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300 Orlaivių Bombarduoja 
Bėgančius Nacius Afrikoj

Kaip Ilgai Laiky
sis Vokietija?

Amerikoje šiandien kiek
-vienam įupi klausimas, kaip

Japonai Skelbia Sa
vo Nuostolius.

Sakosi praradę 63,743 ka
reivius ir 40 karo laivų.
Tokijo japonų radijas pa- k*gai galės Vokietija laiky- 

skelbė savo nuostolius per ^s/ Jeigu mes žinotume tik- 
pirmuosius metus karo su r4k kiek ji Y1“3, n^pnėjusi,' 
Amerika. Japonai, žinoma, kiek išsieikvojusi, tuomet 
savo nuostolius mažina kiek lengviau galėtume atsakyti

kų tai reiškia. Vėliau paasiš- 
kėjo, kad Rommelis su savo 
aimija bėga.

i Einant “Keleiviui” spau- , . , .
'don žinios sako, kad anglai galėdami, bet vis dėl to pn- 
! nusivijo vokiečius jau 40 sipazįsta, kad per vienus me- 

Libijoj, Šiaurės Afrikoj,1 mylių skersai Libiją, Tripo- tus Jle Prala(i§ 40 kai o lai- 
pagarsėjusi fašistu Romme- litanijos link. vų, tų tarpe vieną šarvuotį ir
lio armija vėl bėga Tripoli-' Tunisijoj veiksmai tuo tris lėktuvams vežioti laivus, kokio laipsnio Hitlerio anm- 
tanijos kiyptimi. Anglų aš- tarpu lyg ir aprimo. nuėj° jūrių dugnan Ja pi a nusi evejUM.
tuntoji aimija fašistus veja- Gerų žinių atėjo iš Pietų T4 prekybos laivai.. lJv*- 3
si. Žinios sako, kad 300 or- Pacifiko. Mūsiškiai tenai su- dešimts du karo laivai buvo *1 as> a.„ 3 £1.. * a
laivių nuolatos bėgančius davė keliatą skaudžių smu- sugadinti, jų taipe vienas , au peiejo iš o’ie j
vokiečius bombarduoja ir gių japonams, išmušė juos šarvuotis ir du lėktuvų lai-
šaudo kulkasvaidžiais, bet iš Gonos ir užėmė Būną. Tai vai- JaP°nai praiadę ir 00b
vokiečių orlaivių nesimato yra svarbios pozicijos Solo-
nei vieno. Matyt, naciai su- monuose ir japonai labai at-
traukė visus savo lėktuvus Į kakliai jas gynė.
Tunisiją, iš kur juos stengia- Paskutiniu dienų įvykiai 
si išmš:i amerikiečiai. tenai rodo, kad japonai jau

Anglai buvo nustebinti, priėjo liepto galą ir jiems 
kad vokiečiai paliko savo teks grįžti atgal i Tokiją, 
pozicijas EI Agheiloj be ---------------

SOLOMONUO3E JAN
KIAI PAĖMĖ GONĄ 

IR BŪNĄ.
Aliantai lupa fašistus vi

suose frontuose.
kada pasibaigsklausimą, 

karas.
Deja, Amerikoje 

nant nelengva sužinoti,
gyve-

iki

kų į aliantų pusę. Visuose 
karo frontuose vokiečiai jau 
nebeatakuoja, bet ginasi. 
Prie to prisipažįsta pats 
Berlynas. Libijoj Romme-

ir.ušio ir leidosi bėgti. Buvo 
manyta, kad jie mėgins čia 
priešintis, nes turėjo laiko 
savo pozicijas sustiprinti,

Lenkai Nori Gaut iš 
Dakaro $65,000,000.

Tas jų auksas buvęs nuga-

orlaivius, kuine “smigę i 
priešo laivus” ir nesv.gryžę.
Žodį “smigę” reikia suprasti 
taip, kad japonų lakūnai ko armija vėl bėga. Išrodo, 
krinta su savo orlaiviais tie- kad naciai tuoj turės bėgti ir 
šiai į atakuojamus laivus ir Tunisijoj. Rusai kasdien pri- 
patvs žųva. skaito kiuvas užmuštų vo-

Savo nuostolius kareiviais kiečių, nors šiaip jau rusų 
japonai skelbia taip: laimėjimai labai menki. Bet

Užmuštų ...........  21,166 svarbu tas, kad vokiečių ar-
Sužeistų ...............  42,577 nujos “bliekrygas,” kuris
Iš viso...................  63,743 iš pradžios ėjo tokiais gigan-
Bet Amerikos laivyno sek- fškais šuoliais pirmyn, šian- 

jau nepažengia iš vie-

Smdlenske Raudo
nos Vėliavos.

Maskvos žiniomis, lapkri-į 
čio 7 d., kuomet Sovietų Ru
sija šventė savo 25 metų su
kaktį, okupuotas Smolens
ko miestas po nakties buvęs 
gausiai papuoštas raudono
mis vėliavomis. Vėliavų bu
vo prikabinėta ant stogų, 
ant paminklų, ant šulinių 
svirčių ir telegrafo stulpų. 
Jauni partizanai ruošėsi ši
tam darbui kelias sąvaites. 
Pasislėpę skiepuose ir palie- 
pėse jie karpė baitas paklo
des ir siuvo iš jų vėliavas, o 
paskutinėmis naktimis dažė 
jas raudonais dažais.

Naciai bijoję tas vėliavas 
imi žemėn, kad nebūtų su 

, jomis sujungtų bombų. Toks 
i atsitikimas jau. pernai yra 
buvęs. Partizanai prikabinė
jo raudonų vėliavų, o kai na
cių narsuoliai šoko jas lupti 
žemėn, keliose vietose spro
go paslėptos pragaro maši
nos ir naciai buvo sudrasky
ti i skutus.

169,000 Nacių Užmušta 
74,000 Suimta, Sako Russi
353 ORLAIVIAI SU KA

REIVIAIS NUŠAUTI 
ŽEMĖN.

Bet nežiūrint šitų nuostolių, 
vokiečiai iš Stalingrado

7°—bentas Arfikon iš Paryž.aus. retoiius Knox sako,* kad ja- die
mėlio1'pozicijos*stiprios, ang- Šiomis dienomis Ameri- ponų skelbiamiems skai- tos^ o.kaii kur^ pavyzdžiui 
lai tvojo iš savo artilerijos kon atvyko iš Londono gen. eiams negalima tikėti. Jo .Libijoj, Uau pn\erstas to- 
keliatą smūgių i priešo lini- Sikorskis, tremtinės lenkų žiniomis, jie netekę užraus-. kiais pat šuoliu nešdintis

apie 250,000 kareivių ir ju- sakyte sako, kad Vokietija 
rininkų. I.i^u pavargo ir išsieikvoto.

ias. Priešas neatsakė. Jo po- valdžios premjeras. Jis jau tais 
zicijose pakilo daug dulkių, buvo pas prezidentą Roose-
Iš pradžios anglai nežinojo, velM svečiuose ir pas jį pie- —_ t . ,

- -i . - ________1___ Itavo. Laikraščiai rašė, kad Japonų laivyno nuostolius p uo tarpu Ameiikos galybe
' Sikorskio kelionės tikslasj P- Knox paduoda taip: į ks?dien darosi vis didesne,
esąs gauti iš prezidento Roo- Iki gruodžio < dienos ja- Todėl gai ir n*Klysta tie 
sevelto kai kuriuos užtikri- ponai neteko 394 karo, tran- /.monės, kūne mano, kad ki- 
nimus dėl ateities Lenkijos(sporto ir tiekimo laivu. JŲ^as Kalėdas švęsime jau tai- 

' sienų, nes lenkai nepasitiki tarpe buvo du šarvuočiai ii'i ko> sąlygose. Reiškia, iki ki- 
Kariaujančiujų Franeuzų: Rusijos bolševikais ir bijosi,, šeši lėktuvų laivai. Itų Kalėdų \ okietija neis-

vadovybė Londone ši pane- kad po karo Maskva neužsi- Amei ika gii per tą patą į- . 
dėlį paskelbė, kad Petaino- manytų pasiglemžti sau kai laiką neteko 36 laivu.
Lavalio valdžia sutikusi mo- kurių Lenkijos žemių. Da-[ -
bilizuoti nauja Francuzijos bar gi is Londono atėjo ži- _

“Francuzijai ir ios nių, Rad Sikorskis turis ir ki-

Petain Sutinka Mo
bilizuoti Naują 

Armiją.

armiją "t raneuzijai ir jos 
kolonijų imperijai ginti.” *U tikslų W ashingtone. Jis 
Degolistai (kariaujantieji nor-is išgauti iš Dakaro (Af- 
franeuzai) sako, jog tai reiš-;i‘ikoje) §65,000,000 vertės 
kia, kad Vichy valdžia ruo- auks<>> kuris karo pradžioje 
šiasi karui prieš aliantus.

Atlanto Čarteris 
Visoms Tautoms.

AlbaiPja, Lietuva ir kitos 
pavergtos šalys bus laisvos.
Valstybės sekretorius Hull

buvęs išvežtas i Francuzijospareiškė Washingtone, kad 
- — r------------ ---- v----- Valstybes Banką, o veliau,;Atlanto Čarteris yra taiko

mas paskelbęs, kad Hitleriui kai Francuzija suklupo, bu- mas iygjaį visoms tautoms.
įeikia dar 400,000 darbinin- '£s išgabentas į Dakai ą. Da- jįg išreiškia musu karo tiks- 

bar Dakaras nutarė bendra-

Tuo pačiu laiku Vichy radi-

kų iš Francuzijos. Už tuos 
daibininkus jisai žadąs pa
leisti kiek franeuzų karo be
laisviu.

BRAZILI JA UŽDARĖ KA- 
LĖJIMAN MUSSOLINIO 

ŠNIPUS.
Brazilijos Saugumo

darbiauti su Amerika, todėl 
galimas esąs daiktas, kad 
tremtinė lenkų valdžia Lon
done galėsianti tą auksą 
gauti.

CENZŪRA SUSEKĖ SUB
MARINŲ TALKiNINKUS.

Cenzūros Biuro viršinin
kas kap Zachaiias pranešė 
Senato komisijai, kaip cen
zūra susekė šmugelninkus, 
kurie iš Amerikos pakraščių 
pristatydavo vokiečių sub
marinoms gazoliną ant jū
rių. Ta šmugelninkų gauja 
buvo tuojaus likviduota ir 
nuo to laiko submarinų siau- 
tinas Amerikos pakraščiuo
se sumažėjo.

Šmugelis buvo susektas

Likviduojama WPA 
Programa.

Nuo 1 vasario bus panaikin
ti visi viešieji darbai.

Prezidento Roosevelto pa
tvarkymu, visi WPA pro
jektai turi būt likviduoti iki 
vasario 1 dienos.

Savo įsakyme \VPA ad
ministratoriui gen. Flemin- 
gui prezidentas pabrėžia, 
kad viešieji darbai bedar
biams palaikyti jau nėra rei
kalingi, nes darbų yra pa
kankamai fabrikuose ir ant 
faunų. Farmeriai negauna 
darbininkų, daug javų šį ru
denį liko laukuose nenuva
lyta, taigi kiekvienas bedar
bis, kuris nori dirbti, darbo 
gali gauti.

Keista, kad šiuo laiku 
vien tik Massachusetts vals
tijoj yra dar 14,386 žmonės, 
kurie gyvena iš WPA pašal
pų kaip bedarbiai.

HITLERIS KEIČIA SAVO 
KARO VADUS.

Vėliausios žinios sako, 
smerkė nuo 8 iki 20 metų kad Hitleris pašalino gene- 
kalėjiman grafą Edmundą rolą Franzą Halderį, . gene- 
Rabilantą, Mussolinio šnipų i alinio štabo viršininką, o jo

i n-i
bunolas pereitą sąvaitę pa-i

galvą Pietų Amerikoje, ir 
penkis jo agentus. Teisme

vieton paskyrė generolą 
Kuitą Zeitlerį, kuris iki ka-

buvo įrodyta, kad Rabilan- r o buvo tik pulkininkas. Ži
las su savo padėjėjais ope
ravo Pietų Amerikoje kelias 
radijo stotis ir transliuoda-

r.ios sako. kad visi senesnie
ji karo vadai yra šalinami iš 
vadovybės, o jų vieton stata

vo ašies submarinoms žinias Imi jaunikliai, karšti naciai.
apie aliantų laivų judėjimą. 
Rabilantas nuteistas 14-kai 
metų kalėjimo, gi Enso di 
Vicino gavo 20 metų belan
gės. Kiti fašistų šnipai turės 
sėdėt už geležinių grotų po 
8 ir iki 14 metu.

Mat. senesnieji militaristai 
nekenčia nei Hiilelio. nei jo 
naciškos partijos. Taigi jis 
bijosi, kad jie nesukiltų 
prieš jį.

FAŠISTAI NUSKANDINO 
LAIVĄ SU SAVIŠKIAIS.

Tai buvo da rugsėjo mė-, džios 
nesy. bet tik dabar praneša-‘bendrą

STEIGIA JUNGTINIU 
TAUTŲ UNIVERSITETĄ.

Iš Londono pranešama, 
kad Jungtinių Tautų val- 

nutarė tenai įsteigti 
savo universitetą.

ma. Anglų laivas vežė iš Af
rikos italus karo belaisvius. 
Fašistų submarina tą laivą 
nuskandino ir 1.300 ilatų 
nugarmėjo juros dugnan.

Tokį sumanymą padariusi 
Jungtinių Tautų mokslinin
kų grupė, kurioi dalyvauja 
čekai, kariaujantieji Prancū
zai ir kiti

lą. Tas tikslas, tai laisvė vi- 
voms pavergtoms tautoms, 
kurios buvo svetimų jėgų
okupuotos per dabartini ka- - . , .
ra ar da prieš ji. šiuoį žo- «nzuru0J??t lalfkl?’ k“ne 
ožius p. Hull taikė Albani-bu,na ™a'n, >s Amerikos
jai, kuria Mussolinis buvo arba a"na c!on,ai 15 kl ?r- 

a Tai buvo atsaKvmas tiems
merika tos oh,pacijos nepri- ^toriams, kurie demago-
pažino, ir kai tik šis karas'l^ka!ss«7’et,,na1,s ,buv?.S?' 
pasiba gs, Albanija vėl bus kel« tnuksma. Kad valdzra
atstatyta kain nepriklauso-!fenzu™?\a ,alfk'JS ,ls.Alas- 
ma valstybė, sako p. Hull. |kos- NelalHems laiškams

cenzūra nepakenks, bet šni-Bolševiku okupacijos Lie- r , •tavoje VVashingtono valdžia !"JS «ail ?usektL "
- J cenzūra karo metu būtinai

reikalinga, sako Cenzūrosįrgi nėra pripažinusi. Ir to
dėl po karo Lietuva turės 
būti vėl nepriklausoma. Taip 
vra pasakęs prezidentas 
Rooseveltas.

NEDĖLDIENIAI BE 
TOMOBILIŲ.

Biuro viršininką'

ANGLIJA TURĖJO TIK 
100 TANKŲ.

AU- Čhurchill šią sąvaitę pa
sakė Parlamente, kad 1940 
metais, kai Francuzi a su-Gazolino stoka, gali prieiti , \ r

me to, kad nedėldieniais ,klug0’tu,eJ?,t,k1t®° 
»us uždrausta važinėtis au- S'nk» A1? smkKU liko

pi
bus
tomobiliais. 
valstijos gubernatorius jau 
atsišaukė į piliečius, kad jie 
savo valia liautųsi deginę 
gazoliną šventadieniais. Bet 
savo valia žmonės, papras
tai, nenori “aukotis.” Todėl 
nėra abejonės, kad nedėl- 
dieniais automobiliai 
uždrausti tam tikru patvar 
kymu.

priešą 
puolęs,

ji nebūtų turėjusi kuo gintis.

Massachusetts Panc“įjo.j'
tuomet butu Anerhj

STREIKAS NEW YORKO 
LAIKRAŠČIUOSE.

Nev Yorke sustreikavo
laikraščių išvežk it >.iu unija. 
Apie 5,000,0''0 laikraščių 

bus eerzemplioriŲ per kelias die
nas negalėjo pasiekti “stan
dų”

Ar Eis Vokiečiai
Per Ispaniją?

Iš visko matyt, jog vokie
čių generalinis štabas ketina 
dėti visas jėgas, kad sulaiky
ti aliantus Afrikoje, nes ki
taip jie galės iš Afrikos įsi
veržti pietų Europon. Nerei
kia užmiršti, kad tokiam žy
giui aliantai tui i labai gerą 
papėdę Ispanijoj, tai anglų 
tvirtovė Gibraltaras. Be to. 
Gibialtaras saugoja Angli
jos laivų kelią per Vidurže
mio jurą. Todėl Londone 
yra manoma, kad vokiečiai 
gali pulti Gibraltarą iš už
pakalio, per Ispaniją.

DETROITE “PRIŠALDY- 
TA” PRIE DARBO 

660,000 DARBININKŲ.
Žmogaus pajėgoms mobi

lizuoti komisija praneša, 
kad Detioite ji “stabilizavu
si” 660,000 žmonių darbą, 
kas kitais žodžiais reiškia, 
kad tiek darbininkų buvo 
“prįšaldyta” prie darbo, kad 
negalėtų jo pamesti ir eiti 
jieškoti geresnių uždarbių 
kitose dirbtuvėse.

Washingtonas praneša, 
kad kainų administracija 
’eido pakelti kainą ir leng- 
vajai smetonėlei. Tirštoji 
smetonėlė visai uždrausta,

neišmušti.
Sovietų infoimacijų (pro

pagandos) biuras praneša 
iš Maskvos, kad nuo tos die
nos, kaip rusai pradėjo žie
mos ofensyvą, iki šios sąvai- 
tės 169,000 vokiečių buvo 
užmušta ir 74,500 nacių pa
imta nelaisvėn.

Be to, rusai paėmę ar su
naikinę labai daug priešo 
ginklų, būtent:

Rusai paėmė 105 orlai
vius ir 632 orlaivius sunai
kino. Iš to skaičiaus, 353 bu
vo transporto orlaiviai, ku
riais vokiečiai vežė savo ka
reivius.

548 vokiečiu tankus rusai 
sunaikinę ir 151 jų paėmę.

Vokiečiai praradę 3,068 
kanuoles, kurių 2,134 buvo 
paimtos.

Vokiečiai netekę 8,692 
trokų, kurių 7,036 buvę pa- 

limti. Be to da rusai paėmę:
1,714 mortirų,
311 preštankinių kanuo- 

lių,
62 radijo siųstuvu,
1,385 motoreiklius,

20,000,000 patronų ir dau
gybę kitokios karo medžia
gos.

Keturi penktadaliai žuvu
sių prie Stalingrado priešo 
kareivių buvę vokiečiai, o li
kusieji—rumunai.

Bet nežiūrint tokių dide
lių nuostolių, priešas vis dar 
tebesėdi Stalingrade. Ne 
tiktai sėdi, bet ir smarkiai 
rusus atakuoja.

Šios sąvaites telegrama 
iš Maskvos sako:

“Dvidešimts vokiečių di
vizijų, arba apie 300,000 ka- 
įeivių, smarkiai atakuoja

Sudegė Kita Šokių
Salė Su Šokikais.

Liepsnose žuvo 104 jauni 
žmonės.

Da neataušo Bostono šo
kių kliubo pelenai, kur žuvo 
500 gyvybių, o ugnis sunai
kino jau ir kitą tokių pasi
linksminimų vietą. Šį kartą 
tragedija įvyko St. .John’s 
mieste, New Foundlando 
provincijoj, Kanadoje.

Kaip Bostone, taip ir te
nai salė užsidegė subatos 
naktį, kuomet jauni vyrai ii 
merginos mėgsta gerai pa
ūžti. Kaip Bostone, taip ir 
tenai sudegė labai daug ka
reiviu. kurie buvo paleisti 
nedėldienį praleisti su na
miškiais. Ir abidvi tragedi
jos įvyko labai panašiomis 
aplinkybėmis. Gaisrui kilus, 
tarp besilinsksminančių jau
nų žmonių kilo panika, su
mišimas, visi susigrūdo prie 
durų ir negalėjo laiku išeiti.

Stalingrado šiaurės vaka
ruose, norėdama persikelti 
per ledu apsidengusį Doną.”

Rusai sakosi vedą ofensy
vą “dviem frontais.” Stalin- 
giado barą jie skaito “vienu 
frontu,” o barą į vakarus 
nuo Maskvos—“antru fron
tu.”

Antrame fronte rusai pia- 
dėjo savo ofensyvą lapkričio 
25 dieną ir iki šiol sakosi už
mušę tenai 75,000 vokiečių.

Šitame fronte rusai paėmę 
ar sunaikinę:

200 vokiečių oi laivių,
610 tankų,
1,091 kar.uolę,
1,780 trokų ir daug kito

kiu karo mašinų.
Taigi per abudu frontu 

nuo 25 lapkričio rusai paė
mę arba sunaikinę išviso:

937 vokiečių orlaivius,
2,668 tankus,
4,848 trokus ir
4,159 kanuoles.
Ir nežiūrint visa to, jie vis 

dar negali paliuosuoti Sta
lingrado.

SUĖMĖ PABĖGUSIUS IŠ
KANADOS VOKIEČIUS.
Newport, Vt.—Pereitą są

vaitę čia buvo suynti <ju vo
kiečiai jurininkai, pabėgę iš 
Kanados internuottijų sto
vyklos. Jiedu užėjo čia į val
gomųjų daiktų krautuvę nu
sipirkti maisto ir užmokėjo 

j Kanados pinigais. Kadangi 
jie kalbėjo vokišku akcentu, 
tai krautuvninkas pranešė 
apie tai policijai, kuri tuo
jaus ir suėmė juos. Vienas jų 
vadinasi Franz Gripsch, 21 
metų amžiaus, o antras—• 
Martin Lorenz, 30 metų.am- 

i žiaus. Abudu gimę Breme
ne, Vokietijoj. Anglai buvo 
paėmę juos karo nelaisvėn ir 

i atgabenę Kanadon.

JANKIAI SPROGDINA 
NACIŲ FABRIKUS 

FRANCUZIJOJ.
Iš Londono pranešama, 

kad amerikiečių skraidomos 
tvirtovės pereitą sąvaitę 
smalkiai bombardavo vo
kiečių karo dirbtuves ir 
transportą Roueno mieste, 
Francuzijoj. Aštuoniolika 
vokiečių orlaivių, kurie bu- 

ivo pakilę oran atakuoti ame- 
įikiečius, buvo nušauta že
mėn. Iš Amerikos bombane- 

įšių nesugryžo tik du.

NACIAI IŠSKERDĖ 
10,000 SERBŲ.

Kaire gauta žinių, kad 
Serbijoj, netoli Belgrado, 
vokiečiai okupantai dalyda
mi “tvarką” išskerdė 10,- 
000 žmonių ir sudegino 3 
kaimus.

NELEIDŽIA KELTI 
RENDŲ.

Viena kompanija iš Cle
velando kreipėsi į Kainų 
Administraciją, kad leistų 
jai pakelti rendas, nes taksai 
pakilo. Kainų Administraci
ja neleido rendų kelti.
“KELEIVIUI” REIKALIN

GAS ZECERIS.
Zeceris, kuris moka statyt 

skelbimus ir nusimano apie 
kitus spaustuvės darbus, lai 
atsišaukia į “Keleivio” ad
ministraciją. šitą vietą gale- 
tų užimti ir moteris, kuri 
moka spaustuvė- (kr i. Ra
šydami, pranešk it tavo pa
tyrimą, kur ir kaip ilgai t«.kį 
darbą dirbot.
“Keleivis,” 636 Broadvvay, 
South Boston, Mass.

«
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ATŠAUKIA ŠMEIŽTUS 
IR ATSIPRAŠO.

“Keleivy” buvo jau rašy
ta. kad komunistai New Yor
ke leidžia anglų kalba tokį 
lapelį, per kurį jie šmeižia 
“pro-naciais” tuos žmones, 
kurie kovoja už pavergtųjų 
tautų nepriklausomybę. Tas 
ji šlamštelis via pavadintas 
“The Hour” vardu.

Purvo šitam šmeižtų lape
liui daugiau?: a pristato lie 
tuviški Maskvos agentai iš 
“Laisvės” ir “Vilnies” gar
dų. Pavyzdžiui, parašo jam 
kad lietuvių laikraščiai, ku
rie stoja už nepriklausomo 
Lietuvos atstatvma. via “pro 
naciai.” Kai “The Hour” tą 
jų melą išspausdina, tuorne 
“laisvininkai” ir “vilninin 
kai” tašo savo organuose: 
“Žiūrėkit, ką angliškas laik
raštis lašo apie lietuviškus 
pro-nacius1”

Gal kas paklaus, kokiam 
tikslui tatai daroma?

Tikslas yra toks, kad įti
kinti Amerikos publiką ir 
net valdžią, jog rie laikra 
čiai ir žmonės, kurie stoja už 
nepriklausomą Lietuva, visi 
yra “Hitlerio agentai,” taigi 
negalima jiems prita-ti. Lie
tuva ro karo turi būt grąžin
ta Stalino čekistams, ku
riems dar 1940 metais Hitle
ris buvo ją atidavęs.

Taigi nepriklausomos Lie
tuvos šalininkai yra šmei
žiami “pro-naciais” pagal 
Maskvos įsakymą.

Taip pat via šmeižiami ir 
rusai, kurie kritikuoja kiuvi- 
ną Stalino diktatūrą. Pavyz
džiui, per ta purviną lapelį 
bolševikai buvo apšmeižę 
“Eit'eįio šnipais” buvusį re
voliucinės Rusijos Steigia
mojo Seimo pirmininką Vik
torą Čemovą, demokratinės 
ukrainiečių srovės vadą 
prof. Nikoforą Hryhoryivą, 
rvcu liaudininku vada Fedo-

Nikoforui Hryhoryivui ir Fe- 
dorui černovui dėl to (melo) 
teko turėti kokiu nors nesma
gumų.”
Ir “The Hour” prašo, kad 

kiti laikraščiai, kurie tą 
Maurų melą buvo iš jo per
sispausdinę, taip pa; jį at
šauktų. Žinoma, joks rimtas 
aikiaštis bolševikiškų siutų 
š “The Hour” neima; bet jį 
abai smalsiai cituoja bolše- 
. i kai. kurie patys tuos šmeiž- 
us jam ir gamina.

Mes girdėjome, kad adv. 
Sagočius irgi rengiasi imti 
‘The Hour” už apykaklės, 
tęs “laisvininkai” ir jo var
ią per tą šlamštą apšmeižė.

32.V ir -

v; r -, w

via r 

gano

įtosi ras brangiųjų paveikslų piniguočio P. Mor- 

pri vatiniam knygyne, kurio lobiai apskaitomi apie 

$1,500,000. Knygynas randasi vidury Manhattano,, Xew 

Yorke. šiomis dienomis jis buvo atidarytas visuomenei. Pier- 

pont Morgan jau miręs.

Pittsburgh, Pa.
Lapkričio 29 d. N. S. Pitts- dininkės V. J. Količienės ra-

ivyko SLA. Mio ap- !Mr,« P“.™1*; *?*d ap,sl£-
:K.icio metinis suvažiaviri* ?av0 ‘^e.tu“ s7.u;b#-
. -.tu-, kurtame -.‘alyvavo apie '*! ‘a.P°‘tal ^priimti.
.i.>..cpu su apta 30 Jeleįa- , ant v*?t0? T*balsiai buvo nutarta, kaa
aUį:... iU uvažiavi. ?.^rl‘ls «uP‘rkt« $olw ver-
mat i.v /UYO skait ingas, tur- ies l^tense Boną.
L; i iš , : žasties karo ir blo-

ninkės M. Zdanskienės ir iž-’ia reikalo šaukti nei srovių 
suvažiavimą, nei kitus ko
mitetus tverti.

Miliauskas gavęs baisa

Kila 15 centų klausimas. Su
važiavimas užgiria seimo 

tarimą.
Pi įėjus prie kuopų įneši

mų, pirmiausia pasiprašė 
balso Washington, Pa., kuo
pos delegatė M. Janavičienė 
ir pasakė karštą kaibą prieš 
15 centų: jų kuopa protes
tuojanti prieš seimo tarimą 
dėl tos mokesties. Prasidėję 
diskusijos, kurios tęsės 
daugiau kaip valandą laiko

Kada visi išsikalbėjo, S 
Bakanas pasiūlė, kad šuva 
žiavimas užginu seimo įstei
gtą kareivių fondą. J. Mi
liauskas bandė priešinti4

IŠVYTI iŠ RUSIJOS 
MOKSLININKAI.

Chicagiškis “Daily Tribu
re” paduoda keliatą Rusijos 
nokslininkų, kuliuos dikta- 
.oiius Stalinas išvijo iš jų 
.ėvynės ii kurie dabar dar
buojasi Amerikoje.----------------------------------- -

Vienas jų yra D-ras Vladi- su Japonijos džingomis Ma
mų- K. Zvorykin, kuris šio- skvoje ai batą geria, 
nis dienomis Amerikos che- Tai už ką gi Amerika tu
rnikų suvažiavime Chicago- >ėtų bu J. St: inui dėkinga?
,e demonstravo savo išrasta- Gal užtai, <ad jis paima 
,į mikroskopą, kuris padidi- siunčiamą musų duoną ii 
ra daiktus ĮOO.OUO karių, ginklu . Užtai Stalinas su 
(Iki šiol buvę mikroskopai savo agentais turėtų būti dė- 
iadidindavo daiktus tik Ringi Amei ikai. o ne Ameri-
2,000 kartų.) Stalinas išvijo j;a jiems. Jeigu ne Amerikos kuiis sakosi esąs Rusijos Ka
stą mokslininką iš Rusijos pagalba. Rusija jau butų bu- šelpti komiteto pirminin- 
dėl to, kad jis nepritarė ko- vus vokiečių paklupdyta. 
munizmui. --------------

t« nes šios šalies Įstatymą; 
neleidžia steigti jokių atski
lų karišku organizacijų.

“AR SLAVAS NE 
ŽMOGUS?”

Toki klausimą stato Bos
tono “Heralde” tūlas Nunn,

Kitas mokslininkas, kur į 
Stalinas išvijo iš Rusijos, via 
rtsronomas Stiuve, kurį Chi- 
?agos Universitetas yra pa
skyręs savo observatorijos

NORĖTU STEIGTI LIE
TUVIU BATALJONĄ.
Tūlas laikas atgal vienas! 

“Keleivio” skaitytojas buvo 
q«iiUc sumanymą steigtidirektorium. Struve esąs žy- pasiūlę 

miausis šių dienų astrono- Amerikoje lietuvių batai jo-:

go oro.
Suvažiavimą atidarė ap

skričio piimininkas P. Dal
gis, kuris paskyrė į manda
tų komisiją: K. Millerį, Ag
nę Kuizinaitę ir Joną šabo- 
ną. Rezoliucijų komisijon 
buvo paskįrti: S. Bakanas,
V. J. Količienė ir K. Šim
kūnas.

Kol mandatų komisija su
vaikė mandatus, piiminin- 

kas pakv ietė tarti po keliatą. 
žodžių Floią Radžeri. SLA 
vice prezidentą J. K. Ma- 
;vkną ii V. J. Količienę.
Kalbėtojai trumuose savo 
kalbose palietė ir tą nelai
mingą 15 centų mokesti, ku- balsavimui, kad tai busią n 
ria praeitas SLA seimas ap-f vietoje, neštai esąs šeini* 
dėjo narius dėl apmokėjimo tarimas. Bet suvažiavim* 
kareivių duoklių. Kalbėtojai į pirmininkas P. Dargūs pu 
turbut nujautė, kad ir šiame aiškino, kad tai vra vietoje 
uvažiayime Kils tas 15 cen-įif bus balsuojama.

:ų klausimas. .... Visais balsais prieš 4 se:
Mandatų komisijai bar

gavęs
ėmė komunistiniu tonu gąs
dinti, kad jei šis suvažiavi
mas nepritarsiąs siūlomai 
vienybei, tai pasitarnausiąs 
ašiai ir fašizmui. Toks Mi
liausko pareiškimas iššaukė 
protestų iš delegatų pusės. 
Pirmiausia K. Milleris už
protestavo, kad Miliauskas 
žeidžia suvažiavusius dele
gatus.

J. K. Mažukna aiškino 
aip: Laiškas esąs kairiųjų 
nganizacijų, o po juo pasi- 
ašę kairiųjų veikėjai, ir ap- 

- kiitys, kaipo demokratiška 
•rganizacija. nepadarytų 
lieko blogo, jeigu išrinktų 
keliatą atstovų, kurie galėtų 
rasiteirauti, kas tenai vra 
veikiama ir, jei matytų kad 
veikiama gerai, butų galima 
irisidėti prie gero darbo.

Bakanas gavęs balsą sako, 
kad “iš tų šiaudų nebus gru
dų” ir jis nenorįs dalyko vy
nioti nei į pakulas, nei į šil
ką, bet pasakysiąs atvirai, 
kad laiškas yra nuo komu
nistinių organizacijų ir vi
siems gerai žinomų komuni
stų darbuotojų pasirašytas, 

i tie žmonės yra daugiau su
interesuoti Rusijos reikalais, 
negu šios šalies. Jie tik da
bar atsiminė kalbėti apie 
šios šalies reikalus, kai tuo 
arpu Pittsburgho lietuvių 
draugijos jau ilgą laiką dar
buojasi Raudonajam Kry- 
';:Tr' ir nlatina Defense Bo
nus. Bakanas sako. kad jisai 
nenorėtu nieko bendra turė
ki su tokiais žmonėmis, ku
rie tarnauja svetimai valsty
bei ir tyčiojasi iš Lietuvos 
nepriklausomybės.

Po Bakano kalbos buvo 
diskusijos uždarytos ir eita 
prie balsavimo. Visais bal
sais prieš 4 balsus komunis
tu siūlomas “skvmas” buvo 
atmestas.

Apskričio valdybos rin
kimas. •

Prėjus prie apskričio val
dybos i inkimų, visa pasiliko 
senoji, tik buvo užpildytos 
tuščios vietos: vice prezi
dento J. P. Millerio vieton, 
kuris vra miręs, buvo išrink- 
tas K. Šinkūnas. Jonas Dar
gi? buvo išrinktas Į pareigū
nų komisiją, gi Ona Gutaus- 
kienė Į kontrolės komisiją.

Apskričio valdyba sekan
tiems metams susideda iš 
šių žmonių: pirm. P. Dalgis, 
vice prezidentas K. Šinkū
nas, sekr. J. K. Mažukna, 
turto raštininkė M. -Zdanie
nė, iždininkė V. J. Količie
nė. oiganizatorius S. Baka
nas. Turto kontrolės komi
sija: G. Dargienė. O. Triš- 
kienė ir O. Gurauskienė. Pa
rengimų komisija: S. Kar- 
-okienė. E. Saveikienė, L. 
Šabonaitė, Agnė Kuizinaitė 
ir Jonas Dargis.

Sekantis pusmetinis suva
žiavimas nutarta laikyti 
Washington, Pa. Suvažiavi
mui pasibaigus, vietinė SLA 
S6 kuopa buvo surengus ge
rą vakarienę delegatams pa
vaišinti. S Bakanas.

mo dalyvius nutarimas būvi 
užguląs.

Suvažiavimui buvo pa
duotas komunistų “popierl 
r.ių” organizacijų laiškas 
kuriuo siūloma šaukti “vist 
srovių lietuvių vienybės ka 
10 laimėjimui suvažiavimą.’ 
Laiške sakoma: “Brangus 
draugai, prašome jūsų pa
tarimo ir padėti įvykdyti ši 
t? darbą.” Po laišku pasira

gus savo darbą, buvo per
skaitytas ir priimtas praeito 
suvažiavimo protokolas ir 
duodami apskričio valdy
bos it komisijų raportai iš 
praeitų metų darbuotės. Iš 
raportų pasiiodė, kad di
džiausias apskričio darbas 
buvo SLA seimo surengi
mas. Reikia pasakyti, kad 
seimo rengimo darbas 3- 
čiam apskričiui pavyko vi
sais

kas. Jis sako:
“Pamėginkim suprasti 

kią svarbią rolę 

šiame išsilaisvinimo kare. Dau

gelis musų gal mano. kad jei

gu mes karą laimėsime, mes niu, tiek materįjaliniu. 
galėsime padėkoti Sovietams 

už pagalbą, bet paskui ir vėl 

žiūrėti i juos kaip i žmdhijos 

priešus

“Koks vaikiškas nonsensas!

Argi slavas nėra žmogus ir

k O-
Rusija lošia

..... A. , , . šo Albert Mikeška, žinoma,
atžvilgiais, tiek d\ asi- komunistu pritarėjas, ir pat.-ifik nTjtornalinin • . -n-—, i. i ivyriausias Pittsburgho ko 

munistų bosas P. J. Martin 
Martiniais, kuris Pittsbui 
gho lietuviams yra žinoma? 
kaip akyplėša.

Laiškas buvo perduotas 
Rezoliucijų Komisijai. Re
zoliucijų Komisijos nariai 
S. Bakanas ir V. J. Količie
nė rekomendavo laišką ati
dėti, o K. Šinkūnas—priim- 

, . , -x • Bakanas rekomenduoda-
Kam Talt°s y? aPg°L;S? “■ ap‘ rcas laišką atidėti nurodė, 

mes darom?” pkriciui liko ,.4o0.00 gryno kad Pittsburgho lietuviai yra
................... . pemo, kuomet pirmesnieji gau turėję draugijų suvažia-
Č:a tai istikro “vaikiškas teima’ yra davę nuostolių. Yjmus, turi bendrus komite- 

nnnsensas.” Jeigu tas Mr.’ Is apskričio finansų rasti- tug ir sėkmingai darbuojasi
Aunn ištikrujų tiki, jog pa- ~ ~ ------ - —------ ----- , ųž karo laimėjimą, todėl nė-
saulis nekenčia bolševikų nacizmas ir fašizmas. Visos'

LwJi.i A yori -iio nz^/'irlui »mo KZXWiir* . mgi jm urvui vra ivn pcS—Chemijos profesorius Ipat- ?io. 
ievas taipgi turėjo bėgti už- “Tėvynė.-” redakcija ma- 
sienin nuo Stalino žvalgyti- no, kad lietuvių bataljor.aš 

rą Mansvietovą. it visą eilę ninku. Dabar jis dėsto che- via reika-Ingas, jeigu mes 
kitų veikėjų, kurie reikalau- miją Northwestein universi- noiime, kad pu karo Lietuva 
ja demokratinės tvarkos Ru-tete. Chicagoje.
sijoj įvedimo. Chicagos universitete da-

Viktoras černovas. kuris bar dirba mokslininkas 
dabar gyvena New A orke. Maksimov. Jis irgi išvytas iš 
yra senas ir plačiai žinomas Rusijos dėl to, kad atsisakė
rusų socialievoliucionierius. lenktis Stalino diktatūrai.
Kai 1917 metai® revoliucinė O kas nežino Severskio 
Rusijos valdžia sušaukė'vardo? Šitas aeronautikos 
Steigiamai! Seimą, Čemo- inžinierius yra tikras genijus 
vas buvo išrinkta® to seimo orlaiviu statyboj. Bet žiau- 
pirmininku. (Ginkluoti bol-.rus bolševikų teroras priver- 
ševikai ta seimą užpuolė iGtė ir jį bėgti iš Rusijos. Da- 
dintuvai? ii išvaikė.) bar jis laisvai dirba Ameri-

Kai vėliau bolševikai nu- koie.
tarė darvti su Vokietija at-' ----- 1---------
skirą taiką, černovas smar-? BUKIM DĖKINGI STA- 
kiai orieš tai kovojo. Jis sto- LINUI,
jo už karo tesimą, kad Vo- ...
kietiios militarizmas butų Maskvos agentai Amen- 5 OOO kav:škių." Tokį batai- gu ir šventa 
unaikintas sykį ant visados. . °Je s“e .ia joną turi Amerikos norve- Toliau, pasaulis

hutų nepriklausoma, nes
“...kas bus po karo su Lietu

va. jei Amerikos lietuviai ak

tingai ir vieningai jai nepa

dės? Kas bus su visa musų 

tauta? Tačiau, jei norima Lie

tuvai laisvės, jei norime pasi

rodyti. kad

prisidėjome 

laimėti—t urirr.a 

godami nieko 

pralaimėti galime 

laimėjimui jokia -:ama 

būti perdidelė.”

Argi

ir neparduoda tokių pat

3-čias apskritys turėjo lai
mės rengti jau tris SLA sei
mus Pittsburghe, būtent, 
1916 metais, 1932 ir 1942 
metais. Šių žodžių rašytojas 
dalyvavo visų viršminėtų 3 

, j seimų rengime ir gali pasa- 
,i> nepei 'a j ka(į paskutinis seimas 

pre'. pavyko geriausia, šio seimo
i i,, negeria tos pačio, erbato,; ren;rin,u patenkinti ren- 
ir kavos? Ar repr..,neka ,u .ja; ;r į. s Visos SS-

savo

savo

kaimynais, ar neleidžia 

vaiku i mokvklas.

“Tėvynė” mano, 
taljoną įkurti 
sunku... reike

rna to’ .l srnurtu P3- j?- Visą šalį valdo ginkluo
ji cbę valdžią į savo rankas, ta mažuma, valdžios parti- 
'.? žudė kitus be jokio naši- ja, ant tos partijos joja vie- 

kad ba- -ailėjimo, plėšė jų turtą ir nas vadas, kurio niekas ne- 
“ne taip iru tyčiojasi iš visko, kas kultu- gali nei pakeisti, nei kriti- 
tų tik apie ringiems žmonėm? yra bran- kuoti. Taip yra Rusijoj, taip;

Tr štai dabar bnlšpvikai j®o Amerika turi būt dėkin-
Italijoj ir taip Vokietijoj. 

Jeigu pasaulio demokiati- 
kiuvinos bolševiku diktatu- ia šiandien veda kruviną ka-

nekenčia

kokiaman spv of long standing”).
Dėl šitokio biauraus šmeiž

to, černovas patraukė “The
Hour” teisman. “The Hour” 
turėjo viešai Černovą atsi
prašyti, prisipažindamas, 
kad neteisingai u apšmei
žęs, nes klaidingai buvęs pa
informuotas. L įdėjo dar 
prašymą, kad šitą šmeižtą 
atšauktų ir kiti leidiniai, ku
rie buvo ii peisispausdinę.

Dabar šitam dvokiančiam 
bolševiku propagandos la
pui iškėlė bylas už apšmei
žimą ukrainieti® Hiyho viv 
ir rusas Mansvietov. Sako,

“Ašis Sovietu Fronte paklo

jo daugiau kaip 5,000.000 vy

ru.
“Sovietu Sąjunga taip jau 

netekusi arti tiek.

“Reikia atminti, kiekvienas 

Sovietu frontą nudėtas naci-- 

reiškia užtikrinimą gyvasties 

musų (Amerikos) karei

viams.”

Išeina, kad rusai kariauja 
ne savo šalį gindami, bet 
Amerikai padėdami.

Iki šiol Amerikos karei
viams su vokiečiais da ne
tekdavo nei susidurti, bet su

PRAŠOM atsimint kad Gink

luotoms Jėgoms Kalėdos ir

karinę organizaciją gromą įvykinti. lėti, kad demokratija laiky- Nauji Metai nėra šventės, nes

Kanadoj. Jungtinėse Vai-:’- Bolševizmas yra totalita- tų savo broliu Juozą Stali- Karo Balsas Turi Pirmenybę. 
,io>c le rze:-..'1 a-' '. na;; - rinė sistema, tokia pat kaip ną? NETELEFONLOKIT Į karo

veiksmų centrus, ypač Wash- 

ingtoną ar Į Pietus ir Tolimus 

Vakarus.

Mokinasi Plaukti Su Šautuvais

įrodyk, kad mes “Gestapo PP°na>s k?ral' eini? a"<- 
agentai“ ai “pio-naeiai!” ;r k?’ “' ,“1 5U "

Prispirtas prie sienos, “The ka?- 0 ar ™saI »adeda ame- 
Hour” vėl tarėjo prisipažin- "fonams -aponus muso? .be 
ti, kad jis jokiu irodroiu ne- nfduoda .
turi. Jis spaudinį, tuos i?am? n.e'biF™ si“''r(:.a 
šmeižtus dėl to. kad bolševi- k»>' murkia, ''ontbane^i 
kai jam taip primelavę. homba,duoti -Jano-

Atšaukdamas tuos šmeiž- h
Uniiv” enin. Kuomet japona. užpuolatus, The Hour sako: mUsij laivus, lenda prie Alas-

“Mes apgailestaujant, jeigu kos ir kitur, tai Stalinas
šinuotrauka parodo lakūnų mokyklos kadetus Amherste, netoli nuo Bostono. Jie čia moki
nasi plaukti per upę su sinrn Luotais šautuvais.

TELEFONTOKIT i tolimas

vietas tik būtinam reikalui , __________

esant, ir trumpai. ‘ AR ŽINOTE. KAD-
TOLIMŲ VIETŲ linijos tuo Į Jungtinėse Valstijose iki 
laiku gali būt užimtos svar- (šiol yra ištirta 111 rusių gy- 

biais Armijos. Laivvno ar Jvačiu. Iš to skaičiaus tik 17 
Karo Produkcijos reikalais, jll’SIU esą nuodingo?. Jų pa

sitaiko visose valstijose, bet 
daugiausia jų yra pietų va

iku’uos?.

taigi jūsų skambinimas gali 

neišvengiamai užtrukti ilgai.

PER ŠVENTES vielos bus ( _____________

ypač užimtos, nes kareiviai į Pirmutini“ garlaivis per- 
norės pasikalbėti su namiš- įplaukė Atlantą iš rytų į va

karus 1812 metais. Jo vąr- 
buvo “Orltans,” o grai

kinis. Tikimės, jog jus sutik

site su mumis kad per šias 

Kalėdas tolimo sus; kimo li

nijos priklauso,musu Ginkluo

toms Jėgoms.

THEPUOK a TREGMHI M.

f iHF
tis—3 mylios per valandą. 
PėkŠčia? žmogus per valan

čią gali padaryti 4 mylias.
Giliųjų vandenų žuvys tu

ri akis, kurios šviečia kaip 
lempos.
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RAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPit VŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

SMETONA LANKĖSI PHILADELPH1- 
JOJE SU POLICIJOS APSAUGA.

Nors čia savo žmonių b-josi, pinigų krūvas, kurių dar ne- 
bet Lietuvon žada po Laro turi, bet tikisi turėti. Kaip 

grįžti. , Washingtcnas tuos fondus
til-1 j i v .-i ■ . : prižiūri ir kaip kitos tautos. Philadelphia ne .k mo- ; rfnk • keli gimw

nskas miestas -Amerikos ze- ukslančiuv o lietuviai iki 
myne, kuriame laisves var- - R ; tįk
pas truko skambinant Ame- įul,nksime Pektinai pini- 
nkai laisvę, bet jisai svarbus ; R veikėjai

"*?•*“? S kmie čia dirbame, po ka-ui 
įas.iia deklaracija sie.v_ t važiuosime Lietuvon užimti 
Iaetuvai nepi įKlausomy bes,
kuri guli su kitu tautų dskla-
racijomis Inde^ndent Hali. Tvjhava Pasisakž kalbėsiąs 
ir dabar p. Smetona belan- „į vi kurią jam
Rydamas musų miesų ture-k i k ų K’,^,o
jo progos pamatyti tą dėk a- ,įiasJ' ;mperijas į,-
raciją tą brangenybę Lietu- ptdai-6 iSvad«. kad po karo 
V«5 ir-tarti tuo reikalu zod! £*,tuva fe,Unks tokia val
iutą. Bet jisai nieko nepnsi- koki žmonfe - t

valdžios vietas.
Trečias iš eilės kalbėjo p.

ozią
ant vietos norės!

P-nui Tysliavai už tai
smarkiai plojo. Paskui ragi
no, kad ko daugiausia auko
tų Raudonajam Kryžiui.

Po jo kalbos buvo renka- 
kiičio 29 d., kuomet keliatas mos aukos Raudonajam 
j° šalininkų surengė jam Kryžiui. Surinkta, regis, 
priėmimo^ vakarėli ir pra- apie penki šimtai, 
kalbas. Kas norėjo ji pama- Nors vietos klebonai atsi- 
tyti ir pačiupinėti~ jo šaltą sakė p. Smetonos priėmimo 
ranką, tas turėjo užsimokėti vakare dalyvauti, nedavė 
penkinę. nei chorų, nei vaikučių be-

Smetoną atlydėjo nažmo- no, bet jaunasis vikaras Bag- 
įiifeKa uaugyoe policijos,—ir donas prisakymą savo pono

minė! Nepadėkojo Phila-
delphijos lietuviams už taip 
didingą pasitarnavimą lietu
viu tautai jos pripažinimo
reikale.

Smetona lankėsi čia lao-

Nacis Nešasi Pavogtą Grobį

German <xploitation of 
occupied Europe

PAILY OCCUPAUON CHARGES <-, FRANCE $4,286,000 NORWAY $1,073,000 BELGIUM . $951,000HOLLANO $1,253,000
over and above adualJk Blacfc monev-b®9* ihow

corf of
France
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šis braižinys parodo naci nešant iš okupuotu kraštų išplėš
tus pinigus. Apačioje balti pinigų maišai parodo, kiek ku
riam kraštui kainuoja vokie čių okupacija, o juodi maišai 
parodo vokiečių grobį.

—K.) kokis bus Lietuvos li
kimas po karo.’

KAS NIEKO 
TO NIEKAS

NEVEIKIA
NETEIKIA

I
.GMUNISTAI NEPATENKINTI Š0L0MSKI0 PRAKALBOM.

TORONTO, ONT. nį,” bet visgi geriau butų. kymui, nes jis nebuvo Lietu- 
u torontiečiai litera- šutyti “Laisvę.” . Į vos žmonių išrinktas ir netu-

...Ui. . si per kelias sąvaites ..!**•"* koVŪU“ f*’ 
avt komunistiškam S0!?m8!ras

cii_- Eue.” kad j To yra litei aturninkų centro ko- 
mitetčikas ir jam visi komu-

>i teisės tais pinigais naudo
tis.

šolomskas da pridėjo, 
kad iis matės paskelbta kaž-

iCC

n

i 1 ad 
laui 
JiuĮ

am reikia organu glsįa- _ į siuntęs tuos pinigus Smeto-
; i c auti nauju . įmonės publikoje prade-nai fašistinei propagandai 

; tiška lite- daryti juokus iš komunis- vesti.” (Nereikia tokiems 
tų. Sako, ai gi jus nežinot, plepalams tikėti. Viena, iš 

omunistu ^ad Pr^e dnies” gazietos Brazilijos pinigai i užsieni
" - Aiva- sėdi Leon?s Pfuseika, sklo- neišleidžiami; ' antra, jeigu 

•> °i-^u<tinii- ikos or&anizatorius? Juk da Hitleris siųstų propagandai 
• dva« o< nei iu'ne^a^ sena^. be koliojosi pinigus, tai jis siųstų juos 

„. ak2f-tarp savęs kaip nekulturin- tikriems savo agentams, o ne 
'‘•ncKmiJeiausi. žmonės. Šolomskas Smetonai; trečia, jeigu to- 

---‘r • iPruseika vadindavo *Tene- b;P ninurai butu siunčiami.
c ,'tz.mą nei aPie.eatu>” “darbininkų priešu’

T -I ir tt. Tai kaip jis dabar ga; o p.analoomioi^^i prie kurios si
... _ni..na. baxo, įaįcUS “renegatas'

omur.izma.s_. šoloros- Truseika?
au neiupi. -Jis patai- 

i buržuazijai, visą laiką 
kalbėjo apie demokratiją, 
kai tuo tarpu ščyriems ko- 
rr.luistams reikalinga prole- 
taiiato diktatūra. Jis ragino 
net remti demokratinių val
stybių karą, prieš kurį nese
nai da ir jis pats piestu šoko. 
Dabar jis ragina savo tavo- 
riščius, kad jie remtų bur
žuazinių valstybių karą, nes 
reikia esą sunaikinti Hitlerį,

raitų, ir važiuotų, ir su mo- sulaužė, aukodamas Raudo- choras sudainavo ir tuo bai- 
torcikliais. Visas olokas pne naiam Kryžiui dvidešimt gesi. įs tos didelės debesuo- 
svetaines buvo apstatytas dolerių. O adv. šlikas vis ra- f°s minios išėjo mažas lietus. _ Kuo sis karas pasibaigs, kuris buvo padaręs su Stali- 
poncmanais, šnipais, ir vidų- gino pasekt tėveli Bagdoną. po kalbų žemutinėje prie šiądien da niekas tikrai ne- r u krauju sucementuotą so- 
je nežmoniška daugybė ji Kai žmonės jau pradėjo skiepo saliukėje įvyko tas žįno’ 0 Juo ^a^’au mekas ne- juzą prieš demokratiją, bet 
sekė. Kaip svetainė gyvuo- skirstytis, kalbėjo n. Smeto- “iškilmingas” banketas Ir ^no koks ^us maŽŲ tau’Ų vėliau Staliną apgavo ir pra-
-~ --------— — T1.,i .—•-------- -i- m s. - -* . likimas. Bet komunistų Abe- J=-'- 1--------

kas, bemokslis vyrukas, ims,* — VU* * “ -
juokus krėtė, esą, “to lietu- Nors kalbėjo labai atsargiai, jr viskas. 
visko pono sąžine, tur oue, bet paslėpt vistiek negalėjo. ' p_no sraetonos kalba neį-
nesvan. eina prie savųjų ir Girdi, tos valdžios, kuiios 
jų bijosi.’' dabar laikinai panaikintos, k"Va uisybėr’n'Saiko, jT

Pne svetaines p. Smetoną pagal Atlanto Čarten ir A- sai nebendradarbiaus. Apie 
turėjo pasitikti lenkų benas menkos ir Anglijos sutarti,

mat, ir išburs Lietuvos atei
tį, kaip čigonė i delną pasi
žiurėjus. Ir jus tada viską 
žinosite, ko niekas kitas ne
žino.

Kam tokios komedijos
ir lenku legijonai at duoti po karo vėl užims savo vie- Į-tVht-p krri^dri6 re*kalingoe? Ir kam statyti
pagarba, nes lietuviu orea- tas. O kas skleidžia kitokius 27anI Pajuokos Valksto 
nizacijOo pne i engimo ne-gandus, tie bysta. s.ai c^a fjar apje teįSybę! Tai tik pa- ‘ ’
prisidėjo. Bet, deja, kas nors Amenkoje veikia mus i kon- gityčiojimas. Čia p. Smeto- 
susiprato, kad lietuvių-lenkų sulatai n atstovybes Wa?h- matau ne diplomatu, o 
unijai dar neatėjo laikas, da mgtone ir knose valstybėse. ^įą žmogiuką, kuris per 
V ilniaus klausimas neišnš- Smetona sako: “Kas link intrigas veržiasi sostan. Bet 
tas. tai ir lenkų benas su le- mano padėties, tai aš po ka- čia ne Lietuva ir nemanau, 
gijonienau paskutinę \alan- io vįj grįšiu Lietuvon ir už- kad jam pasiseks, 
dą atsakė. imsiu valdžioje vienokia ar Bank

Smetonai pribuvus, nie- kitokią vieta ir baigsiu Lie- r.pVVL-n 
kas jį nepatiko prie salės, iš- tuvai dirbti.” 
ėmus policijos buri. Paskui Kas skleidžias gandu: 
kažkas Įsivedė vidun, ir jau kad Lietuva jo diktatūros

kie pinigai butų siunčiami, 
ai visų pirma apie jucs suži- 
otų Justicijos Departamen- 
o agentai, o ne “Laisvės” 
olomskas.—Red.)
Lapkričio 25 d. Toronte 

aibėjo gana žvraus kalbč- 
ojas iš Jungtinių Valstijų, 
ai Wendeli Wilikie. Jo p..- 
iklausyti susirinko apie 
7,500 žmonių, ir gal ki a 
iek da turėjo grįžti nuo d - 
ų atgal, nes nebuvo visiems 
etos. Wendell Willkie č a 

uvo labai gražiai pasitik
įs, buvo įtaisytas dideks 
•aradas. Dalyvavo ir kariuo
menė. Policija dūrė keliu 
rriežė kariškas orkestras. 9 
au publikos plojimui sta
lai nebuvo galo. Savo ki l
ioj jis nušvietė daug da’y- 
ų. Palietė net i Sovie i 

Jusiją, pagyrė ios armi'ą, 
ad narsiai kariauja p i \š 
okiečius. • Taipgi pa ? ė 
emti Rusiją aukom’s, nes 
iabar tenai didelis skurd ą, 
'monėms trūksta d abuži t 
r kitų dalykų. Mu-u lit ra- 
turninkams WiIIkies kalba 
■>atiko daug geriau, negu 
šoiomsko, kuris Rurijos v -

Turiu pasakyti, kad r.eku 
riuos dalykus šoiom-kas m 
švietė neblogiausia, nors Ii 
teratuminkams iis nepatiko 
kad nepasakė to sekreto 
kaip pritraukti prie literatui1 
kos daugiau žmonių. Tačiau 
demokratinio nusistatyme 
žmonės mano, kad Šoloms 
bas np visai prastas kalbėto 
jas. Už demokratiją jis čiž

aibė jo gana karštai, ti 
klausimas, kiek toj kalbo 
nuoširdumo ir kiek veidmai 
nystės. Juk visi žino, ka< 
komunistai visuomet buv< 

šiauši demokratijos prie 
šai. Jų Stalinas net su Hitle
riu buvo susidėjęs, kad su 
naikinti demokratines vals 
tybes. Komunistai pradėii 
kaibėti už demokratiją til 
dabar, kada Rusijai reika
linga pagalba iš demokrati
niu valstybių.

Šolomskas daug kalbėjo 
apie “rfenktakolumnistus,” 
kurie Įvairiose šalyse padėjo

dėjo karą prieš Rusiją. 
Toronto komunistai laukė

Šolomskio kaip literatūros 
draugijos centro sekreto
riaus ir norėjo, kad jis su
stiprintų jų susmukusią lite- 
raturką. Bet šolomskas at
važiavo ne jų gelbėti, o tik 
sau biznį pasidaryti. Mat, 
Kanados valdžia buvo už
draudus siuntirėti Kanadon 
komunistų “Laisvę,” tai Šo
lomskas atvažiavo jieškoti 

. naujų prenumeratorių ųai 
is Chicagos gazietai. Girdi, draudimas 

jau nuimtas. Taigi jam rū
pėjo pasižvejoti Kanados

savo kalbėto
Kalakutas

Giria “Keleivį.”
s.

prakalbų salę m

Hitleriui isiįalėti žinomk, nematė’tik pi-
t • , ‘ i,, • mgU. Knnni^rapie Lietuvos nenktakoins 

i kurie padėjo bolševikų dik
tatūrai įsigalėti, draugas Šo
lomskas visai neužsiminė. 
Jis tvirtino, kad Hitleris bus 
nugalėtas. Publika su tuo, 
žinoma, sutiko ir parodė sa-

Draugas
prisiuntė prenumeratą 
“Keleivį” ir rašo:

_ . . ... . .. . Kaip tai malonu, kad mes doleriu iš Toronto literatui
Bankieto vedėjas Kažkaip turime šioj šaly laisvą spau- nįnku " Ka< io gazietos nevykusią^ vedė. O polici- dą! štai, patėmijau “Naujie- sSią^ taknebusiąs vier- 

—; viešpatie gelbėk ! Ii nu” dienrašty skelbimą, kad nas Stalino tarnas ir nebu- 
uz st-Hio, ii pi ic stalo, ir uz “Keleivis metams tik $2. tikras litersturninkas.

ažiuodamas Šolomskas 
per du vakaru

vaiuu &aię. uziaugesi Smetona, Kaa wrii, k1]ri<5 atpina nrip «avn- u-in-rrU ivt Toronte surinkęs 40 pienu-
; ik koks .d?sėtka.? r?nk!i galėjo pamatyti istorini Phi- ;u su’atvira širdžia prašyti nuolatinis '"Keleivio” skai- rinkis“^ ° Montl'eale SU'
kXal suklys! Manuomel Ssf'kadTeSg iukųTe^l ca^AtrMčIvLVr tekama-’ Td'’” ^o juokinga žiūrėti iš

• - • ’ ' ” • • ? • fta,! Atr°de. lyg >r teisiama- gana gerai pazvstu Tai dią- ša,ics kuomet iiteratu|.nin.
asmuo, kuriam gręsia baus- šiaušia? šioj salv laikiasus. kaj jšk41ė šo!om?kiui toki 
n.e ir susimylejimo jau nėra. Ners tau naue r.ietų ntabe-k, ; . Kodžl irdi’
Bendras įspūdis to visko go. bet vis dar prisimenu dra ituoji tik už
liūdnas nieko gero nežadąs tuos Dzian Sambos “spy- -f o a ..vi!nj.. vasai 
nei Lietuvai, nei jam pa- ciust .kuriuo^ ir man teko so- i!Cufcjmenl"> juk ir ji tar

pimo. Matydamas, kad ne- kalbai ma'ža nublikos dalvtė C:a™' .”Iuk buv0 sveyclaus‘a ^bstu parengimuose vai- nauįa stalinui. Tie> ’ kurie 
bue irinktaV ii; hr R?-a ? • ,maza pun-Kos dalyte pl-oga lsnest pareiskimą A- dmti. Vieniem; patikdavo, c okaiĮo
"avič’u^; kandidatuos. W ,Ir dauVlls P>?‘deJ0.‘s- merikos ir Anglijos vai- kiti iš pavydo dantimis iU' 0
‘‘ 1 and. datuos, Sme eiti. Tiesa, vienoj vietoj įssi- džioms, prašant užtarimo grieždavo, kad Džian Bam-
tona su keliais savo bendrais tarė, o gal netyčiomis įsknto Lietuvai po karo ir dabar, ba tokius komiškus vaizde-
nuvaziavo Vokietijon Ura- Jo lupų sakinys kad Lie- To nepadaryta. Pasirodo, liūs galėdavo pagamini,
cha j Lietuvos kablius kvie-tuva issinnks valdžią ant kad tie, kurie tą priėmimą Chicaga-Roselandas da- 
sti. laca as mačiau p. Sme- vietos. Klausytojuose iššau- rengė su d. Smetona priešą- bar pasipuošė žieminiu bal- 
toną grįžtant is Vokietijos kė abejonės šypseną. kvje. nėra" Lietuvos nei lietu- tu rubu,P tai yra. pusėtinai

!a’ L?et f,abaD dabar... įo kaįbos adv. Šilkas vių draugai, ir jiems Lietu- pasnigo ir labai šalta, 
bailį, be karūnos, kad ir dai pareiškė, kad bus išdalinti • t-5oi.- •nom-ivU TVnzvL-

nusiminė kūrybos laikai viai sudėjo. Tačiau pridūrė. 
Lietuvoje, kada Lietuva iš “Bet aš žinau, ius davėte 
griuvėsių kėlėsi ir nutarė Dr. Lietuvai, duodate ir- dar 
Basanavičiaus kandidatūrą duosit.”
statyt Į Tarybos pirminin- jau čia ii pasirodė len
kus. bet p. Smetona save dencija gaudyti doleri. Jo ir 

Tie,
“Vilni,” nori, 

ir ii butų pagilta.
Šolomskas naši jute kaip 

karštam vandeny. Pamik
čiojęs sako, well, katrie 
norite, galite skaityti ir “Vil-

kad

Kauniežs.
REDAKCIJOS

ATSAKYMAI
“Svetimšaliui.”— Imigra

cijos įstatymai sako, kad le
vo sutikimą delnų plojimu, galizuotis gali tiktai tie, ku-

Paskui buvo iš publikos 
statomi visokie naklausimai

kurie įvažiavo 
prieš 1921 metų

nelegaliai 
birželio 3

ir diskusijos. Kadangi “Ke-i dieną. Kurie įvažiavo jau po 
leivyje” buvo įašyta, jog bu- ‘ 1921 metų, be" nevė’iau 
vęs Lietuvos * diktatorius : kaip 1924 metų liepos 1 d., 
Smetona gyvendamas dabar' pilietybės popieių jau nega- 
Amerikoje gauna iš “užšal- Ii gauti, tačiau nėra depor- 
dytų” Lietuvos tuitu po tuotini. Gi kurie įvažiavo vė- 
>600 algos į mėnesį, tai iš liau kaip 1924 m. liepos 1 
publikos buvo paklausta, ar d., tie vra depo^ri’obni. P.^t 
tas gali būt tiesa. Šolomskas patartume tamstai kreipus 
pasakė, kad tiesa, vadinasi, šiuo reikalu i Common 
pripažino, kad “Keleivis”! Ccuncil for American U^itv. 
rašė teisybę apie Smetoną.; 222 Fourth avė., New York 
Jis da pridūrė, kad ir kor.su- Citv. Jiems galit ra5vti ir lie
jai gauna algas. Per diskusi- tuviškai. Pasakykit jiems 
jas buvo iškelta mintis, jog kokiais metais atvažiavot ir 
Amerikos lietuviai turėtų paklauskit, kokiu bud’’ ga- 
darvti kokių nors pastangų, lėtumėt įsteigti teise pilietv- 
kad Lietuvos pinigai nebūtų bei gauti. Jeigu yra kokių 
eikvojami Smetonos užlai- galimybių, jie praneš.

lie budėjo Afrikos Žygį
... x . pareiškė, kad bus išdalinti a nei kiek nerupi. Duok do- 

su tomis pačiomis pretensi- konvertai ir kas norės auko- ieri, tai Lietuva bus išgel- 
jorms n ta pačia šypsena... p gmetOnai, lai įdeda į tą beta.

Kažkoks nepažįstamas konvertėlį penkinę ar dau 
lietuviams asmuo, vaidu Pa- giau ir pats atneša, tai galės 
shal, atidarė prakalbas, per- paspausti p. Smetonai ranką 
statydamas adv. šliką (kuris ir pasikalbėti. Bet niekas 
lietuviu veikime įieda’yvau- tos didelės gaibės nepano- 
ja), šis perstatė piimooju įėjo ir dūmė iš svetainės 
kalbėti miesto ma jorą. Ma- lauk. Kai kurie 
joras, kaip ir visi po’itikie- tuos konvertėlius 
riai, kuriems iupi žmeniu saviškiams,

Bronė Skrupskaitė.

Chicagos lietuviu veiki
mas labai sumažėjo, nes, 
mat. karas. Iš garsiu choru 
beliko tik atsiminimai. Tik 
dar vienas Chicagos Liet. 
Vyrų Chorau uždaręs iš 
senesriuių dmroi u, tebe
gyvuoja. 5te-ukis.

NORWOOD, MASS.
Komedijantai.

Nesenai čia buvo platina- 
pai sinešė m i labai pamačlyvi komuni- 
parodyti stų plakatai. Kaip Čigonė gi-

kaip diktatoriai ria savo liekarstvas, kad jos 
baisai linkimuose, pasisakė, moka kaulyti pinigus iš dar- “pamačlyvos nuo visokių 
kad jo tėvas ar tėvo tėvas bo žmonių saviems reika- “kvaiabų,”. taip komunistai 
gimę' Lietuvoje, regi®. Kari- lams tose šalyse, kur yra de- įeklamavo ir savo kalbėtoją, 
ne. Jisai labai apgailestau- mokratija, ku: darbo žmo- kad jis viską žinąs ir viską 
jas Lietuvos likimą ir tt. Pa- gus išsilavinęs ir pataiko sa- išaiškinsiąs. Esą: “Drg. 
skui sudainavo Dainos cho- vo reikalus gražiai apginti. Abekas yra gabus kalbėto- 
ras, kuris i-badais ir cho- Dauguma? konvertėlių liko jas ir žymus laikiaštinin- 
ristab labai biednas. Paga- ant sėdynių, o Smetonos rė- kas.” Jis kalbėsiąs “karo ir 
liau išėio kalbėti p. Karpius mėjų grupelė per savo spau- I ietuvos išlaisvinimo klau- 
(Smetonos palydova-ri. Jis dą sako, kad n. Smetona ui- rimais, todėl kiekviena? tiri 
aiškino apie fondus, ir jo vi- nigų nerenkąs. Dar kalr ėio ateiti su tais klausimais su
sas kalbos tikslas sukosi apie antru kartu majoras, Dainos sipažinti ir žinoti (Ai-vai!

V/ORCESTER. VIASS.

CHESTNEfS
CANTEF.N

VIETA MAIPNI IR ŠILTA 
Visokių Gėrimu. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBL^Y STREET
? f- K M VSS.

Aliantų žygiui į Francuzų šiaurės Afriką buvo panaudota d ugiau kaip 500 visokių laivu 
kareiviams ir medžiagai gabenti. Tuos laivus lydėjo apie 150 karo laivų, šis vaizdelis paro
do Amerikos laivyno lakūnus ant orlaivių laivo. Jie irgi lydėjo aliantų invaziją A'rikon. 
Lėktuvų laivo viduje jiems yra įtaisytas patogus kambarys liuoslaikiui Eisti. L'.e4 kai pa
sitaiko reikalas, visi jie šoka j orlaivius ir kila oran priešą atakuoti.

i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

BOSTONE KALBĖJO KO-: 
MUNISTŲ BROWDER1S.

--- ' ' ;Pereitą nedėldienį Bosto
no komunistai buvo pasi
kvietę kalbėti vyriausį savo 
lydei į Brovvderį, kuris nese
nai da ramino Hitlerį, kad 
‘Yanks are net coming.” Jo

drebėti ir kosėt.
šitas prakalbas komunis-

NACIŲ AMBASADA AR
GENTINOJ—ŠNIPŲ 

LIZDAS.

Susektas sąmokslas aliantų 
laivynui sprogdinti.

Washingtono vyriausybė1 
nusiuntė Argentinai jau tris 
dokumentus, parodančius,! 

prakalboms komunistai pa- kaip toj Pietų Amerikos res- 
sisamdė Bostono Areną, kui publikoj veikia Vokietijos 
dabartiniu laiku yra įtaisyta šnipai. ‘ Pasiremdama tais 
čiuožykla — didžiulė asla dokumentais, Argentinos 
užlieta vandeniu ir užšaldy- valdžia suėmė 3S nacius, ku
tą. Ledas buvo uždengtas i įe dabar yra tardomi, šeši 
lentomis ir ant lentų sustaty- jų jau prisipažino dirbą šni- 
tes kėdės. Patalpa pašėlusiai pmėjimo darbą ir nurodė, 
salta — kaip “aisbaksis.” kad savo raportus jie prista- 
ž.monės sėdėdami pradėjo tydavę Vokietijos ambasa-

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Tąsa) atsiųstu savo įgaliotinius jo atsiimti į savo

Buvo aišku, kad mažam būreliui kovoti !?”!<* stovyklą, o pate pasiryžo keliauti to- 
te„L.|ni„ k.„.„ ,^.,liau. Visur buvo priimamas lyg koks kum-

gaikštis. Daug kas iš indėnų laikė jį pačia 
dievybe, nusileidusią į šitą žemę iš paties

»i labai plačiai reklamavo, buhrui.

dos valdininkui, būtent jū
rių kapitonui Dietrichui Nie-

—Linksmų Kalėdų, tėve! i vyrai padėjo ant stalo po 
—Ačiū, Maike, už gerą kvctei į 

žodį, ale pažitko man iš to Paskui po kitą kvoterį, po 
nebus. rečią ir taip toliau. Ogi de-

—Kodėl tėvas toks suniu- dant tuos kvoteįius viena- 
ręs šiandieų? • mrdingierius jau prada<

—Maikatna ant dūšios,' žvengti kaip arklys. Paskui
vaike.

—Kodėl?
—Šnapsas pabrango, Mal

ke, o be snapso kokios gali 

būt Kalėdos: Kaip gali žmo

gus pasilinksminti, jeigu už 

Kvoitą įeikia užmokėti tris 

dolerius?

—Be šnapso, tėve, galima 
daug geiiau pasilinksminti.

—Bet ar tu žinai, Maike, 
kįįd ū- kilhasii nobus;? Vakar 
buvacu nuėjęs pas bučerj, tai 
jis man paSiUle kumelienos. 
Na, tai pasakyk, kaip reikės 
gyventi':

—O kodėl tėvas priešin
gas arklienai?

—Arklys, Maike, nešven
tintas gyvulys.

—O kiti gyvuliai ar šven
tinti?

—Jes, Maike.
—Kurie?
—Ogi avinėlis Dievo. 

Katro tik nagas perskeltas, 
tai kiekvienas pašventintas 
dėl žmogaus pažitko. O ku
meles nagas nėra perskeltas. 
Tai reškia, Maike, kad ku- 
melienos valgyt negalima.

—Tai senovės žmonių pa
saka, tėve. Musų laikais nie
kas nežiūri, ar gyvulio nagai 
i kelti, ar ne. Vicų puma z»u 
rimą, kiek maistas turi vita 
minu, kekių mineralų jis ga 
Ii mvms duoti. Jeigu aiklie 
na yra geias maistas, tai ko
dėl nevalgyti?

—Kibą tu pasiutai, Maike. 
ar ką? Ar tu žinai, kas gali 
a'sitni’ r.vo arklienos?

—0 kas?
—Olrait, aš galiu tau pa

sakyt. Tai buvo da prohibi- 
< ijos laikais. Ta gaspadinė, 
kur aš buvau ant burdo, da
lydavo munšainą. Už tvoros 
i uo jos auzos buvo arklių 
t vai tas, o prie tvarto visadt 
buvo sumesta krūva arkliu 
mėšlo. Sykį aš iš savo ruime 
r.užiuiėjau, kad musų gas
padinė renka tą mėšlą į 
žiurstą ir neša į vidų. Ji man 
sakė, kad dėsianti tą štofą 
savo vazonus, kad kvietkot 
geriau žvdėtų.

—At’eisk, tėve, man t« 
rasa1” n-idomi.

—Veidiminut, veidimi- 
rut! Kai pasaka ir pradžios 
neįdomi, tai ant galo bu 
įdomi. Taigi klausyk ir ty
lėk. Vieną nedėlios rytą, ka; 
inr" tengėmės eiti ant raro
tų gaspadinė visiems užfun- 
dijo šviežio inunšaino. Na 
kai po viena nžfn.nriijo tai

Ir jie suvažiavo iš visų ap
linkinių miestelių. Tačiau 
Bostono Arena išrodė api- 
tuštė. Klausytojų tarpe ma- 
.ėsi daug juodų veidų.

Brosvderis jau pražilęs. 
Matyt, kalėjimas pusėtinai ji 
paveikė. Jis buvo nuteistas 
keturiem? metams už val
džios apgaudinėjimą išsi
imant užsienio pasus kelio
nėms i Rusiją, bet sėdėjo tik

Toliau suimtųjų tardymas 
parodė, kad kap. Niebuhr 
buvo sugalvojęs naują būdą 
sprogdinti aliantų laivus, 
kurie išeina iš Buenos Aires 
uosto. Tam tikslui turėjo būt 
vartojamos pragaro maši
nos, kurias giliųjų jūrių na
rai tuiėjo pritvirtinti prie 
laivų šonų po vandeniu. Už- 
idėję narų kostiumus, jie

; turėjo nakties laiku priplau 
14 mėnesių, nes prezidentas Įųj valtimis piie kiekvieno 
Rooseveltas dovanojo jam laivo, nusileisti po vandeniu 

j bausmę. . ,?r pritvirtinti prie laivo pra-
|i Jo kalba buvo sausa u įgaromašną, kuri sprogsta 

; nuodebi. Apie Rusijos galv- rustatvtu laiku. Laika kon- 
be ir apie antrąjį frontą jis troliuoja laikrodžio mecha-

; užsiminė tik vienu-kitu žo- 
įr paprašė daugiau. <jžiu, o seniau tie dalykai bū

davo mėgiamiausia tema ko
munistu prakalbose. Šį svkį 
ris aiškino “ekonomijos

mzmas. Tokia bomba p i-j 
taisoma paskutinę naktį: 
prieš laivo išplaukimą į atvi- • 
rą jurą.

Sakoma, kad šita bvla iš- 
I mokslą.”. Komunistai buvo kelsianti ir daugiau vokiečių

nužvengė kitas ir trečias 
Ant galo, Maike, kai ims visi 
buidingieriai žvengti, kaip 
irs po kičiną šokinėti, tai 
nelyginant eržilai į staldą 
uvarvti. O ar tu žinai, ko-1 

dėl jie žvengė?
—Todėl, kad pasigėrė.
—Ne, Maike, išsigert daug 

<as išsigeria, ale arklio bal- 
nęžvengia. Tie burdin-u nęz\

-;as panine 
nėšla ne i

žiiArui o

rinko
ričil f Vari

tą arklių 
avo vazonus, ale 

munšainą iš jo padarė.
—Tai ką tėvas norėjai tuo 

pasakyti ?
—Aš noriu tau pridava- 

lyt, Maike, kad ir nuo ark
lienos žmonės gali pradėt 
žvengti.

—Lik sveikas, tėve.

UŽMUŠĖ SAVO
IR PATS NUSIŠOVĖ.
Aubum, M e. — Roberto 

lohnsono namuose pereitą 
ąvaite įvyko šiurpi tragedi

ja. -Johnsonas buvo 59 metų 
amžiaus vyras ir vertėsi ark
lų lenktynėmis. Turėjo ir 
>oi ą nuosavų arklių. Bet tas 
am b: angiai kainavo ir jis 
tegalėjo išsimokėti skolų, 
'usiginčijęs su savo žmona, 
is ją užmušė geležine ko- 
ierga skiepe prie pečiaus, 
askui užlipo viršun, pasi

ju ė ?aufuva ir virtuvėj nu
sišovė. Prieš nusišaudamas

pradėję jau žiovauti. Publi- sąmokslų Argentinoj.
ka pabudo ir suplojo ranko
mis tik kalbos pabaigoje 
’ ai Brovderis pasakė, kad 
juodveidžiai turi būt lvgus 
mi baltveidžiais fabrikuose 
ir armijoi.

Savo obalsio. “Yanks are 
not coming,” Bro\vderis ne
pakartojo nei vieno karto.

Jautienos Kainą 
Pakėlė.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Kainų Administra
cijos Taryba leido skerdyk
loms pakelti jautienos kai
ną, nes gyvulių kainoms nė- 
.a “lubų ’ ir gyvuliai brangs- 
a. Bet argi mėsa nebrangs- 

ai kartu: su gyvuliais? J t 
brangsta daugiau da negu 
gyvuliai. Nuo 1919 metų gy-

su laukiniu žmonių minia buvo sunku, to-' 
dėl nieko kito neliko, kaip tik visiems, ku
rie dar buvo likę gyvi, sėsti į laivus ir grįžti 
atgal į Ispaniją.

Kolumbo veidas apsiniaukė. Gražioji vil
tis įsikurti Veraguoj žuvo.

1503 m. balandžio 30 d. Kolumbo ekspe
dicija atsisveikino su nelaimingaia Vera- 
gua. Laivu vadėtis buvo desperatiška. Tiek 
mėnesių išbuvę vandenyse, diena naktį 
ėdami negailestingų vandens kirminų, jie 
pasidarė “skylėti, kaip šukos.” Vanduo 
vis daugiau ir daugiau sunkėsi i vidų. Tik 
nuolatiniu pumpavimu jie šiaip taip Ja: 
laikėsi nepasinerdami į vandenvno dugną. 
Bet tas darbas labai vargino įgulą. Pasiek*' 
Europa tokiais sukiužusiais laivais niekas 
nesitikėjo. Kitos išeities nebuvo, kaip tik 
irtis tiesausiu keliu Ispanolės link ir čia 
prašvti pagalbos, kad galėtų grįžti i Is
paniją.

Po kuiio laiko jie laimingai pasiekė 
Fuerto Bello. Bet vos spėjo šitame uoste 
sustoti, kaip vienas iš laivu, kuris buvo la
biausia kirminų sugadintas, čia pat besto
vėdamas nugrimzdo... Nuskendusiojo laivo 
jurininkams reikėjo pereiti į likusius; tai 
turėio žyginiai padidinti jų skendimo pavo
jų. O Ispaniolė dar buvo toli.

Pakelini Kolumbas priplaukė daug nau
jų salų, kiekvienai iš jų duodama* kok' 
ners reikšminga vardą. Gegužė* d. ji 
’švvdo dvi nedideles salas. Jų nakraščiuosp 
pastebėjo beplaukiant daug želvių, todėl 
ias negadino Tortuga. Iš čia keliavo toliau 
Dvidešimt dienu ir nakčių Įgula grūmės5 
su neiamia iura. Vanduo vis labiau ir la
biau siurbėsi i vidų. ir mirties pavojus di- 
dė:o. Pumpavimas maža ka bepadėjo; lei- 
kėio griębtis kibirų ir pilti lauk. Visas ių 
maistas paseno ir supelėjo.

Staiga dangus apsiniaukė, ėmė žaibuoti. 
Bangos, kaip didžiausi kalnai, griuvo pra
gariškai ūždamos ir putodamos vienos ant 
kitų. o sukiužę laivai, negailestingai mėto
mi ir vartab'ojami į visa* puses, pradėm 
rtaiga grimsti. Tr pat* admirolą* parra*ė

dangaus. Taip bekeliaudamas, po kelioli
kos dienu atsidūrė Jamaikos rytų pakraš
čiuose, kurie priklausė galingo kaciko 
Ameyro “viešpatijai.”

Diego Mendezo pažintis su šituo indėnų 
kaciku tiek buvo širdinga, jog kartu valgė 
prie to paties “stalo’’ ir tą patį maistą. In
dėnas, be abejo, domėjosi Europa, ios žmo
nėmis. ių gyvenimu. Tiesa, tas pasikalbėji
mas nebuvo taip jau labai “sklandus,”— 
vienam ir kitam įeikėjo naudotis įvairiais 
ženklais, rankų mostais, panašiai, kaip ne
byliai šiandien kad šneka,—bet gudrus is- 
ranas greitai išmoko prisitaikyti prie ap
linkybių.

Ištikimam Kolumbo pasiuntiniui visų 
piima rūpėjo kuo geriausia atlikti savo mi
siją. Todėl nepraleido jis veltui nei šios 
progos. Išaiškinus ekspedicijos padėtį, 
Amero mielai sutiko jai padėti, pasiųsda
mas dideli siuntinį maisto. Be to, šitas ka
rikas sutiko jam perleisti savo geriausią 
valtį, už kurią ispanas čia pat jam dovano
jo žalvario grandinėlę ir trumpą vilnonį 
apsiaustą. Gavęs šešis indėnus į pagalbą, 
prisikrovęs pilną valti įvairių valgomųjų 
rroduktų. Menclezas linksmas grįžo i savo 
tautiečių buri.

Kolumbui dabar rūpėjo vienas dalykas: 
kaip išsivaduoti iš šito* salos? Tiesa, šian
dien maisto buvo pakankamai, bet kas gali 
'uroti. kaip bus rytoj? Juk čia jie negali 
visą laiką pasilikti. Iš ekspedicijos laivų 
ik krūva skeveldrų beliko. 4pie in sutai- 

’vmą negalėio būti nei kalbos. Tad kur 
šauktis pagalbos? Argi reikės jiems čia, 
"’itoi tolimoi nuo pasaulio atskirtoi saloj, 
žūti tarp laukinių žmonių? Vienintelis vil
nies šešėlis pasiliko — tai kaip nors susi
lėkti su Ispaniolė ir prašyti gubernato
riau? Ovardo pagalbos. Kolumbo išskai
čiavimu, tarp Jamaikos ir Ispaniolės galėjo 
būti apie 40 lygų tolumo (t. y. apie 220 ki
lometru). Laivu nebeturint, vienintelė išsi-

Skraiduolis “San
Francisco7 Sugrąžo

Amerikos skraiduolis “San „ —
Francisco' pasidarė sau ne-j y?11?.1 pabrango tik 136 nuo- 
mirtiną vardą. Kai prie So-Tlmciai5’.0 . m®sa pa-
lomono salų artinosi dvi di- -r nu,°’
dėlės japonų laivu kolonos, i imc*Ų- Pavyzdžiui, porkimc.ų.

lėki si tis- -al)sas ’ buvo 12 centų sva
jai į jų tarpą, liuobdama*’1™? ? šiandien jau 48 centai, 
/komis savo kanuolėmis į j/1?.' Pa^0 lygiai riuo- 
abidvi puses. Didelis japonų ^mcių. ________

'San Francisco*

: šarvuotis buvo sudaužytas 
ŽMONĄ vienas priešo skraiduolis b

KANADA PALIUCSAVO 
SURAKINTUS KARO 

BELAISVIUS.
Vokiečiai karo belaisviai

Kanadoje buvo surakinti 
ruo spalių 10 dienos, nes 
vokiečiai surakino anglus 
r kanadiečius karo belais
vius. Šveicarija pasisiūlė tuo 
įeikalu kariaujančioms ša
lims patarpininkauti. kad 
jos surakintus karo belais
vius paliuosuotu, nes kuo gi 
tie vargšai kalti, kad juo 
taip kankinti. Kanada i 

mą priėmė 
jau kai ku rios belaisvius

! vienas naikintuvas paleist* 
jūrių dugnan, o kiti japonų 
aivai smarkiai apdaužyti i' 
užaloti. Kai “San Francis

co” išlėkė iš priešo laivų 
tarpo, jie pradėjo šaudyti 
vieni į kitus. “San Francis
co” neišėjo čielas. Jo vice- 
admirolas Callaghan ir ka
pitonas Young buvo užmuš
ti. Jo radijas buvo numuštas 
ir denis suardytas. Iš pra
džios buvo manyta, kad 
“San Francisco” žuvo ko-,A ,ijašį iuK. 
voj, bet pasirodė kad ne. jau kaį ku- 
Šiomis dienomis sitas i *
jt • n t .ai”įiš pančių pariuosavo, bet is

... , , - duolis atėjo j San Francisco A, -u-ų.-,,2nt staĮ° parašytą, uostą reikalingiems pataisy-L.:,.^.- 
asciuką: “Hattie guli skle- mams padaryti. Paskui iis ir *
?e prie pečiaus.” vėl plauks japonų skandinti.
SUPI AUSTĖ AUTOMO

BILIU PADANGAS.
VOKIEČIAI ATSTŪMĖ 

RUSUS ATGAL.
Maskva praneša, kad Sta-AVorcestcr.’ Mass. — Pe- 

eito penktadienio naktį jau- lingrado pietų vakaruose vo- 
li piktadariai čia supiaustė kiečiai privertė rusus pasi

traukti kiek atgal. Bet prie-•r subadė 20-tie« automobi
lių padangas, šis sabotažas 
buvo atliktas ant trijų gat
vių. Du vandalu policija jau 
areštavo. Vienas jų esąs 13 
metu amžiaus, o kitas vos 
tik 6 metų.

IŠMOKTO $144,000,000 
UŽ SUGRIAUTUS

NAMUS.
Už sugriautų namu patai

symą Anglijos valdžia iš
mokėjo savo žmonėms jau 
*444,000,000. Iki šiol buvę 
pataisyta apie 3,600,000 na
mų, kuriuos priešo bombos 
buvo apgriovusios, bet ne 
r >. vlvynita.

šui tatai kainavę labai bran
giai.

GARDINE SUŠAUDĖ 15 
DAVATKŲ.

Londono “Dziennik Pols- 
ki” rašo, kad okupuotame 
Gardino mieste šiomis die
nomis naciai sušaudę 15 
lenkių davatkų iš Nazariečio 
vienuolyno.

MEMBER

War Reeds Krae?—YOU RS*

This var cali> .or ounoe
of energy, every dirr.»* vd coliai 
ve caa mušte* for ships—and 
pianes—and euns

Hit the enemy «rth a 125 
Bond. Hurt him v-.th a $50 
Bond. Help to blovr hlm sky- 
hlRh vlth a SiOO or $1 XX) Bond.

Dont delay — e^ery h o u r 
counts. Buv C uted States 
Defense Bond? and 8'Juups 
TODAY.

p t ils

OI R POLICT
“The pnrpose of the Asxo- 
he t» lielp preserve tiu 
tra«tition« of onr 
States of America, to !('■
a::'? ii oth.crs !. re p•« • •
l'u ili. -ii..; in »:i vay- te «’>t iii ’O- 
t.ii, ceiuiiry erester as.«t heifi i'

'han
nu.’ 

liteu 
iavi sbry.iiiir

. , -j - ti -i •♦-i • i ji gelbėjimo priemenė kko tiktai indėnukart padėtis pasidarė tikra, kritiška ir kad! menkut& valtvs Bet kaip? Kas išrdis 
-?,.kp nę, mažiausios mlties nasiekti Isoa- ,aukti tokiomfe effeid<)n,is'> Der audrjngą
molę, kaipjtad r plačią jurą? Juk tai daugiau negu rizi-
res Ksnnyoei ir nezinouąnas Kas „a-y ?av(; gyvybe vįfį SUDrato kad rei.
suktele-o va.rminkanir tuc tuoiau nęhikt kia kam nors pas=iaukoti. Kolumbui atėio 
anų- kita kryptimi, kur tolumo; rukuose| Te„iali min,ip Dj„e0 Mepdezas ;al, re kaJr_ 

kažkas juodavo, tarsi koks sausazemis... j,, b,:vo parodes, ka gali Re, čja Pat U(W.
Kliokdama iura buzelio 24 d. išmėtė *e plūduriavo jo nauja, šiek tiek dide*nė ir 

Kolumbą ant vienos salos kranto, kaip Al- ‘viilesnė valtis, kuria jis ne=enai i*i<riio iš
pių erelį su sutriuškintais sparnais! Laivai 
atsimušę su perkūnišku trenksmu į granito 
uolas, subyrėjo į šipulius. Visa įgula su sa
vo vadu pasijuto esanti vandenyje tarp 
aštrių akmenų. Šita sala, kur įvyko ta š‘ur- 
r-ulinra katastiofa, indėnų buvo vadinama 
Jamaika.

Jamaika buvo didelė, derlinga ir tirštai 
žmonių gyvenama sala. Kolumbo ekspedi- 
ciia, negaile’tingo likimo atblokšta į šitą 
tolimą, necivilizuotą kraštą, tu’.ėio iškęst 
daug vargo. Iš jos laivų tik griuvėsiai ir 
skevledios beliko; iš amunicijos ir maisto

Amevro.
Kolumbas pasišaukė šitą drąsij vyrą 

kiek nuošaliau ir jam tarė:
—Diego Mendezai, žinai, kokiame pa

vojuje mes esame, šiandien, tiesa, mes tu
rime maisto, bet kas e^ali na*akvti, ar turė- 
*’me jo rytoj? Pasitikėti indėnais visą lai-' 
ka r.egabma. šiandien, atbodo, iie vra 
mums palankus, bet rytoj dėl mažmožio 
•pvks—tada bus blogai ne tik su maistu, 
bet ir gyvybės garime netekti...

Kolumbas nebaigė, bet Mendeza* supra-
visai rr.aža ką teišgelbėjo. Tuo budu jie pa-j ° įsikala ir pats narisiulė plaukti Ispanio- 
teko į absoliučią indėnu malonę, o šie vi-;’^n pagalbos jieškoti.

ku - tik su iais susitikdami, rodė baU Kolumbo veidas nušvito. Ji* ru*i*luostėr.
taisiais žmonėmis nenasitikėjimą. Kiek-j' ašaras, apkabino Mendezą ir
vienu momentu iš jų buvo galima laukt: 
visko: sąmoks’o, boikoto, užpuolimo.

Sunkiausią valandą ištikimiausias Ko
lumbo draugas pasirodė Diego Mendezas.

Pirmiausia tai tąsi dėl maisto. Kitos išei
ties nebuvo, kaip tik kreiptis i indėnu-

karštai pabučiavo.
Rytojaus dieną, išaušus. Kolumbas ?u-

’-v’ptp visus *avo bendradarbius nasitarti. 
tsdėstes nuodugniai visą ekspedicijos pa
dėtį. tarė:

—Kitos i*eit:es nėra. kaip vienam iš ju
A J1 -

mis, kurių pasisekė truputį išgelbėti pe- 
katastrofą. Tačiau nelabai ka - rorėjo imti? 
rizikingo? taipir.inkavimo pareigos. Tada 
šitam daibui pats pasisiūlė taurusis Diego 
Mendeza*.

Jo misija pradžioje buvo labai sėkmin
ga. Jo pasirodymas tarp indėnų su keliai? 
palvdovais buvo maloniai priimta*, šie r 
utiko kaip nežemišką butvbe: kvietė ii į 

savo lūšneles, vaišino savo krašto vaisiais 
ir primityviu budu pagaminta žvėriena, 
linksmino savo laukine muzika ir šokiai*. . 
Ti ’-mpu laiku pasisekė jam užmegsti drau
giškus santykius su tos vietos indėnu v> 
liausiu kaciku. Padarė su iuo sutartį, ka' 
sis už blizgučius pristatys kiekvieną dieno 
ispanams numatyta kiekį ca**ava duono- 
valgomuių šgknu ir vaisių. Be to. išsiprašė 
leidimą medžioti jų miškuose ir žvejoti jų 
upėse ir vandenyno pakraščiuose.

Mendezo pasitikėjimas indėnais pasida
rė toks tvirtas, jog nebesibijojo pasdikti 
tarp jų visiškai vienas ir visur vaikščiojo 
laisvai, kur tik ir kada noi ėdamas. Per pa
siuntinius pranešė Kolumbai, kad į tas vie
tas, kur padarytos sutartys maistui gauti,

■ 7U-»rg? misija?
Kiekvienas traukėsi a-at'ipsčG*, tarsi 

norėdamas pasistoti už kitų pečių, kad 
lera^ebėtu admirolas.

Tada. visiems tri'nt U nei vienam ne- 
bistan*’ šito* pareigos imti*. į prieki išėjo 

Diee-p Mendezas ir drąsiai aiškiu balsu 
atsiliepė:

—Aš sutinku a*likti šitą pavojingą ke- 
rione.

Diego Mendeza* išpildė savo duotą žodi.
Kai Mendeza* ruošėsi pradėti savo žygi. 

Ko’iimbas rašė laiškus. Vienas iš ju turėjo 
’mti įeiktas Ovandui. su praš'miu kad at

bustų Pagalbos i Jama’ka ■ Vitas—adre- 
uotas Ispaniio* karaliams, kad šie žinotų, 

kain katastrofiškai baigėsi ek*nediciia ir 
kokių rezultatų gauta kelionė). Diego Men- 
lezac. atlikę* mišria Tspaniolėi. turėio tuo- 
au iš, ten išplaukti į Europą, itmkti tą laiš

ką monarchams ir pats juo* plačiau apie 
viską painformuoti.

Valtis kelionei iau buvo paruošta, laiš
kai baigti rašyti žiedo monograma užant
spauduoti.

(Bu.i daugiau)
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MANO KALĖDOS LAIMĖS SALOJE.
Šįmet sueina 40 metų nuo vandenyne yra pribarstyta 

to laiko, kai aš švenčiau Ka- nesuskaityta daugybė salų ir 
ledas Laimės Saloje, gulin- salelių. Pacifiku jį pavadi- 
čioje Paeifiko vandenyne. no garsusis ispanų keliauto-

Tai buvo man tokios Ka- jas Megelanas. kuris pirmu 
ledos, kulių aš neužmiršiu sykiu apkeliavo aplink pa
iki mirsiu. Per kiekvienas šaulį. Tai buvo dar 1520 me- 
Kalėdas aš dvasia persike- tais. Jis apiplaukė pietinį 
liu į tą salą ir prisimenu, ką Amerikos galą ir įplaukė į 
ten tąsyk patyriau. Dalinai tą didžiulį vandenyną. Kol 
čia apie tai ir aprašysiu. Iš jis ten pateko, perkentėjo 
pradžios tiuputį apie save. dideles audras; bet patekęs

Aš esu vargonininko su- į tą vandenyną, lado jį visai 
r.us. Gimiau ir augau viena- lamų. Todėl ir pavadino jį 
me Paprūsės miestelyje, to- lotiniškai Pacificus Ocea-

Afrikoj Išlaisvinti Amerikos Lakūnai

dėl nuo mažų dienų susidur
davau su pasienio sargybi
niais, Pi ūsų pirkliais, lietu
vių knygnešiai, vi-okiai?

nūs, kas reiškia: Ramusis j 
Vandenynas. Tas pavadini
mas ir pasiliko. Pacifikas 
via veik keturius sykius pla- 

kor.tiabandininkais. į AmeJtesnis, negu Atlantas. Todėl 
riką bėgančiais, iš Ameri- laivai, plaukdami iš Austra- 
kos grįšiančiais ir ki okiai? lijos į Ameriką, sustoja prie 
svieto perėjūnais. Iš mažų įvairių salų keturius-penkius 
dienų draugavau su mieste- sykius. Tą padarė ir musų 
lio žydukais. Augdamas iš- laivas.
mokau rusiškai, vokiškai ir Pasitaikė taip, kad musų 
žydiškai. Dar nebuvau su- laivas sustojo prie vienos 
laukęs 15 metu amžiaus, o! salos Kūčių dieną. Begalo 
Piusuose jau buvau buvęs džiaugėmės išvydę stebėti- 
nesuskaitomus kartus. nai gražią salą. Labai džiau-

Iš musų miestelio keliatas gėmės galėsią Kalėdas pra- 
žydu buvo išvykę Pietų Af- leisti ant kietos žemės, ant 
nkon. Rašė, kad jiems ten tokios puikios salos. Musų 
gerai sekasi. Du mano drau- džiaugsmui nebuvo galo, 
gu, jaunu žyduku, ėmė kai- kuomet vietiniai žmonės
bėti apie keliavimą pas tuos priėmė mus kaip labai lau- buvo daug maž toks: 
savo pažįstamus į Pietų Af- kiamus svečius. Vaišino mus “jus stebitės, matydami 
riką. Pakvietė ir mane su kaip įmanydami, Yieni iš mus, laimingus ir vaišingus, 
jais keliauti. Aš ir sutikau mus manė, kad tie žmonės ištikrujų mes esame laimin- 
vykti su jais laimės jieškoti t°kję draugiški ir taip mus gj Tokie esame mes, tokie 
plačiame pasaulyje. vaišina Kalėdų nuotaikos h„Vo mncii touai miicn Lcv_

keleivis, so. BOSTON

ši nuotrauka parodo šešis Anglijos lakūnus, kurie buvo franeuzų internuoti Morokoj. Užėmę tenai Kasablankos miestą, 
amerikiečiai juos paliuosavo. Be to, amerikiečiai paliuosavo frar.cuzų Afrikoj tūkstančius politinių kalinių, kurie buvo 
suimti ir laikomi koncentracijas stovyklose už tai. kad jie priešinosi Vichy valdžios bendradarbiavimui su Francuzijos oku
pantais. Tarp politinių kalinių daugiausia buvo socialistų, kai tuo tarpu kemunistų lyderiai. Poriot ir kiti, ištikimai tar
nauja Hitleriui.

Į LAtVRENCE, MASS. 
t Metinis šėrininku susirinkimas.

Lietuvių Tautiškos Korpora
cijos bus metinis susirinkimas, 
sekmadieny. Gruodžio-Dec. 27,
1942 metų, 2-rą valandą po pie
tų, Lietuvių Ukėsų Kliubo na
me, 41 Berkeley st., Lawrence 
Mass.

Bus rinkimai naujos valdybos
1943 metams. Dalyvaukite visi 
šėrininkai ir pribukite paskirtu 
laiku. Komitetas turi svarbių 
įeikalu biznio reikalu pranešti.

L. T. Korporacijos
nutarimu rast. F. Yareika.

f AJlESk UJIMAI
Pajieškau švvogerio Juozapo UR

BONO ir jo dukters Aldonos. 11 me
tų kaip nesusirašom ir nežinau kur 
jie randasi. Jis dirba barberio darbą, 
grajina 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. Luokės parapijos, 
pajieškau brolių SADAUSKŲ >š Lie
tuvos paeina Telšių apskr., Obiškio 
parapijos. Prašau atsiliepti, turiu

-------svarbių reikalų. Kurie žinote kur jie
randasi, malonėkite pranešti jų ad.nupieštu nauju kitę. Kunigai turės to laiky- Elizabeth, N. J.—Lietuvių resą, busiu dėkinga. (1)

jis netik nesusiža- tis. Mišios, krikštai, šliubai kolonija čia neteko seno vei- Ona Tr,lek*us
būti ba bėjo, Martino Budreckio, ’ '

aainavo “meles,” tai yra kapeliono 
tautiškas dainas. gyvenimu ji

Po vaišių ir Dalinksmini- vėjo, o tiesiog pasipiktino, ir laidotuvės tuiės 
mų, vienas seniūnas pasakė “Taigi musų karalius at- užmokesčio.’ kuris 3 gruodžio dieną prie mukonienės. iš Lietuvos
mums prakalbą. Jos turinys vykusiems ispanų kunigams “Karaliui nereikėjo toliau darbo staigiai susirgo ir tuoj paeina Telšių apskrido, Varnių vals-

pareiškė, kad krikštytis dar tęsti savo kalbos, nes visi mirė. Velionis buvo 60 me- ^klių^Kurie^Sot1 kur T ra'ndS?
nemanąs. Sakė, kad kas kunigai šoko ir bėgo laukan, tų amžiaus ir paliko jauną malonėkite pranešti. $5 atlyginsiu už

hčnrn lvrcr irzai-arni tiocioi i loi_ ■vmnno Vinto nu >-ci 17070 ič Prąn^t’T'a- __ _ ri)

Navickas, pajieškau sesers Iža
is

buvo musų tėvai,
Visi tiys buvome beveik paveikti. Kiti sakė, jog jie £.jaj jr prabočiai. Per ilgus 

rieno amžiaus, apie 20 me- y?i?ina mus dėl to, kad sve- amžius musų žemė, kuri mu- 
tų. Iškeliavome į Angliją, o clai užjūrio pas juos retai!gų kalboje vadinasi Laimės 
iš ten laivu atsidūrėme Pietų atvyksta. Bet netrukus suži- gaja, nebuvo žinoma nei eu- 

Cape Town mie- kad^mes khdome.1 spiečiams, nei azijatams.Afrikoie, vape iown mie- ,*“y° x“-"*wl“^- :opieciams, nei
ste. Paaiškėjo, kad vietos gyven- jr mes njeko nežinojome

Tada dar tebėjo anglų- 'tojai Ylsa^a yra-tokie meilus apje kitus kraštus, apie jų 
būrų karas. Gyvenimo saly- t0*ie svetingi. Savo tarpe gyventojus. Prieš keliatą 
ges pasirodė neblogos, bet jįe gyvena gražiausiame su
ne tokios, kokias vaizdavo- tikiine- Tai rojus ant žemės,

Bizniuose tenai buvo sakėme. ________ _______________
sigalėję ne žydai, o kinie- Kalėdų dieną prasidėjo rjos nebuvo matę. Tai buvo

ciai. Tiktai pieno pi amonė musų susipažinimas. Mums ispanų laivas. Didelė baimė

mes.

nors iš jo šeimynos turįs pa- bėgo lyg vejami tiesiai į lai- žmoną, kurią parsivežė iš P Navicka% 35 Gorevaie avė., 
matyti, kaip gyvena Europos vą. Kunigai pabėgo užmiršę Lietuvos 1928 metais, mo- Toronto, Ont., Canada.
katalikiškos tautos. Ispanai net savo biblijas, žvakes, kytoją Mariją Barkauskai- Pajieškau dėdės, juozo melni- 

musų bo- be ilgų deiybų sutiko. Kuni-j šventintą vandenį ir kitus tę. Jiedu atvyko iš Lietuvos ko, Manjamooiės apskričio, dirbusio 
gai pasisiūlė nuvežti Euro-i Romos katalikų bažnyčios tuo pačiu laivu su “Relei-nunąU m^o adrMTs;u,s7areJ^U“a 
pon musų karaliau; sūnų. Įrankius. Mūsiškiams tų dai- vio” redaktorium, kuris tuo-
Atsiduręs krikščioniškoj Eu- ktų nereikėjo, todėl surinkę, met gryžo iš Lietuvos. Velio- 

runešė laivan ir atidavė sa- nis prigulėjo prie SLA ir

sa’osšimtmečių prie musų 
priplaukė toks didelis laivas, 
kokio musų prabočiai nieka-

fcuvo žydų lankose. Kadar- buvo iškeltos didelės vaisęs ;r neišpasakytas smalsumas Įtik trupiniai 
gi žydai mane laikįė beveik H pasilinksminimai. Apžiu- buvo anėmes musu nrabo- Afiisii ktnmri

ropoj, musų kronprincas sa
vo akimis pamatė, kad ten 
ne Kristaus, o mamonos 
kraštas. Pamatė visokius di
dikus, vyskupus, _____ v .
nūs, užgrobusius geriausias klausytojų buvo susimąstę, 
žemes, ir minių minias be-i kiti susigėdinę, o dar kiti 
turčių. Matė, kad turtuoliai | pasipiktinę. Kitaip juk ir 
gyvena puikiuose rūmuose ii i negalėjo būti 
lėbauja, o beturčiams tenka J Tos Kalėdų dienos

liūną.
Melnikaitė de Gomez. a-c “A. L. 
Balsas,” Casilla de Correo 303, Bu
enos Aires, Argentina.

. - , m * x -* * 1*1 _ Kas sužinojote mano brolį. Jonąvininkams. Taip tai ir liko- veikė kone visose vietinėse čėsną, tauragiškį. Zuikelių kaimo,
me be romiško krikšto.” lietuviu draugijose. fuo kur,°neturiu žipri ,pu° pereito. i_ • - • c ° karo. prašau pranešti šiuo adresu:lUOmi seniūnas baigė sa- --------- Sr. Petras čėsną, a-c “A. L. Balsas?*

vienuoly-į VO prakalbą. Vieni iš musų Jersey City, N. J__ Gruo- Casilla de Correo 303, Buenos Aires,

džio 13 d. filmininkas Ka- --------------------------
žys Motuzą čia rodė parapi
jos salėj spalvuotus paveiks-

APS1VED1MAI.

Lai
> . Pajieškau teisingos gyvenimui
IUS 1S Lietuvos. Juos aiškino draugės, tarp 45 ir 50 metų amžiaus, 

kuri nebūtų girtuoklė, linksmaus. ge
ro budo, gražiai atrodanti, be skirtu
mo tikybos, bile nebūtų fanatikė. Su

Mr,., pirmu laišku prašau prisiųsti sąvoNew Kensington, Fa. — paveikslą. Tik ant ritnlų laišk,
vailcaliluiartf- navaikuhl ku-

Jonas Valaitis.
nuo jų stalų, rnės Saloje as neužmiršau 

per 40 metų, ir neužmiršiu 
ūriršru.

Europos tautos Vargonininko Sūnūs
pasidalinusios i dvejopas

saviškiu^ tai man buvo visai i'ejome jų aarzus,
lengva* verstis. laukus, pievas ______

Pabuvęs keliatą metų Pie- Matėme šventyklą, kuri jų nriėmė juos taip jau svetrn- 
tų Afrikoj, ėmiau nerimauti, l aiboj vadinasi Heias. Ma- oaj kain mes dabar jus. Is- 
Sumaniau leistis dar toliau, tėme jų apvalius šiaudinius panai ilsėjosi musu saloje 
išvykau į Australiją. Ir ten namus, kurie vadinasi—fa-! ilgą laiką ir jie giliai įverti- 
calėjau pusėtinai verstis, lės. Matėme žemėje išraus- no mu«ą draugiškumą. Ga- 
Bet po kelių metų užsima- pečius, kurie vadinasi ’0p ispanai turėio mu«u sa- 
niau vykti garsion Ameri- imu. Juose paprastai kepa ją palikti ir plaukti toliau 
kon. Ir išvykau.. paišus. bet panorėio palikti pas mus

Kad natekti iš Austrai’ios Kalėdų dieną vietiniai -avo kapelioną. Girdi, jis 
į Amerika, reikia perplaukti žmonės mums iškėlė “hu- mus išmokysiąs pažinti tik- 
platų, labai platų Paeifiko au,” tai yra, bankietą. Davėja ji Dievą. Musu prabočiai 
i-;irųopvna. Tas vaudenvnas patiekalo vadinamo “poi,” sutiko; laivas išplaukė. Ka- 
tok= didelis, kad rin tilptų “imu,” keptos kiaulienos, peb’onas užsimanė pradėti 
visi penki žemynai, tai yra: uogų vadinamų “ohelo.” mokymą nuo musų tėvūno 
EuroDa. Azija, Afrika, A- Gerti davė šviežio kokosinio 
merika ir Australija. Tame pieno. Dainininkės mums

Kcnsington,t_ ui^ajmnciu iv u. _ -.- - --- LIIIIIC ir-y? -

s.'Pietų amžiaus susilaukęs V. gr^”^ay <Apt. A. ’!
- ! Gamulis. Velionis prigulėjo Brooklyn. n y.prigulėjo

Garbės Ženklas Po Mirties

Jūrių kovose su klastingais japonais andai žuvo Ameriko- 
admirolas Daniel Callaghan. Dal>ar prezidentas Rooseveltas 
Įteikė jo sunui. leitenantui CalLghanui. Kongreso medali, 
kaipo garbės ženklą žuvusiam admirolui.

arba karaliaus šeimynos.
“Po trijų ar keturių metų

ispanai sugryžo su buriu 
aukštų kunigų. Tikėjosi ga
lėsią apkrikštyti visus musų 
salos gyventojus. Tiesa, ka
pelionas per tuos metus bu
vo pramokęs musų kalbos, o 
musų tėvūno šeimyna ir 
daug kitų musų mokytesmų 
buvo pramokę ispanų kal
bos. ’iaipgi daugelis mūsiš
kių buvo išmokę poterių ir
• p’e K’istau- mokslą. Bet 
krikštytis iie nesutiko. Visą 
biznį buvo pagadinęs kape
lionai Mat, jis musų tėvu
• vi arba kaial’ui a’škino,
kad apsikrikštijęs jisai bu
riąs labai išaukštintas. Sakė, 
kad popiežius jam atsiusiąs 
auksinę karūną. Kad ištiki
muosius savo žmones musų 
karalius turėsiąs pakelti į vi 
sokiiv ronus: grafu®., kuni
gaikščius ir tt. O kiti tuš ą 
paprasti daibininkai. Kape
lionas toliau aiškino, kad 
dvasiški ja priklausysianti
mie aukštoio luomo, o da~- 
tininkai turėsią statyti kuni
gams puikias bažnyčias, 
klebonijas ir gerai juos už- 
’aikvt’. Be to, žmonės turė
sią kunigams mokėti už rąi- 
š’as, šhuVu;. krikštus. l->ido 
jimus ir tt. Tokiais pasakoji
mais kapelionas manė ka a 
l’ui patiksiąs, bet atsitil o 
' isai priešingai. Musų kara
lius netroško garbės, negei
dė turtų nei puikybės. Todėl

krikščioniu?: Romos katali- KOLONIJŲ TRUMPAI. J’rie vietinės SLA kuopos,
kus ir protestantus. Dėl pa - ------- j kuri rūpinosi ir jo palaido-
žiurų skiitumo tie krikščir- Nanty-GIo, Pa. — Šiomis jimu.
nys vedė tarp savęs didžiau-dienomis čia persiskyrė su! ---- -----
šią karą. šiuo pasauliu M. Kupčelai- Mahanoy City, Pa. — Čia

“Iš to aišku, koks buvo tis, 61 metų amžiaus lietuvis.; mirė Juozas Valinskas, 20 
musų kronprinco rapor a? Jis krito netikėtai ir mirė metų amžiaus jaunuolis.
musų karaliui ir musų seniu-,staigia mirtimi, nes turėjo ---------
nams. Nereikia nei sakyti širdies ligą. Velionis buvot D-ro Valuko automobilius 
kad nieką? iš mūsiškiu nei kilęs iš Vilniaus krašto. be ratų.
ištolo nenorėio romiško? -------- Pora mėnesių atgal Broo-
bažnyčio? krikšto. Todėl bu- Shenandoah, Pa. — šio- klyne buvo pavogtas D-10 
vo nutaria švelniai nuo to mis dienomis čia mirė Jonas Jono Valuko automobilis, 
atsisakyti. O tą atlikti buvo Kavolius, Vincas Janonis ir Dabar jis atrastas vienam 
pavesta musų karaliui. Agnieška Morkevičienė, po garaže, bet daktaras negali 

“Netrukus musų karalius į tėvais Šimanskaitė. jo parsivežti, nes visi ratai
sušaukė seniūnus ir ispanų D__ 1K “ ~ v T numauti. Negana to, garažas
dvasiškius. Visi jautė, kad
išmušė svarbi valanda. Ka
ralius prabilo šitaip: 
bingi tolimos Romos ir po
piežiavs atstovai ir mano______________________
mylimi namiškiai. Jum J PUIKI KALĖDŲ DO- 
svečiai. ir jums, namišk'ai,; VANA.

Brooklyn, N. Y.—Lietu
vių Piliečių Kliubas čia nu- 
tu’ė surengti Naujiems Me- 
tams pasitikti vakarą. Bilie
tas — Š2.50 asmeniui.

įeikalauja “rendos” už du 
mėnesiu. Matyt, vagys jį te
nai nusivežę, numovė ratu; 
ir paliko.

skelbiu, kad pasiryžau pat: 
’oskirkštyti ir aokrikštvti

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiu 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water St, Philadelphia. Pa.

RAUMENŲ GĖLIMAI 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos skau«m’»a Pact- 
Expelleri% kuris yra stebėtinu limme«*u ir 
kurį naudoja tūkstančiai žmonių. Viri IS 
milijonų bonkučiu parduota, kas liud.ja jo 
naudingumo. Reikalauk.t tikrojo 
Paia-CapeOerio su Inkaru ant

P A I N • E X P E 1.1. E R

Reikalingas Darbininkas
ANT VISTŲ PARMOS. Parbas leng
vas ir nuolatinis. Atsišaukdami pa
žymėkite kiek mokesties norite ant 
mėnesio su pilnu pragyvenimu ant 
vietos. Adresas toks; (2-1)

M. VALENTINE
Box 156 A Panielson. Conn

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo iu ansisaugoti. Paraiė 

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

Svarbu Visiems!
Man labai smagu laukti ateinančių 

Švenčių, t. y. Kalėdų ir Naujų Metų,
rinma l-.npli i kuri reikia im <vti 'dėlto’ kad nlano ';rastos ir išdirbus (.amą lapeli, j kuri reikia įrašyti,Stebuklin5,os Gyduolės, suteikia di ie- 
savo vardą, pavardę, adresą ir lę pagalbų tiems, kurie sirgo ir ken-

Vžsisakykit Simučio knygą
. . The Economic Reconstructionvisą. savo tautą, (fi? Romos ,.ithuania After ,918 iskirp 

kunigu veidai nušvito ir ne (lamj ir iusdami žemiau de. 
suplojo delnai?, ir jie susto
ję sugiedojo. Hosana, ho-a- 
na in exeel?is Deo). Po krik
što įvesiu naują konstituciją, *zasii;sit 
kurios jama ai remsis de
šimčia Dievo įsakymų ir 
Kristau? pareiškimais, (čia 
vėl kunigai neįtraukė kara- 
’iaus kalbą i< sugiedojo Glo- 
ria Patri. i Na joji konstitu
cija bus privaloma lygiai vi
siems piliečiams, ne.šoki
nant nei mar.es, nei mano

Reikalingas apysenis vyras
Dirbt ant mažos ūkės. reikia pn- 

žižurėti porą karvių, vieną arklį ir 
padirbėt abelną ūkės darbą; 50 dole
rių į mėnesį ir užlaikymas. Kuris my
lėtu tokį dai-ba atsišaukite laišku.

P. S. (2)
P. O. Box 103, So. Walpole, Mass.

nasinąti Ipidvklai Tpi su Lineliu iUi°’ kaiP Pavartoj° ta® Gyduoles pasiuku ieia\ Kiai. jei .U lapeliu yra patenkinti. Aš turiu šimtus
pusantro dolerio, tai ’.aišku, kurie dėkoja ir jie vra links 

pati leidykla apmokės pa-što iš- ’^mai. k“**3 ateina™ių Svendų
laidas, O jei tik vieną lapelį, tai Jeigu kurie kankinatės kokiomis 

negalėmis, nenusiminkite, bet taujau 
pabandykite;

MIRACLE. M. J ŠVILPAS 
ŠVILPAS OINTMENT.

No. 1, nuo Pantų pėlimo, Užsiviet- 
rijimo; jie Sustiprina Smegenis—

tada paštininkui turėsit sumo
kėti už knygą ir kelis centus 
persiuntimo išlaidų. Neužmirš
kime tą knygą padovanoti ka
reiviams ir draugams—tai puiki Rre,t ,r ant 1 srni- Ka,na •’**<■• >r

No. 2. M. J. Švilpas Salve. MostisKalėdų dovana.
Iškirpk

seniūnų. Haga' naują kon"- _ _
Iškirpk

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių. 

Kaina tik 5Oc. metams.
LIETI VIV NAUJIENOS 

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

tituciją nebus 
padaliniui" 
parazitų, didi 
jų, nebus dai 
dojimo. riu p 
poj. Iu, Ko' 
viespat; < 

krauti
’U
jon k< 
tas ir 
mas. 
dykai

Kr

ok:o piliečiu Columbia University Press 
nebU* Columbia Universitylomus, I1CUU) Xew York. N. Y 

1, išnaudoto- Gentlemen:- Please kindlv send 
me a copy of The Economic Recon- ninrvų įsnau- struction of I.ithuania After 1018 by 

;ld vra Euro- Anicetas Simutis.
Check
I am enclosin? $1.50 t )
I will pay to the postman ( )
M v address;

popiežių; 

ia nevalia bu? 
a. (Čia kuni- 
aukė.) Nau- 
on bu - įtraul;- 
taus pareišk;-

•ams taikoma?: 
<lv k ai ir d.ilin-

N'ame

Street
ity

’tate

ruo įvairių Skausmų; Kojų, Rankų, 
Pusiau Pečiuose. Sprande. Užsišaldy- 
mo. Skaudėjimo sąnarių. Musulų, Aš- 
traus Kosulio, nuo perša’ino. Kai
na $1.00.

No. 3. Miracle M. J. Švilpas Salve 
nuo ;enu ir naujų Žaizdų <R‘>nų). 
Pails. Vočių. Nud-s-imo. Nušutimo, 
Išbėrimo. Sigr.s. Athlet’s Feet, Snea- 
dintas sutrikusias Rankas ir įvai
rias Pavir'utines Odos Ligas, visados 
aagelbsti. No. Mostį var'ndama-, 
ipsis.-.iigosį nuo pavojingi ligų. kai'i
Vėžio ir ii.....imu. Kaina tik 5Oc. tr *1
iž dėžute. Išmin’inga turėt visų tri;ų 
avo Namuo- e. I -- į« įkvdamas šio •'< 

ir pinigus- Money Oriler arba čeki.
4dresuok taip:

M.J ŠVILPAS
Miracle Ointment

P. O. Box 73. Sta. A
HAR I FORD, CONN.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
PASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

t padarytas iš tikro- 
J io Castile muilo.
, U. S. P. Išplauna 
> pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvarti- 
} mus ir sustiprina 
t <>da. 5Oc. už bonką.

• ALEXANDER’S HAIR 
j REFRESHING TONIC
• Aliejų ir Oda Gydančių Vaistų
I Mišinys. Pažymėtina gydim’ė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui, 
j 50 centu nž bonka. i
I Pnsijymi savo genimu. Prisiūti- J 
t čiam Įier Pasta į visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.
• ALEXANDER’S CO.

414 W. BRO\PWAY
SOUTII BOSTON, MASS.

I
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Moterims Pasiskaityt
AT OTTVTTTTT TVADtfASĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KAIP CHICAGOS MOTE-!čiai ir moksliškos knygos 
RYS PADEDA AMERI- vra geriausia dovana.

KOS KOVAI. < Moteris.
Net penkis Raudonojo

Kryžiaus vienetus yra suda- Įvairus Patarimui.
lietuvės Įvairiose ----------
dalyse. Vienas iš

11USIOS 
Chicago

7 ju vitriolium ir geru moliu.! 
Molio Įdėt tiek. kad skiedi-' 
nys butu apitiištis, kaip ma-’

Į Ieva. Pirmo skiedinio reikia 
h uždėt ant medžio du kartu,; 

j- o kai išdžius, numalevot ant-' 
tuoju skiediniu. Taip numa-l 
ievctas medis nedegs.

Alūną? angliškai vadinasi 
“alum,’’ o žaliasis viiriolis— 
“gieen viuiol.” i

Medvilne Baldams ir Draperijoms

Ka'p padaromai iazarka*.
Nueiki: dažų kiautu vėn ir 

uncijų mėlynos
Kaip nuimti seną mile va.

iu susiorganizavo net pirma r, , • i -nkcni Am/iriVu issrnin i karu K^da ant namo sienų pi i- nupirkit 1 unciją mėlynus e \ka įstojo į ^ar^' si krauna daug malevos, tai kreido- kui i angliškai vadi-
o kiti keturi—siu metu sau- ••sin mėliai ' ‘ Ji pradeda truku ir luptis. Basi -Piussian olue.” Su-
s iiiciiesi. tada geriausis būdas nude- trinki: ją smulkiai ii- sudė-

Iš viso prie tų vienetų dir- ginti ją tam tikromis lempo- Rįt i kvortą minkšto van
ta 478 lietuvės. Iki pereito mis. Nuo liepsnos maieva at- dens. Geriausia tam tikslui 
mėnesio jos yra išdirbusios šoksta pūslėmis ir tuojaus, tinka lietaus vanduo. Įdėkit 
30,345 darbo valandas ir pakol karšta, ją reikia nuim- T>use uncijos oksalinės rukš- 
padarė 1,900 siuvinių, 1,061 ti tam tikromis lopetukėmis. ties miltelių (oxalic acid), 
mezginį h 21,188 bandažus. Bet jei šitas būdas neparan- į, lazurkas bus gatavas. Vie- 
Be to buvo lietuvių, kurios ku kur vartoti, tai seną ma- I10 šaukšto užteks didžiau- 
lankė specialius kursus: pir- levą galima nuimti šitokiu
mosios pagalbos kursus bai- mišiniu: 20 dalių aštrios so- 
gė 174 lietuvės, slaugymo— dės (caustic soda), 20 dalių 
152, maisto paruošimo—40. mineralinio aliejaus. 20 da- 
Daug lietuvių davė savojo liti piuvėnų ir 100 dalių van- 
Itraujo, kad iis reikale butų dens. Visų pirma sode jštir- 
panaudotas sužeistiems A- pinama vandeny, paskui i- 
merikos kariams. dedamas aliejus ir gerai iš-

Iš minėtų lietuviškųjų :r-a^orpa’_ o pasxui sudedi- 
Raudonojo Kryžiaus viene- ,mo^ uluxeno>- Šita c.o?t įei
tu kiaujo davė 86 narės, pa- aptepti seną male\ą, o 
kartotinai kraujo davė—5 Išstovės, nutrintl s^u

šiai žluktai.

apie valgius.
Veršio liežuvis lenkiškai.

Išvirti veršio liežuvi sūdytam vandeny, o kaip bus minkštas, nulupti odą ir suciaustyt plonai. Paskui paspirgint du šaukštu sviesto su vienu supiaustytu svogūnu, iberti šaukštą miltų,

“KELEIVIO” DOVANOS KALĖDOMS
UŽRAŠYK1T SAVO DRAUGAMS “KELEIVĮ” KA
LĖDOMS AR NAUJIEMS METAMS DOVANU, O 
• KELEIVIS” PRIDĖS NUO SAVĘS DOLERIO VER

TĖS PREZENTĄ.
Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aišku adresą, pridėti S2 metinei “Keleivio” prenumeratai, ir pažy- l mėti, kokias knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums! nusiųsti.Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Galite pasirinkti už visą DOLERĮ. Mes nusiusime jas nurodytui adresu ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.Gaiima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už doleri, bet tokiam atsitikime skirtumą reiki. primokėti. Pavyzdžiui, jei pa- į sirinksite už 81.50, tai 50 centų reikės primokėti. O-kas pasirinks knygą už $2.00. tas turės primokėti 81.lr prašome su dovanomis priskubinti, kad jos galėtų pasiekti Jūsų draugus prieš šventes.Paštas prieš Kalėdas labai užimtas, todėl dovanas reikia siųsti kuoar.ksčiausia.Štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

jx, ~ , .......... . vėl paspirginti ir praskiesti
narės, o po tris kaltus davė ru a . a^tnu sepecm. Malė- d'ūem puodukais vandens, ku7_ V . . v,,.r-,,2 nares. Tų penkių vienetų 
narės sukėlė Raudonojo 
Kryžiaus reikalams S4,084.

Tiki urnoje Chicagos lie
tuviai yra nuveikę talkinda
mi Raudonajam Kryžiui žv- . , . ,. . , . . .miai daugiai bet nevisi pri- J“* skiedini kars- engvos w>.es 10 minutų paso-
klauso prie tų Iietuviškuju vandeny: kitą skiedini tint. v alins bus gatavą*, butam 
Raudonojo Kryžiaus viene- Padar>~ silpnesni su saliui,- galima duot šilų ar salta.
tų ir neįmanoma sulinkti 
pilna statistika. Daug lietu
vių Chicagoje talkina Rau
donajam Kryžiui savo auto
mobiliais ar eidami šoferių 
pareigas, kiti darbuojasi 
kaip kalbėtojai, štabo na- 
į iai-pagelbininkai, pirmo

va turi nusitrinti.

Kaip padaryti nedegamąjį 
medi.

Paimti 3 dalis alūno, 1 
dali žaliojo vitrioliaus ir pu

riame virė liežuvis; pridėt vieną ketvirtą dali puoduko razinkų, keliatą gvazdikų, vieną lapeli, ketvirtą dali puoduko uksuso ir tą viską gerai suvirinti. Paskui įdėti supiaustyta liežuvi ir ant

Ši moteris, Dorothy Wright Liebes, išmoko austi iš medvilnės gražias medžiagas draperijoms ir baldų apmušalams. Dabar ji \ežioja savo produktą ir rodo muziejuose ir de- partamentinėse krautuvėse.
yra didžiumos žmonių nau-, TEISYBĖS GĖLYTĖ, 
dai. tai ją reikia remi!.' !t;ai žvdi teisyb& ėlvt- 

Jeigu taip. tai kokių parą- įirdies u sau 
bų karo išvakarėse jus re- kurj j j

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS? j

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kūne gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nas prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano iuodveid' ai 
ir kitu veislių žmonės ? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be ga’o įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .......................................... 23c.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir Žmogus” yra labai pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi. kaip 
•fmne-us gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza
vusi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ........................................ 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuviu kalboje 
iii šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai. 
.ie'.uviai. barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kiu.- jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga staml i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.W) 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.23

Mriia^Irk R^o~i i kai» kudiki0 v«rksm« mamytė. LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- KERGI VISA TAI NYKSTA?

KELIATAS BRUOŽŲ IŠ KOMU
NISTŲ “LAISVES.”

Miz^ros džiaugsmas.
“Laisvės” 283-čiame nu

mery R. Mizara lygina 1941 
sios pagalbos instruktoriai metų kai ą su siu metų karu 
ir mokytojai slaugymo ir ’r džiaugiasi, kad šįmet esą 
maisto paruošimo kursuose, geresni daviniai. Bet davi- 

, niai butų buvę da geresni.
Malonu paz\ meti, kad Mizara butu palvgines 

pne visi} smį darbų aktyviai metų „ su 1940
prisideda 13 Lietuvos kon- lne,ų..LaifTe - vpač su 9 d J«s . 
šulo Chicagoje žmona ponia hjrže|io laida f , Mizara tas, ką ius skelbei, niekados 
J. Dauzvardiene. “G. pacitu0Jaj ką tuo-met j0 re- Pasauha« neisejo.

daguojama gazieta rašė. Te- . • , , .
ŠIŲ METŲ KALĖDOS, gul pakartoja kad ir Mar- Da“’“' kad juo, gina. 
Šį metą Kalėdos, tai tik- cantonio straipsnį, kuris ug- Komunistų “Laisvėj” skal

ios žmonijos bėdos. Ne ko- spiaudė prieš prezi- tome da ir tokį džiaugsmą:
kie bus ir Nauji Metai. Kas dento Roosevelto ruošimąsi “Prez. Rooseveltas, vice- 
įstengia save kontroliuoti, gintis nuo hitlerizmo. Sako- piezidentas Wallace, o la- 
tam bus lengviau. Vieni ma’ kad Petras užsigynė biausia Willkie gėrisi Sovie- 
mėgstam kasdenini darba. Kristaus, o Mizara užsigynė tais.
kiti skaitymą, o dai-kiti ši tą Pats saves- Jis? mat- 3au ne- Bet Pašal komunistų po- 
parašome ir mintim pasida- be tas Mizara. kuris da pe- poterius, prez. Rooseveltas. 
linam. Tokiems vra ramiau. 1 eitais metais organizavo vice-prezidentas VVallace ir 
Vienok musų tarpe yra ne- pęnktakojus pikietuoti pre- VVillkie via kapitalistinės 
maža tokių vargšų, kurie ?^dento Roosevelto Baltuo- santvarkos atstovai, o kapi- 
neįgtengia nieko naudingo ?*us Purnu? Washingtone. talistinės santvarkos atsto-
nuveikti. Vyrukai iš neri- . .----- ;— ’ aL j1 kapitalizmas yra ko-

r^miiva save svai^a- Sodiečio dzi^ivigsmis. munizmo priešas. Gi iietv- 
lais, o tūlos moterėlės irgi Tame pačiame “L.” nu- Y?skujų komunistų vadas 
neatsilieka. Gi tos moterys. merv N. Sodietis mala šito

kas negali užginčyt. Bet kur 
i«- kada jus šitą tiesą esat 
skelbę?

Jus skelbėt tiktai “trečio
jo perijodo revoliuciją.” Bet 
ji subliūško, kaip pradurta 
pūslė.

Taigi, kas buvo ir pasilie
ka neužginčijama tiesa, to

« niekada neskelbėt. O

zaciją? Juk tai buvo Koo 
velto politika Amerikai ap- Atverkie, tu, savo jai širdį, 
saugot nuo užpuolimo. Kam pajusi nepaprastą džiaugsmą; 
jūsų “Laisvė” gąsdino moti- suprasi vaitojančių šauksmą, 
nas, rėkdama pirmutiniam išgirsi, ko dievai negirdi.
puslapy, kad prez. Roosevel- Nereikia čia mokslu aukštųjų, 
tas jau “užsakė 1.200.000 
grabų” jų vaikams? Kodėl 
vyriausis jūsų lyderis Brow- į kalba blaks, ienos silpnųjųdens ramino Hitlen, kad
“yanks are not coming?” ir bokštai, ką debesis raižo, 
Kodėl iųs visą laiką kniur- paglostyti meilės vėjelio, 
kėt prieš prezidentą' Roose- palinkę dairysis žiedelio, 
veltą ii- sabotažavot jo nok- kurs plienines širdis suaižo, 
tiką, kuomet jis siuntė Ang
lijai pagalbą prieš Hitlerį?
Ko jus važiavot į VVashing-

RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai per-kaityk šitų !nv- 
gą. Iš ies sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos pc kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____50e.nei knygoms apverstų lentynų; Audeklo apdaruose ................. ?5<.suprasi be jokių žodynų, BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininku

tona iiilciptiiĄti ----- -r r------- ------------
nroy.nsn'.nj-r * vx-_ * *. r

Kiek amžių jau guli kapuose, o skaistus, malonus žiedelis, lyg sunkus primirkęs kryželis, vis telkšo sumintas purvuose.Roosevelto įumus, kuome 
jis dirbo Amerikos didžiu 
mos naudai?

Pasiaiškinkit, keno propa- 3UPrasi vaitojančių šauksmą, 
gandą jus tada platinot? išgirsi, ko dievai negirdi

Lukšiu Juoz

Atverkie, tu, savo jai širdį, pajusi nepaprastą džiaugsmą;

POLICMANAS APVOGĖ 
SAVO ORGANIZACIJA.

Kapsukas visuomet sakyda
vo: “Jeigu politinis priešas 
tave giria, tai žinok, kad nekurios neina į smukles, tai kią mali-malienę:

susii-enka ir viena kitą “pei- “šiandien mes, kurie lai- .
zuoja,” nuo ko kartais tenka Rėmės su Sovietų Sąjunga, !fTlai.kai..?a^ Iinil0S- ,tal

__ ________________i____ rr» i . . r* ’ k uncnkn nntomicskaudžiai nukentėti. Toks 
liežuvių mankštinimas yra 
nedoras darbas ir kartu eik
voja brangų laiką. Tokį ne
gražų paprotį senai jau rei
kėjo su šaknimis išrauti, c 
ta laika sunaudoti naudin
giems darbams.° e-

Taigi, baigdami senu- 
metus, užbaigkim ir visu- 
senus, biogus papročiu?. 
Pradėkim daugiau veikti, c 
mažiau kalbėti. Vietoi viso
kių beverčių blizgučių, ku
riuos mes vieni kitiems par
kam Kalėdom, užrašyki m 
laikrašti cr gerą knygą už 
kfijata. doleriu: gavvsieii 
iž tai atmins mos per ištisu? 
metus. Pigios bevertė® dc- 
\?.nėlės pa»odo tik musų 
silpnumą. Po Kalėdų dau
gelis tokių dovanėliu atsi
duria sąšlavyne, kai tuo tar
iu. laikraštis ar knvga n i- 
v ei čia žmogų protauti. Ga
vo krk-iaštk žinomi? prioras 
.-kaitvti ir jau nebenorės su 
juo skirtis.

Taigi, pažangus laikraš-

e^ame paten Kinti, nes ta tie
sa, kurią mes skelbėm prasi- 
laužė i pasaulinę šviesą.”

Visam pasauliui yra žino
ma tiesa, kad Stalinas buvo 
susibičiuliavęs su Hitleriu dietis) 
“>rieš demokratines valsty 
bes. Tai yra tiesa, kuries nie

Laisvė” Kapsuko poterius 
jau išmeta už tvoros?

Reikia remti.

Tas pats komunistas (So- 
postringuoja “Lais

vėj”: “Kuorzet Roosevelto, 
Willkio ir kitų vadų politika

Nauįa Karo Racijų Knųgute

Po Naujų Metų visoj Ame i oj moterys gaus naują karo racijų knygutę, kurios kuponai išrodys kaip parodo šis vaiz delis. Už šiuos kuponus bus skirstomi visokie daiktai.

parodymais. Kaina ................. 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu• L t’.’.rZtr. s%aralra-1 : Iriai;-OiaUOTIIVI. VV»XX.VXM - „ -v

nas katalikas ir socialistas. Parašė
E. Vandervelde 
Kaina ..............

vertė Vardunas.

SIELOS BALSAI.
10c.

Puiki knyga, daugybė labai gražių 
_ eilių ir dainų. Daug gražiu, spalvuo-

1 L-t*? paveikslų. Popiera gera ir sjiauduJ. .UOteKailis. graži. Parašė J. S. Smelstorius, 221 
puslapiu. Popieros apdarais .. $1.00 

- [Audimo aodarais ..................... $1.50
Pirkit Karo Bondsus ir Stam. DĖLKO REJK|A ZM0GV, 

pss. Kas sątaiię įdėkit i juos jp> \LGYT**
Netv Yorko policmanu sa- nemažiau kaip dešimtą savo

vytarpio susišelpimo orga- uždarbio dali.
nizacija kaltina savo kasie- =••-=•——=—-------------------
ri, policmaną Fredericka LIETUVIŲ LAISVĖS MY- 
Baueri. pavogus iš draugijos LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 
iždo SI0.000 pinigu. waukegan, ill.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gyrfvrnas visokių lign šaknim-s. 
^ngmonim??. žievėmis. Žiedais. Sėk- 
lamis ir Laoais. .Toie teina Sll vardų 
visokia augalu lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gv<1o ir kaip reikia vartoti. 
'Prašau iš Kanados štampu nesiųst’ 
Kanados doleris dabar tik 80 centu. ) 
Kaina su prisiurOimu $1.00. pinigus 
gerinusia siv'T. Meney Orderiu, arka 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-*,

Ptl’l MIKALAUSKAS
140 Athens street,

SO. BOSTON. MASS

VALDYBA 1942 METAMS.
PIRM.—.Juozas Mačulis.

906 Prescott st., Včaukegan, III. 
PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia,

7.23 Lincoln st.. Waukegan, Jll- 
PROT. RAST.—Susana L. Gabris, 
730 McAlister avė., Waukegan, III 

IŽD—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eighth st., Waukegan, III. 

FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bros
111 McKinley avė.. Waukegan, IP. 

KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis,
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.
Susirinkimai bnna paskutinį nedėl- 

dier.i kožno mėnesio, 1:00 v. po pie
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sts.. Waukegan. GI.

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalyku? Ko
dėl jam reikia riebalu ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šus knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

i?
■s•ž-s
•g

SIELOS
BALSAI

’V? -Zi -3V -zrzn

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
! R B A L A O O S .

Knvga pjipnošta danįe!::i spalvuotu puil.ių paveikslų. 
223 puslapių d.iĮ/i.i, anie 150 įvairiu eilių.
II TAI IVKSMINS LAISVAS M on ARIJO V‘.LANDAS.
KNYGOJE Y’tA TpJJU RUSIU rJL*<

T\’TIEKOS 5FIM'. n'.MmN*',’’
t ; kra ( gra za i: tur r;n< . a eilių k s- \ •; \
KAINA TIK $1 d ). Audimo apdarui*! $1.25.

v,turėtu osmi šti savo knygyno minėta l,rtvr»
n»Ripirkf« tg knyci) pa-»dži.-.««fs. vertnent*tdr. „y papra •-iii«i -Morrt Orderiu.” Popierinius galim* siueti 

-a-., konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo fr
tet r e

4KU-
>r nepamirškit prilipyt ui

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

re • r.« ’

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m.. 239 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50
MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, Ira- 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šita knygelę. 
Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ....................... 25c.

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa ju bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. - šia knyga turėtų per- 
skaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokia kunigu globa. Parašė 
kun. Geo. Tovmsend Fox. P P., su
lietuvino Ferdinand de šamogitia. 
Kaina ........................................ 25c

OŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fones. Daugiau iuokn. ne

gu Amerikoj munsnino šioje knygo- 
ie telpa net 7? "D':nn n np,-.
čiai.” eilės, pasjbr.’hėii'-ni. h’imori - 
tiški' strain«niuk:v ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.
LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANCIJŠKAI.

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimu, ši knyga sutaisyta 

j taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa nrtik atskiri žo. 
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškau t, važiuojant kir 
nors. nuėjus krautu vėn. pas dakta-^ 
pas barzdaskutį, pas kraučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika 
Antra padidinta ir pagerinta lai'* 

į Sutaisė St. Michelsonas Pusi. 95. 
K>ina .......................................... «5c
AMŽINOS DAINOS.

Šioj knygutėj telpa 44 geriau iu 
Jovaro dainų. Jos tinka dcklama-ii 
joms ir dainavimui, kaip namie, taip 

jir susirinkimuose. Pusi. 32..........15c. 1

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ................................. 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt- 
Puikiai iliustruota. Kaina ___ 25c.
BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai* įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasauiio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knyga niekas nesigai
lės. 352 puslapiai. Kaina ___ $1.90

KUR MI SŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nes ęyvena Rojut<. Ret mokslas Rojn 
visai atmeta. Mokslas naro, kad 
žmoni ios lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knvga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
s' r it ynas. Kaina ..................... 25c.
I4ETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas narodo, kaip nuo 
1905 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
lių suota iš no caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nenriklrusomes Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius Tai yra vienatinė knyga, 
kuri narodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta- 
rin an taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visa Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ..................... $1.00
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMŲ.

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

KODĖL Aš NETIKIU 
( DIEVĄ?

laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurtų 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ....................................... 20c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinta visokiems apvaikščiojimams, 
ba’iams. koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ........... 25c.
SOCIAUZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos iormos. ir kodėl tarės Iruti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
uisįtikinris Vyras, (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; <4) Korekta Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... l5c.
ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
So rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ................................... 60c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų varto ami svaigi, 

ramieji gėrimai atsiliepia iu vai
kams. Kt’ yra arba tikisi kada nors 
huti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaltvri tra knygute Kaina lOc.

“Keleivi*,” 636 Broadway, 
Sooth Boston, Mass.

*' I
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Išvežtų Rusijon lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(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 lietuvių 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.)
(Tąsa)4832. Kazmierčiukas, Vincas,44. policininkas. Vilnius.4833. Kazmierčiukienė, Mari- no sunus), 64, ukininkas. Ilgis-i» (Juozo duktė), 38. šeimi-ikiai, Betygak, |rinkė.

4909. Keršulis, Jonas (Juozo sunus), gimęs 1897, kasierius, Lazdijai.4910. Keršulis, Antanas. 40, mokytojas, Šventežeris.4911. Keršuiienė, Anelė, 30.4912. Keseivtė, Regina, 21.; slaugė, Mažeikiai.49i;>. Kevalas, Antanas (Mato sunus), gimęs rtkjy, Kaunas.'4911. Keželis, Karolis, 32, į d&rbininkąs, Kretinga.4915. Keželienė, Liuda (Jono' duktė), 23, šeimininkė.4916. Keželytė, lrena-Laimu-; tė (Karolio duktė), tt.---- i 4917 Kežunas, Stasys (Kleo-4873. Kemežys, Antanas (Vin- fc SURUs)> 21, darbininkas,co sunus), 7. Vaitkunai, Pabradė.4874. Kemzūra, Juozas (Pra- 49i8 Kiaunienė. Ona, 75, ūki-

4834. Kazmierčiukaitė, Elena (Vinco duktė), ltt, mokinė.4835. Kazmierčiukas, Jonas (Vinco sunus), 16. mokinys.^836. Kazura, Elzbieta. 60. auklė, Vilnius.4837. Každailevičius, Bronius (Kazio sunus), 78, ukininkas, -Adolfinava, Grinkiškis.4838. Každailevičius, Kazys, 74, advokatas. Raseiniai.4839. Kebleris, Jurgis (Jurgio sunus), 35. mokytojas, Skardupis. Sintautai.4840. Keblerienė-Gylytė, Mar-♦celė, 28, šeimininkė.4841. Kebleris, Leonidas (Jurgio sunus), 4.4842. Kederis, Petras, 30 samdinys, Bartininkai.4843. Kederienė-LurVackaitė Albina. 28. mokytoja, Bartininkai.4844. Kederis. Algimantas (Petro sunus), 3.4845. Kedys, Juozas. 45. darbininkas. Skaudvilė.4846. Kedienė, Magdalena (Kazio duktė), 42, mokytoja Skaudvilė.4847. Kedytė, Milda (Juoze duktė). 14. mokinė.4848. Kedvtė. Laimė (Juoze duktė). 10.
4849. Keina Jonas (Jurgi* sunus), gimęs 1877, su šeima ūkininkas. Maiiokainis, Dauge liškis.4850. Keldušis. Antanas (Petro sunus), gimęs 1904. mokyto jas. Vilnius.4851. Kelertas. Jonas. 40 ukininkas, Kalvarija. Vilkaviš kis.4852. Kelertienė. Ona, 30 samdinė. Kalvarija.4853. Kelertaitė. Ramutė (Jono duktė), 10. mokinė, Kalvari ja. Vilkaviškis.4854. Kelertas. Algimantas (.Tono sunus). 8.4855. Kelertaitė. Dalia (Jono duktė). S.4856. Kelmelis. Juozas. 60. ukininkas. Paliepiai, Kapčiamiestis.

4875. Kemzurienė, Marija tarc duktė) gimusi 1929
'.Antano duktė), 27, ūkininke, 4920. Kiaunė, Algimantas Pajūris, Kvėdarna. ■(Antano sunus), gimęs 1936.4876. Kemzūraitė, Ona-Danu- 4921 Kiaunė, jonas (Antanei
e, ~ mer.. sunus), gimęs 1940, Krekenava.!4877. Kenstavičius, Antanas, 4922. Kiaunė, Juozas (Stasiolarbininkas, Utena. sunus), 37, Vilnius.4878. Kenstavičienė. Domice- 4923 Kiaupa> Adomas, lė (Miko duktė), 68, ukininkė. ukiainUaSf Kaišedorvs.Budginai. Žarėnai. i 4924. Kiaušas. Antanas,

VIS. SO. BOSTON

Bloga Žinia Alininkams

Vaizdelis parodo nuleidžiamą \2ndenin da vieną naują Amerikos kare laivą Kearney. N. J., laivų dirbtuvėj. Tai bloga žinia Hitlerio-Mussolinio-Hirchito gengei.

(Izidoriaus duktė), ninkė, Raudėnai.4982. Kiriliauskis, (Antano sunus), 20.

19.

50,
62,

agronomas, Marijampolė. 5004. Riškienė - Petkevičiui,4979. Kirdeikienė, Anelė (VIa- Juzė. 27, siuvėja. Inturkė.do duktė), gimusi 1918, šeimi- 5005. Kiškis, Petras. 24, ve- ninkė. žikas, Ukmergė.4980. Kiriliauskas. Stasys 5006. Kiškis, Benedikta.-, 27,(Stepo sunus, 6, Raudėnai. rūkytojas, Panoteriai. Uk-4981. Kiriliauskienė, Joana mergė,šeimi- 5007. Riškienė, Sofija. 22,šeimininkė. Panoteriai.Stepas 5008. Kišunas, Julius (Petrosunus), 41, mokytojas, Duobiš-4983. Kirsnytė, Janina (Jur- kis, Rokiškis, gio duktė), gimusi 1912, darbi- 5009. Kišunienė, Eugenija, ninkė, Kaunas. 25, mokytoja, Duokiškis.35. 5010. Kišunas. Skirmuntas(Julius), 6.šeimi- 5011. Kišunas, Gediminasninkė. (Juliaus sunus), 1.4986. Kiršinytė (Jurgio dūk- 5012. Kizinis, Liudas (Anta-tė), 12. no sunus). 40, dailidė, Biržai.4987. Kiršinytė (Jurgio dūk- 5013. Kizlaitienė, Marija (J uote). 9. zo duktė), 37, ukininkė, Tylu-4988. Kirvelaitis, Salemonas čiai, Kuršėnai.(Jono sunus), gimęs 1905, dar- 5014. Kizlaitis, Vytautas bininkas, Šiauliai. į (Viktoro sunus), 16. Tylučiai.4939. Kiselevas, Mikas vPo- 5015. Kizlaitis, Algimantas 
i vilo sunus), 34, gėlininkas. Vii- (Viktoro sunus), 9. irius. 5016. Kizlauskas, Domas (Juo-4990. Kisieliauskas, Juozas zo sunus), 48, gydytojas, Vil- (Miko sunus) f 28, eigulis, šal- nius.tininkai, Vilnius. 5017. Kybartienė. Liuda, gi-4991. Kisieliauskienė. Stefa muši 1871, šeimininkė, Paven- (Karolio duktė), 28, darbininkė, čiai.4992. Kisieliauskas, Antanas 5018- Klajūnas, Jonas (Jono

4984. Kiršinąs, Jurgis, Šiauliai.4985. Kiršinienė, 30,

4879. Kenstavičius, Stasys ūkininkas, Plaušai, Vyžuona. ; 4942. Kigelis. Rudolfas (Kris- Ona (Vinco duktė), 34, mokvto-(Domininko sunus), 23, ukinin- 4925. Kiaušienė - GuzevičiutėJ tupo sunus). gimęs 1906. ūki- ja. Radviliškis.<as. Budginai. Stefa (Antano duktė, 56, šeimi-‘ ninkas. Eidžetoniai, Vaškai. 4966. Kinčinas Vitas (Liudo, n «Unusl ukininkas <alči sunus) gimęs 1910, vežikas,4880. Kenstavičiutė, Valerija, ninkė. į 4943. Kigelienė. Milda (Jono sunus), 9. ! buliai.
22, mokytoja, Malėtai. 4926. Kiaušas. Jonas (Anta- duktė), 37. ukininkė. 4967. Kinčinaitė. Ina (Liudo 4993. Kisielienė - Budzelytė. į 5019. Klavceniene. Vincė, 63,- 4Kenstavičiutė, Domice- no 8URUs), 19, ukininkas. 4944. Kilertas, Jonas, 40. Su- duktė). 5. Teofilė (Benedikto duktė), 60. i šeimininkė, Daugeliškiai.e ( mo du ė). 2. na. 4927. Kibirkštis. Juozas (An- valkų Kalvarija. 4968. Kindla, Vytautas, 50, ūkininkė, Čedasai. ’ 5020. Klavcenas, Jonas (Ar.-4945. Kikrienė. Ona, 26. pramonininkas, Vilnius. -- — - - - - - --4946. Kilertas. Ramutis (Jo- 4969. Kindoravičius,

I4882. Kenstavičius. Balys tano sunus), 55, (Juozo sunus), 55. karys, Aly- Dumblvnė. Dusetos. ukininkas.
tus, Veisėjai.4883. Kenstavičienė aikais), šeimininkė. Veisėjai4884. Kenstavičiutė. Elena 4929. Kibirkšty te,(Prano duktė), 35, Vilnius. (Juozo duktė), 6.4885. Kenstavičienė, Ona (Jo- 4930. Kiečikaitis, Izidorius io duktė), 67. gėlininkė. Vilnius (Petro sunus), gimęs 1889, ve- sunus), gimęs 1910. karys, tas (Stasio sunus), 14.4886. Kenstavičius, Stasys žikas. Vilnius. • Vilnius. j 4972. Kindoraviččius(Prano sunus), 18, Vilnius. 4931. Kidolis. Feliksas (Juo- 4950. Eimantas. Juozas (A-' (Stasio sunus), 10.4887. Kentra, Jonas (Kazio sunus)), 27, Kazlų Ruda. leksandro ;unus), 74, ukininkas, Lukaus- 4932. Kiela, Jonas (Prano su-; Kaunas.

4928. Kibirkštienė - Urbonai- (su 4 tė. Ona (Juozo duktė), 36, mokytoja. Eugenija

no sunus). 9. (Nikodemo sunus), 56,4947. Kilertas. Algirdas (Jo- čiai, Žasliai.no sunus). 6. ■ 4970. Kindoravičienė.4948. Kilertaitė. Dalia (Jono (Juozo duktė),duktė), 3. Paparčiai.4949. Kiiius, Juozas (Jono 4971. Kindoravičius,

Stasys Papar-
Marija38. ukininkė

4994. Kisielytė, Apolonija Jriaus sunus), gimęs 1896. uki- (Jono duktė), 29. ukininkė. ninkas, Daugeliškiai.4995. Kisielius, Aleksandras (Jono sunus). 37. mokytojas, Čedasai.
5021. Klavcenienė. 45, ukininkė.5022. Klacevičius, Juozas (Al-4996. Kisielienė, Galina, 23.Konso sunus), 23, ukininkas.I mokytoja. Vilnius. Šalčininkai.\ ytau- i 4997. Kisielius. Petras (Petro 5023. Kleckis, Aleksandras, 45. technikas, Vilnius.Jonas 4998 Kibius, Kostas, tei-j 5024. Klečkauskienė, Zofija, sininkas, Vilnius. j 82, Vilnius,sunus), 24, karys, 4973. Kindoravičius, Albinas 4999. Kisielienė, Benedikta, S 5025. Kleckienė, Marija, 40,

i sunus), 32, mokytojas, Kaunas.

4951. Kimbaris, Pranas, gi- (Stasio sunus), 7. šeimininkė.<ai, Kretinga. nūs), 26, vežikas. Vilnius.4888. Kepalas. Petras, 58. 4933. Kiela, Pranas. 40,samdinys. Rozalimas. Rytojas, Kaunas.4889. Kepalienę. Ona. 37, šei- 4934. Kielius, Kostas (Vinconininkė. sunus), 32. Marijampolė.4890. Kepalas. Albertas (Pet- 4935. Kiernovskis, Zigmas,! _____ __  __’o sunus). 16. 55, ukininkas. Vaičiūnai, Ruda- sunus). 28, samdinys, Šiauliai, jnitė (Juono duktė),
4891. Kepalaite, Aldona (Pet- . 4954. Kimerienė. Zofija (Jonoi 1924, mokinė. sto duktė), 15, Padubysis, šiau-0 duktė>’ 14' 49?6* ,R*frT1CVskllne; Jadvy-'duktė). 49. siuvėja. Šiauliai. , 4977. Kinsleris. Albertas (Te- liai.4892. Kepalas, Vytautas (Pe- ga, o_, a lunai. uamma. , 4955. Kimberis. Vytautas edoro sunus), 40, Klykoliai, Ak- 5003. Kiškis, Vyautas (Juozoro sunus), 6. 4937. Kiemovskyte, Ona;(Antano sunusb gjm<>s 1923Jmenė. t4893. Kepalaite, Izolina (Pet- (Zigmo duktė), Vaičiūnai. studentas Šiauliai-duktė).*. 4938. Kiernovskis. Stasys i" . Sofija-Biru->4894. Keraitis. Antanas (Vin- (Zigmo sunus). lo. !tė, (Antanoduktė), gimusi 1925’O sunus) 38. ukininkas. Kūrė- 4939. Kiernovska. Alina (Juo- studentė Šiauliai iai, Deltuva. rz> duktė), 25, ukininkė, Mickų-' 4957 Bimervtį (Vinco!
4895. Keraitis. Jonas (Vinco nai. Vilnius. duktė), 14. mokinė, Kunigiškiai.

Pajavonys.4958. Eimantas. Porfirijus .... , (Juozo sunus). 68,4897. Kerienė. Veronika, gyv. 4941. Kiesilis, Izidorius (Pra-, Šiluvavieta Vilnius. no sunus), 30. karys, Račiuke

... 4974- Kindulas, Jonas (Vlado 5000. Kisielis. Ignas (Antanomo- męs 1856. (su 4 sunais ir 2 dūk- sunus), gimęs 1901, Viekšniai, sunus), gimęs 1906, advokatas, t erių), ukininkas, Trakai. j 4975. Kindulienė, Bronė (Juo- P.aseiniai.4952. Kimbarienė. Pranė. uki-jZ0 duktė), gimusi 1900. mokyto- 5001. Kisielienė - Butrimaitė.ninkė. Trakai, Burbiškiai. Įja, Viekšniai. .Teofilė, gimusi 1907, mokytoja,4953. Kimbris. Jonas (Juozo; 4976. Kindulaitė, Danutė-Bi- Raseiniai, 
gimusi 5002. Kisolovaitė, Elena (Ko-

sunus), 35, ukininkas. Pamar- 4940. Kiša. Vladas (Juozo su- nackai. Ukmergė. nūs), gimęs 1904. darbininkas,4896. Keras. Juozas. Vilnius. Rudnia. Vilnius. ukininkas.

4978. Kirdeikis, Stepas, sunus), 27, vargonininkas. 31, turke. In-

4898. Keraitė. Milda Juktė).4899. Keredžius, Vincas. 60. dailidė, Karčamai. Radviliškis.
4857. Keimelienė. MaVija. 60.! ,4900' Kerpamas Anicetas (Augustino sunus), 60, aptie-

(Juozo nai. Kupiškis. 60,

šeimininkė.5026. Kleckis, Aleksandras (Aleksandro sunus), 15.5027. Klečkauskytė, Irena (Stasio duktė), 20, Vilnius.5028. Klečkauskis, Stasys, 55, agronomas. Vilnius.
KAuNfc. aiiuAktii NA
CIŲ KAREIVIAM RŪMAI.

Kaune vokiečių kareivių 
reikalams įrengti antri ka
reivių namai Soldatenheim.

TEISINGAS PATARĖJAS

sennminKe.4858. Kelnšienė-Jankunąitė. Elena. (ludito duktė), 37. siuvėja. Baltakiai. Tauragė.4859. Kemerzunas, Petras (Jor.o sunus) gimęs 1895, ukininkas, Virbalis.4860. Kemerzunienė. Marija (Juozo duktė), gimusi 1898. šeimininkė.4861. Kemerzunaitė. Salome(Petro duktė), gimusi 1925.
4862. Kemerzunas Romual-

korius, Kalvarija, Telšiai.4901. Kerpauskienė, Marcelė (Petro duktė), 33, aptiekorė.4902. Kerpauskas. Alfredas (Aniceto sunus). 7.4903. Kerpauskas, Tomas (Aniceto sunus). 6.4904. Kersnovskienė, Alina (Juozo duktė), 26. ukininkė,' Miskunai. Vilnius.■ 4905. Keršis. Vincas (Vincoi sunus). 40. mokytojas. Alytus.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

4959. Eimontienė. Teklė ukininkė. Riukšeliai.4960. Eimontaitė. Elena(Por- firijaus duktė). 30. ukininkė, Riukšeliai.4961. Eimantas. Motiejus, (Porfirijaus sunus)_ 28. ukinin-; I kas, Riukšeliai.4962. Eimantas. Izidorius ' (Porfirijaus sunus). 24. ukininkas4963. Eimar.taitė. Irena (Porfirijaus duktė). 19. ukininkė.4964. Einčinas, Liudas, mokytojas. Radviliškis.4965. Kinčinienė - žvgelytė,

“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 ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 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:” 

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina T

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal-

, 4906. Keršienė, Petronėlė. 45.das (Petro sunus). gimęs 1933..^^^^^- AMus4863. Kemeia. Pranas (Jono; sunus), 41. ukininkas, Uosiai,
Alvitas. Vilkaviškis.4864. Eemežienė. Marija (Juo
zo duktė). 40, šeimininkė.

4907. Keršytė. Aldona (Vinco duktė). 15. mokinė.4908. Keršys. Vitas (Vinco sunus), 15. mokinys.
Florai Sistemos 

T onikas
4865. Kemcžaitė. Eilutė (Prano duktė). 17. mokinė.4865. Kerm ža, Vytautas (Pra

no sunus). 15, mokinys. Labai srerp-t vaistas pataisymui su-4867. Kcmeža, Gediminas irusio skilvio, ktponų ir in’ rtn .leijm
\ o : ’ums maistar. neskanus, arca Jei var-(Piano sunus). 9. mišinys. tina ncvSrikinimas ir ęn«tritis. ar4868. Kemež.titė, Vida (Vy- nervingas ir lengvai 5k.er:ina-

i i a-v ,- , • - T' mas, jeipu skauda "aiva ir jusų mie-tauto duktė), ll. niOKine, Jo- . as nesuteikia tinkamo nailsio, jeipu ni.škis, Šiauliai. kenčiat nuo a^kietėjimo ir j".uėia* nu-
joz-.i t- - i*- z » j \arpęs ir nerikm<. jeipu turit blosra. ••). emezys. \ incas (And- kvapą, apvilkta liežuvi arba s’...iudv-riaUS Simus). *8, mūrininkas, iima strėnose ties inkstais. Florai

_______ ’ System Tonie jums tikriausia uteikspre’tą oalerurvinitrę.
(Jono Tonikas prdarvtas iš vienų tik 

žolių, šaknu ir žievių. Jis paprastai 
suteikia puikias oasekmes beveik vi-

4871. Fer'.CŽvtė. Ona (Vimo RO£C formose skilvio ir inkstų nege-
, , ... , . d mvėse ir geriausias r.uo nžsisenėjusioOUkte), lo, mokine. užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz.4872. Kemežys. Bronius (Vin- ____ _. . . FLORAL HERB CO., Dept. 5.co sunus), 10, mokinys. , CLINTON, IND.

Kunigiškiai. Pajevonys. 4870. Kemežienė Onaduktė). 46. ukininkė.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos 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, nea pekloa vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar hoyf i aa- 
ga. Ir pridėtas "peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na. ,

Kaina 25 realai.

Knyga 
vio" Knygyaa.

Adresas:
636 BKOADWAY.

SO. BOSTON. .MASS. 

Taipgi ir pas

A. M. METELIONl 
7747 Navy At—■.

Detroit, Mich.

PAGAKSlNinAI
KELEIVY’

Norint, kad pigarainimas tilptų 
GREIT, reik a priduoti garsinimą 
adminlstracijon revėliau PANEDE
LIO VAKARO. Sunčiant per paš
tą. reikia parasti š anksto, kad pa
siektų mus nevėhau kaip panedė- 
ly. Vėlia.- nauti garsinimai ! tos 
sąvaitės m r-rl nespėjama patal- 
plnt.

Norint, kad ga-sinlmas nesusi- 
trukdyt'i. sykiu su pagarsinimu 
reikia sivstl - P'" ous.

ORAUG'JOVS -engiant pikniką 
ar kitokį pareng ma. trumpa prane- 
Šimą patalpinam už $1.00. UŽ dides
nius garsinio-, s skaitoma nuo colio.

Už pajieškOj-mjs darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane- 
Simus, kaina 2c. v žodj. Stambes

ni įdėm antgaivls—15c. extra.

“Keleivio prenumeratoriams už 
pajleškojimus gimimų ir draugų, kai. 
na le. už žodi Mažiausio pajieško. 
Jimo k a na (5c.

Norint paieškoti paveikslu,
reikia pasiust folograftją Ir klaust 
kainos

KELEIVIS. (36 BR0ADWAY 

SO. BOSTON. MAS*.

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 klausima.* 
iabai svarbus, nes nuo ^o prikiauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pakako “Teisin
ga* Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausi- kiekvienos šeimynos klausi
mas. lr *' J eistngas Patarėjas” via 
[ištiekia (domių informacijų.

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 moteiys 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
i

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

iVoteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų out už

drausta kalbėt apie šeimynišku^ rei
ka! us ?

j v.sus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja?” atkako aiškiai ir nieko 
uesiė poemas.

Knyga graži, au paveikslais 223 
pu. lapių, stipriais aadimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—is kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų jcomių dalykų.“leisiugo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip ūellso “Pasaulio Isterija,” Jorctano '‘Evoliucijos Pagrindai.” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija.” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ru Gatės ”Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.”
KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

I I
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Vietinės Žinios
BOSTONAS JAU VALGO 

KUMELIENĄ.

Pereitą subatą čia buvo iš
parduota 15 tonų 

arklių mėsos.

Paskutinėmis dienomis 
mėsa Bostono krautuvėse 
beveik išnyko. Bet subatoje 
pasiiodė labai gražių steikų 
ir kitokių gabalų raudonos 
mėsos. Ir, palyginti su vė
liausiomis kainomis, ji buvo 
visai nebrangi. Gražus stei- 
kas—25-35 centai svarui. 
Moterys puolė pirkti. Tačiau 
greit susilaikė, nes pastebė
jo užrašus, kad tai arklių 
mėsa.

Bet apsigalvojusios pra
dėjo pirkti. Nusipirko viena, 
paskui kita, ir neilgai trukus 
viskas buvo išpirkta.

Nedėldienio ryto laikraš-i 
čiai pranešė, kad per suba-! 
tos vakar ą Bostone buvo iš
pirkta iš viso 15 tonų kume- 
lienos. T ai yra 30,000 svarų.

Šių žodžių rašytojui teko 
apie tai kalbėtis s.u vienu 
amerikiečiu, kuris per perei
tą karą buvo Francuzijoi. 
Jis sako, kad tenai juos daž
nai šerdavę arkliena. “Ir nei 
vienas musų nuo to nenumi
rė,” jis sako. Išpradžios esą 
truputi priklu.nes neįprastas 
maistas. Bet kai Įpranti, sa
ko. tai visai nepaisai—val
gai kaip ir jautieną. Skonis 
esąs maždaug toks pat, tik 
arkliena daug kietesnė.

Amerikai nereikėtų ark
lienos valgyt, jeigu jai ne
reikėtų ma’tinti kitų šalių. 
Jeigu Bostono moterys pe
reita subatą turėjo pirkti 
arklieną, tai dėl to, kad jau 
tiena Amerikos laivai išve 
žė Rusijon, Afrikon, Alas- 
kon, arba Į Pacifiko salas, 
kiir musų kareiviai veda ko- 
vą su’ klastingais japonais.

Laivyno dirbtuvėj reikalingi 
amatninkų pagelbininkai.

Valdžia prašo mus pra
nešti 
tuvėje
mouth, N. H., reikalingi šie 
amatninkų pagelbininkai:

Helper Blacksmith 
Helper Coppeismith 
Helper Electrician 
Helper Machinist 
Helper Molder 
Helper Pipefitter 
Helper Rigger 
Helper Sheet Metai 

Worker
Helper Shipfitter
Helper Woodworker
Alga nuo $6.16 iki $7.12 

per dieną, atskaitant nuo to 
po 5‘< senojo amžiaus pen
iajai.

Portsmoutho laivyno dirb
tuvė dabar dirba 48 valan
das i sąvaitę. Virs 40 valan
dų skaitosi jau viršlaikis, už 
kurį mokama pusantros al
gos.

Aplikantai turi turėti ne
mažiau 6 mėnesių mechaniš
ko patyrimo prie tokių dar- .
bų, arba turi būt ištarnavę i krautuvių, 
nemažiau 6 menesių Jungti
nių Valstijų armijoj, laivy
ne, marinuose, arba pakraš
čių sargyboj. Paduodant ap

, Curley’o $500,000 byla.
Bostono politikieris Cur- 

ley via apskundęs Curtis 
Iublishing Co., kuri leidžia 
žurnalą “Saturday Evening 
Post,” už apšmeižimą

CAMBRIDGE, MASS. šalkos vietą parinkti 3 kan- Reikalauja $10 pašalpos 
. p... .. didatai: Frank Turausky, seniems pavargėliams.

Amer KhLit.''eC1'* Jos- Batvinskas “■ Peter Tu- Senatorius Charles Hogan Vyras, kuris gali pakurti 
R.UUBO Kanu menas. „ Lynno _. Massachu_ |lečių ir išnešti peienus> te-

Valdybos rinkimai A. L. Neprošalį pakalbėt ir apie setts legisliaturon sumany- gul tuoj atsišaukia “Kelei- 
jo P- Kliuoo 1943 m. jau arti; Kliubo direktorius. Nors mą, kad seniems pavargę- vio” ofisan, 636 Broadway, 

tame jie bus gruodžio 27 d. Kan- Kliubo direktorius renka liams šioje valstijoje butų South Boston, Mass.

REIKALINGAS DŽEN1- 
TORIUS.

“gero vardo.” Mat, _ ___ _ ____ _______ ,
magazine buvo pasakyta didatai valdybai yra nomi- metiniam susirinkime, bet mokama pašalpos* nemažiau 
prieš rinkimus, kad būda- nuoti sekantys: Į pirminin- apie jų parinkimą Kliubo kaip $10 j sąvaitę.

~ ’ 1— T“-------  ------ nariai turėtų pagalvoti, šių
metų direktoriai ne visi savo Lietuvių radijo programos. 

.... •• -ai pareigas gerai atlieka. Atsi-: Lietuvių radijo korp. pro-!
?>“'VfS1: nepr,>- mml?^ p€r2tt metH .rapl°r' gramos duodamos 950 kilo-
salĮ pakalbėt kuns is jų tui- tus, kaip netinkamai jie bu- 7.1.1-:. u wori stoties 

linų Curley reikalauja Ramiausias butų į pirminin- vo išduoti Vienas drąses-, gi subat ” “ į“,) jį; 9 
S500.000 atlyginimo Teis- kus. _ jniuju įskėlė tikrai negražių val programa bus t0-
me kompannos advokatai Turauskas buvo pnminin- dalykų ir jis pats buvo is- ikia. A \ D;įįn5OS “Saulutės” ’ 
išvilko prieš jį tokių dalyku, ku keli metai atgal Jam bu- rinktas į komisiją peržiūrėt mer^iči choras v Minkie. : 
apie kuriuos, turbut, ir jis nant pirmininku, Kliubo rei- knygas. Bet ir po siąi dienai nei vadovaujant- (?) Skam- I 
pats buvo iau užmiršęs. Ar kalai žymiai pagerėjo ir niekas nežino kur jis dingo - - - ’ v“
jis laimės ką nors, pamatysi- Kliubas atsistojo ant tvirtų su tais raportais. Kliubo na
me vėliau. ' pamatų. Kliubo nariai, ro- riai turėtų tokius svarbius

--------------- dos, negalėjo da to pamiršti, reikalus nepamiršti. Ren-
P. Ketvirtis susižeidė. Jis tikrai geras kandidatas į kant Kliubui valdybą, turėtų 

Musų kaimyną Petrą Ket- Kliubo pirmininkus, dabar išrinkti tokius žmones, kurie 
virti ištiko nelaimė. Jis dėjo Kliubui reikalingas geras Kliubo reikalus tvarkytų tei- 

pirmininkas, todėl Kliubo singai. Mano supratimu, tin- 
nariai turėtume išrinkti Tu- kamiausis kandidatas i Kliu- 
rauską. • bo pirmininkus yra Juozas

John Beleckas geras kan- Turauskas.

eputacijos 
mentus, kriminalistus ir tt. 
Taigi už šitokių dalykų iškė-

iltį ištiko nelaimė. Jis dėjo 
iš lauko žieminius langus, 
kopėčios parvirto ir jis kris
damas nusilaužė vieną koją.

Užsidaro 1,000 mėsos didatas sau pačiam. Jis at- 
krautuvių. lieka Kliubo susirinkimus

Mėsos verslininku tarybos veik vienas. Jeigu jam kurio•_ • • 1__ __ ______  nerio IrolFkO U linXz\ onoirinpirmininkas šią sąvaitę pra
neša. kad dėl mėsos stokos 
Naujoj Anglijoj užsidaro

nario kalba Kliubo susirin
kime nepatinka, jis atima 
jam balsą, nors tas turėtu

500 mėsos sandėlių ir 1,000 ir geriausių Kliubui sumany
mų. Todėl komunistai varo

--------------- labai smarkią agitaciją už
Norwoode kalbės “Kelei- Belecką ir perša vėl išrink-

redaktorius. įtl JI-
__________ _ _______io lietuviu socia-i Joseph Dalukas geras

likaeijUreikia paduoti ir sa- lįstų kuopa rengia prakal- ?*?*?> dabar, kuomet 
vopXimo.rePkordų. ..

Senas Kliubo Narys.

Vlo
Nonvoodo

Ponia Rooseveltienė 
Bostone.

Pereitą sąvaitę Bostonan 
buvo atvykusi iš Washing- 
tono ponia Rooseveltienė 
priimti earbės laipsnį, kurį 
jai suteikė Radcliffe mer
gaičių kolegija.

Aplikantai turi būti šios . 3 vai. po pietų. Kalbėti yra
įėmė “Ke-•alies piliečiai ir ne jaunesni i pakviestas ir aos 

kaip 18 metų amžiaus, išsky-leivio” redaktorius S. Mi
rus kalvio pagelbininką, ku- chelsonas. Jo tema bus: Ko 
ris turi būt nejaunesnis kaip tikėtis po karo—gerų laikų 
20 metu amžiaus. ar naujos depresuos?

Aplikacijas reikia adre- ! Įžanga į prakalbas nemo
suoti taip: Recorder, Labor karna. Ateikite visi.
Board. U. S. Navy, Ports-! Rengėjai.
mouth, N. H. Blankų aplika- ------------ —
cijoms galima gauti paštuo-j Brightono lietuvių žiniai, 
se. Prašyti: Form 60. Brightono Lietuvių Pilie-

---------- »---- j čių Kliubas rengia sekma-
> g rup p turės dienyje, 2-rą-vai. po pietų

nes jis gerai susipažinęs su 
miesto valdininkais ir. esant 
kokiam reikalui, gali grei
čiau su jais susikalbėti.

Į vice pirmininkus yra no
minuoti M. Venzlauskas ir 
K. Zabitis; abu geri vyrai. 
Zabitis buvo Jtelis metus | 
Kliubo protokolų raštinin- | 
ku: jis daug dirbo Kiubui, ir | 
veikiausiai nariai išrinks jį g 
vice pirmininku.

Protokolu raštininko vie-

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman sL arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS.

bins pianistė Frances Am
brose iš Dorchesterio, ir (3) • 
Pasaka apie “Magdutę.”

Nedėldienio rytą, nuo » 
9:30 iki 10:30, piograma • 
bus tokia: (1) Gros anno- • 
nistai Jonas Šurila iš West ! 
Roxbury ir Juozas Povilaitis 
iš So. Bostono; (2) Dainuos 
“šešios Birutės” iš Bostono, 
poniai Minkienei vadovau
jant.

Po programos prašom pa
rašyti savo įspūdžius šiuo 
adresu: Station W0RL,
Lithuanian Program. Bos
ton, Mass. S. Minkus.

Parsiduoda Namas
4 Bath ruimai. 4 baltos sinkos. kie

to medžio grindys. šiltu vandeniu ap
šildomas. Kaina tinkama. Klauskit,
93 Ashmont Street. DORCHESTER.

AITUČIO ŠEIMYNA
455 CROSS STREET, BRIDGEWATER.

. # — i, • * ■*- — ■ .
Visiems savo Kosturc eriams, pažįstamiem ir abel

nai visiems draugams, Linki LAIMINGŲ KALĖ
DŲ ir PASEKMINGŲ 1943 METŲ.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

} TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

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

} Vartoja vėliausios konstrukcijos 
{ X-RA Y Aparatų.

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

534. BKOADWAT.
SO. BOSTON, MASS.

Telephone COMmonwealth 9280

Dr. Emil Sauer
PHYŠICIAN & SURGEON

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

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

BOSTON, MASS.
Egzaminuotojas Daktarras 

■ Bethlehem-Hingham Shipyard, Ine

T«L ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

670-OGO svaną mėsos iš 
Massachusetts girių.

Laukiniams gyvuliams 
globoti viišininkas Trippen- 
see apskaičiavo, kad Massa
chusetts medžiotojai per šių 
metu medžioklės sezoną 
gaus apie 670.000 svarų mė
sos is girių. Vienų stirnų bu-

arbatėlę.

Sekanti nedėldienį, gruo-

. tni falz vionoę 
' lai virk v ichrc VanHirlotuc-gruodžio 20 d., savo svetai-, TA.,, .

nėję. 26 Lincoln st., paskai- ^^onis. Finansų
ior t -• tas aD*e Jungtinių Valstijų l?stinm{ail,?\olJlinu?pas irę 

dzio 20 dieną, 19 G gatvele, K T fl?vvna& KoihAo i ’ vienas kandidatas—Edward merginų dainos grupė turės kil p ka-rininkai b įj? r0_ Turausky. Kasienaus vietai 
savo par? ir pasiskųs vardą.,idomus paveiks|ai iš-Antanas Valeika. Į mar
kai? toliau vadintis. Pare ;i„.ininku g enimo. .Tokios —
prasidės ame trecių valandą jža į,:kolektos nebu?.
n tęsis iki velai su surum- Kliubas kviečia visus lie- 
burum. Zinsreidaujancius tuv
merginos kviečia užeiti. Ar- -, . . . .3 i šias paskaitas,ba teles gal užteks visiems iš _______

-tus. vpac jaunimą, ateiti į

suą užmušta apie 3,000. is t0 paties puodo, bet senvičių
kurių busią apie 230,000 
svarų mėsos. Prie to da pri
sidės daug mažesnių gyvu
lių ir visokių paukščių.

Blinstrubo Village pripa
žinta saugiausia vieta.

Parsiduoda Saliunas
tai kiekvienas atsineškit pa- : Biznis ?eroj vietoj, nuo senai iš-
ral cavn “rntinnintr rard ” 'dirbta? ir trerai eina. Vieta didelė, gdl sa\o lauoning carą.- Kali sutilpti 100 žmonių. Bet senatvė 

Vardan merginų grupės, verčia savininką pasitraukti iš biznio.
n-n i Platesniu informacijų 

Dr. D. Pilka, i “Keleivio” ofise.
galima gauti 

(53)

»
■
|l»»

Po to, kai Bostone sudegė 
naktinis Cocoanut Grove 
kliubas. beveik visos pasi- ♦ 
linksminimo vietos buvo už- • 
darrtos. bet Blinstrubo Vii- • 
lage South Bostone buvo! • 
pripažinta viena iš saugiau-į • 
siu palinksminimo vietų. Tik i { 
duris buvo pertaisytos, kad į • 
atsidarytų iš vidaus į lauką, 
o ne iš lauko i vidų.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Visiems musų Kostumeriams ir visiems broliam' 
lietuviams, linkime

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SUNUS. 

Švenčių proga prašome aplankyt ir mus.

T TAITTVAKHA<F • JL •* *- V •* ▼
Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengtiVisokių Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.

374 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

a o vnrko. nT’TADDPIZTO £> V L/IkDV IYI0 i t
Ofbo ralandost 

N«# 9 ryt® ild įĮ,
Seredomis: r 1

Nuo 9 ryto iU 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dabar Namai 
Malonus Namai!

Pas sandariečius buvo 
daug svečių.

Pereitą nedėldienį sanda- 
r iečiai buvo surengę South 
Bostono Lietuvių Salėj va
kariene pagerbimui tų tėvų 
ir irotiru, kurių vaikai tar
nauja Amerikos armijoj ar 
laivyne. Svečiu prisirinko! 
nilna sa-ė. net vietų pritru-i 
ko. Vakaras buvo gražus ir 
vakarienė gera. Po vakarie
nės buvo kalbos.

Paskyrė 2CC.000 nau>u pečių 
Naujajai Anglijai.

Karo Gamybos Taiybos 
direktorius civiliems reika- 
laks. Joseph L. Weiner, pa
skelbė. kad šešioms Naujo
sios Anglijos valstijoms bos 
pasraminta daugiau kaip 
200,01)0 nauju anglinių pe-, 
čiu. nes daugelis žmonių ne 
gali aliejaus gauti

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. Laketai. 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 j Vėliausios mados.
Užeikite pas savo Laikiodininką.

KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY,(tarpe D ir E Street) SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. SOU-th Boston 4649

Valanda po valandos ir diena po dienos.
Namai artėja ir darosi daug svarbesniais 
kiekvienam iš musų.

Kareiviams, Jūreiviams ir Marynams, 
didžiausiu jų rūpesčiu yra Namai. Ir toji 
inspiracija traukia juos i mušius, su vil
timi šviesios Amerikai ateities.

Dabar, daugeliui Bostono Edisono 
kostumeriams, kurie praleidžia ilgas va
landas prie karo produkcijos darbų ir il
gus vakarus namuose, gera šviesa yra 
būtinai reikalinga. Daugely namuose, 
žmonės naudoja savo akis daugiau negu 
trečdalį. Kas reiškia didesnį reikaiingu- 
ną geros šviesos kad apsaugojus akis 

nuo perdidelio įtempimo, čia yra kai ku- 
kie paprasti patarimai kaip geriausiai 
gauti daugiausiai šviesos iš jūsų lempų:
J. Numazitoklt lemputes ir reflektorius tankiai.

Daugely atsitikimų jus jralit gaut tarp 25$« 
ir 30<> daugiau šviesos.

2- Pakeiskite jjoodavusias lemputes naujomis.
Jjuoda\ usios lemputės eikvoja elektriką.

3- I tuščios saketus jsukit tikrojo dydžio 
lemputes.

4- Pakeisk tamsias arba įrudavusias uždangas 
ir pervalykit tankiai šepečiu.

5- Sutvarkykite savo lempas ir furnišius taip, 
kad kiekviena lempa gaiėtu duot gerą šviesa 
keliom ypatom. 12 colių tolis nuo lempos iki 
knygos iš kurios jus mokinatės, gali suma
žint net 50% naudojamos šviesos.

BOSTON EDISON COMPANY

Kainos prasided nuo 
$5-30

ir aukščiau

MALONIOS LEMPOS
Parankios lempos kaip šios su
tvirtina karo meto moralę... ir 
saugoja brangu akių regėjimą! 

*

Ar norit pasidžiaugt tikro-didžio lem
pute? {sigykit reikalui šiandien!

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organ« aa» 
silpnėjime. Gyvenimo pei

moterų. Moterų ir Vyrg 
Kraujo ir Odos Ligas.

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

180 HUNTINGTON AVM, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4578.

Gyv. 311M

: Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
t > nno 2 iki f,

nuo 7 iki 9.
. Seredom 9 iki 12 

ir susitarus.
J AKIU DAKTARAS 
• Ištaiso defektuotas akis ir fc'nka- 
J ma laiku lugr^žma šviesa Išef- 
I zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAVVRENCE. MASS

JTeL 28624

OR. G. L. KILLORY
W SCOLLAY SQUARE, Room 22

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt iki 7 vak. kasdiea. 
Nerišliom, nuo 10 ryto ild L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI 
(Inauied 
Movcra)

Perkraustom 
.rio pat ir i to- 
jma« vieta*.

Sauri priežiūra, kaina prieinam*.
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618EDISON

SHOPS
There's One in Yotft Neighbnrhood

•įrKl ... v'4’' ' '
' " * FIGHT INFt^ATION NOW ! BUY MORE WAR BONDS *

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
TeL Parkiray 1233-W

t 1




