 
niekas iam nebrangu. Jis 0 JUS1J Jau—nėra’ Ir nieko gus nuo to laiko, kai ant že- audringo džiaugsmo.
abeiino-a« ir mums jeigu ne^£ gyvenime nuo jusu, mės atsirado, vis miršta, rei- lr nu°^r51aus. P>'^-
aoejni^, niums, jeigu uunaą dvoks Ar l-lincra nrip tn nrinracti C]°- didaus UZSlspynmo...mes norime gyventi, reika- 3.Rtai Runas, kuns avoRs. Ai kalinga pne to pnprasti, ąave<=_t^ Pirkit Karo Bondsus h- stam norisi’ atžaus nepa^ivoj-s žmo^s. buvo apskelbt* repeline-a nasidirbdinti kitokia S1 nePa?ipiktina jūsų savy- metas. Nusimanymas, kad 7. . .. g. rinui Karo nonasus ir Nam dėi ko gi norisi? Dėl ko be valgio didelis spalvuotas z
J -1 r- 1-1 1- 1 • ripilp šita antnmatinp-a kn nydnvinvą atliktae o-ali na ZiatlSia ir lsdldziaUSia lSHl’n- ras. Kas savaitę įdėkit j juos žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- atsteigtos nepnklaulaikrodis, laikrodis kupinas mene šita automatinga ku- uždavinys atiiRtas, gan pa- L- sus duoda daugiau spėkų, kitas ma
minčių ir iau^mu kuDina« iyba. kuri sviedė jus i gyve- naikinti mirties baimę. Do- L" ant ,zemes. Tegyvuoja nemažiau kaip dešimtą savo žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus
gyvojo veitemo, vietojPši?o Paskui išlupo išjojo- rai praeitoji kelionė duos 3?; ";darhi<> *»_____________
nuobodaus, vienodo laikr-o- tiktai? Taigi sustiprinkit ramų galą. Tik-tak... Tiktai Jtadkdtt pp®- ............................................... ...........- -
džio, kuris monotoniniu gyvenime savęs atminimą, žmogaus darbai lieka. Ir;™ bu°a , P mma, ir dep- 
skambėiimu skandina liu- ie5?11 puikus ir jaučiatės baigiasi žmogaus valandos nav. ęaiRstuoliai ir gob.a. dfe^mušu sieiL išrišti j'usį priklausį-mu nuo karti su jojo Šorais, ir atei-; pasirmfo p.nnajĮ, drąsų? ir

paslaptingų laiko uždavinių, r.a kitokios valandos, atšiau- paSnyzę—amiajĮ, kiekvie- 
III. Pagalvokit apie savo vaid- ros valandos. : nam, kuris myli grožę, aišku,

Tik-tak, tik-tak! meni gyvenime — buvo pa- yjj j ;ur Pra^^numas.
Nuolatiniam laikrodžio daryta plyta, paskui ji neju- Tik tak tik tak’ ' Musų gyvenimo valandos

ėjime nėra pastovaus taško, damai gulėjo įterpta namo T. , . ! —tuščios, nuobodžios valan- kkip reiki* vartoti į ISTORIJOS SUPRATIMAS.
—ką gi naes vadiname da- ienoje, paskui subiro ir iš- Istikrujų, viskas laoai pa- ^j^g. nrjnildvkim si ias kil- 'Prajau ,'<7-naj?L>st^n!poAri^?j7tV knygelė aiškina proletariato n- 
bartimi? Viena paskui kitą nyko... Ir nuobodu ir biauru priešingumų pai rJaig pasiei?įmais nesigai- k*5™ ™ prisiuntimu $roo. Pimgut S “
gema seKunoos ir stumia nuu plyta,—juk tiesa: xNe- p & iedami savęs, ir tuomet mes popierini dolerį laiške. Adresas: <-)
viena kita nežinios bedug- bukite plytoms panašus, jei- zo~ P. uY.r _ f. pergyvensim puikias, kūpi- P\VL Mikalauskas jant.emS darbininkams neap• - d prasčiau, jeigu žmones atsi- i • •’ ' ------------ —

dėję domėtųsi vienas kitu ir nas audringų jausmų
kiekvienas turėtų draugą. .'te

Vienas, nors jis ir didus,

KŲ SU SOCIALISTAIS. 
Dalijant Detroito lietuvių sočiai is-

BIBLIJA SATYROJE.

nen. ųu turite protą ir sielą, jeigu

Rooseveltukas Žmona

čia yra parodytas su savo žmona jaunesnysis prezidento 
nus, leitenantas Franklinas Rooseveltas.

su-

vis tik mažas. Būtina supras- | 
Ii vienas kitą: juk mes visi | 
kalbame painiau ir blogiau, . * 
nekaip galvojame. Žmogui | 
daug žodžių stinga, kad at- š 
sidengus kitam savo širdį. 
Daug stambių ir svarbių 
minčių dingsta be žymės, 
dėl to, kad neatsiranda rei
kiamų joms išreikšti lyčių. 
Gema mintis, yra karščiau- 
sio noro apvilkti jąją žo
džiais, aiškiais, griežtais žo
džiais... o žodžių nėra.

Daugiau domėkitės minti
mi! Padėkite jai gimti, jinai 
visuomet gausiai jums atsi
lygins už darbą. Visur ir vi
same yra mintis,—net gi ak
mens plyšyje jus ją iškaity
kite, jei tik panorėsite. Jei 
žmonės panorės, jie visa pa-į 
rieks: jeigu jie panorės, jie' 
bus gyvenimo valdovai, o ne 
jojo vergai, kaip kad dabar 
yra. Kad tik atsirastų noro

SVAJONĖ.
Kur dainų grožybę 
išlieja krūtinė, 
kur laimė auksinė 
svajones mums pina,
ten meilė vilioja 
karštąją širdį.
Kai paukštis ji skrenda, 
bet meilės neranda:
sutinka mašinas, 
ar jūrių žuveles, 
kur sumbarinos 
laivus skandina.

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 

Į kunigo pakurstyti brostvininkai už- 379 puikiais paveikslais, perstatan- 
puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- čiais įvairius nuotikius nuo prieš sti
listai iškėlė užpuolikams byla, kuri tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi-

, sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
Kaina ............................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Buiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 
Audimo apdarais ........................ $1.50

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
M. Chira*. GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

Sveikata—Brangiausi! 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su- 

Gydvmas visokių ligų šaknimis If?5®.,!?1!’ A" J- Graičiunas, Chicago, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais. Sėk- Mil911 "L 339 pnsL Drūtuose 
• omis ir Laroais. .Toje telpa 311 vardu audimo apdaruose. Kama 

MATERIALISTIŠKAS
$2.50

taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .... $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1005 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
^uvo apskelbta republika. Pridėtas 

žemlapis parodo 
klausomos Lietuvos 

rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa risi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir t 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.09

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Kaina ............................................... 10c.

„n.u,la Orte™, .rt KOML AŠ NETIKIU
„ * t-t Totu trcdo Kalba labai lengva. Knyga protau- Į DIEVĄ?
PUI, MIKALALSKAS Ijantiems darbininkams neapkai-

140 Athens Street,
SO. BOSTON, MASS. nuojama. Kaina .......................... 25c. Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20c.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveikslą, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS. SEIMYNI8KO8 IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK SI.00. Audimo apdarais $1.25. 
Kiekvienas tnrėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.

feKiekvienas nuaipirkę^ tą nyrą panidiiaogn. Pfnirnn geriami* 
«ių«.» “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tleriog Mpms- 
tam«- konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus markę.

“KELEIVIS”
63S BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

KUNIGŲ CELIBATAS.
ši knygelė parodo, kodėl Romos „nvnlArxI 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia IYiV.sLH-.UtjAI IK 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, DEKLAMACIJOS, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos .. . , . . . . ,,
nupuolimas, šią knyga turėtų per- , Šioje knygoje telpa daugybe nau- 
skaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir l1!' labai gražių ir juokingų monolo- 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- JT deklamacijų, visokios temos: 
terįs, dukterįs ir mylimosios' neps- darbininkiškos, _ revoliucionięnskos, 
pultų į tokia kunigu globą. Parašė tautiškos, humcnstiskos ir laisvaraa- 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su- Jį1.3“0”’ \,s®s. skambios, visos geros, 
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 7'V?3 visokiems apvaikščiojimams, 
Kajna ............................................. 25c baliams, koncertams ir tt. Antra pa

gerinta laida. Kaina .................... 25c-
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI. SOCIALIZMO TEORIJA.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- Ji3 veikalas trumpais ir aiškiais 
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- draugijos formos, ir kodėl turės buti 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 
tiski straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c. PAPARČIO ŽIEDAS.
LENGVAS BUDAS az?^k^:JV-*"
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir kaip žmonės paikai tiki į viso-
pasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta knw įtarus, burtus ir tt.......... 15c.

?S!!.A,,Tes RAŠTAI KARes
liškai. Joje telpa netik atskiri io. METU.
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- Lietuvos šelpimo Fondo leidinys, 

darbo jieškant, važiuojant lnr Su „jytojos ^veikslu, 126 pusla-
nors nuėjus krautuvėn, pas daktarą piai. Kfail£ ......... .............. _ 50c.
pas barzdaskut), pas knaučnj ir tt ___
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Antra padidinta ir pagerint* laida. . . . . x«__ _x •Sutaisė St. Michelsonas Pusi. 95. ATba ka?g vartojami svaigi-
Raina oil. ramieji gėrimai atsiliepia jų vai

kams. Kas yra arba tikisi kada ųors 
AMŽINOS DAINOS. hoti. Įrodflng tėvais, būtinai turėtų

a;„, __ ... . , .. perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.šioj knygutėj telpa 44 geriausiu
Jovaro dainų. Jos tinka dcklamaci- “Keleivi*.” Rrnedvrev
joms ir dainavimui, kaip namie, taip ©rOaaway,
ir susirinkimuose. Pusi. 32...........15c. 1 South Boston, MaSS.



No. 49. Gruodžio 2 d., 1942 m. 4 UI* A [VIS, SO. BOSTON

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuviu kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
4496. Kaluževičienė, Elzbieta 

(Adolfo duktė) 25, mokytoja.
(Tąsa)4452. Kalavinskaitė, Vilija 

(Vinco duktė). 10. mokinė.
4453. Kalavinskas, Gintautas (Juozo duktė). 14, mokinė. 

(Vinco sūnūs). 7.

4X18. Kamorunas, Petras (Juozo sūnūs), 33, dailidė, Sa- ipiegiškė, Veisėjai.
Į 4539. Kamorovskaitė, Marija 
(Jokūbo duktė), gimusi 1914, 
vienuolė, Vilnius.

4540. Kanapeckas, Juozas. 45, 
mokytojas, Daugailiai, Utena.

4541. ivanauka, Petras (Mo
tiejaus saitus), 40. technikas. 
Kaunas.

4542. Kania, Sofija (Juozo 
duktė), 33, Vilnius.

4543. Kanopka, Kostas (Juo
zo sūnūs), 57. Vilnius.

4544. Kanopkienė, Aleksand
ra (Kosto duktė), 32, Vilnius.

4545. Kar.opkaitė, Marija
(Kosto duktė), 17. darbininkė, i 

4497. Kaluževiėiutė. Veronika Kanopliauskas, Tadas,'
40, ūkininkas. Vilnius.

| 4498. Kalvaitis, Jeronimas, 4547 Ranopliauskienė, Liu-’
4 454. Kalėda. Antanas (Fe (Antano sūnūs), gimęs 1905, , 4-? uk;nįnkp Vilnius

liks., sūnūs), 37, Lazdijai. ,ar,,::.*:,,. Kaunas. Kanopliauskytė.' Marija1
4455. Kaledienė, Genovaitė, 4499. Kalvaitis. Jonas (Myko- (TaJo daktė) ]g mokinė

35, šeimininkė, Lazdijai. 10 sūnūs), 22. elektrotechnikas. /u;
4456. Kalėda. Algimantas žiaunas.

(Antano sūnūs), 8 metų. 4500. Kalvaitis, Jurgis (Jur-

4549. Kanevičius, Juozas (Mi
ko sūnūs), 33, kareivis, Vilnius.

4-550. Kantrimas, Leonardai
4457. KalibaUs. Alfonsas K'® sūnūs) 60. ūkininkas, Kiau- (petro sQ|lua) „

(Jono sūnūs), 27. karininkas, lakiai, Andrejavas.
Vilnius. 4501. Kalvaitienė, Marija (Do-

4458. Kalinka. Mikas, 46. po- mininko duktė), 50, ukininkė.
licininkas, Vilnius. 4502. Kalvaitis, Petras (Jur-

4459. Kalinkienė, Bronė, 45. .-'io sūnūs), 29. ūkininkas.
4460. Kalinkaitė, Kristina 4503. Kalvelis, Jonas (Juozo

(Miko duktė). 18. tunus), gimęs 1889. Lukšiai.

Vilnius.
4551. Kapčinskas, Stasys 

(Juozo sūnūs), 37. samdinys, 
Balbieriškis.4552. Kapčinskaitė, Magdale
na, 35. mokytoja, Balbieriškis.

4553. Kapčinskas, Antanas

Ecuadoro Prezidentus Su Mumis sūnūs), 11, mokinys. 'Karolina (Miko duktė), gimusi
4602. Kareivaitė (Vlado dūk- 1915, šeimininkė.

tė), 2 m. 4627. Karosas, Teodoras-Gie-
4603. Kareivaitė (Vlado dūk- drūtis (Juozo senus), gimės

tė), 2 mėn. 1939.
•604. Karevičius, Bronius Karos ienė-Gimbutaitė,

majoras, t ariia (Martyno duktė), 45, 
v kininkė, Vejeliškiai, Anykščiai.

Barbora 4629. Karosas. Donatas 
ukininkė

(Juozo
Vilnius.

4605.
(Miko

sūnūs). 42.

Kareckaitė. 
duktė), 50.

Turgeliai.

(Kle
menso sūnūs), 13.

4630. Karosas. Jonas (Jurgio
4606. Kareckaitė, Anastazija gunus)F 66, ūkininkas. Kalveliai, 

t Miko duktė), 45, ukininkė, rieteįkiaj
A; Seiniškis, Turgeliai. 4631. Karosienė, Domicėlė

4807. Kankovienė, Julija (Mo- (Juozo duktė). 50, ukininkė,
tiejaus duktė), 58, Kaunas. laiveliai.

4608. Karikovaitė, Galia (A- 4632. Karosas, Vladas (Jono
•eksiejaus duktė), 24. studentė, c unus), 25, ūkininkas.
Kaunas.

4609. Karinauskas. Bronius 
(Edmundo sūnūs), 59. ūkinin
kas. Nccegala, Naumiestis.

4610. Karinauskienė-Augusti-

4633. Karosienė, Antanina 
(Kosto duktė). 30, ukininkė.

4634. Karosaitė, Elvira (Vla
do duktė). 1 metų.

4635. Karnilienė, Elena (Jono
navičiutė, Elzbieta, 60, ukinin- ,:uktė)> gimusi 1907 darbinin
kė, Nocegala.

4611. Karinauskas,
' (Broniaus sūnūs), 29, 
kas. Nocegala.

4612. Karinauskas, 
(Broniaus sūnūs). 35, 
kas, Nocegala.

kė, Šiauliai.
4636. Karpus, Romanas (Jono 

t inus), 36, mokytojas, Polemo- 
nas, Kaišedorys.

4637. Karpuvienė-Laurinavi-
ukinin- (vu^ Vanda (Jono duktė), 31,

Povilas
ukinin-

Bronius

4461. Kalinka, Zdislovas (Mi- 4504. Kalvelienė - Buzelytė, (gtasio sunus) 3 metų
ko sūnūs), 16. .Joniką (Martyno duktė), 35,

4462. Kalinka. Česlovas (Mi dentistė, Lukšiai. (Rosto sunus), ukininkas>
ko sūnūs), 14. 4505. Kalvelytė, Vitutė (Jono Ringailiai Betygala.

4463. Kalkovas, Ignas (Emi- duktė), 8 metų. Į K-ar^inc V;
lio sūnūs), 55. Kaunas. 4506. Kalvelis, Petras, 35.

4464. Kalkovienė-Gorskaitė. ūkininkas, Stanikunai, Pan-
Felicija (Vlado duktė), 40. oeiys.
ukininkė. šmitkiškiai. Prienai. į 4507. Kalvelienė, 35, ukinin-

4165. Kalkovaitė. Marija (Ig-.kė. Stanikunai, Pandėlys, 
no duktė). 1 metų. 4508. Kalnėnas-Kavaliauskas,

4466. Kalkovaitė, Jadvyga Fijušas, 30, knygvedys. Alytus.
(Igno duktė). 18. samdinė, gyv.! 4509. Kalvenienė - Selenytė, 
vieta Kaunas. Elena (Stasio duktė), 25. šeimi-

4467. Kalkovas. Vladas (Igno i ninkė, Alytus, 
sūnūs), 12. mokinys. Kaunas. 4510. Kalvėnas, Sigitas (Pi-

4468. Kalkovaitė. Sofija (Ig-' jaus sūnūs), 3 metų. _
no duktė). 15. Kaunas. • 4511. Kahėnaitė, Elvira (Pi- kaitė. Anastazija (Igno duktė),

4469. Kalnėnas, Jonas (Kazio Į jaus duktė), 9 metų. j4 mokytoja
sūnūs), 40. redaktorius, Kaunasi 4512. Kamaitis, Antanas (Jo-j 4550 Karablikovas

4554. Kapliauskas, Karolis

4555. Kapočius, Viktoras (An
tano sūnūs), 44, ūkininkas. Mie-, 
gučiai, Šešuoliai.

4556. Kaponaitytė, Morta 
(Jono duktė), gimusi 1914, šei-; 
mininkė, Kaunas.

4557. Kapustavičius, Anta
nas (Juozo sūnūs), gimęs 1908, 
šoferis, Kaunas.

4558. Karpuška, Andrius 
(Juozo sūnūs), 44. ūkininkas, 
F.inbriai. Alovė.

4559. Karpuškienė - Turaus-

Vaizdelio priešaky, kairėj pusėj, yra parodytas Ecuadoro 
respublikos prezidentas Carlcs Arroyo del Rio, o dešinėj 
pusėj yra Meksikos prezidentas gen. Manuel Avila Cama- 
cho. Ši nuotrauka buvo padaryta Meksikos sostinėj, kur 
Del Rio buvo sustojęs pakelėj į Jungtines Valstijas. Atvy
kęs Washingtonan, jis buvo priimtas prezidento Roosevel
to kaip labai malonus svečias. Jungtinių Valstijų santikiai 
su Pietų Amerikos respublikomis darosi vis draugiškesni ir

tampresni.

mokytoja, Palemonas.4613. Karinauskienė-Karpa- ,..no ,r . ..... *- n on i • • i - £ 4b38- Karpiute. Nijoleiviciute, Ona. 20, ūkininke. No- . , ...1 mano duktė), 10.
ir v ♦- c* - 4639. Karpus- Viktoras (Ro-4614. Kareckaitė, Stase (Mi- . .1 j i*-v 4A 1 • • 1 - rn mano sūnūs), 4. ko duktė), 44, ūkininke, Turge- v ,i 4640. Karpalavicius, Jonas bai, Vilnius. • _ , . .(Jokūbo sūnūs), 27, samdinys,

4615. Karkala, Kazys (Juozo j azju Ruda. *
sekretorius, šau- 464i. Karpauskas, Anicetas

(Augustino sūnūs), 54, žemai-
, sūnūs). 39. 
kėnai.

(Ro-

4470. Kalnėnienė. Emilija, ir.o sūnūs). 37, mokytojas. Sin-
40, šeimininkė. 'tautai.

4471. Kalnėnaitė. Giedrė (Jo-! 45133. Kamaitienė, Liuda.

Aleksas

4574. Karatajutė’, Aldona (Pe
tro duktė). 11.

4575. Karatajus. Petras (Pe
tro sūnūs). 8.

4576. Karčemorskas, Juozas 
(Vinco sūnūs, 28. ūkininkas. 
Straigiai, Šventežeris.

4577. Karčevska, Klementina, 
70, pensininkė, Vilnius.

4578. Karčenevska. Albina- 
Sofija, gimusi 1905. Vilnius.

4579. Karčiauskas, Vladas, 
21, darbininkas. Vilnius.

4580. Karčiauskaitė, Marce-

4592. Kardonas, 
(Juozo sūnūs), 7.

4593. Kareckaitė, 
(Miko duktė), 46. 
Vilnius.

Zenonas 4616* Karka,ienė- 30- <su vai‘ čiu Kalvarija, Alsėdžiai. Zenonas Įkais)_17 9 ir 7 metų).
4617. Karalius, Erikas,

Barbora Kaunas.
Turgeliai, 4618. Karmanas. Juozas, 

dailidė. Vilnius.

40,

04,

4642. Karpauskienė, Marcelė 
(Petro duktė), 33.

4643. Karpauskas, Tomas 
(Aniceto sūnūs). 6.

4594. Karelis, Vladas (Stasio 4618. Karmanienė, Pranė, 51,! 
sūnūs). 25, ūkininkas. Laičiai, Vilnius.
Alunta.

no duktė). 13. mokine.
4472. Kalnietis, Vincas 

to sūnūs). 65. advokatas 
siutiškis. Kurkliai.

4473. Kalnietienė. Eugenija. 
43. šeimininke

(Ma-
De-

27. šeimininkė. Sintautai.
4514. Kamaitis. Ipolitas (An

tanas), 8 metų.
4515. Kamaitis. Liudas (An

tano sūnūs). 4 metų.
4516. Kamantauskas, Alek-

4474. Kalnietis, Liudas (An-'sandras. 35. advokatas. Vilnius, 
tano sūnūs. 36. advokatas, bu\. 4517. Kamarauskas. Kazys 
teisėjas, Kaunas

4475. Kalpokas. Juozas (Pet
ro sūnūs). 64. ūkininkas. Miški
nė, Panemunis

4476. Kalpokas.
(Juozo sūnūs). 18.

4477. Kalpokas,
(Juozo sūnūs) 17.

4478. Kalpokaitė 
(Juozo duktė). 15.

4479. Kalpokas.
(Juozo sūnūs), 13, Miškinė. Pa
nemunis.

4480. Kalpokaitė, Sigutė (Juo
zo duktė), i I.

4481. Kalpokas. Laimutis 
(Juozo sūnūs). 4.

4482. Kalpokas. Pranas (Pra
no sūnūs), 56. ūkininkas. Roviš- 
kėliai. Panemunėlis

Ramutis

(Kazio sūnūs), gimęs 1921. ūki
ninkas. Alviškė, Daugėliškis.

4518. Kimičaitis, Petras (Mi
ko sūnūs). 35. eigulis. Klevinė. 
Igliškėliai

( vi ianc ciinuclV V.'YA’V-> BU * C7KZBy J
1899. darbininkas, Kaunas.

4561. Karablikovienė-Kova- 
l’ovaitė, Marija (Jono duktė), 
gimusi 1911, šeimininkė.

4562. Karablikovaitė, Tania 
(Alekso duktė), 9.

4563. Karablikovas, Džimas 
(Alekso sūnūs). 7.

4564. Karablikovaitė, Sonia 
(Alekso duktė). 6.

4565. Karablikovas. Aleksas, 
4 mėnesių amžiaus.

4566. Karablikovienė, Jadvy
ga (Edmundo duktė), 47, šei-

Florai Sistemos 
Tonikas4620. Karobavičienė, Paulina

o. Kareiva. Jaroslavas (Vlado duktė), 69, Juškoniai.i Ubai <eras vai8tas pataisymui su- 
(Jaroslavo sūnūs), 38, ukinin- Rozalimas. ' irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu
kas, Zinkaimė, Šiluva. į 4621. Karobavičiutė. Stasė, VaIi

4596. Kareivienė, Janina, 30, 38. šeimininkė.
ukininkė, Zinkaimė. , 4622. Karoblis, Antanas (Ig-j

4595

eina nevirškinimas ir gastritis, ar
•esat nervingas ir lengvai suerzina- 
' mas, jeigb skauda galvą ir jūsų mie
gas nesuteikia tinkamo pailsio, jeigu

4597. Kareivaitė, Janina (Ja- no sūnūs). 48, policijos, virši- kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nu-
roslavo duktė). 12.lė. 19, siuvėją, Kaunas. _ _ _________ ___

4581. Kardelis Pranas (Juozo' Mreiva’ Jaroslavas (ja
sūnūs), 42, dailidė, Paviržėnai.

ninkas, Rimkunai. Pumpėnai.
____ tz__ 00i\ aro ui ir r ir,

vargęs ir nevikrus, jeigu turit blogą 
kvapą, apvilktą liežuvį arba skaudė
jimą strėnose ties inkstais, Florai 
System Tonic jums tikriausia suteiks 
greitą palengvinimą.

Šis Tonikas padarytas iš vienu tik 
žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai 
suteikia puikias pasekmes beveik vi
sose formose skilvio ir inkstų nege
rovėse ir geriausias nuo užsisenėjusio 
užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz. 
butelį.

FLORAL HERB CO, Dept. 3.
Box 303. CLINTON, IND.

voslavo sūnūs), 3. ninkė.
4599. Kareiva. Vladas (Juozo 4624. Karoblytė. Janina (An-

sunus), 42. ūkininkas, Karaivi- tano duktė), 20. studentė, 
niai. Onuškis, Traškai. I 4625. Karosas. Juozas (Juozo

4600. Kareivienė, Marija, 45, sūnūs), gimęs 1903. plomberis.
ukininkė. Kaunas.

4601. Kareiva. Petras (Vlado 4626. Karosienė-Pakalnytė,

4582. Kardienė, Amelija (Jo
no duktė), 40. Medžiai, Astrauskas.

4583. Kardaitė, Stasė. 16.
4584. Kardas. Vaitiekus, 16.
4585. Kardas. Henrikas. 14.
4586. Kardas Leopoldas. 10.
4587. Kardas. Juozas. 6
4588. Kardišauskas, Pranas. 

33, samdinys, Kaišedorys.
4589. Kardišauskienė. Valeri

ja. 33
4590. Kardonas. Juozas. 30. 

mokytojas. Skiemonys. Utena.
4591. Kardonienė. Marija. 40. 

šeiųiirPfnkė.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. • % - - - •; *- -Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilg&is pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais Žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad buto galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

tt 1 mimnke, Eidenikai. Tverai.4ol9. Kaminskiene. Ona (Juo-1 , „ ,, ... T _T. z.- J , 4.-V on 1-1- n 4o67. Karableviciute, JoneDrasutis.ro duktė), 89. ūkininke, Dem- ... , , .-v -, , _ . (Fabnono duktė), 13, mokine,
buvka. Taujėnai. Kaunas

4520. Kaminskienė, Marija,’ .-~o'tt, 4o68. Karalius, Vladas (Ado-4o, seimininke. Dembuvka. . ,, , . . T .tt • , i, nio sūnūs). 41. mokytojas. Lin-4o21. Kaminskas. Antanas;,
(Jurgio sūnūs). 50, samdinys, ’

Ga3tftė.

Jaunutis
"I

4569. Karalienė, Elena (Vla
do duktė), 45. šeimininkė.

4570. Karalius, Gintukas 
(Vlado sūnūs). 14.

4571. Karaliūtė. Danutė (Vla
do duktė), 11.

4572. Karatajus, Petras (Ka
zio sūnūs), gimęs 1898. samdi-

4483. Kalpokienė. Ona (Felik- (Rapolo sūnūs). 35. biznierius.j 
so duktė). 40, ukininkė. Roviš- Kaunas.
kėliai, Panemunėlis. 4526. Kaminskas, Vladas(Ra-

4484. Kj.lDokas, Kazys (Pra- polo sūnūs)* 24. Kaunas,
no sūnūs), 20, ūkininkas ! 4527. Kaminskas. Leonardas

4485. Kalpokaitė. Birutė (Pra-1 (Jokūbo sūnūs), gimęs 1905.
no duktė!. 16. ukininkė knygvedys, Balbieriškis.

4486. Kalpokienė Ona. girnų-, 4528. Kaminskienė, Eugenija, 
si 1885. šeimininkė, Lapiai, 36. šeimininkė.
Kaunas. 4529. Kaminskaitė. Birutė

4487. Kalpukevičius, Povilas (Leonardo duktė), 11, mokinė.
(Antano sūnūs), 57, ūkininkas, 4530. Kaminskas, Romualdas 
Papeciai. Lazdijai. (Leonardo sūnūs), 4 metų.

4488. Kalpukevičienė, Ona 4531. Kaminskas. Jonas (Do-
(Vaitiekaus duktė). 46. ūki- mo sūnūs), 48. ūkininkas, Biliu- ninkė. iiai. Girkalnis.

4489. Kalpukevičius. Antanas 4532. Kaminskienė, Elena.
(Povilo sūnūs). 26. ūkininkas. 44, šeiminkė, Biliūnai.

4190. Kalpukevičius. Juozas 4533. Kaminskas. Eugenijus 
(Jono sūnūs), 13, mokinys.

4534. Kaminskas. Vytautas 
(Jono sūnūs), 12 metų.

4535. Kaminskaitė. Bernade
ta (Jono duktė), 4 metų.

4536. Kaminskis. Vincas (Pra
no sūnūs), 40. policininkas,

Tenenis, Tauragė.
4522. Kaminskienė.10 metų.
4523. Kaminskas, Mikas(Juo- 

zo sūnūs), 32. Kaunas.
4524. Kaminskienė. Eugenija 

(Petro duktė), 31, Kaunas.
4525. Kaminskas. Adomas

Teresė. Pekla
4573. Karatajienė. Adelė, 30. 

seimininkė.

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

(Povilo sūnūs), 18. ūkininkas.
4491. Kalpukevičienė. Mikali

na. 37. Papečiai. Lazdijai.
4492. Kalpukevičius, Anta

nas'. 2 metu.
4493. Kalpukevičius. Pranas

(Antano sūnūs), l metų.
4494. Rakauskas. Jurgis (Jo- Vilnius.

no sūnūs). 35, žarijai, Prienai. 4537. Kaminskienė, Kristina,4495. Kaluževičius, Juozas 39 ir 3 vaikai—12. 14 ir 16 me- (Jono sūnūs), 40, Kaunas. tų amžiaus.

P AG AUSINI U Al 

KELEIVY’

Norint, kad pagardnimaa tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstracijon nevėliau PANED8- 
LIO VAKARO. Siunčiant per pal
tą. reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
savaitės numerį nespėjama patal
pint.

Norint. kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia Siųsti ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už 11.00. UŽ dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

OS pajieškojimus darbininkų, par- 
davimus Ir kitokius smulkius prana- 
šimus, kaina 2c. už žodj. Stambes- 
mėm raidėm antgalvis— 15c. extra.

••Keleivio" prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško
jimo kaina 65c.

Norint paj'eškotl su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
kainos

KELEIVIS, 636 BROAOWAY 

SO. BOSTON. MASS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina pęklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai aa- 

' ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti

na.
Kaina 23 centai.

bu “Kelei
vio” Knygyaa.

Adresas: “KELEIVIS” 
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir paa 

A. M. METELIONI
7747 Navy Avenue,

Detroit, Mich.

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina?

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė ? Jaunosios šydras ? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. lr “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Be to,

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsciie’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.’*
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

t i

Drasutis.ro


KELEIVIS, SO. BOSTON No. 49. Gruodžio 2 d., 1942 nl.

Vietines Žinios
LIETUVIŲ PILIEČIU
DRAUGIJA RENKA

SI NAUJĄ VALDYBĄ.

Neviėra; (2) Vincas Balu
konis; (3) VI. J. Jakštas; 
(4) Frank G. Whitkens; (5) 
Pranas Razvadauskas.

Per fin. rast. J. Arlauską 
n įsirašė: A. J. Namaksy ir 

padėtas j atatinkamą vietą. Silvestras Zayadskas. Viso
Kaip buvo liepta, taip ir da- U na,,V- Sėt mes 
----- - i.:.: Aa Fau

žinome,
loma. Vieni nešė, kiti pade- *?". asmeny kurie yra
io nešti: kas keisą, kas du, užsimokėję Liet. Remti Dr-
ar kiek kas galėjo Kadangi nano mokesni ir tun kvi-
Kliube durų yra daug, tai tus- be5 810gyriaus valdyba

South Bostono Lietuvių tūli nešėjai nepataikė i skle- nežino. (Draugijos nai iai,
Filietių Diaugija (žinoma ir po duris, bet išėjo su keisais ur?e Ju?s dar nėra
kaip Lietuvių Piliečių Kdu- snapso tiesiai į Sidabro gat- n'idavę ui vardų u adresų.)

šiuo laiku lenkasi nau- ve. “Tamošius Katinas’’ ten tuos’ ^curle tullte
LRD kvitu:

“Tamošius Katinas” nomi
nuotas j direktorius.

bas) vę. “Tamošius--------- , .. - . ... .
ją valdybą. Kandidatai Įtupėjo ir matė, kad štofo F RD kvitus, prašome apeiti į 
viršininkus buvo nominuoti nešėjai nepataikė į sklepuko rtiS’nnkimą.^ arba bent pra-
lapkiičio mėnesvje, o baisa- duris. Vėliau Katinas prade- restl ™an-.ls ko «.\itą ga\o- -- r ?avo vardą, pa-

resą.
iukonis, L. sekr..

naujų metų. Kad patenkinti Katiną, kliu-
Į pirmininko vietą yra du bas išrinko komisiją, kad ji 

kanaidatai, adv. J. j. Grigą- padarytų investigaciją, kui
lius ii- A. P. Bernotas. Nėra ii kaip tas šnapsas išėjo, 
abejonės, kad adv. Grigą- Komisija tyrinėja reikalą

185 Silver st., So. Boston.

U“>£N2?£J?Hv°r.A.plE PIRKIT KARO BONDSUS IR ŠTAMPAS ,500 ŽMONIŲ, KELI 
LIETUVIAI

liūs, dabartinis pirmininkas, 
yra visais žvilgsniais tinka
mesnis kandidatas. Jis vra

jau apie metai ar dveji, ir jo

Pildyk’t aptemdinimo 
patvarkymą.

Nuo šio panedėlio pardė 
veikti armijos patvarky-

iau syki ar du atsiprašė kliu- mas, kad visi namų ir auto- 
bo mitinge, kad dar ne vis- mobilių žiburiai butų aptem- 

jaunas, gabus ir energingas ką ištyrusi, bet žadėjo pilną dinti. Krautuvių languose 
kliubo narys. Jis gali pada-Į raportą patiekti, kai oras at- lemputės neprivalo but stip- 
ryti kliubui daug gero, nes šals. resnės kaip 15 wattų. Gyve-
turi gerą pažintį su miesto j “Tamošius Katinas" nėra namuose butuose langų už- 
valdminkais. Be to, Grigą- patenkintas raportu ir apie dangos turi but užtraukto? 
liūs gerai vaitoja lietuviu paskutini kliubo štofo išvo- nemažiau kaip tris ketvir.a- 
kalbą, geriau už daugeli girną. Jisai matė, kad tik dalius nuo viršaus. Automo- 
senių. viena plvta buvo išrausta iš biliu priešakinių žiburių

į vice-pirmininko vietą spintos, o snapso dingo keli stiklai turi but užtepti juodu 
yra trys kandidatai. Iš jų vi- keisai. Žiūrint jo katiniško- dažu iki pusės . nuo viršaus, 
sų reikėtų pasirinkti adv. J. mis akimis, keli keisai šnap- L automobiliais dabar ne- 
Cunį. įso negalėjo per vienos ply- valia greičiau važiuoti, kaip

Į protokolų raštininką, iš i tos skylę išeiti. Jie galėjo iš- ,JO mylių per valandą.
trijų kandidatų, dėl viso la- Į eiti tik per duris. —;-----
bo, gal reikėtų balsuoti už “Tamošius Katinas" ma- Cukrus, kava ir aliejus, 
senąjį sekretorių. 'no, kad tą direktorių, kuris Cukraus kortelės kuponas

Į finansų raštininką taip- , buvo pasisavinęs Kliubo Nr. 9 bus geras tik iki 15 d. 
gi yra trys kandidatai, J. j čarterį, daugiau nereikėtų gruodžio. Suvartokit jį tuo- 
Merkelionis, K. Mereškevi-I rinkti į direktorius, nes kitą jaus. Už iį duoda 3 svarus 
čius ir J. Yanušas. Dabarti-: sykį, progai pasitaikius, jis i cukraus.
nis raštininkas, sakoma, pu-galės pasisavinti visą skle- Kavos jau galima pirkti 
sėtinai gerai atliekąs savo pūką. Pamislykit, kur tada už cukraus korteles. Perkant 
užduotį. Bet daugelis mano,
kad Merkelionis esąs tinka
mesnis tai vietai.

Į iždininką Adolf Namak
sy yra O. K. Jį nereikėtų 
mainyti.

'maršalką — geras 
pats. ’

Į board direktorius

prisiglaustų “Tamošius Ka*( kavą, kuponas plėšiamas iš
tinas”0 Vi»m»* T»mntiii« ' A >-.«• StViema* Tamošius.

LIETUVA! REMTI DRAU
GIJOS PASTOGĖJ.

tas

yra

Linksmas rautas naktiniame 
kliube virto baisiausiu

pragaru.
Bostone buvo pagarsėjęs 

■‘Cocoanut Grove’’ Kliubas, 
kur naktimis susirinkdavo ir 
ūždavo visokie linksmybių 
jieškotojai. Pereitos subatos 
naktį tenai linksminosi apie 
.00 žmonių. Apie vidurnak
tį, girti vyrai vienam kamba
ry išsuko elektr iškas lempas, 
lies norėjo linksmintis su 
merginomis patamsy. V ie
nas darbininkų, 16 metų 
jaunuolis, gavo įsakymą Į- 
,-ukti kitas lempas. Kadangi 
Kambary buvo visai tamsu, 
tai jis įsidrėskė degtuką, 
v iena ranka suko lemputę, o 
antroj rankoj laikė degtuką. 
Jam nejuntant, nuo to deg
tuko užsidegė iš celuloido 
padaryta palmė. Tokių de- 
Koracijų buvo pilnas kliu
bas, nes to reikalavo jo var
das — “Cocoanut Grovė,’’ 
kas reiškia “palmių giraitė." 
Tos “palmės” pradėjo degti 
kaip šiaudai. Ant vienos 
merginos užsidegė rūbai. Ji 
bėgdama per kliubą pradė
jo klykti. Kilo panika. Visi 
molė prie durų. Visi buvo 
Įsilinksminę” ir jau netvir
tom kojom. Pradėjo vienas 
per kitą virsti ir griūti. Pr ie

—Courfy N. Y. DAILY MIRR0B

dėjo namų ir automobilių 
žiburių aptemdinimas. Pir
mutinį vakarą įvyko keliatas 
nelaimių.

Tel. TRObridge 6330

Or. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Kedėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS-

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo

ir nuo 7
2 iki 4 
iki 8.

506 BROADWAY
«>. BOSTON. MASS. 

Te’efonas: SOUth Boston 1320 !

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidurių Ligų, 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Musų Amerikos valdžia gal jau nebus. Už 10 metų 
dui"u «usigludo ir užsikimšo '^da sunkų karą. Jai reikia gal bus nedarbas ir pinigai 
Rezultatas buvo toks kad Iabai dauš PinW TaiP P1’ bus labai reikalingas. Taigi 
daugiau kaip 600 žmonių "‘p818 statomi tankai ir or- kaip tik tada valdžia ir gią- 
sudegė arba skaudžiai apdel laiviai, gammami ginklai ir zins mums tuos pinigus ku- 
gė. Rašant šiuos žodžius, bu- amunicija. Fabnkai dirba riuos šiandien busim įdėję 
vo suskaitvta 487 neo-yvu ir aien4 ir naktį- Darbininkai j karo bondsus. Kas dabar 
137 apdegę. Buvo manomaj ^irba didelius pinigus. įdės $375, tuomet gaus 
kad iš tu turės mirti da tarp Jaigį valdžia prašo nors de- $<->00; o kas Įdės $750, tas 
30 ir 40? simtdalj to uždarbio jdeti j gaus atgal visą $1,000. Ge-

Sudege da nebuvo visi Karo Bondsus ar Štampas, resnio ir saugesnio invest- 
atpažinti. Lavonai suvežti ii Kiekvienas turėtų nuastaty- mentę nėra.
lavonines Visą pereita ne- fcl kas s3vaitę desimtą daų Taigi nuo sios sąvaites 
dėldienį " pulkai apsiverku- ?av0 alg°s įdėti į tuos bond- pradėkit pirkti karo bond- 
šių tėvų ir motinų 'spietėsi hlB paskola musų sus kas sąvaitė Įdėdami
apie lavonines, jieškodami valdžiai. Vėliau ji tuos pini- bent po 10 procentu savo
savo sunu ir dukterų, kurie ?Udu0?-. ?F ?udws su “zdJaA!°J° J**“1,
-ubatos nakti išėjo paūžti ir ?e™s nuošimčiais. (deda ir daugiau. Remkime
nebe^ugryžo’ Šiandien pinigų, yra. Bet savo sau ir kartu taupykime

1 Tari) sudegusių ir sužeis- už 10 metų Uždarbių savo pinigus ateičiai,
tujų yra keliatas lietuvių.

Sudegė Stella Kvartunai- 
nė iš Brightono, 151 Bray-
lon road. Kita lietuvaitė iš i Gruodžio 6 d., nedėlioję 
Brightono, p-lė Kidikaitė, nuo 6 vakare, Stepono Da- 
taipgi nesugi’vžo namo, bet l iaus Postas rengia puikų
rašant šią žinią jos likimas bankieną Lietuvių svetainė- , Tamulionis g Nashua> 
buvo da neisaiskintas. je. South Bostone. Bus paga- v H ’

Telephone C0MmonweaIth 9280

Dr. Emil Sauer
PHYSICIAN & SURGEON 

OFISO VALANDOS: 
nuo 6:30 iki 8 v. vak.
Ned. 1 iki 3 popiet, 
ir susitarus. .

72 COMMONNVEALTH AVĖ.
(9 doors from Berkeley st.)

BOSTON, MASS. 
E?zaminuotojas Daktarras 

Bethlehem-Hingham Shipyard, Ine

T«L ŠOU 28O»

antro knygutės galo. Ant o 
sąvaičiu duodama 1 svajas 
kavos kiekvienam asmeniui 
virš 15 metų amžiaus.

Aliejaus knygutės kupo
nai duoda po 10 galionų 

Pirmo perio- 
ą-

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
UriUMLlRlOIAO

Svarbus susirinkimas.
į * _ _ _

Lietuvai Remti Draugijos Skystojo kuro 
~ Bostono skyrius ateinan- do kuponai galioja per 5

40 kandidatų ir “Tamošius Į Q šeštadienį, 5 gruodžio, 8 vaites, 
Katinas.” Iš jų reikės pasi-įvaJ- vakare, Sandaros sve-

tainėje, šaukia visų narių Mirė Frana* Zarveckas. 
susirinkimą. Prašome visų Šį panedėlį popiet South 
dalyvauti; nežiūrint ar pa- Bostono ligoninėj mirė Fra 
kvietimus gausite ar ne. Rei-į nas Zarveckas, gerai žino- 
kia nepamiršti, kad visi tie, mas vietos lietuviams saliu- 
kurie esat užsimokėję po nininkas.. Velionis buvo dar 
vieną dolerį ar daugiau ir' jaunas vyras, nevedęs, be 
turit Lietuvai Remti Draugi- paskutiniais laikais pradėjo 
jos kvitus—esate pilni šios nesveikuoti, labai sumenko 
draugijos nariai. į ir po kelių operacijų jau ne-

Kaip žinote, Lietuvai beatsikėlė. Laidotuvės bus šį 
Remti Draugijos nariai, kaip ketversra. Laidoja Baracevi- 
pavieniai taip ir draugijų at-Įčius. Velionis prigulėjo prie 
stovai, kasmet moka po Sl'šv. Kazimiero Draugijos

rinkti septyni. Už kuriuos 
balsuoti? Man rodos, kad 
reikėtų pasirinkti sekan
čius : du advokatu, C. Kali
nauską ir A. J. Young; du 
real estate agentu, W. A.
Amsie ir B. Kontrimą; rei
kėtų taipgi išrinkti dr. A. L.
Kapočių ir da porą gerų 
vyrų.

Nominaciiu blankon ka
žin kas įrašė ir “Tamošių 
Katiną.” Nors tas Katinas 
gavo tik vieną balsą, bet
juokdariai sako, kad jis bu- nario mokesnio. Musų sky
lu gera? Kliubui direktorius, j nūs turi 50 narių, bet dau- 
nes turi geras akis. kurios guma narių savo duoklių da 
mato ir patamsv. Taigi jis nesumokėjo. Bukite geri 
galėtu apvalvti sklepuka Lietuvos sūnus! Ateikit ir 8
nuo žiurkių, kurios mėgsta t’žsimokėkit! Musų suren-Įjo -LA 3o9 kp. rengia 
patamsy šeimininkaut. Toks kami centai saugiai padeda- ** vieC1^

butu labai mi bankan.' Išmuš valanda, Kliube. 1436 Dorchester 
Kliubieti*. kada pasibaigs baisioji pa-i^on ^otchesteiy. Prasidės
_  I šaulio skerd.vnė, demokrati-; ' •*?. vakare. Bus duodamos

ja laimės ir Lietuva kelsis įšl^fazl0S dovanos. PrašomeJ . -..................... V 1O1W

BUS SMAGUS PASI
LINKSMINIMAS.

Gruodžio 5 d. ateinančios 
subatos vakare, Dorchest0- 
io SLA

Ofiso 
Nuo iki 7

Lietuviu Legijonierių 
Bankietas.

to, programa bus tokia: 1) 
dainos, 2) muzika, 3) pasa
ka apie “Magdutę.” 
Nedėldienio rytą. nuo 9:30 

iki 10:30, programoj bus 
dainininkas ir armonistas

Seredomis:i
Noo 9 ryto ild 12 dien*.

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

sargai sklepukv 
reikalingas.

“Tamošiau* Katino”
pastabos. ,o--------- -t- ----------- --------------i_, • ....

“Tamošius; Katinus” vra T»ykus, suvargus, iškentėjus' Pąrenguną ir linksmai pra-
* u- - iru i r* p dvi žiaurias okupacija^ leist vakarą su dorcheste-pastebeięs kliube keliatą uv* , . unupavija.. _

blogu dalykėlių. Apie visus !T.Ke.bls musų tėvų žeme...
bloįilmus ils rasako na. Ties į mumis savo sudziuyu- ------------- jLA kp, valdyba.
riaAsiausi, o'tie mitinge';1* ^-Todęl mes tunm- 
liarmą'kelia. Syki buvo toks but pasiruošę jai padėti, tu-
atsitikimas. Kliubas ture jo,n % H.j1 Plnlgus- . . '
šaunia parę. Visi gėrė, vai-!.. rna,t>'slu Jus visus
gė, šoko ir linksminosi, kiekgi sestodienj.

'griuvėsių. Kelsis ji labai su- X1SUS atsilankyti į sį smagų 
nykus, suvargus,

ANOTHER WAy 
TO HELP-

kuriam tik lindo, žodžiu sa
kant, brande, koniakas, vod- 
ka, vynas uneliais bėgo. ir 
da daug liko neišgerta. Titus 
Grevis, tuolaik kliubo pirmi

L. sekr. J. Krukonis.

į LRD įsirašė šie nauji 
nariai.

Per Liet. Remti Draugijos 
rinkas, davė isakvma? kad pirmininką Joną Tuinilą Į 
visas atlikęs štofas tuojau draugiją įsirašė ir užsimokė- 
butų nuneštas į sklepuka ir jo šie asmenys: (1) D-ras 

- —a Jakimavičius (Jakmauh),
A .1 NAMAKSY Mass. valstijos sveikatos ko- 

misionierius; (2) Dr. J. L. 
Pašakarnis; (3) B. Tumavi- 
čius; (4) Irena Jurėnas: (5) Į 
Gertrūda Jurėnas; (6) Jo
nas Galinis; (7) Antanas 
Pilvinis. .............

Per sekr. J. Krukonį įsira
šė šie asmenys: (lj A. P.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Officp Tel. So Boston 0948 
Be*. 37 ORIOLE STREET 

W«t Roshjr.v, Mae*.
Tel. Harkway 1233-W

I

Kpsirupyfc 
Kalėdų 

Pirkiniais
Vidurdieniai* 

ji anksti 

prieš

gventts

Boston Elevated Railv/ay

Sudegė p-lė Ona Čiraitė minta tikrai skani vakarienė 
(Chiras) iš Worcesterio, ir pilnai gardžių gėrimų, .
232 Vemonst. taipgi gera muzika Pelnas adresuojant ta'in:

, . J"rg,t Herman- skinamas Lithuanian progi.am, w0-
(aviciu,) is Brightono. vaikučių Kalėdų parei. \ i-iEL-station Bos%n. Mass.

Zofija Urbon iš Dorches- .cus apielinkes lietuvius pra-: q Minim*
terio apdegė. šerne atsilankyti. Praleisit -____________1______ _

Mrs. France* Juodeikienė smagiai nedėlios vakarą irį 
iš South Bostono sudegė. prisidėsit prie palinksmini-

Kazys Mikalonis, daktaro mo lietuvių vaikučių.
Mikalonio brolis iš South Komitetas.
Bostono, apdegė, bet jam ---------------
yra vilties pasveikti. -Jis tar- Lietuvių radijo programa.

Po programos prašome

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn> 
silpnėjime. Gyvenimo pei 

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVM, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

navo tame kliube už virėją.
Povilas Mikalonis iš Re-

vere, Mass.. sudegė.
Stepanė Svikla iš Brock-

tono sudegė.
Namų savininkų atydai!
Valdžios patvarkymai rei

kalauja, kad visi namų savi
ninkai, kurie randavoja 
kambarius, turi, nevėliau 
gruodžio 15-tos, 1942, pri
pildyti blankas, žinomas 
kaip “Budget Bureau No. 
08-R-029-42, Form DD 6-D.” 
Blankų galite gauti nemoka
mai bankuose ir paštuose. 
Jei patys negalite pripildyt, 
kreipkitės prie savo Insuran
ce agentų arba advokatų. 
Nepridavus blankų laiku, 
savininkai gali but skaudžiai 
baudžiami.

Adv. F. J. Bagočius 
302 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Reikalinga Moteris
Kuri suprastų nors biskį kaip virti 

valgius, prašo ateiti j nurodytų vieta:
ASHMOND CAFE'

1921 Dorchester avė..
Dorchester, Mass.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programos duodamom 
iš W0RL stoties, 950 k lo- 
cikliais.

Šią subatą, 5 d. gruodžio, 
nuo 8:30 iki 9 valandos rv-

tlTHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI 
(Insured 
Voverio

Perkraus tore 
čia nst ir i t/'
Įima* viota»

kaina prieinama
326 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

I

TeL 28624 Gyv. 811S2
DrJoseph A.Gaidis

OPTOMETRISTAS
Valandos: » iki 12 

nuo 2 iki B, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki U 
ir susitaTU*.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

TIK PARSIDl ODA
DU STORAI IR PENKI Al’ART-

MENTAI. Jneinų $2.980, prie Dor
chester avė, I>or<-hestery. Klauskite; 
Maelhinald — KEMnore 3389 i0>

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!
Mes jau parupinom daugybę visokių prekių, kurios bus 

puikiausia dovana atenančioms didžiulėms šventėms.
Turime didelį pasirinkimą iš BULOVĄ, GRUEN, ELGIN, 

HAMILTON LAIKRODŽIŲ.
ŽIEDAI: Deimantiniai, šliubiniai ir su visokių Spalvų 

Akmenimis.
RAŠOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. 

PERLŲ KAROLIAI, Lakctai, Branzoletai. 
RADIOS—-Philco, Victor, Zenith.

Užsisakykite dabar, iki švenčių bus lengva išmokėt ir 
busite apsirūpinę iš anksto tinkamiausiom dovanom.
TAISOME?— Laikrodžius, žiedus, Akinius. Perdirbame 

iš Senų į Vėliausios mados.
Užeikite pas savo Laiki odininką.

KETVIRTIS & C0.
312 BROADWAY,

(tarpe D ir E Street)
SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel. SOU-th Boston 4649

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room » 

BOSTON. Telef. Lafayette 2271 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 
IR NERVU LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki 1.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

TUOIBAKER
SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kalno* Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulie Bn

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ

HD1RBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir

| Joe Kapočinnas — savininkai. 
Taisymo ir demonstravimo vieta.

1 HAMLIN STREET 
Kamp. East Eighth St.

1^—

I




