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Amerika Maitina Pusę 
Pasaulio Gyventojų

SUNKI NAŠTA MUSŲ 
FARMERIAMS IR 
MIESTELĖNAMS.

Vieni turi gaminti daugiau 
maisto, kiti turi tenkintis

mažesnėm porcijom.......
Amerikai tenka nešti la

bai sunkią šio karo naštą. 
Jos pramonė ir transporta- 
cija turi aprūpinti visus 
aliantų fiontus ginklais, o 
f ai menai turi pagaminti vi
siems pakankamai maisto.

Dabartiniu laiku Ameri

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
Visiems “Keleivio” skaitytojams, korespondentams, platintojams ir bendrai 
visiems draugams “Keleivio” štabas linki smagių Žiemos Švenčių. Tikėki
mės, kad 1943 metai bus linksmesni, kad Demokratijos priešai bus likvi
duoti, kad iki kitų Kalėdų karas bus pabaigtas, kad Amerika išeis laimėtoja 
ir kad Lietuva vėl atsisstos Nepriklausoma Demokratinė Respublika!sto, o dabar jo pagamina 

apie 65 nuošimčius. Anglai
Slskiirie d£ Francunjo Atskirta Darlanas Paskelbė
vonais. Tuo tarpu Ameriko
je per kelis pastai uosius me-
tus dirbami laukai buvo ma 
žinami
da primokėdavo, 
tikdavo mažiau sėti javui,

Nuo Pasaulio.
Londono “Daily Mail’

V. įdurki uu u ina- fcoreSpOn<įlentas praneša iš 
. Famenams valdžia Madl|do_ kad paskutinėmis 

une su- (ĮigHOHjįg Francuziją liko
... r iz atskilta nuo pasaulio ir nie- mažiau auginti gyyuhų. Ka- žin joje darosj

va buvo verčiama j jūres ar- y R. žinį ; nei-_
ba deginama, kad palaikyti vit„ xa),

Savo Tikslus.
Jis norįs tik išlaisvinti Fran

cuziją ir tuomet pasi
trauksiąs.

Admirolas Darlanas buvo
Vichy valdžios šulas, jos lai
vyno galva. Kol iis buvo 
Prancūzijoj, jo nusistaty

leidžamos. Kitų salių korės- mas Anglijos atžvilgiu buvo
nf^laidu Ame- Konventams uždrausta isva- aiškiai nedraugiškas, todėl 

Dabar is tų a ų žiuoti, kad neišvežtu kokiu daue kas biio kad iis gali^inka gerai pasimokins. Kad infonnacijų, Tas pats pra. S^ancizi^« 
nešama iš Šveicarijos. Žinia vokiečiams. Bet dabar Lar-

ka maitina pusę pasaulio gy- į i g ei <*t paoununuio. ivtu :nrAVn,Q/,ji,, Tos nuto nro . ° „ “ ' • °
ventojų. Nore maistu paga- apsiginti nuo priešų, Ameri- ;s
minama kasdien vis dau- kai reikalingi draugai. Drau
giau, namų frontas kasdien
gauna vis mažesnes porci
jas. Ir kol šis karas tęsis, Duonos reikia alkaniems S“* ““antai dabar gauna daug
amerikiečio stalas kasdien rusams, badaujančiai Kini-
dalysis vis tuštesni®. Mažiau jai ir reikia maitinti kelis 
bus mėsos, mažiaus sviesto, milionus kareivių įvairiuose 
mažiau daržovių ir vaisių, pasaulio frontuose. Reikia mo' 
mažiau kiaušinių ir gal net maitinti pusę pasaulio. Ir to-

čio įuožą kaip “uždraustą Fiancuzijos karo laivų, ku- 
zoną,” į kūną niekas nejlei- rįe stovėjo Afrikos uostuose, 
džiamas be specialaus leidi- jr ačiū jam, visa rraneuzų 

'Afrika, šiandien yra aliantų 
‘kontrolėj, išskyrus Tunisiją.

pieno bus mažiau.
Rytinėse valstijose pritru

ko jau ir kuro. Miestai ati
daro prikūrentas savo įstai
gas šeimynoms nakvoti, ku- Naujų Metų bus įvestos kor- 
rios neturi kuo savo pečių teles sviestui, mėsai, rieba-

dėl neužtenka saviems gy- Britai Pradėjo Žygį įžiūrint visa to, prieš jį 
ventojams. Cukrui jau įves- Prieš Jnnnnns -’.a ^au^ opozicijos. Visų 
tos kortelės. Be kortelių ne
galima ir kavos gauti. Po Nori atidaryti Kūrinos kelią

Prieš Japonus. pirma jam pasipnesmo gen.
De Gaulle, kuns vadovauja 

į Kiniją. I “kariaujančiųjų franeuzų
Anglų generolo Wavellio'oiganizacijai. Paskui priešaavio nvvuii tciCo čvicoiuij iiivocA.1, nvua fe v i TA I J - • “• *2*

pakurti. Amerikoj yra ang- lams ir kitiems maisto pro- vadovaujamoji armija pe- Darlaną pradėjo raustis ir 
lių, yra aliejaus daugiau ne-duktams. reitą sąvaitę įsiveržė Bur- Maskva sa- savo agentais- _ - _ "I" i_ x_ l- • i i___ T-:J___ :x :: AmcribAi i:- Anrrbirki Ii «_pu žmonėms reikia, bet gele- Bet jeigu Amerikai visko mon. Eidama iš Indijos, ji 
žinkeliai nepriveža, nes turi stinga, tai galima įsivaiz- nužygiavo Bangalio Užlajos 
gabenti karo medžiagą. duoti kokį skurdą turi ken- pakraščiu apie 40 mylių Bur- 

Be to, daug aliejaus išve- tėti Vokietijos, Italijos ir mos gilumon ir užėmė dvi 
žarna Kanadon, Anglijon ir Japonijos gyventojai. vietoves — Baungdavv ir
kitiems kraštams. —------------ P.uthidaung. Anglų žygiui

Mes kariaujame da tik vie- hmnalni'l ini N neini kelią veda stipri aviacija, 
nūs metus, o Anglija jau tre- J* } J - . kuri sprogdina japonų ka
lis. Tačiau Anglijos žmonės IŠZUūė 85,000 Žydu. riškus įrengimus. Iki šiol ja- 
nesiskundžia nes nebuvo An Informacijų Ko-Ponai traukiasi "esipriešin-
tiek išlepę, kiek amen ne- mketas, kuris susideda iš daP?*' ... . .
c.ai. Amerika perdaug buvo .;un(ami valdžiu atstOTU šitas anglų žygis padare 
išlepinta Vaikai važinėjo?. LonXne išleido įranešimį dldeI,° dJiaugSmo Kinijoj, 
automobiliais . naktinus kuris ^ko. jog iš 86.000 J J Pes. Per B"™? e,'.na ke,lias’ 
kliubus ir kitokias pasil nks- g5 000 kunuo aliantai gali pns aty-
mmimo vietas Dabar turės nskel.sį faši’tams .Kinijos armijai ginklų ir
mokintis vaikščioti. Bus .,xamlK * kitokios paramos,
sveikesni ir mažiau jų spran
dus nusisuks.

Amerikoj ir Anglijoj. Ko
munistai rėkia prieš Darla
ną, žinoma, dėl to. kad jis 
ne jų draugas, ir jei po karo 
jis atsistotų prie Francuzi
jos valdžios, tai komunistai 
neturėtų “show.” Ant Mask
vos meškerės užsikabino ir 
tūli Amerikos kongresma- 
nai, kurie nedaug tenusima
no apie Europos politiką. 
Jie irgi pradėjo kelti triukš
mą, kam Amerikos valdžia 
susidėjo su Darlanu. kuriam 
“lupi tik savo asmens rei
kalai.”

Kad nutildvti visa šita
Gi likusis 1.000 žydų, ku- ^'1Tna Burma buvo angių opoziciją, admirolas Daria

. - rie da nėra išžudyti, vra už- ’ankos^t ^et japonai juos. iš
\ argas yra geriausis mo- , ; koncentracijos sto-!tanal išstūmę uzeme visą

kytoias, sako patarle Var- k, h. - Burmą uždarydami n- Bur
gąs išmokins ir amerikiečius „;at t j , į .mos kelią, kuris buvę taip
išmintingiau gyventi . gįnkį į kai tvarbus Kinijos annijai

Vargas iau daug ko įsmp; žjauriai ; i Jeigu pavyks Burm,
kmo Angliją. Pr.es karą ji dafe N tokRad „.,^s karauti, Kinija bus žymia, 
pagamindavo tik 30—40 ž dus ati*a nuo į ; sustipirnta ir galės išmušti
nuos. jos suvartojamo mai- žįd vaikus ; aįkiria:.iaponus. Tuomet ahantų or-
------------------------------------ nuo motinu. Motinos šuva- 'alvlal Js ?a ^ale‘H Pradec
Rusai 40 Maliu Nuo rytos ! koncentracijos sto- bombarduot Japoniją.

<Zmnlen<ikn vykias, o vaikai paleisti^moienSKO. klaidžiot be jokios globos ir
Maskva praneša, kad cen- prieglaudos

tro fronte, Velikije Lūki

Rusijos Fronte Vokiečiai 
Traukias Atgal Betvarkėj

HENDERSONAS ■ 
REZIGNAVO.

Pereitą sąvaitę rezignavo 
Kainų Administracijos vir
šininkas Hendersonas, kuri 
prezidentas Rooseveltas bu
vo paskyręs kovai su inflia
cija. Jis sako, kad kontro
liuoti kainas yra “labai sun
kus ir nedėkingas darbas.” 
Jis paliečia vienu ar kitu 
budu visos šalies gyvento
jus ir visi protestuoja. Da-

RUSA1 NUĖJO JAU 75 
MYLIAS PIRMYN.

Apie 1,000,000 nacių Kau
kaze ir ties Stalingndu

gali būt atskirta nuo 
susisiekimo.

Maskva praneša didelių

tus vokiečius nieko nesako
ma, išrodo, kad jų nėra.

Be to, per šitą tiurnpą sa
vo ofensyvą rusai atkariavę 
65,000 keturkampių mylių 
{įlotą teritorijos su' 300 kai
mų.

Magaryčioms rusai paė-
laimėjimų. Sako, kad rusų mę dar labai daug grobio, 
aimija dabar veda ofensyvą būtent:
trimi kryptimis ir visur jiems 
sekasi. Vienas kovų laukas 
yra ties Stalingradu, antras 
Į vakarus nuo Maskvos, o 
trečias eina pro Voronežą iri 
taiko į Ukrainą.

Šitą trečią ofensyvą

89 tankus ir “visą traukini 
tankų.”

1,320 įvairaus kalibro ka
nuolių.

80 mortirų.
1,969 kulkasvaidžius. .

rvk ka nori, niekam neįtiksi. Sl,tą- trecią 10’000’000 fU viršum pat-
.Tpioni npUici nakplti darbi- Pla.d.e->°. grtiodzio 16 dieną ronŲ šautuvams.Jeigu neleisi pakelti darbi- ... .. ....s F ir iki šio panedeho nuėjo 1,000,000 minų ir šovinių. 

6,320 trokų.
3,600 arklių.
77 sandėlius su visokia

ninkams algų, unijos kelia • . . .triukšmų. jSgu darbininkų tek™* ^i
PSūln,iiabl|ekirHmn Paminką sakė, 8 kad vokie' 

tuojau įeikalauja leidimo -• . -• traukiasi didelėj be- Y-- ~ pakelti produktų kainas. dauk^ m®-nla^-- . -
Kaimeliai kelia savo pro. J'arkeJ; Pal1.™ aa« 70 radijo stočių, 
dūktų kainas. Ir tain viskas savT° KInk>«.!r . Toks grobis buvo pa
brangta, plinta infliacija. O L Ta tiecioji ofensyvą esan- delbtas šio panedėlio tele- 
Kainų Administracijos už-i11 lal?a? ^vojinga volanų g,amoj. g* utaminko tele- 
davinvs yra kovoti prieš in- aimlJa! Kaukaze ir ties Sta- grama iš Maskvos paduoda 
fliaciią. Darbas pasirodo lln«r?du’ nes Jeigu rusams i Jau kitokius skaičius, bu- 
beveik neįmanomas, ir to- l’^'yKtų pasiekti Rostovą, tent.
dėl Hendersonas rezignavo. tal aP‘e 1,0?°1’??0 voklec,!i Arklių paimta iau nebe 
Kas užims jo vietą, rašant c!a, !>ut'i ateklrt? .su3‘: 3.600, bet lygiai 2,000. 
šiuos žodžius da nebuvo ži- glotno su savo bazėmis, faj Troky paimla ne «,320, 

į utarninka rusams buvę da hel tik 170 
ni1^* i _________ apie 130 mylių iki Rostovo.

_ j. . Dabar jie daro vidutiniškai 
LhlCagOS Banditai po 15—18 mylių į dieną.

nas dabar paskelbė savo 
tikslus viešai. Jis atmeta vi
sus jam daromus priekaištus 
ir sako, kad vyriausis io tiks
las esąs sumobilizuoti visas 

Jeigu pavyks Burmą at-ifraneuzų spėkas Afrikoje ir 
padėti aliantams sumušti 

ir išlais-Yokieti.ią ir Italiją 
vinti fašistų okupuotą Fran
cuziją. Tuomet, kai karas 

į bus laimėtas ir Francuziją
---------------- i išlaisvinta, jisai. Dar’/nas.

BENEŠO ATSIŠAUKIMAS pasitrauksiąs i privatų gy- 
Į VOKIETIJOS DARBI- Jvenimą. Francuziios <ryven- 

NINKUS. tojai tuomet galėsią išsirink-
apylinkėj, ’ rusai pereita sa- JAPONAI NEĮSILEIDŽIA Tremtinės Čekoslovakijos ili ?au tokiu;s vadus, kokių jie 
\aitę užmušę 300 vokiečių VOKIEČIŲ- valdžios galva Beneš paša-; Jį°{ės-
iv cnnoit-ino 9A in nrioivinc Aionzi,v žinių agentūra kė iš Londono radijo stoties į a.ianta:-.. c,u jam,

neša, kad japo prakalbą į Vokietijos darbi- Darlanas.
ir sunaikinę 26 jų orlaivius. 
Gi Rževo vakaruose, po

Olandų 
‘Aneta” praneša,

dviejų dienų mūšio, rusai nai neįsileidžia savo talki ninkus. Jisai patarė jiem;
NAUJAS GINKLAS 

PRIEŠ TANKUS.
Washingtono korespon-

, . . dentai praneša, kad Ameri-
Smolensko ir apie 80 mylių galimybių, negauna vizų iš puotų kraštų darbininkai tu- kos ginklų inžinieriai yra 
nuo Latvijos sienos. Pora Japonijos konsulatų
savaičių atgal Maskva skel- --------------
bė, kad rusai buvę tik 35 
mylios nuo Latvijoos sienos.

nudėję 500 vokiečių, sunai- ninku vokiečių į okupuotąją ruoštis prie Vokietijos su
kinę 6 tankas, 19 trokų ir Olandijos Rytų Indiją. Vo- smukimo. Aliantai ima viršų 
dvv baterijas kanuolių. Čia kiečiai, kurie norėjo tenai visuose frontuose, jis sako. 
ivsai esą tik 40 mvliu nuo nuvykti pasižiūrėti biznio'Vokietijon suvežti iš okur>i ii • ’nA i* i- i • • ’ 1_ f a..

AŠIS” TUOJ PRAŠY
SIANTI TAIKOS.

Kanados karo aptarnavi-

ri sudaryti vidaus frontą sugalvoję naują e;nkl prie- 
prieš Hitlerį. Jie turi truk- šo tankams naikinti. Esą 
dyti darbą, gaišinti laiką ir manoma, kad andai dabar 
sabotažuoti kitokiais budais, vartoja tą ginkią Afi koje.

todėl Rommelio tankai ir
NUSKANDINO DA 7 JA- mo minirteri15 Lafleche ma- ANGLAI PERSKĖLĖ

PONŲ LAIVUS. no, jog^eužilgo vokiečiai ROMMELIO ARMIJĄ
Laivyno Departamentas ir japonai prašysią taikos. Iš Afrikos atėjo žinių, kad NEBUS RIEBALŲ IR

VVashingtone paskelbė, kad nes karas jiems pradėjo la- anglai tenai smogė bėgan- VALGOMŲJŲ ALIEJŲ. 
Amerikos submarinos nu- bai nesisekti. čiai Rommelio armijai iš šo- Agrikultūros Departarrfen-
skandino dar 7 japonų lai- -------------- no ir perskėlė ja pusiau..'tas VVashingtone sako, kad
vi’s. Tai bus jau 105 priešo SI Į PARYŽIŲ? Anie 10,000 vokiečių buvę! 1943 metais Jtr 2tinė«» Val- 
laivai nugramzdinti Pacifi- Berno žiniomis, maršalo atkirsta ir apsupta. Jeigu sti jose truks ų00,000,- 
ko dugnan Amerikos sub- Petaino valdžia keliasi iš apsupti naciai nenorės gyvi 000 ir 1,000j»no."00 svarų 
marinų veiksmais. Vichy į Paryžių. pasiduoti, jie bus. sunaikinti, riebalu ir valcontu.ju aliejų.

buvę taip greitai sunaikinti

Kanuolių ne 1,320, bet 43. 
Taigi, kuomet Maskvos 

žinios taip prieštarauja vie-
•Jeigu jiems sektųsi eiti tokiu |na kitai, tai'suridaryti' aiškų 

—, . ■ r.. - S-ciciu ir toliau, tai uz kokių pusijos fronto vaizdą be-
Pereitą sąvaitę Chicagoje jo dienų jie turėtų būti jau ik negalima.

banditai užpuolė troką su Rostove. _________
pinigais, pagrobė .$20,000 ir Nors Maskvos žinios nela- 
pabėgo. ! bai aiškios ir kaltais priešta-

Trokas priklausė North Jauja vienos kitom, o kartais!

Pagrobė 820,000.

Šalčiai Sukaustė 
Visą Šalį.

ro uiaenų pastangų priešą . ------z —r
Jame buvo du ginkluoti sar- atstumti kiek galima atgal. ^ciai sukaustė \ į&u.-? Ame- 
gai. Plėšikai privažiavo prie Patys vokiečiai prisipažįsta. nkos rytus. remperatura 
jo dviem automobiliais, at- kad rusai dabar atakuoja Rak/lto žemiau ze! o, o lued- 
kišo karabinus ir šovė į tro- labai smarkiai ir buvo jau ,ni įmones netm i ..uo knm- 
ko langus. Langų stiklai bu- įsiveržę į Velikije Lūki mie- far^i apšildyti. Peie^o ne- 
vo padaryti revolveriais ne-Į stelį, nors vėliau vokiečiai v-dierno vakarą Lam- 
peršaujamo stiklo, bet kara-' juos iš čia išviję. Velikije, ,aus. atl<
binų kulinkų neatlaikė ir su-i Lūki miestelis guli už 2601 mokyklas ir skeibe per i a<h- 
birėjo. Vienas sargų buvo mylių į šiaurės vakarus nuo k.ad ,^mones .su mažais 
sužeistas. Laikydami atkiš- Maskvos ir apie 90 myliu vaįka1^ e,ltų,..teRai. Ra.kv<^ 
tus karabinus, plėšikai liepė nuo Latvijos sienos. ' ' anj £rindb’ tlk tul 1 at-įnešti
sargams mesti žemėn savo Rusai gi skelbia šitokiu Patakrie.?
levolvenus, įsupti iš troko laimėjimų: 
ir sugulti ant žemės. Sargai Jie padarę vokiečiams

Šį panedėlį daugelis dirb
tuvių negalėjo pradėti dar
bo, nes vandens dūdos su-įsakyma išpildė. Tuomet 41,500 nuostolių, 28,000 ju 7°’, n?s vancJ.erjs dūdos su- 

banditai pasiėmė troka su užmušdami ir 13,500 paim- truįus‘os’pe5'a\Vz"®sę- 
pinigais ir nuvažiavo dviejų darni nelaisvėn. Apie sužeis- , .Bo?t°ne oficialiai buvo 11 
savo automobilių lydimi. ------------------------------------ laipsnių

Vėliau policiia rado troką 
pamestą už kelių mylių nuo 
užpuolimo vietos. Pinigų jau 
nebuvo. Policija spėja, kad

žemiau zero, bet 
Randolphe, kelios mylios 
nuo Bostono, buvo 20 že
miau zero. Brocktone buvo 
18 žemiau zero.

New Yorko mieste ofi-

NUMATO EPIDEMIJĄ 
EUROPOJ.

Chicagos universiteto pa-
tai buvo Rogero Touhv gau- taloK>j°s skyiaJ>s vedėjas

& Dr. Cannon sako, kad į ciahai buvo skelbiama tik 5 
Europos duris beldžiasi pa- laipsniai žemiau zero. bet 
sibaisėtina epidemija.” Jis New Yorko priemiestyje, 
numato cholerą, dėmėtąją Westchestery, temperatūra 
šiltinę, marą ir kitokias bai- buvo nukritus iki 28 žemiau

jos darbas.

CHICAGOJ IŠVENGTAS 
TRANZITO STREIKAS.
Chicagai gręsė transnor- sias ligas, tarp išvargusių ir zero, o Yorktovvn Heights—■ 

tacijos tarnautojų streikas, išbadėjusių Europos gyven- 21 žemiau.
Pereito nedėldienio naktį tojų. 
turėjo sustoti visi miesto bū
rai. gatvėkariai ir traukiniai.
Ret paskutinę valandą strei
kas buvo atšauktas iki 29

NEŽINOJO. KAD TURĖ
JO ADATĄ PO ODA.
Tai buvo Fort Devense.

crruodžio, kuomet galutiną Kareivis vardu Lavvrence 
žodi turės pasakyti unijos nuvyko armijos sandelin pa
rariu susirinkimas.

KANADOJ IVFSTOS 
KORTELĖS SVIESTUI.

Gi Ovvl’s Head apylnikėj, 
New Yorko valstijoj, pereitą 
nedėldienį buvo net 45 laip
sniai žemiau zero.

JURA PRARIJO LAIVĄ.
Atlanto pakrašty pereitą 

sąvaitę žuvo nedidelis Pa-sirinkti naują uniformą. Siu
vėjas pastebėjo, kad prie jo narnos laivas su karo me- 
kuno kabo prilipęs juodas žiaga. Audi a juroj buvo <- 
siūlas. Jis tą siūlą patraukė, kia didelė, kad bangos kiio

šią sąvaitę Kanadoj bu- ogi pasirodė, kad siūlas yra 40 pėdų aukštvn. Laivas bu
vo įvestos kortelės sviestui įvertas adaton, ta adata įlin- vo laužte perlaužtas pusiau 
pirkti. Sąvaitei duodama dus į kareivio kūną. Ir jis ir žuvo. Iš 13 jo jurinirkų. 9 
pusė svaro. į visai to nežinojo. ^žuvo bangose.
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Amerikiečiai Dalija Dovanas Anglijoj
No. 52. Gruodžio 22 d., 1942 m.

Lietuvos Apsisprendimo 
Klausimu

KAIP “LAISVĖS” IR “VIL
NIES” REDAKTORIAI

DIRBO HITLERIUI.
Kad komunistai sabota

žam Amerikos ir Anglijo? 
ta.ką, bet sušilę dirbo Hitle- 
rio-Stalino “sojuzui,” tai jav. 
kiekvienas yra girdėjęs. Bet 
gi dėti neužtenka, reikia 
aiškių Įrodymų. Mes jau ne 
sykį esam tatai parodę iš
traukomi' is pačių komunis
tų laikraščių. “Naujienos” 
dabar paduoda daugiau fak
tu apie tai. Jos parodo, kaip i 
“laisvės” redaktorius A. Į 

B mba organizavo Hitleriui 
taiką 1941 metais, kuomet 
Anglija buvo palikusi karo 
lauke viena pati. Kad Ame
rika neduotų Anglijai pagal
bos, kad Hitleriui lengviau! 
butų Anglijos demokratiją! 
paskersti, komunistai Ame
rikoje buvo paskelbę “tai- J 
kos mobilizaciją” ir pikieta- 
vo net prezidento Roosevel
to tumus, kad iis nesiųstu 
Anglijai jokios paramos. Ši
toj “taikos mobilizacijoj” 
Fimba dirbo sušilęs. 1941 
rrc-tų birželio 17 “Laisvėj,” 
kuria dabar cituoja “Naujie
nos,” Bimba rašė:

“.Jau keli mėnesiai gyvuoja 

Amerikinės Taikos Mobilizaci

ja (American Peace Mobiliza- 

tion). Jos skyriai veikia visuo

se didmiesčiuose.

“Ar jau visur lietuviškos or

ganizacijos susisiekusios ir su- 

sirišusios su Amerikos Taikos 

Ar

cių melus, kad beveik pusė ka

ro medžiagų, siunčiamų iš A 

merikos i Angliją, būna pa- 

.'kandinama Atlanto vandeny

ne; (3) gąsdino publiką, kad, 

jei Amerika siųs kariuomenę 

Europon anglams padėti, tai ji 

bus skandinama, nes. girdi, na

cių submarinai ir bombanešia: 

‘nesulaikomi’; (4) aiškino, kai 
jokio pavojaus iš Hitlerio pu

sės Amerikai negresia ir kad 

visa ‘nacių invazijos’ baimė 

pareina tik iš to. kad Amerikos 

kapitalistai esą priešingi ‘na

cių prekybos' Įsigalėjimui Pie

tų Amerikoje.

“Tai buvo Goebbelso minis

terijoje nukalti argumentai, ir 

V. Andrulis juos kartojo ‘Vil

nyje.’ nepasakydamas tačiau 

savo skaitytojams, kad tai yra 

hitleriška propaganda! Vadi

nasi. jisai tą hitlerišką propa

gandą skelbė, kaipo savo ‘Įsiti

kinimus’.”’

POLEMIKA IR KRITIKA.

Ame.-kos kareiviai Anglijos į.- Airijos vaikant < abar yra geriausi “santos.” nes \isuomet 

turi saldainių ar kitokių gardumynų, kurių jie gauna is namų. šis vaizdelis parodo ame- 

rikic-t' kareivi dalinant saidair.es. Aplink jį susispietęs didžiausis vaikų būrys.

Komunistai diena iš die- tų, ir jeigu aliantai supliektų 
nos kalba ir rašo, kad dėl hitieii be jos, tai tik tuomet 
savo ateities Lietuva pati atgidaiytų Lietuvai laisvas 
apsispręs. Apie Atlanto car- apsispiendimo kelias. Kito- 
terį, kuris žada visoms pa- iri o kelio aš neįsivaizduoju, 
veigtoms tautoms laisvę, ko- j. Pakarklis.
munistai, kaž-kodėl, visai________________ ‘
neužsimena. Jie tik sako/ .
kad Lietuva apsispręs, ir vis- 7 rampai Apie Visk(į
kas. ---------

Bet kaip gi Lietuva gali Popiežius Įspėja aliantus, 
pati apsisnręsti, būdama su- kad ju orlaiviai nebombar- 
spausta tarp dviejų milžinų duotų' Romos, nes tai esąs 
replių — tarp Rusijos ir “šventas” miestas. Bet tame 
vokietijos? mieste gyvena aršiausi niek-

Tiesa, komunistai sako, ;:li. Roma turėtų būt nušluo- 
kad rusai buvo Lietuvą ;a i ta nuo žemė; paviršiaus.
“išlaisvinę” ir. turbut, “iš- —-----
laisvins” ją vėl. Amerikoje prasideda tau-

Komunistai pasidarė A- 
merikos “patriotai” tik da
rai-, kuomet jų Stalinui rei- pastatė turtingą 
kalinga Amerikos pagalba. Johannessoną ir 
Jeigu Stalinas nebūtų su sa- 
o bičiuliu Hitleriu susipio- 

vęs, komunistai sabotažuotų 
Vmerikos pastangas ir šian
dien.

didatą $200 ir linkimai kai
nuoja kelis tūkstančius. Bet 
turtingesnė liberalų partija 

faorikantą 
valdininką

ocialistai pastatė sa- , T - . - . - . ..
vo skriaus seki etoriųKnow- '10 -y metus kaip
Rice.

Hitleris šiandien lygiai tinis baitgudžių judėjimas, 
taip turi “išlaisvinęs” fiąn- Baltgudžiai via labai atsili- 
euziją. O ar gali Francuzija Rusi tauta. Iki šiol pas juos 
šiandien apsispręsti dėl sa- buvo tik 2 “partijos” — ka- 
vo likimo? talikai ir pravoslavai. Pir-

Ar galėtų šiandien apsi- mieji skaitė save “polia- 
spręsti Amerika, jeigu galm- kais,” o antrieji—“ruskiais.”
ga priešo armija ją okupuo- ---------
tų, kaip rusai buvo okupavę! Laikraščiai rašo, kad So- 

. . . _ lomonuose viena amerikie-
I V . . y.aia?^ a^slstatyai”n ir Jukvisi gerai žino, kad * f.įu patranka esanti pavadin-
laikiastinmkas. ti militannę kontiolę visoj Rusįja okupavo Lietuvą ne 'lietuvaitės Elenos Jankai- 

rardą jai 
s John Po- 

gyvendamas 
Mich., drau- 
etuvaite.

KĄ RAŠO APIE JAPONIJĄ 
HUGH BYAS.

(šių dienų knygos; recenzija Stephen Pearce)

Hugh Byas. kuris pralei- las. « .-v « • • t
, - -v ių, tvatp rubuvo priversti civilinę Lietuvą? 

ižią atsistatydinti ir Įves- juk vjsį
Rinkimu daviniai buvo Amerikos

likučius reprezentatinės vergę.
KANADOJE AUGA SO
CIALISTU GALYBE. ”ri' Byas rašė apie japonu žmo-
Pora savaičių atgal šioje socialltin  ̂ -ių (lar0.štum^

vietoie buvo rašvta kad No- . J . jų lojalumą savo šeimoms,a S?ot£t prorinrijoj Kana- 1° -c ? H £ artistiš^mą. Bet dabar-
a oeot-a provincijoj tvaria Kanada nera išimtis. Anglį- 

»dos socialistai pradėjo leisti ;oj socialistinė dvasia da 1 Pe Lnyga . apibuciina . siu
“Tho Ga-zotto ” ri J , __ _ dienų gyvenimą Japonijoje,

ypatingai plėšikus ir nacio
nalistus, kurie veikia užkuli
syje ir stumia Japoniją i jos

Mobilizacija? Kodėl_______

lietuviams taika? (ueniaštj, The Gazette. daugiau paklius. Parlamen
“Kova už taiką yra neatidė-. Dabar “Naujienų” korės- ro rinkimai Anglijoj yra ati 

liojamas reikalas.” pondentas J. N. paduoda dėti iki po kaio; bet jeigu
A., w • • ri-latesniu žinių apie Kam- rinkimai tenai ivyktu dabar.
Šitas neatideiiojamas įei- -į05 gociaij«ĮU spaudą, štai tai socialistai Daimtu didžiu- 

kalas uz taną urtikruj, bu- idžjos *d leidžia. vi Sj;a , žfea vifi
vo neauaeliOjamas P<^ nij jočiai: .Imlesni* korespondentai
kojų i et kalas sustabdyti
ginklu siuntimą Anglijai.
Tariant kitais žodžiais, tai 
buvo neatidėliojamas reika
las padėti Hitleriui sunaikin
ti Angliją!

Dviem dienom vėliau, bu- Saskatchewan 
tent 19 d. birželio “Laisvėj,” Health.”
Bimba džiaugėsi, kad jo ko- Winn.ipego mieste—^‘The 
rnunaciškas jaunimas jau Manitoba Commonvveaith.” 
važiuoja \Vashingtonan pi- Toronto mieste — “The 
kie1tu.°‘i ^ooseyehą. štai jo New Commonvealth.” 
žodžiai is tos Laisves .ai- Ottavvos mieste — “Nevvs

:.....................................Comment.”
Broodyno ir apylinkės lie- Nova Scotia provincijoj 

tUMskas jaunimas važiuoja socialistai leidžia sąvaitraš- 
\Vashmgtor.an ir šį setenadie-.y <<The New Canada Week- 
n. dalyvaus la.kos pikete prie jį.” ir dienrašti “Gazette.”
Baltojo Namo. Jie sako: Mes

nenorime kare ir mes nebijosi-! Taigi kone kiekviena Ka- noti, kad visa Rytų Kinija 
me <tą savo nuomonę pa- nados provincija turi sočia- yra užimta japonų, o iš va- 
reikšti \Vashingtone dalyvau- laikrašti, o Nova Sco- karų Kinijos peidaug toli '

ne

Vancouvero mieste eina kurie stebi Anglijos visuo- 
; sąvaitraštis “The Federa- menės ūpą. Ir nėra abejonės, 
tionist.” kad po karo Anglijos socia-

Edmontono mieste—“The listai paims valstybės vairą 
People’s AVeekly.” > savo rankas.

Regino« mies* e   “The Demokratijos įi.imėjimas
Common- baiuoš socializmui dirvą ir 

kitose šalyse!

ŽIOPLAS KLAUSIMAS.
Vienas komunistas 246-

dabartinį užkariavimų ke
lią.

Amerikiečiai labai mažai 
žino, kairiu budu Japonija 
per paskutinius 12 metų bu
vo stumiama karan tam tik
rų vidujinių jėgų. Amerikie
čiams gal teko matyti Japo
nijos militarizmo davinius, 
bet jie ligi šiol nežinojo, ko
kios g-upės žmonių ir Įstai
gų tai nustatė.

Byas’o knyga yra Įdomi 
tuo, kad ji aprašo 3 Įtakingų 
gi upių istoriją — galima Ša

tam “Laisvė.'” numery stato JaP^.n^ undeivvoridą.
klausima, kodėl Amerikos * aį >7^ jaum kaiimnKa1 ar- 

nebombarduoja ‘»>P vadinamos pat-
lietines organizacijos suk-orlaiviai

Japonijos miestų iš Kinijos, 
kam jiems būtinai reikalin- c:a1, 
gos Sibvro bazės.

Rodos. visi iau turėtu ži-

darni ‘Feace YigiP pikiete.’’

Anot “Naujienų,” Bimba 
čia kalba kaip tikras penkta- 
kojų generolas. Siųsdamas 
savo vaiskų Į Vv'ashingtoną 
prieš prezidentą Roseveltą, 
jisai duoda jiems Įsakymą:

Japoniją. Arčiausis kelias Į 
Jnnnniia vra iš Sibvro. Bet

tia turi net du.
Kanados socialistų orga- Japoniją yra 

r izacija vadinasi Co-opera- “Laisvės" mandragalviai, 
tive Commonvveaith Federa- matyt, šito nežino, jeigu sta- 
tion, o sutrumpinus—C.C.F. to toki žioplą klausimą.

Socialistų Įtaka Kanadoje
JUOKDARIAI.

“Laisvė” rašo: 
“...batu

nuolatos auga ir partija stip 
jus nebijokit parodyti tikra Jėja. Šitą faktą paiodo ne 
savo komunacišką* dvasią t^tai turtinga jų spauda.
Washingtone. Pikietuokit bet ii rinkimų davimai. Štai 
BaltajĮ Namą drąsiai, kaip keIi pavyzdžiai: 
tikrieji kvislingai. * Britų Kolumbijoj šių me

Ir šitą valstybės išdavyste tų lapkričio mėnesy buvo 
Bimba * vadina “prakilniu papildomieji rinkimai atsi- 
darbu.” Girdi: radusiai tos provincijos sei-“..jsekėlimui pinigų dėl pa- mėly vakansijai užpildyti, siuntimo tVashingtonan pikie- Socialistai pastatė savo kar.- dien3s užėmė didžiausiu4 to delegacijos, šį šeštadienį dioatu George Stirlingą, Afrikos plotus, o ančiai per 

‘Laisvėn’ svetainėje jaunimas prieš kuri priešingos partijos pora savaičių nugrūdo Rom- rengia šurum-burum. Dalyvau- sudarė koaliciją ir pastate mėlio armiją anie <809 mylių Rime. paremkime jaunimą pra- ?avo kandidatu majorą atgal. Tai kokiu gi patarimų kilniam darbe.” Thompsoną. Socialistas Stir- Įįems galėtų duoti Sovie.ų
Ir kam matot šita talka įingr ??V0 Ti’138 balsus’ ° Rusiios senei olai. kurie mo- l , kaip matot, šitą talka koalicijos Thompsonas vos ka tiktai trauktis ir traukda- Hitknu, ouvo mobilizuoju . , miesi aUal jau atidavė i rie-

ma Pačios Laisve, salėj, Bntų Kolumbijos seimely šui pusę savo šalies?
Bimbai vadovaujant socialistai užima antrą vie- Rusu pf.neiolų natarimai
«<v7iaiI) »at f eiAUiy Liberalų koalicija turi aliantams Afrikoie galėtu

Vl?nie^ Ie^akt0J?us A,ld" 20 vietų, socialistai 15, kon- būt naudin- i rikiai Romme-
rulis. Naujienos paiodo, servatorių koalicija 11, ir po liui.
Laf’ vieną vietą kitos partijos.

“V. Andrulis vedė hitlerišką Winnipego mieste buvo t «A?4CLZ!JA.propagandą ‘Vilnyje,’ nes jisai panašus l inkimai i Manito- Leb^ua r•>,t ųo. — Būti) agitavo prieš pagalbos tei- bos seimeli. Konseivatoriai vęs Fiaucuzijr • prezidentą' kimą Anglijai, kuomet Anglija jr komunistai nedrįso savo Lebrun paspruko užsienin, buvo palikusi viena kovoje kandidatų statyti, nes Kana- Naciai r.oiėjo ji sugauti, be; prieš Hitlerį; (2) kartojo na- doj reikia užstatyti už kan- nespėjo.

.aidžios ir pavesti ekonomi- Jeiglj įvyktų taip, kaip Kariaujančiųjų Franeuzų
.*6 n politiška Kontiolę mili* komunistai trokšta _  ip’oti i • i u * * **tarinei klikai.'„asilieklnt tik “kT, .š UeS Museller u2Mne-
mperatorių, Kuris faktinai išvyti ir ju vieta užimtu Ru-
>UBva? iXR kad iie nesekė sij®s.,?>olže.vt1“į ~ Lieiu.7sikad"apie'20 franeuzų karo 

Bvas sako, Kaa jie ne.eKe nadetis nei kiek nepageretu.!’. ,-.... Tnnlnnp likę nenu-\okietijos, bet grvzo prie bkunantu «nalva na«ikei«‘u • į- lou.n?. n^n.u
baudžiaviške- TaDoniios f ‘ ? Pv , ,'U’ brandinta ir ne dabar tekę□auoziav 1SA<_; Japonijos ket salis Vistiek butu oku-l ... ĄTnąeller ąako
• kuri eezistavo ligi 1868), r,uota Vietoi rudu okunan-1 ?( j * i j- •’•orio imnavotnn,,' knv-rv tiv I™0,13- v lel0J ru.aM oKupan- kad Toulone nuskandinti Vl- v2aa imperatorius bu\o tik butų raudoni okupantai,
figūra militarinės kontrolės, jf yėĮ prasidėtų Lietuvos ru*
Kalbėdamas apie jaunų ka- ginimas, kaip buvo po 1940' 
ininkų bylas, p. Byas paro- metų juk tie 12,000 iš Lie

jo, kaip jie terorizavo savo tuvos ištremtų žmonių per 
vyresniuosius ir privedė vai- bolševikų okupaciją aiškiai 
džią ai čiau prie aktyvaus parodo, kad jų vieton butų
karo- . . atgabenti rusai, jeigu karas

Autoriui buvo gana sunku nebūtų apvertęs bolševikų
aprašyti japonų patriotines planu kojomis aukštyn, 
organizadiias, kurios stūmė " ' .. ......Jeigu Rusijos bolševikai 

neturi tikslo naikinti lietu

admirolas Museller užginči
ja Amerikos laivyno sekre- 

i toi iaus Knoxo pareiškimą.

si laivai.

Jugoslavų partizanams, 
kuriems vadovauja gen. Mi- 
chailovičius. ginklų ir amu
nicijos pristato Amerikos 
lėktuvai. Taip sako gen. Mi- 
chailovičiaus padėjėjas, kū
jis dabar yra atvykęs Wash- 
ingtonan.

kaidžia Į militarinius užka- 
riavimus. Bet jis parodo pa
ti iarko Tojamo figuią, kuri® 
via savo pasekėjų pripažin- 
.as kain žymus patriotas, tu
rėjęs didelę itaką valdžioj

Komunistai šmeižia gen.
•ybę, tai kur dingo laikraš- Michailovičių “Hitlerio ber-i i . ' a . a. _ •_ *• noro bnmnnitukas “Raudona? Artojas, 

kuris Minske buvo leidžia
mas Baltgudijoj gyvenan
tiems lietuviams? Kur din-bet visada laikęsis nuošaliai. , . ..

kurie atlieka šlykščiau- Jš visu “patriotų” biau- ?° ^askvoje ėję? lietuvių, -AV,A'L° 
rius darbus. Iriausi buvo galvažudžiai. ^urnajas P*7eka:as u* kiti,n<»

Jaunų karininkų sukili-; lou ie žudė politinius žmones [eldiniai .
mas prie jų vyresniuosius Į-i už pinigus. CQ11 ° ’ ”s,fOTV1

Byas’o kr.vga turi netiks- Pabėgę iš Lietuvos Palec- 
lumu medžiagos sutvarkv- kiai, Juškos ir kiti kvislingai 
mo žvilgsniu gerai nušviečia jau priversti savo vulgariš- 

iaponų patriotingus kus raštus siųsti Į “Laisvę”

vyko 1936 m., kada jie su 
.'gvo pulkais užpuolė seimo 
luinus ir kitas viešas vieta' 
Tokijo mieste, pagrobdami Į tuos 
ir užmušdami kiek tik ' 1
jo surasti Japonijos aukštų 
• aidžios valdininkų. Byla 
prieš juos Įrodė, kad jų tiks-

galė-! galvažudžius.

IŠ PLATAUS PASAULIO.

Stalino 
užtemdė juos visus. -

labai gerai, .is gu 

Jungtinės Tautos Afrikoj į sa

vo generalinį štabą gautų nors

ANGLIJA.

li U
vieną Sovietų Sąjungos gene- ventojus, kad 
rolą. kuris galėtu suteikti daug

naudingų patarimų.” 

Amerikos spėkos keli;

nu. nes jis nėra komunistas 
ir smarkiai muša nacius. Ko
munistai bijosi, kad jam lai
mėjus, Jugoslavijoj jiems 

nei iiems, nei

Laikraščiai praneša, kad 
chicagietis Dr. F. Biževskrt 
anądien maudėsi Michigano 
ežere. Tai nieko nauja. 
Southbostonietis B. Kontri
mas iki šiol per visą žiemą 
kasdien eidavo jūron mau
dytis. Ir visuomet buvo svei
kas kaip kl ienas. Bet šįmet 

jau

kurie žudyda- jr “Vilnį.” Amerikoje mu- 
rni Japonijos Hberališkiau- giškiai bolševikai gali lietu
sius vadus tikra5 atnešė karą vių kalba laikraščiu? leisti,
i Tolimus Rytus. FLIS. bet Sovietų Rusijoj—ne! Ir įutarė'Vesimaudvt, ”ir 

jie da kalba, kad po Rusijos o-av0 “šalti.”
bolševikų diktatūra Lietuva ’______
•rali “apsispręsti” riėi sava; cfcicaeos laikraščiai

kuri likimo!
Demokratiškai

pra-
neša. kad ir tenai jau par- 

mviteikę duodama arkliena. Butu i-
reikalavo baigti karą.

ksta popisrienj.—An- Tuomet italai kareiviai šovė , _ , ,
s valdžia atsišaukė i gy- ’• vokiečius kareivius. Sako- ^7?on.es 2eo5 oomu, kad kas nors paais-

bem 190,090 
i iaus. Fabrikai 
i naują popietį
rioti.

ie surinktų 
eno popie- 

ji perdiibsią 
maistui ;v-

ŠVEICARIJA.
Mirė jėzuitų “generolas.”

-Šveicarų žinių agentūra 
paskelbė, kad Ramoje mirė 
kun. Vladislovas Ledochov- 
>kis. žinomas kaip jėzuitų
“generolas” arba 
popiežius.”

na kad buvusi smarki fa- Atlanto Gareli. Bet as kintų. kur yra 
ri tu su naciais kova. žiuiiu i tai skeDtibkai. Ii štai mėsai arkliai.

dėl ko. Rusija šandien kari -----
OL ANDIJA. liauja aliantų pusėj, kad ir

Olandų “Paleckis.”—Bu- prieš savo norą. Ir ji via m - 
ve- olandų fašistų lyderis versta nešti šio karo našią.
Airton Musserc parsidavė Todėl, ar kas nori ar ne, 
naciams okupantams ir tapo pri« taikos stalo ji turės di-

traunarni tai

New Yorke neužilgo Įvyks 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas, ši Taryba yra 
gavusi iš Drezidento Roose
velto užtikrinimą, kad po 

jų paskirtas Olandijos ko- Heli ba’^a. Jos apetitas i Pa- karo Lietuva vėl bus laisva 
misai u. balčio valstybes taipgi dide- i> nepriklausoma valstybė.

lis. Juk dėl to, kad gauti tas ---------
valstybes, ji padarė labai Sakoma, kad laikraščiu

FRANCUZI JA.
O< ginizuos a~miją.— Sa

koma. kad maršalas Petain 
— =~ priėmęs Hitlerio pasiuljToą

kuiti nauja franeuzų armiją, bos piezident 
grrtio Batistą

it ALIJA

BELGIJA.
Arcitaro amerikiečius. — negarbinga sutartį su Hitle- korespondentas Washingto- 

“aklasi = Belgijoj gyvenančius ameri- riu. (Veikiausia dėl to i»‘ Į ne turi turėti apie 40 visokių 
kiečius naciai areštavo ir iš- kara Įsivėlė.) Todėl sunku pasų ir liudvmų. jeigu jis no- 
vežė Vokietijon. Jų skaičius tikėti, kad taikos konferen- jį būt visur įleistas.
da nežinomas. cijoi ji sutiks geruoju tų vai- ---------

--------- stvbių išsižadėti. Bet da sun- iš Maskvos telegramų ma-
KUBA. kiau tikėti, kad aliantai no- tori, kad nežiūrint atkaklių

Siūle pulti Ispaniją.—Ku- retų dėl to skelbt; Rusijai jūsų atakų, vokiečiai ne tik
as pulk. Fui- kara. Asmeniška’ ;> 3Štone- ;ai nepasiduoda, bet ir pa

siūlo alian-.norėčiau, kain niekas "eno- tvs smarkiai atakuoja.
• t. ..si.— _  ..s‘i.”,ms tuojaus imti Ispaniją, retu šimtine užrizibinęs

Fašistai šaudo nacius. — nes kitaip ją paimsiąs Hitle- jieškoti nikelio. Dėl mokytojų stokos Illi-
Milano mieste vok ečiai ka- ris. Jis sako, kad tam pritar- Jeigu Rusija iš šio karo noiaus valstijoje užsidarė 
eiviai šovė Į mote ų minią, tų Pietų Amerika. kokiu nors budu pasitrauk- apie 1,000 mokyklų.

saidair.es
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KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETU5 ATI

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
vo reikalo. Lai tik dirba 
Kliubo naudai ir nekiša ko
jos lietuviams.

Lietuviams reikalinga vie
nybė ir jie šiandien pusėti
nai gražiai apsivieniję. Jie

Iš Šv. Jurgio Draugijos 
susirinkimo.

Gruodžio 2 d. buvo Šv.
Jurgio Draugijos priešmeti- 
nis susirinkimas Amei ikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo pa
talpoj. Žmonių buvo viduti- gausiai remia Ameriką ir 
niškai. Priešmetiniuose su- jos pastangas karą laimėti, 
siiinkimuose būna renkami Jie lemia n Lietuvos nepxi- 
organizacijos viršininkai. Po klauscmybės idėją, kad mu- 
pernykščio perversmo ko- sų tėvų žemė outų paiiuo- 
munistiškas pirmininkas J. suota iš po Hitlerio piie- 
Kairis tąsė tą organizaciją spaudos ir iiktų laisva de- 
nariu nesiklausęs į visokias mokratinė šalis, bet nepa- 
nelietuviškas politikas ir, lyg tektų rusams, kurie vis ją 
pasityčiodama5 iš orgamza- savinasi ir komunistai jiems 
ciio«. vis skelbdavosi, kad turavoja. Todėi lietuviai, 
šv. Jurgio Draugijos nariai kurie myli Lietuvą, turi bu- 
jį “myli” ir todėl laiko ii sa- dėti, kad komunistai vėl ne- 
vo pirmininku. To buvo jau padarytų tokios šunybės, 
perdaug ir šv. Jurgio Drau- kaip pernai: susišaukė neva 
riios nariai iau nebegalėjo tai “organizacijų” konferen- 
tokios arogantijos pakęsti. Ir ciją ir užgyrė Lietuvos pri- 
pereitų metų susirinkime jungimą prie Sovietų Rusi- 
komunistą pirmininką jie jos. Lietuvai globotojų ne- 
suscendavo nelaukdami nei reikia; ji gali daug geriau 
rinkimų. Atėjus rinkimams, valdytis pati be rusų ir vo-.

freefas Pustapfc

G YVENIM AS
Amerikiečių PaUuosuoti Angiai

Apis 500 Anglijos jurininkų nuo laivo "Mar.c'nt ter" buvo ir.'.err.eyJt franeuzų Afrikoj. 

Dabar, kai tą kraštą užėmė amerikiečiai, šitie anglai buvo paliuosuoti ir grįžta namo.

išsirinko savo phmininku J. kiečių pagalbos. Užtad na- mažąsia5 tautas ir jų ateiti, kai. 
Arnbrozsiii. J. Amhisziiitis liu piicvolc ko clnugiHusidi visij duomenų. Htrodo, skleic

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEREIKIA

LAWKENCE’O KOLONIJOJ RENKAMI 
LIETUVIŲ KAREIVIŲ VARDAI.

Drg. M. Stakionis surinko terį ir šeimyną.
jau 260 pavardžių.

Musų draugas M. Stakio
nis praneša iš Lav/rence’o, 
Mass., šitokių žinių: 

i Pas mus dabar renkami

Todėl, gerbiamieji lietu
viai, ypač užmiesty gyve
nantieji, Dracut apylinkėj, 
norėdami kad jūsų sunaus ar 
brolio vaidas butų įtrauktas 
i visų lietuvių surašą, pri-

: armijon išėjusių lietuvių siųskite ji žemiau paduot i 
:vardai. Kun. Bakunas renka adresu: M. Stakionis,
savo Tautiškoj Parapijoj, o 
kun. Juras renka Romos 
katalikų parapijoj. Tai yra 
svarbus ir naudingas darbas.

Aš jau iš pirmos dienos 
renku vardus lietuvių, kurie 
išėjo aimijon iš SLA 41 
kuopos ir skelbiu juos SLA 
organe “Tėvynėj.” Buvau 
surinkęs jau apie 40 vardų, 
o dabar tenka užimti da pla
tesnę dirvą, nes kilo reika
lavimų, kad butų surašyti ir 
paskelbti visi Lawrence’o

29 Monmouth st.f 
rence, Mass.

JL3.\

Iš Pietų Amerik&s.

i rĄ

l

Jie per savo spaudą
. . . ,■ . . .. . . „------------------- - ..kleidžia lietuviuose demo-

nėra joks politikas, bet rim- lankyti organizacijų susinn- ^a(j Atlanto Čarteris nėra lalizaciją. Bet praėję di-
. .. x palaidotas ir yra vilčių Lie- džiujų organizacijų rinki-

‘ unu<= tarnauja lietuviškas elementas neP^j- tuvai vėl atsikelti iš mirties mai rodo, kad veik visose
patalo ir vėl gyvuoti laisvai organizacijose, kur tik iš- Kliubas buvo surengęs lietu- 
ir nepriklausomai nuo kitų stojo tikri lietuviai, geri šios viams kareiviams atminti 

j ~ _ valstybių. J. B. Laučkos ap- šalies patrijotai — rinkimus vakarą Liet. Ukėsų Kliubo
New Yorko ir jo Apylinkės ^valga daiė gero Įspūdžio i laimėjo. Stalino saulė lietu- mažojoj svetainėj. Tokioms 
Lietuvių Tarybos posėdis, organizacijų atstovus, kurie viuose jau gesta. Bimbizmo pramogoms Kliubas svetai- 

Gruodžio 7, Apreiškimo tanku plojimu pareiškė jam dienos baigiasi. Lietuviai nę duoda veltui. Nuo paren- 
parapijos svetainėje, buvo padėką. pradeda suprasti, kad mums gimo liko $40 su viršum pel-

didžulėje organizacijoje būt jau trečias iš eilės New Yor- Plenumo vardu J. B. Lauč- reikia vienytis i krūvą šioje no, kuris nutarta nusiųsti lie-nnrmninVii’ Tin vnnrrGCi no v i •• a i- i - t • . a._• _

tas lietuvi? ir Amerikos pat- kimus ir daboti, 
riiotas. Jo
Amerikos Jungtinių Valsti- davinėtų Lietuvos
jų armijoje.

Komunistuoją elementai 
šv. Jurgio Draugijoje tuo 
Įvykiu nepasitenkino ir nė
rėsi iš kailio: kaip tai ne jų 
plauko žmogus gali tokioje

moms valstybėms.
sveti-

LAWRENCE, MASS.
Vakaras lietuvių kareivių 

atminime':.
Lietuvių Moterų Piliečių

piiminipku! Jie rengėsi per į. jo Apylinkės Lietuvių ka siūlė išleisti anglų kalba nerimties valandoje. Tik tuviams kareiviams po porą 
•nioMo i - i-------—x_ t .--. -L------------ veikdami išvien, mes atsiek- dolerių kaipo dovaną Kalė

doms. Girdėt, kad moterys 
vėl rengia kareiviams toki

visus metus J. AmbrozaitĮ Tarybos posėdis. Šiame po- knygą 25 metų Lietuvos ne- 
įinkimu metu išstumti lauk cgdyje priimtos šešios nau- priklausomybės sukakčiai, 
ir prieš fiureri A. Bimbą pa- jog organizacijos. Dabar jau Jis nurodė, kad knyga pla- 
taisvti savo susmukusi var- prįe \ew yOrko ir Apyiin- nuojama leisti virš 2 šimtų 
dą. Bet jiems tas nepavyko, ^ės Lietuvių Tarybos pri- puslapių. Knygos turinys 

štai ir rinkimai. Komunis- kiaušo virš 40 organizacijų, 5pridė? iš Lietuvos istorijos, 
tai prisikalbina J. Levandą- taip kad Taryba atstovauja is kovų uz savo nepriklauso 
Levandauska i kandidatus virš 5 tūkstančių organizuo- mvbę.
ir tikėjosi laimėti rinkimus, tų lietuvių.
Levanda apsiėmė į kandida
tus, o J. Draugelis vertė ki
birus visokių srutų ant J.
Ambrozaičio galvos, kad jis Lietuvos neprikbu.
toks ir tote, kadĮ lis neatliko Jis nurodė,
to, neatliko kito Nariai vasafio yra paim.
klausėsi tos J. Di augelio iv.ncto.- Hali dHjhis 
agitacija ir stebėjosi: “Kaip 
kadaise buvęs rimtas žmo-

Sime sau 
gero.

ir visai žmonijai

Iš Kriaučių 53 skyriaus

Plenumo siūlymas _ Gruodžio 9, buvo kr iaucii 
priimtas ir pradžiai paskir- 54 skyriaus priešmetinis su 
ta trys š’mtai doleriu tam sirinkimas AL? Kliubo na 

D. Averka darė varde pa- reikalui. Knvga. manoma, me- Susirinkimą? buvo skait- 
rengimų komisijos

pai engimą sausio 9 d. TaL^aug man padeda. Jo sūnūs 
geras ir pagirtinas dalykas, 
ad atjaučiami musų lietu
kai kareiviai.

Lietuvių draugijos yra
prisidėjusios bonų pirkimu___

aug. Kiek kuri išgalėjo, Į jau tamvboi). Prižadėjo

Brazilijos lietuvių nelaimės.
Sao Paulo mieste, Į lietu

vio Mykolo Vaidoto namus 
Įsiveržė nakties laiku plėši
kas ir trimi revolverio šū
viais Vaidotą sunkiai sužei-

... ____ ___ dė, o pats pabėgo. Vaidotas
lietuvių jaunuoliai, išėję ton gydomas Santa Casa ligom- 
garbingon Dėdės Šamo tar- IieJ_e-
nybon. Gavau tam darbui Juozas Laskevicius, tram- 
daug pritarimo ir paragini- 'aju. konduktorius sunkiai 
mų ne tiktai iš Laivrenee’o, sužeistas tramvajų katastro-
bet ir iš apylinkės. Gavau ,
paraginimu nuo senu veikė- Sportininkas Edvardas 
jų, kaip nuo D-ro Mikolai- Jakubauskas sunkiai suzeis- 
čio (jau miręs) ir nuo drau- tas omnibuso susitikime su 
gijų. Iš organizacijų piliau- tiamiajum.
tinis pritarė tam darbui Lie- Nuo tifo ligos miiė jaunas 
tuvių Ukėsų pirmininkas lietuvis, Švedas.
Julius Zunvell, kuris sakė, Juozas Gareckas, 57 metų 
kad sulinkus visu lietuviu amžiaus, besimaudydamas 
kareivių vardus, galėsime tą nuskendo Tietes upėje, 
sąrašą iškabinti Kliubo
kambariuose. Aušros Vartų d.0??35. Žiemelis, per gir- 
Draugijos pirmininkas Jur- tuokliavimą sužeistas, uz 
gis Laukaitis ne tiktai prita- muštynes nuteistas 4 metus
ria tam darbui, bet ir pats kalėti. .

Jonas Gudelevicius ir Juo- 
irgi tarnauja. Pritaria ir šv. zas Sasnauskas dingo be ži- 
Onos Draugijos pirmininkė nios, kaip daugelis Brazi i-

\7xmi nacfaniAlllMarija Zautriene. laiogi
prisideda prie šio darbo Ju- !?iku paslaptingai Į kur tai 
liūs Stanevičius (jo sūnūs išvyksta. “A. L. B.”

i ’
i į
/
u «• <
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iek pirko. Lietuvių Ukėsų kooperuoti šiame darbe ir 100 lietuvių savanorių Įstojo 
Kliubas pirko $1,800.00 ver-'jjct Korp. Duonkeoyklos Brazilijos armijon. 
ės, Ausros Vartų Draugija duonos išvežiotoias Juozą- L. Balsas” rašo: —
-Sl,200 00, Šv Onos Drau- pas Yurčikonis. Mes tikimės virš 100 jaunų lietuvių pa-

~ ?rh° ?-'°°’vPrUV1U surinkti visuc musu aPYlin- stojo savanoriais Brazilijos 
PlhtC1U Khubas— kės lietuvius, kurie tarnauja kariuomenėn, kad bend ai

.. . . vp , , . noet^Vc? AUP?i'Dr" armij°i- Aš renku visus var- ?u demokratija kovoti priešcius ir naujas \ . Paulauskas, t $100.00, ir SLA 41 kuo- dus be skirtumo ju pažiūru. nacius 
I Trade Boarda išrinkti ėję ,a-$100. | Vėliau viri vardai tilps “Ke- Nuo pereito mėnesio B: a-

M. Stakionis. Įeivy,” “Tėvynėj” ir “Nau- zilįjoje paskelbta visuotina
i ietį i\7i6i<rkc m mac dienose. Vardai renkami rnobilizacija vyrų r.uo 19 iki 
LIETUVIŠKOS FILMOS. jLavvrence’ure, Methuene. N. 45 metų amžiaus. Ima ir 
Filmininkas Kazys Motu- Andovery. Andoverv h Dra- svetimšalius. Taigi, lietuv ai 

zas dabar rodo New Yorko eute. nes šie miesčiukai yra nelaukė, kol juos mobili- 
apylinkėj lietuviškas filmas, priskirti prie Lawrence aus. zuos> bet stojo savanoriais, 
sūrios vaizduoja spalvuotą Turiu surinkęs jau virs 260 kurių skaičius kasdien di- 
“New York at War” paradą vardų. Jeigu jaučiate, kad dėja.
ir dalyvavusius jame lietu- sunaus ar brolio vardas 
vius. Rodoma ir Lietuva sa- nepriduotas, tai galite para- 
vo gražios gamtos spalvose. s.Vti atvirutę paduodant io 
Filmų reikšmę aiškina radi- vardą, pavardę ir adresą, ir 
jo žinių komentuotojas Jo-! prisiųsti man. Pažymėti sy- 
nas Valaitis. jk,u koki laipsnį

* Patcrson, N. J., filmos bus užsitarnavęs
rodomos Navickienės salėj,
293 River st., 26 gruodžio.

iingas nariais. Rinkimų ei
goje, pirmininku vėl išrink
tas V. Zaveckas sekantiem 
metams pirmininkauti. Į 
Joint Boardą išrinktas jau 
ėjęs tas pareiga?. Pranckevi-

praneši- bus gatava apie kovo ar ba- 
mą, kaip rengiamasi minėti iandžio mėnesį 1943 metų.intin’AC’ •nzNTN’inVl

Advokatas R. Jurgėla 
pranešė, kad jis susižinojo 
su Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir nurodė, kad ALT po
sėdis bus New Yorke sausio 
pradžioje, 1943 metais. Ta- 

nę programą, kurie toje sri- nĮe posėdyje ALi spręs at- 
tyje jau dirba. Numatoma Į eityje platesni veikimą tar- 
koncertine programą gauti Pe Amerikos . lietuvių. Jo 
n-lę Katkauskaitę, Metropo- pranešimas priimtas, 
litan Operos žvaigždę, kad F. Bajoras siūlė pakeisti 
padainuotų. Šokėjų grupė N. Y. Lietuvių Tarybos var- 
irgi mokinama. Bilietai jau dą, pridedant: New Yorko

ta Webster Hali, didžiulė 
svetainė prie 119 East 11-th 
si., New Yorke. Pavesta pgus pavirto komunistų įran- Jankam; suruoįti korįertę 

kiu ir plusta J. AmbrozaitĮ, _rA<n.„„a cr:_
o į pirmininko vietą persą 
komunistų pataikūną Le
vandą.” Supratę nešvankia 
komunistų politika nariai 
vėl išrinko gana didele bal
sų dauguma J. Ambrazaitį
s\. Juigio Draugijos PĮrnn- padaryti ir paruošti platini- ir jo Apylinkės Lietuvių Ta- 
unku. \ įsi nepamatuoti ko- n,u| plakatu pirma servą rvba. nes daugelis organiza- 
munistu uzmetmejimai nue- atspausdinta ‘ ;r baigiama cijų nori prisidėti prie New 
jO \eiais. platinti. Tuo jaus bus spaus- Yorko Lietuvių Tarybos, o
i- * -i i • • o-i- dinama antra plakatų šeri- Lucrr.et mec apsiribavem tikI, Amenkos Lietuvių Pilie- ja kul.. . į. New yorko miestu, tai jo

cių Kliubo iu.innk.mo, pajė?oį apylinkės atpUoia. Ta; F.
Gruodžio 4 d. buvo ALP dalyvaus musų 25 metų pa- Baioro pasiūlymas tapo 

Kliubo priešmetinis susirin- rengimo programoje. Jo vienbalsiai priimtas ir nuo 
kimas. Narių dalyvavo vidų- pranešimas priimtas su di- dabar ši organizacija vadin-
tiniai. Šįmet ALP Kliube dėlių pasitenkinimu 
veik vienbalsiai patvirtinti 
seni viršininkai, pirmin’nku
K‘. Kreivėnas, iždininku Vii- STurtuvių Taryba rea- 
cmskas, sekretorium Čepu
lis. Tik A. Li.nkus vice pir
mininku išrinktas naujas.
Board direktoriai irgi pa
tvirtinti bevei visi

J. B. Laučka padarė pra
nešimą, kaip į N. Y. ir Apy-

New Yorko ir jo Apy
linkės Lietuvių Tarybv.

Teko man dalyvauti ir se
niau keliose sukurtose orga
nizacijose, kurios ryžosi pla
čiu mostu veikti vienoje a- 
kitoje srityje. Bet tokios 
nuotaikos ir tokios armoni- 
jos neteko manyti, kokią mes 
turime New Yorko ir Apy
linkių Lietuvos Taryboje. 
Seniau suėję lietuviai į pasi
tarimus svarbiems darbams 
dirbti, tuojau5 už menknie
kius imdavo bartis, vieni ki
tiems prikaišioti. Dabar kas 
kita. Čia katalikų veikėjas 
ar dvasiškis, o ten sandarie-

guoja musu lietuviška spau
da. Jisai nurodė, ko pirmes- 
niuose susirinkimuose nebu
vo minėies, kad “Keleivis”

- • a-i t o • ’ kuo pirmiausia užgina to- naujas išrinktas tik J. Berno- Tarybos isikurima. 
tas į mirusiojo W. šabuno
vietą. J- B. Laučka pažymėjo,

Kaip kas mano, kad reikė- s/u(? ^a\ku.. 
jo išstatvti kita kandidatą !PaH<?a ,r..llove?1 
prieš pirmininkį nes jis yra ^eizus. Ar jie suprato, kad
Maskvos garbintojas: Jis, P.ne? ve^ ar ,ssp
kaip ir šv. Jurgio Draugijos ^rne, šmeižtų ieksiKona> 
pirmininkas, nesiklausęs or- Tarybos adiesu. 
ganizaciios narių pernai tą- Toliau J. B. Laučka nuro- tis ir tautininkas, o kitur so- 
sė ALP Kliubą po nepalan- dinėjo, kaip kitataučių spau- cialistas ir visi randa ben- 
kias lietuviams konferenci- da reaguoja i tarptautinę drają kalbą—kaip pagelbė- 
jas. Pereitų metų rinkimuose lietuvių bylą nepriklauso- ti Amerikos pastangoms ka- 
jam pavyko išnešti savo ku- mybės klausimu. Reikia pa- rą laimėti ir kaip pagelbėti 
dašiu ir likti pirmininku, o sakyti, kad J. B. Laučkos su- musu tėvų žemei Lietuvai 
per šiuos metus iis buvo tit- rankiotos iš amerikoniškos pasiliuosuoti iš po svetimu- 
sargus ir, neatsiklausęs or- spaudos nuomonė5 apie Lie- jų jungo. Tokioje nuotaiko- 
ganizaciios narių, niekur tuvos ir kitų Pabalčio kraštu jė dirbant, galima šį bei tą 
ALP Kliubo vardo nevalkio- likimą vra gražus darbas ! -nuveikti, 
jo. Reiškia, žmogus parimo- Jis pateikė daug duomenų Tiesa, komunistinis ele- 
kino. Užtat jam niekas ir ištraukomis, kaip stambus mentas į lietuvių vieningu- 
opozicijos nedarė, nes nebu-šios šalies žmonės žiurf į mo pastangas žiuri skeptiš-

• as pareigas: J. Jasaitis ir J. 
Buivydas. Į Trade Ekzekuti- 
vį Boarda išrinktas naujas 
narys P. Grabauskas, i 
Board direktorius palikta 
~<niau ėjęs tas pareigas A. 
Bubnys. Iždininką palikta' 
jau keli metai einąs tas pa
reigas F. Milašauskas. Loka- 
o pildomosios taiybos na
rai palikti taipgi senieji: J. 
\mbrazaitis ir V Daubaras. 
Lokalo Pildome5: ? Taiybos 
^eki eterius paliktas senasis 
A. Linkutis.

Lietuvių lokalus pagerbė 
naujas įsigytas vėliavas, 
vieną įsigijo Amalgameitų 
unijos lokalo vėliavą, o ant- 
ą Amerikos vėliavą. Kada 
vėliavas iškėlė, nariai atsi- 
5tojo jas page? .1. o tuo tar
iu p. Jankienė paskambino 
pianu ir St. Vitaičio duktė 
sudainavo “Star Spangled 
Banner” ir “Lietuva, tėvynė 
musų.”

Po rinkimų ir visų cere-1 
monijų, buvo išklausyti ir 
priimti iš įvairių unijos įstai
gų pranešimai. Nupirkta į-l 
vairių organizacijų ti kietų 
į jų parengimus, ir susirinki
mas užsidarė.

Vvt. Katilius.

Nelaiminga lietuviu jeTrry- 
na Argentinoj e.

Barisso mieste, Argenti- 
jis turi noJe, gyvena labai nelaimi 1- 

ga Arenauskų šeimyna. Zu-
.............. .. . zana Arenauskienė jau ke-

Virsminėti draugijų pir- |Įntj metai yra kankinama 
B 1 , , v minink u yra išreiškę mintį, reumatizmo ir negali paeiti. 

Great Neck, L. L, Kasmo- kad ve.tėtų per visas J. A. Dabar gi fabrike buvo su- 
r^USooSa eJ’ Steamboa^ Valstijas surinkti lietuvių žeistas jos įr taip pat
Rd., 29 giuodzio. kareivių vardus, gal ateity pni: if,voie

Cliffside, N. J., Kazio Gri- jįe bus istorijai medžiaga.__________
niaus salėj, 267 Walker st., Svarbu bu? žinoti, kiek lie-

J. Uždavinys skundžiasi 
“Tėvynėj,” kad iš miliono: 
Amerikos lietuvių neatsira
do nei vieno, kas parašytų j 
J. O. Sirvydo biografiją. Tą 
darbą turėjo atlikti jo paties 
sūnūs. O ka5 rašo Dėdės Šer
no biografiją9 žemaitės ir 
Marijos Jureelionienės bio
grafijų taipgi niekas nerašo. 
Nėra ir kun. Dembskio bio
grafijos. O jų nuopelnai di
desni kaip J. D. Sirvydo.

f ;
j

ftf fcefc loiej—YOBRSi

30 gruodžio
Visur pradžia 7:30 valan

dą vakaro, Įžanga 35c.
“Salomėja”, arba kaip buvo nukirst* 

ir. Jonui Kalva. Drama vienam" 
akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertėtų kiekviemm per
skaityti............................................... 28e.

Thls var calls f or evuy 
et energy, every dlme and doDaz 
ve can muster for sblps and 
planea and gims.

EDt the enemy vtth a |38 
Bond. Hurt him vlth a |80 
Bood. Help to blov blm sky- 
hieb vlth a SJOO or $1.000 Bond.

Don t delay — ešery h o ar 
counts. Buy Uhlted States 
Defense Bor.ds and 8tamps 
TODAY.

tuvių ateivija Amerikoje da
vė vyrų Amerikos kovai už 
laisvę.

Per SLA organą “Tėvy
nę” nariai-kareiviai jau pa- 
»eiškė pageidavimą, kad 
SLA kuopų darbuotojai 
linktų lietuvių kareivių var
dus. Kur nėra SLA kuopų, 
tai kiti darbuotojai gali pa
sidarbuoti lietuvių istorijai. 
Žinoma, visu5 surinkti sun
ku, bet didžiumą galima bu
tų surinkti. Tuomet matysi
me, kiek lietuviu tarnauja 
šiame pasauliniame kare.

Šia proga reikia tarti užuo
jautos žodį Jonui ir jo mote
riai fndilams. kurie gavo 
pranešimą, kad yra dingęs 
jų sūnūs, Corn. Anthony 
Stankaitis iš N. Andoverio, 
ir M. Barisam (latvrencie- 
čiam). kurių sūnūs Alfonsas 
yra dingęs submarinoj. Al-! 
fonsas paliko nubudime mo-

Da vienas lieluviikas k?pas 
Tolimoj Argentinoj.

Rosario mieste, Argenti
noj, nesenai mirė 4 sąvaites 
ligoninėje išgulėjusi Ona 
Gužauskienė, po tėvais B r- 
žinskaitė. Velionė sirgo reu
matizmu ii širdies liga. Pa
laidota “La Piedad” kapi
nėse, Rosario mieste. Liko 
nubudęs vyras.

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTF.EN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokiu Gėrimų. Alavs, 
gardžiai pagamintu Val

gių ir Užkandžių.
Ci* gaunam* ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET
»llRl E.H1KR VAjiS

i



lat virtas keleivis, so. BOSTON No. 52. Gruodžio 23 d., 1942 na.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

kas ir kaip daryt Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
Kas reikia žinoti, kad 
pielyčia neprisiveltų.

Pieluoiant vari. žalvari ar

Kaip apsaugoti Įrankius,
kad nerūdytų, 

įrankiai labai genda nuo

viršium ir daugiau jo nebe- Pa^ geltono vasKO. budėti į 
ima. Kad tas neatsitiktų, rei- kokį nors indą ir tą indą dė- 
kia kaitas nuo karto patrinti 11 1 kit<į ū?dą su verdančiu 
pielyčia paprasta kreida, vandeniu, kad pervirtų. Ga- 
Tuomet ji neprisivels. Šitą bma tiesiog ant ugnies vu*m- 
“sekreta” retai kas žino. ti, bet reikia maišyti, kad ne-

______  prisviltų. Tepalui ėmus virti,
teikia Įpilti medžio alyvos. 
Alyvos reikia pilti tiek, kad 
tepalas nei per skystas, nei

(Tąsa)
Diego Mendezas su savimi pasiėmė vie-’1}’ 

ną ispaną ir šešis indėnus. Įsidėję “cassa- <bir ?iain

Pirmiau, kai Kolumbas dar buvo sveikas 
kai kelionė gerai sekėsi, juodu 

dar šiaip taip susivaidydavo. Bet dabar,

Kaip nudažyti ir nupoli
ruoti varį.

Krautuvėse tankiai mato- per tirštas nebutų. šiuo te
palu reikia tepti geležiniai iri 
plieniniai Įrankiai. Jis ap 
saugos juos nuo mdijimo.

me varines tacas ir kitokius 
dailius darbelius, kuine turi 
tamsiai kavinę spalvą ir dai
liai nupoliruoti (nupališiuo- 
ti). Tas padaroma šitokiu Kaip vartoti gipsą plyšiams 
budu: imama smulkios pu- lipdyt,
mikos (pumice stone) ir Plyšiai ir skylės tinkuoto- 
minkštu vailoku su vande- se sienose geriausia užlipdyt 
niu varis nušveičiamas. Pas- gipsu (plaster of Paris). Bet 
kui i kvortą karšto vandens ji reikia maišyti su uksusu 
Įdedama riešuto didumo (actu), tuomet jis bus mink-'

Nuo to mišinio varis gaus pasidaro kietas, 
tamsią spalvą, bus kaip nu
dažytas. Tuomet ji galima 
nupoliruot paprasta vario

Maleva medžiui ar akme
nims, kuri nebijo šlapumo.
Ištirpink 2 uncijas rezino—Tegul bus pagarbintas. Į Ar tu nežinai, kas su tais politūra (copper polish),

Maike! '?karbais atsitiko? kurios galima gauti kiekvie- arba kalifonijos, sumaišyk
—Labas, labas! Ar tėvui —Tuos turtus nuplėšė noje geležų krautuvėje. Gi su 1 galionu žuvies aliejaus 

nešalta? .mais metais kunigas Maco- “liver of sulphor” galima (fish oil) ir Įmaišyk 3 unci-
—0 ką padalysi, Maike: [cha®. Ar tėvas jau užmiršai. gauti kožnoi aptiekoj. tik jas sutirpintos sieros (sul- 

šalta nešalta, bet kai reikia. ! ą skandalą? ii reikia laikyti gerai už-phur). Paskui pridėk patin-
1 ai turi eit, ir dac oi. —Maike, aš nedaug apie kimštą. karnos spalvos sausų dažų ir

_O kur taip droži? I,ai žinau- ba musli klebonas Antras būdas gauti valiui t,uP“‘i sėmenų aliejaus, kad
-Pareinu iš bažnyčios, aei, 15art0 SP’.e tai Psr Pa’ tamsią spalvą, uį „ušveitus Pas,dar>'t’‘“!ka,n».tiržta“o|

vaike. Husu Sčešlvvos tto^slą neaiškino. ii ištepti paprastu mašininiu lr sPab°!į!na'e'a- -nitokją’
Smerties Susaidė buvo' už-, -Re'‘o, teve, reikia skai-a|iejum> arba karstą. Pirmą sluogsitĮ rei-
pirkus mišias, tai visi buvom lyt lallpasclU5- 1x0 kunigas aliejum, arba kad ir terpen- V.la du?1 stystą. aniią n tie-.

........................................ nepasako per pamokslą, tą tinu jr kaitinti peiiuje prieš eią tirštesni.. Galima malė- i
ra^ti luiki ascmosc. usrni, pakol gausis paęci- akmenis !

—u ką sako įaiKrasčiai daujama spalva. Paskui rei- jokjo šlapumo.
susiiinkę pasimelsti ir pa
prašyti pono Dievo, kad įap- 
lenai nesubombarduotų Ry
mo. Klebonas sakė. kad ir aPie sventaji Rymą, Maike? kįa nupoliiuot aukščiau nu-
šventas tėvas meldžiasi.

—Aš supiantu. tėve, ko
dėl popiežius meldžiasi; bet

—Jie sako, kaci tas mies- fOdvtu budu. 
.as nėra šventas. * _

-Ar tai šventų miestų 19 Kaip atšildyti užšalusias 
vandens dūdas.

Kaip išimti malevos dėmes 
iš drapanų.

Padarius mišinį iš amoni
us ir terpentino, galima iš
imti iš drapanų kiekvieną

* - i -.-i visai nėra.
a? r«swran,u. kodėl Roma _šve„tumas, tėve, nevie 
turėtų rūpėti jūsų draugijai. ,iaj-
Juk tai ne lietuvių miestas, hup!atimu, švenčiausis daik- sios skiepe, tai lengviausis j rint kaip ji butų sausa ir se- 

—Ju rait, Maike, Rymas tas yra Gangos upė, o paskui būdas jas atšildyti yra karš-į na. Amonijos ir terpentino 
re Hetuviskas miestas, aie —karvė. Užgauti karve pas tu vandeniu. Reikia užvirini imama pusiau. Sumirkyt dė- 
jis šventas. ~ . įjuos skaitoma didžiausiu • puodą vandens, gauti leiką, !mę du-tris kartus, paskui iš-

—O kas ji pašventino? nusidėjimu, daug didesniu, ir po truputi pilti per. ją ver-|plaut su muilu.
_ Tenai šventas tėvas gv- neRu bombą i popiežiaus dantį vandeni ant užšalusio.-; ---------

vena ' idvara numesti. vietos. Užšalusia vietą ne- Kair prezervuoti šluotas.
-Bet tenai gyvena ir -Maike, nebhuzn.vk: ! sunku atrasti, nes pridėjud cj geras patarimas ėsi-

Musolinis, tėve. Tenai visas;. ~Ą*,»«. alsklnu; Jeve prie jos ranKą, ji yra sk?u-, w Skalbiant dra-
fašistu lizdas. l;a'P lndusal supran,a sven-Įdaai salta Bet jeigu paipa plaunant indus jei-

—Tai ką tu nori tuo pa- *">»:. O.pas mahometonus būna užšalusi tokioj vietoj, ; „ p ,e J p
sakyt? .-veni-mir-ua pasauly vieta kur vanduo. pilti nepatogu,;f g j,

-Aš noriu pasakyt, tėve. la miestas. .ai reikia paimti senas mai-i truputj
kad tas miestas turėj'o but svenciausb ras ar kitoks SMiduias,jkist. jaiys.jt tajp kas ;ąvajtę įaj

•uprantamas. Indusų Jeigu dūdos būna užšąlu- aliejinių dažų dėmę, nežiu

kkatalikų pieisas?jau senai subombarduota 
—Ai

tu acivožiji taip sakyt! Tikn 
tu pamislyk. kas butų. jeigu 
bomba nukristu ant švente1
tėvo palociausl _ , -Tai kodėl, vaike, šven-

Ernų tas pats, tėve. Kas tas ^vas ne Jeruzolimoj gy- 
ena ?

—Paklausk apie tai savo

iį i karštą vandeni, išgręžti, -
a • ♦ • t -f v- "• —Katalikams turėtų buti,kad vanduo perdaug nebėg-
ivnžiii ’ mį^švenčiausi5 miestas Jenizo- tų, ir greitai uždėt ji ant už-

”ima. senovės žydų sostinė, šalusios vietos. Paprastai 
—Ne Rymas? nuo dviejų tokių uždėjimų

Ne. tėve. paipa atšįla. Kada skudurą
nuėmus paipa būna nešalta, 
tai jau ledas joje ištirpęs. 
Atšildžius vienoj vietoj, rei
kia šildyt kitoj, pakol pasi- 
liuosuos visa dūda.

'duota bus minkšt i, neti upės 
T ilgai laikysis.

1-uvo Etioniioi. kuomet Ita
lijos orlaiviai sprogdino 
etiopų namus ir bažnyčias.

—Tiems atijopams taip ir 
reikė o. Vaike.

—Kodėl reikėjo?
—Todėl, kad jie pagonys, 

Kristaus nepripažįsta.
—Klysti, tėve. Etiopai 

yra d a dievobaimingesni 
katalikai, negu tu.

kunigo, tėve 
—Na. tai gud bai, Maike!

A py niu yr! ■ Kaip atnaujinti auksuotus 
rėmus.

PATARIA LIKVIDUOTI 
NYA IR FSA.

Se r. at c»ius By rd patari a 
uždai y ti Fai merių Apsaugos 
Administraciją (FSA) ir

—Tai kodėl šventas tėvas, Jaunimo Administra-
nesudraudė ataljonų? ciją (NYA), kurios dabar

—Taigi, taigi, tėve, kodėl visai nereikalingos, bet suė- 
us ju nesudraudė. Jis tylėjo, ca labai daug pinigų. Pirmo
kai Italijos fašistai sprogdi- ji nad^rr.’ri $1 16.000,000 ne
to ir degino katalikiškają reikalingų kraštui nuostolių, 
Etiopija. ir jis taip pat tylė-o ar.tioii išeikvojanti per 
jo kai Hitlerio naciai sprog- me u5 b '• 'okio reikalo apie 
dino katalikišką Varšuva ir S 1,600,000.
neva stebuklingą Čenstaka- - —. _ „
va PO NAUJU METU BUS

—Ar tu šiur, Maike, kad NAUJAS KONGRESAS. 
Hitlerio galvarierai čens’a- ŠĮ rudeni Kongresan buvo 
kava subombardavo? išrinkta daug naujų kon-

—Suprantama. gresmanv, daugumas jų yra
—Tai jie tur but apruba- republikonai. Naujas Kon- 

vojo tenai ir eudauna Pane- gresas susirinks po Naujų 
lės Švcnčiau'ios abi ordą? Metu ir pradės veikti nuo 
A 5 r a Lietuvoj būdama5 sausio 6 d. Naujam Kongre- 
phdėjau. kad ant to abroz- sui prezidentas Rooseveltas 
do yra sudėta aukso ir dei- asmeniškai pęrskaitys savo 
mantų už 3 milionus rubliu ju .gramą

plaukdami salos pakraščiu rytų kryptimi, 
greitai dingo tolumoje...

Jiems reikėjo irtis prieš vėją. Didelės 
bangos mėtė valtelę kaip skiedrą ir visu 
smarkumu bloškė atgal.

Valtis buvo pusėtinai bangų apdaužyta. 
Radę patogesnę vietą vienoj vietoj nedide
lėj salos Įlankoje, sustojo pasilsėti ir susi
taisyti Į sprendžiamąją kelionę. Tik štai 
visai netikėtai juos apsupo būrys kerštingų 
indėnų, kurie visus ligi vieno paėmė i ne
laisvę, nusivarė tolokai nuo kranto Į miškų 
pelkes ir čia nusprendė visus nužudyti. Bei 
prieš Įvykdant mirties sprendimą, tarp in
dėnų kilo ginčas, kokiu budu pasidaiys ju 
drabužius ir kitą lobį. Nusprendė traukti 
burtus. Diegui Mendezui pavyko pasprukti 
ir pasislėpti miškų tankumyne. Vargais ne
galais pasisekė pribėgti prie kranto, kur, 
radęs, savo valtį ir i ją įsisėdęs, paspruko 
gy vas. Kas atsitiko su kitais jo draugais, 
niekas nežino, nes Mendezas savo testa
mente, kuriame jis yra aprašęs šitą Įvyki, 
apie tai nepaliko jokių žinių. Reikia ma
nyti, kad jie visi buvo nužudyti.

Po penkiolikos dienų Mendezas vienas 
gryžo i savo tautiečių stovyklą. Nors ir ne
smagiai Kolumbas jautėsi nepavykus ke
lionei, bet labai džiaugėsi savo ištikimo 
pasiuntinio išsigelbėjimu.

Šis drąsus ir didelio pasiaukojimo vy
ras savo pasiryžimo nepaleitė. Tas šiurpu-

Nupirkus naują viedrą iš
matoms, patartina Įdėt ga
balą smalos ant dugno ir pa
kaitinti ant ugnies, kad sma
la sutirptų ir visa dugną ap
semtų. Kai ji atauš ir sukie
tės, viedras daug ilgiau lai
kys ir lengviau bu- išvalo
mas.

Jeigu taisant kambarius 
medžias ar grindys apsitaš- 

Reikia nupirkti aptiekoj 1 ko kalkėmi5 ir tinku (plas- 
unciją Chloride de Potash.geriu), tai i galioną karšto 
*u ba Chloride of Soda, pa- vandens Įdė nainte uksuso 
imti dviejų kiaušinių balti- jr skepetą sušlapinus gerai 
mus, ir viską gerai suplakti.:nutrini: pa5l vi nuulaut tyru 
Paskui paimti rėmą, dulkes vandeniu ir sausai nušluos- 
nupusti, nuvalyti sausu sku
duru, ir paėmus minkštą ma- 
kolą (brušį) užtepti aukš
čiau minėtą mišinį. Rėmas 
pasidarys kaip naujas.

tyti.

KVIEČIAI BRANGSTA.
Pereitą sąvaitę Chicagos 

i inkoje kviečiai pasiekė 
81.37 už bušelį. Tai yra 
aukščiausia kviečių kaina 
per 5 pastaruosius metus.

Kad prie U'omobiliaus 
stiklo (windFbi?ld) iš lauko 
neliptų nei liet'-s. nei snie
gas, patartina 'is ištrinti ši
tokiu mišiniu: Viena uncija 
vandens, dvi uncirn- glyceri- 
no ir aštunt’da’i5 uncijos 
Iduskos. Viską ge ;.i sukra- 
tyt ir sušlapinu'- švaria ske
petaitę iššluos'yt stiklą iš 
lauko puses. 

OFR FOI.ICY
‘•The pnrpo«e of the Ao«ocfc»U««’ Mmll 

to help preserve the i.:est« : nd 
traditions of our eoimtry. the I n i e.,
States-of Amerlea, to re’ere .»s la ,s 
a ut irspt’-r others te rc*p*/t cr,4 n’ ry 
t'ie». a.itl in ati ways to 8««f In snak:i«j 
t'.iP coiuitey «re£t<f uo?, I.e;t r" t

žmonių be širdies, be jokio gailestingumo 
ir teisingumo.

Kolumbas nebuvo aklas: iš visų jų veiks
mų gerai nujautė, kas gali Įvykti. Žinojo 
taip pat, kokių liūdnų iš to sąmokslo gali 
išeiti vaisių.

1503 metų sausio 2 d., ligos varginamas, 
Kolumbas gulėjo ant lovos savo mažylėje 
kabinoj. Nepabeldęs Į duris, kaip vagis, Į 
vidų Įsivcižė Francisco de Porras ir rūsčiai 
tarė:

—Sakyk man, kaip ilgai čia mus vargin
si šitoj saloj? Matyti, tau musų likimas vi
sai nerupi. Slenka sąvaitės ir mėnesiai, il
gai laukėme; argi manai, kad visi mes čia 
dėl tavęs turime žūti?

—Francisco, prašau sėstis,—švelniai at
siliepė Kolumbas.—Visų musų likimas yra 
toks pat. Kaip matai, ir man ne geriau klo
jasi. Ar manai, kad man nerupi Ispanija, 
namai, kaip išsigelbėti? Ką galėjome, pa
darėme visi bendrai pasitarę. Reikia kant
rybės ir laukti. Bet jeigu turi kokį naują 
sumanymą, galime šaltai jį aptarti, susirin
kę visi Į kiuvą, kaip jau ne kartą esame da
lę. Tik sutartinai veikdami galime patys 
sau padėti.

—Jokių pasitarimų aš nepripažįstu: ga
na jų! — spiegiančiu balsu sušuko Francis
co de PoiTas. — Sėsk su mumis i valtis, ar
ba pasilik sau vienas. Kitos išeities nėra!

Viskas sukilėlių jau buvo suplanuota.
lingas Įvykis jo nenugąsdino. Greit buvo Pat Jle susirinkę ties admirolo ka- 
svrasta naujų pagelbininkų ir tuoj viskas J^ma; tik laukė savo vado paskutinių žo- 
paruošta dar kartą bandyti imtis pavojin- džių.
gos misijos. Į žuvusio ispano vietą laisva . Išeidamas laukan de Porras trenkė du- 
valia pasisiūlė Bartholomeo Fiesco. geno- Lir?is lr garsiai, kad visi girdėtų, rūsčių 
vietis. Prieš ekspedicijos laivų sudužimą kaišu susuko:
jis buvo vieno jų kapitonas. —Aš vykstu Į Kastiliją! Kas su manimi,

Susėdo visi ir išplaukė. prašau šen!
FRANCISCO DE PORRO SĄMOKSLAS' 7, t’ -

PRIEŠ KOLUMBĄ IR ĮGULOS — »si į Kastiliją! Į Kastiliją! — saukė
MAIŠTAS. sukilėliai. Kiti nusivylėliai, išsitraukę savo

. . kaulus, net ėmė giąsinti pačiam Kolum-
Baisi katastrofa, kuri ištiko Kolumbo bui, kad jį nužudys... 

ekspediciją Jamaikos saloje, sudužus lai- Kolumbas, išgirdęs didelį triukšmą, ne- 
vams. buvo, tarsi, tik įžanga Į ęur 5 i- žinodamas kas lauke darosi, atsikėlė iš lo- 
desni ir sunkesni kryžių, kelias i i :rą ne- vo? praVgręs durįs? pamatė šiurpulingą 
.laimiu ir susikrimtimo Go go a. įsa ■* - vaiZ(ja Siutusi sukilėlių gauja trypė kojo- 
komybe krito ant admirolo palaužtų p .. čaukė, kumštimis giumodami klykė,
d.ls,?.r J1? ?’iePas» 1I^ta s?ar?a- į reikalaudami čia pat “apsidirbti” su admi-
siu sitos nelaimes, to dabartinio skrido n roju, Įęajp didžiausiu nusikaltėliu. Ir kai 
vargo kaltininku. . keli niekšai, jokios gėdos nebesuvaldomi,

Tat buvo lo03 metais, vėlyvą rude i, kai pra(jėjo eiti artyn su plikais kardais, norė- 
Diego Mendezas su Fiesco paliko Jąmai- darni kirsti Kolumbui mirtina smūgį, jį ap- 
kos krantus, vykdydami skirtąją misiją ny biči §itam gmurtui
norėdami gauti iš gubernatoriaus Ovando Tįn?aj nasiprįešino’
skubios pagalbos. |’ .' , , .

Praslinkus kiek laiko, kai jau, rodėsi,1 Sukilėliai buvo jspeti, kad krauio pralie- 
atėm pats metas pasiuntiniui iš kelionės Į Ūmu nieko nelaimes, tik savo buitį pablo- 
tasirodyti, imta žiūrėti į Rytus, ilgėtis ir gins- .
laukti, lyg patekančios saulės spindulių, jo . ispanai atsiskyTė nuo ištikimųjų bu- 
sugiįžtant su “gera naujiena.’’ Vis dar ma- ri°- Tai buvo sveikiausi vyrai. Prie Kolum- 
rvta, kad kaip nors pasiseks tiems drąsuo- ko pasiliko paliegėliai, silpnesnieji ir sė
liams pei plaukti per juros prarają ir pain-i^esnj jurininkai, kurie pabūgo audrų ir 
foi muoti Ispaniolės vyriausybę apie juos ritutė, jog kelionėje neištvers.
ištikusia katastrofą. * ’ Sukilėliai nesiprašę pasiėmė 6 Kolumbo

Bet daug dienų praėjo, daug nutekėjo valtis, kurias jis buvo įsigijęs iš indėnų, ir 
vandens, akys pavargo bežiūrint i tolį— triukšmaudami leidosi Jamaikos pakraš- 
rieko nesulaukė. Kai visi nusiminė belauk- čiais į rytus.
dami ir nesulaukdami jokios žinios, jok'o : Pakeliui, kol pasiekė salos rytų iškyšulį, 
rero ženklo, tik vienas admirolas nenusto- keliose vietose sustodami, baugino indėnus 
jo vilties ir neprarado šalto kraujo. ir plėšė viską, kas tik pakliuvo. O jeigu

Nepatenkintųjų būrys, Francisco de; h urie pasipriešindavo, tuos nužudydavo. 
Porro ir jo brolio Diego vadovaujamas, su- Viską darė Kolumbo vardu, stengdamiesi 
šaukė slaptą susirinkimą ir tarėsi, ką da- tuo budu sukelti didesnę neapykanta pali-
rvti. Jų nuomone, Kolumbas yra senas, pa 
liegęs; jis jau nebeoaisas savo likimo. 
‘Mums ne paslaptis, kad iis, išvykdamas į

kuriam stovykloje admirolui ir jo bičiu
liams.

Atsidūrę Jamaikos rytuose, tui ėjo laukti
šitą ekspediciją, jau buvo nptekęs kara- keliata dienų, kol nurims didelė audra.
liaus malonės, kai kuriu titulų ir garbės. Į 
Isnaniole jo nebeįsileido. Jam vietos pa
sauly nebėra—tai žmoeus. kuriam durys 
vi«ur uždaryto®. Diego Mendeza5, greičiau
siai. kelionei žuvo. Admirolo tarpininkavi
mu laukti kokio išsigelbėjimo nebėra vil
ties” — taip galvojo to susirinkimo da
lyviai.

“Gana vergauti Kolumbui.” šaukė Fi>n- 
ci^o de Porras. “Jeigu mes jo klausysime, 
visi žūsime!” Tie. kurie dalyvavo slaptame

•'jautusi juriu užlaioi. Kai vėjai aprimo, pa
siėmė su savimi kelioliką indėnų, pristatė 
iuos prie irklu ir traukė Ispaniolė- Enk. 
Nusiįrus apie 4 lygas ruo kranto, vėl paki
lo smalku5 vėias. Putodamos vilnys blaškė 
įuos kaip šipulius. Nenusimanydami gerai, 
kain tokiu atveju elgtis, jie metė laukan 
viską, ką turėjo, taip pat i” nela’m'ngus 
indėnus. Kurie iš ių pasipriešino, tuos čia 
pat vienoje dulkiais išsmaigriė. O kurie, 
:šmes*i i vandeni, bandė rankomis kabin-

srsiiink’me. viri «u džiaugsmu pritarė to tis už valties krašto, tuos kanojo plikais
agitatoriaus suokalbiui.

Francisco ir Die«p de Porrai buvo kara
liaus Ferdinando iždininko Moraleso arti
mi giminaičiai, nes šis buvo vedęs jų se?e-

kardais. Aštuoniolika iš ių prigėrė. Pama
tę, kad toliau irtis negalima, isnanai pasu
ko atgal ir grįžo į Jamaiką.

Sugiyžę tarėsi, ka toliau dalyti. Vieni
n. Moralesas, norėdamas jiedviem pa’U- siūlė plaukti Kubos link ir iš ten į Ispanio- 
pinti garbingą tarnybą, prašė Kolumbą le, o kiti patarė susitaikinti sn admirolu, 
priimti juodu savo ekspedicijos nariais. 'Bet nutarta bandyti dar karta irtis ta pačia 
Kolumbas prašymą maloniai patenkino:' kryptim.Smarkus vėjai siautė vi5ą mėnesį. 
Fiancisco de Porrą paskyrė laivo kapitonu, Apsigyvenę viename indėnų kaime, laukė 
o Diego, ekspedicijos nortam ir vyriausiuo- Oro atmainos.
j u sąskaitybos vedėju Į (Bus daugiau)

I
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Busas su žmonėmis nuva* 
žiavo į upę.

Ano nedėldienio naktį, 
kuomet smarkiai snigo, ties 
Lower Mills nuo tilto nuva
žiavo į Neponset upę didelis 
busas su 36 žmonėmis. Bet 
laimė, kad tiltas stovi ne 
aukštai nuo vandens, tik 16 
pėdų, ir upė toj vietoj negili, 
tai tik vienas buso galas nu
krito į vandenį, o kitas pasi
liko ant tilto užsikabinęs. Iš

36 žmonių buvo 30 sužeista, 
vieni sunkiau, kiti lengviau. 
Bušui iškelti reikėjo atvežti 
du milžinišku keltuvu. Tą 
naktį Bostone oras buvo la
bai biaurus ir keliai labai 
slidus.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone buvo labai daug 
gaisrų. Dideli šalčiai verčia 
žmones šildytis visokiais bu
dais.

FRESH , PLUMP, NORTHERN

UŽ SVARĄ Už SV
Pilgrimų turkės yra pačios geriausios 

išsirinkit didesnę, bus geresnė.

SUPER

MAPKETS

S/tojo c“23t'°oe,lAZ~ ccflvenier:ce-bu» v. i case Ihur
(Cec 2^'h1 a> 1 P -*A so »ha» »e mav en;o>/ Chromas e-.-e s’

DUOKŠ
.27*

CHIC KERS
4'“FANCY MILK-FED 

4 TO 6 LBS - LB

ftiiAu » —•
STįiFFlKS

BREP.D
114 LB cdl
LOAF 

S'pecia fy 
Ba>r

PlUM? RiPZ-

2RANBZR£iE[
CAPE 21 CCAPE
CCD 13

HGLIBAY HUT5e
WXD IkOCc 
MUTS t;U3

■apep s-E.. : qr.
7ECANS bs5

:ANCY 1 (b
WALNUTSb:-£

LARGE EGhS
ST5ICTLY
FRESH
NATIVE

b thete days ct ccllee 
lątiomog n’s e<"č 
impO'ičm 'o e~iCy ii :< 
tteshe' cctics Change 
'0 A2? C?!tc2 - NcW
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H

CAPONS
FANCY 6—8 
GENUINE Lbs 45c

AUGY CAPE
PIN

12c

RI3P
-A.1CE C 5 
'JNCH &U LA2GE

BUNCH

Srajies £«PEROR 2 LJ 
teeberg Lettose^ 
Orauges oo
Sweet Pataisas 5 m
foi&r-s NATIVČ YELLOW
icsasj yellow įsrnip 4 LBS
?-Pi>SCS 4 LBS
LayerFigs 'p?

Si&gerAte 4 
OakeFIasr SUNNYFiElD
ALa/uka S4ATP—WHIT£VII63S6 or COIOREO 

PickJes sŽeTUm^o 

Salad Dressisg eYY 
Bromsdary c,peT 
Gaod Lock P<E StgsI

___ CAKAIE’-bSl^PU N jt Ch:?S

Sigarettes 8 PANOS

BsirspojiT^Sciiccn

«aitex Cszssl
Tamily Fioer 
A&P Mlace Meat
?ean«t6iiu&rsG.

a '
biuaį) 4. 4 c HAiSifi

2*BO S
H CZ

m<ns s .t^jr I

29’

Somervillėj šį panedėlį su
sikūlė du automobiliai ir už
mušė moterį, kuri ėjo paš- 
tan išsiųsti Kalėdų dovaną 
savo sunui armijoj.

Aną panedėlį Bostone pri
imta Amerikos pilietybėn 
600 ateivių, jų tarpe 24 
italai.

Į šiaurę nuo Bostono susi
kūlė du laivai. Keturių stie
bų Kanados laivas nuskendo 
su 7 žmonėmis.

—
Pereita subatą Maldene 

sudegė Maple\vood Teatras. 
Ugnis padarė $25,000 nuo
stoliu.

TAUPYK
S-steiratingai

ir
Finrnsuok

Savo Namus 
Si-tcmatingai

per
Didžiausį Rooperalivį Banką 

visoj Massadmsetts

Herchants Cc-operHive 
Bank

24 SCHOOL ST.. BOSTON.

KAPITALISTAI , 
AIMANUOJA.

KANADA UŽDRAUDĖ 
SKELBTI SVAIGALUS.

Kanados premjeras King 
tenisu buvo manoma, kad peieitą sąvaitę paskelbė pa-

LAWRENCE, MASS. 
Metinis šėrininkų susirinkimas.

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

dėl kaių yra kalti kapitalis- tvaikymą, kuriuo draudžia- 
tai, nes jie iš to naudojasi. skelbti svaiginamus gė- 
Kityitt viu Siandipn Amp i rimu?. Bet šis draudimas įeisKitaip via šiandien. Ame. - savaičių ir me> 41 Berkeley st., Lawrence,
koje šiandien niekas tiek -al į0"11 K P°. b ^Y^cių n
oaug dėl karo nesiskundžia, ve‘B~ !*■ ^.yjrkįmas1 Bus rinkimai naujos valdybos
k.-Pamkaifeit^?mok«f dide <*al'° keliatą kitu pakeitimu 1943 metams- Dalyvaukite visi
liūs mokesčius, o jų pdnas fhva.i^P iLPre(1ky,; S^r^omitetos^uri^Mu

... ,w w’ n UL-a.;;,,,-,, boj. Visų puma, iš “bondo U1KU- Komitetas tun svarbiuapnbotas. Pirma didžiu,ų bus išle;dž.;ama 30 nuošim- įeikalų biznio reikalu pranešti.
L. T. Korporacijos

nutarimu rast. F. Vareika.

Linksmų Kalėdų Švenčių ir 
Laimingų Naujų 1943 lietų

Visiems musų Kostumeiiams ir visiems broliams 
lietuviams, linkime

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SUNUS. 

Švenčių proga prašome aplankyt ir mus.

, koipoiaciju viršininkai im- .. .. -
davo po $200,000 algos per «« “S* ^o^šleilta 

■ metus, o dabar norima nu- ,194- meta!s. buvo išleista, 
statyti $25.000 riba. Įpratu- tjU5 sumažintas degtines 
siems plačiai gyventi pinto- «ipmmas pne vyno bus už
kratam: to permaža. Jie ai *‘,au?ta de“ alkoholinio su-
rnanuoja.

EAJ IEŠKOJIMAI
stiprinimo, ir svaigalų par- Pajieškau švvogerio J uozapo U R-
Hnvinpiirnn hils «U- BONO >r jo dukters Aldonos. 11 me-.. , oavine įmo laiKa.. DllS .U tų kaip nesusirašom ir nežinau kur

Ge zkelių Kompanijos eta- trumpintas iki 8 valandų per jie randasi. Jis dirba barberio darbą.
bar daro milžiniškus pini- dieną, 
gus, todėl Washingtone kilo 
sumanymas nupiginti gele
žinkeliu tarifą. Geležinkelių 
karaliukai tuoj sunko, kad

Linksmų Kalėdų Švenčių ir 
Laimingų Naujų 1943 lietų
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

CHAS. BUDRECKIS J. TAUTVAISHA
Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti

Visokiu Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.
374 BROADWAY, SOUTH BOSTON.

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.

PREZIDENTAS DAVĖ 
KORESPONDENTUI 
VOKIŠKĄ KRYŽIŲ. Ona Trilekauskaitė, Petro duktė, iš 

Molovienų kaimo. Luokės parapijos, 
Ameiikos laiki aščiai pra- pajieškau brolių Sadauskų iš Lie-t --- ----- — _ - - -- v k j . "a tuvos Teisių apskr., Obiškio• g<ib6n<Į prekes l&bcU pigini, ntsa, KUCl pereitą sąvaitė parapijos. Prašau atsiliepti, turiu 

! nie-iai/neffu 1 centą* už mv- prezidentas Rooseveltas nu- svarbių reikalų Kurie žinote kur jie
lią nUO tono. t siuntė New York Daily resą, busiu dėkinga. (1)

, į 1 News” korespon d -e JI t U i, Ona Trilekaus^itė. 35 Gorevale ave.,
K.Us sumanysiąs, Wash. Joht,ui o’Donnellm, Vokie- _________Įg- Ont-

mgtone kilo nupiginti tele-. ±į„ geiežjes kryžių. Tuo bu- . .^sTersJza-
fona—11- vėl riksmas, kad .£u prezidentas norėjo; Daro- paeina Telšių ‘apskįiio’. Varnių* vak* 
tai bUtU Skriauda investo^ zlvti kari Ynrt Dailv Čiaus. Prašau atsiliepti, turiu svarbių
risima klinp H a har frauna ’ M i JA- ~ reikalų. Kurie žinot kur ji randasi,nams, Kune aaoar gauna n; j^ews” korespondentas rašo malonėkite pranešti. $5 atlyginsiu u 
nuošimčius ant savo mvest- vnlcmpj,, naudiii ir vprta'i' pranešimą. (1)
mpntii Amerikos Telefono i? i-U n5U(?.ai 11 vena, p Navickas> ?>5 Corevale ave., menių AmeriKos i eieiono jfitleno medalio. ' Toronto, Ont., canada.
Kompanijoj. Reikia ' nastebėti. kad iš

• tai esąs pragaištingas su-
♦ manymas, nes geležinkeliai

Visiems musų gerbiamiems Kostumeriams
i LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
Į LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

NUOŠIRDŽIAI LINKI JONAS GUNECKIS
BAY VIEW MARKET♦

| Visokių Valgomų Praduktų, Mėsos. Konservų, Dar- 
r žovių, parūpinsime geriausių, kokių lik galima gaut.
» 502 E. 8-th Street, South Bostone.

I JAMES STRIGUNAS
t Savininkas L STREET TAVERN

! NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA
s
5 Visus savo Draugus, Prietelius ir Rėmėjus ir linki 
| visiems

LAIMINGIAUSI ŠV. KALĖDŲ IR 
LINKSMIAUSIŲŲ 1943 METŲ.

aiiaBHaagtisga ygsagiirags

uz

_ . . . . , , pastebėti. Monika Kazanauskaitė.Bartusevi-
Rėkia kapitalistai, kad Daily labai megsta čienė, pajieškau pusseserės Marijo-

per šį karą netaip lengva mi- semti sau medžiagą musiš- »in*nsir4iTfs 
li.ionus daryti, kaip per pe- kių komunistų “Laisvė.”
įeitąjį karą.

KODĖL PRITRU
KO MĖSOS?

MAISTAS VIS BRANG
STA.

nos RAGAUSKAITĖS. po tėvais 
Liuktas, Kauno gub.. Salotu parai)., 
Manikunų kaimo; gyveno Montello, 
Mass., 1S12 ar 1913 atvažiavo Ame
rikon. 2L'lr*e žinote kur ji randasi, 

‘malonėki'e r>ran*>šti. (1)
Monika Bartusevičienė 

. 32771 Goddard Rd., Romulus, Mich.
Nežiūrint viso kainų “šal-i ^7^ brolio pctm SAVEIKI„.

lUtių, maiS- Alytaus apskričio, Seirijų paraoiios.dymo
Voi rvornito covaiLo nri+ni to kainOS VIS kįla. Dunn and Pasarninkį kaimo, jis gyveno Wilkes Kai pereitą sąvait-ę pnu'U- , , , , N, .. Barre, Pa., dabar nežinau kur jis

l-n jautienos ir ios vietoje Biadstreet statistikų firma gyvena, prašau pranešti jo adresą, ko jautienoj ir jos vietoje parodo, kad pereitą sąvaitę ^siu laba^dėkingas^
pasirodė arkliena, tai žmo

M • • ki'ir visų

nės manė, jog jautiena yra '?™° ("holesale)kainos na- 
j siunčiama užjurin Amerikos ° c.^n - an '
' ormiiai ir nlinnKmc; Nu° Prieitų metų gl’UodziO Pajieškau dėdės. JUOZO MELNI-
; rt.mi.ai ir ananiam.. mėnesio maisto kainos paki- ko Manjamnoiės apskričio, dirbusio

-• ta r i j i «. i -a a anglių kasyklose, paskui turėjusį «a-Dafcar ChlCHgOS Skcrdyk- lo 1S viso 18 nuos. skaitant liūną. Mano adresas: Sra. Susana
- lų kompanijos sako, jog mė- bendrai visus valgomus pro- Ba&itkXGdomc;rrco^303A'B^ 

ę sos pritruko dcl kainą kont- duktus. Kai kūne daiktai enos Aires, Argentina.
į rolės. Čia esanti kalta Kainų nepabrango, pavyzdžiui cuU K„'suiin.jot. n,a„o b-„i,.
- Administracija, kuri nemo- kius. miltai: bet mėsa ir cėsna, tauragiškį, zuikelių kaimo-, 
į kanti kainų kontroliuoti, šviežios daržovės,

Mėsos kainoms ji uždėjusi pakilo labai daug.
| “lubas,” o galvijų kainoms

“iubų” neuždė.iusi, kad de- 
5 mokratų politikieriai nepra- 
| rastų farmerių balsų per 
| rinkimus. Gyvulių kainos 
2 pakilo ir skerdyklos nenori 

jų pirkti, nes joms neleidžia 
kelti mėsos kainų. Dėl to, 
esą, ir pritruko mėsos. Gal 
tai ir tiesa, o gal tik mėsos

5itrUSt0 sąmokslas prieš kai- Kaina tik 50c. metams.

REUMATISKI SKAUSMAI ? 
Pain-Expetkris, kuris yra stebėtinų 1W- 
mrntu. sutriks il$ai tęsiančiu, raminančią 
šilumą. Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPE LLE R

S ’

5 nu administraciją.

147 Washmgton ave.,
Waterbury, Conn.

vairiai nuo kurio neturiu žinių nuo pereito 
va ■“ 1 karo. prašau pranešti šiuo adresu:

Sr. Petras česna, a-c “A. L. Balsas.” 
Casilla de Correo 303, Buenos Aires, 
Argentina.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau teisingos gyvenimui 

draugės, tarp 45 ir 50 metų amžiaus, 
kuri nebutų girtuoklė, linksmaus. ge
ro budo, gTažiai atrodanti, be skirtu
mo tikybos, bile nebutų fanatikė. Su 
pirmu laišku prašau prisiųsti savo 
paveikslą. Tik ant nmtų laiškų atsa
kysiu, o reikalaujant paveikslą su- 

G. S. (1)
(Apt. A. 3) 

Brooklyn. N Y.

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių. Bay Parkway,'l omo F > Lr ,llr» rva ot O TYT V

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6-th st.. Philadelphi*. P*. Petronėle Lamsargienė

AITUCIO ŠEIMYNA
4SS CROSS STREET, BRIDGEWATER.

Visiems savo Kostumeriams, pažįstamiem ir abel
nai visiems draugams,

LINKI LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
PASEKMINGŲ NAUJŲ 7943 METŲ.

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės duosiu gerų 
patarima ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSAP.GIENfi
1ftI4 S. Water St.. Philadelphi*. Pa.

Reikalingas apysenis vyras
Dirbt ant mažos ūkės, reikia pri- 

žižurėti pora karvių, vieną arklį ir 
padirbėt abelną ūkės darbą: 50 dole
rių j mėnesį ir užlaikymas. Kuris my
lėtu tokį darba atsišaukite laišku.

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

Reikalingas Darbininkas
ANT VISTŲ FARMOS. Darbas leng
vas ir nuolatinis. Atsišaukdami pa
žymėkite kiek mokesties norite ant 
mėnesio su pilnu pragyvenimu ant 
\ietos. Adresas toks; (2-1,

M. VALENTINE
Box 156 A Danielson. Conn.

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas iš tikro
jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso
kius kitu« nešvaru
mus ir eustinrina 
odą. 5Oc. už bonką.

ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC

Aliejų ir (Mą Gydančiu Vaistų
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plauku šaknims ir Odos gydymui. 
50 centu už bonką.

Pasižymi savo genimu. Prisinn- 
čiam per Paštą į visas dalis Su- 
v ienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADMAY

SOUTH BOSTON. MASS.

I t t
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Moterius Pasiskaityt
A ’ -s-*. ai oinn>m TTZADvnSI SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAlMiNGŲ NAUJŲ 

METŲ.
Šio skyriaus vedėja svei
kina visas savo bendra
darbes ir skaitytojas, lin
kėdama joms kuolinks- 
miausių Kalėdų ir visais 
atžvilgiais laimingų 1943 
metų.

tui but duota proga išsi- 
įeikšti, kokias bausmes kaio 
kaltininkams nustatyt ir ko
kioj pasaulio tvarkoj jie no
rėtų ateity gyventi. ’

Tikra tiesa pasakyta.

'vardas paduotas kaip Stan
ley, o sūnų — Casimir, An
thony, Paul, Joseph, Biuno 
(Bronius). Tai ne ameriko
niški vardai. Tokiais vardais 

B savo vaiku- krikštija tik lie
tuviai ii lenkai. Bet Muralis 
negali but lenkas, nes jo pa
vardė ne lenkiška: ji turi 
aiškiai lietuviška galūne.

MOTINOS TRAGEDIJA.
Alrs. Margaret Cameron 

nunešė New Yorko paštan 
siuntinį su Kalėdų dovano
mis savo 20 metų sunui ar- 

Tai buvo Bridgeporto mies- mijoj. Paiėjus namo rado 
te. Stasys Muralis išleido ar- iš Washingtono atsiųstą ši- 
mijon penktą savo sūnų, toki pianešimą: "‘Karo sek-
Kazį, ir nuėjęs darban krito retorius įeiškia tamstai gi-

... „ .. , TZ negyvas nuo širdies smūgio, lios užuojautos dėl tamstos
r ių Kalėdų, tacau šįmet Ka- j^jus paskutiniam sunui. sunaus. kuris 12 gruodžio
ledos bus iiuanos. Nelaimm- namaj iį£o tušti, ir tėvas ne- diena mirė Vakarų Europoj 
f l buvo 1942 me,ai. Musų |4jo a „erayventi. nu0 iuvij žaizdos/ 

bus uk simuliuotas - Kįkii)s Murife b;lvo uu ----------------
tybės, angliški laikraščiai Jonespoit, Me. — Mer- 
nesako, bet sprendžiant iš ehantų šeimyna čia turėjo 7 
io ir jo sūnų vardų, jis gale- sūnūs ir visi jau išėjo armi- 
io buti lietuvis. Jo paties jon.

TĖVAS IŠLEIDO PENKTĄ 
SUNU IR KRITO NE

GYVAS.

KALĖDOS KARO METU.
Nors senu 

linkime vieni
papratimu ir 
kitiems links-

taipe
linksmumas. Nuotaikai pa
kelti, mes stengsimės nu
duoti. kad mums linksma, 
retkaeiais šypsosimės ir kal
tais net juoksimės, bet tuo 
pačiu kaitų musų širdys bus 
sunkios, ūpas prislėgtas. 
Musų mintvs skris ten, kui 
Kalėdų šventė nieko nereiš
kia, kur kraujas nepaliauja 
tekėjęs ir kur žmogaus gy
vybė yra žiauriai naikina
ma. ?*les liūdnai mąstysim 
apie savuosius karo frontuo
se. Musų mintys skris jų 
link. Be jų, Kalėdos negali 
buti mums linksmos...

Saugumo dėlei, miestai 
šįmet bus aptemdinti ir per 
Kalėdas. Langų uždangos 
bus užtrauktos. Ant gatvių 
taip tamsu ir nejauku, net 
baisu išeiti. Nematysim Ka
lėdų eglaičių per kaimynų 
apšviestus langus ir nesima
tys tų tūkstančių žiburėlių, 
kurie puošdavo namus iš 
lauko... Visur bus tamsu ir 
nyku. Kalėdos bus liūdnos. 
Tr už visą tą žmonijos trage
diją kaltas yra vienas ambi
cijos apsėstas bestija — Hit
leris ! Jis su savo čebatlai- 
žiais atnešė pasauliui ašaras, 
skurdą ir mirti. Daugely pa
vergtų valstybių žmonės ne
turės ką nei valgyti per Ka
lėdas. Daugybė jų tą dieną 
mirs badu. žinant visa tai, 
kaip gi galima džiaugtis bei 
linksmintis?

Tūkstančiai motinų, naš
lių ir našlaičių drebančiom 
lupom siųs prakeikimą tiems 
šėtono sėbrams, kurie 
paskandino pasaulį krau
juose.

Bet artinasi “sudna die-

KALĖDOS.
Kalėdcs. štai Kristaus vargingas gimimas. 
Pasaulin garbingo sunaus atėjimas.
Kuris šiam pasauliui tik skelbė brolybę. 
Liuosybę. lygybę ir meilės galybę.

Jo dieną gimimo visi atsiminkim 
Ir vienas kitam tą mokslą priminkim. 
Kuris “Dievo sunais” visus pavadino. 
Vargdieni ir turčių lygiais pripažino.

Ir tautos, tautelės, po visą šią žemę.
Ir kas tik pasaulyje gyvastį semia: 
Mylėkimės. Eikim i didžią draugiją.
Visame pasauly įkurtam broliją.

PIRMOS SNAIGĖS.
Pirmos snaigės, baltos snaigės. 
Krinta iš dangaus!
Kas iš džiaugsmo to apsvaigęs 
Kiek pašalt negaus?

Motin pirštu man graso:
Liepia eit vidun.
Vienmarškini, plika. basą.
Da liga užgriun’.
Kas man motina, kas šaltis! 
Sniegas toks dailus!
Aš, lyg jis. skaistus, bekaltis,
Ūpas pakilus!
Nėra man jokių pavojų, 
čypdamas lakstau.
Kojos sala—sugalvoju: 
žagrę pastatau.

Jovaras.

J. Janonis.

Kaip Parinkti Tinkamus Čeverykus.

Ruošiasi Kovai Su Gazais

Nev Yorke yra Įsteigta ir.o . ykla. kur žmonės mokinami, 
kaip pažinti nuodingus karo gazus. kurių priešo orlaiviai 
gali paleisti į miestą, ir ka’. su tokiu pavojum kovoti. Ši 
nuortauka parodo tcs mokyklos mokinius sterilizuojant 
dujakaukes.

tuoj duot pridėt puspadžiu-. 
Nušleivotom užkuinim irgi 
nereikia vaikščiot, nes ir ne
gražu, ii- čeverykai greit su
genda.

JUOKAI.
MATĖ “SANTA KLAl’S.”

—Tėte, aš šįryt mačiau “San
ta Klaus.”

((KELEIVIO” DOVANOS KALĖDOMS
UŽRAŠYK1T SAVO DRAUGAMS “KELEIVI” KA
LĖDOMS AR NAUJIEMS METAMS DOVANŲ, O 
“KELEIVIS” PRIDĖS NUO SAVĘS DOLERIO VER

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

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

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

Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už SI.50, tai 50 centų reikės primokėti. O kas pasi
rinks knygų uz $2.00. tas turės primokėti $1.

ir prašome sa dovanomis pasiskubinti, kad jos galėtų pa
siekti Jūsų draugus prieš šventes.

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

Štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanu:

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako. ka-J buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę no visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali

Sušlapusius Čevery kus rei- . -•> r» I , i atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai. .. ,“f . r. J _ —Ar tikrai .’ Pasakyk man. ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.kia išdžiovinti atviram ir ne- kur } matei? 
kaistam ore. Bet verčiau
saugotis, kad jie nesušlaptų. žillrėjau Girdžiu kalj kas ^j. •» pradžia, iki ca!o.
Žiemą v,sados reiklu nešioti nasi rfe ,„vos , kur
kaliošus ant ceverykų vakaro pakabinau Or:

Ir nusiavus ceverykų ne- i žiuriu. kad tai Santa Klaus atei- 
reikia mėtyt į kampą. Pa- su prezentais. Tik vienas da-

Knyga be galo Įdomi. Kas žodis—tai 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku- 

—Aš labai anksti pabudau ir nigų argumentas griūva. Mokslas ir

prastai, taip daro maži vai-. Iykas man išrodė keistai... 
kai. Nuo to juos reikia būti
nai atpratinti. Nusiavus, če
verykus reikia pastatyti gra
žiai. fr nereikia jais spardyt 
kur papuolė. Kaip neatsar
gus automobilistas suardo 
savo padangas i šaligatvio 
briauną atsimušdamas, taip 
netvarkingas vaikas sudau
žo ir savo čeverykus, spar
dydamas jais akmenis ir 
kitką.

Taigi, pirkim čeverykų-, 
kurie geriausia tinka musų 
kojom. Vaksuokim juos! 
dažnai geia vaksa. Saugoki
mės, kad jie neslaptų. Pra
kiurus jiems, tuoj duokim 
pataisyt.

pirštų išsivers kaulai (bo- 
nions), ant kurių pasidaro 
skauduliai ir žmogus negali 
paeiti.

Sykį atradus sau tinkamo 
kurpalio čeverykus, reikia 
tokių visuomet ir jieškoti. 
Tei čeverykas bus gerai pri
taikytas, kojos niekados ne
gaus “komų.” Nekados ne
pirkit ankštų čeverykų, ma
nydami, kad jis “išsinešios.”

Ir kas reikia daryt, kad jie 
ilgai laikytųsi.

Iki šiol mes rinkom seną 
na.” Ryt po ryt, karas turės aiuminą, gumą ir visokius 
pasibaigti. Jo kaltininkai gelžgalius, turėjom taupyt
turės stoti prieš karą laimė- kavą ir aliejų, o dabar turė
jusių demokratijų teismą, sime taupyt batus ir čevery- 
Jie turės atsakyti už visas kus, nes oda yra labai reika- 
savo niekšystes. Jie bus nu- linga karui medžiaga. Ji rei- 
teisti ir nubausti. Jų vardai kalinga armijai, laivynui ir 
ateities istorijoj bus negar- aviacijai.

_ . . . » Visų pirma reikia mokėti Geriau pirkti tokius, kurie
Taigi. šįmet lyg ir nevie- čeverykus pirkti, o paskui ga)ėtų truputį “susitraukti,” 

toj linkėti lums, drauges, reikia žinoti kaip juos pn- ^0^ tokius, kuriems reikia 
'linksmų Kalėdų,” kuomet žiūrėti, Kad ilgai dėvėtųsi, išsinešioti.

gerai žinau, kad ir jums bus kaip iuos pataisyti, atnaujin- .jaunos merginos ir mo- 
neperdaug linksma. Su nau- ti, ir tt. Ypač tatai svarbu ži- te,V5 daugiausia pagadina 
-^i- rrr*nis. tai iau kas kita. noti šeimynai su mažais vai- fcoju jr net bendra svei- 
Ateinantiem? 1943 metams kais, kurie labai plėšia ava- į2tą pasirinkdamos pema- 
1. r kili1 to. ko. žinau, jus visos l;ne. čeveiykus, klaidingai

AR ŽINOT, KAD—
Kiekvienas normalus žmo

gaus kunas turi 206 kaulus.
Kažin kas apskaičiavo, 

kad kiekviena katė per me
tus papjauna vidutiniškai 
50 įvairių paukščių.

Sveikata—Brangiavsis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių liga Šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje teina 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai. ang!i«Vn 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti 
/Prašau iš Kanados štampu nesiųsti 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigas 
geriausia siųst, Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS

’aUiar-ia ucid^iat. 
Jrofl v, Tai yra, Pažiuiėkim eserai i savo ar kad mažesni, ... .. . . manydamos,

mas kuoerreiciausm. i savo vaiku kojas. Nes kaip r/ražiaU išrodo, 
pasibaigtu demokraMjų lai- geram pasilsiui reikalinga
mėumiri Kad iusu sūnus, ar-gera lova ir natalinė, taip. 
timieb' ir mylimieji, greitai koioms įeikalingi gerai pri- 1<ai tiktai sugadina kojas, 
sngrvžtu nomo sveiki ir taikyti čeverykai. kurie visą ir biangiau kainuoja, 
linksmi^. diena turi palaikyti musu ne3 ^eičiau sutrūksta, grei-

To aš trokštu ir linkiu iš kūną. ‘ ' įau netenka formos ir grei-
visos savo širdies! Negerai nrPaikvta avali- £iau iuo2*reikia mesti į siuk-

M. Michelsonienė. nė trukdo kraujo cirkuliaci-
__________ ią, ei-2ina nervus ir mažina Alsiausi čeverykai yra su

darbingumą. aukštom uzkulnim (kur-
Čevervku« įeiki-’ rinkt K kem), kurias motei vs dau-KAS TURĖTU DALY

VAUTI TAIKOS KON
FERENCIJOJ.

Blogai pritaikvti čeveiy-

ne tuos. kurie parinka akiai, giausia mėg ta.

Kaina

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.i
! “Žemė ir Žmogus” yra labai pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaio 
Smogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir ...aio civiliza- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ........... .............................. 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai. 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinėsi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamti ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $..00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 

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

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau-

į viai gyveno, tai perskaityk šitą knv- 
! gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 

įdėjo prezen- Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
... v --r ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.tus į panciaką ir nubėgęs Įšoko; Audeklo apdaruose .................... 75c.

—Kas? 
—Santa Klaus

i lovą pas mamą.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socia’is-MUZ1KOS ŽINOVĖ.
Viešbuty buvo duodamas kon-fe’TlSj kunigo pakurstyti brostvininkai už- 

certas. Pianistė skambino Han- puolė juos ir -žiauriai sumušė. Socia- 
istai iškėlė užpuolikams byią. kuriAęUn “Į^argn.” Kuomet nęr salę 

nuaidėjo paskutiniai to nume
rio akordai, gražiai nutukusi ■ 
leidė ištiesė savo kakla artistės SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

ir szvrj any.; u.r; aina-T-.n, -va
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

link ir sako:
—Ar negalėtum 

skambint mums Handelio “Lar

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 

tamsta pa- nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardur.as. 
Kaina ............................................ .... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražiu, spalvuo- 
Tai vra mano mėgia- paveikslų. Popi-ra^gera'ir spauda 

graži. Paraše J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 

_ Audimo apdarais ......................... šl.t-0

—Aš tik dabar skambinau... 
—Ak. atsiprašau, kad aš ne

pažinau...
miausis kūrinys...

INKVIZICIJA
Parašė N. Gusev.

Knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 215puuoų
puslapiu. Kaina .

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
^įki GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgo$1.00

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS.

PIRM.—Juozas Mačulis.
906 Prescott st., Waukegan, III.

PIRM. PAGELB — F. Sedoravičia, 
733 Lincoln st., Waukegan, III.

PROT. RAŠT.—Susara L. Gabris.
730 McAlister avė.. Waukeg3n, III

IŽD—Kazimieras Vaitekūnas.
726 Eighth st.. Waukegan, I1L

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* įvairias nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus, Isriies šia knygą niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina ____$1.00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1995 metu revoliucinės Lietuvos spė
kos veiė 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- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
at? teigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į

žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- . . . .
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
druskos ir kitų panašių dalykų? K>>- kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res- 
dėl jam reikia riebalu ? šituos klausi- publika, čia telpa visi svarbesni do
mus suprasi tiktai iš šios knygutės, kumantai:, Steigiamojo Seimo nuta- 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. rin ai, taikos sutartis su bolševikais, 

sutartis su latviais, aprašymas visų 
SVEIKATA. mūšių su lenkais ’ir tt. Yra tai ne
.... . . .... knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris

liesus ir_ trumpas kelias ; -piviečia visą Lietuvą iš lauko rr
sveikatą. Pamatines Žanos is anato- ,š vi(!aus Raina *...............jj M
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su-
^isė,£r- A- L- Grai,čiU!las’ Chicago, KAIP SENOVĖS ŽMONĖS III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50 ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

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

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kartų 
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, 

S tautiškos, humoristiškos ir laisvama-EnnVJ TnJ^nndn £ ™ visos Rambios, visos geros,
kun. Geo. Townscnd Fox. D. D., su- Tjnka visokicms apvaikščiojimams, 

baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais

MATERIALISTIŠKASFIN. RAŠT.—Emilija Kernagis Bros
111 McKinley avė.. Waukegan, IR. ISTORIJOS SUPRATIMAS. 

KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis, *
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jor.as Stoškus,
M. Kernagis.
Susirinkimai būna paskutinį nedėl

dienį ko-žno mėnesio, 1:00 v. po pie
tų. Liuosybės Svetainėje, kamp. Xth 
ir Adams Sts.. Waukegan. Ttl.

bet kurie geriausia t'nka ko- Kad čeverykai ilgai laiky-
Ponia Pooseveltienė, nre- iai. Žmonių kojo* vra re vie- tusi, jie turi gerai tikti ant 

zidento žmona, norėtų, kad nedos, todėl vi?’’ re ai? v’e- 1 oios. turi turėt žemas už
kąru? pasibaigus. Taikos nodu? čeveivku- nešioti, ku’ni? ir juos reikia šveisti 
Konferencijoj balsas turėtų Plačiai ir tiumpai kojai rei- gera pasta, kuri nepralei- | 
but duotas moterims ir jau- kia rinktis trumpus, bet nb- dž’a vandens ir palaiko odos | 
nuoliams. Ji sako: čius čeverykus. Siaubi ir Kfbaluotumą.

“Nuo karo daug kenčia gai kojai turi but siauri i - Zomšiniai (suėdė) čeve- « 
moterys, kurios atiduoda sa- ilgi čeverykai. i vi ai į šlapią orą visai ne- S
▼o sūnūs, o jaunuoliai auko- Jeigu čevervkai bus kojai tinka.
ja savo gyvybę, todėl jiems per trumpi, tai prie didžiųjų Jei padai prakiura, reikia 1*

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta dauęe’ūi spahuotu puikiy pa^eikMu. 
223 pustoniu dydžio, apie 150 įvairiu eilip.
.H PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS. 5EJMYN!5KOS IR DARBiNPiKUKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA ET1.TŲ KNYGA. 

KAINA TIK 51.00. Audimo apdarais 51.25.
fOefcvienii* turėtų napco«ti <a»n kn»gyna minėta knrn.

nunfnirkc* tą lmTrą PMidžiąiiF*. Pinigu-* gerinusi* 
*iu«i "Mnuev Orderiu.** Popi’-inb:» t?e«'og F’ip-us-
’g”nr kAfivertn. bet reikia aisčiai užrašyri ir "Keleivi/.” »/>
re-a >r nepamirškit prilipyt ūžt ■> marke.

“ K E L
636 BROADVVAY,

E I V t S "
SO. BOSTON, MASS.

i

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą 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, šią knyga turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa

lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ................................................ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj mun’-aino. šioje knygo- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- draugijos formos, ir kodėl turės buti

25c.čiai/’ eilės, pasikalbėjimai, humoris
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

rcika?.injJausi,J žodž’’ iT kius'prictarus."^"  ̂ir tt. 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ktr Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą piai. Kaina ................................... 50c.

j pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt,
‘ Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.

Antra padidinta ir pagerinta laida.
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 

i i Kaina .................................................. 3Sc

AMŽINOS DAINOS.
šioj knygutėj telpa 44 geriausių 

i Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci- 
i joms ir dainavimui, kaip namie, taip 
Jir susirinkimuose. Pusi. 32...........15c.

pakeistas kapitalizmas. Kaina

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

užsitikintis Vyras: (2) žydinti Girta; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso- 
............................. 15c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
u i ’ ‘ --- --

piai.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji pėrimai atsiliepia ių vai
tams. Ka« yra arba tikisi kada nors 
būti kudik’ų tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityii šitą knygutę. Kaina 10c. 

‘Keleivis,” 636 Broadway,

i



No. 32. Gruodžio 23 d., 1942 m.
Į 50S4. Kneita, Antanas (Anta- 
Įnc sūnūs), 28. karininkas, Vil
nius. Varėna.

5085. Kny va, Teofilis (Kazio 
sanus). gimęs 190!, samdinys, 
Kaunas.

5086. Knunklvs, Benediktas, 
70, ba S'.i» y>. Panevėžys.

50S7. Knunklienė, Ona (Be 
nedikto duktė), 70. Panevėžys.

5088. Kcbel'enė, Brone (B:o-

išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

(žemiau dedame Lietuvos žmon ų sąrašą, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 
bas įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai- 
g- nis. ••Naujienų” Redakcija išvartė angliškus paaiškinimus 
są.:. e Ykalbon. Po kiekv.enu numeriu pirmiausia eina ;ntaus duktė), gimusi 1918. dar- 
pa/ardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am-

Mirtis Demokratijos Priešams
■BįpgMgP™""--

lėti

žius. .u..siC-mimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcė ės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

(Tąsa)
5029. Kletkauskis. 

(Stasio sūnūs), 14.

Medžiauniai. Adutiškis.
Jurgis 5055. Kliučininkas. Jonas (Mi

ko sūnūs), gimęs 1907, samdi-
5030. Kleiza. Zigmas, 32. nys, Sintautai, šakiai, 

samdinys, Kaunas. 5056. Kliučininkienė. Juzė.
5o.ri. Kleizienė. Sofija-Mai ija 35, šeimininkė, Sintautai. 

(Kirilio duktė), 22, Kaunas. 5057. Kliučininkas, Algirdas,
5032. Kleizaitė. Ona-Hona (Jono sūnūs) p,3. Sintautai, 

(zugmo duktė), 2 metų. ' 5058. Klivickas. ūkininkas
3033. Klemas, Edmundas(Ger- Kiludžiai, Viensunkiai.

35, technikas. 5059. Klivickieinė, ukininkė.
5060. Klivickas, 5 metų.
5061. - Klivis, Edmundas, gi

bi ninkė, Vilnius.
5089. Koeeuas, Juozas, 50.

samdinys, Tytuvėnai.
5090. Kocenienė, Vanda. 36. 

chemikė. Tytuvėnai.
5091. Eocenas, Juozas (Juo

zo sūnūs), 5 metų. Tytuvėnai.
5092. Eocenas. Marijonas 

(Juozo aunas), 3.
5093. Koehanauskienė - čer- 

kasienė. Bronė, gimusi 1903, 
.mokytoja. Vilnius.
‘ 5994. Kačerauskas. Romanas

Stepo sūnūs), 23, studentas, 
Pilnius.

5095. Kokinas, Jenas (And- 
daus sūnūs). 50 ūkininkas, Ze- 
’enka. Imbradas.

3096. Kokinienė - Vaitonytė, 
Ona, 45, ukininkė.

5097. Koninas,
(Jonas). 12.

r.F.lVIS, SO. BOSTON

Vienos Jungtinių \aB:;.ių su., marinos jurininkai pasidarė 
vėliavė su giltinės galva ir paženklina joje kiekvieną nu
skandintą priešo laivą. Vėliavoj matosi 10 torpedų. Tai 
reiškia, kad ši submarina sunaikino jau 10 priešo laivų.

opiai, Raguva. i 5154. Kopilovas, Andrijana-
5141. Kontautienė, Marija Andrijano sūnūs). 31. gydyto- 

(Juozo duktė), gimusi 1897. as, Vilnius.
ukininkė. Panevėžys. 5155. Kopliauskas, Karolis,

5142. Kontautaitė, Irena(Zig- UKininkas. Betygala. Rimgailiai.
mo duktė), gimusi 1923.

5143. Kontautaitė, Regina 
(Zigmo duktė), gimusi 1925.

5144. Kontautas, Kazys (Jo
ne sūnūs). 40. darbininkas, 
Šiauliai.

5145. Kontautas. Mečys (An
tano sūnūs), 54. ūkininkas. 
Skauradai, Raguva.

5146. Kontovsk.s, Bronius 
(Eugenijaus sūnūs), gimęs 
1922, vežikas, Vilnius.

5147. Kontrimas, Leonardas 
t Petro sūnūs), 37. karys, Vil-

5156. Kopliauskienė. Jadvy
ga, ukininkė, Rimgailiai.

5157. Kopliauskas. Edvardas 
Karolio sūnūs), 10.
5158. Kopliauskas. Mindžius 

Karolio sūnūs), 9.
5159. Kopliauskaitė. Elena 

Karolio duktė), 8, Rimgailiai.
5160. Korakas. Pranas, 40, 

•eržantas, Varėna.
5161. Korakienė, Idalija, 36, 

-eimininkė.
5162. Korakaitė, Marija, 7.
5163. Korakevičienė-Venclau- 

kaitė. Marija (Aleksandro duk-

mano sūnūs),
Kaunas.

5034. Klefnerauskas, Jonas,
40, mokytojas, Subačius. Pane- męs 1906. ūkininkas, Ringaudiš- 
vėžys. kiai. N. Radviliškis.

5035. Klemerauskienė, Adelė, 5062. Klivienė, Liucija. 25
27. šeimininkė, Subačius. ūkininkė.

5036. Klemerauskaitė, Regi- 5063. Klivis, Laimutis (Ed-
na (Jono dufttė), 3 m. mundo sūnūs), 2 metų.

5037. Kievečka, Bronius (Mi 5064. Kloncevičiutė, Joana 
ko sūnūs), 23, karininkas, gyv. (Miko duktė). 43. ūkininkė,
Vieta Trakai. Naujapamiškis. Pasvalys.

5038. Klibas, Adolfas (Motie- 5065. Kloncevičiutė, Juzė
jaus sūnūs), gimęs 1881, kapi- (Miko duktė), 44, ukininkė. 
tonas. Kretinga. 5066. Klongevičius, Mikas

5039. Klimas, Mykolas (Bo- (Miko sūnūs), 37. agronomas, Veršiai. Leipalingis,
naventuro sūnūs), 34, ukinin- Mineikiškis, Pasvalys. 5102. Kolešienė, Janina,
kas. Betygala, Raseiniai. 5067. Klongevičienė, Ona (Mi

5040. Klimas, Bronius (Jono ko duktė), 35, ukininkė. Minei 
sūnūs), gimęs 1916, vežikas, kiškis.
Kaunas. 5068. Klongevičius, Rimvi- tano duktė). 3.

5041. Klimašauskas, Vacius das (Miko sūnūs). 8 metų. 5104. Kclešius,

34, ūkininkas(Juozo sūnūs)
Romualdas Veisėjai, Alytus.

5121. Komkaitis, Jonas (Vin 
5098. Kokinas, Zenonas (Jono co sūnūs). 34. samdinys, Kau- 7 metų, Vilnius.

sūnūs), 10.
5099. Kolba. Mečys (Bro

niaus sūnūs), gimęs 1902. ūki
ninkas. Širvintai.

5100. Koliša, Marekas (Ma- 
reko sūnūs). 23, Vilnius.

5101. Kolešius, Antanas,

mokytoja, Laščiuniškis, Leipa
lingis.

5103. Kolešytė. Danutė

32. šeimininkėliaus duktė).
' !,n*us- į šeimininkė.

5127. Kondratavičiutė, Alina, -153 Kopilovaitė> Nina, 25

mus.
5148. Kontrimas, Viktoras įg), 17, Kybartai.

(Prano sūnūs), 54, ūkininkas, 5164. Korbušas, Bronius (Eu- 
Btrbeliškės, Viekšniai. 1 enijaus sūnūs), 54, Vilnius.

5149. Kontrimienė, Marija 5165. Korbušienė, Nina. 45, 
1 Apolino duktė), 55, ukininkė. šeimininkė, Vilnius.
Skarditiškės, Šiluva. 5166. Korbušas, Eugenijus

5150. Kontrimaitė, Sofija Broniaus sūnūs), 14. mokinys.
(Prano duktė). 27. ūkininkė,! 5167. Korbušas, Tadas (Bro- 
Skairaitiškės. riaus sūnūs). 10, mokinys.

5151. Kopilovas, Andrius(An- 5168. Koretka. Juozas (And- 
driaus sūnūs), 63, Juodiškiai. riaus sūnūs), 42, ūkininkas, De-

5152. Kopilovienė. Nina, 52, geniai, Telšiai.

nas.

5169. Koretkienė-Bagoškinai- 
tė, Zinaida (Maksimo duktė), 
41, mokytoja, Degeniai.

5170. Koretka, Vladas (Juozo5128.Kondratas, Antanas. 50. Į , 17 • • •
5122. Kcmza. Juozas. 40. dai- darbininkas, Vilnius. &VttrDU V ISI€HIS. sūnūs), 9.

lidė, Pabradė. | 5129. Kondratienė, Elena, 33, §v^ utbaį. SK^J^?NaujįinMS ' 517L Koretkaitė« Genė <Ju°-
5123. Kongimas. Juozas (A-i šeimininkė, Vilnius. dėlto, kad mano išrastos ir išdirbtos |. o duktė), 7.

domo sūnūs), gimęs 1903. uki-
! ninkas, Taujėnai. Šėta.

”0, 5124. Kondratavičius. Vytau
tas (Vlado sūnūs), 68, ukinin- 
kas. Meškeliai Viekšniai.

5125. Kondratavičienė-šakytė.

Antanas Stebuklingos Gyduolės, suteikia dide- j -172 Koretkaitė 
11? pagalbą tiems, kurie sirgo ir ken- _ m e,
tėjo, bet kaip pavartojo tas Gyduoles j (Juozo duktė), 3.

5131. Kondrataitė. LilijalAn- 
tano duktė), 11.

5130. Kondratas, 
(Antano sūnūs), 13.

Liucija

(Ipolito sūnūs). 71. 
Dukštelės. Riešė.

5042. Kiimašauskienė 
69. ukininkė.

5043. Klimaševska.

ūkininkas. 5069. Klongevičiutė.
(Miko duktė), 5.

Sofija, 5070. Klopatauskas.
(Alberto sūnūs), 56. ūkininkas 

Elena Morkūnai, Šėta.
(Kazio duktė), 24. darbininkė,. 5071. Klopatauskienė, Ona

V ilmus.
EYVA jI tjalzr.a liTootro

5173. Koreva, Jaroslavas 
mus ir laukia ateinančių Švenčių j (Henriko sūnūs), 34, ūkininkas, 

Birutė. įu,^, kurie kankinatės kokiomis . ^uikaimis, Šiluva.
negalėmis, nenusiminkite, bet taujau 5174. Kcrevienė-Korzonaitė, 

5133. Kondratas, Gediminas cv,Tt>.c . .Janina (Stasio duktė). 29, ūki-
(Petro sūnūs), 14, Kaunas. ŠVILPAS OINTMENT. ninke.

5134 Konkolas Kazvs (VIa 1 . No- nuo Dantų gėlimo, Užsiviet-:0154. IVOnKOias, rvazys i Via njin,0. Jie Sustiprina Smegenis— 
do sūnūs), 57, mokytojas, Vii- greit ir ant ilgai. Kaina 50c. ir $1.

No. 2. M. J. Švilpas Salve. Mastis 
r.uo {vairių Skausmų: Kojų, Rankų,

5132. Kundrot.enė, 
mokytoja. Kaunas.

Rozalija, 53. ukininkė, Meške- 
(An- Viekšniai.

5126. Kondratavičienė (Vosy-1mo- .Kostas
Dalia Į Rytojas, Kašoniai, Jeznas.

5105. Kolešienė - Lukaitytė, 
V incas /'n?ė. šeimininkė, Kašoniai.

5106. Kolodzinskis, Zdisk>- 
vas. 20. studentas, Vilnius.

PUIKI KALĖDŲ DO
VANA.

Užsisakykit Simučio knygą
The Econoir.ic Reconstruction

mus.
5135. Konovičius, Stasys, gi- Pusiau Pečiuose. Sprande, Užsišaldy-

męs 1923, mokinys. Vilnius. mo- Skaudėjimo sąnarių, Musulų Aš
traus Kosulio, nuo persalino, Kai-5136. Konovičienė, Antanina na $1.00.

No. 3. Miracle M. J. Švilpas Salve

(Broniaus duktė). 45. Morkūnai
17 1^. XA.X\ZJ7CIVCX

gyv. (Klimo sūnūs). 25. kalvis, lig 
viečiai, Klažiai.

5073. Klovaitė. Ona (Antano

to sūnūs), 37. inžinierius 
vieta Vilnius.

5045. Klimauskienė, Apoloni
ja, 32, šeimininkė, Vilnius. duktė), gimus 1907, Kaunas.

5046. Klimauskaitė, Daina 
(Kazio duktė). 7. Stasys5047. Klimauskas.

1

5107. Koios. Marija (Motie- of Lithuania After 1918 iškirp-' du^tė). gimusi 1890, šei nuo senų ir naujų žaizdų (Ronų).
vie. darni ir pūsdami žemiau de- ’^^^tė Vanda ei- Si

dama Įanelk i kun reikia įrašyti. ___ ’ ’ dintas sutrukusias Rankas ir jvai-
5103. Kolubčinskaitė, Ona savo varda. pavardę, adresą ir' m?si ’92J’mo*lnė-_

(Justino duktė). 18. darbininkė, pasiųsti leidyklai. Jei su lapeliu U .’>1«. Konov.c.ute, Eleonora. JXuį,i

jaus duktė), gimusi 1914.
V7 įlnma V IlItlVin.

pasiųsit pusantro dolerio, tai gimusi 1931, mokinė 
(Jono pati leidvkla apmokės pašto iš- °139- Konstmovskyte, _____ ______________________

5074. Klumbys, Jonas (Prano duktė), ukininkė, su 2 vaikais, laidas, o jei tik vieną lapelį, tai *eniia <^ksi° dukte>- mo-. j^^Money Order arba čekį
kytoja, Vilnius. , M. J. ŠVILPAS

Vilkaviškis.
5109. Komarauskienė, Eu-

Vėžio ir įdegimų. Kaina tik 50c. lr $1 
už dėžutę. Išmintinga turėt visų trijų 
savo Namuose. Užsisakydamas siųsk

sūnūs), 30. samdinys, Kaunas. Ratkunai. Rokiškis. tada paštininkui turėsit sumo-
5075. Klumbienė. Anele. 5140. Kontautas, Zigmas (An-30,i 5110. Komaravičienė. Stefa keti už knygą ir kelis centus .

(Juozo sūnūs), gimęs 1914, dar- šeimininkė. (Kazic duktė). 50. Ignalinas. persiuntimo išlaidų. Neužmirš- tano sunusB by’ ūkininkas, Pa-
bininkas, Vilnius. 5076. Klumbys, Alfonsas (Jo- 5111. Komaravičius, Henri- kime tą knygą padovanoti ka-

Klimauskienė, Olga no surask 7. kas. 30. Ignalinas.

Miracle Ointment 
P. O. Box 73, Sta. A,

HARTFORD, CONN.

5175. Korevaitė, Janina (Ja
roslavo duktė), 10.

5176. Kareva, Jaroslavas (Ja
roslavo sūnūs), 6.5177. Koreiva, Vytautas (Le
opoldo sūnūs), 29, ūkininkas, 
žvynainiai, Kelmė.5178. Kcreivienė, Marija (Če
slovo duktė), 29. ukininkė.

5179. Koreiva, Leopoldas 
(Vytauto sūnūs), 6.5180. Koreivaitė, Ivenka (Vy
tauto), 3.5181. Korfas, Ernestas (Jono 
sūnūs), gimęs 1888. ūkininkas, 
Parulaminė, Rudamina.

(Bus daugiau)

048.
(Prano duktė), gimusi 1889,į 5077. Klumbys. Antanas(Juo- 
seimininkė, Antoniškės, Šiluva. zo sūnūs). 40. mokjtojas. Var

5049. Klimavičius. Mikas (Jo
no sūnūs), gimęs 1901. ūkinin
kas. Mišiškiai, Birštonas.

5050. Klimavičienė, Rozalija 
(Juozo duktė). 31, šeimininkė, 
Marijampolė.

5051. Klimavičiūtė. Danutė 
(Vlado duktė). 10. Mariampolė.

5052. Klimčickas. Vytautas. 
(Kosto sūnūs). 61. agronomas, 
Dobužiai. Kovarskas.

5053. Klipčius, Antanas (A- 
<:omc sūnūs), gimęs 1901.

5054. Kliševičius. Juozas (A- 
leksandro sur.us). 25. ūkininkas.

: džiogala.
5078. Klumbienė-Butkutė Ci

ną. 32. mokytoja. Vandžiogala.
5079. Klumbytė. Danutė (An

tano duktė). 13. mokinė.
5080. Klumbys. Vytautas

(Antano sūnūs). 11. mokinys.
Į 5081. Klumbytė. Ramut'

(Antano duktė). 8.
5082. Klumbokaitė, Bronė 

(Juozo duktė). 21. darbininkė, 
Vilkaviškis.

5083. Knabikas. Povilas (Juo- 
sūnūs), gimęs 1917. darbinin

kas. K*-opiai. Viekšniai.

5112. Komaravičius 
1S metų.

5113. Komaravičiutė. Stefa. 
14 metų.

5114. Komaravičiutė. Lilė. 9 
metų.

5115. Komaravičius, Danie
lius. 3 metų.

5116. Komendzinskis, Zig
mas 50. direktorius. Vilnius.

5117. Komendzinskienė, Ele
na. 45. šeimininkė.

5118. Komendzinskytė. Alek-' 
sar dra (Zigme duktė), 18.

5119. Komendzinskis (Zigmo 
sūnūs). 16.

5120. Komoriunas. Petras

reiviams ir draugams—tai puiki 
Vladas. Kalėdų dovana.

Iškimk Iškirpk

Columbia University Press
Columbia Uriversity
New York X Y.
Gentleme”.Piease kindly send 

me a copy o: The Economic Recon
struction of I.-'- jania After 1918 by 
Anicetas Simuos.

Check
I am enelosir.g $1.50 ( )
I will pay to the postman ( )
Mv addre--:

Name

Street

City

State
i'

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys joms atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butu 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:’’

Dar Vienas Didelis Gaisras Bostone

ši nuotrauka parodo dar vie ią didelį Bostono gaisrą, kuris aną naktį sunaikino Sallingerio firmo k'’?'’ '1 
sankrovą biznio distrikte. Ugnį gesinant buvo sužeista keliolika ugniagesiu

Ką reiškia mąilė ir iš kuT ji pa
reina?

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

se,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kaibėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja,-” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

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

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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NORI REGISTRUOTI 
UNIJAS.
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byloje

No. 52. Gruodžio 23 d-, 1942 m.

SAUGOKITĖS NAUJOS 
! LIGOS!

į Daktaras Paul J. Jak-, 
mauh, Mass. valstijos svei-' 
katingumo komisijonierius, 
pereitą šeštadieni pranešė 
gyventojų žiniai, kad saųgo- 
tusi persišaldymo ir naujos 
ligos.

Jis nurodė, kad žmonės, 
kurie serga nuo persišaldy
mo, gripo, “flu” ir plaučių 
uždegimo, per savo neat
sargumą dažnai apkreėia 
kitus. Todėl Dr. Jakmauh 
pataria, kad visi, kurie kos
ti, čiaudo, skrenliuoja, būti
nai prisidengtų skepetaite 
burną ir nosį.

Žmonės persišaldę ir turį 
karštį, nežiūrint kaip gerai 
jįe jaustųsi, turėtų būti lovo- 
je, sako sveikatos komisijo
nierius. Jis ypatingai Drašo 
saugoti vaikus, kurie išrodo

persišaldę, nes tai dažnai 
būnanti taip vadinamų vai
kų ligų pradžia.

Musų valstijos sveikatin
gumo galva praneša, kad šią 
žiemą, iš priežasties persi
šaldymo, pasirodė nauja li
ga, vadinama “virus pneu- 
monia.” Gydytojai dabar 
deda visas pastangas, kad 
pritaikinti atatinkamas bū
das šitos ligos išvengimui ir 
reikale jos gydymui.

Dr. D. Pilka.

Apiplėšė krautuvę.
Uždarant savininkams 

krautuvęs prie Warren st., 
Roxbuiyje, įnėjo nepažysta
mas vyras įsikišęs ranką ki- 
šeniun, lyg kad turėtų joje 
revolverį, ir liepė savinin
kams sueiti išeinamon vie
ton. Tenai juos užrakinęs 
banditas išlupo iš kasos $80 
pinigų ir pabėgo.

NAUJOKŲ REGISTRACI
JOS REIKALU.

Selective Service mus pra
šo pranešti šį paaiškinimą:

Iš visos valstijos local 
boardų ateina žinių, kad 18 
metų amžiaus vyrų registra
cija buvo menkesnė negu 
tikėtasi. Bet registracijos di
rektorius pulk. Smith mano, 
kad ji bus gausesnė į pabai
gą, nes iš viso registracijai 
yra duotos 3 sąvaitės laiko. 
Bet gali būti, jog registraci
ja nėra tokia gausi, kaip ti
kėtasi, dėl to, kad daug jau
nuolių yra jau įsirašę sava
noriais.

Direktorius priduria, kad 
numeriai registrantams bus 
skiriami tokia pat tvarka, 
kaip ir Penktos Registraci
jos. Ši registracija yra jau' 
šešta.

Bostoną užklupo labai 
aštri žiema. Nors sniego ne
daug, bet šalčiai siekia 18 
laipsnių žemiau zero. Ir, lyg 
tyčia, nėra kuro. Namuose 
užšalo vanduo, sutiuko pai- 
pos.

SO*®
Curley’o SUŠALO 10 ŽMONIŲ DA 

ŽIEMAI NEATĖJUS.
Laisnis unijai kainuosiąs Pereitą sąvaitę rašėm, kad 
$25, o jo atnaujinimas $10. Bostono politikierius Curley 

patraukė tieson “Saturday 
Evening Post” žurnalo lei- 
jus už apšmeižimą jo “gero 
vardo,” reikalaudamas už 
tai pusės miliono dolerių at-

Politikieriai apsižiūrėjo, 
kad darbininkų unijos da 
neapdėtos mokesčiais, todėl 
vienas jų jau įnešė Massa- 
setts legisliaturon bilių, kad
visos unijos turėtų užsiregis- lyginimo. Dabar tenka pra- 
truoti ir išsiimti laisnį. Už kad prisaikintujų šuo- 
laisnį jis nustato $25. Lais- Įas ne?alėjo susitarti, ar tas 
nis duodamas tik vieniems žurnalas nusikalto prieš įsta- 
metams, todėl kasmet jį rei- tymus^ ar ne. Jie tarėsi 11 
kia atnaujint Aanaujinimas valandų ir nesutarė Teisė- 
kainuos $10 1^ Juos paleido. Curley’o

Bet kodėl tie sukčiai ne-'advokatai, kurių jis turėjo 
apdeda mokesčiais bažny- ne^ sako, kad byla turės 
čių, kurios daro toki didelį svarstoma iš naujo.
biznį? ' ---------;-------

Bostono miestas nutarė 
atiduoti karo reikalams 1980 

..... • « it»ėdų geležinės tvoros iiuo
Šiomis dienomis Bostone Boston Common parko. • Li- 

lepartamenti- —r - -
res krautuvės prezidentas

Mirė stambus biznierius.

mirė Filene s departamenti- tVOra palieka dėl sau 
gurnoKirštein. Ta krautuvė Bos

tone yra pripažinta kaip 
viena moderniškiausia ir ve
dama labai gerais metodais. 
Todėl apie mirusį jos vedė

Wellesley mergaičių ko
legija užsidarė 8 sąvaitėms, 
res stinga kuro. Per šitas 
atostogas kolegija sutaupy

tą vietos, spauda labai daug sianti 100,000 galionų al’.e-
raso. jaus.

šaltos vietos Massachusetts 
valstijoj.

Štai kiek kurioj Massa
chusetts vietoj pereitą ne
dėldienį buvo šalčio žemiau 
zero:

Arlington .....................L 25
Ashburnham..................  28
Athol................................. 25
Boston ............................ 11
Brookfield....................... 28
Canton ........................... 25
Chelmsford ..................  25
Concord ...♦.................... 16
Fitchburg ....................... 24
Fort Devens................... 32
Gardner .......................  24
Grafton............................  17
Holbrook ....................... 20
Holden ............................ 22 i
Luneburg .......................  20
Marblehead ................... 18
Milton ............................  16
Newton ............................  16
Peabody .......................  18
Randolph ....................... 20
Ouincy .....................  16
Waltham ....................... 14
Ware ............................ 40
Watertown ................... 12

REIKALINGAS DŽENI- 
TORIUS.

Vyras, kuris gali pakurti 
pečių ir išnešti pelenus, te
gul tuoj atsišaukia “Kelei
vio” ofisan, 636 Broadway, 
South Boston, Mass.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REP3YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-0 

Nedėliomis ir S veat adieaiaia ; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1326

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
SAusų, Nosies ir Gerklė*. 

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
VVUlcnesier ........................ io| |X-RAY Aparatų.
Tokių šalčių Naujoj Ang

lijoj nebuvo jau nuo 1875 
metų. Pereitą nedėldienį 10 
žmonių čia sušalo mirtinai. 
Ir tai buvo dar tik ruduo, ne 
žiema. Žiema oficialiai čia 
nrasidėjo tik 7:40 valandą 
šio utarninko rytą.

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

531. BROADWAY^
SO. BOSTON, MASS.

Karo Pavojaus Metu Didžiojo Bostono Žmonėms 

Pranešimas
Boston Elevated Railway važiuotojų skai

čius labai padidėjo. Gesolino sumažinimas dar 
ir nąsnnkinsdaugiau paunuiio

transportacijos problemą. The City of Boston 

War Transportation Conservation Committee 

prašo, kad asmenys, kurie gali keliauti bile ku
riuo laiku, kad nevažiuotų ant Boston Eleva

ted Railway system susigrūdimo valandomis, 

tai yra tarp 5 vai. po pietų ir 6 vai. vakare.

ČIA YRA PATRIJOTIŠKAS REIKALAS

Tarpe 5 v. v. ir 6 v. vakare, the Elevated da

bar perveža 130,000 pasažierių su savo perveži

mo sistema. Visi tie, kurie nereikalingai va

žiuoja susigrūdimo valandomis, tie labai pa

sunkina transportacijos problemą. Jie būtinai 

turėtų pasiskirti tokias valandas, kurios ne- 

trugdytų būtinais reikalais keliaujantiems.

Didelė dalis darbininkų, įimant dirbančius 

retail krautuvėse, apdraudos kompanijose ir 

Bostono miesto ir Commonwealth of Massa

chusetts įstaigose jau ko-operuoja ir vengia 

susigrūdimo valandų. Ši ko-operuojančių

darbininkų dalis nepilnai sudaro pusę tų, ku
rie naudojasi Elevated linijomis vakaro valan

domis. .

Čia yra sunki transportacijos problema: Da-^R/ ' * • ' .»* *
bar kiekvieną dieną miesto, Elevated stotyse 

įeina 56,955 pasažieriai nuo 5 vai. v. iki 6 vai. 

vakare. Pastebėkite detalį pervežimą nuo 4 

vai. p. p. iki 6 v. v.:

NUO 4:00 p. p. iki 5:00 p. p. ...................... 35,509

NUO 5 p. p. iki 6:00 vai. vak.......................56,955

NUO 6:00 v. v. iki 7:00 v. vak.................... 27,753

Čia jau nebėra važiuotojams vietos nuo 5 v. 

p. p. ir 6 v. v. Be to, dar padidėjo važiuotojų 

skaičius dėlei privatinių susisiekimo priemo

nių sumažėjimo.

Atsiminkite, the Office of Defence Trans

portation, VVashingtone, pastebi, kad nėra ga

limybės gauti transportacijos įrengimų. Vie

natinė išeitis, tai pasiskirstyti valandas, kad 

nebūtų tokio didelio susigrūdimo, kuris suda

rytų keliaujantiems nemalonumo.

Meno Draugija.
j Kaip dainos merginų gru
pė manė, taip ir padarė. Pe- 

r reitą nedėldienį dainininkai 
j turėjo gražią parę ir pasirin- 
j ko sau vardą — Meno Drau-, 
į gija. Kitaip sakant, tai buvo 
į krikštynos.

Meno Draugijos nariai—Į 
Į merginos ir vaikinai — visų 
pirma mėgins suderinti savo 
balsus, kad lietuviška daina

Telephone COMmoaneaKh 9280

Dr. Emil Sauer
PHYS1CIAN & SURGEON 

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

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

BOSTON, MASS. 
Egzaminuotojas Daktams

Bethlehem-Hiagfcaa SUpyazd, Ine

ToL ŠOU 2800

DAKTARAS '

J. L. Pasakantis
-M1- i-• ’ *' -'Haj

CITY OF BOSTON WAR TRANSPORTATION CONSERVATION COMMITTEE
1VILLIAM H. DAY, Chairman

Manager, Transportation Dept., Boston Chamber
of Commerce

MISS ELISABBTH M. HERLIHY 
Chairman, State Planning Board

EDWARD C. GEEHR
Assistant to General Manager, Fore River Yard.

Bethlehem Steel, Quincy
COMMISSIONER WILLIAM P. HICKEY 

Boston Traffic Commission
PHILIP T. DESMOND

Engineer, Boston Traffic Commission
LIEUTENANT J. R. BENNETT, U.S.N.R.

District Trans. Officer, lst Navai District

DR. ARTHUR L. GOULD
Superintendent, Boston Schools

JOSEPH F. TIMILTY
Police Commissioner of Boston

JOSEPH SALERNO
President, Massachusetts State C.I.O.

DANIEL J. GOGGIN ■ -
President, Boston Central Labor Union

J. H. FA1RCLOUGH, Jr.
Director of Personel and Public Relations,

Jordan Marsh Company
EDVVARD DANA

President and General Mahkger, Boston Elevated
Railway

maloni klausystis. Draugijos
Mę**

dirbti iš visos rilos. 
dainos, manoma mokin

tis ir suvaidinti kokį scenos 
veikalėlį.

Į Meno Draugiją susirašė: 
seserys Helen u- Blanche 
Vaičiulionytės, seserys An
na ir Aldona Lalytės, sese
rys Julė ir Monika Borisai-' 
tės, Petronė Miliauskaitė, 
Louisė Masiulytė, Jane Mar- 
tin, Jonas Karšo kas, Stevė 
Valkevičius.Keli dainininkai 
randasi Camp Devens. Jie 
negalėjo parėj dalyvauti.' 
Buvo keliatas jaunosios kar
tos svečių atėję į parę, bet i 
nežinau, ar jie prisidėjo prie 
šios draugijos, ar da ne.

Vaikinai ir merginos yra 
prašomi prisidėti tuojau ir 
kartu mokintis dainuoti. Pa- 

; mokos įvyksta kas nedėldie
nį po piet, G gatvės 19-tam 
numeiy. Dr. D. Pilka.

P&cijentas mirė dentisto 
kėdėje.

West Somervillėj pas den- 
House pereitą penkta

dienį atėjo tūlas Frank Jap- 
ley, kad ištrauktų jam ke
liatą pagedusių dantų. Pra
dėjus dentistui operaciją, 
pacijentas neišlaikė ir mirė 
kėdėj.

Pereitą sąvaitę Bostone 
automobiliai užmušė 5 žmo
nes, gi visoj valstijoj 18 už
mušta.

■it f»

(This advertisement is sponsored by the Boston Elevated Raihcay)

žada

jtistą

Km 9 ryte 04 12 

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
B

Specializuoja Vyriškų 
silpnėjime. Gyvenime

moterų. Moterų ir Vyrų 1 
Kraujo ir Oda* Ligas.

Valandos: nno 19 iki 12 d 
2 iki 4, nuo 7 Bd 8

189 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4579.

Gyv. 31122!TeL 28624

į DrJoseph A.Gaidis 
| OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nno 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AK It DAKTARAS 
j Ištaiso defektuotas akis ir 
J mu laiku sj^-ųžinu šviesų.
{žeminuoju ir priskiriu
• 114 Summer Street,
> LAV.RĘNCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Someraet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto ild L

Kampini* Didelis Štoras 
1816 DORCHESTER AVENUE, 

Dorchestery. Buvo Marketas, yra vi
si įrengimai. biznis Įgyvendintas per 
40 mete. Chain Storio aplinkui nėra. 
Stqras tinkamas visokiam bizniui— 
Marketui, Saliunui, Drugštoriui. Vie
ta labai gera. Yra iš storo kambariai 
gyventt «1»uskit daugiau: (!)

15 Laffield st.. Dorchester.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to- 
Urnas vietas.

Saugi priežiūra, kain* prieinai
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS 
Tel. SOUth Boston 4618

Parsiduoda Namas.
1810—1816 Dorchester avė. kam

pinis muro namas, keturios šei myrio- 
po 6-is ruimus, gerai ištaisyti ir 3 
štorai be lysų. tinkami visokiem 
bizniam arba saliunui. Puiki vieta, 
namas pilnai apgyventas. Randos 
3170.00 j mėnesį. Parduoda pigiai. 
Savininkų galima matyt ant 3-čao 
flioro: (1) •

15 Laffield st.. Dorchester, Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mam.
Tel. Parkway 1233-W

t




