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Ar Hitleris Gyvas ar Ne? 
Ką Reiškia Nacių Gedulas?
STALINGRADĄ PRALAI

MĖJĘS, FIURERIS KE
TINO NUSIŠAUTI.

Londone Išsmalavo 
Leniną.

Magaryčioms dar perskėlė 
jam žandą.

Associated Press žinių
; , .. t i ; agentūra praneša iš Londo-
ka , makaulėm Ir sakoma, ■ n ^acj pei eį^ sąvaitę tenai 
kad del to naciai paskelbė | buvo
visos sąvaites gedulą, nors I biustaSj prie t0 da numušta

CHURCHILL SU
GRYŽO NAMO.

Dabar visi laukia ką jis 
pasakys.

Pereitą nedėdienį Londo-: 
nan sugryžo iš savo istorinės

Numatomas Angliai 
kasių Streikas.

Balandžio 1 d. John Lewis 
žada išvesti 450,000 mai

nerių.
Washingtone šiandien

prie
jam nosis, perskeltas žandas. 
Visa tai padaryta nakties 
laiku, kuomet Londone bū
na aptemdinti žiburiai.

Kelios dienos prieš tai ši
ta bolševikų vado stovyla 

obalsiais,
i . -• u .• •— - . j v~ j -i kuliuos Leninas gyvas būda-piogn Berlyne tyrėjo bu t, di- pažinti kad Stalingrade zlu- ma5 ske!bdav0 kai bolše. 

dėlės iškilmes. Hitleris ture- go 330,000 vokiečių armija vlzm(1 obabius bet kuriuos

Kai kas spėja, kad jis gali 
būt pašalintas nuo vadovy

bės ir uždarytas beprot- 
rtamin.

sukako 10

viešai to neaiškina.
Trečia teorija yra tokia:

Hitleris gali būt gyvas ir 
laisvas, bet jis sėdi kur nors 

i galvą nuleidęs ir niekam ne
sirodo. Per 10 metų nacizmoPereitą sąvaitę 

metų, kaip naciai paėmė Vo- sukakti jis nekalbėjo, nes jis 
kietiją Į savo kontrolę. Ta neturėjo kuo pasigirti. Prisi- k : * t q

jo pasigirti, ką jis per tą de- su visais ginklais ir sandė- 
šimtmeti yra davęs vokiečių liais. jis negalėjo, nes tai nu- 
tautai. žemintų jo prestyžą. Jis da-

Bet tą dieną Hitleris visai bar laukia progos, kada ga- 
nepasirodė ir nekalbėjo, lės pranešti vokiečiams koki 
Kalbėjo tik maršalas Goe- nors laimėjimą. Diktatoriai 
ringas ir kiti nacių šulai. gali laikytis tik laimėjimais. 

Kodėl gi nekalbėjo pats Nepasisekimai jiems neša

dabar naciai skelbia kaip 
hitlerizmo obalsius.

Lenino biustas buvo pa
statytas vienoj Londono aik
štėj pereitą balandžio mėne
si. JĮ pastatė tenai bolševi
kų atstovybė propagandos 
tikslams. Bet tas biustas an

gelei ir Hitleris, g|ams bolševizmo neikvėpė. 
galą. paspraude įaip Churchill pasakH4:

“Hitleris padarė Rusiją savo 
priešu, bet jis nepadarė mus 
bolševizmo draugais.”

Ir tikrai nepadarė. Anglai 
muša Hitlerį, bet tuo pačiu 
laiku ir bolševizmo tėvui nu-

hacių erštas? žlugimą. Todėl
Šituo klausimu dabar yra pajutęs sau

daug Įdomių spėliojimų. Kai uodegą ir pasislėpė, 
kas mano, jog Hitleris buvo ..Mums išrodo, kad šita teo- 
pasislėpęs kur nors požemy, rDa ?a^ būt arčiausia pne 
fces tą dieną anglai dukart teisybės.
bombardavo Berlyną. Bet _
Amerikos spaudoje pasirodė UŽDĖJO LUBAS

pmno kainoms _____
rerolai galėjo Įgimti jįjs ‘ O ■ įKomunigtas*ĮMdįfe»

buvęs paskelbtas Vokietijoj n&raeija uždėjo “lubas” Harry Bridges, žinomas 
ilgas tautos gedulas dėl žu- pieno kainoms visoj šaly. sabotažo streikų organizato-
vusios šeštosios vokiečių ar- Ideno perkupčiai dabar ne- rius, yra nuteistas deportuo-
mijos Stalingrade. Šituo ge- gali mokėti farmeriams už ti, nes išsiimdamas Ameri- 
dulu generalinis štabas no- pieną daugiau, kaip aukš- kos pilietybės popieras jisai
i ėjęs padaryti i vokiečių tau- čiausia pereito mėnesio kai- paslėpė tą faktą, kad jis
tą įspūdi, kad tie 330,000 vo-na. Pienas yra pagrindinis komunistas. Bet jis nenori 
kiečių žuvo Stalingrade dėl gyventojų maistas ir jo kai- būt deportuojamas ir buvo 
Hitlerio beprotiško užsispy-nos neprivalot kilti. Tuo pa- padavęs federaliniam teis- 
rimo. Mat, jo “intuicija,” jo čiu laiku kainų administra- mui San Franciscoje prašv- 
vidaus balsas pasakęs jam cija nutarė numušti kainą mą, kad nuo deportavimo ji 
kad Stalingradas turi būt pa-alfalfos šienui, kurią farme- paliuosuotų. ŠĮ panedėlį jo 
imtas nežiūrint jokių nuosto- riai perka savo gyvuliams iš peticija buvo atmesta. Tai 
lių, ir prieš generalinio šta- Californijos, Oregono irjaunebepirmukartujispra- 
bo nusistatymą jis liepė Sta-Washingtono valstijų. Al-laimi. Dabar jo advokatai 
lingradą pulti, ir paskui, kai falfos kaina busianti numuš- sakosi kelsią bylą Į Jungti- 
jau pasirodė aiškus pavojus, ta nuo $4 iki $8 tonui. nių Valstijų apygardos ape-
neleido armijai trauktis at- Bet pieno maklioriai, ku- liacinius rumūs, o jeigu il
gai. Rusai ją apsupo ir su- rie superka pieną iš farme- tenai pralaimėsią, tai eisią į 
naikino. Taigi, po šitos ka- rių už pusdykį, o miestelė- vyriausi šalies tribunolą.
tastrofos generalinis štabas nams parduoda su dideliu ---------------
uždaręs Hitleri Į pamišėlių pelnu, sako, kad Massachu-
namus ir paskelbęs visos są- setts valstijoj jie vistiek pa- 
vaitės gedulą dėl Štai ingra- kelsią pieno kainą po 1 cen-

kelionės premjeras Chur- opiausis klausimas yra, ką 
chill. Manoma, kad šiomis darys valdžia 450,000 ang- 
dienomis jisai duos parla- liakasių streikui išvengti, ku- 
mentui raportą iš tos kelio- ri John Lewis yra pasiryžęs 
nės. Jo pranešimo laukia ne apskelbti minkštųjų anglių 
tiktai anglai, bet ir visas pa- kasyklose balandžio 1 die- 
saulis. ną?

Kaip žinoma, Churchill Kaip žinia, Lewis užkrovė 
dalyvavo su Amerikos pre- angliakasiams po 50 centų 
zidentu Rooseveltu istorinėj ekstra mokesčių Į mėnesį ir 
aliantų konferencijoj Kasa- angliakasiai pradėjo tam 
Mankos mieste, francuzų priešintis, buvo net metę 
Afrikoj. Amerikos preziden- darbą kai kuriose kasyklose, 
tas jau sugryžo namo, tik Lewis liepė jiems nusiramin- 
trumpai pakelėj sustodamas ti, žadėdamas už tai išreika- 
juodveidžių respublikoj Li- lauti jiems po $2 į dieną 
Joerijoje ir Brazilijoje; gi daugiau algos, kai dabarti- 
premjeras Churchill po tos nė sutartis su kasyklom pa- 
konferencijos buvo nuskri- sibaigs. O jeigu kasyklos ne- 
dęs da ir Turkijon ir turėjo norės tiek mokėti, tai mes 
ilgą konferenciją su turkais, apskelbsime streiką ir užda- 
Šitas jo žygis pas turkus pri- rysime visas kasyklas, sako 
darė labai daug baimės fa- jisai.
šistams, nes yia manoma, Bet kasyklų uždarymas 
kad turkai dabar stos alian- dabartiniu laiku reikštų di- 
tų pusėj. Fašistai bijosi, kad delį smūgį karo pramonei, 
per Turkiją gali eiti aliantų Juk be kuro negali veikti nei 
invazija Europon. geležinkeliai, nei laivai, nei

Žinoma, svarbiu paslap- fabrikai. Todėl manoma, 
čiu Churchill parlamente kad valdža turės ką nors 
neatidengs, bet vis dėl to jo daryti, kad kasyklos nesu
kamos labai laiikiama. stotų. Kasyklos, žinoma, ne- 

k ■ sutiks kelti algų, jeigu vai-

Japonai Visai Išvaryti 
Iš Guadalkanalo Salos

TOKIJO PRISIPAŽĮSTA, 1 Tai yra labai džiuginanti 
KAD “MISIJA UŽ- žinia visam demokratiniam 

BAIGTA.” į pasauliui. Diktatoriams iš
laužtas da vienas dantys. Už 
Cuadalkanalą japonai dėjo 
savo galvas be jokios atodai-

Bet ta “misija” kainavo Ja
ponijai 16,750 lavonų, dau

gybę laivų ir orlaivių.
Einant “Keleiviui” spau

don radijas pranešė, kad ja

ros. Jie darė net kelias ata
kas, norėdami tą strateginę 
salą atsiimti, bet kiekvieną 

ponai jau galutinai išmušti Į sykį buvo atmušti su vis di- 
iš Guadalkanalo salos. Prie dėsniais jiems nuostoliais, 
to jau prisipažino ir patys Jie prakišo tenai kelis šimtus 
Joki jo džingos. Tą jų prisi- savo orlaivių, keliasdešimts 
pažinimą pakartojo ir Ber- laivų ir paliko 16,734 lavo-
lyno radijas.

MOTERYS IŠTEISINO 
FLYNNĄ

Ki/llfOl Rffida ^“'Tmskainų. Bet valdžia neno- 
giau Pagalbos. ri kad kainos kiltų, nes tai 

Rusija neduoda Kinijai veda Pr’e infliacijos.
jokios pagalbos, nes Kinija Galimas todėl daiktas,
kariauja su japonais, o Sta- kad valdžia turės paimti ka- tarė, kad jis nekaltas, 
linas su japonais draugauja, syklas savo kontrolėn, jeigu 
O pagalba Kinijai būtinai streikas sustabdytų anglių 
reikalinga. Jeigu Kinija ga- pramonę.
lėtų gauti pakankamai gink
lų, ji butų labai didelė alian
tams pagalba. Ji galętų pa
statyti 20,000.000 vyrų ar
miją ir suvarvu visus japo-

ATSARGŲS TURKAI 
VENGIA KARO

KLAUSIMO.

tą ant kvortos, nes “trans-

NE T1MOŠENKO, BET ŽU
KOVAS IR VORONOVAS.

Stalingrado kovų didvy
riu Rusijoj pripažintas ne 
pagarsėjęs Timošenko, bet

do aukų.
Yra ir kita teorija. Kaip portacija pabrangusi.” Gi 

žinoma. Hitleris yra užtikri- puskvortė skystos grietinės ma^laCžukovaTIr Voron^ 
nęs vokiečių tautą, kad Sta- pabrangsianti net o centais. va<s <■:«, ęav»itp iipdn buvo 
lingradas bus paimtas. “Jei- Vadinasi, miestu gyventojai paįauktf Maskvon priimti 
gu aš jo nepaimsiu, aš nusi-,turės mokėti už pieną dau- patikinimus išlaisvinus 
sausiu, pasakęs Hitleris. j giau, bet farmeriai daugiau Volgos didmiesti. Apie Ti- 

via manoma, kad da- negaus. Tik pieno raketie- mošenką paskutiniais laikais 
nai daugiau pelno turės. jau nesimato jokių žinių.

Budennio vardas irgi dingo, 
kaip akmuo vandeny.

Todėl yra manoma, kad da
bar jis ir paleidęs sau kulip

RAGINA OLANDUS 
ŠNIURKŠTI NOSIS IR 

GAIŠINTI HITLE
RIUI LAIKĄ

Naciai yra išgabenę

Olandai Nušovė 
Savo ‘Paleckį’.

Kai vokiečių armija už
plūdo Olandiją ir olandų 
valdžia pabėgo užsienin, Olandijos apie 300,000 žmo- 
Olandijos fašistai tuojau pa- nių karo darbams Vokieti-

nūs. •
Šituos nuostolius Tokijo 

džingos tačiau užtyli. Prane- 
dami savo žmonėms tą fak
tą, kad jie buvo iš Guadal-“Keleivy” buvo jau rašy- Y

ta, jog dvi pasileidtisios mer- kanal° išmušti, jie sako: 
giščios prisikabino prie ju- “Atlikę savo misiją, Japo- 
eižių aktoriaus Flynno, kad bijos kareiviai pasitraukė iš 
jis abidvi jas išgėdinęs, at- Bunos, kuri guli Naujosios 
męs “cnatą.” Bet teisme pa- Gvinėjos šiaurės rytuose, riv 
aiškėjo, kad tos panelės ne- iš Guadalkanalo salos Solo- 
buvo tokios jau nekaltos, monuose.”
kaip jos sakėsi. Buvo įrody- Iš Bunos apylinkės japo- 
ta, kad jos gyveno su kitais nai buvo išmušti jau 3 sąvai- 
\yrais, viena buvo jau ir tės atgal, bet Tokijo radijas 
abortą turėjusi. Ir prie to tik dab&r tą žinią pranešė, 
aktoriaus jos pačios lindo, Japonai patys prisipažys- 
siulėsi jam. Prisaikintujų ta, kad “Dildydami savo mi- 
suolas. kuris klausėsi tns bv- iik-Arara<ln tpnailft.

susidėjo iš 10 moterų ir 734 k<divius ir 139 oriai- 
i2 vyrai. Nežiūrint tų įrody- vius, btet priduria, kad ame- 
mų, vyrai vis dėl to norėjo rikiečių nuostoliai buvę 
Flynną apkaltinti. Bet mo- daug didesni, nes pastarieji 
terys užsistojo už vyrą ir nu- netekę 25,000 kareivių. 240

... . _ . Kai Churchill nuskrido iš
nūs į jūres. Todėl Washing- Afrikos į Turkiją, Amerikos 
tone jau pradėjo kilti reika- spauda pradėjo spekuliuoti, 
lavimų, kad Kinijai reikia kad Turkija veikiausia sto- 
duoti daugiau pagalbos, nes sianti alijantų pusėn. Bet 
ji geriausia musų talkininkė, turkai labai atsargus. Jų

-------------Z spauda plačiai rašo apie vė-
KOMUNISTAI VĖL SIU- Rausius vokiečių nepasiseki- 

LOSI VIENYBĖN SU mus įr daleidžia, kad Vokie- 
DARBO PARTIJA. tjja gajj karą pralaimėti, ta- 

Londono žiniomis, anglų čiau pažymi, kad Turkija 
komunistų partija vėl krei- nori būt neitrali ir neketina 
pėsi į Darbo Partiją su pra- į šitas valstybių imtynes kiš- 
šymu, kad ši priimtų komu- tis.
rūstus vienybėm Tokį pa- ---------------
siūlymą jie buvo padarę jau 
ir anksčiau, bet Anglijos 
darbininkai kol kas neturi

PASKYRĖ KITĄ JUOD- 
VE1DJ 1 KARO DEPAR

TAMENTĄ
Nesenai rezignavo Karo

. ... , , . . . ..Departamento sekretoriaus
kūle galvas, sudalė savo vai- joj. Londone veikianti olan- juodveidis padėjėjas Has- 
džią ir pradėjo veikti išvien dų radijo stotis dabar pra- tie. Jisai pareiškė tuo budu 
tu okupantais, šiton fašistų dėjo raginti tuos olandus savo protestą dėl tariamo 
valdžion įnėjo ir buvęs dažnai sniurksti nosis prie nepripažinimo juodveidžiam 
Olandijos generolas Hend- darbo. Girdi, nusišniurkšti lygybės kariuomenėj. Jo vie- 
įik A. Sevffardt. Paskutinė- galima į ketvirtadalį minu-.Įon bUVo paskirtas ir apsi- 
mis dienomis jis buvo prade- tės. bet jeigu norėsi nusiva- ėmė Gibsonas, juodveidžių 
jęs jau organizuoti ir olandų lyti nosį žmoniškai, tai ims advokatas iš Chicagos
ai miją naciams padėti. Žo- visą minutę. Todėl, jeigu--------------
džiu, gen. Seyffardt buvo 300,000 žmonių tik po sykį į NUSKANDINO 459 JA- 
toks pat olandų tautos išda- dieną savo nosį gerai nusi- PONŲ LAIVUS, 
vikas, koks Paleckis buvo šluostys, tai bus sugaišta Vėliausios žinios sako,
lietuviams. Bet olandai savo 1,250 darbo valandų. Taigi, kad nuo to laiko, kaip japo- 
tautos judošiui nedovanojo, epą, šluostvkit savo nosis ir nai pradėjo prieš Ameriką 
Anądien jie patykojo jį ir eikvokit laika, kad mažiau klastingą karą, jie neteko 
peršovė. Iš Londono dabar į pasidarytu darbo bendram jau 459 laivų. Visi jie buvo
pianešamA. kad jis jau mirė. musų priešui.

iš

orlaivių, 30 kanuolių ir 25 
tankų.

Bet mes žinom, kad japo-UNIJŲ KOALICIJA.
Didžiosios darbininkų or- nai visados meluoja. Savo 

ganizacijos tariasi sudaryti nuostolius jie mažina, o prie- 
“koalizaciją” kovai su ža- šingos 'pusės didina, 
lingais darbininkams įstaty- J ---------------
mais. kurių vėlesniais ĮŠALDĖ CEVE-
kais Kongrese pradėjo rody- c
tis. Koalicijon eina Ameri-
kos Darbo Federacija, CIO, Ant kortelių bus galima gau-
gelžkelių brolijos ir farme
rių organizacijos.

ti tiktai 3 poras per metus.
Visai netikėtai šią sąvaitę 

buvo “įšaldyti” visi čevery- 
kai, išskyrus tik namų šliu
res ir megstinius bačiukus

STALINAS TIKISI LAI
MĖTI.

Atsakydamas į prezidento
noro su jais dėtis, nes jie nė- Roosevelto telegramą, Stali- 
ra laisva dar įninku organi- nas išreiškė savo “įsitikini 
zacija, bet svetimos valsty- mą5” ka(j Amerikai ir Ang
bės politiškoji agentūra.

$200,000,000 FARMŲ 
PRODUKTAMS.

Agrikuituros Departamen
to sekretorių." Wickard pra
neša įsteigęs $200,000,000

lijai padedant, vokiečiai bu
sią Rusijoj nugalėti.

1.500 ŽMONIŲ PUOLĖ 
SVIESTO KRAUTUVĘ.

Salem, Mass. — Pereitą

KARAS PRARIJO JAU 
400 BILIONŲ DOLERIŲ.

Komercijos Departamento kūdikiams?Šį panedėli čeve- 
apskaičiavimu, Hitlerio už- iykų pardavinėjimas buvo 
simojimas pavergti pasaulį sulaikytas, bet utarninke nuo 
kainavo žmonijai jau $400,- pietų jau buvo galima vieną 
000,000,000, ir galės pasiek- porą nusipirkti ant cukraus 
ti da 500 bilionų, jeigu nacių korčiukės kupono Nr. 17. 
“FL.rovic” nebus tuojau lik- -------- — -- -

fondą, iš kuūo bus skolina-čia pasklido žinia, 
mi pinigai farmeriams, kad ka.d vie"°J krautuvėj yra 
daugiau gamintu karui rei- svl^°; Bematant ją apgulė 
kslinru ŽPmės ukio nroduk- žmonių ir be mazkokalingų žemės ukio produk 
tų. Jeigu vykinant šitą pro- nenuvertė 
gramą farmeriams pasieta- PamatŲ- 
lytų nuostoliu, tai valdžia 
juos padengsianti.

krautuvės nuo

NUMUŠĖ 41 JAPONŲ 
ORLAIVJ.

Naujosios Gvinėjos saloje 
LENKTYNES. pereitą nedėldienį amerikie-

Gumos direktorius Jef- čiai numušė žemėn 41 japo- 
fers atsišaukė i gubernato- nų orlaivį.
rius, kad jie uždraustų gem----------------
bleriams važinėtis i arklių Vichy valdžia paskelbė 
lenktynes automobiliais. Bet bausianti mirtimi tuos fran- 
kodėl neuždi austi lenktynių euzus, kurie prekiaus “juo-

paleisti Pacifiko dugnan ;\isai? Kam t< ra keto reikia? doj rinkoj.”

‘fiureris 
, vi duotas.

FAŠISTAS ČIJANO PA
SKIRTAS PRIE POPIE

ŽIAUS DVARO.
Romos radijas pereitą ne

dėldienį paskelbė, kad Mus-

Valdžia “įšaldė” cevery- 
l.us anksti šio panedėlio ry
tą, da prieš krautuvių atida
rymą, kad žmonės nepultų 
jų pirkti, kaip buvo su cuk
rum, kava ir sviestu.

Dabar niekas negalės nu-
solinis paskyrė savo žentą ^P11 kti <laugiau kaip 3 poras 
čijaną ambasadorium prie cever>kų per metus. Tas. zi- 
uopiežiaus dvaro. Piima Či- neia ^a?11 r.e.‘"
ianas (Ciano) ėjo užsienio ^ia daug &a.. HP1’
reikalu ministerio pareigas, ponj ir neužteks, bet did^iu-

* ________ mai žmonių užtenka per me-
DEGTINĖS UŽTEKS KE- tus ir dviejų poną.

LIOLIKAI METŲ. Šeimyna gali vaitoti savb
Degtinės dabartiniu laiku cukraus kuponus bet kuriam 

nedaro, nes alkoholis reika- savo nariui. _ 
lingas karo pramonei. Bet ^aip sakėm, ceverykams 
Wa?hingtono žiniomis, deg- Jra skinamas 1 i-tas kapo
tinės Amerikoj yra priga- Pas 11 kavos korte-
minta tiek, kad jos užteks Tas kuponas bus gera.-
dar keliolikai metu. ikiper 4 mėnesius, būtent 

birželio 15 dienos.
• Skelbdama šitą patvarky

mą. valdžia pataria žmo-
12 SUNŲ ARMIJOJ, 12 

VAIKŲ NAMIE.
Hartville, S. C.—Čia gy-, r.ėms tuojaus nesiskubinti su 

vena juodveidžių Nicholso-jtais kuponais. į čtveivkų 
nų šeimyna, kuri turi jau 12 i krautuv ę, nes dabar jau ce- 
sunų išėjusių armijon ir da verykų *.epritruks n kiek- 
12 vaikų turi namie. Nichol-jvienas g^iės jų nusipirkti 
son yni farmeris. kada ji bus reikalingi.

1 1



Antras Puslapis

viso to negali plėtoti pilnumo
je. nes kiti varžo, kliudo; yra 
tauta, kuri negali apie save į 
spręsti, tarptautiniuose saati- 
kiuose tauta be valstybės lie
ka l>e balso. Kas praranda val
stybę. tas didele dalimi pra
randa savo tėvynę.”

Vadinasi, tikrąją tėvynę 
žmogus gali turėti tiktai ne
priklausomoj savo žemėj.

KELEIVIS, SO. BOSTON.— « ■ l i . .- —

Rusams Paliuosavus Apgultąjį Leningradą

- L

•ui T16T ‘ P 01 otresBĄ ■t ’°SZ

Namų Frontas.
(Office of War infcrniatiou t

MORALINIS LIETUVIŲ 
LAIMĖJIMAS ILLINOJUJ

“Naujienos” praneša ma
lonų lietuviams dalyką. 
Esą—

"Lietuvos nepriklausomybes 
paskelbimo 25 metų sukaktuves 
Illinois valstijoje pažymėjo 
tam tikromis proklamacijomis 
gubernatorius Green ir Chica
gos meras Kelly. Tai pirmas 
toks atsitikimas šioje valstijo
je. Jisai reiškia stambų mora
lini laimėjimą lietuviams—ir 
Lietuvai.

"Stambios jėgos pasaulyje 
ir čia. Jungtinėse Amerikos

PATVIRTINO “KELEI
VIO” NUOMONĘ.

“Keleivy” buvo pasakyta, 
iog rusams pavyko atmušti 
vokiečius nuo Leningrado

Valstijose. darbuojasi, kad dėl to, kad vokiečiai turėjo 
Lietuva visiems laikams butų
ištrinta iš žemėlapio. Net lie
tuvių tarpe yra parsidavėlių, 
kurie skelbia Lietuva esant sc-

ištraukti daug savo jėgų iš 
Rusijos ir siųsti i Pietų Eu
ropą ir Afriką prieš Angli
jos ir Amerikos, spėkas; ir 

vietinės rusų imnerijos dalim, taškui dėl to, kad Amerika
Tuo gi tarpu Lietuva yra pa- su Anglija pristatė 1'USamS 
vergta ir terioiama nacių. Ji daug ginklų ir maisto. To- 
neturi jėgų atsiginti, šitose dėl mes ir padarėm išvadą: 
aplinkybėse yra didžiai reikš "Taigi galima sakyti, kad 
minga, kad vieinos žymiausiu- išgriauti Leningrado apguli- 
jų šiaurės Amerikos valstybių mą daugiausia padėjo Ame- 
galva priminė šios valstybės n*ka ir Anglija.”
gyventojams, jogei Lietuvos Bolševikui R. Mizarai ne- 
Respublika dar nėra palaido- patiko, kad mes pripažystam

i

čia yra parodytas šliseiburgo tvirtovės miestas ir rusų tankai. Vokiečiai išlaikė šlišelbur- 
gą savo rankose 17 mėnesių, ir kol jįe čia buvo. Leningradas buvo apsuptas. Dabar rusų 
ugnis priešą iš čia išmušė ir tuo budu paliuosavo Leningradą, ši nuotrauka buvo prisiųsta 
Amerikon radijo bangomis. Iš jos galima matyti apgriautus trobesius ir apkapotus me
džius.

Prezidentas Rooseveltas re
mia R?udocojo Kryžiaus 

vajų slaugėms mobilizuoti.

Ameiikos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas Noiman
H. Davis gavo iš prezidento 
Roosevelto laišką, kuiiuo jis 
kaistai lemia Raudonojo 
Kryžiaus pradėtąjį trijų mė
nesių vajų slaugėms mobili
zuoti namu ir karo reika
lams.

Tas vajus prasidėjo sausio 
pabaigoje ir jo tikslas yra 
sumobilizuoti 36.000 regist
ruotų bei profesionalių nur
sių armijos ir laivyno nursių 
korpusui, ir 100,000 slaugių-
padėjėjų Raudonajam Kiy-jviuose. 1.800 pamastų laiš- 
žiui. Be to da norima gauti kų sudalo pusėtiną našta;
I, 000,000 mokinių į namų i bet pakeitus juos į V—iaiš- 
slr.ugymo kursus, kuriuose1 kus, jie užima orlaivy tik 
mokoma ligonių priežiūros,‘tiek vietos, kiek viena dėžu- 
higijėnos ir kovos su ligo-iė cigarečių.
mis. Tuos kursus organizuo
ja Raudonasai Kivžiu-.

siekė tenai kaieivius i 3 die-

V—laiškų originalai pasi
lieka šiapus jūrių, Ameriko
je; užjurin siunčiamos tik 
jų fotogi af i jos. Jeigu pasi
laikytų, kad kelionėje prie
šas sunaikintų laivą ar or
laivi su tokiais laiškais, tai 
jų originalai bus nufotogra
fuoti antru kaitų ir pasiųsti 
iš nau io.

Paštas yra persiuntęs jau 
daugiau kain 10,000,000 
V’—laiškų ir da nei vienas jų 
nėra žuvęs.

Bet svarbiausia V—laiškų 
ypatybė yra ta, kad jie uži
ma labai mažai vietos orlai-

Leiskit ?pyvarton centus 
ir penktukus.

Metalinių pinigų žinyba 
praneša, kad Amerikoje ga
li pritrukti centų ir nikelių, 
nes naujiems pinigams kalti 
nėra atliekamų metalų. To
dėl valdžia ragina žmones 
be reikalo nelaikyti namie 
supiltų į bankelius varinių 
centų ir nikelinių penktukų, 
bet leisti juos apyvarton.

Iždo Departamentas pa
taria pirkti už centus ir ni
kelius Karo Štampas. Tuo 
budu butų atliekami du nau
dingi dalykai: (1) daugiau 
butų išparduota Karo Štam
pų ir (2) eitų apyvarton va
riniai ir nikeliniai pinigai.

Karo darbams reikalingi 
patyrę amatninkai.

Fabrikui šiandien sunku 
išpildyti karo užsakymą, 
kad jis negali gauti patyru
sį™ amatnlnkų.

Dėl stokos 11 išlavintų 
mechanikų viena įmonė an
dai negalėjo pasamdyti 
3.000 kitų darbininkų karo 
darbams. Kitoj vietoj nega
lima buvo praplėsti amuni
cijos fabriko vien dėl to, 
kad negalima buvo gauti 40 

(reikalingų darbininkų. Ne
turint tinkamų darbo rankų, 
negalima pagaminti daug 
svarbių karo reikmenų.

Paprastų darbininkų yra, 
bet jie nemoka jokios spe
cialybės. Juos reikia dar 
mokinti. O kai nėra patyru
sių specialistų, tai nėra ir 

nemokan
čius. Taigi specialistai yra 
reikalingi ne vien tiktai kaip 
darbininkai, bet jie reikalin
gi ir kaip mokytojai.

Yra nemaža mechanikų, 
į kurie dirba karui nereikalin- 
Įgus darbus. Tokie turėtų 
tuojaus eiti į karo dirbtuves. 
Jie turėtų kreiptis į vietinius 
U. S. Employment Service 
ofisus, kurie padės jiems su
rasti vietą prie svarbių karo 
darbu.

Amerikai kreditą, ir jis pliur- 
prokla- Priėjo savo “Laisvėj”:

"Tokio nonsenso, aišku, nei- 
vienas Amerikos nei Anglijos; 
atsakingas žmogus nėra pasa
kęs.”

Savo laiške prezidentas' 
Rooseveltas sako: “Visi mes) 
sutinkame, kad kareivių 
sveikata turi būti pinnoj vie
toj. Bet didžioji musų civi
lių žmonių armija, musų ka
ro pramonės darbininkai.

-------------------------- ------- musų vaikai ir musų namų
Andriulis dar plepa, kad pižiuiėtojai taip pit turi 

išgabenti Rusijos gilumon būt sveiki, kad butų galima 
lenkai “gerai jaučiasi.” O vestl karą.

- ---- ------ . * . kada jis su tais lenkais kai- Karo Departamentas yra
Chicagos “Draugas visa- kos ir Anglijos pagalbai, tą bejosi? Is kur jis žino, kaip priėmęs nusistatymą, kad ir 

Bet štai, Amerikos Agri- da giriasi savo katalikiškom jie gūdžiai nutyli. Aiškus jįe jaučiasi? svetimšalės slaugės gali būt
kultūros Departamento sek-.gerybėm ir prie kožnos pro- sabotažninkai. : v. M. Rinks.

įKlausomybe. letorius Wickardas kaip tik : siūlo jas kitiems. Paša- Andriulio nostrin ---------
Taip kalba demohiatules - “Jei«u ne Ameri- koja taip: “Tikėjimas ir ti- įouau Andnulis postnn

Amerikos vadai. Ir todėl , { . - kvbiškos maldo* i<gelbsti ?auJa: Aną dieną kaibeda-“Naujienos” sako, kad- nJT v^kių -as Chięagoje Marškai!;
” Išeina, kad tiktai ti- neid Pasafee, “ nike

liams yra nemenka proble

Chicagos majoro 
•nacijoj esą nurodyta, kad 
Atlanto Čarteris žada laisvę 
visoms tautoms, ir kad A- 
merikos lietuviai tiki, jog 
tuo dokumentu pasiremiant 
bus atstatyta ir Lietuvos ne
priklausomybė.

“Butų Įžeidimas Jungtimėms 
Valstybėms, 
prašydami ju užtarimo savo džius9 
gimtajam kraštui, darytų pla
nus
įtėms ant sprando koki nors 
diktatorių arba paversti Lie
tuva fašizmo lizdu! Mes ne

versti mesti ginklus.’
Na, tai kur dabar

MANO PASTABOS

INFORMACIJŲ
KAMPELIS.

drau-
jeigu lietuviai, c-as” Mizara dės savo žo- Įdntis katalikas yra tikrai panaikinti bijojimą So- zmogus, o visu kitokiu tikv- .a panauunu oijųjuną oo 

* - ► nį_ vietų Sąjungos. Ta baime
užsodinti Lietuvos žmo- « - įvelti Kp? takia, rnrtrt visai skelta, fsEepinta reakci-

_________ bų žmonės — niekam
SAKO, BALUČIUI NĖRA(yelti- faktai rodo visai

BĖDOS

Tūlas laikas atgal Ameri-

kSi’GKliaip. Uaūaruūiū 
fronte, kur laksto šautuvų ir 
kanuolių kulkos, jos neklau-

tiktai negalime šitaip tyčiotis kos lietuvių spaudoje pasi-iria kareivio: ar tu katali- 
iš Amerikos žmonių, bet pri- !?d~ kažin kam prisiųstas kas. Ten visi lygus. Tai kur 
valome aiškiai atsiriboti nuo Londono laiškas, kad bu-!čia įrodymas, kad “Draugo” visokio diktatoriško elemento, Lietuvos atstovas, tikyba gali išgelbėt žmogų
nežiūrint iš kurios pusės jisai P* Didutis, gy\enąs labai į,? nelaimės?pasirodytų. sunkiose ekonominėse sąly-

“Mes norime ne ‘bile kokios* ?OSe, jis netUlis net iš ko Chicagos “Vilnies” And- 
nepriklau’.imo Lietuvos 'o ~Ne- buto nuomos užmokėti, pri-, nulis seilę rydamas džiau- 
prikiareomos demokratinės verstas “beizmente” gyvent..giasii ir sako: “Chicago?
Lietuvos Respublikos. Tokios "Sandara” dabar sako,!^31 y. 1>a^ t, 53'0. 
Lietuvos nori šiandien milži- kad tai esanti netiesa. Balu- įsunk i svail įaus
niškoji Amerikos lietuvių dau- tis panašaus laiško įprie* vien?
guma. Kas Šitam nusistaty- Amerikon nerašęs ir jam ne- •ai bal^„ž o/

įtaria, su tais jiente sa jokios bėdos. Ji turinti'. .a12mui nepri 
nepakeliui.

“Tik už tokią Lietuvą kovo
dami, mes turėsime nuošir
džią paramą iš Amerikos val
džios ir žmonių.”

jokios 
apie tai patikimų 
Londono. /

žinių iš

priimamos į Armijos Nursių 
Korpusą, jeigu jos yra neka
riaujančių, draugiškų vals
tybių pilietės.

Vartokite V—laiškus.

KAS YRA TIKROJI ŽMO
GAUS TĖVYNĖ?

Kaž-koks gudruolis yra
pasakęs: mano tėvynė—vi
sas pasaulis!

Bet ne visi tėvynę taip su
pranta. Štai kaip tėvynės 
klausimą aiškina savo kny-

Atnerika Maitina 
Sovietų Rusijos 

Žmones.
Pereitais metais nusiuntė 
17,000,000 svarų sviesto.

mioną Tinrošenko.
Balsavo, tai balsavo už

Timošenką. bet visgi nu
balsavo negerai, kad And
riuliui jokios garbės nepri
pažino. Išrodo, kad jis ?to- 
mjasi visai už dyką.

nės spaudos, taipgi nacių 
propagandistų. 0 panaikinti 
tai reikės, Tcad laimėti karą 
ir taiką.”

Čia .Andriulis norėtų pa
sakyti, kad Amerika turės 
nusileisti Rusijai, o kitaip 
—Amerika nelaimės! Kas- 
gi, jeigu ne komunistas, ga
lėtų taip žioplai išsireikšti?

Dar daugiau: “Gen. Si
korskis irgi matyti jaučia 
tos baimės tarp lenkų. Jis 
Lenkijos santikius su SSSR 
dėl to storai pabriežia. Len
kus gerokai supykdė prieš 
SSSR ir nesupratimas Sovie
tu į^Įąį ka«ą n|<įai, įpuolė 
Lenkiją. Daoar jau aišku,

Ar tiesa, kad pynacai via 
maistingas valgis?

Maisto ekspertai tvirtina, 
kad svaras pynacų atstoja 
svarą steiko arba tris ketvir
tadalius svaro sviesto.

Karo, Laivyno ir Pašto 
departamentai ragina varto
ti V—laiškus siunčiant mu
sų kareiviams laiškus i už-

i CMCjurj
_____ daug greičiau ir negali pra-

Kas skiria Aneiijos baž- f ai'S !am,ti.k!'a P°P!e'
nyčios arkivyskupą? kun te'dz,a lalską nuf°'

I<X ISIVČtl

tografuoti ir labai jį suma
nus. dvasininku tarvbai pri- žįnti, ^ad. ?edau& užimtų 

‘ ' vietos orlaiviuose, o nusiun-
_____  J tus juos vieton, jie vėl padi-

Koks yra didžiausis Alas d*nam’-

JĮ skiria Anglijos kara-

gabenamiJie yra
kos miestas?

Didžiausis miestas Alas- Kai Amerikos armija iš 
koje vadinasi Juneau. Jis lipo Šiaurės Afrikoje, tai 
turi apie 5,730 gyventojų. Y—laiškai iš Amerikos pa-

KALBOS DALYKAI.
Negramotna*” laikraštis, jus, kad sukilimas eina to- 
Visi Ameiikos lietuviu bau, tai jis turėjo paiašyti, kas pamokintųr jau

kad tai buvo žvgis prieš Vo
kietiją'. *'Ir tiė lenkai; kurie ja labai prastą lietuvių kai- °VGU £e “yi 
yra Sovietų žemėj gerai jau-įbą, bet visus juos šituo žvilg- rai toKia n£a— “ • _ i i.x a __x__  et

omunistu laikraščiai varto- kad bulgarai kila, bet jokiu 
- - ‘ ..... budu ne kyla, nes “kyla,’

Toliau 
“Netaip

Andriulis 
jau senai

šneka: 
Herr

•Goebbelsas. o paskiau ii P. 
Amerikos Agrikultūros Grigaitis, paskelbė Timo- 

Depaitamento sekretorius Senką esant tik ‘vachmistru’. 
Wickard pereitą sąvaitę pa- Girdi. visi SSSR generolai 
skelbė, jog per paskutinį esą tik ‘vachmistrai’. Hitle-

eoie "Tip<o< Frontp” rašv gruodžio mėnesį Amerika:rio armija ‘kaip peiliu koše PO]e liesos nonte >asy-Augiau maisto So-;perskros Sovietu Sąjungą'.
vietų Rusijon, negu Didžia-!Dabar Goebbelsas ir Gri-tujas K. V. Butvilą, kurį ci

tuoja “Darbininkas:”
"Be savo žemės nėra tikra 

prasme tėvynės ir todėl neturi 
.ios čigonai, nei žydai. Nors su

sniu pralenkia komunistiš- Antram “Tiekos” pusla- 
kojo Susivienijimo organas py via D-ro J. B. Boriso 
“Tiesa.” Į mano rankas pa- straipsnis apie “naminį sa- 
teko 2-ras to jovalo nume- ves gydymą.” Aš nežinau, 
ris. Pirmutiniame jo pusią- kur jis yra D-ro laipsnį ga- 
py kaip vyža metasi į akis vęs ir kokią doktriną tas jo 

Juk visam pasauliui yra ži-'■ antraštė: “109 Bilionų Bu-t“Dr.” reiškia, bet vienas da- 
nomas faktas, kad Lenkija j džetas Metams Sumušimui Įlvkas yra aiškus, tai tas. kad 
buvo užpulta tuojaus po to, į Fašistinės Ašies Svarstomas jis nemoka rašyti. Štai pir- 
kaip Stalinas padarė su Hic-(Kongrese.'’ Perskaičius tokįjmutinis jo rašinio sakinys: 
leriu “krauju sucementuotą i šiupinį, gėrklėj pasidaro (“Yra gandai, kad bus stoka 

kitą. į koktu. Kodėl, rodos, redak^dėl civilių žmonių daktarų”

ciasi. Kas kita su nacių pa
vergtais.” Nušnekėta tikrai 
bolševikiškai. Pagal Jurgį ir 
kepurė! Nebūtų komunistas, 
jei kada nors kokiu nors 
klausimu nušnekėtu rimtai.

sutarti” remti viens
iai Britanijai’ir kitiems bri-igaitis gal norėti; užmiršti ką Kaip tik P.ibbentropas spėjojtonus negalėtu parašyti ši-; vj pįima reikėtų rašyti šim 
U- valdomiems kraštams. jie tada sakė.” orlaiviu parekristi su ta su-j os minties žmoniškai, top „ gandai •> & ../ra bus'..

tr___ a-- •________ .i- tartimi is Maskvos i Rprl v-1 lietuviu vra urumta kalbėti?! , « , • • J ,

Bus mažiau “kenuoto” 
maisto.

Šimet krautuvėse mažiau

Vien tiktai sviesto pernai Kamgi čia Grigaitis turi 
užmiršti ka kas sakė? Juk

Heliu vargu gali išlikti tauta buvo nusiųsta^ Sovietų gy-i^į žino, kad Hitlerio armi- 
Rusijabe savo teritorijos 

l>et apie tokios tautos tėvynę 
kalbėti netenka.*’

ventojams 17,000,000 svarų, i. .<ZCnW )'sako Amerikos žemės ūkio -a ’st,es??. p,ove, r ■ .
kaip peilis per košę. Ji visai 
nesunkiai pasiekė Hitlerioministeris.

tartimi iš Maskvos į Berly-i lietuvių yra priimta kalbėti? ^'.Tarda^Sk^^d^

Lenkiją - Oancuzijos ™ s^į. X vra 'lellaUnga tiro "to-

i su tuo “dėl” pradėsime sa- lams. Todėl šeimininkės,Anglijos sąjungininke — irlgresas svarsto 109 bilionu
kai sukruvinta Lenkijajv-.dolerių analizuoti; tai išeis, kad kurios mėgsta gaminti sriu-
nesi nuo rudujų Hitlerio j fumusti, one kažkaip is-;,^*;i;ii ^Aniii bo tnrs,
gaujų, Stalinas iš užpakalio lvirkščiai.

kad tos žemės gyventojai tu- F.usija, mat>t, negali pa.-i- limai Rusijai, tai Hitlerio 
lėtu savo nepriklausomą “arn*nt4 kiek reikia, nors ji armija jau senai butu buvu<’ 

icicni in žeme - ra ukio šalis. Užkaukazėj ir gal dar to-
0 kai “Keleivis’’

valstybę, nes jeigu jų žemę 
valdys kiti, tikra prasme tė
vynės vistiek nebus.

Butvilą sako:"Tauta negali jaustis esanti pilnai pas save, kai neturi sa

liau.

smeigė jai peiliu į nugai ą.
Komunistų pasakos, kad 

Stalinas tą “žygi” padarė 
pr.ieš Hitlerį,” yra žioplos 

pasakos, nes Stalino vyrai 
žudė tiktai lenkus, o susiti-

civilių žmonių daktarai” bą, turės pasigaminti pačios, 
yra ta priežastis, dėl kurios taip kaip Amerikos moterys

vo valstybės. Tame atveju je mes smeiziam tauta gyvena savo žemėje, o Sąjungą, 
joje šeimininkauja svetimi;’ Kažin, ar p. Wickardą turi savu kalbą, savo papro- “Laisvės” bolševikai dabar čius. kultūrą, tradicijas, bet įr2rį jškolios?

Todėl ne iš Grigaičio
prane’šė, kaTAmerik/dūoš ;enka ^eKėJjs. bet iš Stalint/kę ?u Hitlerio naciais pada- 
Sovietu Rusijai duonos, tai ‘r l?,aI>c,V.lj0. Andriui,o.'ve y,em krtiems rankas, na-
“Laisvfe” bolševikai mus Had,ne> An^a’i Al?a-|va.'sln? kl.tus W f?-
iškoliojo, kad šitaip rašyda- !^ai n.«Paaako aals>.r brol^a;. pasidalijo
m! “immėUm” Sovietu ^210 uz .tokl?.?”»♦. Pagal-j Lenkijos tentonjomis.

* bą Rusijai. Mūsiškiai ko-i Ir šitų faktų akyvaizdoj 
munistai tik giriasi, kad ru- bolševikas Andriulis neši
kai dabar galingesni, negu gedi piešti, kad užpulda- 
pirma buvo, bet kad iie ga- mas Lenkiją, Stalinas ėjo 
Hngesni vien tik ačiū Ameri- “prieš” Hitlerį!

Tam pačiam puslapy riog-’gali pasidaryti “stoka,” bet dalydavo šimtą metu atgal, 
so ir kitas panašus kerėpla: į ko stoka—nežinia. įJos turės vai toti daugiau
“Bulgarijos Žmonės Sukyla i šitą “daktaro’’ Boriso sa- šviežiu daržovių. Darbo bus 
prieš Nacius.” Kur tinka:kinį reikėtų parašyti štai truputį daugiau, bet už tai 
toks veiksmažodis, kaip “su- kaip: “Yra manoma, kad ei- sveikesnis bus maistas ir 
kyla”? Juk čia suveltos į viliems žmonėms gali pri- daugiau metalo atliks karo 
vieną daiktą dvi skirtingos (stigti gydytojų.” veikalams.
sąvokos. Prefiksas “su” reiš-' Jeigu “Tiesos” redakto- Mėsiški daiktai namų 
kia atliktąjį laiką, o “kyla”irius Gasiunas butų bent rinkai šimet visai nebus pa- 
—einamąjį. Jeigu redakto-, kiek “gramotnesnis,” jis ši- kuojami į metalines skardi
nus norėjo pasakyti, kad su- tokio jovalo nepraleistų. Bet nes, nes mėsą galima varto- 
kilimas jau įvyko, tai jis tu- bėda, kad ir jis pats “negrą- ti ir šviežią, jeigu jos gali- 
lėjo parašyti, kad bulgarai jmotnas,” io “daktarai” ben- ma bus gauti. Mėsa bus pa- 
*uki1o, bet jokiu budu ne diadarbiai “negramotni,” ir kuojama į skardines tiktai 
“sukyla;” o jeigu jis norėjo,visa jų gazieta “negramot- kareiviams ir “lend-lease” 
painformuoti savo skaityto- na.” Bahimorčs Siuvėjas, šalims.

i *
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LIETUVIŲ TAUTINES TARYBOS 
KOMUNIKATAS SPAUDAU

Jis Bombardavo Vokietiją

Sausio 8—9 suvažia* iaao 
nutarimus be vykdą it.

Apie sausio S—9 ALT ir 
LTY suvažiavimą bu. o jau 
pianešta (žiui. Lietuvių 
Tautinės Tarybos suvaziavi- 
mas New Yorke). Skaitan
čiai visuomenei yra žinoma, 
kad. piimas LTT posėdis į- 
vyko sausio S vakare, rei si 
posėdi buvo pasikeista ben
dromis mintimis kas d<l Lie
tuvai vaduoti darbo sj.Koor
dinavimo.

ia tema pasisakė eilė 
kalbėtojų: op. Lietuvos pa
siuntinys P. žadeikis, ALi 
pirmininkas L. Srmut.s,

pastai uoju metu iš Vokieti
jos Į Lietuvą pradėjo masi
niai važ.uoti vokiškieji ko
lonijai ir ten steigtis.

Tai-pe naujai atvykstan
čių yra ir tie, kuiie pagal 
1940 metų vokiečių-rusų . u- 
sitarimą buvo iš Lietuvos 
“repatrijuoti.”

N au iems s ė junams ap
gyvendinti, Lietuvos žmo
nės iš ūkių, per 24 valandas, 
pi ievai ta iškraustomi.

Eventualiams kas dėl 
nuosavybės likimo nea;šku- 
mams išsklaidyti, LTT su
važiavimas rado reikalo ta 
tema principiniai pareikšti, 
kad Lietuvos žmonės nesu- 

1940 me
tų birželio 16, prieš jų valią 
bei socialų teisingumą, pa
dalytais nuosavybiniais pa
keitimais.

LTT mano, kad Lietuvos 
žmonėms padalyta skriauda 
turės būt, save laiku, pilnu
moje atitaisyta, ir tai, nepai
sant tautinės ar tikybinės 
nuskriaustojo kilmės.

kun. Vasvs, LTT vice pirmi- ,«««, . .* .y. ... ‘ tiks su jokiais nuoii.nkaS Di. x. V įleisi- La i hir^riin IK ndf
naiys H. Raomavic-ius, SlA 
phmininkas F. J. Baroč.us,
ALT sekretorius ir “Naujie
nų” redaktozius P. Grigaitis,
LTT naiys ir “Lietuvių ži
nių” redaktorius S. Saba
liauskas, ALT naiys ir “A- 
merikos” redaktorius J.
Laučka; SLA sekretorius 
IT. M. Vinikas, LTT piimi- 
ninkas pulk. K. Grinius ir 
kiti.

Diskusijos buvo vedamos

Čia v; parodytas Amerikos lakūnas, sugryžęs Anglijon iš 
Vokiamos. Jisai rodo pirštu skyles, kuriu pridarė jo skrai- 
demoj tvirtovėj vokiečių priešlėtuvinė artilerija.

HARR1SON, N. J.

Privažiavo daug svieto, 
sunku gauti butą.

Musų miestukas stovi tarp 
Keamey ir Netvarko, ir ži-

POVILU! GLEMŽAI MIRUS.
’ste, Nevv Yorke, PovLas 
Glemža, jau patyręs mecha
nikas, pradėjo da.bą. I a- 

kad žiauri džia nebuvo te-P lengva.' k 
Turim masinsamu mirtis įsskvre iš musu tai po lietuvio bu*, is

gaminam ginklus ir amumci- Į oviU G.emzą j.s mae s^u- k,ausk>sį va!ari iosc Di
ją. Kadangi aarbai eina ge- «o 14 «., bcaridaie, n. i., , kitiems, r s n-ad 

privažiavo savo namuose. Mne, kaip Gama- kitiems, pracipnvaziavo t;k ^iasdešj ^.*0' galvoti apie savo -mosi 

< bizrų. Nesitraukdamas i 

studijų, pad.

, * ~ ‘ v. * iR7K m eaivcin 1" h R'asri - vlia’c išradimų, kuriu?:butą. Daugiausia pnvaziavo m; mansio n.. Kazi- 
iš Pennsylvanijos. miero —

Daugumą čia sudaro len- tės Glemžu še moję, Pan '- 
Jie turi čia dvi parapi- munėje, Rokiškio apskr. Į

.._ , vieną romišką, o kitą Ameriką- Povilas atvyko
tautišką, nepriklausomą. Tu- 1906 metų pavasari, 
i i savo mokyklą ir puikią

Keli žodžiai jo atminčiai 
pagerbti.

Skaudi žinia pasiekė Ne\v
nomas sunkiosios piamones Yorko lietuvius, 
centias. Tn.i-m masinėmm. mirtis išskyrė iŠ

rai, tai žmonių 
tiek, kad sunku gauti gyve
nimui butą. Gyvena po dvi savo gimtadienio išvakarė-
šeimynas susikimšę į vieną e. Garbingas venoms gimė iSradir

1ve...
c

svetainę su daržu.

Per sausio 9 posėdį, LTT 
suvažiavimas pareiškė žydų 
tautai užuojautą dėl jos

NORWOOD> MASS.
Kcmunistai neduoda miru
siam J. Zurbai ramybės!

Trūksta lietuvių profe
sionalų.

Neblogai čia gyvena ir lie
tuviai. Jie užlaiko vieną pa- 
įapiją, turi puikų kliubą ir 
svetainę su gražiu daržu. 
Kai kada surengia ir pikni
kų savame darže.

Viskas butų gerai, tik 
gaiia, kad pas mus nėra lie
tuvių profesionalų ir inteli- 

reporteris linki gentų. Čia butų gera vieta

;o
4

uo
ė
ir
m

gyvai ir su dideliu susiido- žmonių pasibaisėtinu pe: se- 
mėjimu, Betęsiant sausio 8 klojimų ir kančių. Atitinka- 
pradėtas diskusijas, daly- mas tuo įeikalu laiškas liko 
vaujant ALT nariams, per prezidiumo išsiųstas World 
sekančios dienos, ne mažiau Jewish Congress’ui.
gyvus pasitarimus, buvo ----------
bendrai prieita išvados ste i- Pagaliau, dėl vasario 16 ir 
gti Koordinacinį Komitetą, kovo 22. Šioms sukaktims 

Piehminarus tokiam ko- paminėti, LTT suvažiavi- 
mitetui steigti žymiai jau mas kreipėsi i visus demo- 
įpusėti. Komitetui susifor- kratiniai nusistačiusius tau- 
mavus, jam tektų savaime riečius, kviesdamas ruošti 
koordinuoti svarbesnes Lie- bendrus minėjimus, o gautą 
tuvai vaduoti sritis. pelną skirti Lietuvos vada-

--------- yimui Amerikos Lietuvių
Diskusijų metu, tarp ldt- Tarybos adresu, 

ko, buvo paliestas klausimas Atitinkamas 25-am Ne
kas link pritraukimo prie priklausomybės minėjimui 
bendros lietuviškos talkos ir pritaikytas atsišaukimas L- 
vienos-kitos, iki šiol nuo TT iau paruoštas ir savo lai- 
koalicinio darbo nuošaliai ku bu? lietuviškoje spaudoje 
stovinčios, grupės ar as- paskelbtas.
mens. Šiam sumanymui abi Panašiai numatoma tvar- 
tarybos parodė didelio pri- kvtis ir Klaipėdos minėjimo 
tainno ir vienbalsiai pasisa- d-enoie (kovo 22L Klaipė- 
kė, kad abiejų tarybų durys dai paminėti. LTT kviečia 
lieka plačiai adaros: lietu- stambaus tautiečiu apgv- 
viškos kilmės Amerikos pi- vendintose apielinkėse. tai 
liečiams—ALT, Lietuvos pi- dienai suruošti pritaikytus 
liečiams — Piliečių Sąjun- minėiimu
gą, eventualiai LTT.

ligentiškas dukteris Elzbie
tą, Olgą ir Mariją. Daratai 
Zurbienei ir Zurbaitėms
“Laisvės” _ ______o_____ ____

1943 m. vasario 1 “Lais- “laimingai” pergyventi liu- DĮtuviui advSSuf k 4akta- 
v ėję tuias komunistas (pa- dėsio laikotarpį ir pradėti vui. Butų nebloga vieta ir 
sislėpę? po slapyvardžiu) ra- oarbuotis “su pažangiais.” apsukriam biznieriui, 
še apie velionį Joną Zurbą, žodžiu sakant, apšmeižęs * Dabar turime tik viena 
Mums visai nesuprantama, liūdesio valandoje mirusį duonkepį, vieną mėsininką 
kokiais sumetimais komu- moters vyrą, dukterų tėvą, jr kelis saliunininkus. Ir visi 
Ristų laikraščio špaltos yra šitas begėdis kviečia jas daro gerą biznį. Kitose biz- 
at daros šmeižimui miiusiu prie lioiševikisko darbo. nio ®riiv®e lietuviu nėra žmonių. Jeigu ko.esponden- SteMfe įeikia. kad dar Y ~
tas iškrypsta iš padorumo yra žmonių, kuiie pakenčia
ribų ir bando išlieti pagie- politinį bolševikišką išgve- 
žos tulžį ant mirusiojo žmo- rimą. P. Kručas,
gaus kapo, tai redaktoriaus--------------

ir Teklė? ButkeviSu- ožpatenteTO. Pagalia •
t ::cue! e .ukurti ir savo t iš
iri. Po pirmo o pašau i o 
karo resikuriant ad.ijo r a- 
monei. Povilas Glemža bv o 
joje vienas pirmųjų. Bet 
kaip k'ti Brocklync Ii-iu; :i, 
taip ir iis savo pirmuosius 
žingsnius biznyje žengė, l e- 
tuviams taip gerai ž'nor a- 
me Giandstiyty. Čia jis Įst i- 
ęė savo įmonę, kurioie t ik 
12 darbininkų pradžioje 
dirbo Tačiau sveikais pa
grindais m didelio pasiryži
mo vadovaujama Įmonė, ku
rią Glemža pavadino Ame
rican Radio Corporation, 
v^ stės’ ir iš- fkėlė Į gars jį 
New Yoiko Broadvvay. šian
dien tori Įmonė vo? sute’na 
šešiuose didžiuliuose aukš
tuose. Jis jaja rūpinosi iki 
jo jėgos leido. Jo Įmonė, ku
rios jis buvo prezidentas ir 
vienintelis savininkas vir na 
pirmųjų buvo i jungta i ga
lingąją Amerikos karo pra
monę.

Garbingos atminties vė
liomis Povilas Glemža buvo

Povilas Glemža.
Buvo tai kuklus ir nuošir

dus lietuvis, bet plačiai žino
mas New Yorko pramoni
ninkų tarpe, jo, kaip ir kiek
vieno lietuvio, kiius*o iš ne- 
tuitingos šeimos, eitas gyve-

pareiga toki raštą patalpint 
į gurbą. Bet, deja, pas ko
munistus to nėra. Jeigu 
žmogus gyvas būdamas ne-tilrA-izv a etcirvvjjv x cnaiJiiicn\7c: ▼ i\7*
tahmidą, jie šmeižia jį ir po 
mirties. Visa Norwoodo lie
tuvių progresyviška visuo
menės dalis žino, kad J. 
Zuiba buvo socialistas— 
socialistas idealistas. Jis ne 
dėl varde priklausė Lietuvių 
Socialistų Są jungos 133-čiai 
kuopai, bet dėl to, kad buvo 
įsitikinęs į demokratinį so
cializmą, kuris užims kapi
talizmo vietą. Priklausė ve
lionis ir prie Amerikos Lie
tuviu Susivienijimo vietinės

Mirė Vincas Gnitkevičiu’. iu*
Sausio 17 d. čia mirė Vin- nimo kelias buvo sunkus ir- tylus, bet stipriai Lietuvą ir 

cas Gnitkevičius, 65 metų kietas. Iš pat jaunystės ji ^viskius mylįs lietuvis. Jo
Nejunkit Nfilr- amžiaus lietuvis. Paliko tiaukė mechanikos dalbas. įmonėje dirbo nemažas skai-

r yraif ivCiy^KU . ę a/v- 2moną, po tėvais Kureišiatę, Bet kaip jo pasiekti žemės čius lietuvių. Taip pat ir čia
ties Laiku Po Sveti- viena sūnų ir dukterį, kuri ūkio Krašte — Lietuvoje? lašančiam kuri laiką teko

f orui 3au ištekėjusi. Jaunas Povilas palikęs na- -oje d-rbti. Jo įmonėje daug
WW|:- j ; Amerikoie vėlioms išgy- mus, tik su tėvo ir motinos lietuvių išmoko amato. Ksr-

,i ,f . r !veno 40 metu, ir beveik visą palaiminimu, iškeliavo į pa- te. benasirašmėdamas Če-
Hartford; Conn. laiką Harrisone. sauli ir pirmiausia apsigyve- k'us, Povilas Glemža paris-

Pas mus Hartforde buvo --------- no Petrapilyje, tuolaikinėje bėi0. kad vienas jo darbirifi-
:oks atsitikima?: mano kai- Vyrukai, kurie vadina xave carinės Rusijos sostinėje, ku, lietuvis, pradėjo kristi 
mynas Howard Smith, kuris * <*apšvie<tw»ais.” Čia darbą, kanu ir mechani- ^avo pavarde: Glemža išba-
dirba nrie amunicijos dir'P-i pas mus vra keliatas vvru karjerą, pi adė jo gar- rė ra <avo tautieti >r uarrri- 

’ sa
likuose. Bei Povilas matė, vardės.

, _________ _____ Iš savo nusės, LTT nariai,;kuopos, buvo Amerikos Lie-
Ta proga buvo priminta kiek galėdami, prisidės. Pir- j tuvių Piliečiu Bendrovė? na-

kad kiekvienas kai.i rupi 
Laisva, Nepriklausoma ir 
Demokratinė Lietuva, bus 
abiejų Tarybų sutiktas ko- 
r.uoširdžiausiai.

, . Pas mus yra keliatas vyru-’'.u kape‘«’ Plad^ FĖ'Nt
kaip naktims sargas. ku kurie p*atys saVe va&,a Šiuose Putilovo metalo fab- no 1-ktj pne betimškos 

'.ieną vakarą^at- svei-ino su “apšviestunais.” Bet geriau- , , -
-avo jauna žmona ir išėjo ą-;s jjems pavadinimas butu *aĮ \ien Qpteuvejc amato Paskutiniu laiku velionis
darban. j—Stalino klapčiukai, šiuo ” - - P3?- P?*1'gyveno gražiame Scarsd de,

Nuėjęs dnbtuvėn jis ap-|]aiku jie ]abai nervingi; ko. ««J° mokytis. Mokęsi vaka- N. y. Buvo įsigijęs namus
•įžiūrėjo užminęs namie sa-į jomis trepsi, žydiškai rankas iaj k t11.1?'11 V / c J saulėto je Floridoje. Jo ?u- 
vo blėtą (badge). O sargas!j- ina jr karščiuojasi, kad ne- ^pks.as n darbas sekesi, bet kurta ir srmlanuota įmonė 
būtinai privalo turėti savOi^]^ nej susfkalbėti. Jie . A11.“ - P51??1 fcuxo ^zstėsi. Jis, buvo reikalingas
ženklą. Todėl kitokios įsei-į ę:s'ką pradeda ir baigia Sta- I $1J<^kus didmiesčio gyve- f]2barries musų karo pramo- 
t ies nebuvo, kaip grjzti na- į;no varc]n kaip davatkos fintas: jis ai e kiltis a;- nę; o pats no sunkaus m-’e-

uves

rievo tėvo vardu. Kaip pas cl;au. rg.0 ‘*vSk&- 
račius ir fašistus visas pa- 8'BMI ° a?tc=. 
saulis

mo ir blėtą pasiimti. Nusi
spjovęs ir susikeikęs. Smi- 
tbas numakleno atgal.

, Parėjęs savo butan jis pa- 
ec.ė. jnitinguo-, tebėjo svetimo žmogaus visk 
epu! davo. be: I drapanas. Eina jis į miega- (ašį.

majį kambarį, kur gulėjo joj^ 
žmona, ogi žiu: i. čia stovi ir " 
svetimi vyriški čeverykai. 
Smithas susidomėjo. Pažiu
rėjo jis į klazerą. pažiurėjo į 
kitus kambarius—nieko nė
ra. Žiuri po žmonas lova. 

nukrypo prie sociali’-! Aaa!... yra svečias.
Kokiu budu J. Zurbą! __Lvsk

rys, skaitė “Tėvvnę,” “Na 
iaią Gadynę.” “Naujienas.” 
“Keleivį.” J. Zu"ba jokių 
polemikų per spaudą su ko
munistai? nevedė,

__________ !se taingi ių n
LIETUVIŠKI DIDŽIAI IP. ■'i?a bėda tame, kad jų sna’-- 

PRAKALBOS. |°'oc ^'ėmė ir i komunistą 
_ ., _T rkelbiamus humbugus net>Bndgeport, Conn. — Va- Įj^j0

miauria su atitinkamom ka! 
bom bei paskaitom.

LTT sekretariata?. 
New Yorkas 
1943 m. sausio 25.

Sausio 9-tą. popietiniame 
seanse, buvo iškeltas dar 
vienas svarbus, nors ir ne
naujas, klausimas.

Rusų okupacijos m( tu Lie
tuvoje, t. y. 1940 VI 15— 
1941 VI 22 laikotarpyje, vi-

sario 13 vakarą, Jaunų Vy
rų Salėj, 407 Lafayette st., 
čia bus rodomi lietuviški ju- -Q. 
džiai ir prakalbos. Bus paro-1"

sa eilė nuosavybinių katego- (iyta Lietuva ir New York- 
njų Lietuvoj liko nusavinta, at-War paradai 
suvalstybinta ar šiaip per- New Haven. Conn. — Čia 
tvarkyta. Ypatingai skau- Įje patys paveikslai bus ro
džiai liko paliesta žemės fįcmi vasario 14 d., 2 vai. 
nuosavybė ir prekyba mies- popiet, lietuvių salėj, Front 
tuose. Street. i •

Vokiečiams rusus pakei- Ansonte. Conn. — Vasa-;”au?ia 
tus, naujieji atėjūnai viešai rjo 14 vakarą, kaiD 7:30, 
paskelbė, esą. jie privačios Kazio Motuzos ir Jono Va- 
nuosavybės Lietuvoje nėra- ]aičio paveikslai bus lodomi 
dę. šia argumentacija, vo- jv. Antano parapijos salėj, 
kiečių kaip ir mėginama pa- Fifth ir N. Malu gatvių ker- 
tvirtinti nuosavybinis status tėj. Koresp.
(•uo arte 1941 m. birželio 22

“Laisvės” reporteris apie 
Zurbą vienoje vietoje ra

nkiotos nuodų pagau
gas.
tu.”

galėio
sklo-

pc lovos:—su-
sklotos “nuodai”
“pagauti?” Juk prie 
kos ji? niekados nepr 
Sė.

Socialfašisto vardas ge-j' Smithas pradėto jį spardyt 
pritinka pačiam;^ grąsinti šausiąs.

Eaisves reporteriui, o ne j Svečias išlindo, 
velioniui J. Zurbai.

suko Smithas.
Vyras po lova tyli, lyg kad

iklau-jjo tenai nebūtų. Tyli ir ne
juda.

ge- “ '

arčiau nimo turėjo pasilsėti, bet 
žiauri mirtis ii ištraukė iš

Berlyno 
skas

ma? kilo ii darbe. Neilgai Tado Tąčiu’aič'o ir A/T'on 
vyrai, piima tarkit gerą trūku? icū buvo paskirtas to- Paffa^li. šie abu ve’io^'es 

žodį Amerikai, kuri maitina se dirbtuvėse instruktorių- z:nta; bvVo stfmm~ u-'d’ ė- 
ir šelpia visokiais budais mi. Jo alga jau tada siekė biznyje: jie ir to1'au
Sovietų Rusiją, c Staliną pa- 500 rublių, čia jis sv.sipaži- įmonei vadovaus, 
likit antroj vietoj.

ir jų nau i i sauvaliavimai- - 
faktinai, vokiškajai koloni
zacijai “lx?bensraum’o” pa
tikrinimas.

Naujai gaunamos žinios 
parodo, kad iki pereitų me
tų galo, šia prasme mažai 
kas pasikeitė. Vienos-kitos 
išimties neskaitant, Lietu
vos žmonės savo turto savi
ninkais vis dar nėra laiko
mi. Vokiškojo okupanto 
daug rek’amuota “reprivati- 
zacija” kaip ir nepradėta. 
Daugiau—ateina žinių, kad

V.TORCF.?TER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Vi»okių Gerino, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

giu ir Užkandžių.
'KELEIVIS*Čia patinama ir ‘ 

• v-r»rv,Mn- nurot-rtais.

90 MILLBURY 
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Nesakydama? daugiau nei 
Apie žmogų, kuris stubo- žodžio, Smithas išsitraukė 

revolveri ir 
stamajį. Tas

kapu lietuviškai, “Laisvės” krito vietoje negyvas. 
Iiepcrteris’ašo: “Prie Jono Paaiškėjo, kad nušautasis 
Į Zurbos karsto pakviesta- vadinosi Jame? A. Thomp- 
Įhooverinis republikona? pra- son. 35 metų amžiaus vyras 
'kalba pasakyti. Prakalba iš Merideno, Conn.
pasakė tokią keistą, kad 
žmonės, vietoj liūdėti, pra 
dėjo šypsotis. Penui Šarga

Policija suėmė Smith ą už 
žmogaus užmušimą, 
teismas jį paleido. Tiesa,

no su ^ofija Žioge.yie, su Garbingo lieturio E»o do 
kūną ir sukuie taip pa vaną kelione j amž'110

atilsio vieta šv. Jono kan’nė- 
K'.ius iusų-janonų karui, se rūpinosi laidotuvių direk- 

1965 metai? Povi as Glemža torius Juozas Garšva, kurio 
buvo pakviestas į Vladivos- koplyčioje velionis ir buvo 
toką, jau svarbiam ir atsako- pa«arvotas.

Bet jos “šviečia-mingesniam da: bui. Jis nu- Tegul bus rami Povfui 
si karčemose, kartais net 'yko tena' su visa šė ma. Jau antrosios jo tėvynės Dėdės 
iki 3 valandos ryto. tada ten buvo mėginami pir- Šamo žemelė.

Jei kurios taip dalytu ne- nuėji povandeniniai laivai. Vladas Barč:auskas.
tuiėdamos ir įrro.’Fri<'’Li,'į'c,s?‘?bo?T^^° Rj^kcijo. partafca: A-
tai gal da nebūtų tiek keis- b Povilas Glemža. 7ac.au .rprjk<vp uT,
ta; bet dabar šitaip daro tolimo S’byro genimas ’nepatiko. Pabuvęs 'af«u radno p. amor.es įmo- 

roe—R»aJo Cer’oorat'OT' of

Vyrai vaikus daboja, o jų 
nroterėlės taliunuosc links

minasi.
Pas mus yra keliatas mo

terėlių, kurios irgi mėgsta
“šviestis.’

liui neverta užsiimti prakal-]teisėtas paskynę jam du me- 
bų sakymu, o dargi prie mi- tu kalėjimo, tačiau nuo 

bausmės atleido su ta sąly
ga, kad per du metu daugiau 
nieko nenušau-

Tai yra pranta žinia tiems 
lysti

lemža. Tačiau menkom vra Kirą panašiu
• !llilCwS ^_r_ _rl-T -Z — —

vaikų motinos. Vyrai parėję Pov’ ui nepatiko. Ps 
namo daboja vaikus, o jos tenai šešetą mėne.-ių,

.Pp^dėb nu<rn‘ iv lrtatga ir. aisKU, TOS ne-
na^’S •’v 1 k^jr u moto’a tenks maišyti su velionio

Čia yra ir pa.ys vyrai kai-, - - . - • - Glemžęs Įsteigtąją Arr.eri-
ti. Vyras, kwns leidžia savo; Noi< gimtasi - krašta? Po- can Radio Corporation.
moteriškei šitaip ulroti, tai vilą Glemža ir labai vijojo, - ... -• . ......-—— -----------
jau ne vyras,bet kebna-, kad liet ka čia. ž:ii:un<-» lankuo- TnniTi” PVtir&iiM

tačiau moteriškės_)^gali suvaldyti, se. veiks geras mechanikas? E1VUJI WKALIN-

Gimtinės kampe oasilsė-

kraštą— Art»rrica. Bet tri n a mii'oni- 
nė ištaiga ir. aišku.

IUS1U.
Kain matome, komunistui 

neratiko net ir kalbėtojo 
kalba, kurios jisai negirdė
jo. Dar karta velionį Zurbą j vyrams, kurie mėgsta 
“iš.-ocialfašistavęs,” šitas po svetima Jov, 
šmeižikas pagiria jo inte-' Po lova nebuvęs.

Su pragyvenimu čia nebu- <• - 1 1 - 7 + +tų Ubai sunku. Mėsos, cuk- . C'mtmcs kampe Das.lse- Zecens. kum moka statyt

Irkavfts o-alima d a kelicta menesiu. Povilas skelbimus ir nusimano apie
tvirti Tik en sviestu tai hė Pa?uko tuo keliu, kuriuo ta- kitus spaustuvės darbus, laitjauu. ilk FU «ta.ee- kd}aw ę„k?tan-;)1 n(^fa„kia j “K^eivir,” ad-

' lietuvių. Jis 1996 rr. atvyko ministracdją. Rašydami, nra-
Pirkit Karo ftendisns h- Stam- Į Amerika ir New Yorke išli- neškit, kur ir kaip ilgai tokį pas. Kas savaitę jdėkit j jv's po žmona ir dviem dukre- darbą dirbot. 

nm,ažiati kaip dešimt?} save ant rankų. “Keleivis.” 63*? R^oedimy,
uždarbio dalį. 1 čia, šiame pramonės mie- South Boston, Mas*.
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Rooseveltas Aplanke Du Prezidentu

Frcsidcnt Vargas President Barclay

" *bst nosis.

7/' 7* /

Taškuota linija šiame žemėlapy parodo prezidento Roose- 
veito kelionę Afrikon ir atgal. Iš \Vashingtono jisai nuskri
do orlaiviu tiesiai Į Kasablanką franeuzų Morokoj. kur Įvy
ko istorinė alijantų konferencija. Iš Kasablankos musų pre
zidentas nuskrido i juodveidžių respubliką Liberiją (taipgi 
Afrikoj) ir aplankė tenai juodukų prezidentą Barelayą. ku
rio atvaizdas matosi viršuje. Iš Liberijos p. Rooseveltas at
skrido i Natalą ir čia turėjo konferenciją su Brazilijos pre
zidentu Vargasu. kuris taipgi yra parodytas viršuje.

Įdomus Laiškas iš Guadalkanalo.

BANZAI!
Aa, jus tuojau norėtumėt: Musų pusei beretė j ant, bu- 

žinoti, ką reiškia žodis “ban- vo pareikalauta papildymų. į 
...... >» i._ Smarkiausias susikirtimas su

japonais įvyko apie piimą valandą ryto. Per visą tą 
naktį mes girdėjome plonus 
aukštus balsus: “banzai! banzai! banzai!” — pulti! 
pulti! pulti!

“Banzai” yra japonų ka
ro sukis. Japonietis pasiima 
bombą ir puola priešą. Puo
lant bomba sprogsta ir su
naikina ji pati ir priešą.

—Matai, tai yra geriau
sias autokratų būrys pasau
lyje, —• prabilo komendan
tas.

Kaip KolumbasAtrado Ameriką.
zai. štai ką—

Kautynės su japonais bu
vo sunkios visame Gudelių 
kalno (Guadalcanal) fron
te, bet jie buvo nugalėti.

Musys prasidėjo šeštadie
ni, o šiandien yia jau tre
čiadienis. Dar pnes muši, 
spaudos atstovas kreipėsi i 
Komendantą su prašymu, 
Kau leistų jam vykti su ba
talionu.

— taip, — sutiko komen
dantas. — Bet mušis bus 
sunkus ir tamsta gal nesu- 
gryši.

—Bet aš norėčiau mūšį 
pamatyti savo akimis,—tro- 
sko korespondentas.

—Jeigu jau taip nori pa
tilti šiltą vietą, eik sykiu.

—Labai ačiū, komendan
te.

(Tąsa)

VITUS BE RINGAS-RIJ SI
JOS “KOLUMBAS.’

Kitą dieną priešui da te
bešaunant, mes dviese mė
ginome eiti į pajui i, bet pa
matę, kad kelias yra pasto
tas, skubotai giyžome atgal. 
Už dviejų valandų pasie-

—Gal būt mes tamstai ir kėm savo stovyklą ir patv- 
galėsime parodyt biskutį rėm, kad trys japonai pada- 
įdomybės, — pridėjo kari- rė kitą “banzai’’ i musų ka
biukas. reivių stotį. Du iš trijų japo-

—Aš tik to ir norėčiau,— nai buvo nukauti ant vietos, 
užbaigė laikraštininkas. o trečiasis pabėgo. “Banzai” 

Naktis buvo rami. Niekas! kainavo ir mums vieną gerą 
nekėlė'jokio triukšmo. Tik kareivi. . z Ašara.
staiga padangė nušvito gelto ...---------
na (vieša ir kanuoiės piadė- Mums Rašoma 
jo liuobti ugnimi. Mes tuo- _ ____
jau priplojom pilvus prie Step!u Mitchell-Macijauskas 

žemės ir sugulėm galvomis į mirž armijoj.
Gudelių juros pusę. Pne že

mės mes laikėmės geroką St. PaaL Minn.—šių me- 
pusvalandi; pagaliau pasi- tų sausio 25 d. mirė Stepas 
jutome esą bėdoje. Musų Mitchell -Macijauskas, baig- 
pusėje prasidėjo smarkus damas 24 metus amžiaus, 
šaudymas. Mes tuojau su- } elionis savo noru buvo isto- 
pratome, kad musų marinai J?s Amerikos ai mijon ir bu- 
atėjo mums i pagalbą. Musų Y° Jau pasiekęs pirmojo sar- 
pozicija dabar susimaišė su žento laipsnio, bet po 20

Gelis japonų laivų konvojus, japonais. Iš kažin kur pro- mėnesių prade ;o jaustis silp-. 
atveždamas .sustiprinimu žpk-t oriai anšviptp kantvnin nas akimis. Buvo parvažia-

. Jaunas P. Stonis rašo tė
vams savo įspūdžius iš atveždamas -.sustiprinimų žektoiiai apšvietė kautynių nas akimis. isu\o paivazia-

kovų su japonais. saviškiems. Tame konvojų- vietą ir... ugnis pradėjo pil- namo aplankyti savo
“The Walnole Times” įš- jfe_buvo tarp 80jr 90 priešo tis i priešą. kaimynų, paskui

spausdino’ "įdomu P. Stonio iaivų’ kuri_e vežė tuksiančius Netrukus musų pusėje ''T1 ? Franeišce.
laišką, kuri jis parašė savo JaP°n5; ,Juos b’dejo trys ar susidarė kita apsigynimo li- ^gu.ejęs tenai 2 menesio li- 
tėvams iš Guadalkanalo sa- Ketun. aiY.ai su pneslėktuvi- nįja. Iki ryto dar buvo pora šoninėj, mirė. Kūnas buvo 
los. Paduosime čia idomes- ne artilerlJa- \alandu. Musų kareiviai sau- parvežtas namo į St Paul ir
nes jo vietas. .Jis rašo: “Mūsiškiai laivai išplaukė tuvus atstatę slinko piimyn, palaidotas laisvai kareivių

“Mes krovėm iš savo tran- priešą pasitikti ir sudavė retkarčiais priguldami prie Kapinėse. Laidotuvėse da-: 
sportu ginklus i/gabenom Jam skaudų smūgi. Daug ja- žemės ir pasiklausydami, lyvavo daug draugų ir kal
iuos riigginso botais i kran- Tonų laivų su kareiviais bu- kad priešas nepadarytų ’jypd- Graba nese kareiviai, 
ta. Prieplaukų čia nėra. Ga- ’-o nuskandinta. Musų nuo- “banzai.” Nuleidžiant velioni į Kapą.;
benom amunicija. įrankius poliai buvo labai maži arba Vos p’.aaušo rytas, kaip kareiviai ątidaee paskutinę 
ir maista. " jokių. mes vėl gavome įspėjimą, Pagai-bą, iššaudami oran tns

“Mums betriusiant. pasi- ' PV JaP°n^ laivai ?u ka' kad iš oro bus užpuolimas, ką11?5 po 6 suvius, o vienas 
ciido aeroporto sirena. * Tai reiviais ir vienas prekių lai- Ir nieko nelaukdami mes vėl ‘•limitu sutrimitavo. Buvo la-j 
buvo ženklas, kad atskrenda va? vis ,dėl to pasiekė salą. sulindome Į lapių olas. Be- bai Jaudinantis momentas, 
japonų orlaiviai. Mes tuoj kai pasidarė tamsu. Bet iš matant virš musų galvų pa- Ilsėkis, musų mylimas su-į 
pakrikom ir pradėjom slėp- musų orlaiviai nuskrido siiode aeroplanai — baisiai nau, ir lauk mus ateinant, 
tis i duobes ir urvus. jGOS pasveikinti. Aš tada ūžiančios šmėklos—jie lei- Mes liekam nuliūdę tėvai, 3

“Tuoj išgirdom japonų stovėjau ant aukšto kalnelio dosi geltona pohorizonte ry- broliai ir 2 seserys,
bombanešių užimą. Jis da- 11 gerai viską mačiau. tų pusėn. Mrs. Mitchell.
lėsi vis garsesnis ir garses- "Musų orlaiviams besiar- Sulaukus vidurdienio, vie----------------
ris. Pagaliau pamatėm juos tmant, ore pradėjo sprogi- ta daugiau paaiškėjo. Ji iš- Altona, Florida. — Lai-
atskrendant. Jie plaukė vos nėti baili durnų kamuoliai, i odė nelyginant karo laukas, rningų Naujų Metų iš saulė-
tik nesiekdami medžių vir- Reiškia, priešlėktuvinė prie- kuris geriausiai atatiktų ki- tos Floridos. Čia šilta, kaip
šuniu. Iš viso jų buvo 18, artilerija šaudė Į musų no scenerijai. Pagaliau atėjo vasarą. Kvietkos žydi, ant 
dviem motorais varomi tor- orlaivius, gindama savo lai- ir valgymo laikas. Čia pus- medžių noksta vaisiai, tik 

__ vakarienė darbininkų trūksta juo- nu-
tir.ant, vienas po kito prade- vienas musų bombanešis, dažnai atsibuna kartu. Pus- rinkti. Geriausio pasisekimo 

sprogti ir virsti dideliais p utras ir taip toliau. Kiek-, ryčiams: kepta kiaušinienė jums visiems.
Mr. & Mrs. C. K. Braze.

pėdu lėktuvai. Jiems besiar- »us. Į tą ugnies krušą smigo ryčiai, pietus
Pus- 

kiaušinienė
ugnies kamuoliais, nes mu- vienas jų įmigdamas palei- (iš kiaušinių pauderio), vai
sų karo laivai pradėjo juos do savo ‘kiaušinius.’ Japonų siu kompotas ir kava. Ar* ki- 
Šaudyt, ir vienas po kito jie laivuose pasigirdo baisus tą sykį šiandien teks valgyti, 
sukrito jūron. Tik vienam sprogimai ir su kiekvienu ar ne? To niekas nežino. Vos 
pavyko pasprukti ir paleisti sprogimu i padanges šovė spėjome pusryčių užkąsti ir 
i oi pėda. bet ji nepataikė i liepsnos. Iš visų trijų priešo štai — sirenos! Mes vėl dui
tikslą, 'šitas lėktuvas taipgi'laivų pradėjo verstis juodi į urvus..................................
sprogo ir liepsnodamas nu- debesiai c urnų. Tie laivai Per dieną ištupėję lapių 
krito pajūry, netoli nuo mus. I paskui degė per tris dienas, urvuose gavome žodį, kad 

“Visi mes džiaugėmės ir “Ir reikia pasakyti, kad PĮ’ie®ąs Jambas kitoj
lėkėm ura, kai pamatėm ja-:mes nepraradom nei vieno vie^°J’

• i

kuri tam tikslui iš
jonų orlaivius sprogstant i savo orlaivio. Tai buvo sta- al‘ksto buvo parūpinta, 
oi e ir krintant Į vandenį. ;čiai stebėtina. Musų vyrai i Dienai baigiantis dar ga-; 
įdomus buvo reginys. -laimi visur. vome iš skardinės mėsišku

musų ar- “Bet didžiausis manoĮužkandžių, ir naktis vėl ap- 
tilerija netyčia pataikė i džiaugsmas buvo, kuomet gaubė mus savo sparnais.

pats nukirtau japoną. Tai Įsakymas atėjo būti atsar- 
mano šu-!pais. nes priešo šauliai lan-

“Priešlėktuvinė

vieną musų pačių orlaivi, bet 
lakūnas išliko sveikas.

“Mūsiškiai kovos lėktuvai 
buvo išlėkę toli į jurą pasi
tikti atskrendančius japo
nus ir tenai nukirto 16 ja
poniškų Zero lėktuvų, kurie

buvo pi matinis 
vis. Aš taip tuo susijaudi
nau, kad pradėjau glostyti ir

džioja apie mus.
—...Jeigu kokis šaulys ir

gilti savo šautuvą. Toliau prošalį, tylėkit!—įsaky
tojos sensacijos jau nejau-irrias patarė, 
čiau. Dabar nušauti japoną, | Motorų ūžesys ir kulko-

lydėjo savo bombanešių5. i tai vistiek kaip molinį pauk- svaidžių tarškėjimas artėjo 
ir artėjo. Naktis da buvo1šitoj kovoj mūsiškiai nepra-^štį numušti šaudymo gale- 

įado nei vieno savo orlaivio.
Taigi tą dieną buvo sunai
kinti 34 japonų orlaiviai ir 
tik vienas musų, kuris per i labai sveikas ir viskuo pa- 
kkvdą mūsiškių buvo pa-'tenkintas, ir to paties linkiu 
šautas. pums. Kai turėsiu daugiau

“Mes buvom įspėti, kad žinių, parašysiu ir vėl.—

i įjoję. !
“Apie mane prašau ma

mos ir tėvo nesirūpinti.

jauna, kuomet artilerija pra 
dėjo atsakinėti į pasveikini- 

Aš mus. Besiklausant slėptuvė
se, tai skambėjo lyg graži 
simfonija.

prie šitos salos atplaukia di- pptrns,' 1

Atėjo vidurvasaris, atėjo vėl ruduo, ir 
ekspedicija pasiekus Ochotską turėjįo 
laukti per žiemą kito pavasario. Per žiemą 
čia buvo pastatytas laivas jau juros kelio
nei. Pavadinta jis “Laime.” Tuo laivu eks
pedicija nuplaukė iki Kamčatkos pusiasa
lio. Čia ji išlipo ir leidosi sausžemiu į kit? 
pusiasalio kraštą, palikdama savo laivą 
užpakaly. Antram pakrašty pastatė kitą 
laivą. Vėl išėjo viena žiema. Kai kurie eks
pedicijos nariai jau mirė, kiti pradėjo sirg
ti škorbutu, jurininkų liga.

Išėjo jau daugiau kain treji metai, o 
Amerika da neatrasta. Ketvirtą vasarą 
ekspedicija išplaukė iš Kamčatkos jau 
nauju laivu, kurį buvo pavadinus “Gab
rielium.”

Vėjas buvo palankus ir “Gabrle’ is” 
plaukė Sibyro pakraščiu į šiaurę 7 paras. 
Beringas manė pasieksiąs tos vietos, kul
tas pakraštis susisiekia su Amerika. Bet 
Sibvro pakraštis pasibaigė, o Amerikos ne
matyt. Ekspedicija plaukė vis toliau ir to
liau į šiaure, žemės niekur nesimatė. Pa
galiau. Beringas duoda įsakymą apsukti 
laivą ir grįžti atgal.

Laivas perplaukė ta vieta, kuri šiandien 
yra žinoma kaip Beringo Susmauga. ku
rios siauriausioj vietoj yra tik 39 mylios 
tarp Ameririkos ir Azijos, ir giedroj abu
du pakraščiu galima matvti. bet tuomet 
oras buvo ūkanotas, lijo, ir kapitonas Be
ringas to nepastebėjo.

Laivas sugryžo atgal į Kamčatką. Tuo 
tarpu užėjo ketvirta žiema. Ekspedicija 
apsigyveno būdose. Beringas buvo nera
mus. " kad nepavyko atrasti Amerikos pa
kraščio. O jis buvo įsitikinęs, kad Ameri
ka tenai turi būt. Bet žiemą jam Kamčatką 
tirinėiant, pavyko susitikti kažin kokį sve
timšalį, kuris sakė, kad jo šalis esanti už 
vandens, toli-toli į ratus. Iš to Beringas pa
darė išvadą, kad tas žmogus turi būt arba 
iš Amerikos atplaukęs, arba atvykęs iš ko
kios nors salos, kuri randasi tarp Amerikos 
ir Azijos. Taigi pavasariui išaušus “Gab- 
rielio’’ kapitonas vėl leidosi kelionėn jieš-

Jųs Nesuprasit-..
Per diena dulkėtam skiepe
Prie mašinų užkinkvtas išbuvau.
Ištrukęs valandą nakčia—
Eilėraštį rašau...

Bet ne, ne eilėraštį;
Aš ne poetas, ne kūrėjas.
Ne tas. kuris pasauliui džiugesį 
Iš svajonių pina atsidėjęs.

Aš daina savo uždainuosiu,
Išliesiu skausmus sielos,
Tą dainą aš čia pacituosiu.
Kurą gieda mašinos skiepuos.

Aš nedainuosiu apie džiaugsmą;
Oi. ne; aš pats jo nežinau,
Tik skurdą, apmaudą ir skausmą 
Savo gaidose atradau.

Neklausykit mano dainų.
Kurie neturėjot pūslėtų rankų.
Ir prakaito nešluostėt nuo veidų—
Jas bus suprasti jum sunku.

Nerasit iose skambančių gaidų.
Pasitenkinimų ramybe ar džiaugsmu 
Jos skamba sunkiu taktu.
Skamba mašinų ir kūjų bildesiu.

Bet ne, geriau jus neklausykit,
Nesuprasit jum nežinomos gaidos.
Nei žodžių tų jus nesuprasit,
Nesuprasit jum nežinomos sielos.

Joven Ėsdavo.

MILIONTERI \US SŪNŪS 
BIS JURININKAS

Chieagos stoki- rdų milionie- 
Aa, jums musų muzika riaus Cudaliy 17 metų amžiaus 

nepatinka!?—šuktelėjo vie- sutum Įstojo savo noru j Marinų 
nas. Korpusą.

PIPIRAI.

Oi. tai laikas, brol, atėjo:
Visi karčemon suėjo 
Ir susėdę aplink stalą 
Geria šnapsą, maukia alų.
Srovės iau beveik išnyko,
Nes veikėjų nebeliko;
Niekas jau nesidarbuoja,
Tiktai geria ir dainuoja.
Nieks nedirba už tėvynę,
Tiktai žiuri kur degtinė...
Ir kultūra jau pamiršta.
Visi girti namo grįžta.
laikraščius kain kas dar skaito,
Bet pamiršta viską greitai;
O pabark tu tą žmogeli—
Jis per ausį tuojau skelia...

Julius Krienas.

koti nežinomos žemės. Bet kilo audra ir 
jo laivą sugadino.

Beringas sugiyžo į Ochotską, paliko sa
vo darbininkus su laivais, o pats su keliais 
diaugais leidosi skersai Sibyrą atgal į Pe- 
teibuigą pranešti surinktas žinias. Jis tu
rėjo pasidaręs ištirtų vietų žemėlapius ir 
galėjo jau tikrai raportuoti, kad Azija su 
Amerika nesusisiekia. Tai buvo visgi svar
bi žinia, nes pirma niekas tikrai to neži
nojo.

Peterburgo mokslų akademija nenorėjo 
iš pradžių jam tikėti, bet vėliau įusai nuta
rė organizuoti antrą ekspediciją ir parody
ti Vakarų Europai, ką jie gali. Su šita eks
pedicija išsirikiavo apie 600 žmonių, ne
tiek reikalingų, kiek smalsuolių. Važiavo 
visokie valdininkai su moterimis ir meilu
žėmis, visokie pretendaitai į mokslininku?, 
ir net popai. Bet kai kelionėj teko miegoti 
šlapiai ir šaltai, kai teko paragauti daug 
vargo, tai visi tie smalsuoliai keikdami Be
ringą pradėjo grįžti atgal.

Beringas vėl pasiekė Ochotską ir 1740 
metais pradėjo statyti du nauju laivu. Vie
nas buvo pakrikštytas “Šv. Petro,” antras 
“šv. Povilo" vardu. 1741 metų vasarą abu
du laivai išplaukė jieškoti Amerikos pa
kraščio. Pats Beringas plaukė “Šv. Petru,” 
o Čirikovas — “Šv. Povilu.” Vieną naktį 
kilo audra ir pradėjo blaškyti laivus kaip 
skiedras. Kai išaušo rytas, Čirikovas apsb 
dailė iš “Šv. Povilo,” kad kito laivo visai 
nematyt. Jis jieškojo Beringo laivo per
ti is dienas, bet niekur nerado ir nusprendė, 
kad jis žuvo audroj aiba sugryžo atgal. 
Čirikovas tuomet nusprendė ir pat? grįžti 
i Ochotską. Bet jis pastebėjo, kad ant van
dens plaukioja medžių šakos ir paukščiai 
klykia. Iš to jis suprato, kad netoli turi būt 
žemė, ir pasuko savo laivą i rytus, tai yra į 
tą pusę, kur turėtų būt Amerika. Ir 15 lie
pos pirmu kartu istorjjoj europiečiai išvy
do šiaurini Amerikos pakraštį. Tai buvo 
ta Amerikos dalis, kuri šiandien žinoma 
Alaskos vardu.

Čirikovas išsiuntė valtį su 10 žmonių, 
kad išliptų ant kranto, apžiūrėtų pakraštį 
ir pajieškotų šviežio vandens. Bet tie žmo
nės r.esugryžo. Jis išsiuntė antrą valtį su 
keliais jurininkais, kad patirtų, kas atsiti
ko su pirmutiniais. Bet nesugryžo ir šitie. 
Kas su jais atsitiko, tai ir šiandien niekas 
nežino.

Čirikovas atsidūrė keblioj padėty. Išlipti 
jis negalėjo, nes neturėjo daugiau valčių, 
o palikti savo draugus, kurie buvo nusiųsti 
į krantą, vėl gi neišpuola. Jis išlaukė jų iki 
26 liepos ir tik tuomet nutarė grįžti atgal į 
Kamčatką.

' O kas atsitiko su kitu laivu, ant kurio 
buvo ekspedicijos vadas Beringas, tai su
žinota vėliau iš išlikusių jo žmonių. Pasi
rodė. kad po tos audringos nakties kapito
nas Beringas taipgi kelias dienas jieškojo 
save pagelbininko Čirikovo, bet nesuradęs, 
nusprendė, kad jis arba nuskendo, arba 
stgryžo atgal i Kamčatką. Beringas liovėsi 
kito laivo jieškojęs ir pradėjo tirti Alaskos 
pakraščius. Čia buvo rasta vienam urve rū
kytos žuvies, akmens Įrankiu ir trintuvas 
ugniai daryt. Visi tie dalykai buvo paimti 
kaip Įdomi mokslui medžiaga. Beringas 
tuomet padarė pakraščio žemėlapį ir nuta
rė giižti Į Kamčatką, nes jautėsi nesveikas 
ir kiti jo ekspedicijos nariai sirgo škorbu- 
to liga.

Gryžtant kilo audra ir reikėjo jieškoti 
užvėjo. Kaip sykis pasirodė sausžemis. Iš
rodė, kad tai jau Kamčatkos pakraštis. 
Laivas įnėjo kana’u į tą sausžemį ir nulei
do įkąrą. Bet vėliau apsižiūrėta, kad tai 
ne Kamčatka, bet kažin kokia nežinoma 
ir neapgyventa sala. Audra šėlo labai ilgai 
ir laivas negalėjo išeiti. Pagaliau nutarta 
čia žiemoti ir laukti pava-ario. Ekspedici
jos vadas Beringą5 jau nebegalėjo iš pa
talo atsikelti. Kiti irgi sirgp. Iš 77 žmonių, 
per žitm; numiiė 30. Mirė ir pats Rusijos 
Kolumbas, laivo kapitonas Beringas, 1741 
metų 8 giuoelžio iis buvo užkastas į tos ne
žinomos salos smėli ir tenai paliktas sykiu 
su kitais mirusiais.

Išlikę gyvi “Šv. Petį o" jurininkai para
šai į pasistatė naują laivą ir apleido tą bai
sią .alą. Rudeniop iie pasiekė Kamčatką, 
o galų gale ir Peterburgą, pranešdami apie 
Amerikos atradimą ir apie didžiojo savo 
vado Bei ingo mirtį.

Beringo ekspedicija atidengė mokslui 
didelę šiaurės Azijos ū* Pacifiko paslaptį 
syki ant visados, kad tenai nėra jokios 
Laimės Salos ar Gamos Žemė5, apie ku
rias pirma buvo svajojama.

Bet tas žinias Rus'ja ilgai slėpė m.*o pa
saulio, o pati tuo tarpu leidosi tiiti Alaskos 
pakraščius ir jieškoti tenai pasakingų tur
tų. Taip tas kraštas ir buvo rusų užimtas.

( Pal>aijra>
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Naujienos iš Kanados. Tikrieji Karo Veiksmai Afrikos Fronte
II raoatM

. TORONTO, ONT.

mą už taip šaunų paskatini-! GABENS ALIEJŲ BAČ- 
rna toliau tęsti lietuvišką KOMIS.

%T „r ! Iš WashingtonoTa naci a

KELEIVIS, SO. BOSTON.

čia yra trys atskiros nuotraukos, kurios parodo tikruosius karo veiksmus Afrikos fronte. 
Anglai čia atakuoja Tripolio miestą, paskutinę italų tvirtovę Tripolitanijoj. Viršuje mato
si priešo bombos sprogimas prie pat anglų prieštankines kanuolės. Vidury matosi, kaip 
sužeistas anglų artileristas yia vedamas i kairę. Apačioje, sužeistajam anglui duodama pir
moji pagalba.

tiumpais bruožais nupiešė 
Toronto darbininkų padėtį 
ir nurodė kaip svarbu darbi
ninkams organizuotis į uni
jas. j

... .- -- Po jo kalbėjo prof. Gru- 
vėjęs, nes daug mūsiškių yra be Abudu kalbėjo angliš- 
pi įvažiavę iš kitur. Šiuo lai- ^aį Profesorius aiškino dė
kų Toronte yra daugiau lie- mokratijos svarbą ir kaip 
tuvių, negu kada nors yra veikia. ją ginti, kaip reikia 
buvę. Čia yra įvairių ir or- darbuotis kad sąjungininkai 
gamzacijų, piadedant dar- laimėtų karą, kad greičiau 
bo klasės socialistais ir bai- butų nugalėtas fašizmas.
S^nt. pačiais kraštutiniais Nurodė, kaip svarbu yra 
cesiniaisiais —• smetoninin- daibininkams prigulėti prie 
kais bei fašistais. CCF (CCF reiškia: Co-ope-

Socialistai, kaip daugiau- rative Commonwealth Fede- 
sia apsišvietę žmonės, gra- ration. Taip vadinasi Kana- 
žiausia ir darbuojasi. Jie dos socialistų partija.) 
veikia kultūringai, orgam- Paskutiniu kalbėtojum pir- 
zuotai; jie rengia pra.taibas, mininkas pakvietė gerbia- 
pasilinksminimus, aiškina majj svečia, draugą J. Stil- 
kas yra demokratija ir kaip ?Oną įš Brooklyno. Publika 
įeikia ją ginti. pradėjo smarkiai ploti ran-

Dabar demokratinio nusi- Romis. Svečias pradėjo savo 
statymo žmonės čia rengiasi kalbą lėtai, nesikarščiuoda- 
įniniėti Lietuvos nepnkau- mas. Jo tema buvo: “Darbi- 
scmybės paskelbimo 25 me- ninku uždaviniai ir karas.” 
tų sukakti, šitas paminėji- plačiai aiškino Atlanto čar- 
mas įvyks ateinantį sekma- terį ir jo 4 punktus, kurie 
dieni, vasario 14 d., po nu- Uečia darbininkus. Tie punk- 
menu 404 Bathurst st. Šita- tai esą geri ir darbininkai 
me paminėjime turėtų daly- privalą dai-yti spaudimą, 
vauti visi demokratiškai nu: kad Atlanto Čaiteris butų 
siteikę lietuviai. Dabar, kai po karo įgyvendintas.
Lietuvos nepriklausomybė Drg. Stilsonas plačiai kal- 
stovi prieš didelį pavojų, tai bėjo įr ame Lietuvą, kaip 
musų pareiga yra parodyti, užpuolikai sunaikino jos ne- 
kad lietuvių tauta nėra mi- priklausomybę ir kaip lietu- 
rusi, kad ji gyva ir nori būt vių tauta dabar kenčia antru 
nepriklausoma, taip kaip okupantu priespauda, 
ir didesnės tautos nori būt Dėl Lietuvos ateities kal- 
laisvos. . _ . bėtojas reiškė baimės. Nes

Taipgi tenka pažymėti, jeigu karui pasibaigus į Lie- 
kad sausio 23 d. vietos lietu- tuvą vėl sugryžtų įusai ,- tai 
\riai socialistai irgi turėjo la- musų tėvų žemė iš naujo pa
baigi ažų parengimą su lie- piustų žmonių krauju. Piimu 
tuviškais šokiais, muzika ir kaitų okupavę Lietuvą bol- 
dainomis. Musų moterys la- ševikai šaudė buvusios Sme- 
bai dailiai ir sutartinai pa- tonos valdžios šalininkus: 
dainavo, o drg. Balčiūnas atėję vokiečiai šaudę buvu-:
pritarė joms^pianu. Paskui sius bolševikų pataikūnus; o ką paduodavo man pinigus 
draugas A. Frenzeiis persta- jeigu rusai sugryžtų antru ir kepdavo iitgiųgfcr MaiKio
tė publikai draugą J. Stilso- kartu, tai jie šaudytų buvu- Tėvui ant batų. Maikis su Per npapf]aiinma aš nr- 
ną, svečią iš Jungtinių Vals- sius vokiečių talkininkus. Iš levu jam labai patikdavo, ir ,ei^ mS ^etuviu 9 
6jų Svečias pasveikino vi- milionų lietuvių tautos skaitydamas jiedviejų pasi- nravardes Be tu ka iau via 
sus torontiecius Naujorio^ mažai kas beliktų. kalbėjimą mane išmokino “KPipiw’» ,.asUlbra“ n.v-
Gadynės ir Brooklyno lie- piakalboms pasibaigus, iš lietuviškai skaityt ir kalbėt.
tuvių vafdu ir, pasakęs trum- publikos buvo duodami pa- Taigi savo tėvo atminčiai 
pą prakalbėję pasilinksmini- klausimai kalbėtojui. Žino- ir aš aabar siunčiu Maiklo 
mo metu, visus pakvietė at- n;a, klausimų daugiausia Tėvui ant batų.
eiti rytojaus dieną į ^sociali?- g$ate komunistai, kurie ne- Su pagarba,

Ona Beneshunas.

Graži lietuvių socialistų 
darbuotė.

Toronto lietuvių veikimas 
dabartiniu laiku yra pagy-

WATERBURY, CONN.-S_ •—g—AM- _vert). ^Keleivio" įcea.

inirė dar šie lietuviai 
Antanas Virbicką',

Bendleriutė Žebrienė,
tų rengiamas prakalbas. norj informacijų, kiek Ona Beneshunas. ckus^^On^ Prie^kienė -U

Po to sekė užkandžiai, bu- “pakritikuoti” kalbėtoją Ju ki ji- t k • i- r v «■* •™ Vflvj ir nvr». paKiiuKuou Kaioetoją. jų NUO redakcijos: Labai bertas C. Gulbenas, Rataii-
<raieiai Vėliau buvo dovanu P.aklausim.^A buV) mums smagu girdėti,, kad na Dvariškienė, Julia Stase-
fruiikiTiinc Kadantri dovanu ^.a.asrVenisko Pobūdžio, sta- su ^evu randa sau liunienė ir Nastazija Kaže-
traukimas. Kadangi dovanų Ciai priekabių jieskojimas ir, t,ildll iannni n ekienėLz«oiug’tai daug buvo ir F-nokriiems -,abai

Vienu* žodžiu *ocialistu Į^^tojas juos pasiepe, Beneshunaitei tariame 
Vienu zoaziu, socialistų atsake jiems juokais, kas t • niins;rjn »

parengimas buvo labai gra- publikai labai patiko ir ji ų
žus. nuotaika buvo labai smarkiai jam plojo. Viskam • SCRANTON, PA. 
diaugiška. ir publika buvo pasibaigus, publika pagei- v a . ... . - . «•vakaru labai patenkinta. įavo, kad drg. Stilsonas ir Va8ano 14 d' mmeslra* Llc- 

Rytojaus dieną, sausio 24, vėl kada nors atvažiuotų i!
buvo musų socialistų mitin- Torontą. Torontietis.:
ga*. Kadangi lietuviai sočia- "__________
liftai Kanadoie priguli prie 
CCF, tai jie čia paprastai ir 
vadinasi kain CCF Lietuvių 
Skyrius. Mitingas buvo la
bai skaitlingas, nes visiems 
demokratinio nusistatymo 
lietuviams buvo išsiuntinėti mėnesiai, 
T.raneš'mai. kad bus iš New 
Yorko kalbėtojas, ir prie to 
da kalbės du anglai kalbėto

Duktė Pagerbė 
Tėvo Atminti.

dima New Vor- 
J.

pranesa- 
valdžia užsakėna, kad 

300,000 plieninių bačkų po1 e buvę* kun. kleboną? J 
( .epukai i1 •* I b ladelpn ios z- ganonus įr tomis bačko-
!’?au;°£ ?00 ,1: .,'Zsl a-’ mis gabens kuio aliejų į ry-

Ut° i-n-vgeilM 112 tinęs valstijas. Seniau alie-
S3o.00. jUS buvo gabenamas tam tik-

AU?n? raciU mct i daug įais laivais ir geležinkelių
1 a* uz«’sake orof. A. Senn o i rkaw
knygelės “The Lithuaniar. —_________________ _

i vt 1 HAJIESKU.HMAIPo' r r. Al* e d Senu 
“The T i huaman Language
f Ulauk'ė tiki ai pelnyto pasi- Pirio parapijos, Alsiu kaimo.

, . -• , • 1 siliepk. sesule, jei dar gyva esi.sekimo: SIOS knV<*O* iau UZ- p ’ Stasys Parazitas, 
sakyta 1.200 e^z. Jos 36 stagg st., Erookivn. n. y.
rt^Tia”'''!a 3.000 egZ. Bet me-' Aš, Viktoras 'Pociūnas, pajieškau 
ta’a- dar nal'ktas rHčba"*- Hafol° Pociunos ir draugo Napolio

. . . . Paukščio. Mes visi esam iš Kaunot’'tac V'enam menesiui ■ iei lėdybos, Ukmergės apskričio, Bainin-
l’žsakvmn Žvmiai padidėtu. .1“1 miestelio. Mano aL.cs toks:

■ j • v_ Pociūnas (7)tai bu*’1 lengva jos daugiau vet. 
atspausdinti.

Prof. A. Senu 9 metu: 
dėstė kpibu mokaus Lietu-J~
VOS Universitete. paskiau . Pajieškau «iu pusamžės draugės, 

. . kad butų vidutinio uir*o ir svorio.llUVn 1 WlSCOn?l-= Geistina. kad butų rimto budo, man-
no Universitetą Va*ariniuo-Uisva ir protinga. Su pirmu nO umvers veua. a įm Į laišku prašau prisiųsti savo paveikh- 

O’na’lU kurį reikalaujant grąžinsiu ir su-
Co^ll^bi’OS Augiau žinių apie save. Chi-

North Carolinos h- kituose' " J

LIETUVIŲ KULTŪROS 
IFD 111 UI AO rčt.w

YORKE.
New Yorke, judriausia- , . 

pasaulio mieste, veikiame

», Pajieškau pusseserės Elena Rudis, 
kuri iš Lietuvos vra kilusi iš Skai- 

At-

s*» kursuo™ 'u 
sekimu dėctė

’r
universitetuose. Dabarpi ii? 
iau kelintu' m^tus dė~to 
Penn=vlvanj’‘m Universite- 
t°. Pb’ladeb h’ioi. J’s yra 
daugelio raštu autorių* iri 
vra išrarsėie* kaipo žvmi011- 
cia« lituanistiko* ir lietuvių 
balbotvro* sneciaUstag v šo
je plačioje Amerikoje.

Jo parašyta knygelė nedi
delė (49 pust), bet moksli
nių žinių apie lietuvių kalbą 
ji duoda daugiau už bet ku
lią kitą nelietuviškai rašytą 
knygą. Kas svarbiausia, ji 
atmeta daugybę pasakų ir 
nesąmonių, daugelio auto
rių paskleistų svetimose kal
bose. Ją turėtų keliatą kartų 
atidžiai pei skaityti kiekvie
nas lietuvis šviesuolis, jei 
nori išvengti kai kurių nesą
monių apie savo kalbos kil
mę ir santykius su kitomis 
kalbomis.

Prašoma prisiminti, kad 
Institutas nustatė labai že- 

savo knygelėm': 
si kaina jam grąžina tikelvy „ pakibta i«. ie ra tuzin ma2uSu ir » ją*-* g.^n.a t.»

1942 mete Mateibuiyje * į, pokarinio planšvi- -'Paustuves ir pašto išlaidis 
r.-.o iSaigu, priklausančių bej !>e honorarą uz darbų 
daugeliui Europos ir Ame- artonams ir leidėjams In- 
ilkol tautų. Panašių uždą- plutas laikosi dosnių i e u- 
viniu turis Lietuviu Kultūros u5. aukomis, bet ne leioi-
Institutai irgi jau persikėlė L'3!5- >’™ga te.nl\i! S’f
i New Yorka ir čii atidarė ?,lal ?a<ieko.i prof. Dr A. 
mažuti, kuklų savo ofisą: ^nn U1 >r 'asytojm A. Vai-

104th st.,

On.i
Vin-

asytojui
73 We»t 1041h .t, New ąįawiui, kad jie parašė ln-

,VnrV v Y čiu nmdpdy Aliutui knygeles neimdam1
musų kartoj. Panelei Onai Viena pavardė tilpo “Ke- , y. . . “ iš jo jokio honoraro. Ir vi-

už leivyje” klaidingai: Cicilija k juomenė turėtu įvertinti šiųMananauekienėg o turėtų 1,^" mokslinio darbo auka
būti: Cicilija Ramanauskie-^u‘u-npa"a5,omls Plana'™° Httuvių tautos labui.
nė. p M įstaigomis......................... , J Instituto direktorių p.a-

A KCI IfiSL Pirmoji diena New Yorke. p(,ma kreiptis jo nauju ad-
ALiyt/o į Institutui buvo ypatingai resu

Al SAKi MAI i laiminga: vienas džentelme-;
-------- nas ir didelis patriotas paau-

J. C. iš Pittsburgho.—Už koio Institutui $500.00. Tai —r------itt : ~
padėtus į banką pinigus tak- pati stambiausioji liešiol Petronėle Lamsargiene

tuvos Nepriklausomybės 
paskelbimą.

Šio miesto Lietuviškų 
Draugijų Sąryšys minės Lie
tuvos Nepriklausomybės pa-

Administration
Port Custer, Mich.

APSIVEDIMAI.

galima pasimatyt asmeniškai. 
Jos. Zubas (7)

1137 W. Madison st., Chicago, III.

RAUMENŲ GĖLIMAI, 
SKAUSMAI?

Greitai palengvina tuos s’. »u*rras P».n- 
Expelleris, ku-* « yra >*cfc‘* ru bni r.cntu ir 
kurį nauderia t ak sta nč ai Virš
milijonų benk učių parduota. *.as liudija jo 
naudingumą. Rekalaukt t.krcjo 
Pain- Expellerio su Injcaru ant 
dėžutės.

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

Sveikata—Bran giausts 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
kusrmenimts, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Ijtpais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
lipas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados staro,u nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik S0 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųst. Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens Street.

SO BOSTON. MASS.

Dr. Kazys Pakštas,
73 VVest 104th Street, 
New York. N. Y.

pati stamOiausiop _____ _ ...i -i • va • i 1 > i • Užlaikau vusokiu vaistu nuosu mokėti nereikia: bet re:-1 gauta auka iš pavienio zmo- ronotų kojų ir nuo kaulų yčiimo 
mokėti taksus

skelbimo dieną vasario 14
,Hotel Jeimyn. Bilietai jtu:kia mokėti taksus už tuos ___ , ___ __ ... nuo Keumatirir
platinami ir tikimasi turėti |nuošimčius, kokius bankas': savo pavardės spaudai duo- nesveikumus, kreipkitėsGeibiamas Redaktoriau

Vasario 2 d. sukako jau 6 daug publikos. Kadangi bus,už jūsų indėlį moka.
kaip mirė Anta- vakarienė ir programa, to-‘ i Rollinsui _ Parašyk kia jam labai gilų dėkingu

gaus, kuris kol kas nesutiko Ta>P£ *’lr7 Calinsra Gydymo Mesti ’ - - nuo Reumatizmo. Kurie tunte kot>n«
duosiu

ti. Instituto direktorius reiš- patari™E.į,r VamsIrgtenc
pers
(-)

IŠRADIMAI.
KELIATOS RUSI V GVULOLjėS, kurios stebuklingai pagelbsti nuo 

daug įvairių Uiti užpatentuotoj 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
vių Šeimynoj.

NO. 1. NUO PANTŲ GĖLIMO 
(tor looth Ache Irritation and Hard- 
ening of the Gums). Prašalina užsi- 
vietryjimą ir sustiprina Sniepenis 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo- 
jaus pavartok Miracle .'L .L S. Oint- 
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma
žesnė—50c.

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR 
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy- 
mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00.

NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 
nuo Old and Fręsh Sorcs. Šita Mostis 
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 
turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuo jaus 
bandykite šitų Mostį. Geras nuo Vo
čių, Išbėrimų, Pai’s, Sains, Gėlimų 
Ausies, nuo Užsi.šaldymo, Žaizdų 
Burnoje arba Nesėje, Lile užsivietry- 
jimą, Nudegimų. Sumušimą, Skau
dėjimą Blauzdų ari a nuo Nuovargio, 
ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
zimą, tai pažymėkite, Speciališkai 
Pranešima gausite, šitos mostis, tai 
Ginklas prieš Vėžio Ligas.
Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.

Šalti orai ateina ir jie atneša daug 
ligų. Bukit pasirengę apsigynimui. 
Geriausias ginklą apsigint tai M. .J. 
Švilpos Miracle O:ntment< No. 1—■ 
nuo Pantų: No. 2 ir No. 3—nuo įvai
rių ligų, paeinančių nuo Sa’čio.

Reikalaudami Gyduolių siųskite ir 
Pinigus Money Orderį arba Čekį ne
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 
mėt Gyduolių Gerumą tai duodam 
tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 
—vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę, 
neatdaryk didesnės. .Jeigu nebusi už- *ic- 

per-

1814 S. Water St.. Philadelphia

IŠ KRANO IR BONKOMIS M. J. ŠVILPA 
Miracle Ointment 

Broad Str. P. O. A. Box 73.
HARTFORD. GONN.

Drr. V. Dagilis atidarė kit apie tai žinią į'Keieivf.” 'Kalbėti pasižadėjo J. Ša- .1.I-įoreS?f°K^vrC^
ir pasakė įžanginę Dažnai skaitydamas pia- liūnas iš Kingston, Pa., ir r couKl.n-

ka^bp. paaiškindamas, kad nešimus apie savo pažuta-.vietiniai. Jokių svetimtau- !?uinui nelaoai tiKim. Jeigu 
lietuvių social'stų kucpa To- mų žmonių miitį, jis troško, tiškų kalbų nebus. Vietiniai .1u°s gerdami ru ar tiys pa- 
iont° gvvu<ria iau šeštus me- kad ir jam numnus jo drau- išpildys muzikos programą. pasveikę
tu? ir r.u’odvdam^s jos ru- gai apie tai žinotų. Jis ture- --------- - ;ir D€ tų vaittųNebeturim lietuv'o daktaro.veiktus daibus. Nors sočia- jo daug pažystamų Massa- neoeįuum nauv-o u«R»ro. Jonui Senkui.1— Jeigu 
linams veikti nelengva, jis chusetts ir Pennsylvanijos Musų Scrantono miestas draugas sustojai dirbęs 1929 
rako. ro« i;e turi daug opo- valstijose, nors jau ilgus me- buvo jau tuitingas lietuviais metais, kuomet Sočiai Secu- 
zici:o’ klorikalu, tautinin- tus gyveno Chicagoje. piofesijonalais/ bet dabai uity įstatymo <iar nebuvo, tai
ku. fašistu ir komunistų pu
rėš. tačiau nežiūrint vi
į riedu '•oriali-tai nasišvente joj, ranevezio apsKiuy. .a- \aziavo i kariuomene su ka- ir todėl senatvės nensiio*

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro heiavtffcn 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visą mėsparua* ir i ikrui 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky 
kitę Brnckert’s XXX Ale, svečiai jnomi hus patenkinti

BROCKERT BREWINC CO.. Ine.

g
5

' TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE CIL 
SHAMPOO

TELEFONAS
»'»r —5 4X34

pto savivaldybę. Padarę* ši- įinėje mokykloje (high niaža miesiuką. Susnuehan- Bet šita 
tokia įžangą, d*r. Dagilis school). Ina. Pa. Dabar neturime nei žmonėms
pakvietė buvusį CCF kandi- Antanas Beneshunas, ma- vieno medicinos daktaro. Juda, kada 
datą Armstrongą. kuris no tėvas, kasmet apie ši lai-į W A. Meškinius. J turto ir ne1

talpa * 
a mokau 
ie netui i 

iš ko gyventi.
okio

81 LAF4YETTF ST.. 
F ęrro m

X
v
t

PS-o NO1 SKYRIUS- 1410 CoH^bia P—J, 
$outk 3o«tou, Mass. Tel. SOUth 2771

t padaryta* iš tikro.
Ž } io Častile moilo.
S } U.* S. P. Išplaunu 
o l p’ei«kaTias ir viso- 
« • kiną kitus ne«vnru-
2 » mus g I odų.

t♦ 
t 
*

Odą Gydanri

§

X

š
t.

x

ir austipri-.a 
5Oc. už bonką.

ALEXANDERS
REFRF.SHING

• Aliejų

HAIR
TGNIC

Mišinvs. Pa vm -tina gv<hi ė dėl •
I plauku šaknims ir Odos* gydymui.

Fa'ižymi »avc g 'H-rvi. P Pum
im |>cr Paštą į risa« <|ai s Su-
cnytų VaPtij.i

ALEXANDER’S CO.
411 w. bro aotvay

SOUTH BOSTON, MASS.

I



šeštas Poslapis No. 7. Vasario 10 d., 194.1 m,

L
Moterims Pasiskaityt

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Dovaruts “Valentine” Dienai

KAIP REIKĖS REGIST
RUOTIS NAUJAI MAIS
TO KNYGUTEI GAUTI.

niai išklausinėdama. Pasi
rodė, jog nužudyta moteris 
buvo 21 metų nuotaka, Mrs. 
Ma»tha James, nesenai ište-Vasario 22 d. prasidės re- ................... ,

gistracija naujai maisto knv- J^z -au?.°lutei gauti. Ji vadinsis WŽ.- dabar vaztavo susitikt!

line cukraus ii kavos knv- , tsus įsitlausinėjus ir nuo-; 
<mtė vra No 1I dugniai visą traukini įskrė-1
“ Registraciją ' ves vaiku «?•. P°!ici.ja ’n?grU?-
mokytojo? viešose mokvklel ,‘r. I«>gelbininką, ir.

J J • haltveidį kareivi Wilsoną,se.
Mokytojos išdalys vai

kams tam tikrus Pareiškime 
Lakštus ( Declaration sheets)
ir lieps parnešti juos name 
Kiekvienas šeimynos nary 
gaus vieną lakštą.

Tuos pareiškimo lakštu 
i eikes išpildyti ir nuneš; i 
mokyklon kaitų su dabai t. 
ne cukraus knygute.

Suaugęs žmogus gali a.- 
likti tai už visa savo šeimv • J

kuiis užpuoliką vijosi, nes Į 
jo lova buvo viršuj nužudy
tos Mrs. James, todėl ir ant) 
jo puolė policijos nuožiūra.

Policija tardė suimtuosius į 
penkias diena? ir nieko ne
sužinojo. Atrodė tikra mis
terija. Suimtieji visi gynėsi 
ir policija neturėjo mažiau
sio iiodymo, nois jos nuožiu- 
u. iš pat pradžių puolė ant 
jauno juodveidžio. virėjo

na. Bet jis turi nunešti vis ; pagelbinmko, kuris pats 
šeimynos nariu knvgute prisipažino kad iš vakaro 
No. 1, nes be jų negalė ■■ buvo ^rai. išsigėręs, todėl 
gauti nauju knvgučiu. JI daugiausia ir kamantine-

. ... . ‘ ‘ . jo. Pavargęs ir nuolatos ka-
Apjiknnta^ tun surasyt. muojamas> šeštą dieną jis 

pareiškimo lakstė visžį savo prisipažino. Sako, aš su pel
enuotą maistą, kokio tu. i JJu fankoj įlindau j Mrs
Dnsipirkęs. Reikia pasaky t , james būda, pridėjau peili 
kiek tun skardinių vaisiu, nri*A ir 1Uniail

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Pas amerikiečius yra mada šv. Valentino dieną siuntinėti sveikinimus savo mylimiems ir pirkti dovanas, šis vaizdelis parode, kokias dovanas šimet merrinos perka savo vaikinams ir kokias vaikinai turėtų pirkti savo merginoms (ėeverykus kiaurais galais). Pas lietuvius “Valentine” neturi jokios reikšmės.
MOTINOMS PATARIA 

DUOTI KRAUJO., . , . ... . , , . , jai prie smakro ir liepiau Įkiek skaidinių sriubos, kiek tv,-.f h. iduotL ,
žirniu, bmzu ir kitokių dai- * r ................ j

i“ Vieton^ij’mo^Aien, praneša B Cevelando,

namie ’prezervuoto maisto i> aumė ir garsiai sušuko: kad ji buvo nuvykusi į Rau- iiereikia raportuoti “Get outTąsyk jė supy-donoje Kryžiaus punktą
Moky-toZ pasakys vai- M? * j f*’įduoti kraujo sužeistiems ka-

kams parašvti ant tų dėklą- *- / nt * • reiviams (jos sūnūs tarnauja

Musų skaitytoja U. Ches

„ . . , ,, . greitai imetė i kamaraite,Kas neturi mokyklose vai- ^dė| ats’ivijes jį
kų gaies gauti tų iakstų mo- leivis wiIsonas įr rado jį
kyklose u ten pat juos ispil- baltai apsirengusi ir su-
ayk . — . _ . _ „ srmaišiusi.

Kuomet aplikantas nuneš

katos stovio. Ji labai nusi 
minė, kad negalėjo prisidėti 
prie demokratijos laimėji
mo. Žinoma, jai nusiminti

APIE VALGIUS.
BUROKĖLIAI SU RŪGŠČIA 

SMETONA.
išvirus burokėlius, nulupk juos ir smulkiai sukapok. Padaryk karštą sosą iš 1 puoduko rūgščios Smetonos, 2 šaukštuku uksuso, druskos, pipirų ir sviesto, užpilk karštą ant sukapotų burokėlių ir duok karštus prie mėsos.

• l a AS VERKIAU?

Subatos pusdienėli, 
grėbdama šienužėlį, 
viliojau bernužėli, 
vargdienį artojėli:

mokyklon pareiškimo laksta 
ar lakštus ir paduos No. 1 
knygutes, tai iš vaikų knygu
čių mokytoja išplėš visus 
kavos kuponuSi sužymės ka 
reikia, ir sugrąžins tą kny
gutę atgal. Kartu duos ir

Taigi, priežastis šios tra- 
gingos misterijos netikėtai 
paaiškėjo.

Pati vyrą pašovė, meilužė 
pribaigė.

=_==r-Lim w nvvc*i

už demokratiją ji yra davu
si savo simu.

MĖSA SU “BINZAIS.”
Paimk lygias- dalis saltos mėsos, supiaustytos mažyčiais šmoteliais, ir gatavų keptų "bin- 7ų,” šaukštą uksuso. du šaukštu rudojo cukraus ir *i šaukštu-

Negalėjusi pati kraujo KO muštardos. Sumaišyk viską
duoti, draugė Chesnienė ra
gina kitas motinas, kuries 
turi savo sūnelių Amerikos 
gynėjų eilėse, kad jos atlik-

Cincinnati mieste įvyko
naują knvgutę, kuri bus ži- meiliškos traicės tragedija, .
noma kaip War Rationing vienok ji skiriasi nuo kitu,^3 savo Pareigą. Sako: Mc- 
£ook No. 2. " panašių tragedijų tuo, kaditm°5> nebijokit pasiūlyt sf -

žmonai pašovus savo vyra, vo kraujo. Nieko dėl to ne- 
meilužė jį pribaigė. Nuve'- nukentėsite. Jeigu jūsų sv

Nauja knygutė įneis ga 
lion šių metų kovo 1 d.

ir kepk nemažiau 30 minut’> karštam pečiuje.Kam nepatinka muštarda, uksusas ir cukrus, tas jų vieloj gali vartoti keciupą arba tomei- čių sosą ir smulkia! sukapotą dideli svogūną.
žus į ligoninę jį pavojingai 
pašautą, žmona kartu su 
meiluže atsiklaupusios mel
dė Dievo, kad jis numirtų. 
Jam greitai nemirštant, abi 

nuvažiavo ligoninėn.

ĮVAIRUS PATARIMAI.
ŽINIOS APIE MOTERIS
Jauna moteris misteriškai 

nužudyta traukiny.

Traukiny, kuris bėgo visu jos 
smar kurnu iš Oregono į Ca- meilužė išsitraukė revolveri; 
fifomiją, 22 sausio dieną, ir vienu šuviu užbaigė jį. 
vidurnakty, kuomet miega- Teisme jos abi apsikabi- 
mam vagone visi keleiviai nusios stojo prieš teisėja ir 
buvo jau geiai įmigę, staiga aiškino, kiek jos nuo jo tu-i 
pasigirdo baisus moteriškės įėjo kentėti ir kaip jis nuo-

kata negalės to pakelti, tai 
jus nebūsit priimtos. Dar su
žinosit, kaip sveika jūsų šii- druskos, kad ištraukus iš 
dis, koks kraujo slėgimas, geriausi skoni. Nedasudyti gry 
ir tt.”

Grybams reikia pakankamai

bai buna be skonio (flat).
Pasirašo:

Mrs. U. Cbesnos
U. S. jurininko motina

JUOKAI.
PARAPINĖJ MOKYKLOJ.

Virinkit daržoves tik tol, kol būtinai reikia. Perilgas ir perkarstąs virinimas naikina vitaminus.

Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVį” KAIP 
DOVANĄ 1343 METAMS, O “KELEIVIS” PRIDĖS

KUO SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.
Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aiškų 

adresą., į -įdėti $2.50 metinei “Keleivio’’ prenumeratai, ir pažy
mėti, knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums
nusiųsti.

Kr. gas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga
lite pririnkti už visą DOLERĮ, Mes nusiųsime jas nurodytu 
trėsti ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už doleri, bet to- i-.iam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa- ; irinksi e už SI.50, tai 50 centų reikės primokėti. O kas pasirinks knygų už $2.00, tas turės primokėti $1.štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

■ : lt VU VISUOTINAS IVANAS?
IaHŽIIVČiH S tik O, ivA d buvo, o moks 

as sako, kad rjosvo. Jeigu buvo, ta: 
su i»g: Nojus butų galėjęs surinkti j 
-.elkis dienas visu veislių gyvūnus, 

kurie gyvena išsimėtę po visą žemė 
kamuolį? Kaip jis g./ėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti0 
Tš kur ėmėsi tiek vandens, kad visa

i žemę apsemtų? Kur tas vanduo da 
i-a- yra? Kaip iš Nojaus šeimyne. 

, za’ėio tvano juodveidžia
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitu klausimų. į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas. yra nuosakia 
ir aiškia: išd’-tyti šitam veikale. 
Knyga l.e ga’o įdomi. Kas žodis—ta. 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigu argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .......................................... 25<.
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO RIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.

lei nori žinoti, kaip senovėje lietu 
i iai gyveno, tai perskaityk šitą kn\ 
i tą Iš i.'S sužinosi, kad vyrai ture) > 
; daug pačių, o žmones po kelis vyra;. 
Ijtbai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 5fte 
Audeklo apdaruose ................. 7S<

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
"Zerte ir Zm. gu; yra labai p t o- 

iiikati knyga !.-■ jC su. i . I p 
.u ogų? g; ver; )t im -ū v. > p

.i; kovoj* su gamta r Kai. civili a-
vosi. Daugelis paveikslų įvairių tį
siui zmonių, vyrų ir moterų.
h a.na .......... .... 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO SENOVĖJE ’
liet vių tc&lbtje 

i ".*i j ve. čia apruryta , o- 
Įi.rb;.io ei:ovė: indai >ei 

i a. ugiptėnai. chaidai, ašy?ai, 
i: ja biiti ir tt ; kaip tie oie-

t *■ > ii ie gyveno ir o-
ik us >u žmonėmis ture

li a i i :r iabai užimanti.
.. j rž. .ikrą tikėjimų istorija. $ė ’0

UiUcst audimo apdaruose .. ii 25

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

žmonės kuria per amžius? šį intri- 
gaejantj nolitiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky Kaina .................................. 10c.

BYLA DETROITO KATALIKŲ SV SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvii socialis

• , ą •___ _____-i_i_i: 1 tams plakatus netoli nuo oažnyčiet
lTTlk taisyki man greolel} kunigo pakurstyti ’orostvirinkai už 
pasilsėki valandėlę,
suramink man širdužėlę

Bernužėli, mesk dalgelį,

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eiles, 

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

Tai Biblijos pašaipa. J Kan.'d, tos 
knygos neįsileidžia .Labai juokinga su

___ r________  . 379 puikiais paveikslais, perstatan-
puclė juos ir žiauriai sumušė. Socr>- čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
lįstai iškėlė užpuolikams bylą. kuri tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- taus. Įgijęs šią knyga niekas nesigai- 

---- ---- puslapiai. Kaina .— $1.00sais teismo rekordais ir liudininkų 
' parodymais. Kaina ................. 25<-

! SOCIALIZMAS IR RELIGUA
Labai įdomi knygutė šituo svarbi■> 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kie's- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 

j E. Vandervelde. vertė Varduras. 
Kaina ......................................... 10c-

Subatos vakarėlį, 
laistydama gėleles, 
minėjau bernužėlį, 
dainuodama daineles.

Bernužėli, mesk rymojęs,•. _ m ---- a_ . V__ i_ _ i ZYC? D tl C tTmesk puikavęs ir galvojęs 
eik šen, mielas, į ratelį, 
apsisuksim po kartelį.

Atėjo rudenėlis, 
sumanė bernužėlis 
vest mane vargdienėlę, 
verpėją, audėjėlę.

norisi, atšau; r<
Kaip tik maišas ffittįŠjo, jS^gS • : 
man širdelę sudrebėjo, 
ašarėlės išriedėjo...
Kogi, kogi man gailėjo?

Puiki knyga, daugybė labai granų 
eilių ir delnų. Dane gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. E. Smelstorius, 221
puslapių. Popicros apdarais . $1.00
Audimo aodara.s .................. S1.5C
DĖI.KO REIKIA ŽMOGUI GERT IR V.V CYT?

I .o, kao 
ŽIU 02 s

5x ’ a’, i io
žmogus silpsta? 'r gėSio \ >n;» naa: 
stas duoda dauginti >pū4:ų. kita.- ma 

, žian ? Pė'ko žmogui reikia cclra 
druskom ir kitu panašių dal>kų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šiluos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.

Va’gyt ir ger* r:išgalvoję-

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kati pirmutiniai -mo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žtronijo.- lopšinė buvo šiiurėje. 'r ši 
kr.vga" nerodo; kodėl tain man-ma. 
I-ahai Įdomus ir pamokinantisiv-I-- 25g.
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spi- 
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir g? nė; kaip paskui revoliucija 
pa? nė viršų, kaip Lietuva likos ua-

■ ;-ji ta iš po caro valdžios ir k2:.p ji 
' u.c apskelbta republika. Pri e ė tas 

ido’is spalvuota;: žemlapis par<>do 
t: teigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 

pskričius Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do- 
k nertai: Steigiamojo Seimo nuta-alus SI

• *!»• Parašė D-ras G-mas. Kaina .. 15c. rin ai, taikos sutartis su bolševikais,
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių ’enkais ir tt. Yra tai ne 
m ga i et ’tdic iibintuvas, kuris 
p'vie'ia visą Lietuvą iš lauko ir

i vidau.- Kaina .............. .. $1.00
.KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 'ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMŲ.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias j 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su 
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicrgo 
III.. 1911 m.. 339 pusk Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50

jų LIETUVIU LAISVĖS MY- 
LĖTOJ v DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS. 

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

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

PP.OT. RAST.—Susana L. Gabris. 
730 McAlister ave.. Waųke*an, Iii 

I2D.—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eighth st., tVaukegan, 111.

Vandeni, kuriame daržovės irė, suvartokit sriubai arba so-Parapinėj mokykloj vaikai sams< nes jame lieka nuo 15 iki FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bro>.spiegimas ir tuoj iš žemuti-]ato= joms grąžindavęs mir-1 ... j
nės lovos išsirito į taką jau- timi. buvo taip išmokinti, kad atsuki- nuošimčių vitaminų,
na moteris su perplauta ger-, Jodvi sulaikytos be kau-pėjaRt • kunl^° paklausimudėl didesnės jam pagarbos, vi- AMERIKOS MACOCHAS.kle. Iškišę galvas iš uždan- c;jos ir uždarytos kalėjime. .
gų, nors ir mieguistomis aki- Nužudvtasai vyras buvo reikia pridėti: 
mis ir pritemdintam \ago- 29 metu amžiaus Victoi teveh- ’ 
ne, keli keleiviai visgi spėjo Caproni, karo dirbtuvės sar-
pastebėti bėgant iš vagono gas. Jo moteris, 4 vaikų mo- 
didelį juodą vyrą, apsivil- tina, kuria iis vedė 8 metai 
kusį ilgu juodu žiuponuJaigal,yraliesa,26metųgel- 
Vienas jaunas kareivis, var-tonplaukė, o meilužė, " 27 
du Wiison, kuris miegojo metų gyvanašlė; ji gavus 
virš nužudytos moteries, nu-:pinigu nuo pirmo vyro nu
šokęs nuo savo lovos leidos- pirko namą. kuriame jie visi 
bėganti vytis per vagonus, gyveno ir mylėjosi. Caproni 
liet įbėgęs į valgomąjį va- savo moterims nieko nesi- apysį?rę n5er^rartę: 
goną juodas vyras dingo gailėjo. Kadangi iie visi trys , ~pasakyk rr.an 
kaip kamparas. Tenai sėdė- dirbo, tai namus ir vaikus;ką. D,evas ?’ra Pa?akęs septintu B jo tik baltai apsirengęs juo<i- nrižiuiėti samdė moterį. Vi-pr,9aįyrau?. . , , ..g
veidis, kuris atrodė lyg ir sus pinigus iis praleisdavo ~Nesyvumoteriauk, dvasis- |
girtas, lyg ir susimaišęs. Už-,ant namu ir moterų užlai-............. a I
klaustas, ai nematė bėgant kymo. sau retai kada ką nu- . Kuni«^* PaŽ!urs’° paraudu- £ 
juodai apsirengusio vyro,lsipirkdamas. Bet už tąjį?11 n?inyskąI paraudo pats. ;r g 
jis atsakė, kad buvo užsnu- kiekvienas jo noras (iaug,au n,eko neklausinėjo

dvasiškas Arba kaip Romos katalikų kunigas 
Hans Schmidt Xew 
savo meilužę, OnąSvki atėio kunigas mokvklo i Knygelė su fotografiškapaklausinėti taikų poterių ir. pasišaukęs vieną berniuką, klau- s šia:—Pasakyk mar., koks yra penktas Dievo prisakymas?—Nevojrk. dvasiškas tėveli— atsakė vaikas.Tuomet kunigas kreipiasi i

dais. Kaina

i 111 McKkiley ave., IVaukejfan, IU. 
KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis.

i G. Grinius.
MARŠALKOS —. Jonas Stoškus,

n-ĮSi!-;
dęs ir nieko nematęs. Jis dir- kymas turėjo būti išpildytas. 
1k> traukiny kaip virėjo pa- Namuose jis laikė 22 revol- 
dėjėjas. Jo vardas esąs Ro- veriu ir nuolatos j?»s grąri- 
bert Folkes. no joms. Galų gaio jam pa-

Privažiavus prie pirmos čiam teko mirti nuo tų pa- 
stoties, traukinys buvo su-!čių revolverių.

Kujti Vincą? I

Vyras, kuris mano,laikytas ir pašaukta polici
ja. Policija tuoj uždarė vi
sas traukinio duris, nieko 
neišleisdama, ir pradėjo ty
rinėti, visus keleivius ir trau
kinio darbininkus nuodiųę- labai apsirinka.

TURBUT MAMA NEMYLI.
—Tėte. ar mamytė tikrai mane myli?—Žinoma, sunau. kad myli. kadįKo’ėl tu abejoji?

jis pasekmingai gali imituo- —Todėl, kad vakare, kada aš 
ti sultonus ir laimingai vie-visai nenoriu miego, tai ji mane 
nuošė namuose gyventi i: nuvaro gulti, o išryto, kaip a
mylėtis su dviem moterim, nenoriu keltis, tai ji prievarta mane iš lovos ištraukia.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kama ........................................... 10c.
KODĖJ. Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS, 
šioje knygoje telpa daugybė nau- 

’skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir i1), labai gražių jr juokingų monolo- 
jaunikai‘i=t, kurie geidžia, kad jų mo- ri) ir deklamacijų. \ isokios_ te;nos: 
teris, dukteris ir mylimosios runa- darbininkiškos, revokuciomenskos, 
pultų į tokia kunigu globa. Parašė tautiškos humonstiskos ir laisvama- 
kun Geo. Totvrscnd For. D. D., su- B«kos. Visos skambios, visos geros.

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ši knycelė aiškina proletariato fi- 

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
srin-.do pasaulyje. Įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šita knygelę. 
Kalba labai lengva Knyca prolao- 

darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ....................... 25c

M. Kernagis.
KUNIGŲ CELIBATAS.

Ši knygelė parodo, kedėl Ro nos
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia

10c. ir Adams Sts.. Yvaukejran. Tli.

SIELOS
BALSAI

iietavino Ferdir.and de Samogitia. 
Kaina ........................................ 25c

OŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
; Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- 

I je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
įčiai,” eilės, pasikalbėjimai, bumoris- 
itiški straipsniukai ir juokai. Antra
oagermta laida. Kaina 25c

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvnotų puikią paveiksią. 
223 puslapiu dydžio, apie 15C Įvairią eilių.JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUODARBO VALANDAS.
KNA’GOJF. YRA TRIJŲ RUSTŲ EILĖS; 

TAUTIŠKOS. SETMYNTSKOS IR DARBININKIŠKOS TTKRAI GRAŽI TR TURTINGA ETLTŲ KNYGA. 
KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti «»• ksyryną minėta fenrea 
R i. kvienas nunipirkęv tą knygą pųnMžiaum. Prnicna yerfonvU 
’:o«f “’Jnney Orderio." Popierinius galima siųsti tie^e papr*. 
s-cc k-nnvr rte. bet reikia aiikiai ufeašyti savo ir “Kr’er.-io*' vi

n !r repaUBrarft prilipyt lis centus markę.

" K F l E I V l $ ”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir ketirios kitos apysakos: (1) Ne- 
ožsitikintia Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; <4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-

LENGVAS BUDAS IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankios reikalingiausių žodžių ir 

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 „
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą pii. Kaina 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika ALKOHOLIS IR 
Antra padidinta ir pagerinta laida . • , . . . . .Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. ^rba kaip tęvų vartojami svaigi-
ga;n. ramieji gėrimai atsiliepia ju vai-

I .................................................. kams. Kas yra arba tikisi kada norsAMŽINOS DAINOS. buti. ^7^ .bo<j.naj.... ... . , perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.' Šioj knygutėj telpa 44 geriausių
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci- PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
joms ir dainavimui, kaip namie, taip KITOS APYSAKOS* 
ir susirinkimuose. Pusi. 32......... 15c ... . ..... ’(1> Nenžsirikmtis Vyras; Č2> 2y-į INKVIZICIJA »«l> pal-!»i ii- i vi-ol os pratarus

j Parašė N. Gusev. Puiki naudinga bortus Ir tt. K«?na .................... J6c.
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
siautimas ir pradžia reformos. Su “Keleivi*.” 636 Broadwav daugeliu puikių paveikslų. 215 e Tuo * DTO«avray,
puslapių. Kaina ..........................$1.00 South Boston, M«*S.

50c. 
KŪDIKIAI.

9 t
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

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

6283. Lumbytė, Danutė (Pui 
gio duktė), 16, mokinė.

6284. Lumbienė. Anastazija (Donato duktė). 40, šeimininke, Kaunas.
6285. Lumbis. Pulgis (Stasio 

sūnūs). 50. mokytojas, Kaunas.6286. Lukštaraupis, Juozai 
(Juozo sūnūs), 41. samdinys, 
Mažeikiai.6287. Lukštaraupis, Jonas (Juozo sūnūs). 42, mokytojas. 
Paežeriai. Biržai.6288. Lukšionis, Juozas (A- domo sūnūs), 43, policininkas. Vilnius.6289. Lukšys, Vladas (Antano sūnūs), 30. mokytojas, Vilnius.6290. Lukšytė. Liusė (Me čio duktė), 7, Šumskas, Ruk- šanai.6291. Lukšienė. Teresė, 35. šeimininkė, Rukšanai.6292. Lukšys. Juozas (Juozo sūnūs). 39. ukininkas, žvangučiai, Giedraičiai.6293. Lukšienė. Antanina (Kazio duktė), šeimininkė.6294. Lukšys. Jonas (Juozo 
sūnūs), 11, mokinys.6295. Lukšytė, Danutė (Juozo duktė), 11, mokinė.6296. Lukšytė, Birutė (Juozo duktė), 9. mokinė.6297. Lukšas, Vytautas (Jono sūnūs). 32. ukininkas, Puo- tiškės. Adutiškis.6298. Lukšas, Ignas (Igno -tinus). 29. karininkas, Vilnius,6299. Lukšas. Edvardas (Petro sūnūs), 21. darbininkas. Šiauliai.6300. Lukša, Juozas (Domo sūnūs), 23. Vilnius.6301. Lukšaitė. Monika (Vlado duktė). 5, Svyriai, Vilnius.6302. Lukšienė. Veronika (Jono duktė). 50. ūkininkė. Gervėčiai. Knistuškai.6303. Lukšys, Bronius. 11.6304. Lukšytė. Adelė, 10.6395. Lukšys, Mykolas. 9.6306. Lukšys, Edvardas, 14.6307. Lukošeričienė. Ona (A- lenksandro duktė), 22. šeimininkė. Periakis. Kapčiamiestis.

Jonai

6349. Macijauskas, Adomas. Į 22, kadetas, Kaunas.
6350. Macijauskas, Juozas(Vinco sūnūs), 41, policininkas. Panevėžys. •6351. Marcinkevičius. Zigmas (Antano sūnūs), gimęs 1886. dailinę. Vilnius.
6352. Maciulevičius. Leonas 

(Antano sūnūs). 43, inžinierius. 
Kaunas.

6353. Mackevičius. Juozas 
(Aleksandro sunu.-,), 53, inži
nierius, So'deniai, Vilnius.

6354. Mackevičius, Kazys 
. (Vlado sūnūs), 35. batsiuvys. 
Švenčionys.

6355. Mackevičienė, Marija,6308. Lukoševičius,
(Jurgio sūnūs), 4. . - .6:i09. Lukoševičius. Juozas, ^mus 1888. šeimininkė. Vilnius. •58. policininkas. Zarasai. i €356- Mackevičiūtė, Halina,6310. Lukoševičienė, Anelė.. "unus 191°- šeimininkė.48, šeimininkė. į 6357. Mackevičius. Mikas (Mi-6311. Lukoševičiutė. Aldona ko sūnūs), gimęs 1909, polici-(Juozo duktė), 17. niukas, Kaunas.

635b. Mackevičius. Kostas 
• Miko sūnūs), 41, ukininkas. 
Bajoriškiai, Šėta.

6359. Mackevičius, Vytautas 
(Benedikto sūnūs), 36. vežikas, 
Vilnius., 6360. Mackevičius, Vladas

6312. Lukoševičius, Algirdas (Juozo sūnūs), 16.6313. Lukoševičius, Juozas (Felikso sūnūs). 26. Kaunas.
6314. Lukoševičienė, Mikalina (Antano duktė), 27. šeimininkė.6315. Lukoševičius, Antanas ‘Vytauto sūnūs), gimęs 1908. (Juozo sūnūs), 2, Kaunas. ,ūkininkas. Panoteriai.i 6361. Mackevičienė, Vaclovą6316. Lukoševičius, Juozas (Antano duktė)> gimusj 1905 (Antano sūnūs), 33. samdinys. ukininkė. Panoteriai.

Veiveriai. į 6362. Mackevičienė, Jadvyga6317. Lukoševičienė, Emilija, lVlado duktė)( l89735, mokytoja, Veiveriai. ūkininkė. Panoteriai.6318. Lukoševičius, Gražvy-į 6363 Mackevičius, Kleopas das (Juozo sūnūs), 3 metų. ' (Vinco sūnūs). 40, ukininkas.6319. Lukoševičius. Kazys Panoteriai
(Petro sūnūs), 40, Virbalis. . <5354, Mackevičienė, Marija6320. Lukoševičius, Kostas <.juijau<- duktė). 45, šeimininkė, (Motiejaus sūnūs), 46, polici-. staškuniškiai.
ninkas, Šiauliai. 6365. Mackevičiūtė, Janina6321. Lukoševičiutė. Regina (KIeopo duktžh 14, mokinė, (Kosto duktė), 16, mokinė. Staškuniškiai.

6322. Lukoševičius, Vytautas 6366. Mackevičius, Marijo- (Anzelmo sūnūs), 45, ukinin- nas (Kleopo sūnūs), 8.kas. Milaičiai, Eržvilkas. j 6367. Mackonis, Inocentas6323. Lukoševičienė. Monika (Adomo sūnūs), 41, ukininkas. (Viktoro duktė), 40, šeimininkė Rimšė.6324. Lukoševičiutė, Irena 6368. Mackus. Antanas (An-(Vvtauto duktė), 14, mokinė. tano sūnūs), 55, ukininkas.6325. Lukoševičius, Edvar- Obeliai.das (Vytauto sūnūs), 12, mo- 6369. Mackienė. Stasė (Petro
kinys. duktė), 40, ūkininkė.6326. Lukoševičiutė, Danutė 6370. Mackiutė. Elena (An-

1

Pekla
BROšiURA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

fParaše
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aea pekloe vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Kayga
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS”
636 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METEUONl 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

RINGING ’EM UP

—Courttsy LOS ALGELES EXAML\E*
Antanas. 34, ja (Miko duktė), gimusi 1905

6540. Marcinkevičius, Anta- (Povilo sūnūs), 34. mokytojas, nas (Antano sūnūs). 44, veži- šventežerėlis.kas, Veršvai. Kaunas. 6586. Marčiukonienė, Ona
6541. Marcinkevičius, Juozas. (Miko durftė). 31. mokytoja,

38, biznierius, Kuršėnai. i ventežerėlis.6542. Marcinkevičienė, Alek- 65<>7. .Marčiukonis, Algiman-
sandra (Vinco duktė), 38, šei- < Antano sūnūs), 7. 
mininkė. G568. Marčiukonytč. Danutė

6543. Marcinkevičius, Kazy. (Antano duktė). 4.(Juozo sūnūs), 5. 6569. Marčius, Balys (Ju-
6541. Marcinkevičius, And- 1 aUS sūnūs), 17. mokinys, Var- 

r.iai, Bargždai.Stasė 6570. Marčiutė. Irena, 14,
>2, darbininkė. mokine, Varniai.

6571. Mardusienė, Vilhelmi-

rius (Juozo sūnūs), 3. 
6545. Marcinkevičienė.(Juozo duktė).

Kiduliai.6546. Marcinkevičius. Jonas !:a- 7S- ūkininkė. Ignalinas.
(Vinco sūnūs). 48, dailidė, Pa
žaislis, Kaunas.

6547. Marcinkevičius, Anta 
nas (Juozo sūnūs), 69, Kaunas

6548. Marcinkevičienė. Domi 
celė (Felikso duktė), 54. darbi
ninkė, Raseiniai.

6549. Marcinkus, Kostas(Jui-

50,6572. Mardusaitė. Stasė, 
iJfininkėį

6573. Mardusaitė. Nadrieja,
43. ūkininkė.

6574. Mardusas, Bernotas
(Tado sūnūs). 34. ūkininkas.

6575. Mardusienė, Gertrūda, 
36, ūkininkė.6576. Mardusas, Stasys (Ber-

gio sūnūs). 33, samdinys, Ma- neto sūnūs), 6 mėn.

6394. Mačiuli.- samdinys, Kėdainiai.
6395. Mačiulienė, Zuzana (Balio duktė), 30. šeimininkė.
6396. Mačiulytė, Aldona (Antano duktė), 7, šilainiai, Kėdainiai.

šeimininkė.6528. Marcinkevičiūtė, Eugenija, (Felikso duktė), gimu-

rijampolė.6550. Marcinkienė, Marija, 
28, plaukų taisytoja. Marijam
polė.6551. Marcinkiutė, Eglė (Ko
sto duktė). 3.6552. Marševskis, Zigmą.-, >36. darbininkas, Vilnius.6553. Marševskienė, Eugeni
ja. 36, šeimininkė, Vilnius.si 1935 6554. Marševskis, - Zigmas i*,4« v

" 6329. Marcinkevičius. Felik- sas (Felikso sūnūs), gimęs 1938

6577. Mardusaitė, Z'Iarija 
(Bernoto duktė). 6 mėn.

6578. Mardosas, Petras (Pra- 
r< sukus), gimęs 1901. samdi
nys, Naumiestis, Tauragė.

KAIP TAPTI S!’VIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

AiSkiai išjmUyr? p:petybės įstaty
mai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuviu ir anglu ka!b<> ■». 
An»ra peržiūrėta ir pagerinta nr-

6555. Marčienė, Marija (Anupro duktė), 45, ūkininkė, Bargž-6397. Mačiūnas, Pilypas (Bai- 6530. Marcinkevičius, Simas ^^iaa Varniai.traus sūnūs), 70. ukininkas. Ig- (Simo sūnūs). 70, ukininkas, 6556. MarAinskas, Karolis liskėlis. Iazdijąi. (Motiejaus sūnūs), gimęs 1903,6398. Mačiūnas, Antanas (Jo- 6531. Marcinkevičius. Vincas policininkas, Perloja,no sūnūs), gimęs 1911. mokyto- (Simo sūnūs), 39. ukininkas. 6557 Marcinkevičius, Pranas, jas, Ryliškiai, Merkinė. Lazdijai. 32, karininkas. Linkaičiai.
6399. Mačiūnienė. Albina 6532. Marcinkevičienė, Albi- ..... „ A. -6008. Marciukaius, Motiejus(Jono sūnūs), 61, ukininkas,Balbieriškis.6559. Marčiukaitienė, Petronė (Juozo duktė), 49, ūkininkė.6534. Marcinkevičiūtė,30’i ja (Vinco duktė), 3.6535. Marcinkevičius,6502. Mandeikier.ė, Veronika Sandras (Vinco sūnūs), 41. dar- . RaihioriSk-is (Juozo duktė), 32, samdinė. bininkas Petrošiunai Az-i « • ū d- *-6o03. Mande^a. Edvardas 6536. Marcinkevičienė. Kazė (Motiejaus duktė), i8, mokinė.(Kazio duktė). 39, šeimininkė. . 6562 Juozas

(Povilo duktė), gimusi 1914. na (Lauryno duktė), 30. uki-mokytoja.6400. Mačiuta. Juozas (Juozo sūnūs), gimęs 1909. darbininkas, Kaunas.
6501. Mandeika, Pranas, sandinvs, Panevėžys.

ninkė.6533. Marcinkevičiūtė. Meilutė (Vinco duktė), 5.
Mari Balbieriškis.6560. Marcinkaitis, Vytautas•^ek" (Motiejaus sūnūs), 24, ukinin-

(Vytauto duktė), 11, mokinė, tano duktė), 13, mokinė.6327. Lukoševičiutė. Nijolė 6371. Mackus, Leonas (Anta-(Vytauto duktė), 10. mokinė, no sūnūs). 11, mokinys.6)28. Lukošius. Kasparas, 48, 6372. Mackus, Antanas (An-Palanga. tano sūnūs), 6. mokinys.6329. Lukošiunienė, Agota 6373. Mackus, Alfredas (An- (Felikso duktė), 60. ūkininkė, tano sūnūs), 8 mokinys.Kipštai. Šiauliai. 6374. Macukevičius, Jonas6330. Lukošiūnas, Vincas (Jo- (Adomo sūnūs). 43, ukininkas,no sūnūs). 40. ukininkas, Kipš- Švenčionys, tai. Šiauliai. 6375. Maculevičius. Liudas6331. Lukošiūnas. Jonas (Jo- (Mečio sūnūs), 51, Vilnius,no sūnūs). 35. ukininkas. Kip- 6376. Maceika. Jonas, 40, mostai. Rytojas, Anykščiai.6332. Lukošiunaitė. Barbora 6377. Mačeikienė. Zosė (Jono duktė), 30, ūkininkė. mokytoja, Anykščiai.6333. Laucevičienė. Vanda, 6378. Mačeikaitė*, Nijolė (Jo- (Leopoldo duktė), 90, ūkininkė, no duktė), 8.Bobiai. Dzidai. 6379. Maceika. Arvidas6334. Leonauskaitė, Jadvyga no sūnūs). 6.(Ipolito duktė), gimusi 1915. Į 6380: Mačėnas, Benediktas mokytoja, Telšiai. (Juozo sūnūs), gimęs 1897,6335. Linkevičius, Vladas, 32, ūkininkas, Saločiai,samdinys. Vilnius. 6381. Mačinskas. Petras (Ga-6336. Linkevičienė. Irena, 27. sparo sūnūs), 45, aktorius,samdinė, Vilnius. į Vilnius.6337. Liseckienė. Eugenija, 6382. Mačeikaitė, Asta (Jono78. šeimininkė, Kaunas. duktė). 4, Anykščiai.6338. Lukošius, Kostas (An- 6383. Mačinskienė, Kastantatano sūnūs), gimęs 1918, ūki- (Petro duktė), gimusi 1897, šei- ninkas. Galaičiai, Telšiai. mininkė. Vilnius.6:339. Luža. Antanas (Stasio 6384. Mačiulaitis, Jeronimas, sūnūs). 21, karininkas, Narbu- 40. kalvis, Paežerėliai, šakiai, tai. Akmenė.63-10. Maceika. Jonasno sūnūs), gimęs 1903, ukinin- 6386. Mačiulis, Petras (Aleknas. Lazdunai. Lugamėnai. so sūnūs). 33, veterinaras, Tau-6341. Macas. Juozas (Juozo ragė.sūnūs), gimęs 1902. samdinys. 6387. Mačiulienė, Emilija Tauragė. (Antano duktė). 30, Kaunas6342. Macienė, Bronė (And- 6388. Mačiulytė. Vida (Kazioriaus duktė) gimusi 1913, šei- duktė), 7. mininkė. 6389. Mačiulis, Vacius (Vin-6343. Macelis, Jonas (Felikso co sūnūs), gimęs 1917, plombe- 19, ukininkas. Siesikai, ris, Kaunas.Magendras, Tadas (Juo- 6390. Mačiulis, Domas (Juozo sūnūs), gimęs 1891. dailidė, zo sūnūs), gimęs 1906, mokyto- Vilnius. jas. Juknaičiai, Jurbarkas.6345. Macevičius, Kazys, mo- 6391. Mačiulienė, Marija (Juokvtojas, Kaunas. zo duktė). 32, mokytoja. Jur6346. Macijauskienė, Vladė, karkas,gimusi 1910, ūkininkė, Panevė- 6392. Mačiulis, Domas (Juozo žys. sūnūs), 36. mokytojas, Gu-6347. Macijauskaitė, Kristi- džiunai.6393. Mačiulienė, MarijaVladė. (Juozo duktė), 32, mokytoja Gudžiūnai.

39,

(Jo

(Prano sūnūs), 3 metų.
6504. Mandeikaitė. 

(Prano duktė), 1 metų.6505. Mandrijauskas.
Jūratė 6537. Marcinkevičiūtė, Romu- (Motiejaus sūnūs), 14.alda (Aleksandro duktė), 13. i 6563. Marčiukaitis, Algiman Stasys 6538. Marcinkevičius, Algir- tas (Motiejaus sūnūs), 4. (Prano sūnūs), 23, kareivis, das (Aleksandro sūnūs), 7. 6564. Marčiukaitis, Kazys. 22.

Krakės, Gaideliai. 6539. Marcinkevičius. Aloy- dailidė, Gudeliai, Gražiškiai.6506. Mamelis. Juozas (\ in- Z;;S) (Aleksandro sūnūs), 3. į 6565. Marčiukonis. Antanas co sūnūs), 40, karininkas, žvirg-

6385. Maciulevičius. Leonas, (Pra- 46, inžinierius, Kaunas.

sūnūs), 6344.

na, gimusi 1930.6348. Macijauskaitė.gimusi 1930.

ždaičiai.6507. Manekenė, Elena, 25. šeimininkė.6508. Manelis, Algimantas (Juozo sūnūs). 2 metų.
6509. Mankauskas. Vladas, 50, dailidė, Marijampolė.6510. Mankauskienė. Ona. 40, šeimininkė.6511. Mankauskas. Bronius (Vlado sūnūs). 15, mokinys.6512. Mankauskas, Vytukas (Vlado sūnūs). 10, mokinys.6513. Mankauskaitė. Elena (Le&no duktė. 17. tarnaitė, Šiauliai6514. Mankonis, Jonas (Stasio sūnūs), 27. karininkas, Vilnius.6515. Manrvydas, Pranas (Prano sūnūs) 46, daktaras, Kaunas.6516. Marcinkevičius, Balys Balio sūnūs) >5, dailidė, Kaunas.6517. Marcinkevičienė, Anelė (Stasio duktė*. 25, darbininkė.6518. Marcinkevičiūtė, Irena (Balio duktė). 2 metų. Kaunas.
6519. Marcinkevičius, Vincas, 

60, girininką.- Raguva.6520. Martinkevičienė. Emilija. 40, ūkininkė, Raguva.6521. Marcinkevičius, Česlovas (Miko sūnūs), 26, vežikas, 
Kaišedorys.6522. Marcinkevičienė. Domicėlė (Jono duktė), 22. šeimininkė, Užuguostis. Aukštadvaris.6523. Marcinkevičius. Kazy s (Karolio sūnūs). 3 metų.6524. Marcinkevičius, Alek
sas (Jokūbo sūnūs), 25. ukinin
kas, Rudamina.6525. Marcinkevičiūtė. Bronė (Jurgio duktė). 28. siuvėja. 
Kaunas.

6526. Mar nkevičius, Feliksas (Simo sūnūs), gimęs 1905, policininkas. Šilalė.6527. Marcinkevičienė. Emili

PAGAUSINIMAI
KELEIVY’
Norint, kad pagarsinimas tilptų 

GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstraci jon nevėliau PAN E DE
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė. 
ty. Vėliau gauti garsinimai t tos 
sąvaites numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusi- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina 2c. už žodĮ. Stambes- 
mėm ra’dėm antgalvis—15c. extra.

•‘Keleivio’’ prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Mažiausio pajaežko- 
Jlmo kaina 65c.

Norint pajieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS. 636 BROAOWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net Į tokius klausimus, kurių jus kartiūs nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

se,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

Kas reikia jaunai menrinai 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 vaiką? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad ga'ima, 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 kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; 
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kur ir kaip atsirado žemė ?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės”—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai.” McCabe o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugy bė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją. *

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
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VASARIO 14 BUS LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMY

BĖS MINĖJIMAS.
Šįmet South Bostono lietu

viai nutarė apvaikščiot 
tą šventę išvien.

atstovai. Pelnas skiriamas 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Svai blausiu kalbėtoju pa
kviestas pulk. Grinius, buvu
sio Lietuvos prezidento dr. 
Kazio Griniaus sūnūs. Lietu

vai Remti Draugijos vardu 
Ketvirtis amžiaus piabė- kalbės adv. Ch. Kalinaus- 

go kaip viena diena. Uvide- kas. Bus ir daugiau kalbė- 
šimt penki metai, tai krūva tojų.
metų. Išgyvenę tiek laiko 
poroje, išdirbę tiek metų grama. 
vienoj ar kitoj profesijoj—

Be to. bus gera meno pro-

Taiei visi, keno tik kruti-
mes, papiastai, švenčiame nėję plaka lietuviška š'rd -. 
“sidabrini” jubilėju.

Šįmet lietuvių tauta šven
čia savo tėvynės nepuikiau- bės paskelbimo 25- 
somybės paskeibimo 25 me- sukaktuvėse. J. Km- — 
tų tukaklp

Tiesa, šiandien Lietuva 
pavergta, okupuoja žiaurių
jų barbarų. Jau t. y s metai, 
kaip Lietuva vaitoja nepaso
tinamų kaimynų teriojama.
Bet... bukim tikri, kad ta

ateinanti sekmadieni buki
me Lieiuvos neprik’au^omv-

donajam Kiyžiui. Buvo pa-! 
duotas įnešimas paaukoti' 
8150. Pasiginčijus, nutarta 
duoti 8100. Rusijai komuni
stai 1 .’nigus renka iš lietuvių, 
bet jei kas pasiūlo duoti do- 
leiį-kitą Lietuvos reikalams, 
tai iie piestu šoka.

Savo metiniame susirink- 
me, sau io 6 d.. Roko diaugi- 
ja nvta ė nebemokėti dau
giau 60 < . n'.ų metinės duok
lės i vad narna ji “Apšvietos 
Forde.“ kuri kai kas vadina 
“geležine kasa.” iš kurios j 
rūku raudodavosi visokie' 
žėbriok: i-kolektoriai. Dėl tų 
auku 1 iidavo nereikalingų 
gintų i nesmagumų. Dau- 
r-iru t: * <ondas nieko iš Ro
ko d: augi jos negaus.

Kaimietis.

LP.D sekretorių-.

Montelioi ka b25 tu'*:. 
Grinius.

Montelloje via Lietuvių 
Tarvba, kuri susideda iš

Te kalauj •> runašti resto- 
r?nu kainas.

.... to iaciona-
............... ė re storanuo.e

mažesnes poicijas, tai Bos- 
t: r.o ?sto tarybos narvs

kliūti ir draugija atstovu.
kad.okupacija, ta baisi veigija j03 komitetas praneša, 

yra laikina. Tie, kurie dabar šimet Lietuvos nepriklauso- 
engia, ar mano ateity engti niybės šventę Montelloj ap- 
musų tautą, greit nusisuks
sprandus ir Lietuva išeis lai
sva, kaip nekalta mergelė.

Laisva, piina energijos, 
užmiišus pergyventus skaus-

paneden pasiu.e 
lezcLuciją. kuri įagina mi-i 

T. b ną • ai eikalauti. 
Kainų Admini'tracija

■ior<
kad'

vaikščios visi lietuviai 1- 
vien, išskyrus tik komunis
tus, kurie nepriklausomai 
Lietuvai yra priešingi. Ap- 
vaikščioiimas įvyks vasario

numuštų ir \ algių kainas res- 
vieš bučiuose ir 

vietose, kur žmonės!
to: anuose, 
1.-9/ =

vai

mus, su saules šypsena ji vi- 21. nedėldienį. 6 valandą 
lios Į save visus Lietuvos vakaro, šv. P.oko parapijos 
vaikus, kurie dabar išblašky- svetainėje. Kalbėti via pa
ti po visą pasaulį. > kviestas ii* apsiėmė puik.

Grįš jie iš šaltojo Sibyro, Grinius, buvusio Lietuvon 
grįš iš karštosios Afrikos, prezidento Dr. K. Griniaus 
grįš iš visur, kur tik gyvi sūnūs. Bus ir daugiau kai bė
rasis. Giįš jie gal nuplyšę, tojų.
suvargę, išbadėję. Dauguma Kai Tarybos komitetas 
grįš be rankų, be kojų, bet kreipėsi į Roko Pašalome 
grįš visi. Visi skubės po tė- Draugiją', kad prisidėtų prie 
viškės stogu. šito apvaikščiojimo pinigais.

Grįš, sakau, visi. Aš ži- tai Lietuvos priešam* komu- 
nau. Aš mačiau, kaip 25-ki ristams oasidaiė baisu. \ ie- 
metai tam atgal grįžo de- nas; jų. Petras, pašokęs pra- 
sėtkai tūkstančių ištremtųjų, dėjo plūstis, sukėlė nariu 

grįštančiujų pasipiktinimą ir pabėgo iš 
susirinkimo. O kitas komu-

Aš pats buvau
tarpe.

Prieš 25-kis metus,

Hanley teisingai pastebi, 
kad. žmonės, kurie eina į to
kias vietas valgvt, dabar 

lagauna daug mažiau maisto,; 
nes valdžia Įsakė sumažinti 
poicijas. Restoranai dabar 
mažiau perka ir mažiau duo
da. Sviesto porcijos suma-1 
žintos peipus. Kava daroma 

skvstesnė, nesdaug 
ka

dau- ristas, Jurgis, pradėjo jau 
guma grįštančiujų pėsti ke- švelniau kalbėti. Jisai “pa- 
liavo iš gilumos ' Rusijos, o gyrė” draugiją, kad gerai
visgi grjzo veikia, bet visgi neiškentė ir

mus. Gal grįšime ten vien “sovietų valdžia.’ 
tam, kad musų kaulai ilsėtu- Visgi draugija nutarė da- 
si toj žemelėj, tam krašte, lyvauti Lietuvos nepriklau- 
kur gimėm, augom, kur pir- somybės apvaikščiojime įi
ma žingsnį žengti išmokom, prisidėti prie io pinigiškai.

1. • -,/? 1 I ta pati Roko draugijosSpnet, vasario 16, sukan- - • » -
ka lygiai 25 metai, kaip Lie
tuva, ilgai kentusi svetimųjų

posėdi komunistai buvo at
nešę laišką prašydami pini
gų abmuliansams. Du ambu-

nuSlKr.^® j° 1:. bar1- Hansu jie nori nupirkti Rusi- 
skelbe pasauliui esanti lais- — o vjena Amerikos Rau- 
va, nepriklausoma, demo- * '
kratinė valstybė.

Prieš 25-kis metus susi
rinkę Vilniuje musų tautos 
taurieji sūnus pasirašė ne
priklausomybės aktą ir pa
skelbė Lietuvos atstatymą.

Tujų tauriųjų Lietuvos sū
nų taipe buvo visi: socialde
mokratai, liaudininkai, krik
ščionys demokratai, tauti
ninkai. Buvo visi, visi, be 
skirtumo pažiuių, kas tik 
troško Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės. Nebuvo čia 
tik tėvynės išgamų, kurie 
norėjo Lietuvą matyti vėl 
svetimųjų engiamą.

Šįmet, gal piimu syk A- 
merikos lietuvių istorijoje, 
mes, ištikimieji Lietuvos sū
nus, susipratom ir susibūrėm 
į vieną didžiulį būrį, kad vi
si išvien paminėtume tą ne
paprasta sukaktį. Kaip 1918 
metais Vilniuje. Lietuvos Ta- 
lyba vieningai pasirašė Ne
puikiau omybės Deklaraci- 
ią. taip šįmet mes. Amerikos 
lietuviai. visi išvien apvaikš- 
čiosim Lietuvos 25-kių metų 
nepi iklausomybės paskelbi
mo sukaktuves.

So. Bostone š’ta* ukaktu- 
ves mes apvaikščiosim atei
nanti sekmadienį, vasario 
J4 d. 2-ia valanda popiet.
Municipa! Bld. salėie.

Apvaikščioiimo komitetą 
sudaro Katalikų Federacijos 
ir Lietuvai Remti Draugijom

Gal jis bus eliktrunikos inžinierius?
0 pravers duris j naujuosius stebuk 

lūs plastikos sritv?

Gal revuliuciunizuos susisiekimu raitam 
—naujo bevielio telefono pagalba?

0 gal jis bus rytoj "užmirštas žmogus" 
—jeigu jo tėvai nieko nesutaupys jo mok-
: !ui?

Kiekvienas jūsų doleris. įdėtas šiandien 
į karo hunus ar taupmenų bankan, rytoj 
padės išsipildyt jūsų vaikų svajonėms. Tie 
doleriai užtikrir.s jiems ateitį, o kartu ir 
šviesią ateitį Amerikai.

Ar jus nemanot, kad taupvti verta?

MUTUAL 
SAVINGS BANKS

of Massachusetts

Bostono policija esar.K susi
dėjusi su raketieriais.

Valstijos prokuioias Bu - 
n.ell pradėjo medžiomę prieš 
Bostono reKetierius. v .c.iaį 
raketas, žinomas kaip “nur.;- 
ber pool,” jau apardytus, 

iš svaro Raketo vadas “Doc Ja^pei. 
padalyta 105 kurio tikra pavar-iė viavos turi bu

puodukai gėrimo. Jautienos Harry Sagansky. via suim- 
m.ė-O' porcijos sumažintos tas ir pastatytas po $100,000 
iki 5 uncijų. Todėl turi būt kaucija. Jo raketas surink- 
sumažintos ir kainos, sako daro per metus $90,000,000 
eouncilm.anas Hanley. iš lengvatikių žmonių, kurie

-------------- * kasdien užperka •'nume-
I Bosicno Navy Yardą rei- rius,” tikėdamiesi laimėti pi-

L-aąrkįnįriĮęai nisTi- bet niekad nieko n

62,000,000 žmonių turės 
palaikyti armiją.

Pereitą nedėldienį Massa
chusetts Technologijos In
stitute kalbėjo Paul V. 
McNutt, Karo Žmonių Jė
gos Komisijos pirmininkas. 
Jisai sako. kad dar prieš šių 
metų pabaigą Amerika turės 
10,000,000 vyrų almi ją, ku
liai apginkluoti, aprėdyti ir 
pavalgydinti reikės 62,000,- 
000 civilių žmonių darbo.

( Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliotais ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

27S HARVARD STREET 
k&mp. Inman st. arti Central akr.

CAMBKIDGE, MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

SVEIKINA?,!
Juozapą ir Oną Riaukus,

Paplovė našlę ir sužeidė jes 
meilužį.

ZIedforde pereitą sąvaitę kuriems šiomis dienomis su- 
Įvyko šiurpi kruvina trage- kako 50 metų šeimyniško 
<b a, kurios pagrindas buvo gyvenimo. Jiedu vedė Lie

tuvoje 1893 metais. Dabarr. eilė ir pavydas. Tenai gy- 
vsno antram aukšte 53 metų 
amžiaus Angelina Cappuc- 
cio, italų tautybės našlė. Pas 
ja dažnai ateidavo pernak-

Piv-įi laimi ir jų pinigai pasilieka 
Service komisija prašo mus sukčiams, 
pranešti, kad Į Bostono Navy Kadangi tas raketas taip 
Yardo dirbtuves reikalingi plačiai veikė ir policija jo 
šie darbininkai: -nematė,” Ui daoar proku-

Helperiai prie visokių roras Bushnell pradėjo tyri- 
daibu. Jiems mokama nuo nėti ir policiją. c->
77 iki 89 centų per valandą, daug "policijo 
Reikalingas 6 mėnesių paty- bus šaukiama pnes grano 
rimas prie mašinų ar kito- juiy. Policijas vnš rinko ri
kiu darbo įrankių. mirty broliai jau buvo perei-

Helperiai. kaip mokiniai tą sąvaitę pasaukti. ne- 
orie mechanikų. Jiems mo-,pasirodė, nes vienas jų (la
kama nuo 58 iki 70 centų oar esąs Floridoj, o Kitas ki- 
per valandą. tur. Via manoma, kad poli-

Bet jie yra samdomi tik- cija buvo susidėję ri 
tai karo metui. Karui pasi- Gėriais ir dalindavosi .-u jais 
baigus, iie bus per 6 mene- pinigais, kuriuos žiogri žmo-

Jugtinių Valstijų

uis sa.-.o, K- 
s valdininku

sius paleisti. neliai rakete agent 
mokėdavo.

Šią sąvaitę j,.u 
imtas nagan ir pat- 
viišininkas Tim: 
i oias parcikaia’. 
milty palodytų k 
r.ai turėjo pajam 
aigos ir kiek ’užr. >. 
džiai “income ta.

abudu Riaukai gyvena po 
numeriu 157 Wiliovv avė., 
Somerville, Mass. Prieš tai 
ilgus metus gyveno Cam-

voti Rocco Pasąuicci, 44 me-ibridge'uje. Riaukui sukako 
tu amžiaus italas iš Wal- jau 75 metai amžiaus.

Šia proga linkim jiems getu amo. Bet jis pastebėjo, 
kad pas ją lankosi ir jo kai
mynas Bemard Perna.

Taigi Rocco Pasąuicci nu
tarė atkeršyt ir JaiB ir jai. 
Visų piima nuvažiavo į Med- 
forclą, nuėjo Į jos butą ir 
žiauriai ją sumėsinėjo. Pas
kui sugryžo

ros sveikatos ir visokios lai
mės. Mrs. Viola Petrulis, 

Duktė su šeimvna.

Užpuolikas supiausts 
merginą.

Pereitą sąvaitę Mattapa- 
į \Valthamą ir ne, netoli savo namų buvo 

supiaustė savo konkurentą užpulta Marjorie Tivenan, 
~ ;I7 metų amžiaus mergina.

Užpuolikas išsitraukė peilį 
ir liepė jai tylėti, nes kitaip 
jis ją nudursiąs. Matydama, 
kad gali būt blogai, mergi
na suriko ir banditas puolė 
ją peiliu. Užpultoji užsiden
gė veidą rankomis, todėl jis 

Č3V yhų dirbtuvės jau a';- davė jai peiliu per rankas ir

rėmą.
Policija areštavo Pasąu.c- 

ci ir nuvežė jį AValthamo li
goninėn, km gulėjo suplaus
iu tas Perna, ir Perna pripa
žino. kad tai yra tas pats 
vyra-, kuris jį sumėsinėjo.

Nuo Pacifiko gar otu 
lius Į Bos.o ;

Bostone žmonė auna 
kuio žiemos laiku, e.- Lau
kiniu stinga, vagonai užimti 
karo reikmenims. Taip aiš
kina ponai, kui ie tvarko 
transportaciją.

Tuo tarpu iš Pači riko pa
kraščio, iš Wa~hingtono val
stijos, geležinkelių tiauki- 
niais yra gabenami obuoliai 
į Bostoną, kuri' ir savų 
obuolių neturi kur dėti.

Mokyklos uždai inėjamos 
,(iėl stokos kuro, namuose 
'šalta, o traukiniai gabena 
obuolius.

“Globė” rašo, kad kartais 
per sąvaitę ateina po 15, po 
20 vagonų su obuoliais, ku
rių čia visai nereikia...

ie Gzia darbininkus. skaudžiai perkirto vienos

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Speciali bė: Akių, Vidurio Ligų, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius.
VALANDOS: nuo 2-4 nao 7-« 

334. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

T«L ŠOU 280$

DAKTARAS .■
J. L. Pasakantis

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 7
Seredomis:

Nuo 9 ryto iU 12 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializcoja Vyriška organų _nn» 
silpnėjime. Gyvenimo p«

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nno 10 iki 12 
nuo 2 iki 4. nno 7 iki 8

180 HUNTINGTON AVA, 
BOSTON, MASS.

Tcl. Commonwealth 4579.

Paskelbus valdžiai, rankos pirštus. Lžpuolikas »'>l 28624
ivkai bus pardavinėja- e-!0 būt apie oo metų am- » f)l\Jo3€Dh

• d: Jatebu/l.vnno čeve- ziaus, turėjo pilką skrybėlę /ant koitelių. Lynno čeve 
i; ų dirbtuvės tuojau pra-» 
dėjo atleidinėti darbininkus.
čb v: a apie 40 avalinės 

1 tuvių. Didžiosios dirbtu-
v Z šito suvaržymo daug ne

ir juodą žiuponą 
apykakle.

su kailine

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora- 

. nes jos dabar siuva ka-bijos programa duodama iš 
b t; - kuprines, diržus ir WOR'L stoties, 950 kilocik- 
. mkams aulus: bet ma- hų.
Z • - . ttivėlės labai su-, Sekantį ‘ckmadieni, vasa-

Gyv. 31182

A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
b.,nuo 2 iki 8, 
*Stvys. vnuo iki 9. 
<■3 e rėdo m 9 iki 12 

ir susitaria. 
AKIU DAKTARAS 

št&iso defektuotas akis ir tinka- 
u laiku sugrųiknu švies*, 

aminueju ir priskiriu akinius.

114 Sumraer Street,
LAVVRENCE, MASS.

< v jau nemaža odosįrio 4, nuo 9:30 iki 10:30 iš 
:iyto programa bus tokia: 

da ■ U Armvnistai Vincas Ged-
- -i: upinę, nes tenai rimas iš Biightono ir Jonas • 

: i daugiausia moteris- Siurila iš W. Roxbury.
Z čcve’.ykai, o motely s da- ,.2- Keistučio ir Birutės Ra- 

bar negalės daug jų išpirkti, dio Choras vadovaujant Va- 
P oektono šiušapės gami- lentinai Minkienei. 

r? daugiausia aimijai, todėl 3. Pianistė \ alentina Min- 
j ; r; irias valdžios patvarky- kienė.
rias nelabai palies.

:: leido.
b ririo šiaučiai

Kareivis nusišovė.

Čeverykų taisyt- i džiau
giasi. kad dabar ji ms bus 
geri laikai, nes moterys ne
galės gauti pakanlr; na: nau
jų čeverykų ir turės taisyti 

Įsenus

DU. G. L. K1LLOKY
SGOLLAT SQUARE, Room 22 

BCSTON. Telef. Lafayette 2871
arba Somerset 2044-J 

S EGI LIST AS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vsk. kasdiea.
Nertčliom, nuo 10 ryto iki 1.

Į - 4. Kalbės pik. K. Grinius, 
i 5 “Magdutė.”

Prašom parašyti atvirutėj b• > v • • w
šį panedėlį Saugus mies- b?vo zni^irU.’T,?ri7^?i

tely, netoli nuo Bostono, ?1UO. af 1 XzU" ORL. Lnh-
M agee namuose nusišovė 

Nustatyta, kad jis 
iš Rhode Island

i uaman Program, Boston.
kareivis 
buvo kilęs 
valstrios ir vadinosi Richard

S. Minkus.

I “Chain” krautuvių

3. BARASEVICIUS 
IR SŪNŪS

VOTF.RIS I’AGELBININKĖ 
LIETUVIU GRABORIUS IR 

BALS (MUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. M ASS.

Tcl. SOUth Boston 2390 
Sūraus gyvenamoji vieta:

338 Dorchester Avė.
Tcl. COLumbia 2537

.riebiuccn. Nusišovęs jis dėl nutarė stieirmori.
to, kad patyręs, jog žmonės, kompanijos nepake.s
kui ie jį užaugino, nėra jo 
tėvai. Jo tikroji motina tebe- 
sarti dar gyva, bet iki šiol 
jis nieko apie ją nežinojęs.

jiems algų.

Pereitą nedėldienį ant 
.Mass. avenue policmanas 
r.ušovė 22 metu banditą, ku
lis norėjo atimti iš merginos 
automobilį, kai ji sustojo 
prie raudonų žiburiu

A. J. NAMAKSY
Real Ėst ate & Insurance 

414 W. BROADAVAV 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Ree. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

i Z^EOBC-aO!
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PF.RKRAUS- 
TYTOJAI. 
fInsured 
Mo versi j

Perkrauetom 
čia pat ir j to 
liman vietas.

orieiHtim, kaina
3?3 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tcl. SOUth Bc'-fon 4618

« f




