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Pittsburgho Majoras Remia 
Bendrą Lietuvių Fondą

RAGINA PILIEČIUS AU- for clothing to be tranship- 
KOTI DRAPANAS j ped to Lithuania.

LIETUVAI “Therefore, in official re-
--------- Į cognition and commenda-

Drarani rinkliava Vakarų | tion of this most worthy cn- 
Pcnnsylvaniioj eis nuo 26terprise. do I, Comelius D. 

lapkričio iki gruodžio 3 Scully, Mayor of Pittsburgh 
and Federal Coordinator of 
Civilian Defense for Wes- 
tern Pennsvlvania, herewith 
proclaim that period of No- 
vember 26 to December 3, 
1944, and I urge-our people 
to lend their fullest coope- 
ration to the sponsors of 
this undertaking, the Unit
ed Lithuanian Relief Fund. 
Incorporated, to the end 
that suffering will be abated 
in the Fatherland of so ma
ny of our sterling American 
citizens, and patriots!

DONE THIS DAY. No- 
vember 20, 1944, A. D., at 
the Office of the Mayor, in 
witness whereof I hereunto 
sėt my signature and cause 
the Seal of the City of Pitts- 
burgh to be affixed!

Comelius'D. Scully.
Mayor.”

Bendro Lietuvių Fondo 
Pittsburgho mieste ir visoj

C ražu žestą lietuviams 
padarė Pittsburgho majo- 
las, Comelius D. Scully. Jis 
išleido proklamaciją į Pitts
burgho ir Vakarų Pennsyl- 
vanijos gyventojus raginda
mas juos aukoti Lietuvos 
žmonėms drapanas, kurias 
renka Bendras Amerikos 
Lietuviu Fondas.

Nurodęš, kad Lietuvos 
žmonės dabar kenčia neap
sakomą vargą ir šaltį, Pitts
burgho majoras savo pro
klamacijoj sako:

“In this assumption of 
our responsibility, insofar 
as it affects the Great Na- 
tion of Lithuania, I am hap- 
py to be informed that an 
organization of Pittsburgh 
and Pennsvlvania citizens 
has been formed to take di- 
rect charge of this great 
cause in our Great Commu- 
nity: and, further, that this
patriotic organization ,hag|flgi ų drapanų rinkliava ?.r ve(,i 
-tenenatrd ■ the- pvnod-vf ^j*ia tarį fapkričio26 Į*
November 26 to December 
3, 1944, for an initial drive

Maskva užsimojo 
ccnzuruoti 
alijautus

Pareikalavo sulaikyt knygą, 
kuri platinama {Italijoje

Stalino diktatūros reži
mas turi labai didelių apeti
tų. Šiomis dienomis Romo
je buvo gautas Maskvos rei
kalavimas uždraust platinti 
knygą “Lenino Gyvenimas.” 
Maskvos cenzoriai sako, 
kad toji knyga Įžeidžianti 
Rusiją ir todėl negali but 
platinama.

Knygos turinys neskelbia
mas, bet Maskva sako, kad 
jos autorius esąs “fašistinis 
šmeižikas.” Iš to sunku pa
daryt kokią nors išvadą, 
nes Maskvai visi yra “fašis
tai,” kurie tik negarbina 
Stalino diktatūros.

Alijantų militarė admi
nistracija tą Maskvos rei
kalavimą atmetė.

Kažin, ką Maskva saky
tų. jei alijantai pareikalau
tų sulaikyti tokią “Pravdą,” 
kuii daug pamazgų išlieja 
ant Jungtinių Tautų narės 
Lenkijos.

TURKIJA DUOS AMERI
KAI $135,000,000 BIZNIO

Iš Ankaros pranešama, 
kad Amerikon atvykstančios 
dvi turkų komisijos preky
bos reikalais. Jos čia pirk- 
siančios visokių mašinų ir 
reikmenų gelžkeliams už 
$135.000,000.

GEN. DE GAULLE 
EGIPTE

Vykdamas Maskvon 
Francuzijos vadas gen. de 
Gaulle sustojo Egipte pasi
tarti su.tos šalies karalium 
Faruku. ,

'rinkSiv. "

ir gruodžio 3
Drabužių surinkimo pun

ktai yra visose lietuvių ka
talikų parapijų svetainėse. 
Lietuvių Piliečių Salėj, 1723 
Jane St.. South Side, ir vi
sose ugnagesių stotyse.

Kam butų sunku į surin
kimo punktą pristatyt rū
bus, tas prašomas pašaukti 
telefonu HEmlock 3121 — 
United Lithuanian Relief 
Fund of Pittsburgh District 
Headąuarters, 119 So. 22nd 
St. Tenai bus pasirūpinta 
drabužius paimti.

BALF Pittsburgho Apskr.

Bijosi Kritikos
Jugoslavijos bolševikai išvi

jo Amerikos rašytoją

Jugoslavijos komunistai 
išvijo Amerikos rašytoją, 
United Press žinių agentū
ros korespondentę Eleanorą 
Packard, kuri pakritikavo 
jų begėdišką vienpusišku
mą. Ji nurodė, kad tie Mas
kvos kvislingai negražiai 
elgiasi, nes visuose Belgra
do languose pristatė Stali
no ir Tito paveikslų, neįde
dami nei vieno Roosevelto 
nei Churchillo paveikslo. O 
juk Jugoslavijos žmones 
maitina ir ginkluoja ne Sta
linas, bet Amerika ir Ang
lija. 1

Dėl -šitos teisingos kriti
kos bolševikai įsakė tai ra
šytojai tuojau apleisti Ju
goslaviją. Diktatūra negali 
pakęsti jokios kritikos.

IŠVOGĖ UŽ $50,000 
TURTO

Šiomis dienomis Philadel- 
phijoj buvo nuteista 10 me
tų kalėjimo juodveidė mo
teris Myrtle Voughs, kuri 
tarnaudama pas turtingus 
žmones išvogė už $50,000 
visokių daiktų. Ji apvogusi 
apie 100 šeimynų.

KOVA UŽ FILIPINUS

Amerikos lėktuvų laivo įgula šaudo į japonu bomba- 
nešius, kurie atakuoja ji bombomis. Vaizdelio gilumoje 
juoda rodyklė parodo kur nukrito jūron nušautas japonų 
bombanešis. Tai vaizdas iš kovos už Filipinus.

Badas nacių okupuo
toje Europoje

Ii Francuzijos naciai išvežė 
milionus tonų grudų

Nacių okupuotoms Euro
pos šalims gręsia badas, y- 
pač Norvegijai ir Jugoslavi-
jai. Jausdami, kad anksciau vo “nukarunuotas” senasi;_ - ---  - M. ■ «- l J

ką ir gabena Vokietijon.
Norvegai ir jugoslavai turi 
visai mažai maisto. Šią žie
mą jų ištekliai negalės pa
tenkinti žmonių reikalavi
mų. Jei norvegai ir jugo
slavai negaus užsienio pa
galbos, o išrodo, kad jie ne
gaus, susidaiys rimtas pa
vojus. mirs daug žmonių.

Kokį plėšimo darbą at
lieka okupantai, porodo se-, 
karnas pavyzdis. Kol vokie- ‘svarbos vietą, 
čių armija buvo išvyta iš 
Francuzijos. ji pagrobė 
800,000 tonų kviečių, 500.- 
000 tonų kitokių grudų,
400,000 tonų bulvių ir 35,- 
000 tonų riebalų. Be to,
1943 ir 1944 metų laikotar
pyje iš okupuotos Olandi
jos naciai išvežė 350.000 
tonų bulvių, 500,000 tonų 
daržovių. 20,000 tonų mė
sos ir 9,000 tonų riebalų.

ANGLAI ABEJOJA DĖL 
DUMBARTON OAKS 

KONFERENCIJOS

Anglijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė “Bal- 
taiį Lakštą.” storoką vyriau
sybės leidinį, kur kalbama 
apie Dumbarton Oaks kon
ferenciją. Anglų leidinys 
sako. kad ta konferencija 
buvusi tik pradžia į “dide
lį darbą” — pasaulio taikos 
išlaikymą. Tuo klausimu 
da reikėsią daug tartis.

Tai yra ligų prisipažini
mu, kad Dumbarton Oaks 
konferencija nieko teigia
mo nenutarė. C) ji negalėjo 
nutarti dėl to, kad rusai rei
kalavo agresoriui (sau) 
sprendžiamo balso.

NUŠOVĖ JUODĄ BAN
DITĄ

Philadelphijoj p o 1 i c i ja 
nušovė Walterį Williamsa,
35 metų amžiaus juodveidį 
banditą. Jis buvo parmušęs 
žmogų ant gatvės ir plėšė, 
kai jį užklupo policija vencijoje jisaitn nesakė.

Vorošilovo žvaigždė 
jau gęsta?

Neteko vietos krašto apsau
gos komisariate

Londone gauta žinių, kad 
Kremliaus užkulisiuose kas 
nors yra negero, nes ten bu-

vadas,
ementis Vorosilovas. Ji

sai neteko savo vietos kraš
to apsaugos komisariate. 
Žinia apie Vorošilovo pra- 
šalinimą buvo idėta Mask
vos “Izviestijo?" — pasku
tiniam puslapy ir nežymioj 
vietoj.

Dėl svieto akių Vorošilo- 
vas da yra skaitomas rau
donosios armijos “vadu,” 
bet turi jau tik trečiaeilės

Kruvinos Riaušės 
Briusely

Belgijos sostinėj Briuse
ly įvyko kruvinos riaušės, 
kurias sukėlė, kaip rodos, 
Maskvos agentai. Mat, val
džia liepė buvusiai belgų 
požemio organizacijai nusi
ginkluoti. Rodos, iš pra
džios ta organizacija sutiko 
savo ginklus valdžiai ati
duoti. Bet komunistai pra
dėjo agituoti, kad ginklų 
neatiduoti. Galu gale buvo 
suruošta net demonstracija 
prieš valdžią, kuri reika
lauja nusiginklavimo. De
monstrantai susidūrė su po
licija ir prasidėjo _ šaudy
mas. Pasipylė kraujas. Ke
turi žmonės buvo užmušti 
ir 38 sužeisti. Šaudymas 
prasidėjo, kuomet vienas 
demonstrantų metė bombą 
i policiją. Vienas policinin
kų pagriebė nesprogusią 
bombą ir metė ntgal i de
monstrantus. ^?da buvo 
paleista apie V>^uyių iš a- 
biejų pusių. Riaušės įvyko 
ties parlament^ rūmais.

CIO unijų naf’r>nalė kon
vencija ChicaęM; pasisakė 
už palikimą Politinės Akci
jos Komiteto.

Kiek laiko atgal. buvo 
pasklidę gandą- Ama!- 
gameitų unijos vadas Sid- 
ney Hillman norėjo tą ko
mitetą panaikini- CIO kon-

Vyskupas nuvyko 
pas popiežių be 

kelinių
Italijos banditai užpuolė jį 
kelionėj ir paleido pusnuogį

United Press žinių agen
tūra praneša iš Vatikano ši-1 
tokį atsitikimą: i

Vyskupas Giovanni Capo- 
biano važiavo iš Sant An
gelo di Lombardi į Vatika
ną pasimatyti su popiežium. 
Kelionėj jį užpuolė bandi
tai, kurie numovė jam ga
nytojišką žiedą, atėmė auk-^ 
sinį kryžių, nuvilko visasĮ 
drapanas ir paliko jį pus
nuogį. Vyskupas atvyko pas 
popiežių tik apatiniais bal
tiniais, be jupos ir be keli
nių.

Maskvos diktatūra 
Amerikoj nepavyko

Maskvos agentai ar jų 
prieteliai kėsinosi uždėti žo
džio laisvei Amerikoj dik
tatūros apinasrį. Ir jau iš
rodė, kad šitas biaurus pla
nas išdegs. Radijo komen-i 
tatoriui Uptonui Close’ui, į 
kuris savo komentaruose 
per radiją kritikuodavo Hit
lerį ir Staliną, buvo atimtas 
balsas — uždrausta per ra
diją kalbėti.

Bei laisvoji Amerikos 
spauda tuojau pakėlė triuk
šmą. Prasidėjo didžiausi 
protestai. Spauda ir visuo- 
nės veikėjai pradėjo reika
lauti, kad Close’ui butų 
sugrąžinta teisė kalbėti per 
radiją ką jis nori, ir kad 
svetimų valstybių agentai 
nesikištų į Amerikos vidaus 
reikalus, nes Amerika nesi
kiša į jų reikalus.

Ir demokratija laimėjo. 
Komentatorius Close vėl 
kalba per radiją ir vėl kri
tikuoja diktatorius.

Vadinasi, Maskvos dik
tatūra demokratinėj Ameri
koj nepavyko. Kremliaus a- 
gentai gavo per nosį.

liuli Rezignavo
Dėl pašlijusios sveikatos 

šiomis dienomis Washingto- 
ne rezignavo Valstybės De
partamento galva HulI. Jo 
vieton prezidentas paskyrė 
Eduardą Stettinijų.

Hull buvo gabus diplo
matas ir išmintingai vedė 
Amerikos užsienio politiką. 
Jis nepripažino ir bolševikų 
okupacijos Lietuvoje. Ačiū 
jam, Washingtone tebevei
kia nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos Atstovybė ir 
Generalinis Lietuvos Kon
sulatas New Yorke. Kaip 
elgsis p. Stettinius, parodys 
ateitis.

“ATŠILDYS” DARBININ
KŲ ALGAS?

Wasbingtone pradėjo 
kursuoti toks “sekretas”: 
greitu laiku prezidentas 
Rooseveltas paskelbs pa
tvarkymą, kuriuo bus “at
šildytos” darbininkų algos. 
Kitais žodžiais, bus panai
kinta Mažojo Plieno For
mulė. ,

Tuo norima atsidėkoti uz 
darbininkų paramą renkant 
prezidentą.

Ar ši žinia teisinga, nie
kas nenori tvirtinti.

Kruvinas Bolševikų Teroras 
Lietuvoje Nesiliauja

ŠVEDŲ SPAUDA PRO
TESTUOJA

Klausia, kodėl kitur karo 
kriminalistai areštuojami, o 
Lietuvoj jie siaučia laisvi

New Yorke leidžiamas 
plačiai žinomas “Ann Su 
Cardwell’s Bulletin” rašo:

“Ant mano stalo guli ko
pija telegramos, kurią pri
siuntė iš Švedijos vienas lie
tuvis, gaunąs žinių iš žmo
nių, pebėgusių iš Pabalčio 
valstybių. Ši telegrama pa
tvirtina pirmesnes žinias a- 
pie terorą, koks vyksta Lie
tuvoje, kai vokiečiai iš te
nai traukiasi, o bolševikai 
užima jų vietą. Vokiečiai 
traukdamiesi degina 'mies
telius ir kaimus. Iš Lenki
jos gaunamos žinios sako, 
kad tas pats darosi ir tenai. 
Žmonės, kurie netinka dar
bui, varomi kaip gyvuliai į 
koncentracijos stovyklas ar
ba deginami kartu su savo 
namais.

“Lietuvoje sovietai įstei
gė taip vadinamus ‘liaudies 
teismus,’ kurie teisia ir pa
smerkia kiekvieną, kuris

■ XI_____ 1_______ 2_«K yra nuziurcuas Kaip prie- 
šingas sovietams žmogus. 
Šimtai negauna nei tokių 
neva teismų^ bet statomi

Vokiečių maištas 
Kelno mieste?

Gestapininkai sušaudę daug 
maištininkų

N e u t r a 1 ės Šveicarijos 
spauda skelbia, kad perei
tą spalių menesį Kelno (Co- 
logne) mieste buvo kilęs 
maištas. Kelne ėjusios de
monstracijos: demonstratai 
šaukę: “Gana tokio šuns 
gyvenimo, duokit mums tai
ką — bile kaina!”

Maištininkams numalšin
ti buvo pašauktas aršiųjų 
gestapininkų dalinys. Daug 
žmonių buvę sušaudyta, o 
kiti pasiusti į koncentraci
jos stovyklas.

PRISTATOMAS PAŠTAS. 
PAVĖLUOTAS DĖL FILI

PINŲ INVAZIJOS

Karo Departamentas pra
neša, kad dėl Filipinų inva
zijos buvo sulaikyta 400.- 
000 laiškų ir daugybė siun
tinių, kuriuos namiškiai 
siuntė savo kareiviams Pa- 
cifiko vandenyne, ši siun
ta sulaikyta saugumo sume
timais. Kai kurie laiškai ir 
siuntiniai buvo išsiųsti dar 
liepos mėnesį. Dabar jie pri
statomi kareiviams Filipinų 
salose. (0WL>

JAUNIEJI BANDITAI TE
RORIZUOJA PHILA- 

DELPHIJĄ

Vienas musų draugas pri
siuntė pluoštą iškarpų iš 
Pbiladelpbijos laikraščių. 
Kaip iš jų matyt. Philadel
phijoj siaučia banditizmas, 
ir banditai yra daugiausiai 
jaunuoliai. Net mergiščios 
dalvvauja užpuolimuose ir 
plėšimuose.

prie sienos ir šaudomi ur
mu.

"Telegiama įvardija daug 
vietų, kur gyventojai buvo 
šitokiu budu sumėsinėti. 
Negana to, daug mažu mie
stelių buvo visai nušluota 
bekovojant. O trijų parapi
jų gyventojai iš Pietų Lie
tuvos buvo deportuoti į Ru
siją. Kitose apylinkėse de
portavimas da tebeina.

“Kas dedasi Lietuvoj, ly
giai tas pats darosi ir visoj 
Rytų Europoj, kuri buvo 
prijungta prie Sovietų. Ly
giai tas pats • darosi ir toj 
Lenkijos daly. kuri dabar 
randasi po Stalino egida, 
kurią valdo Lenkijos Išlais
vinimo Komitetas Liubline. 
Lenkijos patriotai tenai a- 
reštuojami. grūdami į ka
lėjimus, deportuojami arba 
žudomi. Lenkijos jaunuo
liai ir vyrai imami į Rusi
jos armiją. Komunistai dik
tuoja visą ekonominę san
tvarką ir visa kitą. Bet gy
ventojai jiems tiek priešin
gi, kad komunistams labai 
nesiseka. Lenkijos gyvento
jai, kovoję per 5 metus prieš 
vokiečių diktatūra, negi pa
siduos ‘punSiiiS’ iŠ kitus pU- 
sės.”

Apie raudonąjį terorą 
Pabalčio kraštuose labai 
daug rašo demokratinės 
Švedijos spauda. Stockhol- 
mo “Tidningen” praneša, 
kad Sovietų žvalgybai rei
kalaujant, Suomijoj buvo 
areštuota 29 Suomijos ka
rininkų. Kadangi jie gynė 
savo tėvynę nuo bolševikų 
užpuolimo, tai Sovietų žval
gyba kaltina juos kaip “ka
ro kriminalistus,” kurie tu
ri but nubausti. Ir jie nebu
sią teisiami Suomijoj, bet 
Rusijoj.

“Svensk Tidskrift” rašo, 
kad Suomijos gynėjai yra 
areštuojami pasiremiant 
anglo-saksų sumanymu 
bausti nacių lyderius. “Bet 
taikyt šitą sumanymą suo
miams butų neišmintinga.” 
sako tas laikraštis, “nes tuo 
pačiu laiku rusų teroras 
prieš Pabalčio gyventojus 
pasilieka nebaudžiamas. 
Taikymas finams šitokios 
bausmės turėtų sužadint vi
so pasaulio sąžinę. Kiekvie
nas žmogus, kurio teisingu
mo pajautimas nėra suge
dęs, turi žiūrėti su pasipik
tinimu, kad pasauly dedasi 
šitokia beteisė.”

Ta pati švedų spauda 
praneša, kad iki spalių 25 
dienos iš šiaurės Suomijos 
atvyko Švedijon 33,643 Šuo 
mijos ūkininkai, kurie atsi
varė su savim 20,048 gyvu
lius. Jie pabėgo nuo bolše
vikų siaubo.

17 KONGRESMANŲ NU
VYKO ANGLIJON

Iš Londono pranešama, 
kad šią savaitę tenai atvy
ko iš Amerikos 17 kongres- 
manų. Ji priklauso Kongre
so komitetui karo reika
lams ir nuvvko Europon pa
matyti savo akimis, kai-* - 
ra pristatoma kam redži-'- 
ga mūsiškei armijai, kaip 
gyvena kareiviai ir i.t.
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minalistų,” kurie buvo pa- 

| bėgę iš Estijos nuo bolševi
ku t

PABALČIO TAUTŲ AT 
S1ŠAUK1MAS I ROOSE- 

VELTĄ IR CHURCHILLĄiku teroro.
Stalino strielčius sako

Šiomis dienomis Šveicari
jos spauda išspausdino Pa
balčio tautų atsišaukimų, 
kurį bendras Pabalčio Val
stybių Išlaisvinimo Komite
tas nusiuntė Amerikos pre
zidentui Rooseveltui ir An
glijos premjerui Churchil- 
lui.

Atsišaukimas prasideda 
tokiais žodžiais:

“Tai svarbu. Tai parodo, kad 
kvislingams nebėra pasauly 
vietos... Iš Pabaltijo pasprukę 
liaudies priešai ir Hitlerio pa
kalikai grąžinami atgal!
“Švedija juos dar globoja, 

bet, aišku, ne ilgam... Jie tu
rės sugrįžti Lietuvon ir atlik
ti išpažintį is viso gyvenimo. 
"Taip ir reikia, žmonės ne

gali nei pamiršti, nei dovano- 
“In 1939, our Goveniments1 įj tiems, kurie padėjo Hitle- 

concluded a Friendship and riui.”
Mutual Aid Agreement with
the Soviet Uunion. In this Kalbėdamas andai South 
agreement, the Soviet Govern- Bostono komunistu mitinge 
ment undertook to respeet our Bimba tvirtino, kad visi 
so'vereignity, our sočiai and švedijon pabėgę lietuviai 
political structure. In 1940, busią sugrąžinti ir sušaudy- 
contrarv to the obligations 1 ti- Už tai žmonės dabar va- 
undertaken, Soviet troops at-• dina Bimbą "Stalino striel- 
tacked our countries. Our Na-' čium.
tčnoal Diet — elections took Bet Bimba šmeižia pabė-

AMERIKONŲ ARTILERIJA TIES METZU
———

- at _ 
šis vaizdas parodo amerikiečius vežant kanuolės prie Metzo tvirtovės. Da

bar Metz jau amerikiečiu lankose.

Svetimųjų Propaganda

place under the pressure of 
Soviet bayonets. The Diets

gelius, sakydamas kad jie 
“padėjo Hitleriui.” Švedu

Rusijos Pairi jotų Pulsui Ai>ie 
Lietuvių Šelpimą
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Anglų liūto apetitai l setus neteisingu dantų... isz
Daugelis žmonių stebisi, *uP£bCZi° atėmė sau gyvas-

kodėl Anglijos premjeras ,
Churehill vis rečiau kalbaapie Atlanto Čarterį. Juk Iki šiol daugelis, tik žmonių 
tai Churehill (kaitų su Roo- «a>7° but neteisingi, o jų 
seveltu) buvo to dokumen-! dantys J™ bloS> arba 
to autorius, gi Atlanto Čar- Be komunistų
teris užtikrino visų tautu— m , ■ . r-
didelių ir mažų - teises j ...T?u!cu“ 7’lest<l-. Francu- 
nej riklausomą ir laisva gy- ?.1Joh 1'^^° Ispanijos sočia- 
veniira lh?tu konferenciJa- kit-

Tai kame dalykas? |ko- buvo aLsteigta is- 
Paslaptį išduoda gerai1 . ^!ab^ . vninybe.

painformuotas Amerikos L'kvidavosi kairieji ir 
koiumnistas Drew Pearson. dešinieji - bus viena ir 
Jis sako. kad Churehillio vieninga Ispanijos socialia 
vyriausybė norinti pasisa- - Pa,tija. , • -
vint gera dali Etiopija, bu-i Konferencijoje griežtai 
tent Oeadeno ir Harare! Pasakyta _ į,nes _ b« kokj

Apie K vi si ingus

Ogadem 
provincijas!

Tas provincijas
bendravimą su komunistais. 

Beje. atsteigta ir prefesi-

pvvcn- *-^-**-^ - -j / c
ro Fonde Vajuje” sako, jog tojai pareiškę noro but An- dikalistų konti oliuojama u- 
daugelis komunistų atliksią glijos pavaldiniai...

Šiai moderniais laikais zacija, teisingai ir teisėtai ^a^T,P,an,a^u ?,l)O^vikuwere ferced to pass a resolu- • spauda praneša, kad Švedi- 
tion that our Republics should 
become members o f the So
viet Union.
“Our peoples disapproved of nuo Hitlerio. Faktas yra (lziama n lietu.isxui n pei sose civilizuoto.-e sulysę ii

this, but our protests were'tcks, kad žmonės bėga taip bandoma pasiekti tau- jokiai valstybei tai gaibės Straipsnio pabaigoje 
suppresed by reprisąls 
cedented in the history 
lized peoples. Ten 
sands of our people
dered without trial 
100, 
trucks 
ral
carried eut in a oarticulariv nej.

Bustina” Jurgelionj

nijų sąjunga.
Beje. savo laiku Ispanijos

sindikalistai buvo komunis
tų simpatikai, bet jų (ko
munistų) provokacijos Bar- 
celonoj sindikalistams davė 
gerą pamoką. Jei ne socia- 

Maskvos bučeriai ko-
munistai butų suruošę bai- 

r šią kraujo puotą — išskerdę 
Katalonijos sindikalistus. 

Taigi, Ispanijoj veikia
ashing- UEa K. Ju^e'lionį.'“Vieny-! b?”dra® f"jnta? be ko“u: 
’ ' žmona, Violeta i n,st«- Praėji muį netunprogos si karta klaidinti ir 

1 demoralizuoti ispanus.

inhuman

Toliau atsišaukimas nu- 1 
rcdo, kaip bolševikai atėmė

“ tikra»paW Teiki->

pa- 
lepėto- 
elė bet 
vėl iš

Dabar
antru kartu, tačiau jie at- 
neša ne žadėta ji “išlaisvini- ~ 
mą.” bet naują pavergimą.
Todėl komitetas savo atsi-
rankute sako: £“organi^'vo "va’fšką guotas visų pažiūrų ir visų! rai minytų šelpti Lietuvos i ^^'inomf “TolMkieriai” m“ kad ji ; bereikalingai

As the Sviet Union isapar-.jr siuntė i \\ ashingtoną pi- religijų Lietuvos piliečiams:žmones, tai tuojau susisiek- v;et;n3S “autonominės” Lie- skriaudė Jurgelioni 
ty to the Atlantic Charter/kietuoti prezidento BaUuo- šelpti- Su ir susitartų su Lietuvai ^"- vlSm Vilniuje. Ju^eHonio pldaiys’i pirmo
wb:ch guarantees the people s;sjus Rumus ir protestuoti —Ar tiesą sako Rusijos Pagelbos Teikimo Komite- D mažesnis būrelis n'ri- =oito kankini 
sovereignty and freechoic-eof prieš teikiamą Anglijai pa- patnotai, kad BALF neat-,tu, duotų Komitetui užtik-!sid*nęs urie vokiečiu m su ' Anglai sako: “Būtis of 
tovenment. the peoples pilamą. Koks buvo tikslas to stovaųa nei pusei Amen- nmmą. kad jų pašaipa bus iaip .Asišaiino i Berlyną, a feather, floek together.”

Visi šitie kvislingai BALF “Vienybės

bolševikai grįžta pad^i. p^var- nes spaudos tvirtinime, kati'cija
“iKK*J - ▼ 1041 BALF yra suorganizuotas i Fonde ir tik ta firma gali i

?agal tvirtai nustatyta Nėra reikalo aiškinti, ko-į avf^’,, pmdėkim ii 
,na._ lietuviškos kilmės kius šposus krėtė Jurgelio-jposakis tfemg

musų gazietninkams, kurie, 
ris k a ž'inan- 
jie kritikuo

ki etuvių Ta-

Pag. ibos įeisi- j.
yra tiesos sovieti-Į mo Komitetas" vi a tik sek- piana

Russian A ai Reiief!rusaj balf nuolat vadina nis, ir kodėl jis buvo paša

the Balne States appeal to the kvlsiįngų žygio į washing- kos lietuvių. tikrai siunčiama Lietuvos visj 5itie kvjsijneai BALF “Vienybės” tautininkai no-
Gcvernment of H,s Britą™ toną, jei ne Hitleriui pade- —Visi žinome kad dau- žmonėms ir gautų nuo ko- direktoriams visai nerupi: ri matyt “Tėvynės” redak- 
Majesty and the Government įi? . gumas Amerikos lietuvių y- miteto ledintą pašaipą iu(|S apIuoina tos vaistytos, eijoįe ‘ saviškiu plunksnų
?f, he. b- ,S- A- 0 ■set "p Tesul Blmba petžiun sa- ra katalikai, bet stambi jų rinkti. Betgi, kiek man yra kurioIįg jje tarnauja. ' Bet paukšteli.
■nter-Alhetl commmsatn ofjvo “Krislus,” o jis pamatys, mažuma yra socialistai, san- zmoma, kun. Končius tokio a j tukJftan£.iu ,)aisiai nu_ Tai kylys tautininkui Ba- 
Bntish U. S. and Sov,et re-,kaipjjs džiaugėsi, kuomet daneciai. tautininkai. Vi- susitarimo su Lietuva. Pa- kontėiusiu lietuviu vra ži- jotui ir'd'alinai Vinilui, 
presentatives, with the object komunistai trukdė amunici- sos sios grupes yra pilnai geltos Teikimo Komitetu . - j
of preventi'ng- Scviet imposi-.’jog krovimą Į laivus. Kai atstovaujamos BALF 
tions and promoting the for- Vultee orlaivių dirbtuvėj 
mation of our Governments on komunistu agentai sukvfrstė 
a demoeratie basis. We ira- antrą streiką, Bimba savo oė 
plore you to save our peoples j “Krisluose” iš džiaugsmo 
from ccmplete annihilation "

visuomenes pi
nigus, steigiant “visokių in
formacijų biurus.” Tie biu
rai esą nereikalingi ir tegul 

i visuomenė neduoda nei cen
to.

Ant rytojaus tie patys 
gazietninkai sako: Kodėl 
Amerikos Lietuvių Tarvba 
iki šiol nesukėlė bent milio- 
no dolerių ir neisteigė nors 

i kelių infol-macijos biurų? 
(“Amerikos Lietuvis”)...

Ta avelė bet avelė, pra
dėkim ir vėl iš galo...

Je. yra žmonių, kurių 
vaizduotė ir nebalnota ir

nomi kaip geri patriotai.

Pabalčio Tautų
mo Komitetas yra .......................T ,
Švedijoj: jis susideda iš vi-' Jaiviai .^n.°\e .,h55',rt kit-
<111 triiii Pahalčio t-intoc ta komunistai Amerikoje darė jy n a»ie tnsdesimt laik- 

M tik galėjo, kad Anglija rašau. Tegu gi kas įvardi 
yuų negalėtų gauti iš^TSmerikos na nors vieną parapiją, ku-
RlMRA APIF ginklų. i n priklausytų Rusijos pa-
BIMBA UŽMIRŠO AFlt į «taV01įščiau” Bim- tnotams? Gi grupė nors la

ba. jeigu tamsta pripažįsti. '• bai veiklių ir fanatiškų ko- 
kad “negalima nei užmiršti, munistų nesudaro reikšmės 
nei dovapoti tiems, kurie lietuviu visuomenei, kuriai

“Laisvės” 233-čiame nu
mery A. Bimba džiaugiasi, 
kad, Maskvai reikalaujant. 
Suomija išdavė 1,000 “kri-

padėjo Hitleriui, 
tada bus su tamsta?

' D^j įie organizuoia skundus Ame- nai. o ne De Gaulle. Kodėl?
Padaryta didele klaida irikos vaIdžiai. gitą paslaptį išplepėjo A- kad

Komunistinė s p a u d a merikos komunistų “Daily 
skundų kampaniją veda Worker.’’..Jis sako: 
nuolat, uoliai ir gudriai. “Graikija kaip ir neturi 
Savo spaudoje jie dažnai reguliarės armijos. Kitaip 
paduoda adresus tų Ameri- yra su Francuzija — ji tu-i i i • i • x *• i cF i o ovmiio ™

Stockholme gauta žinių, 
id Berlyne vis dažniau 

pasirodo nelegalių atsišau
kimu su antrašte: “šalin 
Hitler!”

Atsišaukimai lipdomi ant 
sienų ir gatvės stulpų. Ges
tapininkai turi darbo, dras-

riesna tie skundai privalo Tą patį pasakant kitais kydami atsišaukimus ir jieš- 
but siunčiami. Paskirų mie- žodžiais, išeis taip: Graiki- kodami jų autorių, 
stu ir miesteliu komunistu Jos komunistai turi vilties Tai pradžia pabaigos. 

Valstvbės pasklai • Sovietu, valdomos organizacijos jau pasidaryt ginkluota pajėga,: Hitleris ir jo gauja turės 
protektoratas. Ji i tokia te- supranta, kas reikia daryti, o Francuzijoj tos vilties ne-!žlugti, bet savo skuromis 
legrama ar žinia kuomet Į Teigu kai ko jos nesum-an- turi ir nenori but reguliarės jie neišpirks tu nuodėmių, 
nors ateis iš Wasbingtono !ta, tai jos gauna kitais ke- armijos dalimi. _ [kurias yra padarę. Turės
autoritetu ir bus pasakyta, i liais rezoliucijų tekstus ir Aišku, labai aišku—rau-
kad National War Fund jau į kitokius patarimus iš tokių donieji kvislingai manev- 
nebeturi teisės veikti, tuo-'vadų, kurie yra išėję komu- ruoja. Bet Graikiją valdo 
nu t gal jau reiks pagalvoti1 nistinės propagandos kur- an£lų armija. Ar Londonas 
arie kitas išeitis. Bet ligšiol sus arba turi didelės orak- norės, kad maskviniui Tro-

Čia tai jau tikrai tektų 
atsiprašyti lietuviškos kil
mės įrnsų už nepaprastą ir 
nebepataisoma klaidą. Bet 
ji įvyko ne dėl blogos va
lios. o iš nežinojimo. Mat.

tai kaip komunistai juk ir nepriklau-1 BALF direktoriai dar n 
a? so. Jeigu BALF nebūtų vi-]vo gavę žinios, kad An

ebu- kos valdišku Įstaigų, ku- n stiprią armiją...
meri

sų lietuvių organizacija, tai koje įvestas komunistinis
ALMANTŲ OFENSYVA VOKIETIJOJE

Juodos rodyklės žemėlapy parodo, kuriomis kryp
timis dabar eina aliiantų r te-------- t. .

kokiu gi budu vos per du 
mėnesiu butų išdygę net 
per 70 skyrių? O, bukite 
tikri, kad artimoje ateityje 
tų skyrių išdygs žymiai dau
giau.

, —Rusijos patriotų spau
da tvirtina, kad “visa kleri
kalų grujiė nėra pasiuntusi 
nei už vieną dolerį pašal
pos, o jau reikalauja, kad 
Tarybų Sąjunga Įsileistų

režimas ir kad Jungtinės

BALF direktoriai tebepri
klauso senam demokrati-

sus arba turi didelės prak- . 
tikos gudriai meluoti. Lie- J«s Arkliui butu atidaryti 
tuvių plačioji visuomenė ir vartai į Viduržemio jurą?

juos prižiūrėti pašalpos iš-. niam pasauliui ir vis dar te-.,jų vadai niekad nesitreni- Išrodo, kad to nebus.'Juk 
dalinimą.” Kur čia tiesa? besilaiko senu pažiūrų, kadaravo per propagandą visuo- ne bereikalo anglu liūtas 

—“Klerikalu grupės” ru- Amerikoje tebegalioja Jun-jmenės, draugijų, įstaigų ar bėgo į Homero ir Sokrato 
pėsčiu dar prieš BALF įs- gtinių Valstijų vėliava, kon-'net valstybių savo “protek- žemę ir komunistams įsakė 

stitucija ir įstatymai, ir dėl [ toratan” paimti, tai musų nusiginkluoti.
to seno nusistatymo Ameri-į visuomenei nelengva su to- 
kos lietučiai visai savo veik-!kia veiklia propagandos Nefeiaingi danty, 
lai leidimu prašė ir prašys'mašina kovoti. Dėlto ramių Mahanojaus “Saulė” pra
tik iš frieafemainom valdišku žmonių organizacijoms ir neša retą naujieną. Skaity-

teigimą buvo nusiųsta lietu- 
vaims bažnyčiose surinktų 
pinigu .$125,000. Bet nei 
“klerikalų grupė,” nei 
BALF nereikalavo ir nerei
kalaus prižiūrėti svetimų

lensyva Vokietioj. Ji tai- auku dalinimo nei Rusijoj, 
ko į Diuseldorfą ir Kelną (Colcgne). Tai svarbus vo- nei kitur. BALF. kaip ir 
kiečių pramonės centrai Paremėj. Kiekviena sąžininga organi-

tik iš atsakonungų valdiškų 
šios šalies Įstaigų, aplenk
dami garsiai šaukiančius

kentėti visa jų tauta.
Kadaise vokietis šaukė: 

“Heil Hitler!” Dabar jis 
pradeda šaukti “Raus, Schi- 

7 ckelgruber.’’
Visgi progresas, kad ir 

“nordikų” žemėje.
St. Strazdas.

Nauja stampa cukrui

veiklai tenka kai kada ir kitę: 
nukentėti nuo tokio planin- “Jokūbas L. Rothchildas

privačius komunistų ko-jgo komunistų “steamrolle- nusižudė per nusiszovima... 
mitetus. 1 rio.” Rimgaudas. | žmogelis buvo pirkęs net 28

Bostono šeimininkės pra
šomos įsidomėti, kad nuo 
lapkričio 16 <1 įsigaliojo 
nauja Janina is oicior.avi- 
mo knygelės No. A Tai 
vra stampa No. 34 Stampa 
No.. 40. skiriama kenavi- 
ir.ui, bus gera iki kovo 1 d.

i *
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TAS DUONOS NFPRAflO
Į AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS Į “
*' .. . i ai i '—i-------- -- ------ — —------ ii i i................................................................ =■»=« , R į

Tračiai Pualapfc

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
CiO unijų konvencija kėlė “kominterno, ’ neliko ir jų 

ovacijas Wallace’ui partijos, gyvuoja komunis-
_ ___ tų “politinė sąjunga” ir lie-

Prreita savaitę čia atsi 'tuviškas “kapšiukų kliu
dai ė CIO uniju nacionalė bas.” O likusieii “ščyri” 
konvencija, kurioj dalvvau- vyrai buvo įsikabinę į de
ja virš 600 delegatu. Pirmo- mokrato Kellv skvernus ir 
je sesijoje d ai v va vo ir vice- prašėsi: leiskit mums bal- 
prezidentas VVallacc, kuris,suoti už Rooseveltą ir už
pasakė gerą prakalbą ir su- tamstą, Mister Kelly”... 
sirinkusieii iškėlė jam dide- Beje, lietuviai komunis
tes ovacijas. Tūli delegatai tai turi ir specialų “biurą,'’ 
šaukė: “Valio už Wallace kuris vedęs agitaciją už 
kandidatą i prezidentus Rooseveltą. Bet tas “biu- 
1944 metais!” iras” tur but randasi “drau-

Šiai konvencijai teks pa- K°” Andrulio kišeniuje. Tik 
sisakvti daugeliu svarbių • “Vilnyje” rašoma apie jo 
klausimų, ių tarpe ir dėl veiklą, o chicagiečiai tų 
Pelitinės Akcijos Komiteto, biurininkų nemato, kaip 
Išrodo, kad bus nutarta tą pinniau jie nematydavo an- 
komitetą palikti. (Tas jau drilimo-gasiuninio “centro 
padalyta: konvencija nuta- biuro.” Tai vis tekie pada
rė PAK palikti.—Red.) rai kuriuos leno™ kišenin-

je laikyti. A. K. L.
Chicagiečiai negauna 

cigaretų
Iš daugelio Chicagos 

krautuvių dingo cigaretai. 
Šiek tiek jų da galima gau
ti vienos cigarų kompanijos 
krautuvėse, o aptiekose tik

LAWRENCE, MASS.

Lietuvių Šalpos Fondo Sky
rius gerai darbuojasi

Jau pirmiau “Keleivyje”
kada-nekada. Bet už ciga-j^HY0.1^,^?’^3^ rencie- 
retus reikia mokėt didokas Siai Bendio Amen-
mokestis — šimtą dolerių ,Lle.tuvį'į talpos Fondo 

- - 49 skvnų. Dabar reikia pa
sakyti. kad mes sparčiai 
pradedame veikti.

Paskutiniam susirinkime 
buvo padaryti keli svarbus 
tarimai. Beje, fondo cent
rui pirmiau buvo pasiųsta

per metus. Dėliai to dauge 
lis aptiekorių ketina neim
ti naujų laisnių.

Sako, kad cigaretų rinką 
apniko juodosios rinkos ry
kliai, spekuliantai. Jie tiki
si pasipelnyti ir supirkinė
ja cgaretus.

Komunistai palaikys
“Roosevelto komitetą”
Chicagos lietuviai komu

nistai daro naują “monkey 
business.” Pirm rinkimų jie 
buvo sudarę lietuvių komi
tetą, kurio priešakyje pa
statė politikierių adv. Kai. 
Nors tas ių komitetas buvo 
taip reikalingas, kaip šuniui 
penktoji koja. bet komunis
tai mano. kad jį reikia pa
likti “toliau darbuotis.”

Taip ir padarė. Norintis 
“pasirodyti” lietuvis advo
katas ir jo pamočnikai nu
tarė savo komitetą palikti.

Bus idomu matyti, kaip 
jie “toliau darbuosis.” Ko
mitetą sudaro tokios “gar
senybės,” kaip Abekas, Sta- 
lioraitis, Remeikienė ir 
jiems panašus fruktai.

Gerai pavyko Karo Fondo 
vajus

Chicagoje, kaip ir kituo
se šios šalies miestuose, ėjo 
Nacionalio Karo Fondo va
jus, kuriame dalyvavo ir 
lietuviai.

Vietos raštinė skelbia, 
kad vajus gerai pavyko. 
Duoda kreditų ir lietuviams, 
kurie gausiai aukojo.

Jau nereikia Coliaeumo, 
nei Stadiumo

Chicagos komunistai vėl

MBUVęS PELKĖSE 46 DIENAS

Indijoj nukrito į pelkes amerikiečių lėktuvas ir tik 
po 45 dienų buvo atrastas dar gyvas vienas jo lakū
nas. Bet jis buvo taip silpnas, kad negalėjo paeiti. 
Radėjai neša jį ant rankų.

šmeižia sau nepatinkamus 
žmones. Šmeižiamieji to ne
paiso; nepaisykime ir mes. 
•Jei šį kartą Lietuvos išda
vikams pavyko, tai nedide
lis daiktas. Nepriklausomos 
ir demokratinės Lietuvos 
šalininkai privalo lankyti 
organizacijų susirinkimus 
ir kelt aikštėn tų judošėlių 
darbus. Abiejose organiza
cijose- yra nemažai ir gerų 
lietuvių — jie žinos ką da
ryti !

Philadelphietis.

Vidaus Frontas
La-k. trijų mėnesių reikės 

si rasti 15,009 jurininkų

Karo laivininkystės Ad- 
ristracijos pranešimu, 

p.ekybiniams laivams per 
lapkritį, gruodį ir sausį rei
kės mažiausia po 5,000 vy
rų į mėnesį — jurininkų bei 
karininkų.

Karo Laivininkystės Ad
ministracija kviečia prity-

KULPMONT, PA.

Apie šį ir tą

Šiomis dienomis Kulp- 
monte susiorganizavo Ben
dro Amerikos Lietuvių Fon
do skyrius. I komitetą iš-į 
rinkti sekanti: pirmininku ’

tiis vaikus, keturis brolius 
ir seserį. Kiti du jo broliai 
dvynukai irgi tarnauja Dė
dės Šamo armijoj.

J. D. T.

PHILADELPH1A, PA.

$8, o dabar jau pasiųsta net! W- Ruzgis. sekretorėm j Komunistai kelia trukumus 
$140. Musų skyrius turi su-S Marė Lengvinienė. kasie-l ir šmeižia žmones 
virš 50 narių. Taipgi jaulriuni Juozas Savukynas, i j
išrinkom ir drabužių rinki-! “rektorius Jonas Navickas! 
mo komisiją — M. Zalans- )r keli kiti. 
ką ir J. Penkauską. Kurie
atjaučiat musų brolius Lie
tuvoje ir sunkų pabėgėlių mo! 
likimą, prašome jusu pagal
bos. Jei turite atliekamų 
drabužių ir čeverykų — vyI’iclrii mzvF žvakes L-

Philadelphijos lietuvių 
organizacijose priklauso

Fondo darbuoto ams bn-Į ^ksni„ Dabal. kada žm0; 
km, ko geriausio pasiseki- vj, ,abiau piktinasi boI.

v or j t x r- :evikų Rusijos teroru Lietu- Snalių 2o d. Locust Gap V0-P musu komunistėliai iš

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Paulauskas -“Rimbas” vi

somis keturiomis prieš Tys
liavos politiką. Bet jo bėda 

Brooklyno tautininkų lai- tame, kad Brooklvno san- 
kraštis “Vienybė” jau per dariečiai iškrikę. Tik Pau- 
kurį laiką niekina Ameri- lauskas ir tik Jonaitis vie- 
kos Lietuvių Tarybą ir jesįnur kitur pasimaišo, 
veiklą. Tas laikraštis puola „ ,,
ne tik pavienius asmenis, Brooklyno tautininku * o- 
jis puola visą judėjimą, ku- Į^^cijoje^ .?Peru°Ja toks 
ris eina prie atsteigimo ne

Brooklyno tautininkai bara
si; ko siekia Tysliavos?

priklausomos ir demokrati-
gandas: Tysliava ruošia dir
vą naujam “pasisukimui.”

nes Lietuvos. Kažin kodėl manąs, ka(J ‘‘šiaip ar 
toms atakoms pasirinkta ^P. Lietuva busianti so- 
pikta moteriškė. Violeta vietmė ir reikėsią kas nors 
Tvsliavienė. Ji eina tėvo pė- daryti... Sirpra.nta.te, ką ga- 
domis. Senasis Vaivada h re.^t tasai “kas nors — 
šiaip yra geros širdies žmo- gretintis-artintis pne komu- 
gus, bet jei supyksta, pusi-Į ms“i •
daro tiesiog nesukalbamas Savo laiku Tysliava buvo 
ir pupų rėtį pasidėjęs tu ne- gerokai prisigretinęs prie 
gausi rodos. komunistų. “Laisvės” spau-

Mums, brooklynieeiams,! stuvėje buvo sustatoma ir 
tačiau aišku, kad už jos nu- spausdinama jo nabašninkė 
garos stovi “pats” Juozas “Lietuva.” Ir kartą ir kitą 
Tysliava. Sako, redaktoriui žurnaliuką gyrė pats “drau- 
ir leidėjui neišpuola su vi- gas” Mizara.
su svietu bartis, jis todėl

Kiek tuose ganduose tei
sybės, sunku pasakyti. Bet 
Tysliavų “pasisukimas” —

kalbąs savo žmonelės var
du, zalatindamas jes “pas-

rusius juroje vvras atsiliep- Liausiąs ir svarbiausias nau . -» _ .
t i ra- tu ar “collect” tete^ i Jienas — nerimtus prasi-. atakos pnes Amerikos Lie 
rama šiuo adresu: “U. S. ma_ny™us.ir £andus-. tuvių Tarybą — labai keis-
Meichant Marine Washinc- Tyshavienes prasimany- tas, jei nesakyti įtartinas, 
ton D C” Arba mus uoliai kartoja komunis- Tysliava yra gan lankstus
tiesiog j savo jūrininkystės ‘JJ “Laisvė.” Bimba kai ka- vyras, savo laiku jis bandė 
nniifl ar i T V Samdi i«. da nei savo pastabų nede- prisigretinti pne socialistų, taigą. jsiiiiusiems tuojkI d?- tik pasako Kad “taįj, ir vėliau jis buvo tVrakraujis 
bus duodamas paskvrimas kitaip sako Vienybe. liberalas, paskui sta ga pa- 
• ■ • • ’ • H J Per kuq laiką Brooklyno suko j smetonimnkus. Gali kurį nors laivą.

Anglių taupumas būtinas

Kietojo Kuro Administra
torius Ickes praneša, kad

ir ten jau nusibodo, gal jieš- 
koma “naujų pažinčių” ir 
“kontaktų” — kas gali ži- 

pasipiktinimu kalba nori... Tysliava juk žino ką 
savo laikraštį, ypač padarė buvęs Smetonos

tautininkai tylėjo, bet pas
taruoju laiku atsiranda vis 
daugiau tokių, kurie su di
deliu
apie
Tysliavas. Net vadinamam “laudspykeris” Pivoša — 

jau prasidėjus šildymo lai- Tautininkų Kliube, kur pri- gražiai sutapo su bolševiz- 
kotarpiui, kraštas turi prieš klauso veik išimtinai smeto- mo “era” ir, sako, turys ne- 
akis didelius žiemos reika- niškai nusiteike žmonės — blogą gyvenimą, bent šiuo 
lavimus. o tuo tarpu anglių jr jame pasigirdo balsų, kad i tarpu. Jei taip — kodėl ir 

anglies kasykloj sunkiai su- kf“
* • 1_ žeidė Adomą Ališauską. Hsjkad žemž s]vaa g „„ iu ko2

St. Jeigu viršminėtos ko
misijos ten ir nebūtu. tai iu- į Dabar nelaimingasis ,Tv gvoitą per savo

Shamokin vahtijin jj Į VY-sų drabužius-bundulius pri- dosi 
ims Kliubo gasnadoriai M r.
& Mrs. Yuszkai. Neatidėlio- 
kit ant toliaus. bet surinkę

mzatiicurvvuot Oxil fzio ni~I.orzocrf izio 1____ 1jzx ---------

atsiranda būtinas reikalas 
visiems vartotojams taupyti 
anglis.

Tysliavų laimė yra ta,' T>--- ^1-1---- x__ ----------ZDruuKiynu utuuninnai 
Net

Tysliavai nepabandyti, ko
dėl nejieškoti naujų kelių?

lironinėi 1 Philadelphiioj veikia or- Kietojo kuro pirkėjams pri-
Lsnkričio 17 d. Magda-“aniz?eiį’ įdarytas Rau- valoma gauri.ąraius

Iena Zubienė gavo teteka- donojo Kryžiaus komitetas
ir surišę i pundeli neškite į mą iš Kare Departamento. Nors Raudonasis Kryžius Kainų Reguliavimo įstai-
Kliubą.-Komitetai vai de vb! Praneša kad jos vvras Pvt. nepartinė organfeaeija g. ^rane^. 
sų lietuvių prašo jusu pa-' Pranas Zubis f Užupis) ta- J“ , f -J,

Kau
nėra organizuoti. M et pa 
tsai tautininkų kfiubas yra 
savo rūšies “free lance” or
ganizacija. Jo nariai susi
renka tik vienas kitą matyt 
ir dalintis “šiltomis nuomo-

Taip ir kitaip kalba 
Brooklyno tautininkai, “o- 
pozicionieriai” arba tautiš
ki “sklokininkai.” Gal tai 
yra tik pikto liežuvio pada
rinys. bet kuo tuc met aiš-

Daugelis tautiškai fki"ti laik-ašėio a-
takas pnes Amerikos Lietu-nemis.

nusiteikusiu žmonių ir toneš£Ta“anX nSara? J e tik p^ik i ir T3»»« ». ™kl,?
nesą. kad visi anglių nnn_ Kam tas vanduo pilamas

ant bolševikų malūno?užklausti pasako savo nuo
monę. Ji nepalanki “Vie
nybei," bet kadangi nėra 

tai nėra ir 
Ne-

i - i į <lė ine^ti sa'-n kromeli Bu- bai dabar privalo kiekvie-pęs užmuštas karo fronte u sa.. Kiomeii. nu
nuiarė’ suren^ršuram bu’^31 ^skvk' ’gari.iritmas sąrašą ar kvitą, kuriuo ^anizacjjos.

- - ® i i ai pirmas lietuvis

sų 
galbos. Net toks senas tautinin

kas ir liberalas, kaip Dėdė 
Ambraziejus, siera ir ug-_ . , - ... irimas lietuvis iš pavo nef “nėr burna." Ko- butu pilnai pažymėta par-; ergamzuoto išstojimo. .

gi^hTai bl1S-8^I0TZ1'0 " Kulomonto žuvo karo fron- munistai kėlė didžiausi rik- duotu ių anglių rūšis ir kai-, ^fint ^°: ,tas Lenkla pačiai. mm spiaudąs. Bet jis se- 
Kliubo svetainėj. Taipgi is- . , H - na Naujoji taisyklė isiga- Vmnvbei. Mat, tautiečio nas žmogus, liguistas ir me-

................. . pvieiu oreanizaci- susi. liojo š. m. lapkričio 11 d. nuotaikos sužinomos tuo- kur nepasirodo, išskiriant
žiaus Buvo augalotas? bui- rinkimuose komunistams Įstaiga pažymi, kad šio žy- ?er
nūs ir dailus vvras. » avvko ištraukt atstovus, gio imtasi, norint palaikyt (,el pienumeiatos. Tys- tus jis yra dirbęs pne Vie-

Apart motera jis paliko Todėl jie vė, giriasi, vėl kainu “iubaa.” ^i^'' g^e"^

.ne viską jis gali pastebėti, ir juodo” matę. Tad “Vie- 
i nes greta jo da yra Kiužė, nybė” jam artima, bet... jis 
Aišku, už gerą dali Ui grie- sako: “Ko tu dabar nori ir 

j kų tenka kentėti ramaus ką aš galėčiau daryti—te- 
budo ir visuomet tyliam vy- gul jie žinosi ir”... 
rui. Kiužei, Jis kaltas, bet: .
kadangi jis mažai kur eina,!., Bus įdomu matyti, kaip 
tie barniai jį nepasiekia. !r kaip toli eis Tyslia-

rinkta geros darbuoto 
Julia Brazauskaitė. Ž. Stra 
vinskaitė. Izabel Billienė 
M. Zautrienė ir M. Laukai
tienė. Jos rūpinsis tuo pa
rengimu. Visi ir visos daly
vaukite.
Kliubo parengimas gerai 
x nusisekė

Liet. Motera Pil. Kliubas 
buvo surengęs arbatos va
karėlį. Jis tikrai buvo ver
tas net viso dolerio, o ištik- 
rujų tikėtas buvo tik 50c. 
Pelnas skirtas i War Relief

U KELEIVIS“
ruošė savo “matuškos 
Rosėjos" sukaktį. Tai oka- Fund ir Community Chest.
zijai pirmiau samdyta Chi
cagos Coliseumas, kur tel
pa iki 18,000 žmonių. Yra 
ir Stadiumas. kur telpa 
daugiau 20,000 žmonių.

Šiemet komunistams jų 
nereikėjo. Jų “masės” taip 
didelės, kad pilniausiai už
teko ir Ashland Auditori
jos, kurioje gali tilpt į 4,000 
žmonių.

Stebėtinas progresas — 
nuo Coliseumo iki Ashland 
Auditorijos; nuo jos gal iki 
Chicagos Lietuvių Audito
rijos, kurioje gali tilpt apie 
1,000 žmonių; o paskui — 
paskui gal užteks ir vieti
nio komunistų geltonlapio 
“auditorijos.” kuri randasi 
prie Halsted ir 31 gatvių. 
Gaila, kad Chicagą apleido 
komunistų “dūdelė” Gasiu- 
nukas. Jis visą laiką gyrė
si, kad geriau turėti “vieną 
gerą komunistą,” negu vi
są būrį “nukrypėlių.” Prie 
to matyt ir einama. Neliko

Nors žmonių buvo neper- 
daugiausiai, bet pelno pa
daryta virš 50 doleriu.

M. Stakonis.

KODĖL LA GUARDIJA 
DA NE GENEROLAS?

New Yorke senai kalba
ma, kad majorą La Guar- 
diją norima padaryt majo
ru generolu ir siųsti Itali
jon “su svarbia misija.” 
Bet iki šiol La Guardija ši
to titulo negauna ir Italijon 
nevyksta. Priežastis esanti 
ta. kad majorai La Guardi- 
jai esąs priešingas karo se 
kretorius Stimson.

Amerikoje yra 334,618 
karo belaisviu

Karo Departamentas pra
neša, kad lapkričio 1 die
ną Jungtinėse Valstijose bu
vo 334,618 karo belaisvių, 
būtent: vokiečių 281.341, 
italų 51,032, japonų 2,242.

YRA GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS 
Užrasykit jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAIŠKINIMAS:

“Keleivis” Jungtinėse Valstijose kainuoja metams $2.50. 
Prašom prisiųsti mums prenumeratą ir paduot aiškų ad
resą to asmens, kuriam laikraBj užiašot. Prašom pažy
mėti. jog tai “Kalėdų Dovana-”

Prieš pat Kalėdas musų Administracija nusiųs tam as
meniui gražų pasveikinimą ir kalėdini “Keleivio” nume
rį, pažymėdama, kad tai yra Jbsų dovana. Ir siuntinė- 
sime “Keleivį” ištisus 1945 metus.

t4KELElVISff 
GS'f Broadway, Boston

va ir jo “Vienybe.” Bet kiek 
Tik siomis dienomis buvo tai Hečia Broolkyno lietu

vi! nas tautininkų suskridi-
mas, ir iame kilo piktų bar
nių. Sąskridyje nebuvo Tys
liavos tad ir KHnga įsidrą Li“t"vių' i^'įadaryš
sinęs Jis pasakęs : ‘ As sa-jvisk^ kas bus galima dary- 

i kmu, sad su Tysliava gero, t,\ kad Lietuva da kartą pri- 
nebus; neklausėte — dabar • sjkeltų iš pelenu ir griuvė- 
*inokites. ‘Vienybė,’ dabar j §u karčia šypsena jie 
•loJ,r. ką Jam padarysite, žiurėjo ir žiuri j tuos. kurie 

Khnga right — nieko jam vjenu ar kitu budu padeda 
neydarvsite. Lietuvos duobkasiams ko-
.. J.,k Venciui ir tik Abrai- mUnistams. V. P.
ciui tvsliavimai zig-zagai
vra oriimtini. Bet toks “am- Į-------- =----------------------

į žinąs tautininkas.” kaip Pr.
Narvydas, jau esąs nepaten- 

(kintas. Mat, io žmona ge
ra katalikė ir visuomet pri- 

| menanti, kad “kostumeriai 
peikia tavo ‘Vienybę,’ tu 
jiems ka nors sakyk”...

! Narvydas liguistas žmo-j 
j gvs ir daug sakyti negali, i 
i Pagaliau. Narvydas savo! 
lai^i buvo socialistas, gy
veno Hermano-Purvio “ko
munoje” ir savo rūšies “ma
nevrus” darė. Kaip bus, jei 

įTvsIiava ims apie tai kalbė-l 
1 ti?

vius, jie eis nepriklausomos 
ir demokratinės Lietuvos 
keliu. Jie rems Amerikos

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEFN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimu. Alaus, 
gardžiai pagamini™ Val

giu ir Užkandžiu.
ir "R EI EI VIS"Ci» gvnnamit r*<« v * * »»•!»•••• •

<♦0 MII LBUPY STREET 
WOKC»*TFK.
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girnas 
Maikio su Tėvu

Nacizmo Pėdsakai
Lotaringijos sostine Metz visiškai 

sugermanizuota
Amerikos trečioji armija, kiečiai matyt skaitė tikru 

pinigu tą Hitlerin pareiški
mą, kad francuzai niekada 
daugiau neateis i Metzą. Ir 
iie atliko karakteringą dar
bą — pilnai germanizavo šį 
miestą. Visos gatvės, visos 
aikštės turi vokiškus pava- 
linimus ir da kokius! Rue 

de Guerre jau Lothamrafe 
strasse, Avenue Serpenoise 
ir Avenue Citadelle — vy
riausios miesto gatvės — 
jau Adolhitlersti asse ir Her-

Pašiau . Metz buvo ap-j S,
. suptas is trijųpusių ir ną-:tė /Place Repubiique-Fuh-! 
. cių armija turėjo pasitrauk- ,.erplatz! Kvated/S aikštėJ
5 U -• • 4. s. j-j r i Place Dermie — Parade-Neziunnt tų didelių ko

vų. Metz išliko nesugriau-

vadovaujama generolo Pat-
' ton, pereitą savaitę užėmė 
; seną francuzų miestą — Lo
taringijos sostinę Metz.

Kova už Metzą buvo ilga 
ir sunki. Mat. tasai miestas 
randasi Mginot Linijos tvir
tovių ruožte. Miestui ginti 
turėta visa eilė gerai įruoš
tų fortų-tvirtovių. Iš vieno 
forto vokiečius teko vyti 
pagalba liepsnasvaidžių, li
tai jie nesikraustė!

/tas — vyriausiai dėl to, kad 
i mūšiai ėjo miesto apylinkė

se. kur pridaryta daug ža
los.

Metz yra senas francuzų 
miestas. Jisai garsus tuo.

platz.”
Taip kalba Amerikos ko

respondentė Iris Carpenter. 
Ne tik ji, bet patys francu
zai turėjo klaidžioti, kol at
sikvošėjo.

Metze nedaug francuzų 
iikc, o kurie liko. jie džiaugkad pergyveno daug istori-i fInu svaigsta ir >taciai neį.

nĮH 11 Pel La' metų tikėtinų dalyku papasakoja,
atlaike visus savo pnesų uz-, ;r f/ncuziško-
puclimus. Beje savo laiku ,, ^„„3^ daug kentėjo. 
Metzo gyventojai turėjo: Kentėjo į? įu„ sa?-uju įjda- 

J si-umtis ir su francuzais.lvik ir nuį‘vokiš.
i Jai buvo da tais laikais, ka- k gestapininku "Niekada 

. . i da dabartine Francuzija i r.Žirgus reik balnoti— svečius ir sakyčiau: “ką nebuvo centralizuota ('auPiau Cla nekel. .a\o ko-
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MUSŲ TANKAI VALO JAPONŲ LIZDUS

Šis karo vaizdas parodo Peleliu salą Pacifiko vandenyne. Amerikiečių tan
kai, kuriuos galima matyli atvaizde, valo japonų lizdus. Kur buvo miškas, da
bar matosi tik kelmai.

Eina garsas nuo rubežiaus, saln*ną. tai pasikviesčiau į <ja
*'—» ~;i, svečius ir sakyčiau: “Ką nebuvo centralizuota. Pen-1 ~ i<s ir nut!ju.lnn«_

gersit, vyrai?” O kai tokio! kioliktam šimtmetv Metzą 1 OS- Hacis ,}r J° pataikunas-
nloicn niurni tai kibą rei £1O11Kiam - J” ei.z3 : kvislingas — sako lSVar-pleiso neturiu, tai kibą rei- buvo apsupusi šarlo Sentm-) - ti francuza; _-0 leie-u

, . .. . '..-1 A°kl3 tom armiia. Daugiau 100,- k d nor^ d • ateįtJ tai
kad nors gražią istoriją, ar ką. ooo kareivių per septynis- 0 - J ateitų. tai

peš, Maike, as jiems papa- mėnesius puolė Metzą. ir
—Ne, Maike, žmonės ne- šakosiu, kaip turkų generc- į0 nepaėmė. Galų gale, Me- 

gali taip manyt, ba aš ne- lui galvą nukirtau, kai rus- tzo gyventojai sutiko duot 
rėkauju. Aš dainuoju. O kis su turkais vajavojo. 100.000 florinų išpirkimo
dainuoju valuk to, kad —Kiek aš atsimenu, tai mokesčio, kad Karlas pasi- 
linksma. p—r?»« ♦yn generolui ne gal- trauktu ir paliktų juos ra-

—Aš tėvo nesuprantu, vą nukirtai, bet koją. Gal- mybėj.
Pereita Syki skundeisi. kad vos jis jau neturėjo. j Federuota Francuzija
gyventi sunku, o dabar dai-. —įsa. tiek to. Maike: a- yietz buvo įjungtas 1553
nuo.ii, kad linksma. Iš kurlrie vairias dabar nekalbė- metais. Bet ir tai ne kaip 

’ ’ n sim. Verčiau pasakyk man..pasėka pergalingų musių.
kaip tu praleidai Čikendei bet kaip pasėka Vestfalų 
šventes. Ar gavai kur tor- taikos.
kės šlaunį apgnaužti? , Metzo ir apylinkių gy- 

—A? gavau, o kaip tėvas ? ventojai buvo francuzų kil- 
Aš irgi gavau. Ale as mės žmonės ir greitu laiku

Tra-ta-ta, tra-ta-ta... 
—NArėkpuk. tėve!

—Žmonės 
girtas.

manys,

tos linksmybės?

kas rodo, kad greitu laiku 
jį pasieks. Kovos už Alza- 
tiją ir Lotaringiją gerokai, 
pakirto Hitlerio armijų jė-

... . - . gas. Jos traukiasi i garsiąjąturės eiti per musu lavonus! S-r-j /cV{rfridnJ Tini
Vyrai ir moten-s. seneHai ir ir%i bS „ra a«^' m6f;sta muziką- bet -vra ir
vaikai, visi ginsime savo {L tik Reino kurfe j°S labai Ven‘
žemę. savo namus ir laisvo perėjus _ <<k t” visai f -
franeuzo garbę. naciu Vokietiiai - Pne tok,ų ^-vvun^ reik,a

t- u v i-i t t , priskaitvti ir žuvi. Ji turi la-Jie sako tiesą. Vokiškas f. i.“!’ bai jautrių “klausa." iria-agresorius negrei — j «#
galvoti apie naujo 
vantiurą. Po šio karo jis daugi
bus ne tik nuginkluotas, jis.rupfoimo. Bet vienas stip- 
bmc ir ruiŽAhrttac T ’ nis natanžp nacišku

MOKSLO NAUJIENOS
Žuvis ne * muzikantė . Budinga ir tai, kad vais

—-------  (tas gaunamasi iš vočių, taip-
Yra tokių gyvūnų, kurie gi iš raudonųjų kraujo kū

neliu.

rus smūgis palaužė naciškų 
fanatikų įžūlumą ir jie tu 
rjėjo įbėgti.

Namai pabėgo iš Metzo. 
jie turės bėgti ir toliau. Ber-

bus ir pažebotas. Į Metzą 
daugiau negryš ir fraficu? 
ziški išdavikai; nes žinakjis 
ių laukia. Tą išdavi kų rei
kės jieškoti ir juos gaudyti. .
Pradedant niekšinguoju, La-'lynas turės-but jų bėgštosi„ - - - 1 — -

—Maike, aš nepadyviju, 
kad tu manęs nesupranti, 
ba ir aš pats savęs nesu
prantu. Aš visai nežinojau.
kad žmonės taip mane my- _ ------------------ „-------- ----- . . . , - .
li ir kad aš turiu tiek dau** bats turėjau pasidaryt na- sutapo su kitomis franeuzu įvaliu ir baigiant eiliniu na- užbaiga. Gal nei to nei ci
cerų frentu Tas pasirodė ,akuta- Ai hečiu. kad tu ne- {riminėmis. Bet turėjo kilti| cių bendrakeleiviu — visi kės. Kai kurie mano. kad 
tik dabar, kai atėjo šaltes-; žinai koks tai buvo kalaku’ 1870 metų karas tarp Prasi- šiandien pabėgę i nacių fa- naciai turės pasiduot tuoj 
nis oras. Vieni atsiunčia ^as- .. jos ir Francuzijos. Napole- terlandą ir dreba už savo po to, kai alijantų armija

sąd namuose laikomos žu
velės labai nemėgsta but ar
ti i radijo priimtuvo. Radijui 
grojąnt, još vis nardo van
denyje, lyg kieno nors vai
komos. Tik jau pavargusios 
:os kiek aprimsta, bet karts 
nuo kaito smarkiai sudre
ba.

Tas žuveles gąsdina stip
ins radijo garsai. Kiek il-

Vaistas iš gėlių žiedų *
Žmogaus didžiausi prie

šą! yra musės, uodai ir utė
lės. Miestuose nuo jų leng
va apsisaugoti. Kad uodai 
ir musės nepasiektų žmo
gaus. langai ir durys aprū
pinamos specialiais sietu- 
kais. Nuo utėlių gelbsti šva= 
ra. švarus baltiniai yra tik
riausia garantija apsisaugo
jimui nuo tų parazitų.

Ne taip yra laukuose, y- 
pač džiunglėse. Ten nėra 
galimybės apsisaugoti nuo 
uodu ir musių. Džiunglėse

—Ne, tėve.
—Maike. čia ilga istori- mėjo ir ne tik Metz su Lo

ja. ale as tau pasakysiu ją taringiia. bet ir Alzatija te
mano frentas Rudžius iš, kumpai. Buvo taip. Mudu ko vokiečiams.
Ditrojaus prisiuntė penkine isu zaknstyonu padarėm ag- Aižk dalykas kaizerinė 
tau ant knvgu o kita nen- kad Jls ?autl3 i • aal>Kas- kaizerine, . am Knygų, o Kitą pen šnan<;o o aš gauriu Vokietija tas franeuzu ze-kmę jdeio } gromata man snapso. ° as gausiu j brokai ^erma-
ant raspi«kos očiačinbe Na k^Pta torkę. Jis figenavo. m.e? ouyo geioKai sugeima ani raseisKos ociscinos. , *- mane an-ukuo^ Ale vizavusi. Kada 1919 metais
tai pasakyk, Maike, kaip as;Kan ;??..mane aP-UKU0S- Ale fnmcuzu armiia da kartagalėčiau nedainuoti toki zakristijonas generolo da.T™ncuzų armija na kanągaieciau neaamuou, ioaį •. npan{Zau<; Tie okunavo Alzatųą ir Lota-prezentą gavęs? neapgavo n neapgau. .ji. ioie rado daue- nro--Bet jeigu tėvas taip n!1P"■k,’ kv,>rta 'aiviske.s. n nnwi^. ta<£ Pr» 
linksmai dainuosi, tai tos 4^“,^ hp^, į u“ kada " parfrS^
penkines tuojau nebeliks. J: Versalio.taika. Alzatijoį ir 

—Nevcrmai, \raikc, kai t^u vis^ torkė, o plunks- • Lotaringijoj veikė vokiški 
šitą prespendysiu, tai bus ną iš vuodegos gali pats iš-
kita. ve. kitas mano fren- pešti. Ale jis gero noturo 
t^s. Jonas Motiejaitis iš vyras, tai perdaug nesupy- 
Vorčesterio, prisiuntė net ko. Paspirednom šuniukus 
$7.50. ir da sudėjo gražią cnt geso, užsitepėm muš- 
karunką ant tos intencijos, tardos ir prie snapso su- 
Tik pasiklausyk, kaip ji šveitėm. O dabar tu pasa- 

j kvk. kokia buvo tavo torkė.
—Užteks, tėve. Man jau 

į reikia eit ant lekcijų.
' —Na, jeigu taip, tai gud-
bai.

Praio nevartoti perdaug 
elektros Kalėdų šviesom*

ant šiušių, kiti ant ruginės, 
ir visi patiešija su gražiais 
kumplimentais. Vot. senas

skamba:
Seno tėvo 
plvšta batai. 
Už “Keleivį” 
baigias metai.

onas Tretysis karą pralai- mizernas skūra.-.
Pirm šio karo Metz turė

io apie 100.00o gyventojų. 
Kiek jų da liko. kol kas 
sunku pasakyti. Metz ran
dasi už 216 myliu į rytus 
nuo Paryžiaus. Vyriausia

pasieks Reino upę.
Pagy vensime ir matysim.

St. St.

gesni laiką žuvis laikant ne- i negalima išlaikyti ir švaros.
loli radi ios. jos pradės nyk- 

i ir gaišti.
___________ Į žuvims laikyti indas ge-

! riausia statvt tokioj vietoj, 
AR ŽINOTE, KAD- ' kur jų nepasiektų stipras 

! muzikos garsai.Šio karo metu Oklano

Karo ramvbos vadyba iš
leido j visuomenę atsišauki
mą, kad šiemet per Kalė
das nebūtų vartojama per
daug elektros šviesų eglai- 
♦srps langams ir kitokioms 
iliuminaciioms. Mat, elekt
rai pagaminti reikia suvar
toti daug kuro. o kuro šie
met gali pristigti žmonėms 
ir valgy! išsivirti.

Reikia siųsti 
ninigėlių. 
kad atneštų 
jis žinelių. ,

Juk “Keleivio” 
raštas dailus 1 
ir kiekvienam 
skaityt meilus.

Bukapročius
”=• tarkuoja, 
žmonėms tiesą 
pasakoja.
—Na, tai pasakyk. M-ik.' Du vairiu pardavėjai tu- 

?r tu y''d? ? rujotum gavęs -ėjo užsimokėti $150 pa*- 
tiek ratiekos? baudos už tai, kad už ba-

—Ta;p. tąv*. byrėti ^rų nanas ėmė brangiau, negu 
draugų, tai malonus daly- valdžios nustatyta.
kas. Bet kuo gi tėvas jiems — - ——______
atsilyginsi? Aukokite Raudonajam

—O kaip tu rokuoji, Mai- Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 
ke, kaip aš turėčiau jiems padės ir musų broliams Lie- 
atnagradyt? Jeigu turėčiau tuvoje,

Apsisaugojimui nuo tų 
parazitų jau senai buvo 
vartojamos cheminis skie
dinys, žinomas kaip pyre- 
thram, gaunamas iš tūlų 
gėlių. Žiedai išspaudžiami 
ir jų sunka vartojama ko
vai su uodais ir musėmis, 
kurios platina nuodingas 
bakterija.

Tų gėlių tėvynė yra Ja
ponija. bet dabar su ja ei
na karas ir gėlių negauna- 

Todėl pradėta jieškoti
sėjęs haaro Rioms. pramo- -------- šaltinių, ir rasta — fe
ninga vokiečiu teritorija. Amerikos vvriailsviki pri- '1 .bal?'''™a' ,’l,'\!abal sek-.ru >r Ekva.loro respllb ,ko- 
Po pereitojo kan, Saaras pažino Rusija'tik 1983 me- Dr, Menkin mano. se, lotinų Amerikoje. Įsro-
buvo neutralizuotas, bet kai tais. ‘ kart pjtroksinas bus geras rto todėl, kart po šio karo
įsigalėjo Hitleris, toje sri- _____ • ir kltl-‘ gydymui, ypač Japonija praras monopoli
tyje atsirado daug naciškų Mokslininkai da nesura- lervų lipu. pyrethrum gamyboje,
pastumdėlių. Juo daugiau do budo padaryti tokį me-

miesto išdirbystč — kailių mos valstija neteko 300,000 Nauj 
gamyba ir įvairus skurų. gyventojų. Tie žmonės iš
dirbiniai. Išdirbama šiek į keliavo į kitas valstijas diib 
tiek ginklų, gaminama ke- t i karo pramonėse.
rurės. dirbtinos celės ir ru- --------
bų. Reikia apie 10 kvortų

Už apie 30 mylių į šiau
rę nuo

as vaistas “pyrexinas’
Duke universiteto parei

gūnas Dr. Valy Menkin su
rado nauja vaistą, kurį jis 
pavadino “pyroksinu.” Jis 

2 sėkmingai gydąs staigius i-

separatistai. Jie ypač įsidrą 
sino tada. kai Vokietijoje 
prie valstybės vairo atsisto 
jo Hitleris ir jo pakalTkai. 
Hitlerio armijoms okupavus 
Alzatija ir Lotaringiją se
paratistai kėlė didžiausias 
ovacijas. Vargas buvo tiem 
franeuzam, kuriuos įtarė 
niekšingas separatistas. Jų 
dalis buvo kankinių dalis. 
Daug francuzų buvo ištrem
ta, nemažai jų buvo nuga
labinta.

Hitlerio legionai užplūdo 
Francuziją 1940 metu vasa
rą. Tuo pat laiku Alzatija 
ir Lotaringija buvo pri
jungtos prtė nacių Vokieti
jos. Per ketvertą metų na
ciai valdė Metzą. To valdy
mo pasėkos yra tokios, kad 
šiandien patvs francuzai 
Metzo jau nepažįsta! Jis vi
siškai sugermanizuotas. Kad 
taip yra. patvirtina viena 
Amerikos korespondentė, 
kuri pereitą savaitę aplan
kė Metzą.

“Kada Amerikos armija 
užbaigė savo darbą, apvalė 
šį miestą nuo vokiečių — 
miestą, kuris per 1.500 me
tų buvo nepaimamai — vy
kau į jį su francuzų žemė
lapiu. spausdintu 1919 me
tai*?. ir tuoj pasiklydau Vo-

Keikia apie 10 kvortų r.’* p /
apie 30 myliu į šiau- pieno, kart gauti viena sv/ Tk'.n,nBal s‘aleus !' na k;

o Metz randasi išgar- ra sviesto. ‘ degimus Su kralikais ir,me.
Saaro Klonis, pramo- ' -------- , fivinejos kiaulaitėmis rtarv- kitų s

augo Hitlerio galybė, tuo talą. kuris butų kietesnis 
drąsesni liko io pastumdė- už deimantą.
liai. Pažangieji žmonės ten --------
buvo terorizuoiami ir žudo- Karo reikalams , šįmet 
mi. Galų gale leista balsuo- musų vyriausybė išleido jau 
ti ir milžiniška didžiuma 69 bilionus dolerių.
balsų Saaro gyventojai pa- --------
sisakė už dėjimasi prie na- Kinija, turint minty jos 
ciu Vokietijos. gyventojų skaičių, turi ma-

Po šio karo Saaro klonis žiausia išeivių, 
ir jo apylinkės tur but bus —-—
atiduotos Francuziiai, kaip Europa yra tirščiausia ap- 
atlyginimas už nacių nada- gyventas kontinentas —111 
lytus nuostolius. Kai kurie žmogus ant keturkampės 
linkę manyti, kad visas Pa- mylios. 1
reinis bus atskeltas nuo Vo- --------
kietijos. Jei taip. tai Vokie-1 žodį “jungle’’ anglai pa 
tija butu padalyta visiškai siskolino iš indų, jis reiškia 
bejėgė. Pareinis, tai vokie- dykumą.
ciu industrijos židinys, pru- --------
siško militarizmo galybės Vidutinis musės amžius) 
versmė. Atskėlus Pareinį, yra 10-15 dienų. Tik reta 
vokiškasis Pittsburghas Es- išgyvena du mėnesius.
šen butu geros kanuolės šu- __ v ;----
vio atstume ir. be to, jis ne- _ Varšuva buvo pada»y».

- “ Lenkijos sostnu !.-•.>«
tais

_____ ____ ~ Varšuva buvo
tektų daug žaliavos — Lenkijos sostm, 
dos, anglies ir kitko.

Rašant šiuos žodžius A 
merikos armija da nėr. 
siekus Saaro Rei

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

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

revoliucinės laetuvos spėkos vedė kovą su 
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai 
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuo- 
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru- 
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius. 
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo. 
<sia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai. Laikos sutartis su bol- 
-evikais. sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tf^-log žibintuvas, kuris apšviečia visa ’ įs
iuva iš lauko ir iš vidaus.
Kaina .......................... ........$1.00

e“ ‘ 1C

kasmet pa- 
-'i G, pt> penkias nauja*? ko 
r neTa*.

ASllot nai

1

<1,0 lill,<iJ.,ūj
KELEIVIS

So Ros ten. Mass.
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Diplomatijos Gegutes rios reikia padaryti tam tik-

fos” — užakcentavo Rusi
jos ambasadorius Gromy-

Lapkričio 16 d. New Yor
ko didžiuliame Madison 
Square Garden’e buvo su- ko. — 
ruoštas masinis mitingas.'dai ir 
Milioni< liaus Fieldo dien- kosi tik 
raštis “F M” ta mitingą pa- gauti ‘švelnią taiką,’

“Naciu Vokietiios va
jų pasekėjai da lai- 

vienu sumetimu — 
bet a-į 
kalbė-daug 

bevertė ab-
vadino skambiu vardu — pie ją netenka 
“Soviet Friendship Rally” ti. nes tai yra 
— sovietinio draugingumo strakcija”... 
sąskridžiu. “Nacių Vokietija

Mitingas buvo ruoštas laimėti taiką’’ — pritarė 
minėjimui vienuoliktos su- Anglijos ambasadorius Ha- 
kakties nuo to laiko. ka,!a lifax. —“Tai senas nacių 
buvo atsteigti ryšiai tarp paprotys sėti nepasitikėjimą 
Amerikos ir Rusijos. Mi- (Jungtinėse Tautuose), kad 
tinge kalbėjo bolševikų Ru- mes abejotume dėl kits ki
ši jos ambasadorius Gromv- to intencijų”... 
ko. musu valstybės sekreto- Taigi. įsigijimui to sovie- 
riaus padėjėjas Stettinius ir tinio draugingumo reikėjo 
Anglijos ambasadorius, lor- sakvti, kad Dumbarton Ą
das Halifax — trys vyrai, 
labai skirtingomis pasaulė- 
žiuromis, bet stebėtinai ben
dru savo kalbos tonu.

žuolyne buvo nuveikti dide
li darbai. To pat draugin
gumo įsigijimui reikėjo sa-j 
kyti ir tai, kad Hitlerio pro
pagandistai sėja nepasitikė
jimą, bet ju niekas nepaiso.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

JIS JAU NEBEGRĮŠ NAMO

Amerikos kareiviai laidoja savo draugą kritusį Ley- 
te saloje, kur dabar eina atkaklios kovos su japonais.

Kalbėta apie Jungtinių
Tautu vieningumą, išlaiky- tik sau' nepaisant

prašė vyskupo, kad jiems 
duotų lietuvį kunigą, nes 
ten buvo visai mažai lenkų.
Lenkų kunigas pakėlė tokį 
lermą tarp Amerikos lietu
vių ir lenkų, kad nebepri- vietos stokos negalėjome jų 
ėmė lietuvių į bažnyčią. Tą sunaudoti, 
klausimą turėjo rišti ir “Ga- Juozui Jakimavičiui. —

jzieta Lietuviška.” Žinoma, Ačiū už iškarpas iš Phi-
ji turėjo talpinti raštus už- ladelphijos laikraščiu. Ir 

/tariančius lietuvius, todėl kartu ačiū už pinigus. “Kc 
M. Tvarauskas gavo daug leivį” su Waterburio kores- 
pipirų nuo lenkų. Jis teisi- pondencija išsiuntėm.
nosį esąs nekaltas, kad čia 
lenkai klastas daro; tai ma
tydamas, jis teisybės užty
lėti negalįs, nors pats bū
damas lenkas, trokštąs, kad 
vieni kitiems paduotų ran 
kas kaip broliai, vienos mo 
tinos vaikai. Todėl toliau 
M. Tvarauskas ilgai abiem 
tarnauti negalėjo ir su nu
meriu 16, 1880 m. sausio f 
d. užmigo pirmasis Anų. ri
kos lietuvių laikraštis.

Vargo Sunu;.

mą nokarmes taikos ir 
Dumbarton Ąžuolyno pily- 
j< laikyta konferenciją! Tą 
pat konferenciją, kuri po

ra, Gromyko, tėviškai kar
tojo: “Gal butų geriau kal
bėti apie tokią taiką, kuri 
vokiečiu militaristams atiru-

Ne kitaip gali but ir da
bar, jei bolse\ ikų Rusija ne
atsižadės agresijų politikos.

ilgu kalbų ir begalės ginčų m^Zalimvbe"‘ruoštis ~nriė Piktatura -v,.a besotė, ji ry- 
I ajėgė susitarti tik dėl for- nųan£ tnkh. ja ko1 Pą^P’ ^gsta. Taip bu

vo su Hitleriu, taip gali but 
ir su Stalinu.

mos, bet ne dėl esmės. Ten 
buvo iškeptas “keturių dič
kiu” planas, kaip turės at
rodyti busima taikos orga
nizacija. Bet dėl to, kaip ji 
turės veikti, kokių priemo-

nauio karo... tokią taiką, 
kurios nacių Vokietija yra 
užsitarnavusi, atsižvelgiant 
Į jos nusidėjimus”...

Kažkaip tatai primena a- 
ną gegučių kontestą pava- 

. sario metu — visur ir nuo-

Taigi, kas žino šiuos ne-! 17 
ginčijamus faktus. Ne\v 
Yorko mitingą jis skaito a- 

,. . ... .. .. bejotinos vertės sąskridžiu
nių stvertis, kad išlaikyti (jatos tie patys “ku-ku.” Kitaip sakant, tai buvo re- 
pasauho taiką dėl to ne_! Klausais vienos ir girdi kitą tas diplomatijos gemičių 
R,,s,t-artjl panašią “melodiją.” kontestas, ruoštas vidaus

Netenka ginčytis dėl to. rinkos mitybai. Nežiūrint 
kad šituos diplomatų “ku- saldžių kalbų, jame nei vie
ku” diktuoja karo aktuali- na “jota” neprisidėta prie 
ja. Kas nori bendrai ka- svarbiųjų pasaulio proble- 
riauti bendrą priešą, tas mų išsprendimo.

susitarta.
Bolševikų Rusija, mat,

reikalavo, kad busimoje 
taikos organizacijoje agre
sorius turėtų teisės vetuoti 
tuos. kurie priešinsis agre
sijai. Maskvos įgaliotiniai 
užsispyi usiai ^argumentavo: 
reikia organizacijos, kuri 
rūpintųsi išlaikymu taikos, 
bet kartu reikia, kad visi 
norėtu taikos. Jei vienas 
organizacijos narys 
šaus eiti agresijos keliu — 
jo valia ir galia pasirinkti. 
Jei jis nesutinka kitų orga
nizacijos narių valią pildy
ti. tą kitų valią jis vetuoja 
— nevalia ji pasmerkti, da 
mažiau bausti...

Ryšium su tuo vienas 
laikraštinis juokdaris pasa
kė taip: “Dumbarton Ąžuo
lyne buvo pasiūti kailiniai, 
Į kuriuos negali įlysti nei 
vienas, nei keturi. O jeigu 
ir Įlystų — bus kačių kon
certas viename maiše.”

Vis dėl to. New Yorko 
mitinge daug kalbėta apie 
ta konferencija.. Girtasi,

ki- ' ti. Juk nežiūrint to. kad na- 
Įciai yra vari jotai ir kryžio
kai, jie da nėra bepročiai. 
Naciai žino. kad demokra
tijos turi bėdos partneri, 
kuris syki jas išdavė. Tą 
žino ir kiekvienas išmintin
gas žmogus. Štai kodėl ne- 

, dera džiaugtis tuo, kas de- 
‘ klamuota New Yorko mi
tinge.

Pasauliui reikia taikos ir 
jis eis prie taikos. Bet tik
riausias kelias i taiką ir tau
tų bendravimą yra demok
ratijos kelias.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

nizmo draugais, Churchill 
pasakė parlamente 1941 
metų liepos 15 d. Žodis žo- 
din, jo j areiškimas buvo

rą klišę. Jos padarymas 
kainuoja apie $3.00.

Žemaitukei. — Rašinėlius 
gavome. Labai ačiū. Bet dėl to's: “Hitleris padalė Rū

rą savo 
adarė

«’ raugais.

priešu, bet jis ne
muš komunizmo

Antanui Ozbekui. — Jei
skelbimas nebus iresniu 
kaip 30 žodžių, tai už $2 
Įdėsime 3 kartus. Pini; us 
galima prisiųsti Kanados 
pašto money orderiu.

Komunistui. — Kad Hit
leris nepadarė anglų ktmu-

ANGLIJA
Pradės gaminti aiskrymą. 

—Nuo Naujų Metui Angli
jos Maisto Ministerija leis 
gaminti aiskrymą. kurio ne
turėjo nuo 1912 metų.

ŠVEDIJA
Veja laukan Vokietijos a- 

g ntus. — Švedija Įsakė vi- 
riems Vokietijos agentams 
t o au išsikraustyti laukan.

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS

Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi veikalai

S. Valentinui. — Visokie
“laimėjimai,” paremti tikie- 
tų pardavinėjimu ir nume
rių traukimu, yra loteriia. 
kurią Įstatymai draudžia. 
Jeigu draugas šitokiu budu 
laimėjai $10, ir tie mekle- 
liai nenori pinigų atiduoti, 
patartume nueiti i policiją 
ir pasiskųsti.

Nuo dabar iki Kalėdų 
“Keleivis” atiduoda nupi
ginta kaina labai naudingas 
knygas. Štai jų surašąs:

Žemaitės Raštai Karo 
Metu. Knyga didelio forma
to, ant dailios popieros, i- 
liustruota, piešia baisius ka 
ro vaizdus Lietuvoje. Kai
na buvo 50c.; dabar 25c.

Teisių Vadovas ir Patarėjas
—sutaisė L. de Marasse, 
vertė V. A. Juristas. Tas

Juliai Freitik. — Iš laik- teisių rankvedis susideda iš 
raščio iškarpos negalima j 138 puslapių ir aiškina vi- 

Diktaturos tamstos sunaus atvaizdo at-'šokius Įstatymus, kūnuos
kelias — šiame atvejyje bol- spausdinti. Tam reikalinga kiekvienam naudinga žinot, 
ševikų diktatūros kelias — aktualė fotografija, iš ku- štai tik keletas pavyzdžių:

Kaip daryti kontraktus ir 
sutartis raštu, telegrafu ir 
gyvu žodžiu; kaip kontrak

negali bartis ir peštis. Tai 
yra tiesa, su kuria turime 
skaitytis. Bet yra kita ir di
desnė tiesa: Jungtinėse 
Tautose nėra reikiamo vie

ningumo, o todėl negali but 
;faS1 ’r nuoširdaus draugingumo. 

Vignas šįtų tautų narys pa- 
simojo eiti agresijos keliu 
— su juo negalima susitar 
ti ir neišpuola bartis... Visi 
tačiaus žino, kad tai neža
da nieko gero. Jei taip

Tas problemas da reikės 
spręsti ir, lyg tyčia, “misin- 
ti busą” — naujai Cham- 
berlaino negarbei susibar-

veda i naują ir da baisės 
nę nelaimę. Demokratijai 
jisai bus nepriimtinas, net! 
jeigu ir tektų persiimti su 
tais. kuriems neužtenka šeš
tosios dalies viso musų pa
saulio.

St. Strazdas.

APSIVEDIMAI

Cen-Hvr — Istoriška apy
saka, labai įdomus skaity
mas, didelio formato ir 
stambi knyga, gražiai ilius
truota. 472 puslapiai, kaina 
buvo $1.50, dabar tik 95c.

Ar Tiesa, Kad Romos 
Popiežius Yra Kristaus Įpė
dinis?—Parašė kun. M. Va- 
ladka, išleido “Keleivis.” 
Didoka ir įdomi knyga. Kai
na buvo $1.25, dabar—50c.

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

Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir

Jau

Apie “Gazietą Lietuvišką”

ir toliau, demokratinis pa
saulis gali laimėt karą. bet į 
kartu jis pralaimės taiką!

Lordas Halifax tatai ži
no, jei bet ką jis nori ži
noti. Halifax juk buvo skė
tinio premjero Chamberlai- 
no vyriausybės narys ir gal 
neužmiršo, ką atnešė nedė
kingos Muencheno dienos. 
Ten nusiprikta taika “bile

praėjo 65 metai kai o erelis; jam Į jageibą ateis 
oradėio eiti pirmas Ameri- gaidys ir voveris, 
kos lietuvių laikraštis. 1879 Apie Rusiją štai kaip pra- 
m. rugpiučio 16 d. išėjo pir- našavo: “Maskolija stovi 

bus mas numeris “Gazietos Lie- kai

Pajieškau apsivedimui draugės ne ' Vain kurti hoTldrnVPS? Kairi jaunesnes kaip 25 ir nesenesnės kaip KUril uenuroves.
40 metų. Turi but gražaus sudėjimo UZpatentUOtl išradimą, kny- 
ir nevartoti svaigalų. Religija skir
tumo nedaro. Aš esu našlys, vaikų 
neturiu, gyvenu vienas, su viršum 
40 metu amžiaus, 5 pėdų ir 11 co
lių aukščio, gražiai atrodau, geltonų 
plaukų. Turiu prapertę $6.000.00 ver
tės ir $200 pajamų j mėnesį. Dirbu 
laivų dirbtuvėj ir gaunu $68 į sa
vaitę, Mano prapertė randasi Rich- 
monde. Cal., 15 mylių nuo San Fran- 
riseo. Kuri norėtų gyventi kalnuose, , 
norėčiau kad su pirmu laišku pri- Žeistu 
siųstų ir paveikslą. Gali but našlė 
ar mergina, nėra skirtumo. Atsaky-

pamokinantis leidinys. Die-
mU MtartTpSm? ir tik-vb« pa^ 
- - - - - ---- dama nuo saules garbini

mo iki krikščionybės laikų. 
Knyga turi 272 puslapiusturi 272
Arti 100 puslapių pašvęsta 
vien tik senovės lietuvių 
dievams apibudinti. Čia yra

notos bei vekseliai? ?pr.a?ytą daugiau. kaip 30 
žemės nemoka- .ivainy .Lietuvos, dievų, die-

gą arba straipsnį? Kaip ap
saugoti savo gaminius su 
“trade mark,” kad kiti jų 
nepamėgdžiotų? Kaip da
romos
Kaip cauti

kad tai didelis žingsnis pir-1 kaina” pasibaigė baisiu ka- 
mvn i tarptautinę organi- ru, kuris jei kiek butų pra-tarptautinę organi , 
zaciją. i pastovią taiką. Mu
sų valstybės sekretoriaus 
padėjėjas sakė:

šitam tikslui — sudary
mui pastovios tarptautinės 
organizacijos — lygiai i- 
pareigotos ir Amerika ir 
Rusija. Dumbarton Ąžuoly
no tarimai pasaulyje susi
ns ' - didesnio pritarimo...

“Y( kieti ia randasi pa-

Leidėjas
Tvarauskas,

buv<» 
Ne v.

' u visko 
Mikas 
Y orke.

Apie “Cazietą Lietuviš
ką” plačiai rašė Dr. -Tonas 
Šliupas 1S84 m. Tas straip
snis vėliau buvo 
dintas “Laisvoj
Gaila, ksd ga! niekur nebe 
ra nei arkyvuose. nei mu
ziejuose to pirmojo lietuvių 
leidinio. Iš Dr. J. šliupo su
žinom anie ta laikrašti ga
na plačiai. Štai keletas ži-

aip ana varinė šmėkla ar.t 
molinių kojų: priėjus lai
kui, tos kojos sutrupės ii 
mėkla subyrės i mažus tru- 
unėlius. Tane mete prisi
kels Lietuva-Lenkija.”

mą duosiu kiekvienai. (49)
JOHN ROBINSON,

406 Washington Avenue,
Point Richmond, Cal.

Vestis, o ne mestis!

U._
IklIJ-Všventųjų.mai? lias daryti likus su- 

darbe arba gatve- 
karyje? Kaip paskelbti ban
krotą savo noru? Kaip pa
statyti bankrotan kitą? Įs
tatymai apie santuoką (mo
terystę). Kaip daromi kont
raktai (leases) tarp nuomi
ninko ir namų savininko. 
Jeigu NN pasirendavojo 
krautuvę ar gyvenamąjį 
butą ant kontrakto, ar jis 
gali tą kontraktą perleisti 
kitam asmeniui, ir kuris jų 
tada atsako už rendą? Ir 
daugybė kitokių klausimu. 
Rankvedėlio kaina $1.00. 
bet mes atiduodam už 35c.

irVdllTU

ga ne religinio popudžio. 
Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa- 

j veikslu. Kaina buvo $1.00, 
dabar tik 50c.

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

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
i arašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi-

Pajieškau merginos r.uo 20 metų 
amžiaus ir daugiau, Amerikos lie
tuvaitės, svorio 135 svarų ir dau
giau, turi but sentimentališka ir 
sveika, suprantanti šeimynišką jry- 
vonirna. Pirmiausia atsiuskit savo 

(50)
LELIONIS-TAILOR.

•>7 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

, Poezijos laikraštv buvo
\j- .labai mažai. Pirmam ir an- 
* - • tram numeriuose skaitytojų paveijs1^

džiaugsmas sulaukus lietu- i 
visko laikraščio. Numery 4 
tilpo daina “Ant Marių 
Krašto.” o Nr. 6 — “Vili
ja.” Edm. Sienkevičiaus 
vertimas. Sandarbininkų ne- 
elaugiausia turėjo — M. J. į 
A (ndruKaitis iš Shenan- 
doab. Pa., A. Budišauskas:
M. Kašuba iš Pittston. Pa..
•Jonas Sprunęa iš iMindono 
ir Čiuderiškiu Mikalojus 
(M. Akelaitis iš Paryžiaus).
P. M. Kasakauckas.

Tuo laiku ėjo labai ašt-j 
rus ginčai de: lietuvių ka!- i 
bes bažnyčiose, nes lietuvi’ 
ir lenkų parapijos buvo iš 
vien ir viskas ’uvo atlieka 
ma lenkų kai: i. Tada She- 
nandoahrio šv. Jurgio drau
gija varde 6" lietuvių pa-

Sveikata—Brangiausią 
Turtas.

SVEIKATA LIGON1AM5 
Pamokins but Sveikais.

žudęs ir pačią Angliją
Tą gali žinot ir Stalino Į-'nu5’’H “Vle .

galiotinis Gromyko. Naciu-' i aki ai pa laikiascio >uvo 
bolševikų partnerystė pasi
baigė išgriovimu kone visos 
europinės Rusijos.

Ir Chamberlaino pirkta 
taika ir Stalino partnerys
tė davė liūdnų pasėkų. Da
vė todėl, kad norėta patai- . , .. . n,

svetimo at- -lobos lietuviams. Tačiau

aų
laba’ panaši i ši n dienu mu
sų laikraščius, “Laisvę” ar
ba “Vilnį.” Tik tas skirtu
mas. kad M.' Tvarauskas 
norėjo, kad lietuviai butų 
po lenkų globa, o Bimbų ir 
Pruseiku gazietos nori rusu

kaut agresijai.
krante :c didžiulės katastro- sakomybe turėti neva sau-

'FV6V/IS BUDAS 
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

Gaunamas “Keleivio” Administracijoj, 
kaina 35 centai ,

“KELEIVIS”

636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

i M. Tvarauskas buvo teisin
gesnis: jisai viešai rašė, kad 
jis tarnauja lenkams, o Bim
bos ir Pruseikos veidmai
niauja. sakydami, kad jie 
netarnauja rusams.

Raštu “Gazietoj Lietuviš
ko i” tilpo gana i vairių, vi
sokiais klausimais. Bet už 
vis daugiausiai buvo pasa
kų apie vaiduoklius ir ste
buklus. Dienos klausimais 
rašė senas lenkų kareivis 
skyriuje “Vakarais po Lie
pos.’’

Taipgi tilpdavo labai 
“pranašysčių.” Štai 
“Prieš pabaigą svie

to. tėvai atiduos paskuti
nius sunūs Į kariuomenę, 
moterys apnuogintais kū
nais viešai rodysis; mote
rys kirnsvs plaukus, nešio
sis vyriškus drabužius.”

Tas viskas šiandien jau 
yra. bet pabaigos svieto dar 
nematyti. Apie Lenkijos at
eiti pranašavo, kad Lenki- 
ia dar du svk kelsiantis. 
Pirmą syki suklupsianti, bet 
antru sykiu pasikels baltas

Gydymas visokių lirų Šaknimis 
\uirmcni nis, Žievėmis. Žiedais. Sėk 
lomis ir I>apais. Joje teina 311 vardi 
visokių autralų lietuviškai, angliška 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia; 
iigas gydo ir kaip reikia vartoti 
Prašau iš Kanados štampų nesiųsti 

Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigu- 
geriausia siųst, Money Orderiu, arb; 
popierinį dolerį laiške. Adresas 

PAUL MIKALAUSKAS
206 Athens Street

Gyvulių Protas — D-roi^n^a kaina $1.50.
Zell’o mokslinės studijos a ! Sielo« Balsai—Jono Smel-

REIKALINGA.'

daug 
pora:

pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui. kodėl šunelis loja ant 
mėnulio? Ką reiškia arkliu,bar tik 75c. 
bailumas? Kodėl gyvuliai į Prašom pasinaudoti pro- 

sai’i. su gera uosle paprastai tu-Įga jr Įsigyti geru knygų nu- 
's į ri silpnas akis ir greita: au-j riHntom kainom. Po Ka- 

janka? Ar lapė ištikruių y- ]ėdų šito nupiginimo nebus.
Kainos vėl bus pilnos.

storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap
dalyta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da-

sn k«iston mass
ra tokia ^udri, k?ip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 212

„ „ , puslapių. Kaina buvo $1.25.
OARB.MNKAS 332 N. 6th St.. Ph.ladelphia 6. Pa.

Užsirašykit Amerikos

LIETUVIŲ NAUJIENAS
I Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, pa- 
I -eiksluotąs ir daug skelbimų. Kaina 
) 1.00 metams. Adresas: (52)

LIETUVIŲ NAUJIENOS

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
633 Broadway,

So. Boston 27, Mass.
Vyras nuo 16 iki 50 metų am

žiaus, kuris mėgsta ūkio (farmos» 
gyvenimą, ne gir: klis, gali gauti 
gerą darbą. Uk:- įoderniškas. su 
visais miesto pa: mais, su elekt
ra ir maudynei:. keram darbinin
kui gera alga ir : t»s užlaikymas 
Rašykit greitai ir -u pirmu laišku 
paduokit apie sav ofir.as žinias

A. E. KAULIUS. (47)
R. D. 1, Valencia, Pa.

PAIN-ElPtllER
Inuo 1867 . i

palikimas šeirof tapalas

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas ii tikro
jo Castile muilo,
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas 
Itius 
mus

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
50 centų už bonką

Pasižymi savo gerumu Prisiun 
čiam per Paštą j visas dalis Su- J 
vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S
414 W. BROADWAY

ir viso- 
kitus nešvaru- 
ir oustinrins 

50c. už bonką.

j

co. I
SOUTH BOSTON, MASS.

pthuanua — M

Karas Europoje
Jai oorita iinotl apla karą ir kitua 
Irykiua, tai įkaitykite “Naujienaa".

"Naujienoi" yra pirmas lr didžiausias 
dienraitis Amerikoje.
Uieiraiykiti "Naujienas* liandiea. Manji«at| 
prenumerata metams Amerikoje (UUmaat Chl» 
eeg<), 66.00. Chicagoje ir Kurepaje ftiMl 
Money Orderf ar dekj siųskitei

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Str«t

CHICAGO, ILLINOIS
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ILGAI NELIUDĖS

Moterims Pasiskaityt
(4

i' i
81 SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENe.

Plauku Grožis
Tur but nėra pasauly to- saliono Įrengimas labai mo

kios moters, kuri netrokštų derniškas; tenai duodami 
būti graži. Yi<os to nori. visiokios rūšies permanent 
Nori ne vien tik jau- waves ir visi kiti grožio pa
nos, nes didžiuma jaunu ir tarnavimai. Vieta labai rui- 
šiaip via gražius. Jaunyste minga, švari ir skoningai i 
ias papuošia. Bet sulaa- taisyta. Didžiuma merginų 
kus viduiamžio, tai jau kas yra gerai išlavintos, jaunos 
kita. Antra, ir gamta ne vi- ir mandagios lietuvaitės, 
sas vienodu gražumu apdo- kurios mielai pataria kokios 
vanojo. Vienos gimsta la- mados frizas tau geriau pri- 
bai gražios, kitos neblogai tiktų.
atrodo, bet yra ir tokių, ku- Man. ant laimės, iš pat 
rias veido grožiu gamta nu- pirmo kaito pasitaikė gauti 
skriaudė. Vienok nėra to- patarnavimas panelės Onu- 
kio veido, kurio nebūtų t a- tės, pp. Balčių giminaitės. 
Įima pagražinti. Kad ir ne- kuri yra labai gabi plaukų 
gražaus veido moteris, daž- sutaisytoja. Ji mano piau- 
nai kur kas giažiau atrodo kus taip gražiai ir pritinka- 
už gražuolę, jeigu moka į i- mai sutaiso, kad nuo visų 
sidabinti. Kaip ištižusią ’i- gaunu komplimentų. Ištisą 
gurą galima pataisyti gon ?- savaitę plaukai būna tvar
tu ir tinkamos spalvos ir koi ir galva gerai atrodo, 
pasiuvimo suknele, taip j .*•. Taigi ir kitom moterim 
galima veido ir galvos Iš- patariu, reikalui esant, nu
žiūrą pagerinti gražiai . eiti pas lietuves, kur gali- 
taisytais plaukais. Plauk i, ma lengviau susikalbėti ir 
tai moters karūna. Kaip ji
tą karūną dėvi. taip ji ir : > 
rodo. Ji gali but graži, įd >- 
mi ir patiaukianti. kad ir 
nėra gražuolė: arba gali iš
rodyt apsileidus, paprasta Nevien

SVElKiNA AMERIKIEČIUS

ši nuotrauka parodo Belgijos jaunuolius sveikinant 
Amerikos kariuomenę, kuri atnešė jiems laisvę ir 

maisto.

DINGO MOTINOS "GEROJI DUKTĖ” 
Ui KARTU S7200 PINIGŲ

bobelka. Tai jos pačios pa- daugelis

Verkė Onelė 
Viena pasilikus:
Josios berneliui 
Kita jau patikus.

Ašaros byra.
Veidukai išbalo.
Meilė jau įra 
Ir jausmai jau sala.

lyrikui praslinkus. 
Gražioji Onelė 
Bus jau palinkus 
Prie kito bernelio.

Vaičaitis.

NUSISYPSOSIM AMŽINAI

as• Liudėk.. Paliusk—ir 
liustu...

j Mes turim liūsti juk čionai... 
Už tai. kuomet pridengs 

karstu,—
Nusišypsosim amžinai!...

Svyrūnėlis.

RYTOJUS VĖL ŽAVĖS

Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika, Polemika, 
ristika ir kitos. Viso* gero*,

Beletristika, Poezija, Ji 
viso* įdomios ir naudingo*.

gauti geresni patarnavimą, šiomis dienomis Philadel-įgas vasarines drapanas.
M. M. phiios laikraščiuose buvo- Kaimynai paskolino jai

----------------- plačiai rašoma apie Karoli- siutkeisi, be: netrukus pa-
NELEMTI PAPROČIAI nes Čepulionienės nelaime, matė. kad ji su tuo siutkei-

--------  Ji atėjo verkdama i polici-! siu išėjo iš namų. Dabar nu-1
bet jos nuovadą ir pranešė, kad statyta, kad Čepulionytė t

Užburtus vaizdus audžiu 
sau

Aš. uždarytas be laisvės... 
...Nors ir labai jau pail

sau,
Tikiu—rytojus vėl žavės...

Svyrūnėlis.

JAU...

tik vyrai
ir moterų labai be jokios žinios prapuolė j jau nuo 10 lapkričio nebū

to ne- 
anks-

sirinkimas. Jei ji skoningai mėgsta lankyti kliubus. jos 19 metų amžiaus duktė, vo nuėjus i darbą, 
pasipuoš, pritaikvdama prie Kartais moterys ir vyrus rudaplaukė Elena, ir kaltui Iš nradžios motina 
savo kostiumo komplimen- pralenkia. Tas nelemtas pa- dingo $7.200. pastebėjo. Pareidama
tiškas spalvas ir madingai nrotys taip Įsivyravo, kad Čepulionienė sunkiai dir- ti rytą iš darbo, ji manyda- 
sutaisytus plaukus, ji atro- jos negali praleisti vieno ba restorane ir sutaupytus vo, kad duktė yra savo 
dys netik inteligentiškesn ėj vakaro nenuėjusios kliuban. pinigus laikydavo namie. Ji kambary. O kai motina po 
gražesnė, bet kartu ir jau-'Eina i kliuba kas vakaras, mano. kad pinigus galėjo pietų ėjo darban, jai rodė- 
nesnė. Ji tuoj patrauks visų kaip gera davatka Į "rtaci- paimti jos duktė ir pabėgti si, kad duktė da neparėjusi 
akis. Iš kitos gi nusės ir 1 ;- jas.” Ten jos praleidžia vi- su kokiu vyru. Policijon ji . iš dirbtuvės.

Jau paukščiai su meile 
Toli išvažiavo,

Jau užšalo žemė 
Ir gėlės nuvyto;

Kitokios idėjos 
Jau mus užkariavo.

Jau meilės žiedelių 
Lapeliai nukrito.

Jovaras.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kad visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra n uosi Viai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas gaiuva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................. 28c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSl- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.** 

j Parašė Z. Aleksa.
; 40 pusi.............................................. 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro 11. I-a bai puikus ir nesun- 

I kiai scenoj jierstatomas veikalas. Iš 
į viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. GI...........25c.

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- 

: kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugeli iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. 
1009 m., pusi. 63............................ 25c.
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.

Vieno akto vaizdelis ir monolo
gą* NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass. 

i 1914 m.., pusi. 23........................ 10c.

są savo liuoslaikį. Kitos ir atėjo 2 valandą naktį iri Tiktai 16 lapkričio moti-į 
neturėdamos laiko, paliku- prašė, kad ši surastų jos nai pasidarė kaž kas Įtarti-

z-v a-vv v v 1 r v v v Y Ta* • * *  T z * T • _  _ Y_ 1 Y Y Y _ _ _

bai gražaus veido moteris 
jei tik bus bet kaip apsi
rengus, plaukų priežiūra ir sios mažus vaikučius be dukterį ir pinigus. Motinos 
sutaisymas prastas, galva priežiūros, dažnai visai vie- manymu, jos Elena gale o 
lyg pakulu kuodelis, ji pra- nūs, linksminasi kliubuose išvažiuoti Į Chesteri. kur 
eis pro šalį nepatėmyta. alutį traukdamos h* netjn- vienu laiku dirbo,

-rtm-vh- kamus moterų lupom "džio- Camden. kur ji priklausė slėptas stiklinis puodas su 
Dlauk^agXTlen^yj^!kus” ‘aėsdamos- prie ^lių Rimbą Philadel- « ---
reikia nueiti i Grožio Salio-' Man kart^ teko buti Mon Phn°J Elena čepubor'-e 
na kas savaitė kur tam tik lietuvnJ apgyvento j dirbo BendiVo aviacijos
slui išlavinto® mertnnos tai > d.aJ Ant tos gatvės randa- dirbtuvėj kaip inspektorė.
gražiai ir pritinkamai sufri- f b.aznffla ’.r "at Jl «santl 5 P.«lp >r o eol u
Suos jūsų niaukus, kad ir k.etan kliubai Vi- aukščio svęnanti 13o sva-
paėios negalėsit savimi at- ?„ ?e P,!nl ir moterų, rus rudų plaukų. _
sigereti. Ir tai galima p Moterys gražiai pasipuošu- Policija išsiuntinėjo žinią 

K-a’- si°?* P^au^a’ madingai su- apie tai i penkias aplink:

“SALOMĖJA”
Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo

nui galva. Drama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. 
“O. S. S.”

Arba šiiubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras
perstatymui. Kaina ................... 15c.

DĖL PINIGU*
• Trijų aktų ir septynių scenų dra- 

- , , - , _ .-. ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.Šokolado derr.es išima- večkys. Kair.a ............................ ssc.
. mos pamerkus i metilini karės nuotakos

vo vietos. Ji tuoj puolėsi į spiritą dviem minutėm, vieno akto drama, 
prie skrynios, .:ur ./jyo pa= Paskui išmuilinti ir ištrinti .

„ ,. .. i • laimingą moterų likimą.saitam muilo vandeny ir Kaina ......................................... 20c.

na. Ji pastebėjo, kad skiepe 
tūli daiktai išjudinti iš ša

$7,200. Ji atidarė skrynią 
ir pamatė, kad stiklas jau 
tuščias.

ĮVAIRUS PATARIMAI 

Kaip iiimti dėmes

vaizduojantiolOliriimn

vanden^13““ dn,npnarae | socializmas IR RELIGIJA.
* 1. , • Labai įdomi knygutė šituo svarbiuZOlių dėmės lengvai ga- klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 5Oc.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialia- 
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti broslvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

MATERIALISTIŠKAS 
(STORUOS SUPRATIMAS.

Si knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kaa 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai iengya. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 4 
nuojama. Kaina ...................... ._. 26c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 

faktais parodo, kaip iki šio! keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c.

DCLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

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

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti nihetyiMuatr- 
mai su reikalingais klau-imaia ir *t- 
aa^yroaif lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir įiagennta 
laida ,Iaį’--a . ... ..................... 28C.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
iannuęaįtis. kurie geidžia, kad ia mo
terį*, dukteris ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Paraše 
kun. Geo. Tovmsend Fox, D. D., so- 
lietnvino Perdinand de Šamogitia. 
Kaina .............................................. 25c.

KODftL AŠ NETIKIU
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Piina arguioentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kama b>s 
knygutės .......................................... 2Uc-

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta viri tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? ši intri
guojantį poli tiskai-okonom išką klau
simą aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos nep-.ileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan
čiai? įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... 5- OO
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

DžIAN BAMBOS SPYC1AI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ................ 26c.

APIE DIEVĄ. VELNIĄ,
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ........................ 26c.

MONOLOGAI IK
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temoa: 
darbininkiškos, revoliucionienškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Viso? skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikšeiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (1) Na- 

užsitikintis Vyras; (2» žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4 > Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... l#e.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nno io apsisaugoti. Parašė 

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

ALKOHOLIS IK KŪDIKIAI.
Ąet.a kaip tėvų vartojami svaigi- 

■tsinlfji gerumai atsiliepia jų vai
kams Kas yra arba tikisi kada norą 
tiuli kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nersfcaitvTt *iia knygute Kaina 10c. 
“Keleivis,” 636 Bro*dway9 

South Boston, Mass.

aprašymą paėmėm is jjma pašalinti su vandeniu ,<'bia!'vad Eara**
Philadelphijos "Bulletin, jr actu. Po to drabužiai Kama ................ Kk
kurj mums prisiuntė drg. reikia išmazgoti su alyviniu

------------ muilu. EILES IR STRAIPSNIAI.
Pieno dėmėtas vietas pa- . Šioj knygoj telpa £?. gražios eilės 

merkt Į skystimą, sudarytą Kaina ?.r..tt2Sc
pusiau iš glicerino ir šiko
vandens. Patrink šepečiu ir

Jakimavičius.—Red.)
—#■

darvti už labai maža nm- ., w_*,*,; ,*s raityti ir slebes blizgučiais nes valstijas.
! issnivinetos. Jos stengiasi Merginos tėvas. Jonas! 
viena už kita geriau atrody- čepulionis, jau 6 metai kain 

Reikia pasakyti, kad ir ti ir dar didžiuojasi, kuri serga ir dabar randasi li-
lietuvės turi labai gražių ir daugiau gali išgerti. goninėj. Taigi dukters ir
ultra-modemiškų Grožio Si! Mano manymu, tokioms pinigų dingimas motinai y- 
lionų. Paminėsiu kelis, k c- gražiems ir švarioms mote- ra didelis nuostolis ir kai
rių savininkės yra šio sky- rims, kaip tos montelietės tu skaudus moralinis smu
lkaus skaitytojos. Tai yra: j atrodė, kliubas yra netin- gis. Jos širdis plyšta. Jai

rai išplausit savo plaukus.

Elsie Parker* Bostone:
vonne’s Dedhame ir South 
Bostone. Kaip pavyzdi ;>?- 
imsiu Casper’s (Barčių)
Beauty Salon South Bosto
ne, ant Broadvvay. kur ir
šio straipsnelio autorei daž-.naudingesnių ir garbinges- 
nai niaukus sutaiso. Casper’s niu užsiimti? Moteris.

V-į karna vieta. Kam brangų gaila ir pinigu ir dukters 
laiką eikvoti tarpe gerklę, . “Elena visuomet buvo ge-apauz,ančių ir akis ędan- merea;tž;> ^koja mo
čių durnų ir klausytis labai j mėg(lavo iįiti ?u
nemaloniai susiliejancų: žmcnėmi!
balsu? Neiaugi nėra kuo

TELEFONISČIŲ STREIKAS

APIE VALGIUS.
VIŠTIENA VYNO SOSE
3-4 puodukai smulkiai su- išmazgok kaip paprastai.

Rašalą galima išimti iš 
drabužių rugusiu pienu ar
ba tomeičių sunka.

Rudies dėmes išimti iš

altos vištospiaustytos virtos 
arba kalakuto.

3-4 rėžiai bekono.
1 puodukas supjaustyto sa

liero.
4 šaukštai sukapotos pet- 

ruškos.
1 svaras grybų-
1 puodukas Sauterne vyno.
2 šaukštai miltų.
Druskos ir pipirų.

. Paspirginkit bekoną, su- 
vo. Ji niekad savo gyveni- dėkit salierus, petruškas, 
me nėra paėmus nei vieno grybus ir vištieną. Viską 
cento, ir aš nežinau, kodėl ggraj pačirškinę. užpilkit 
ii turėtų dabar taip padarę- pU?ę puoduko verdančio 
ti. Bet jeigu ji sugrįš, jai van(jens ir tegul lėtai pa- 
viskas bus dovanota. verda kol salierai bus gata- 

Tai motinos širdis. Dūk- vt Tuomet patirštinkit su 
tenai ji atleidžia viską. Ne- miltais, užpilkit vynu ir ge- 
žiurint kaip duktė pasielgė, rai išmaišę duokit valgyt, 
ji vistiek “gera mergaite.” jei turite virtas vištos jak-

Policijai čepulionienė pa- na?- širdį, tai ir ta? supiaus- 
aiškino. kad jos vyro liga t? kartu su vištiena sudėkit. 

'brangiai kainuoja. Ypač Duodant yalgvl užpilkit 
įdaug reikėjo užmokėti už karštą ant riekutės pagruz- 
į operaciją. Kadangi pinigų dintos (toasted) baltos duo- 
nuolatos reikėjo, tai šeimy- nos*
nos sutaupos buvo išimtos 
iš banko ir laikomos namie.

. $7,200 buvo sudėti į stikli
nį džiarą ir pastatyti skry-j 
nion skiepe.

Motina sako. kad ji ne-

bet su vyrais 
niekad rimtai neužsiimda-

daug savo dukterį tematy
davo, nes ji pati dirbanti 
naktimis, o mergaitė dirbo 
dienomis, ir kai viena atei
davo iš darbo, tai kita pa
prastai jau miegodavo.

SRIUBA IŠ JAKNŲ

D/2 sv- .lakiu) (kepenų).
3 rėžiai rūkytu lašiniukų.
6 svogūnai.
6 vidutinės morkos.
6 bulvės.
1 puodukas kenuotų tomeičių. 
1 didelis žalias pipiras.
1 puodukas grybų, jei turit. 
3 puodukai baliono.
Druskos, pipirų.
Viską reikia smulkiai su-

balto audeklo, reikia gerai 
patrinti tik ką perplautu le- 
monu ir palaikyti ant ver
dančio vandens garų. Kelis 
kartus tas atkartojus, pra
nyks kad ir blogiaausios ‘ 
rudies dėmės.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Dabar paaiškėjo, kad
.. ...... . mergina dingo nuo panedė- piaustyti, sumaišyti ir sudė-
siomis dienomis Ohio valstijoj buvo sustreikavu- lapkričio 13 d. Tą ry- jus puodan virinti nema

ri defomstės. Jos metė darbą dėl to. kad telefono ta čepulvtė buvo nuėjusi žiau valandą laiko. Jei pa- 
rų,unija parsitraukė daugiau merginų iš toliau. pas kaimynus pasiskolinti sidarytų pertiršta. reikia 

siutkeisi. Esą, ji norinti su- dapilti daugiau buliono ar- 
pakuoti žiemai nereikalin-;ba verdančio vandens.

Ci ūkas buvo apėmęs 26 miestus, bet valdžia pri-
\<i lė st.r«ūkininkes grįžti atgal prie darbo.

t

RACIJŲ
KNYGUTES
KALENDORIUS.

Mėsai ir riebalams.—Vi
sos raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 yra geros nerim
tam laikui.

Taip pat yra geros neri
botam laikui raudonos stam
pos nuo A5 iki K5. Kiekvie
na reiškia 10 pointų.

Kenuotom* daržovėms ir
vaisiam*. — Visos mėlynos 
stampos nuo A8 iki Z8 yra 
geros neribotam laikui.

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

Cukrui. — Cukraus stam
pos Nr. 31. 32, 33 ir 34 
duoda po 5 svarus cukraus 
ir galioja neribotam laikui. 
Be to, stampa Nr. 40 duoda 
5 “ekstra” svarus cukraus 
preservams.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt noo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
garyaU, m pakloa ri
esi nėra. Jiaai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pakla, dabar ko*oatai sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėtapia tatai patvirti
na.

Kaina 25 cealai.

Kayga rantai **KaW- 
vh>” Knygyną.
Adraasa: "KELEIVIS” 
•M BROADWAY.

SO. BOSTON. MAS.S,

Taipgi ir pas
A. M. METBLJON1 

7747 Navy Avanse,
Itotroit. Mi<h.

Ponie*bip daktarus moki
na. — Popiežius išspausdi- 

- , _ no savo organe ilgiausi pa-
Ccyetykąm*. —- Stampos mokslą daktarams, kad jie 

su oriaiviais Nr. 1. 2 ir 3 d nedrįstų mokinti moteris 
Trečiosios knygutės geros kaip apsisaugot nuo gimdy- 
neribotam laikui. . mo. ’

k

derr.es
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B ALF. Ir J. Smetona
Lapkr. - 3 d. “Vienybėj”' kad p. Smetona iš musų ad- 

tilpo p. J. Smetonos straips- ministracijos bei valdybos 
nis “Šelpimo Klausimu.” Jo tokių informacijų negavo ir 
skaitlinės ir pareiškimai y- negalėjo gauti. Mums nerei- 
ra netikslus, turbut jsivaiz- kia p. Smetonai atskaitas 
duoti. Todėl priverstas esu išduoti, nes National War 
čia pareikšti sekančias ži-iFund kiekvieną mėnesĮ iš- 
nias: duoda sumas skirtiems rei-

1. Tremtiniams Vokieti- kalams, po jo priežiūra vėl
ioj jokiu sumų skilti nega- kiarna ir su juo atsiskaito- 
lima, kaip kad non p. Sme- ma.
tona, nes Į Vokietiją, priešų

Board.
5. Musų lankymasis pas 

kitų tautų šalpos organiza
cijas yra reikalinga koope- 
įuoti su rusų, čekų, graikų, 
lenkų ir t.t. Mes pas juos 
atsilankom, o jie pas mus. 
P. J. Smetonai atrodo bai
sus nusikaltimas BALF par
eigūno už atsilankymą j ru
sų šalpos ofisą. Russian 
War Relief visa administ
racija yra iš amerikiečių, ne 
rusų kilmės. Russian War

Francuzijoj suimti ’ąpie 14 miUonų vyrų. Tai Į, 
eaonoo • • jbus didelis nuostolis. O rei- j lUlCKll 'kia žinoti, kad po karo Vo

kietija neteks da ir geros

šalj, Amerikos valdžia pini
gų neskirs ir neleis ten siųs
ti.

2. švedijon lietuviams 
pabėgėliams jau pasiusta 
ne $2,000.00, bet $12,000.

9O.

Associated Press žinių a- dalies savo teritorijų. Da- 
gentura skelbia, kad iki lis vokiškų žemių teks len- 
lapkričio 20 d. Francuzijo- kams; čekams bus grąžinti 
je buvo paimti karo nelais- Sudetai; bus atskilta Aust- 
vėn 693,989 naciai. rija. o priedais kai ką pa-

I amerikiečių rankas pa- siims ir Francuzija. 
teko daugiausia vokiečių—
424,125. Kanadiečiai suė- Taigi, po šio karo Vokie
tę £5,132 vokiečių; anglai tija gali likt su apie 56 mi-

__ „ _ 94,794 belaisvius, o francu- honais gyventojų, jeigu ne-
Relief direktorijate yra vi- zs& 79,939. Viso kartu bus bus padalyta Į katalikišką 
sa dauguma amerikiečių, ne 693,989 karo belaisviai. Austro-Bavariją ir jmotes-

šal- Taigi, vien belaisviais vo- tonišk« 
po» administracijose irgi y- kiečiai neteko apie 700.000 ir n -
—“hudau”^ umei'lkieciy vyrų. Sužeistų ii užmuštų KaS MlUIlS RaSOOia 

skaičius bus dvigubai dides- 
Reikia apgailestauti, kad nis. Jei taip — Francuzijo-

mažai nusimaną asmens je vokiečiai prarado virš

Vietinės Žinios
automobiliu norėjo 
Įvažiuot teatran

4. United Lithuanian Re
lief Fund of America yra 
amerikiečių, o ne svetim
taučių Įstaiga Lietuvai šelp
ti, todėl i valdybą ir i ad
ministraciją gali buti ski
riamas kiekvienas ameri-

Iš kur p. J. Smetona kietis be skirtumo tikybos, 
surado $62.500.00 likučius, bei jo tautinės kilmės. Nė- 
kuriuos National War Fund ra kc Įsižeisti ir nusiminti, 
buk nubraukęs skiltus Lie- jei i Fondo administraciją, 
tuvai ir Rusijon ištremtiem, negavus kvalifikuoto lietu- 
man visai nesuprantama, vio, tapo pakviestas ameri- 
Nei musų šalpos Fondas kietis Mr. Gyorda. kuris y- 
panašios sumos nėra pra- ra ne lietuvių kilmės. Ji re- 
šęs, nei National War Fund komendayo mums Presi- 
nėra paskyręs. Esu tikras, dent’s M'ai* Relief Control

mėgina kritikuoti, bei mo- dviejų milionų kareivių, 
kinti kitus. Butų daug svei- Bet vokiečiai da stiprus;Vien norvvo C- __: k.

So. River, N. J. —Labai! 
trumpai pasirgęs, spalių 12; 
d. mirė Adomas Linkaitis.' 
senas “Keleivio” skaityto- 

Kelios savaitės

Huntington Avė. teatras 
buvo sulaukęs reto kostu- 
merio. Važiavo Įsikaušęs 
automobilistas ir kažin kaip 
pataikė i tikietų pardavė
jos budelę. Budelė buvo nu
nešta ir automobilis susto
jo prie pat teatro durų. Bet 
teatran jo neįleido. Ji nuve
žė į kalėjimą. Tikietų par
davėja išliko sveika.

Kiek da turite tų raudonųjų 
štampų?

neturite — laukit iki gmo- 
džio 3 d., kada racionavimo 
ofisas paliuosuos daugiau 
štampų. . <j

Čeverykams tebėra geros 
trečiosios knygtdės stampos 
su orlaiviu No. 1, 2 ir 3. Ir 
Cukrui stampos skiriamos 
jos geros neribotam laikui. 
No. 30, 31, 32 ir 33. Gali
ma taipgi vartoti ir štampą 
No. 40.

Drabužiai pabrango—kur 
tos “lubos”?

Kainų Administracija sa
ko, kad drabužių rinkojekiau jiems patiems ii- musų jie laikosi. Kcl bus užimtas 4

lietuviams Amerikoj, jei Berlynas. Hitleris neteks d a ..ea<?s ?_axale-~ P*1“"
sveciai-pabėgėliai nesiimtų kelių milionu vvru. mirti jis jautėsi i'ana Sy"
diktatūros principus taikyti Prieš kara' Vokietija tu- p1./1 p.ejUlX“S1 -jOS'-one 15 
mums laisvoj Amerikos Ša- rėjo 84 milionus gyvento- 0
ly- j ių, Įskaitant Austriją ir Če- P-nia Kiderienė iš įlydei na stampa verta 10 pointų” Bet iki šiol ji

Kun. Dr. J. B. Končius kosiovakijos sudėtus, šio Parko dalyvavo Iaidotuvė ir galiota neribotam laikui, kad drabužių k:
co ’ t ioi k-iirio tu stnnnnii imi įlydėtos lubos -BALF Pirmininkas. į karo metu Vokietija neteks se.

Dabar galioja ketvirtosios reiškiasi “liguista padėtis.’ 
racionavimo knygelės rau Bėgy pastarųjų 13 mėnesių 
donosios stampos A-8 iki kainos vis kilo ir kilo. Rei- 
Z-8 ir A-5 iki P-5. Kiekvie-į kėsią kas nors daryti.

Bet iki šiol juk skelbta, 
kainoms vra

Koresp. i Bet jei kurie tų štampų jau i uždėtos lubos — kur jos 
dingo?

Bostono rinkoje už visai 
menką drabužėlĮ reikia mo
kėti didelius pinigus.

Rinkimų kampanijos 
išlaidos

Demokratų ir republiko
nų kandidatai paskelbė sa
vo išlaidas, kokių jie turėjo 
rinkimų metu. Republikonų 
kandidatas i senatorius, Sal
tonstall, turėjo $5,877; To
bin, $4,272. Kitų kandida
tų išlaidos buvo mažesnės.

Saltonstall ir Tobin lai
mėjo rinkimus.

Ištvirkėlis gavo 15 metų 
kalėjimo

9

Bostono teismo rūmuose 
buve pasmerktas 60 metų 
amžiaus žmogus. Abraham 
Haddad, kuris kėsinosi iš
gėdini jauną mergaitę. Tu
rės sėdėt kalėjime p«r iO 
metu.

Gausite čeveryku be 
“pointų”

Čeveryku fabrikantai ir 
didžiųjų krautuvių savinin
kai pradėjo vesti su valdžia 
derybas, kad gauti leidimą 
pardavinėti pigesnės rūšies 
čeverykus be “pointų.” Tos 
rūšies čeveryku su “poin
tais’’ žmonės nenori pirkti 

; ir dėlto krautuvninkai turi 
' nuostolių.

Nebuvo “turkių.” bet 
atsirado!

between our loved homes 
and war’s desolation”

Adopted from Verto f our of "Jht Stor Sponglod totnor1

Bonai kuriuos perkam ir laikom parodo musų patriotišką 
paramą tiems kurie drąsiai stoja veidas veidan su priešu 
ir kurie stovi tarp ramaus Amerikos gyvenimo ir baisaus 
karo

/
FAMOUS

MiWINO COMPANY 
CKANnOKR.L

★

Pirm lapkričio 23 d. dau
gelyje Bostono krautuvių 
nebuvo kalakutų. O kur jų 
buvo, ten greit buvo išpirk
ti ir daugelis šeimininkių 
gryžo su kumpiuku ar deš
relėmis. Bet lapkričio 24 d. 
Bostono krautuvėse atsira
do daugiau kalakutų ir kas 
norėjo, galėjo juos pirkti 
jau numažintomis kaino
mis.

Sakoma, kad Bostono rin 
ka gavusi suvėlintus užsa
kymus.

Tai bent peštukas — per
skėlė žandą policistui!

th

WAR
LOAN

I AT LEAST ONE EXTRA FOR THE SIXTH

Policija areštavo 24 metų 
jaunuolĮ I. A. Zannino, ku
ris susipešė su kitais jau
nuoliais. o kada policistas 
bandė juos perskirti. Zan
nino smogė policistui kumš- 
čia veidan ir perskėlė žan
dą.

Peštukas dabar sėdi ka
lėjime ir laukia bylos.

Baudžia namų savininkus* 
kurie kelia rendas

Cambridge teismo rū
muose buvo nubaustas L. 
Tbierry, didelio namo sa
vininkas, kuris buvo pagau
na/ keliant rendas. Turėjo 
umokėti virš 500 dolerių 

pabaudos. . ~
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Vietinės Žinios
DRABUŽIAI LIETUVOS 
ŽMONĖM DA RENKAMI

LIETUVIŲ NUPIRKTAS 
TANKAS EINA Į KOVĄ

Dr. Užkurys sugr žo iš
karo tarnbyos

Sevth Bostono Liet. Piliečių 
Draugija gavo gražių kom

plimentų už jj

Dr. Jonas Užkurys (Os- 
kai), dantų gydytojas, iš
tarnavęs kariuomenėje pus
antrų metų, tapo paliuosuo- 
tas garbingai ir grižo atgal 
i Lavvrenee, kur jis vėl ati- 
larė savo ofisą adresu: 53, 
Bay State Building. Jo bro 
is. Dr. Povilas Cžkurvs

Lietuviams, kurie pirko 
Karo Bonus South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
vajuose, bus smagu išgirs
ti. kad už tuos bonus nu
pirktas tankas jau eina Į' kapitonas Amerikos kariuo 
mušj. menėje, tarnauja Francuzi-

Šiomis dienomis Piliečių oje. tik 15 mylių nuo kare 
Draugija gavo jau ir kon;p- ronto. Kitas brolis tarnau 
limentų iš armijos už tan- a karo laivyne.
ką. Štai. Tankų Batali.iono 
kapitonas Harridge rašo 
Draugijai:

“Brangus Piliečiai: Mu
sų kompanija šiandien ga
vo lengvąjį tanką, kurio 
priešakiniuose šarvuose yra 
įvirintas toks užrašas: ‘Pre- 
sented to the United States 
Army by the South Boston 
Lithuanian Citizens Associ- 
ation Through Purchase of 
W>r Bonds.’ Mes labai jums 
dėkojam.

“Jums gal bus įdomu ži
noti. kad jūsų tankas tuo- 
jaus eis su mumis į muši. 
Tas įrašas mums yra labai 
malonus ir mes stengsimės 
palaikyti tą dvasią ir pasi
tikėjimą, kurį jus davėt 
mums su ta dovana.”

Kitas laiškas gautas iš 
saržento E. R. Nelson. ku
riam tas tankas yra paves 
tas operuoti.

Pasisakęs, kad jam jau 
teko tuo tanku veikti, sar
žentas Nelson rašo:

“Man buvo be galo sma
gu pamatyti čia ką nors iš 
namu. Jūsų dovanotas tan-

J. J. R
Trokų vežikai ir krovikai 

gryžo darban

Bostone daugiau savaitę 
aiko streikavo trokų veži
kai ir krovikai. Streikas ė- 
o ne prieš samdytojus, bet 
jrieš vietinio lokalo virsi 
linkus. Pastarieji buvo ati 
dėję lokalo viršininkų rin 
-rimus. Nariuose kilo tok? 
pasipiktinimas, kad jie me- 
„ė darbus. Lokalo viršinin
kai per kelis atvejus ban 
lė šaukti susirinkimus, be; 
kiekvieną kartą jie buvt 
nušvilpti.

Pagaliau, įsikišo valdžia 
Karo Darbų Taryba įsakė 
;ad streikininkai gryžtu 
larban. Jie gryžo tuomet 
kai gavo užtikrinimą, ka( 
jus lokalo viršininkų Buki
nai. Vis dėlto. 14 unijisti 
.ra suspenduoti. Jei unijo; 
teismas juos nubaus, gal 
būt visko.

BALF Moterų Komiteto ; 
ajus drabužiams rinkti dar 

nepasibaigė. Kada pasi- . 
baigs, bus viešai pranešta, 

i Moterų darbas eina en- 
į tuziastiškai ir sėkmingai, 
ijtik joms reikia daugiau tal- 
'kos. Reikia daugiau geros 
širdies moterų, kurios pa
švęstų bent po porą vaka-,. 
rų nuvargusių Lietuvos • 
žmonių naudai. Drabužių 
sandėlis yra atdaras kas 
vakaras nuo 7 val.’Ten da
bar tikra dirbtuvei Surink
tas drapanas moterys iš
sklisto, sutaiso ir supakuo- 
:a. Daug drabužių reikia 
luot valyti: kitus moterys 
ačios išskalbia. Yra ir to

kių gerų žmonių, kurie pinu 
{aukojimo viską gražiai iš 
S alo ir išskalbia, tik reikia , 
atskirti ir į baksus supa-; 
kuoti. Ačiū jiems! Drapa
nų jau gauta daug ir nema
žai darbo padaryta.

Taigi, kurie dar neatida- 
vėte savo atliekamų drabu
žių ir avalinės, prašome 
juos tuojau priduoti į pa
skirtą vietą. Bet kurį vaka - 
rą, po 7 v., galima atnešti j 
Jiesiai į sandėlį ir namatvt J 
moteris dirbant. Sandelis Į 
vra Stepono Dariaus Posto 
salėj, Drake School bildin- 
ge, C ir Athens gatvių kei
tė j.

Korespondentė.

Antru kartu pagavo nacį 
karo belaisvį

f*olntinai 
K <425 yi <X ^aiuviuai

irnnnrfaą
xx

Da du karo laivai išeis 
į jurą

ir gatavas j kovą už geres
nį pasauli visiems mums 
gyventi. Mes žygiuojam pir
myn ir norim visa tai už
baigti vien dėl to. kad mu
sų namiškiai, tokie kaip 
jus, taip nuoširdžiai mus 
remia.

“Aš tarnauju užjury jau 
antrus metus, ir tik pirma 
sykį man tenka pamatyti 
armijos tanką, kuris buvo 
nupirktas taip arti mano tė 
viškės. Aš gyvenau Peabo- 
dv. Mass.. prie Newbury- 
port Turnpike.

“Dar svkį sakau jums a- 
čiu už viską, ką jus darot 
musų paramai.”

Tai įdomus laiškai. Jie 
parodo, kad net karo fron 
te armija seka musų daro-

Quincy laivų statybos į 
monėse jau pabaigti darba. 
prie naujo skraiduolio “Co 
Gumbus” ir naikintuvo “Ben 
nėr.” Abudu laivai bus nu
leisti į vandenį šį ketvirta
dienį, lapkričio 30.

Karo laivų statyba da tę 
dama. Kai pasibaigs karas 
Jungtinės Valstijos turėi 
Jaugiau naujų karo laivų 
negu jų turi Anglija.

Iš Fort Devens karo be-) 
laisvių stovyklos jau antru i 
kartu buvo pabėgęs nacis1 
Tacob Heinz. Šį kartą jis 
buvo pasiekęs New Yorką 
bet ir ten budri musų žval
gyba jį surado ir areštavo.

Pereitą balandžio mėnesį 
Heinz taip pat buvo ištru
kęs. Vėliau jis buvo pagau- 
as Bostono Commons par

ke. Landusis vokietukas da
bar padėtas į atskiras patal- 
>as, kad nebeturėtų progos 
štrukti. Be vokiečių kalbos. 
Heinz gerai vartoja fran- 
:uzų ir anglų kalbą.

Organizuos Bostono 
mokytojus

Pereitą savaitę į Boston; 
įtvyko American Federa 
rion of Teaehers preziden 
tas Joseph Landis organi-

.-v..,. :uo^ vief°s makytojus, ku
mas pastangas ir labai jas: algos yra tiesiog ubą
įvertina. , ?skos lr ,kurle negauna '»

los su miesto valdžia.
Ryšium su tuo kai kurit 

politikieriai pučia politin 
muilo burbulą. Jie sako 
kad organizuoti mokytoja 
nuves prie “regimentuotf 
mokslo.” o tai busianti tik 
ra nelaimė. Bet patys poli 
tikieriai mažiausia rūpinas 
sunkia mokytojų būkle.

Majoras Tobin yra ragina
mas narr.iršt “šlubas antis”

Kalėdinės dovanos ir 
pasveikinimai

Bostono pašto viršininkas 
3onnelly prašo gyventojų 
įesivėlinti su išsiuntimu 

’ <alėdinių dovanų ir pasvei- 
| rinimų. Dabar karo metas 

r paštas užimtas visokiau- 
ios rūšies siuntiniais į už- 
urį kareiviaihs. Civiliai gy
ventojai todėl prašomi ank- 
čiau savo dovanas išsiunti- 
:ėti savo giminėms bei drąu
?ams. ,

Paskutinėmis dienomis į- 
eiktus siuntinius nevisuo- 
net galima laiku pristatyti 
įes paštas neturi pakanka- 
nai tarnautojų.

Bostono majoras Tobin 
greit pasitrauks iš savo tar- 
nvbos ir užims gubernato
riaus vieta. Ryšium su tuo 
eina gandai, kad Tobinas 
apdovanosiąs “šlubas antis” 
— tuos miesto tamautojus- 
politikierius. kurie liks mies 
to tarnyboje.

Tain darę buvusieji Bos
tono majorai, taip galįs pa
daryti ir Tobinas. Ryšium 
su tuo viena Bostono orga
nizacija paskelbė atvirą 
laiška Tobinui, kad majo- 
ins užmirštų tas “šlubas an
tis.” Miesto išlaidos ir da
bar esančios labai didelės, 
o ištekliai maži. ,

Ką darys majoras Tobin, 
da nežinia.

Ateityje šis vyras nelies 
degtinės

Buvęs policistas Josepl 
Tighe prisiekė visą savo gy
venimą negerti degtinės 
Bet pasižadėjimas būvi 
duotas jau pervėlai. Tigh< 
pasmerktas kalėti nuo šešii 
ki aštuonių metų. nes gir 
as būdamas pavojingai ap 
degino savo žmoną.

Dėkos Dieną žuvo šeši 
bostoniečiai

Winthrop pajūry nebuvo už 
ką dėkoti

Pereitą trečiadienį pajū
ryje siautė didelė audra su 
lietumi. Iš Winthrop pajū
rio teko iškraustyti visą ei
lę šeimų. Padėkos Dieną jos 
turėj'o praleisti pas gimines 
ir kaimynu^, kuriems negrę- 
se pavojus

Lygiai 87 kartus aš buvau laimingas!
Aš buvau išskridęs 87 kar
tus—ir sugrįžau.

Kai atlieki tiek daug žy- 

fcf.ų, paprastai jie tave pa
leidžia valandėlei.

Bet kartais tas negali
ma. Turi vis skristi iki 
gauni gaia.

Karo lauke turi tą par

eigą žino;:, čia nėra klau
simo, nežiūrint kiek busi 
padaręs.

Namie tas pats yra su 
Karo Bonų pirkimu, žmo
gus jautiesi gerai kuomet 
viską suskaitai ir matai.

kad daug atlikai. Jautiesi, 
kad ir tau laikas pasilsėt.

Bet karas da nepasibai
gęs. O kol jis eina, aš pa
darysiu su jumis barge- 
ną: Jus pirkit, o aš kovo
siu iki paskutinis japonas 
kris!

* * *
6-toji Karo Paskola prasi
dėjo. Ir kiekvieno ameri
kono pareiga nusipirkti 
nors ureną extra $100 Ka
ro Boną. Jei jus da nenu- 
sipirkot, padarykit tai 
šiandien!

Nusipirkti bent vieną cxtra $100 Karo Boną Šiandien!
S I M P L E X W I R E & CABLE 

Cambridge, Mass.
C O .

RADIJO PROGRAMA

I ietuvių Radijo Korpora- 
eii< s programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W()RL stoties, 
050 kilociklių. tarp 9:30 ir 
’0:30 rvto, bus tokia: 

i
j 1. Muzika

2. Pain. E. Burbulienė iš 
So. Bostono ir B. Savičiu- 
nienė iš Roslindale.1

3. Pasaka apie Magdutę.

Or f^eo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organą BB- 
ailpaėjime. Gyvenimo permainą 

atot-ry Motery ir Vyrą liga* 
Kraujo ir Odoo Ligas. 

ValanrioK: nuo 10 iki 12 dieną 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVR.
BOSTON, .MASS.

Tel. Gomraonwealth 4570.

A. J. NAMAKSY\
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Te L So Boston 0948 
37 ORIOLE STREET

Weet Roibury, Maaa.
Tel. Park»ay 1233-W

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

ir noo 7 IU 8.

* 506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328

TaL BOU Z8O6
DAKTARAM

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo S ryto iki 7

Bsredoaaia:
Noo S ryto Ud 12 «o 

447 BROADWAY,
Lietuvai Remti Draugijos 

Kas
tin ui, G. Kaupinui ir W. John- 

; šonui. l^awrence’o šv. Onos j
NORIU FIkKti aa.vLĄ

Namas turėtų bot geras invest- 
Draugystės palydovėm, narėm' menus, nuo 4 iki 8 šeimynų. Gajų- i x j- - ,, i • - lėčiau įnešti iki $10,000 cash. Infor-S| penktadieni, grudzio ir visiems draugams, kurie taip macijas* priduot per “Keleivio” ofi- 

1 d.. 8 vai. vakare. įvyks i skaitlingai dalyvavo laidotuvė- są. (-)
Lietuvai Remti Draugijos se. Podraug ir pp. Kneižiui ir!

S. Minkui už radio paskelbimą ————;-------------------
ir graborei Churlioniutei už 
gražų patarnavimą.

Mr. & Mrs. Wm. A. Amsie.

susirinkimas Sandaros salė
je. 124 F St., Sr>. Bostone. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra labai svarbių 
reikalų. ,

Valdyba.

553 žmonės aukojo kraują

Padėkos Dieną Bostono 
Raudonasis Kryžius dirbo 
viršlaikį. Į kraujo aukotojų 
centrą atėjo net 553 žmo
nės aukoti savo kraują. Vi
so gauta 553 puskvailes 
kraujo.

Kraujas labai reikalingas 
gydymui sužeistu i: erzan
čių kareivių.

PADĖKADa nepasibaigė byla dėl
novelės “Strange Fruit” ._ ® Mirusios Karolinos Mazetae-
Cambridge teismo spren>ės šeima ^koja giminėms i- 

® r draugams uz ju užuojautą lai
ke liūdnos valandos.

Už gėles dėkojau >v. Onos 
draugystei iš La<rence'o. Dor- 

chesterio Moterų Kliubui ir

j. limu buvo uždrausta par- 
lavinėti novelė “Strange 
•’ruit.” Teismo atsakomy 
>ėn buvo patrauktas vienas 
:nygų pardavinėtojas, kurį _ .... ,
ęina Civilių Laisvių Šąjun- -lurra>' ^o. <lart^nkams- TalP 
a. Teismo sprendimas yra acl.u siems Pieteliams: S. 
pėduotas ir aukštesniam; b-lepoms. A. VaM- I. .Muluo- 
eisme ši bvla bus svarsto-.7e"kins’y.p,1 KarP’ch- J 
na gruodžio pradžioje. Jei ?° ?vl2.h’u' f>ažin8,<ax ( Brad- 
'alstiįos teismai kaltinamo- , Harr’-’Hjn»- B. stasiuils

o neišteisins, byla bus ke- 
iama į Vyriausi Teismą 
Washingtone.

Gaisras Bostono jėzuitų 
bendrabutyje— I ■

Bostono jėzuitų bendra 
lutyje buvo kilęs gaisras.

PARDUODU AUTOMOBILĮ

Oldsmobile, 1939 metų mo 
delis, 8 cilinderių. 4 durų. su 
heateriu ir radiju, mažai var
totas. OPA nustatyta kaina y- 
ra $755. Aš parduosiu p’giau.

MRS. GASYER. (48) 
25 So. Monroe ’lerr.,

Dorchester, Mass

PARSIDUODA GRAŽUS 
BARAS

šviesaus ąžuolo, jrražaus darbo 
iljras, bet neaukštas, toks kaip sta 
las, tinkamas bet kokiai krautuvei 
parsiduoda už $10 (vįeno medžio u? 
tiek nenupirktum). Sužinot “Kelei
vio” ofise. • (-)

PARSIDUODA 12 APARTMENTŲ 
NAMAS SO. BOSTONE

fl.

CASPER’S 
Beturty Salone

ŠOU 4645

DR. G. L. KILLORY
M SCOLLAY SQUARE, Rom 22 
BOSTON. Telef. Fafayette 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedaliom, nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININK* 
LIETUVI V GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2590 

Sunaus gyvenamoji vieta: 
538 Dorcheater Are.

Tel. COLurnhia 2537

} TeL 28624 Gyv. S11M

į DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: • iU 1 
nuo 2 iki I, 
nuo 7 iU •

Saredon • IU 1 
ir susitarta.

ASIV DAKTARAS 
IMaiso defektuotas akis ir tinka

S. Mockus. J. PraRa:- - B. Pal 
by^ G. Kropas, S. Janulis. J. 
Smith. F. Miltinis, R. \Viranis 
A. Janušonis, J.* Johnson, C 
Johnson. G. Tattar L. Kon
čius, B. Čiurlionis, A. \Vassell. 
M. Gentile. K. BcEverlly. E. 
Galės, Borr.s famžįiy, S. Michel- 
sonam su dukteritti. Dr. A. Ka-

Rendų atneša $2.592 per metus. V! 
sas namas yra naujai pertaisytas iš 
vidaus ir lauko. Namas talpina sa
vyje tik įdėtą plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas gero
mis šeimynomis, šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausį atlyginimą ant įdėtų savo 
pinigų, nes įeigos yra nepaprastai 
aukštos sulig įvestuotų pinigų, ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės pas (47)

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

Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farmą ar ją išmainyti ant geru na- 
adi

AND NOW
THE NEWEST ADVANCE IN 

COLD WAVING

Eska Frosted
Remarkablc new healless permanent 
that doeą the grandest things to 
yna and fnr your hair. It is given in 
eomplete coolness and delightful 
comfort. and the dramatie nhipped 
cream oil treatment (see it whipped 
ap before your eyes) assures you 
the softest. loveliest waves and the 
most manageable enrls ever did see. 
Eska Frosted is the wave of the 
fntare . . . and it’s here today. Ideal 
with ali types of hair—normai or 
“diffieult.” 20.00*

• ma laiku sugrąžina šviesą.
I zamtnaoja ir priskiriu akiaiaa

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS

t
i

Other Eska Waves—10.00 and 13.00*
CASPER’S 

Beauty Salon

^r'gr^kiTėrZš a^:1 738 E. Broadway, So. Boston

332

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais: 
ano 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kainų. Inaiaa at. arti Central skv.

CAMBRIDGE. MASS.

Pereitą ketvirtadieni bu <urį iššaukęs vienuolio ei- počiui su žmona, ?Dr .J. Pasa
vo amerikonų tradicini ii garėtas. Nakties metu ir kamiui su žmona. adv. Bago-
šventė. Padėkos Diena. Non ! raltan oran turėjo bėgti 40 čiui su žmona, advokatam šal-

gera dalis bostoniečių tą , kunigų ir vienuolių. Vienas
diena dirbo, bet buvo dau£ i rienuolis buvo pritroškintas
ir tokių, kurie “turkę pešė’ : durnų; jį teko vežti ligoni-i užpirktas mišias ačiū pp. K. 
ir stiklelius lenkė. nėn. ..(Kaupiniam. A Stravinskam.G.

Gryžtant iš pažmonių tą į Skubiai atvykusi ugnage-i Kielam, J. Gastaram. J. ša- 
dieną žuvo šeši bostonie- rių komanda gaisrą užge.ri- pamiam ir T. Dw\ er. Ačiū 
čiai; žuvo automobilių ne-į no. bet vienas bendrabučio grabnešiams: S. Mockui. J. 
laimėse. " aukštas gerokai nukentėjo. J Smithui, G. Tattanui. F. Mil-

ir--1nam, graboriam Žalei skam 

graborei p-lei Churlion utei. Už*

Geriautia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Innured 
Movers)

Perkraustom 
ėia pat ir j to
limas rietas.

oriežiura, kaina 
S2S BROADWAY.

SO. BOSTON,
Tai. SOUth Boston 4411




