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VIETOJ MUŠTI VOKIE
TIJĄ JI GROBIA SILP

NAS ŠALIS

Anglija taipgi perdaug rū
pinasi savais reikalais

Karas su Vokietija butų, 
jau pasibaigęs, jeigu Rusija j 
ir Anglija nebūtų tiek daug 
užimtos žemių grobimu Eu
ropos rytuose ir pietuose.

Taip sako Washingtone 
•leidžiamas ‘'The Army and 
Navy Journal,” Amerikos 
kareiviams ir jurininkams 
skiriamas magazinas, kuri 
cituoja Associated Press ži
nių agentūra.

“Nuo tos dienos, kai A- 
merikos armija buvo iškel
ta Francuzijoj,” rašo tas 
laikraštis, “Rusija rodo dau
giau veikimo Pabalcio val
stybėse ir Balkanuose, kur 
ji noii užtikrinti sau sau
gumą. o Didžioji Britanija 
Italijoj. Graikijoj ir Alba
nijoj. kael užtikrinti sau 
gyvybės kelią per Vidurže
mi, negu siekti svarbiausio 
musu armijų tikslo — kuo 
greičiausia sumušti Vokie
tiją ir tam tikslui koncent- 
moti visas turimas jėgas.

“Šito rezultatas buvo to
kis, kad Washingtono vil
tis, jog karas Europoj pa
sibaigs iki Pcarl Harbor su
kakties. negalėjo išsipildv- 
ti.”

PearI Harbor metinės 
pripuola gruodžio 7 dieną. 
Reiškia, Washingtonas ti
kėjosi, kad iki šių metų 
gruodžio 7 dienos Vokietija 
bus jau sumušta. Ir “Army 
and Navv Journal” mano.

kad ji butų buvus sumušta, 
jeigu Rusijos annija butų 
atakavus vokiečius, kaip 
juos atakuoja Amerikos ar
mija. Bet kai amerikiečiai 
išlipo Francuzijoj, rusai vo
kiečių jau nebepuola. Vie
toj to, jie pradėjo grobti 
silpnas šalis ir skiepyti jo
se komunizmą.

Negana bolševikams Lie
tuvos ir Lenkijos, Maskvos 
nagai pasirodė jau ir Grai
kijoj, kurią anglai laiko sa
vo įtakos sfera. Dėl to tarp 
komunistų “fronto” (EAM) 
ir anglų armijos Graikijos 
sostinėj įvyko kruvinas mu
šis, per kuią jau keli tūks
tančiai žmonių užmušta ir 
sužeista. Komunistų “mili
cija” ELAS. kuri atakuoja 
anglus, yra apginkluota na
cių ir italų fašistų ginklais. 
Berlyne didžiausis džiaugs
mas. kad alijantai pradėjo 
gaudytis tarp savęs. Ir šitą 
šaudymą išprovokavo Mas
kvos agentai Graikijoj!

Tai yra ne tiktai šlykštu, 
bet ir labai pavojinga, nes 
tai ruošia dirvą sav.vtarpiam 
aljiantų karui. Berlynas to 
tik ir laukia. . ,»•
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Prezidentas kviečia 
Luigį Antoninį

Neri gaut jo pranešimą apie 
padėtį Italijoje
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Amerikos kareiviai eina Metzo gatvėioi? valydami 

Kareivis dešinėj pusėj nešasi kulkasvaidį, kiti paskui
slaptus vokiečių lizdus, 

jį eina su šautuvais.
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Graikijos Sostinėje Vis Dar 
Liejasi Kraujas

CHURCHILL PASMERKĖ pavogė ambuliansą. 
KOMUNISTU TERORĄ V efiansaos žinios iš Crai- 

--------- kijes sako, kad komunistų
•Anglijos parlzirentas jam lyderiai jau Siltinka’iš Ate- 

I ritarė, kad beteis? turi nų ir jų apylinkės pasitrauk 
fcut pažabota ti, jeigu valdžia prižadės jų

--------  nebausti. Jie jau surrato,
Leidžiant šį “Keleivio” kad jų kova bus pralaimė- 

numerį spaudon, žinios iš tai Bet kitos žinios tuo pa- 
Giaikijcs sako, kad Atenuo- čiu laiku sako, kad nakt'- 
se vis dar liejasi kraujas, mis į Atėnus atvyksta vis 
Ginkluotos komunistų gau- daugiau ginkluotų komunis- 
;os pradėjo šaudyt į sosti- tų ir jie ruošiasi šturmuoti 
nės vidurį iš kanuolių ir miesto centrą. Puošnesnius 
mortarų. kulias nakties lai- namus jie jau išsprogdinę 
ku iie atsivežė ir sustatė arba sudeginę, 
ant kalno netoli nuo mies- Apie šitą komunistų tero-

;to. rą Anglijos premjeras W.
Graikijos armija komu- Churchill kalbėjo ir parla- 

i nistus gaudo ir areštuoja, mente. Kai jam buvo pada-

Gaisras Baltimores Apie anglų politika 
katalikų bažnyčioj Indijoj

Amerika gaminasi 
rakietinius šovinius

Du žmonės žuvo, 30 kitų 
lengviau ar sunkiau 

sužeisti

Ispanijos Diktato
rius Pabėgo?

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad Ispanijos diktatorius 
Franco rezignavęs ir pabė
gęs i užsienį. Ispanijos re- 
publikonai dabar kviečia 
Migueli Maurą sudaryt nau 
ją vyriausybę. Dabar jis 
randasi Paryžiuje, bet už 
poros savaičių tikisi jau su
daryt respublikos kabinetą 
Madride. Ir respublikos 
priešu falangistų jis nežu
dysiąs. “Nebus pralietas nei 
vienas lašas ispanų krau
jo.” iis sako. “Kraujo pra
lieta jau perdaug. Bus ati- 
darvti visi kalėjimai ir ru- 
bežiai.”

Tai reiškia, kad Ispani
jon galėtų sugrįžti apie 400.- 
000 buvusių lojalistų, kurie 
dabar gyvena emigracijoj, 
o iš kalėjimų butų paleista 
apie 300.000 politinių kali
niu.

MOTERYS UŽPUOLĖ 
VYRĄ

Kada vyrai užpuola mo
telį, tai jau nėra jokia nau
jiena. Bet Philadelphijoj 
ana naktį buvo visai prie
šingai. Trys gražiai apsi
rengusios leidės užpuolė 
tamsioi gatvėj tūlą William 
Yarnellą, 29 metų amžiaus 
vyrą. ir taip jį suvoliojo, 
tain sumušė ir suspardė, 
kad šis neteko sąmones. 
Moterys buvusios apie 30 
metu amžiaus.

Washingtone eina gan
dai. kad prezidentas Roose
veltas pasiuntė specialų įsa
kymą garmentiečių unijos 
vadui ' Luigiui Antoniniui, 
kuris dabar randasi Italijo
je, kad jis tuoj sugrįžtų ir 
duotų pranešimą apie padė
tį Italioje.

Padėtis tenai yra bloga. 
Anglų vyriausybės žmonės 
pradėjo kištis į vidujinius 
italų reikalus. Pavyzdžiui, 
kada rezignavo Bonomio 
.vyriausybė, tai naujam ka
binetui sudaryti buvo nu
matytas grovas Sforza. An
glijos ambasadorius, savo 
vyriausybės įsakytas, tuoj 
pareiškė, kad grovas Sfor
za esąs nepageidaujamas 
nei premjero, nei užsienio 
reikalų ministerio parei
goms. nes juo negalima pa
sitikėti...

Italai tuo labai įsižeidę, 
gi Washingtono vyriausybė 
nustebo. Juk buvo sutarta, 
kad alijantai nesikiš į tuos 
italių reikalus, kurie netu
ri nieko bendro su karo pa
stangomis.

Musų valstybės departa
mentas anglams davė sup
rasti, kad šitai ju politikai 
Amerika nepritaria. Dabar 
laukiama Londono pasiaiš
kinimo.

RUSIJOJ ŠAUKIAMAS 
“ŠVENČIAUSIS” 

SINODAS

Sausio mėnesy Maskvoje 
bus sušauktas “švenčiausis” 
stačiatikių sinodas, tai yra 
popų suvažiavimas, kuris 
rinks Rusijos cerkvėms “pa
triarchą.” kitaip pasakius, 
“šventąjį tėvą.” šituo jo- 
marku esąs labai susidomė
jęs ii katalikų “šventas tė
vas

Gruodžio 6 d. Baltimorėj; 
užsidegė St. Ambrose kata
likų bažnyčios patalpos, ku
riose ejv “varu paicy.” Pra- 
sįdėjus gaisrui, tarp žmo
nių kilo panika. Kai atvy-Į 
ko ugnagesiai, svetainėj 
prie durų jie rado krūvą 
žmonių, suvirtusių ant kits j 
kito. ,

Du žmonės žuvo, o 30 ki
tų buvo sužeisti.

Gaisro priežastis da ne
nustatyta, bet spėjama, kad 
ugnis galėjo kilti dėl neat
sargiai numesto cigareto.

Neiv Yorko Mėsinin
kai Streikuos

Apie 3.500 New Yorko 
mėsininkų nutarė nuo Kalė
dų uždaryti savo bučernes 
ir neatidaryti jų tol, kol kai
nų administracija nepakeis 
savo patvarkymo. Jie kalti
na kainų administraciją pa-, 
taikavimu farmeriams, ku
rie augina gyvulius, nes mė
sos kainoms ji uždėjo “lu
bas,” bet gyvulių kainas pa
liko be lubų. Pasekmės bu
vo tokios, kad gyvuliai pa
brango, o mėsos kainos pa
silieka “įšaldytos.” Mėsinin
kai negali nieko uždirbti, 
todėl nutarė streikuoti.

BRIDGES SKUNDŽIA 
HEARSTO LAIK

RAŠČIUS

Komunistas Bridges ap
skundė Hearsto laikraščius, 
kurie išspausdino Peglerio 
straipsnį apie jo bylą, ir pa
tį Peglerį, reikalaudamas 
$500,000 atlyginimo už “ap
šmeižimą.” Sindikatas, ku
ris pardavinėja Peglerio 
straipsnius, irgi traukiamas 
atsakomybėn. Matyt, Brid
ges nori pralobti ir tapti 
kapitalistu.

Peglerio straipsny buvo 
duota suprasti, kad didelė 
dalis tų pinigų, kurie buvo 
sukelti Bridges’o gynimui 
nuo deportavimo, buvo ati
duoti komunistų partijai.

Valdžia norėjo Bridgesą 
deportuoti kaip komunistą 
ir streikų kurstytoją.

Anglija neleidžianti indamspirki is Amerikoje mašinų
Sakoma,, kad Indija no

rėjusi nusipirkti Amerikoje 
už bilioną doleriu mašine
rijos savo pramonei, bet an-

Kiek’ tame. tie^s. • Ifenku
sužinoti. Gali būt, jog tai 
tik gudri priešą propagan
da, kad sukurstyti Ameriką 
prieš anglus; bet kolumnis- 
tas Danton Waiker Bosto
no “Traveler’y’ tvirtina, 
kad taip ištikrujų yra.

Kaip jis sako. Indijos e- 
misarai jau buv pradėję ir 
derybas'su Amerikos fabri
kantais dėl tos mašinerijos, 
tačiau nieko iš to neišėję, 
nes Londono valdžia neno
rinti, kad Indija keltų savo 
industriją.

Paslaptis čia šauti tokia, 
kad anglai nori pardavinė 
ti Indijai savo industrijos 
gaminius, o iš Indijos tiktai 
žaliavą semti. Jeigu Indija 
įsitaisytų gerą įamonę, ji 
galėtų pati pasiraminti rei
kalingų sau dalykų. Tada 
Anglijos fabrikantams už
sidarytų Indijos rinka. Jie 
to nenori ir todėl pasirūpi
nę. kad Indija tegalėtų nu
sipirkti Amerikoj mašinų.

Bolševikai Piešia 
Dirbtuves

“Nevv York Times” iš
spausdino iš Londono gau
tą žinią, kad kwavę Ru
muniją, bolševiką^ pradėjo 
plėšti tenai di 
vežti mašinerija i 
rengimą į Rusi; 
lie jaus refineriju 
ir Campinos apsk 
ti jau išgabenta

Šitą žinią išsp 
“Boston Herald 
dėjo tokią antrai.
Stripping Romani
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Edvardas Mac'* 
Lavvrence’o buy? 
sužeistas Vokieti)' 
Jo tėvai gavo ap’-« 
laišku.

Jono ŠleiAio ž 
iš Karo D^parta 
nią, kad ir 
tas.

vicius iš 

lengvai 

fronte, 
tai žinią

žn®na gavo
ento ži 

\vTBs sužeis-

Tiems šoviniams manoma 
išleisti po milioną dolerių 

į mėnesį

Admirolas George Hussey 
praneša, kad po Naujų Me
tų Amerikos karo laivynui 

gaminami rakietiniaiDUS
šoviniai. Tam* tikslui kas'
mėnesį busią išleista po 100 
milionų dolerių. Bet apie 
1945 metų pabaigą rakieti- 
nių šovinių gamyba busian
ti taip išplėtota, kad. rei
kėsią jau po $350,000,000 
kas mėnesį.

Rakietiniai šoviniai busią 
vartojami prieš Japoniją.

Kokie tie šoviniai yra, 
Hussey nepasako. Tai ka
ro paslaptis.

Popiežius Nusileido 
Francuzams

Iš Paryžiaus atėjo žinių, 
kad Vatikanas galų gale 
pripažino generolo de Gaul
le’o valdžią Francuzijoj. Iš 
pradžios popiežius nenorė
jo jos pripažinti, nes fran
euzai atsisakė priimti Vati
kano nuncijų Vaierį. kuris 
atstovavo popiežių prie Vi
chy valdžios. Šitoks francu
zų nusistatymas prieš kar
dinolą Vaierį labai suerzi
no popiežių ir dėl to jis ne
norėjo de Gaulle’o valdžios 
pripažinti. Bet kadangi ją 
pripažino Amerika ir Ang
lija, tai nusileido ir popie
žius. Jis pripažino de Gaul
le’o vyriausybę ir pasiūlė du 
kardinolus, kad patys fran
euzai pasirinktų, kuris jiem 
bus priimtinesnis.

GEN. MICHAILOVIČ 
ESĄS ITALIJOJ

London “Daily Mail” ga
vo žinių, kad gen. Michai- 
lovič, Jugoslavijos valstie
čių vadas ir komunistų prie
šas, šiomis dienomis atvy-i 
kęs į Foggią. Jis atskridęs 
tenai Amerikos karo oriai- i 
viu.
DINGO TOKIJOS ŽYGIO 

VADAS
Karo Departamentas pa

skelbė, kad žuvo pulkinin
kas Brugge, kuris 3 gruo
džio vedė amerikiečių oro 
ataką prieš Tokiją.

Esą jau suimta keli tūks
tančiai E AM “kairiaspar- 
nių.” Graikų armijai pade
da ir anglai. Anglų orlaiviai 
skraido viršum Atėnų ir 
šaudo į komunistų užimtas 
pozicijas. Užmuštų esą jau 
keli tūkstančiai, o sužeistų 
da daugiau.

Anglų Raudonojo Kryž. 
tarnautojai vežė ambulian- 
su keliatą sužeistųjų žmo
nių į ligoninę. Komunistai 
nušovė ambulianšo šoferį ir 
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rytas priekaištas, kad mai- 
šydamiesi į Graikijos vi
daus reikalus anglai pasiro
do “prasti demokrati ios 
draugai,’’ Churchill atsakė, 
kad tos ginkluotos gaujos, 
kurios nori pagrobti valdžią 
Graikijoj, Belgijoj ir kitur, 
nėra jokia demokratija, bet 
komunistų teroras prieš de
mokratiją. Kai ateis laikas, 
jis sako, išlaisvintoj Graiki
joj ir kitose šalyse bus pa-
_i__ii_a;sneiovi laisvi rinkiniai

Socialistai Giria 
Kardinolą

Francuzijos sociali stų 
dienraštis “Populaire” pa
gyrė kardinolą Suhardą, 
kuris turėjo drąsos viešai 
pripažinti, jog socializmas 
panaikins žmonių skurdą ir 
pakels civilizaciją. Tai yra 
tikra sensacija, sako “Po
pulaire,’’ kad bažnyčios ku
nigaikštis priimtų “socializ- ..... .
mo mokslą, kuriuo iki šiol sistatydinsiu.

žmonės galėsią išsirinkti sau 
tokias valdžias, kokios jiem 
patinka; bet pirma reikia 
pabaigti karą ir reikia nu
ginkluoti gaujas, kad jos 
negalėtų terorizuoti ir žu
dyti žmonių.

Toks yra mano valdžios 
nusistatymas, sako Chur
chill, ir nuo to nusistatymo 
aš nepasitrauksiu nei žings
nio atgal. Jeigu parlamen
tas su manim nesutinka, ga
li pareikšti mano valdžiai 
nepasitikėjimą ir aš tada at-

bažnyčia biaurėjosi.”

BILIUS SIŪLO TĖVAMS 
LANKYTI SUNŲ KAPUS 

UŽSIENY

Kelionės lėšas padengtų fe
deralė vyriausybė

Oklahomos kongresma- 
nas Wickersham įnešė bi
lių, kuriuo siūloma, kad žu
vusių Amerikos kareivių tė
vai ir žmonos galėtų aplan
kyti jų kapus svetimose ša
lyse.

Wickersham yra demok
ratas ir jis mano, kad jo 
bilius bus užgirtas abejuose 
Kongreso rūmuose. Kai ku
rie administracijos vadai, 
betgi sako, kad tas bilius 
nereikalingas. Busią pada
ryta “daug ir nereikalingų 
išlaidų” valstybei, kuri ir 
be to turi labai daug išlai
dų.

Bilius busiąs svarstomas 
da šioje Kongreso sesijoje.

ČIANG KAIŠEK TARIASI 
SU KOMUNISTAIS

Iš Kinijos sostinės Čunki- 
r.o atėjo žinių, kad genero
las čiang Kaišekas veda de
rybas su Kinijos komunis
tais, kurie kontroliuoja “Aš
tuntojo Kelio” armiją.

Čiang Kaišeko vyriausy
bė nepasako, kaip tos dery
bos vyksta, bet yra mano
ma. kad nieko iš to neišeis.

Ir Churchill pareikalavo, 
kad parlamentas pasisaky
tų: pritaria tokiai politikai, 
ar ne.

Buvo padarytas balsavi
mas, ir milžiniška balsų di
džiuma parlamentas pareiš
kė Churchillo politikai pri
tarimą.

Tai buvo skaudus antau
sis Kremliaus intrygoms, 
bet Maskva tyli užsičiaupus.

Jankiai Apšaudė 
Bolševikus

Iš Romos pranešama, kad 
Amerikos kovos lėktuvai 
Jugoslavijoj užklupo bolše
vikų koloną ir apšaudė ją 
iš kulkasvaidžių. Bet tai at
sitikę per klaidą, ir vėliau 
amerikiečių vadovybė pa
reiškusi savo apgailestavi
mą. Ar dėl šitos klaidos 
bolševikai turėjo kokių nuo
stolių, žinios nepasako.
ČILI PRIPAŽINS SOVIE- 

TŲ VALDŽIĄ
Čili respublika Pietų A- 

tnerikoj iki šiol da nepripa
žino bolševikų diktatūros 
Rusijoj; bet šią savaitę jau 
pripažinsianti ir tarp tų 
dviejų valstybių jau busią 
užmegsti diplomatiniai san- 
tikiai.

Šiomis dienomis sa-o 
lauke buvo nušautas Sir - - 
ric Teichman. žinomus An
glijos diplomatas ir Tolimų
jų Rytų žinovas.
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SAKO. PRUSEIKA NORI 
STALINO ŽVALGYBAI 

PADĖTI

L. Pruseika užsimanė, kad 
musų spauda paskelbtų var
dus ir pavardes tų asmenų, 
kurie yra pabėgę Švedijon 
ir kuriems BALF siunčia 
pašalpą. Todėl “Naujienos” 
atkerta:

‘*0 kam jam reikia tuos var
dus žinoti? Matyt, jisai norė
tų patarnauti bolševikų tero
ristinei žvalgybai, kuri suimi- 
nėja. žudo ir deportuoja ‘neiš
tekimus’ gyventojus okupuo
tose šalyse.
“Sovietų NKVD negalėjo su

gauti Dr. Antano Garmaus, 
bet kai ji patyrė, kad jisai pa
bėgo (ir, kaip girdėt, žuvo 
Baltijos juroje), tai mirties 
bausmei buvo pasmerkti Dr. 
Garmaus giminės.
“Ar Pruseika nori, kad taip 

atsitiktų ir kitų pabėgėlių gi
minėms ?
“Raudonasis Vabalas, kuris 

sėdi Chicagoje ir ambrija prieš 
bolševikų persekiojamus Lie
tuvos žmones, pats nei už pi
nigą nevažiuotų i sovietų ro
jų. Kat anąmet jisai buvo pa
kviestas aplankyti Maskvą, 
tai jisai ne tiktai atsisakė te
nai keliauti, bet buvo pabėgęs 
iš komunistų partijos.
“Bet šiandien jisai nesisar

matija purvais drabstyti tų, 
kurie bando išgelbėti savo gy
vastis, bėgdami nuo Stalino 
budelių !”

Ištikro. kam Pruseikai 
reikalingi pabėgusių žmo
nių vardai?

dojo 1940 m., kai raudonoji 
armija užpuolė ir užgrobė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Jie 
okupavo tuos kraštus, likvida
vo jų valdžias, uždarė visas ir 
politines ir kultūrines organi
zacijas, pasmaugė spaudos 
laisvę, atėmė žmonių privati
nę nuosavybę, ištrėmė Į Sib- 
rą arba į kalėjimus sukišo de
šimtimis tūkstančių žmonių ir 
tuo pačiu kartu Maskvos pro
pagandistai skelbė pasauliui, 
kad ‘Stalino saulė’ tų kraštų 
žmones ‘išlaisvino’ ir jiems 
'žemišką rojų’ atnešė.”

J U NELAIMĖS

“Laisvės” “krisluose” A.
Bimba rašo:

“Draugas Mizara. sugrįžęs iš ; 
Kanados, sako, kad ir ji Mon- 
treale sučiupo šaltis ir dide i 
lis sniegas. Tas, aišku, atsilie
pė .ant susirinkimo.
“Mane pernai apie tą pati • 

laiką tokia pat nelaimė ištiko ’ 
Mont reale.”

“Tas atsilic-pė ant susirin
kimo.” rašo Bimba. Reiš
kia. “draugo” Mizaros ker
mošiuje nebuvo žmonių. 
Bimba prisipažįsta, kad per
nai ir ji tokia pat nelaimė 
štikusi Montreale.

Bet be reikalo jis dėl tų 
nelaimių kaltina sniegą ir 
šaltį. Čia kaltas mizarobim- 
bizmo bankrotas.

NAUJAS ŽMEIŽTV 
LAPAS

SPAUDOS LAISVĖ TURI 
“DU GALU”

Žmonės sako, kad “lazda 
turi du galu.” Bet tą patį 
galima pasakyti ir apie 
spaudos laisvę.

Štai pavyzdis:
Pernai Maskvoje buvo a- 

lijantų užsienio ministerių 
konferencija, kur Stalinas 
su Molotovu stojo už tai, 
kad nuveiktoj Italijoj butų 
kuo plačiausia spaudos lai
svė. Mat, jiedu norėjo, kad 
Italijos komunistai galėtų 
laisvai savo propagandą 
skleisti. Alijantai su tuo su
tiko.

Bet štai, šiomis dienomis 
Romoje pasirodė knyga a- 
pie Leniną, kur tas bolše
vikų tėvas parodytas pras
toj šviesoj.

Maskvos atstovas Romoj 
tuoj pakėlė triukšmą ir pa
reikalavo, kad militarinė a- 
lijantų vyriausybė uždraus
tų tą knygą platinti. Girdi, 
teks “šmeižtas” įžeidžia So
vietų Sąjungą, “geriausią a- 
lijantų talkininkę.”

Bet alijantų militarinė 
vyriausybė šitą Maskvos a- 
gento reikalavimą atmetė. 
“Juk pats Stalinas su Molo
tovu reikalavo spaudos lais
vės Italijoje,” atsakė ji 
jam.

Ir Sovietų atstovas turėjo 
užsičiaupti.

MASKVOS PROPA
GANDA

AMERIKOS TANKAI EINA Į MUŠI

Kas Sąvaitę
Perlų Uosto sukaktis svajonėm ant mėšlyno.

Pereitą ketvirtadienį A- Politinis padegėlis 
~ męrika minėjo istorinę su-

kaktį. 1941 metų gruodžio Chicagos komumstų “Vil- 
sep’intą japonai užpuolė (gruodžio 2 d. laido-
Perlu Uostą, Amerikos lai- je) radom Pruseikos-Y aba- 
vyno bazę Havajų salose, *o sekamą deklamaciją: 
Pacifiko vandenyne. Ą ?onas‘ . Kwapinskis ir

Užpuolikai pridarė dide- Areiszewskis. \ ersio skau- 
liu nuostoliu Amerikai. Per smuose ir gaidžio asarese 
kuri laiką buvo suparali-^pagimdė naują ‘lenkų 
žuotas Amerikos karo lai-Į vaĮdzuK.Tl<; poną/neturi 
vynas. Tokijo propagandi- pojūčio, kas yra juokas, 
ninkai tuomet šukavo: kur Mikolajczyk_ pasielgė vy- 
dabar randasi Dėdės Šamo Ilj"kai, nesidėdamas prie tų 
luivvnac? artistu sudegusio teatro.

_____________________ ___  Nuo Perlų Uosto tragedi- p,.?seik? bandė pajuokti
Ši nuotrauka parode Amerikos tankus einant atakuoti Welz’o miestą, kuris J°s Jau sukako trys metai ir ; L,

stovėjo ant kelio į Kelną. Dabar Welz jau mūsiškiu rankose. * šiandien Tokijo žino, kur ^ve. j«k tai jis yra visų
______J_________ 1______________ J _ * randasi Amerikos laivynas padegėlių padegėlis! Savo

__ i - -i *• - - __ prie Filipinų’ * “teatrus ’ jis ir degino ir vėl

Anglu Trusto Sabotažas M;“^b^,
!1nocuiaciJos **. . admirolai nesnėio ir “han sia sudegino kudirkimo dels zodvno teko sužinoti, aamnoiai nespėjo n nan- ... b „-------------- 1S zoovno teKO sužinoti. —;-•**—*-* “tpatra ” Vėliau

Neduoda Amerikai reikalingų deimantų kad ž^s “noeukcijos” jis įstatė socialisto “te-
kigkpte. Toji bei- d,m, RO dtura u- (2) i^^e 194l' m“u .Da vėliau Pruseika sudę-

Danija šiandien yra pėdžių ciepijimą. gruodžio septintą pasalin- -in,° . komunisto /teatrą,
T . t agentas n, sa-, Nežinau, katra prasme gai užpuolė Perlu Uosta. sudegino ir sklokmmko te

tenką. Ir tas sąmokslas Kerną. nelabai svarus. Bei-, vadovavosi musų vir ' Tekančios saulės krašto a^’- .. t .
ma tau nuo 1. rntvą iu- gai tun savo agen .urą, jšįninkas, rašydamas apie laukia nauji ir da didesni Į Dabar us remontuoja 
lfcns‘ n ve,kia Afrikos Kongoje,uinoculacijas„ SLA nariam smugįaį. ” degintą komunisto t

Amerikos spauda iškėlė rale de 
aikštėn naują skandalą — gų kompanija 
anglų trusto sąmokslą prieš : nglų trus.P 
Ame? ’
eina 
den

su
degintą komunisto “teat
rą.” Bet tegul Andrulis pa- 

|prašo. kad Leonas važiuotų.
Tas deimantų trustas ir. sakomų, aprūpinusi savo Jej ie įšvirkštimą vaistu.

Londone yra žinomas trim deimantais nacių Vokieti- taj b ; f

mond Trading, Diamond Taigi, priešo šalis, kuri * kitokiu vaisiu Tai - AHienk°5 ?so'i skausmų, bus gaidžio ašarų
Corporation ir Diamond buvo okupavusi pačią Bel-įęVA^rtJrtiržtn Siaci,J<)S vadas Enck^Johns-j ir prusejka išdums per ka-
Producers Ass I
tris
ganizacijas kontroliuoja De ne skandalas 
Beers'ai. Nuo 1942 metų ru- Musų vyriausybė yra per- 
dens su Anglijos deimantų daug nuolaidi. Ar tas nuo-

Komunizmo Adomai
i i Maskva bus veršio

pv.uuuH ii VMinumruu.u pačių oei- gLA nariai turėtų apsižiu- ton huvo „UVVkes i Sovietu U.rr?bel1dueęrs Asociation. Task.j* gauna deimantų, bet ,r8tj kad jiems n^Iei^ va. R^į•“ ,’uo buvo mm,!
skirtingai.' vardais or-J Amerika negauna. Ar tai j- .Ra,\u su juo pino

izaeiias kontmliuoia De ne skanda’as’’ d?zmo . C1?pų.‘ , Atsizvel- n-Amerikos žurnalistas W ii- PikrircaiPilgriir.ai Washingtone?
Scripps-Hovvard dienraš-

trustu Amerika vedė derv-

Tūlas laikas atgal New 
Yc-rke komunistai buvo pra
dėję leisti lapelį “The 
Hour.” kur jie šmeiždavo

ii ĮZI W-IItXVI<ZI^
tuos žmones ir laikraščius, 
kurie stoja už Lietuves ne
priklausomybę. Mūsiškiai 
komunistai tuos šmeižtus 
sufabrikuodavo ir paduoda
vo tam lapeliui, o kai jis tą 
purvą išspausdindavo, tada 
jie cituodavo jį savo “Lais
vėje” ir “Vilny” ir rėkdavo: 
“Štai. žiūrėkit, ką apie ‘Ke
leivį’ ir ‘Naujienas’ rašo 
angliškas laikraštis

Bet kai dėl tų šmeižtų 
tam lapeliui buvo iškelta 
keliatas bylų. jis žlugo.

Dabar tačiau išrodo, kad 
komunistai pradėjo leisti 
anglų kalba kitą panašų 
šmeižtalapį, nes G gruodžio 
“Laisvės” laidoje jau rašo
ma:

“Jau išėjo iš spaudos bule- 
tirčo ‘Baitic Review’ penktasis 
numeris. Daug1 jame rašoma 
apie lietuvių fašistų veiklą, a- 
pie Bendrąjį Fondą ir jo tei
kiamą pagalbą kvislingams.
“Gerai, kad tie dalykai išvel

kami viršun angliškoje kalbo
je. ‘Baltic Review’ pasiekia 
daug aukštų žmonių ir valdi
ninkų. Tegul jie susipažįsta 
su i'etuviškų fašistų intrigo
mis ir šunybėmis ”

Ištikro gi čia yra lietuviš
kųjų komunistų intrigos ir 

I šunybės. Jie patys tuos 
j šmeižtus fabrikuoja ir sako, 
kad taip rašo anglų spauda.

Maskvos propagandinin
kai skelbia, buk Stalinas ga
vęs iš Estijos laišką, kad es
tai labai “džiaugiasi” iš 
naujo susilaukę bolševikų 
diktatūros. Girdi, “niekas 
nepajėgė ir nepajėgs ati
traukti estų širdžių nuo so
vietų tėvynės.”

šitokio kvailo laiško joks 
sveiko proto estas nerašys, 
nes sovietai niekad “estų 
tėvyne” nėra buvę.

“Draugas” teisingai pa
stebi, kad— i , I

” Ulševikų propagandiatai
Baltijos kraštuose ^eda tą 
pačią g^smelę, kokią jie gie-j

JAPONIJAI NUGALĖTI 
REIKĖSIĄ KASMET PO 

$71,000,000,000

Amerikos fabrikantų su
sirinkime anądien kalbėjo 
gen. Somervill. Jis jiems pa
sakė, kad jie nei nesvajotų 
apie karo pabaigą Vokietiją 
paklupdžius. Karas su Ja
ponija kainuosiąs po $71,- 
000,000.000 į metus, todėl 
kol Japonija nebus sumuš
ta. Amerikos fabrikai tu
rės gaminti karo reikmenis 
dieną ir naktį, nes tik pilną 
laiką dirbdami jie galės pa
gaminti 71 bilionų dolerių 
vertės reikmenų.

giant į tai, kad naujasis Kam White.
SLA prezidentas yra vadiz- žurnalui‘Reeder’s Digest’ .. , ..
mo salininkas ir prezidento į2s žurnalistas davė ilga i C1° bendradarbis Danton 
vardu organizacijos vajus straipsnį, “Report on the ^’alker praneša tokią nau- 
yra skelbiamas, tad susida- Russians.” Dalis to straips- Jien3 ■
ro lyg ir netikros padėties nio įdėta gruodžio laidoje. I ra žin1^- kad tūlos gru- 
įspudis. “Prezidento vajaus’ * . ;pės ruošiasi pikietuot britų
skelbimas taip pat yra nau- Trumpai suglaudus, ru- ambasadą Washingtone. 
janybė musų lietuviškose sišką "darbininkų rojų Priežastis — kam Anglija 
organizacijose. pavaizduoja sekamai: Ru- palajko ‘reakcines vyriau-

Ar nebūtų buvę daug iš-:§U1 darumnkts sunku. Ia- svbes’ Italijoj, Belgijoj ir
ve srfT- i . vi . mintingiau, kad SLA Pildo- hai sunku. Jis alkanas ir Graikijoj...”

a ri SrV 9Gt v- >’s mojį Tarvba. vieton skel- Prastai apsirengęs. Gražiai Aišku, kad čia eina kalba
Angliją po karo? Jos zmo- bug “prezįdento vajų,” bu- gyvena tik komisarai, dirb- apįe komunistus ir ių bend-
n?8’ ku. ® kraują sian- pasielgus taip, kaip iki vedėjai ir raudono- rakeleivius. Jei Walkerio

31 Beers plau- bu{javo daroma: skel- sios armijos vadai. Jie tu- žinia yra teisinga, Washing- 
„ v ;biami vien SLA vajai? Va- ri visko, kol ištikimai tar- tonas susilauks naujų “pil- 

v* jaus pasisekimas priklauso *?auJa Stalino diktatūros re- grimų” — šį kartą prisiden- 
ne nuo vardo, bet nuo dar- zirP,ui.
bo. kiek i tai vra idedama. Taigi, “komunizmas jau 

i gyvuoja - tik ne darbo pe-
Tą patį galima pasakyti lei Ivanui, o tovariščiui Jo-;Rupšys įj* šaukė:“Mes norim 

ir apie tas “inoculacijas” sifui. Komunizmas da “gy- taikos su' naciu Vokietija.
tipms miKii vfnk-piamę Iru- KK,t i • • • , * • • -

laidumas nesibaigs tuo, kad
bas. ir be jokių pasėkų! Da- po šio karo tūli Londono 
bar į Londoną yra nuvyku- Į mandrapypkiai Dėdę Šamą 
si musų vyriausybės specia- vėl apšauks “Uncle Shy-
lė komisija. Kiek ji pelnys, 
sunku pasakyti. Bet jau aiš
ku. kad anglų trustas sabo- 
tažuoja Ameriką; sabota- 
žuoja nežiūrint to fakto, 
kad Amerika teikia “Iend- 
lease” pagalbą Anglijai ’ 
Budinga ir tai, kad anglų 
trustas yra tampriai susiri
šęs su Churchillo vyriausy
be.

Prie dabartinės karo pra
monės Amerikai kasmet 
reikia į 6 bilionus karatų 
deimantų. Deimantai yra 
vartojami lėktuvų, tankų, 
vielų ir kitose karo pramo
nėse. Amerika savų dei
mantų neturi, arba turi ne
daug. Tiesa, savo laiku Ar- 
kansas valstijoj buvo už
vesta deimantų gamyba, 
bet dabar ji apleista. Keis
ta ir tai. kad savo laiku Ka
ro Darbų Tarybai buvo pa-

lock’u”? Taip jie vadino 
Ameriką po pereitojo ka
ro. kada musų šalis parei
kalavo atmokėt duotas pa
skolas.

ko klika?

KĄ REIŠKIA “INOCULA- 
CIJOS” SLA REIKA

LUOSE?

gūsių “demokratų” kaukėm.
Ta pati “kraudė” savo 

laiku pikietavo Baltuosius

tiems musų veikėjams, ku- vuoja ’ ir tiems bliuznyto-, Jankiai neis kariauti prieš 
ne non pasirodyti mand- jams, kurie svetimose vals-^Hitlpri'” 

no Pildomosios Tarybos na- ^esniai? uz krtus, svaisty- tybese gyvena ir Maskvos: Tada iie nesidangstė sve
rto atvaizdas ir kartu io ra- Imiesi tokiais žodžiais, senvicius maumodami gar-timomis plunksnomis. Ame- 
šinvs. kur kalbama apie kurie paprastiems laikraščių bina Stalino “saulę.” rikai jie piršo bolševikų
SLA prezidento vajų. Na- skait>toJan^ išrodo nei sis. get jje patys ten neva-;“rojų” ir sakė, kad demok- 
riai raginami atlikti savo ne\.tas- Yra Pakankamai žiuoja. Tokius Pruseikas, ratiia yra “supuvusi.”

paprastų žodžių is- Rimbas ar raudonosios ar-j Tą patį sakė ir tebesako 
reikšti savai minčiai, y pa mijos pabėgėlius Abekus ir; Hitlerio garbintojai naciai! 
tingai organizacijos reika- su paęa]iu neišvvtum i Ru- Kinta rūbai marge svie- 
luose. Tai kam mums rei- sijos ‘‘darbininkų,, rojų?’ Jie to... 
kia tų “inoculacijų . . buvo ir lieka komunizmo i .

SLA Narys- Adomai, kurie už jokį piini- Ginklas rankovėje, bet... 
----------------- gą nenori apleist “kapitaliz-; Associated Press žinių a

AR ŽINOTE, KAD- 17,0 pragaro
_ Svajonės ant mėšlynoDaugelis mano, kad

“Tėvvnės” Nr. 46 pirma
me puslapy yra įdėtas vie-

pareigą prirašyti po vie-
šfulvta atgaivint* deimantu
c-nTUvha Arkane valrtiinl TaS bjtT? gerai lr viet°le- gam, bą . a a.. a tik, deja, skaitant tą rasini je bet. pasiūlymas ir liko,tenk . su4tokia-
t,k pasiulymu o tuo varpu žodžiajs iro(Io nei
SSSSSSl nei ir man, kaip
deimantą ■ paprastam lietuviškų laik-

De Beeis u interesai 1943 ra,ečiu skajtytciui. net nesu- 
■ metų milenj buvo sutikę pri- prantanii. Ten vra parašvta 
statyti inaustnnių deiman- sekamai:
tų į Kanadą. Ten buvo Į- 
rengti sandėliai ir jų užlai
kymui pusę pinigų žadėjo __
duoti musų vyriausybė. Bet ‘ANEMIšKA7Tr tuo * budu 
anglų trustas savo pažado™^ fjžiuti-nvkti ” 
nepildo. I Kanada pristaty- } Tl • , ,
id- ""''tekt Tnitono iki a°! l>eta''iWuosė laik'!

jXdPuTnaSla':^
.Valstijos tu deimantų ne- reikaluose. Taigi
gauna ir Anglijos vyriau-/ Z . t- - 
sybė savo trusto nepažabo- |ėtų hutj

riuos siūloma SLA nariams 
l«ik« Pj “zidentf; vajaus. Ką

Be pakartotinos-nuolati- 
nės ‘INOCULACUOS’ mu
su organizacija pasidarve

gentura praneša, kad vaka
rų fronte vokiečiai pradėję 
vartot keistus žiburius. Gir
di. nakties metu vokiečiudramblys yra negreitas gy- Nacių Vokietija turi nau- 

vulys, bet įbaugintas ar į- , ją bibliją, “Mein Kampf,” į užfrontėje pasirodo keisti

Pykintas jis lengvai pralen- kurią jai parašė Hitleris, žiburiai — šalvkelėse ir ki-
kia greitą arklį. * Joje randam tokią prana-

‘------ — šystę:
Chicaga turi puspenktos “Kurią nors dieną' pašau 

mylios ilgio “subvę,” pože- lis stos į nuožmų karą—ka- 
mio geležinkelį. rą už savo išlikimą... Galų

-------- gale pergalės tik noras sa-
Pati giliausia Atlanto vie- ve išlaikyti. Pagaliau, kaip 

ta yra žinoma kaip Milwau- sniegas saulėtą dieną, su- 
keė Depth. Tai dėl to, kad tirps ir vadinamas žmoniš-
ja išmatavo 
“Milwaukee.”

karo

siškai neatsisako duoti dei-,t “jnoculacijos” jralėtų 
mantų Amerikai. Pavvz- rejkšti0 s ««
džiui,'1943 metais musų prisiminė man. kad pirm 
naujybe užsakė 22.226.900 30 m kaj js
karatų; ang ų tru tas pn- Lietuv„/ Varn,eVį mel- 
sronte vos W,«K) karatų žiau k tej esu ^rd8. 
>r pasakė kad jis padaręs^ falrcerius ka]bant apie 
didelę malonę... “inocukcijų” jdaiymą ne-

laivas kūmas, kurį sudaro bailu
mas, bukaprotiškumas ir į-

-------- . 1 sivaizduotas didesnio žino-
Pati stambiausia Jungti- jimo lygis. Žmonija kyla 

nių Valstijų industrija da- savo didybėn tik per nuola- 
bar yra lėktuvų gamyba, tinę kovą. Pastovi taika ją

--------- silpnina ir žudo.”
Jungtinės Valstijos dabar Kažin, ar daug Vokieti- 

turi virš 100 lėktuvams ve- joj yra tokių, kurie šiandien 
žioti laivų. tai Hitlerio pasakai tikėtų?

Nuo 1939 metų Vokietija

tui. Ar tai butų naujas vo- 
• kiecių ginklas? — klausia 
Associated Press. Jei taip, 
kurioj rankovėj naciai lai
kosi savo slaptą ginklą? Į 
tą klausima atsako vienas 
juokdaris. Esą:

“Yra daug naciu, kurie 
savo rankovėse iau neturi 
rankų: yra tokiu, kurie ir 
rankovių nebeturi; todėl ne
reikia luointis tuo, ko nė
ra. Tie žiburiai gal yra tam. 
kad parodyti Fricui kelią 
atgal į faterlandą...”

Jis sako tiesa!
St. Strazdas.

Japonijos karalius Hiro veda “nuolatinę kovą.” bet 
De Beers’ų trustas kont- dėsling ns ar* sergančioms j hito yra kartu ir japonų po- ji eina ne didybėn, o į pra-

roliuoja viso pasaulio dei- vištoms. Bet kaip tos “ino- 
mantų gamybą jau nuo culacijos” buvo daromos 
1939 metų, kada jis pasi- vištom, ai nemačiau, tik e

piežius, arba visų kunigų žūtį.
kunigas.

grobė į savo rankas Afri- su girdėjęs. Tad jaučiausi Jungtinėse Valstijose yra 
kos deimantų pramonę ir į lyg ir žeistas, kad vištų virš 200 miestelių, turinčių 
partnerius pasiėmė belgų vaistai rek'*r:;nduojarni po 5,000 gyventojų, ir virš 
kompaniją, Societe Gene- SLA m iams. f 1,000, turinčių po 10,000.

Sakoma, kad žodis yra 
greitesnis už paukštį. Jei 
Hitleris butų da greitesnis, 
jis vytų ir rytų savo pasa
kytus žodžius. Visos Hitle
rio pranašystės juk virto tik

LIBERALU PARTIJA GA
VO 329.235 BALSUS
New Yorko dienraštis 

“PM” skelbia, kad pereitų 
rinkimu metu Amerikos Li
beralų Partija gavo 329,235 
balsus.

Liberalų partiją įsteigė 
socialistai, pasitraukusieji iš 
Darbo Partijos, kurią apni
ko komunistiški sąrančiai.
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AMERIKOS LIETUVIU KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠOJ
IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Kur nesimato Lietuvos 
trispalvės vėliavos

Parodą lanko ne tik chi- 
cagiečiai, bet atvažiuoja 
žmonių ir iš gana tolimų 
vietų.

Šįmet parodoje išstatyta 
apie 6.000 gyvulių, dau
giausia raguočių. Be tų gy

Chicaga tun gražų Meno 
Institutą. Jisai randasi prie 
Michigan bulvaro, ant gra
žaus kalnelio. Tūkstančiai _ _ . .
Chicagos lietuvių yra lankę vulių lankytojai turi progos: 
tą institutą. Da ir šiandien pamatyt visokius įrengi-' 
(sekmadieniais) jame gali
ma užtikti lietuvį meno mė
gėją.

Meno Institutą lanko dau
giausia tie, kurie nelanko 
parių ir tavernų, kurios pas
chicagiečius dabar yra ma-! --------
doje. Karo departamentas pa-i

Tame Chicagos institute skelbė naują sužeistų ir už-j 
dabar eina Jungtinių Tau- muštų kareivių sąrašą. Šu
tų meno paroda. Ta proga žeistųjų tarpe užtikau ke- 
instituto frontas išpuoštas turis lietuvius, būtent: An- 
Jungtiniu Tautu vėliavomis, taną Lizdą. Kostą Žebraus- 
Jų yra net 37. bet... ių tar- ką, Juozą Tamolyną ir Vin- 
pe nėra Lietuvos vėliavos. Zakarauską.
Tokia buvo valia tu, kurie ~ IT" . - ,., -- -.r . Cnicagieciai vėl minės Lie-:

dllviauia b«u

Rusiją. Kaip žinote, Mask- _____ *
va savinas. Pabalčio yalsty-; ch; Lietuvių Tary-
bes; .. sako kad Lietuva, « ruoštis
Latvija ir Esti.a jau islais- £ minėti Bus
vintos n- priklauso Rusi- ; didelė svetainė. Tū
lai. A.skus dalykas kad kalbu ir men0
bolševikai butu kele truks-

visokius 
mus. Ir verta juos pamaty-1 
ti. Kurie turit laiko, nuvy-i 
kit į šią parodą.

Da keturi lietuviai sužeisti 
karo veiksmuose

prog-
mą jei pne Meno Instituto pjikia ka<i ;
butų pamatę Lietuvos ve- minįjimas bu/d įškilmin- 
liavą. žinodami tai. paro- į būdavo ir.
dos rengėjai ir nedejo Lietuvos klausimu
SŲ trispalves. _ šiandien yra susidomėję vi-Tai pataikavimas agreso-, d lietuvjai J-
nn Km* ne niiAroc cnnlzn 1 *

.. i sis

riui. Kur jis nuves, sunku 
pasakyti. Komunistai vėl prakišo 

Keistučio Kliube
Dariaus-Girėno Postas stato 

istorinius rumus Gruodžio 3 d. buvo su
šauktas Keistučio Kliubo 

Chicagci senai veikia A- susirinkimas, kuriame teko 
merikos Legiono Dariaus- rinkti naują valdybą. Ko- 
Girėno Postas. Prie Wes- munistai turėjo savo “slei- 
tem gatvės Postas turi gra-,tą,” bet prakišo, 
žįa nuosavą svetaine. Ji se- ■ Mirus kliubo pįrminin- 
nai išmokėta, nėra jokių kui Klimui, komunistai' 
skolų. džiaugėsi, kad dabar jiems

Dariaus-Girėno P o s t a s atdaros durys. Mat, Klimas 
dabar nusistatė atlikti dide- buvo įtakingas vyras ir ko- 
li darbą. Nutarė pastatyti munistai neturėjo vilties at-' 
didelius rumus. kaip pa- imt iš jo pirmininkystę. 
minkla šiame kare žuvu- Savo pirmininku kliubie- 
siems lietuviams kareiviams, čiai išrinko A. Valuką, o 
Tai bus muziejaus ir kny- vicę pirmininku F. Jakavi- 
gvno rūmai, kuriuose lietu- čių. Sekretorium išrinta Lu- 
vis ras sąrašą tų lietuviukų, eilė Dargis. iždininku iš- 
kurie šiandien tarnauja A- rinktas Brighton Park lie- 
merikos armijoj, laivyne ir tuvis kriaučius. F. Mickus, 
cro pajėgose. Keistučio Kliubas yra an-

. tra didžiausia Chicagos lie- 
Kiek tokie irimai kainuos turiu pašalpinė organizaci- 

ir kur jie bus pastatyti, da ja Vienu tarpu buvo susi- 
nėra tikiu žinių, statyba bus ^ręs pavojus, kad tą orga- 
pradėta po karo. Beje. pro- nizaciją užkariaus Maskvos 
ponroiama tokie rūmai pa- agentai komunistai. Teko 
statyti greta Poste svetai- sunkiai ir ilgai kovoti, bet 
nės. bet mano supratimu, kova buvo laimėta ir komu
tuos reikėtų statvt parke— nistams duotas “vilko bilie
tai šalia Dariaus-Girėno tas.”
paminklo.

Imdamasis šito darbo, •
Dariaus-Girėno Postas kvie
čia į talką visus geros va
lios lietuvius, ypač chica
giečius.

Apdegė Juozo Žiūrono
namas

Seną chicagietį Juozą 
Žiūroną šiomis dienomis iš
tiko nelaimė. Town of Lake 

Panevėžys virtęs “Sodoma kolonijoj Žiūronas turi na- 
ir Gomora” mą ir jame kilo gaisras. Pri-

--------- įdaryta nemažai nuostolių.
Viena* chicagietė šiomis kuriuos jis pats turės pa- 

dienomis gavo iš Lietuvos dengti, nes vos keliom die- 
laiška. Panevėžietis Stepo- nom prieš gaisra buvo išsi- 
nas Rokas rašo, kad apleis- baigus namo apdrauda ir J. 
darni Panevėžį naciai sude- Į Žiūronas da nebuvo jos at
ginė visus jo malūnus, o naujinęs.
paskui lėktuvais išgriovę! A. K. Lietuvis,
rati miestą. Panevėžys da
bar* išrodąs kaip “Sodoma DOVER-FOXCROFT, ME. 
ir Gomora.”

Kaip šeimininkauja bol
ševikai. Rokas nerašo, ir
aišku kodėl — vienas neat- Lapkričio 30 d. čia stai- 
sargiai parašytas žodis tek- giai mirė Tarnas Mičas, 70 
tų apmokėti gyvastimi! metų amžiaus pasiturintis

Steponas Rokas kadaise lietuvis ūkininkas, “Kelei- 
gyveno Chicagoje, West vio” skaitytojas. Velionis 

buvo kilęs iš Ilguvos para
pijos, Amerikoj išgyveno

Mirė Tarnas Mičas

Side lietuvių kolonijoj.

Paroda Chicagos gyvulių 
skerdyklose

Skerdyklų savininkai kas 
met prieš Kalėdas ruošia 
Chicagoj gyvulių parodą. 
Tokia paroda suruošta ir šį
met Ji prasidėjo gruodžio 
2 dieną.

ANGLŲ TANKAI TIES GEILENKIRCHENU

Lietuvių Amer. Piliečių 
Kliubo gėda

Gruodžio 1 d. įvyko Lie
tuvių Amer. Piliečių Kliubo 
priešmetinis susirinkimas, 
kuriame teko rinkti pusę 
sies organizacijos viršinin
kų.

Priešmetinis susirinkimas 
vra svarbus susirinkimas, 
bet į jį atvyko juokingai 
mažas skaičius narių. Kaip 

i ir visada, musu kliubiečiai

vėms pridaryta nemažų nuo 
stolių.

Tokio smarkaus lietaus 
brooklvniečiai neatmena.

Brooklne veikia juodoji 
rinka

Sako, kad juodosios rin
kos bizny Brooklynas uži
ma pirmą vietą. Vedama 
plati spekuliacija maisto 
reikmenimis ir kitkuo. Ne
senai užsibaigė keturių mė
sos kompanijų byla. kurios 
pardavinėjo košerną mėsą

ši nuotrauka parodo anglų tankus bombarduojant vokiečių pozicijas ties 
Geilenkirchenu. Dabar tas miestas jau anglų rankose. Aplink tankus ant žemės 
matosi daugybė cilinderių. Tai tuščios tūtos iš anglų kanuolių.

tą vakarą turėjo “svarbesnių jr nuo savo kostumerių lup- 
reikalų. ’ _; davo dvigubai daugiau, nei

Komunistai ir vėl atėjo leidžia kainų lubos, 
organizuoti, kad saviškius Man teko girdėti, kad ir 
pastatyt į atsakommgas vie- lietuviai yra susirišę su juo-
tas- , , , daja rinka. Aną dieną pa-

Buvo renkamas kliubo sitinku kaimyną ir skun- 
pasalpos skyriaus pirminin- džiuosį? kad negaliu gauti 
kas. Komunistai nominavo ■ kiek geresnės mėsos. Vie- 
saviškį, Kreivėną — buvusį na< nėra tų “pointu.” ant-

šaukiama Vakarų Pennsykanijos 
Lietuvių Konferencija

pruseikini “sklokininką,’ _ _
dabar Maskvos davatką., tuvninkai tokios mėsos ne

turi.
—Ana va,—sako kaimy-

0 ra — mano apylinkės krau-
Jis mielu noru apsiima ir

Pranešimas draugijoms, 
kliubams ir kuopoms

Gerbiamieji:
Amerikos Liet. Tarybos 

Pittsburgho skyriaus valdy
ba šiuo laišku kreipiasi į 
Tamstas labai svarbiu Lie
tuvos valstybės ir lietuvių 
tautos gelbėjimo reikalu, 
prašydama visų susipratusių 
lietuvių nuoširdžios koope
racijos ir bendradarbiavi
mo. Nėra reikalo aiškinti 
kokioje neapsakomai sun
kioje padėtyje yra atsidūrę 
Lietuvos žmonės, kada per 
jų kraštą, trijų metų bėgy
je, perėjo viską naikinanti 
karo audra. Ugnyje žuvo 
daugybė Lietuvos žmonių 
turto, o negailestingi oku
pantai pasibaisėtinu įnirti
mu tebepersekioja ir net 
žudo dar gyvus pasiliku
sius Lietuvos gyventojus.

Apskaičiuojama, kad per 
trejis metus valdydami Lie
tuvą vokiečiai išvarė prie
vartos darbams į Vokietiją 
apie 200,000 pačių stipriau
sių Lietuvos gyventojų. Na
cių Įpėdiniai bolševikai taip- ti paskirti j auk

49 metus. Buvo apsišvietęs 
ir draugiškas žmogus. Gi
minės ir draugai sunešė 
daug gėlių. Liko nuliudusi 
žmona, po tėvais Barbora 
Duoba, ir du sūnus. Bronius 
ir Pranas, abudu vedę. Lai 
būna jam lengvas atilsis.

Draugas.

'išlaiko New Ycrke Lietuvių 
Informacijos Centrą, siunti-'išrenkamas 33 balsais! Ar 
nėja delegatus pas aukš- ne juokinga? Kliubas turi 
tuosius musų valdžios par- virš keturis šimtus narių, ge- 
eigrnus. leidžia knygas an-!rame stovyje, bet jie tupi 
glų kalboje, kuriose nušvie- savuose užpečkiuose. Atei-

nas — reikia eiti “ten ir 
ten,” tai gausi kiek nori ir 
be štampų...

A ... , Reiškia, tai juodoji rin-na 33 komunistai ir jų ben- ka 
drakeleiviai, kurie daro ką! * --------

apsaugotų ją nuc galutino 
sunaikinimo. Mes. jų krau
jo broliai, pirmieji turime 
atsiliepti į tą pagalbos 
šauksmą.

Mums reikia skubiai ir 
rimtai pasitarti, kaip pa- 
sekmingiau galėtume prisi
dėti prie Lietuvos gelbėji
mo darbo ir kaip įspūdin
giau surengti ateinantį Lie
tuvos nepriklausomybės, va
sario 16 d., minėjimą.

Tuo tiksiu, ateinančių 
1945 metų pradžioje, sau-į
šio 21 dieną, sekmadienį,! .'"“ vra nukirta irri komunUtn žmomiV Ka^^^tuvės tvarka. Mat. dirb-yra šaukiama Pittsburghe ,,et™!?m/Lyra paskirta irgi Komumstų žmogus Ka-. visose) kas sa-
lietuvos Gelbėjimo Konfe- R™^V^Tema' ------S-i5™nL
rencija, kurion esate prašo-V1’ S4.»00 Nors tai neina
mi SM> atstovus Za SUma' bet lą SUbaltl meS
nuo taek^eražt nariu poi‘urin?e-"f.^CTdabarne- ___
viona afofKva‘ r -duosime ALT lesų Lietuvos; Istorija apie brooklymetes

Ko’nSSĄos posėdžiai dirt«. lai lietuvė, pro^
Įvyks Lietiniu Piliečiu Sve- uz Pu,s™eclo:k!to; V1‘

čiamas ir išaiškinamas lie
tuvių tautos pasiryžimas gy
venti laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu. Visiems 
tiems svarbiems darbams į- 
vvkdvti reikalinga nema

nori.
Užsibaigus susirinkimui 

vienas narys - kliubietis pa
sakė: “Šis susirinkimas, tai.

Lietuviai perka karo pa
skolos bonus

Brooklyno lietuviai vėl
žiau kaip $50.000, kuriuos Lietuviu Amerikos Piliečių' perka karo paskolos bonus. 

- - - - Kliubo gėda!” Jis pasakė ž.‘"au vieną lietuvi, kuns
tiesą. Esu matęs daug apsi-! Plr.ko uz du tukstanąus do- 
leidimo ir visur, bet niekur! *eriV’ bet atsisako uzregist- 

Kiekvienai kolonijai yra I nemačiau tokio narių apsi-i i'uoti. Viso jis yra pirkęs uz
nustatyta atatinkama kvo- i leidimo, kaip šiame kliube. aP2f 10,000 dolerių. 

r,ta. Pittsburgho miesto ir vi- Biznio direktorių pirmi- to, ką lietuviai perka
21 diena sekmadieni" isos va^a!^n®s Pennsylvani- ninku išrinktas A. Velička,

- *■’ ics lietuviams yra paskirta;
x: att ixx.. ...... sieriuII1 įsruiKuts viivnis-i —~j £~.— .—

kas. Direktoriai liko tie pa- v^it§ is darbininko algos 
tyS atskaitoma tam tikra suma.

A. L. Taiyba yra pasiryžu
si trumpiausiu laiku sukel
ti

tainėj. 1725 jane St, South 50 nebebus jau jokios pro- Central Brooklyne gyve-- — *-i  5.   _ _ erne no I i ATnT’Ao ImovA I Mn Mat s»/"\ Lrts cnimc irlFOKlP"Side, Pittsbj-gh, Pa" 3 vai. už Lietuvos laisvę ko- na Petrokų šeima. I _
votį. *- nes prosas sugedo ir žmona

išvaikščiojo visas krautuvespo pietų.
Kadangi Lietuvos gelbėji- Lietuvos žmonės visas ša

mo drrbas "eikalau a dide- vo ičsj^relbėjimo viltis vra naujo proso jieškodama. Vi
sur iieškojo, bet proso ne

-Ta konferfįife. «-Vmi-i v^^čin^nVh?^ k™*uvę kuri taiso senus

lošia tvarka yra ir kai 
kuriose kriaučių dirbtuvėse. 
Neteko girdėti, kad ši tvar
ka butų praktikuojama pas 
lietuvius kontraktorius.
Negeras lietuvių paorotyi

surpryzo pares

lietuvius

gi grūda tūkstančiais Lietu
vos žmones į Rusijos gilu
mą. atkraustydami Lietu
von rusus ir mongolus.

Beginklė lietuvių tauta, 
nėr savo slaptai veikiantį 
Lietuvoje Išlaisvinimo Ko
mitetą, šaukiasi civilizuoto
jo pasaulio pagalbos, kad

krria

Pas Brooklyno 
madoje visokios 
gimtadienio, ženybinio gy
venimo ir kitokios. Susida
ro būrys moterėlių i? vaikš
to po stubas, kolektuodamos 
žmonių pinigus. Pi^:r» ios 
imdavo po d” z7Vc/ * 
dabar ima net iki penkinės.

Tos “parės” galų gale y- 
ra paprasčiausio girtavimo 
sueigos. Štai pavyzdis:

Vienoj žinomoj svetainėj 
šiomis dienomis buvo su
ruošta “surpryzo parė,” ku
rią padėjo ruošti moterėlė, 
kuriai ji ruošta! Susirinko 
virš šimtas žmonių, nusile
sė ir net susipešė!

Tai savo rušies rakietas, 
Brooklyno lietuviams jis da
ro gėdą. V. P.

“rams”-

savo vargstančių brolių bei 
seselių ir padėkim jiems iš- 

11”1’' sigelbėti iš baisios nelais-
įs msv

drsugros LHo.
’eloratai 
mi i korferncija šio suva

žiavimo nrca surinktos

atvežtu "t'u krta-iyėg bej vergijos.

prosus. Atnešus paliko savo 
prosą, kuris buvo pataisytas 
ir įdėtas krautuvės langan.

T, . . , Kada Petrokienė atėjo
Iki malonaus pasimatymo r atsiimti, krautuvę bu-

•op r m stos Amerikos |«u įusu delegatais Lietuvos vo apgulę žmonės, didžiu-
Lieiuvin Tar. bai. l u ? « k Gelbejimo Konferencijoje,; moje moterys.

—Bai gaš. reikia pirkt tądingai vam’Tu ir. viskms sausio 21 d., Pittsburghe
T."etuves ??lf*ėiimo dar 

bams. A. L Taryba dabar
ALT Pittsburgho skyr. prosa—sakė viena.

valdyba. —rpau ^a nereikia-
---------------------------- - kita—aš pirksiu.

-tarė

“KELEIVIS“
YRA GERIAUSIA HAVANA KALĖDOMS 

U žrašy kit jį Savo Draugams ir Giminėms

PAAbKMIMAS:

“Keleivis” Jungtinėse Valsti, 
Prašom prisiųsti mums pren 
resą to asmens, kuriam lai 
mėti. jog tai “Kalėdų Dova:

Prieš pat Kalėdas musų Ac 
meniui gražų pasveikinimą ’ 
rį, pažymėdama, kad tai yr 
sime “Keleivį” ištisus 1945

se kainuoja metams $2.50. 
įeratą ir paduot aiškų ad- 

ti užrašot. Prašom pažv-
M

inistracija nusiųr tam az- 
kalėdinį “Keleivio” nume- 
Jusų dovana, ir siuntinė- 

ėtus.

KELEIVIS”

E3”) Broadaay, So. Bostoi Mass.

—Ar iš galvos krausto- 
tės? — atsiliepė Petrokienė. 
—Juk tai mano prosas ir 
kaip jie drysta statyt į lan
gą?

Aišku, Petrokienė savo 
prosą atgavo. Bet užtai ki
tos moterys ją apšaukusios 
raketierka, kuri tą prosą 
buvus “užsteliavus” ir dau
giau sumokėjusi.

Tai menka žinia, bet ji 
daug pasako. Žmonės šian
dien negauna ir labai rei
kalingų prekių.
Karo veiksmų metu dingo 

lietuvis kareivis

ALIJANTAI ATSIPRAŠĖ

Brooklynietė Janušienė 
gavo liūdną žinią. Karo de
partamentas jai pranešė, 
kad Luksemburgo fronte be 
žinios dingo jos sūnūs, sar- 
žentas Alekas Gudamskis. 
Tur but jis buvo paimtas į 
nacių belaisvę.

Janušienė turi kitą sūnų, 
kuris tarnauja Dėdės Šamo 
armijoje. Šis kol kas tebė
ra Jungtinėse Valstijose. 
Brooklynas plaukė; prida

ryta daug nuostolių
Pabaigoj lapkr. Brookly-: 

ną ir apylinkes buvo aplan
kęs smarkus lietus. Žemes- 

i nėse vietose buvo užlieti ke
liai, lietus užtvindė daug 

ibeismentų. Ypač krautu-i

Alijantų generalinė ko
manda pasiuntė Berlynui 
notą atsiprašydama dėl pa
skandinimo vokiečiu ligo
ninės laivo “Tuebingen.” 
Tą laivą paskandino alijan
tų karo aviacija.

Naciai yra paskandinę 
visą eilę alijantų laivų su 
sužeistais kareiviais, bet nei 
karto jie neatsiprašė.

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CAMTSEH

VTETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimu. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

giu ir Užkandžiu.
či* inonama ir "KFl KIVIS" 

pavieniais niimcnmii

90 MII LftURY STREET 
woaras<TS'x m .*■»

t
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Naciu Barbarizmas 
P rancuzijoje

Pasaulis neužmirš to. kas /’amėlynavęs 
dėjosi ir dedasi šio karo Į kankinimo.

nuo baisaus 
Nacių budeliai

plakė jį skuriniu rimbu; jo 
nugaroje buvo 50 baisių

metu. Istorija duos astrono
miškų skaitlinių apie mate
rialius nuostolius — išgriau- žaizdų, 
tus miestus, sudegintus kai- “Kai kada naciai prakti
nius bei sodybas. Bus smul-, kuodavo ir masinius kanki- 
kiai apskaičiuota, kiek ge- nimus. Kai kada prie vieno 
’ežies išeikvota liejimui ka- žmogaus buvo pristatyta 15 
nuolių. šovinių, bombų ir. kankintojų. Kai kada na- 
kitko. Be to, istorija paša- ciai stverdavosi daugiau 
kvs kiek žuvo žmonių—ei- ‘modernizuoto’ kankinimo, 
viliu ir kareivių. Pavyzdžiui, jie surišdavo

Bet istorija negalės pa- žmogaus kojas ir rankas į 
sakyt' vieno' dalyko — pa- daiktą ir mesdavo oran; 
sibaisėtinų kentėjimų, ku- mesdavo taip, kad jis nu
liuos teko pergyventi oku- kristų ant apverstos kėdės 
puotų kraštų žmonėms. Jie kojų; mėtydavo, kol žmo- 
buvo žinomi tiktai tiems, gus netekdavo sąmonės, 
kurie jau negalės kalbėti. Tuomet budelis paimdavo 

U Vis dėlto tuos kentėji- kibirą vandens ir pildavo 
{ mus istorija minės. Da yra ant jo..Kai šis atsigaudavo, 
į ’ žmonių, kurie patys kentė- kankinimas būdavo tęsia- 
‘ jo ir matė savo artimu jų mas toliau, 

kentė jimus, štai ka ras j j “Gal manote, kad taip
vienas francuzu armijos ma (nukankintą žmogų naciai 
oras Rene Chauvin: siųsdavo i ligoninę? Ne, jis

“Aš rašau tik dėl to. kad 
amerikonai žinotų vokiečių] 
žvėriškumą. Tai bus pa
prastas atpasakojimas to. 
kas dėjosi Francuzijoj vo-

— kiečių okupacijos metu. Ta 
okupacija Francuzijai kai
navo mažiausia 200,000 jos 
sūnų ir dukterų gyvybių.

kulkos. Matėm tik suman-1 
kytą masę. Ir. kas budin-! 
ga, savo aukas naciai šau
dė suklupdytas! Tokioj po
zoj buvo rasti lavonai.

“Visa tai gali išrodyt ne
tikėtina. Negalima daleist, 
tad pasaulyje butų tokie 
žvėrys ir budeliai, kol pats 
savo akimis to nematai, į 
Įeikia tatai matyt karia ir 
ritą. Tuomet, pagaliau, 
žmogus įsitikini.

“Aš visa tai mačiau savo 
paties akimis. Mačiau na
cių barbarizmą ir prašau A- 
merikos tuo neabejoti.”

Taip kalba franeuzas ka
rininkas. Jis daug pasako. 
)et toli gražu ne viską. Jis 
buvo vienas iš daugelio mi- 
ionų. kuris išliko gyvas, 
ias daryta okupuotoj Fran

cuzijoj, daryta ir kitose ša- 
yse, ypač Lenkijoje ir Nor

vegijoje. Po šio karo da bus 
išlikusių ne tik franeuziškų 
lene Chauvinų. Jų bus Len 
rijoje, bus Norvegijoje ir 
bus Lietuvoje. Jie galės pa
sakyti daugiau, negu pasa
kė franeuzas Rene Chau-

FRANCUZŲ “PALECKIS”

Francuzai dabar teisia ir šaudo savo koliaboracio- 
nistus, kurie tarnavo sveti mos valstybės okupantams. 
Tai yra lygiai tokie pat gaivalai, kaip lietuvių Pa
leckis ir kiti. kurie parsidavė savo tėvynės okupan
tams.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!

—Sveikas, tėve! Ką pa
sakysi?

—Aš tau nasakvsiu regli 
naujieną, vaike. Pas mane 
buvo atvažiavus iš Bruklv- 
-•? T^mbos vaisko paslas ir 
kalbino, kad aš pristočiau 
prie bimbinių susaidės.

—O ką tėvas jam atsa
kei?

—Aš jam sakau, kad aš 
turiu savo susaidę. Ji vadi
nasi Ščeslyvos Smerties 
Draugyste, tai tegul Bimba
pnrasu kxvu pi iv
jos. Ale tas paslas rokuota, 
kad Bimba nelabai norės 
rrie tekios susaidės prigu
lėti, kuri rūpinasi apie ščes- 
lyva smertį. Sako, Stalinas 
neužilgo užvajavos visą 
svietą, tai Bruklyno bimban- 
torria mirti da nenori. Ir 
kaip jis man nušnekėjo, 
Maike, tai prie komunizmo 
busiąs tikras rojus. Sako, 
visus savo priešus išgalaby- 
sim, jų skarbus pasiimsim 
ir gyvensim kaip ponai. 
Kain tu, vaike, rokuoji. ar 
t-i ą-eras skymas? Jeigu 
ji« ištikro taip padarys, tai 
‘-ai vertėtu prie ju prisidė
ti?

—Neapsigauk, tėve.
—Ar sakai, taip nebus, 

kaip komunistai kalba?
—Žinoma, kad ne.
—O iš kur tu žinai?
—Ta parodo Rusija. Jau 

30 metų kaip bolševikai te
nai stengiasi savo “rojų” 
pastatyti, bet io kaip nėra. 
taip nėra. Ne tiktai nėra jo- 
1 io rojaus, bet žmonės netu
ri nei duonos, nei laisvės.

— ~ai Lodei komunistų 
gazietos rašo. ka i žmonės 
pc Stalino saule laimingi?

—Jie rašo dėl biznio.
— Koks jiems to biz

nis? Ar Stalinas jiems už
moka už tai?

—Ar Stalinas jiems už
moka, aš, tėve, nežinau. Bet 
aš žinau, kad jiems už tai 
užmoka tie, kurie jų laik
raščius skaito. Ne tiktai už
moka už laikraščius, bet ir 
aukų sudeda. ,

—Tai kodėl jie tokie dur
niai?

—Aš, tėve, 1 nenorėčiau 
juos tokiu žodžiu įžeisti.

—Na, tai kaip juos kitaip 
pavadinti?

—Aš juos vadinu lengva
tikiais. Šitokia silpnybė yra 
bendra visiems zmon • s. 
tėve. Visi žmonės nori ge
riau gyventi, ir kas tit. ža
da jiems šviesesnę ateitį, to 
ii° klauso ir pradeda jam 
tikėti. Taip, pavyzdžiui, pa- 
rapijonys tiki savo klebo
nui, kuris žada jiems dan-

gaus karalystę po mirties; 
kiti gi tiki komunistams,
kūne žada įkurti rojaus gy- ką aį rasiu, mačiau
venimą dar šiame pasauly. rav0 ’ties akimis
kaip vieni, taip ir kiti yra ‘ Hitlerio . patain()
lengvatikiai. įnaliaub” aš buvau leitenar-
,T7^r tai tu n°n pasakyt,! 4.qs anrpoie Da pirmia” 
. ■?_e' dangaus kara- >,uvau cjvjijs inžinierius. T 
lystės as negausiu po smer- francuzu požemio judėjimą
ties;

—Ne. tėve; tavo “kara
lystė
pėdų po velėna. tuota« ir klausinėjamas. Ma-
, “Tai kaip bus, Maike. . no iaįmeį buvau tik kiausi- 
Juk as jau n misiąs ant tos nėjamas ir po keturių dienų 

lv paleistas. Viso ten buvome 
....... , . ,"" 25 žmonės—vvrai ir motn-

r.ai taip. kaip n- su tais len- Kambarėlis turėio 12 
gvatikiais. kūne perka ko- pgdu , ir 30 M
nuliūstų literatūrą. Kaip jie £ Maistas buvo toks: ket- 
nematys rojaus zemej, taip d 
u nematysi jokios karalys- ; o vandens kick tik no. 

les danguje. į »
—Maike, aš nelabai no

riu tau tikėt. Eisiu pas za

aš įstojau 1942 metais
, -ii* - -- iame dirbau. 1943 metu bus uz kokiu sesių kovo m5nesi buvau ar„j.

intencijos užpirkau...
tavim tėvoVC* ▼ UII, W ’ hnc• zv<v-

kristi ioną. pažiūrėsiu, 
jis ant to pasakys.

—Iki pasimatymo, tėvo

'ri! Miegojimui turėjom ke- 
i-ris mažus suolelius.

buvo gražinamas į kamerą 
ir vienintelis jo maistas ir 
vaistas būdavo vanduo. Nie
ko daugiau!

»
“Moterų likimas būdavo 

da liūdnesnis. Jos kankinta 
tain žvėriškomis, taip begė
diškomis priemonėmis, kac 
šioje vietoje nedrvstu apie 
tai rašyti. Spirginimas kru 
čiu pagalba degančio ciga- 
reto buvo tik pradžia naciš
ko ‘universiteto.’ Kas dėjosi 
‘^l'au, tegul jums padeda 
’us” vaizduotė.

“Jr stebėtina kad dauge- 
n •i'* šitaip kankintų žmonių 

išliko gyvi — aišku, visam 
gyvenimui sukoneveikti. Gi 
apie tuos. kurie neišlaikė ir 
mirė. tegul kalba sekamas 
pavvzdis:

“Šių metu rugpiucio 25-- c _ r -•*
dieną iš vokiečių buvo at 
imtas Fort de Romainville 
kuri vokiečiaiįbuvo pavertę 
politinių kalinių koncentra 
cijos stovykla. Be didelio 
nešvarumo ir baisaus dvoki 
mo. mes da radome 11 la
vonu — 10 vyru ir 1 mo-! vyi

ka: “Franeuzai. kuriuos na- Vi-s lavoną. Lavonai buvo
iai įtarė e^ant partizanais 

■buvo prirakinti nrie s‘e-
____________ Inos. Rankos ir kojos buvo

laio nriveržtos kod žmogus 
H’I.ADELPHIJOJ ARĖS- np<ra’ėt’i naiudėti. Kasdien 
TUOTA 70 MEILUŽIŲ -ėPn ateidavo sargai, pasi-

vin. Bet ir jie pasakys tik m A
dalį tų kentėjimų, kuruos «
pergyveno nacišku barbarų ATS/l/id JL4/. HaiO r vlCrdlianiS
aukos. Tos aukos, kurios 
niekam ir niekada jau ne- 
nasakys savo kentėjimų.

Garbė ir amžina atmintis 
tiems, kurie mirė už savo ir

R. D. Valentai. Jei kas Išaiškintas Veteranų Darbo 
tamstai tvirtina, kad rusų Statusas
maršalas Timošenko yra _____ _

------ -------- ----- ------------ -- I/*1?. ^o-b"ns, ’ “is Bostono Pranešama, kad pagal
visos žmonijos laisvę. Gar- Rusijon nuvažiavęs airvs, Tautinės Karo Darbo Va- 
bė naciškų barbarų aukoms! Jis yra arba ignorantas, dybos interpretaciją 1940

-------------------- arba juokdarys. Jau vien metų Karinio Lavinimo ir
tik mongoliškas Timosenkos prievolės Akto, karo vete- 
tmas parodo, kao jis nėra ranas, sugiyžęs Į pirmykštį 
airių kilmės. Jis yra gimęs darbą, privalo būti priim- 
Besarabijos gubernijoj, ku- ^ toms pačioms parei- 
ri tuomet prigulėjo Rusijai, goms, tartum jo tarnyba 
ir Rusijoj užaugęs. Reyoliu- niekada nebutu buvus nu-

Vidaus Frontas
Šeštoji Karo Paskola

šeštoji Karo Paskola, ku-j cijos metu, kovose su Vran-įft?'^^* 
rios tikslas surinkti keturio- gelio baltagvardiečiais Uk- 
liką bilionų dolerių, kurių rainoj, jis yra pasižymėjęs
oenkis bilionus tikimasi su- ■ kaip gabus raitelių vadas.' j “
rinkti iš pavienių ašmenų. Kiek mums žinoma. Ameri- GERIAUSIA KAREIVIAM 
oficialiai prasidėjo Iapkri-Į koje jis niekad nėra buvęs DOVANA
jo 20 dieną ir tęsis iki 16 c v - a n- nu ---------
d. rgruodžo.u i a • ’ i. •-i.anCn ,O* Geriausia dovana, kokią

Karo pabaigos, kurios net . -1U,.'1Z .al . . laL,^a' galima kareiviui duoti, tai
patys vbkiečiai laukia, ne- tiesą, ginčų musų pante kraujo. Ji gal iš-
oalšant visų pranašavimų. ua vU^menė^ ^eni^ gelbės jauno kareivio gj'- 
kol kas dar nesimato, ir žv- aa •xra.-. j . . .e vybę. suteikdama progos Šiauši armijos ir laivyno ™o ye^Ir.^lys. Jeigu visuo- ^žti pa, sav() mvflira^o. 
autoritetai sutinka, kad Vo- mene.-l ein.a JMHfai. jie neis- nekantriai jo lau-
kietiia sumušus, praeis ma- -engiamai atep.nd. ir spau- ki tjna
žiausia pusantrų metu iki .» atspindėjimo
T.„z,ni;,.į ki: botų. musų spauda nebu- Jums

(OWI)

Japonijos sutriuškinimo. / 1,1 us* fiRluua. y tai . nipko nepa-
Vokietija ginasi visomis tikra gyvenimo reiškėją, kenks, nes visų pirma dak-

pajėgemis, todėl Euronos! A. J. Tomkus. — Lietu ^rai įstns jūsų sveikatą, 
karas tęsis iki iš nacių busjvos žemėlapio nuo “pradžiosĮ’.1 f . kokios nois pnezas-

. . . . -. . gautas besąlyginis pasida-J lietuvių atsiradimo” nėra. ir į llef. j^sų kraujo negalima
žvėriška’ kaifcnami. V įsų vimas. Naciams pasidavus. - niekas nežino, kada lietu- tai jo neims. Yra

mums teks tęsti dar bran- viai atsirado. Apie Lietuvos zmoniU- kūne jau po tuzi- 
gcsnes kovas Pacifike. Vien kunigaikščius galėtumėt ras Pa. P3™011.1 aukojo, ir jiems 
tik krovinių transportacija ti žinių kiekvienoj Lietuvos p31 nei kiek nepakenke. 
į Pacifiko bžizes yra 25 nuo-į istorijoj. Visuose miestuose yra
šimčiais brangesne už tian- S. J. Romanui. — Skelbi- kraujui aukoti Raudonojo 
sportacija Francuziion. Be mų kaina priklauso nuo Kryžiaus punktai. Reikia 
to. palaikyti karo Jėgas Pa- skelbimo didumo. Pnsiųsk ter[aj nuvykti ir nusiųsti sa- 
cifike. reikalinga dvigu- tamsta skelbimą, o mes pra- vo kraujo į frontą, kaip do- 
bai daugiau prekybinių lai- nešim, kiek jis kainuos. vaną musų kareiviams, 
vų. nes tolis nuo namų ba- P. Samoškai. — Už pre-
zės yra nepaprastai didelis, numeratą ačiū. bet bendra- Bostono Raudonojo Kry-

nežmoniškai sužaloti ir su
versti į krūvą. Musu gydy
mo iai nustatė, kari pirm nu- 
-žijfb'^o šie žmonės buvo

' o a? ra/V-m suveržtas daik-
; . . i mdavo keli^ f ran cirkus ir tan spygliuota viela. Tą at-

, ?na. l)e? sa\aite> baisiai kankindavo. Mačiau į likę. naciai juos sušaudė
naxti rhiladelphijos polici-, eran<nza kuris per tris die-'s-rogstančmmi kulkom. Pa- 
,a padarė ablavą ant vieš- nas jš-eilės buvo kankina
oučių ir suėmė apie /0 vy
lų ir moterų. Visi jie kalti
nami už paleistuvystę. Tarp 
suimtųjų buvo daug karei

viu. jurininkų ir armijoj 
tarnaujančių merginų.

PERKINS TRAUKIASI IŠ 
SAVO VIETOS?

Washingtone k a 1 b ama. 
kad Darbo Sekretorė Fran
ces Perkins trauksis iš savo 
vietos. Jei Perkins rezig
nuos. i jos vietą gal bus pa
skirtas Darbo Federacijos 
vadas Tobin.

VOKIEČIAI TURI ŠEŠIŲ 
MILIONU ARMIJĄ

Iš Europos pranešama, 
kad vokiečiai turi dar apie 
6,000,900 kareivių. Daugu
mas jų esą vakaruose, prieš 
alijantus.

REIKALAUJA PASAU
LIO ŽINiU LAISVĖS

Associated Press žinių a- 
genturos nariai Naujoj An
glijoj vienbalsiai priėmė re
zoliuciją. reikalaujančią pil
nos pasaulio žinių laisvės, 

: kuriai daugiausia priešina- 
. si Maskva.

Aukokite Raudonajam 
dryžiui. Reikalui atėjus, jis 

■ adės ir musų broliams Lie-
urvoje.

s<ko’n to. n’"’ nematėm nei 
mas. Mačiau kita. kuris nuo tu gaivu, nei krtiniu. į ku- 
viršugalvio iki padų buvo r'es buvo įtaikiusios tos

ČIA ŽLUGO JAPONŲ LAIVYNAS

Šis jūrlapis parodo Formozos salą, Ves kuria Ameri
kos bombanešiai sunaikino japonų eskadrą, plauku
sią žemyn. Filipinų link, kad suduoti ameijkiečiams 
netikėtą smūgį .Tas japonų laivynai dahaijfculi Pa- 
cifiko dugne. ’

Siekiant to tikslo, reikia i‘1.arl’i.y-?dresų 
daugiau visokių pabūklų: !s,untlneJam- 
daueiau B-29 sunerfortu

niekam ne- žiaus kraujo ėmimo cent
ras yra po num. 485 P»oyls- 
ton St. Galima telefonu pa-

daugiau M-47 thunderboltu . m*
daugiau M-4 tankų su hull- ta? -vra Toledo- Unijoj 
dozer peiliais. Dar didesnio

Seniausias Euronos mies-.šaukti KEN: 9060 dėl susi-
eznmo.

skaičiaus reikia lėktuvnešių 
prekybos laivų, gazolino, a- į 
lyvos ir šaumenų.

Dėdė Šamas kviečia vi
sus amerikiečius stoti tal
kon. Skolinant pinigus Dė
dei Šamui, atliekamas ne 
t.ik aukšto patriotingumo 
darbas, bet ir gera pinigų 
investacija. nes ji apsaugo
ta dideliais valstybės ištek
liais.

Svetimos kilmės ameri
kiečiai šiame kare pasirodė 
psa milžiniškas ir labai pa
tikimas paramos šaltinis, 
kai tokia daugybė ių gimj- 
-tiu kentėjo brutaluma ir 
sauvaliavimą nuo priešo, 
kuri šis karas vra pasiryžęs 
nušluoti nuo žemės pavir
šiaus. Šis karas stoja už do
rą ir teisybę ir kovoja prieš 
žvėriškumą ir sadizmą. To
dėl jis yra visų garbingų 
žmonių karas. Ir iis „enete- 
siamas. Visi pnvaio orisidė
ti pne jo uiuaigimo. Kai ki
vi Kraują, tu paskolink

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA

SU SPALVUOTU 2EMLAPIU.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 1953 metų 

revoliucinės Lietuvos 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- 
,as žemlapis parodo da!»aitinės Lietuvos ru
bežius ir kaip šalis yra [culalyta į apskričius. 
Tai vra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip 
g’rrjė Lietuvos Reapublika ir kaip ii išrodo. 
<*ia teij,a visi svarbesni dokumentai: Steigia
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet 
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia visą Lie
tuvą iš lauko ir iš vidaus.
Kaina.......................................................... $1.00

KELEIVES
636 Broad’eav So. Boston. Ma^s.
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Korespondencijos
“«. bą, kad gauti drabužių Lic-

PITTSBURGH, PA. j Abeku. Todėl kai Gaba- 
liauskas ir Pivaronas atėję

Bolševikų propaganda su-1 į svetainę .pamatė, kad A- 
gadino gražią LMD jubi- Į bekas yra garbės svečias, 

lėjaua nuotaiką abudu atsisakė kalbėti. Bu-
--------  vo palikta ta “garbė” tik

Lapkričio 26 d. Pittsbur-i Mažuknai, kuris, žinoma,
gho Lietuvių Mokslo Drau- • neatsisakė būti vienoj kom- 
gija minėjo savo 40 metų1 panijoj su Abeku.

J tuvos žmonėms. Dabar pra- 
Į' dėta rengtis prie Lietuvos 

Nepriklausomybės 
mo.

Pateisono Lietuvių Drau
gi jų Sąryšis gražiai darbuo
jasi Lietuvos išlaisvinimo 
byloj.

BAI F skyriaus bingo bus 
gruodžio 17 d. Liet. para', 
svetainei 7 vai. vakar . 
Ižanira 50c. Prašom daly
vauti.

SKAITYTOJŲ PAKEISKI UAL
---------------

Alex Stulpin iš Rochester, Mat, gyvenu ant ūkės, darbi- 
N. H., prisiuntė $4.00 ir sa- ninku negalima gaut, tai nėra 
ko: “Tai UŽ ‘Keleivį’ atei- laiko Maikio Tėvui ir ant ta- 
nantiems metams ir vienas bako prisiųsti.
doleris Maiklui dovanų.1 
Linkiu ‘Keleiviui’ keliauti 
ilgus metus.”

Mrs. J. Lokis, 
Brooks, Altą, Canada.

Eva Petraitis iš East St. draugai prisiuntž Mai- 
Louis, Ilk, rašo: “Kaip aš 
matau, tai senis generolas 
labai mėgsta šviestis iš bon-

kio tėvui amunicijos be 
komentarų

sukaktį. Tam tikslui buvo 
padėta daug darbo ir išlai
dų nepasigailėta. Buvo su
tvarkyta graži koncerto pro- 
giania ir paruošta skani 
v ištienos vakarienė.

Bet graži nuotaika buvo 
sugadinta bolševikų propa
gandos triksais. Ir tai buvo 
padaryta be žinios ir suti
kimo LMD narių, vien tik

Dainininkas Sadauskas ir 
Cinikai, turbut, nieko neži
nojo, kas yra Abekas, to
dėl atliko savo pareigas 
gražiai.

Be reikalo jieškoma dur- 
nesnių už save

/ t'išauk mas i Patersone 
lietuvius

Patcrsoniečiai

, . j-, • — • -n A. Mažeika iš \Vaterburiokos. todėl siunčiu jam ?2.o0. prisiuntė ,14 50 (už du 
tenusiperka paniukę.” prenumeratos ir už knygas);

F. Jenkins iš Akron, Ohio, S10;

Nujausdama, kad dėl to 
švindelio reikės metiniam 

. .. Draugijos susirinkime aiš-
parengimo komisijos poli- į Gintis, komisija bando jieš- 
tiskais sumetimais, kad pa- j<oti durnesnių už save. Per- 
agitavus už Lietuvos pn- statant Abeką kalbėti buvo 
jungimą pne Rusijos. 'aiškinama, kad už kelionę 

Tiesa, šio parengimo ko- jam nereikės mokėti, nes ji

u i-, 'į'1“"8’- Alen? B™žieriš išChica- du
mes žinom kokias kančias;gos rašo: “Be Maiklo ir jo ir 
šiandien kenčia Lietuvos garbingo tėvo butų neįma- _ ,. ‘ . „ ..
žmonės. Mes, kaip lietuviai, noma gyventi, užtad siun- P° penk:?? p.ns.'.un^: ‘
turim ištiesti savo broliams čiu $3.00, kad jie ir toliau na I’^trausk‘ene ‘s Sh^wsb'.y
ir seserims Lietuvoje pagal- mane lankytų ir linksmintų, ry, -lass.; irs. Julia Bart 
bos ranką. Dabar yra dra- Su Maikiu ir jo tėvu aš ne- J°hnst°n’ R- L ’ 1* • ' uzenas i;
bužių vajus; visi esate kvie^ siskirsiu iki grabo lentos.” Detrolto’ ™m- ArnausK&s
čiarni prisidėti ir aukoti

me-

13

drabužių kas tik galite. Pra
šom drabužius atnešti į lie
tuviu šv. Kazimiero parapi
jos kleboniją. 147 Montgo-

______ Woodstown, N. J.; Anna M’c-
Nuo Jono Yranmano iš ^evK:h “ 'LLLL'L’"',: To?y Z“‘

Philadelphijos gavom tokį 15 taniltst K
mmižkima- ‘•i.Ani Kupris is Akrono; Mrs. A. Yur-

misija juk ir susidėjo iš 
tokių žmonių, iš kurių gali
ma buvo visko tikėtis. Nors 
jie nesiskaito bolševikais, 
bet šiaip sau “progresy
viais” ir gana gražiai moka
su bolševikais sutartinai darė jokių išlaidų. Reiškia, 
dirbti, o ypatingai tokiuose jieškoma durnelių, 
darbuose, kur bolševikams .
reikalinga “vienybės” ir. Tačiau dėl Abeko. nepa- 
“bepartyviškumo” skraistė, Į sitenkimmo priežastis yra 
kad pridengus rusišką pro- n„e išlaidos, bet principe.,

sai į Pittsburghą esąs atva
žiavęs “savais reikalais”, 
ar pro šalį važiuodamas su
stojęs ir apsiėmęs pakalbę 
ti. Reiškia, bukit ramus,

pareiškimą: “Labai aciu . „v
jums, kad priminėt, jog esu įus ?? Detr?lto2 B' ?°U"E !s| 

mėly Place. kur drapanos skolingas Maikio tėvui, to- Brookljno, A. Krom i.homc- 
yra priimamos. Drabužių dėl siunčiu monc-v orderi ir stead°; Mrs. A. Lakęs is P ap
galite atnešti bet kurią die- tegul ‘Keleivis’ lanko mane - • J-’ir Ma&'‘a'^na >tan;
ną ir valandą. Patersonie- kaip iki šiol. Aš jį skaitau x- 5?lparal.so’ ,Ind; J***’ 
čiai taip pat yra prašomi nuo pat jo gimimo ir skai- Mrs* N' Puzen Ib Efi»ewater. N- 
prisidėti prie vietinio BALF tysiu kol numirsiu.”
skyriaus. Gelbėkim žųstan-

Penkta* Puslapi*

ŠUNES SURANDA ŽEMĖJ MINAS

PRIMUŠĖ RUSŲ ŠVEN
TIKĄ

pagandą už Lietuvos pri
jungimą prie Rusijos. Tai 
tos komisijos pasidarbavi
mu ir buvo padarytas bol
ševikiškas siurpryzas LMD 
jubilėjiniame parengime.

Kada Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai skaitė laik
raščiuose apie LMD rengia
mą jubilėjų, buvo sakoma, 
jog yra rengiama koncer
tas, prakalbos ir vakarienė. 
Tuose panešimuose nebu
vo nei prasitarta, kad rusų 
aimijos pabėgėlis F. Abe
kas bus to parengimo vy
riausiu ka’bėtojum. Visi

LMD nariai, Abekas nepa-.čiį Lietuvą! ' J. Kavaliauskas iš Mill-
Juozas Jokubavičius, vale, Pa., prisiuntė prenu- 

BALF sekr. meratą už naują skaitytoją 
----------------- ir sako: “Gavau staršam vy

li AVERHILL. MASS. čių generolui naują karei
--------  vį ant vienų metų ir pri-

Nugala'oijo antrą moterį siunčiu jo adresą. Jis vadi
nasi Petras Dailidėnas, išNes niekam nėra paslaptis, 

kad komunistai yra su ku-j 
nu ir dūšia parsidavę sveti-;

J.; Joe 'Vaitkus iš Philadelphi
jos; F. Maselskis iš Arcadia. 
Calif.; Katy Macenis iš Detrio- 
to; Chas Rakštis iš Amsterda
mo; Steve Zadzavičius iš York- 
ville, Ohio. ir Mrs. Beatriče Ka- 
minsky tš Hartfordo.

Aciu visiems!

Saipano sala Pacifiko
Šiomis dienomis musų Pittsburgho. Jeigu genero- • vandenyne, nuo kurios pa

ntai valstybei ir jai tamau- buvo nužudyta Fran- las jam patiks, tai jis. žada kyla Amerikos bombanešiai
ia Mes dar nesam pamir- Kuttei. 39 metų amžiau.;- ii ant toliau pasilikti jo ka- ir skrenda bombarduoti To- - -.................- —’--------- - kio, turį 15 myHų ngio 6sę, ką tokie Abekai, Bim- Trot’rif?. ^os lav°nas bu\° 
bos ir Pruseikos kalbėjo tais ’'a^as rUtO slaur°J ga^ę- 
]aikais, kai Hitleris su Sta- didelio tenementimo
linu bičiuliavosi. Jie piketa-

reiviu.

W. Zarauskas iš Eliza- 
namo užpakalv. Padaręs beth, N. J., prisiuntė Mai-

mylias pločio.

Į ta, žandas suskaldytas ir 
• veidas apdaužytas. Jis ‘sa
iko, kad užpuolikai įsiveržė 

Lawrence, Mass. — Čia Ho virtuvėn ir sumušė. Vie- 
buvo labai primuštas rusą: nas jų esąs iš Andovero. 
stačiatikių cerkvės šventi- Policija suėmė tūlą kareivį, 
kas Piateski. Galva pramuš- paleistą iš armijos.

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS
Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi veikalai

vo Washingtone Baltąjį Na 
mą ir prezidentą Roosevel
tą vadino Wallstryčio tar
nu. Tik tada jie atsivertė 
prie “dvasios šventos.” ka- 
da Hitlens užpuolė stan- 
ną; jei tik Hitleris su Sta
linu vėl pasibučiutų. mūsiš
kiai komunistai tuojaus ki-

skrodimą valdžios daktaras kio tėvui $3 ir priduria. PA J IEŠKO J IM. A I
pripažino, kad ji buvo pa- Gil dėjau, kad staršas ge- Pajieškau kūmų, Povilų Karpavi
smaugta, bet lytiškai nebu- nerolas apsirgo šungrybių čių, kurie išvažiavo iš Jerome, Pa.,
vo paliesta. Valdžios orga- apsivalgęs. tai prisiunčiv aku?’bku^ našiT^sviiavo
nai tačiau mano, kad pik - • trirublę ant liekarstvų 

era Iii ir» teikiu t iksi:—- ___________ _______
turėti, bet kas nors ji nu- F. Shuklis iš Scranton i«- Ji’ yra kilęs iš Kaunijos, viekš 
baidė. Piktadaris kil kas‘ Pa., prisinėia 52.50 Maikio
neišaiškintas. tėvui ant padnocku ir pa- nės man pranešti jų adresus: <5i)

-: greičiau kara ONA UKANAITĖ*

iš Jerome, Pa., i VVaterbury, Conn. 
Taipjri pajieškau savo pusbrolio Juo-

ITl/or\»rt Havtnanrv, - —— Kll r ar o--- R.'-T

manėm, kad kalbėtojais bus į'.Tįj'esmę Lžgied7tų3rdar L TaL antra panaši tariu jam
kartą parodytų, kad jiems žmogžudystė Haverhillyje. i baigti.
nerupi Amerikos laisvė. Rugsėjo mėnesy čia buvo • ——-

prie panašių apystovų nu- Elzbieta Navickiene,

“Liet. Žinių” redaktorius S. 
Gabaliauskas, Sandaros pre 
zidentas P. Pivaronas. Ma
žrimą ir kiti iš vietinių; a- 
j ie Abeką LMD nariai nei 
sapnuote nesapnavo.

Jei komisija apie Abeko 
pakvietimą butų nariams 
raportavus, tai visą jos dar
bą margis butų nunešęs ant 
uodegos: nariai nebūtų lei
dę Abekui kalbėti jubilėji
niame Draugijos parengi-! 
me.

Komisija apgavo ne tik 
nulius ir publiką, bet ir dai 
mninkus. ir vietinius veikė

1610 E. Adams St.. Springfield, 111.

Kitas dalykas, tai, LMD,Įrūdyta Yvonne Hamel. 45 . Worcesterio prisiuntė $6.9< 
kaip demokratinei lietuvių r^etų moteris. Jos žudika= už savo ir savo draugo pre- 
orgamzacijai, nėra pake- taipgi nėra iki šiol žinomas, numeratas; Jaikio tėvui 
hm su diktatūrų garbinto-; j0(j4į kaj Spėja, kad pataria nusipirkti šiltą “c 
jais, nežiūrint kokios spal-,Įaj „ajj paties pikta- vei kautą.”
vos jie butų rudos ai' ^arįo darbas. -------
raudonos. * j Dabar nužudytoji Fran- Petras Vaitkevičius iš

S. Bakanas. ces Kutter išėjo iš namų su- Harrisburgho. Ilk, sako:

APSIVEDIMAI
Vestis, o ne mestis!

PATERSONO
ŽINIOS

i iitti ivni ^atoE gruodžio 2 d. popiet. Siunčiu 3 dolerius už “Ke; 
LIETUVIŲ diena ji neparėjo namo leivį’’ ir patariu kitiems ji 

ir neparėjo visą nedėldieni. užsirašyti. Aš prisiskaičiau 
Kur ji buvo. niekas nežino, visokių laikraščių, bet “Ke

Pajieškau merginos nuo 20 metų 
amžiaus ir dautriau, Amerikos lie
tuvaites, svorio 135 svarų ir dau- 
sriau, turi but sentimentališka ir 
sveika, suprantanti šeimynišką gy
venimą. Pirmiausia atsiuskit savo 
paveiksią. ~ (50)

J. B. LELIONIS-TAILOR.
37 Ten Ej-ck St., Brooklyn, N. Y.

Nuo dabar iki Kalėdų 
Keleivis” atiduoda nupi

ginta kaina labai naudinga.
knygas. Štai jų surašąs:

Teisių Vadovas ir Patarė
jas jau išsibaigė, prašome 
daugiau užsakymų tai kny
gai nebesiųsti.

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

Gyvulių Protas — D-ro 
Zell'o mokslinės studijos a 
n'P gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui, kodėl šunelis loja am 
mėnulio? Ką reiškia arkliu 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai an- 
janka? Ar lapė ištiktųjų y- 
ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 2-2 
puslapių. Kaina buvo $1.25, 
dabar tik 65c.

Ben-Hur — 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 
'>o"ieživs Yrs» Kristaus Įpė- 
Jin’s?—Parašė kun. M. Va
ladka’ išleido “Keleivis.”

Į Didoka ir įdomi knyga. Kai 
na buvo $1.25, dabar—50c.

Bibli;a Satvroie—Tai yra
knyga, kur Biblijos paša’ o- 
jimai yra atvaizduoti juo
kingais paveikslais. Kaina

buvo $1.00, dabar tik 50c.
Kokius Dievus Žmonės 

Garbino Senovėje?—Parašė 
Iksas. Tai labai įdomus ir 
pamokinantis leidinys. Die
vų ir tikybų istorija paduo
dama nuo saulės garbini
mo iki krikščionybės laikų. 
Knyga turr 272 puslapius. 
Airi 100 puslapių pašvęsta 

, vien tik senovės liettivių 
dievams apibudinti. Čia yra

larročvla zltitioriaii Volrv į «»|/s rkCKspr
įvairių Lietuvos dievų, dio. 

į vaičių ir šventųjų. Bet kny
ga ne religinio popudžio.

Į Priešingai, ji parodo, kad 
dievus patys žmonės kuria 
ir patys juos naikina. Kny
gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
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 
{■arašyta knyga. Paprasta 
kaina—$2.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai—Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c. /

Prašom pasinaudoti pro
ga ir įsigyti gerų knygų nu- 
l i* intom kainom. Po Ka
lėdų šito nupiginimo nebus. 
Kainos vėl bus pilnos.

Užsakymus prašom siųs
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS”
63S Broadsvay,

So. Boston 27, Mass.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtą*.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

kalakutų balius, šią pramo- j” 'lį™nas*buvo' ras! Alice Pulasieoė iš Brook a„G^?3^JS,k."Sj.
gą surengė parapija* zrnn- X-------------- -------- n-----—$9 nn 1—lot.
nių dalyvavo
būrys. Parapijai - ____ _ -__ __________

>'g".K3 “'■'“'•'i •*I" d,.: (Prašau iš Kanados štampų nesiųstigi išrodo, kad visą tą lai-Įis Raudonojo kfiržiaus. J* •- Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
ka ii galėio būti kuriame oildėm ir išriuntėm. Ėmė Kaina su prisiuntimu $i oo. pinunr

* • , A !„_x__ ___ geriausia siųst, Money Orderiu, art*
H>pierinj dolerį laiške. Adresas: <-

Kalakutų vakaras ......... ........ ............................
. rtrt.^rt.-. .. Lapkričio 22 d. lietuvių ^io 4, buvo rastas jos la- šia už visus
Jus. Toji k( misija, kviesda- parapijos svetainėj įvyko vonas. Ji gyveno 136 White

Tik panedėlio rytą. gruo- leivis” man patinka geriau-

ma katalikų solistus Aleks. 
Sadauską ir Cinikus, nepa
sakė jiems, kad jie kviečia
mi dainuoti Abeko prakal
bose. Taip pat kviesdama 
kalbėti Gabaliauską ir Pi- 
varona, komisija nesakė.

žaus pelno.
BALF irgi veikia

kad jie turės “garbės” kai- BALF skyriaus valdyba 
bėti nuo vienų pagrindų su Patersone dirba gražų dar-

nors to bildingo tenemen- metus laiko, bet dabar alė
tu. Jos vyras dirba kaip tro- jo iš Lietuvos vtokiškai pa- 

' mas.kų vežikas. Policija veda
‘ardymą.

“Kel.” Skaitytojas.

rašytas atsar.yr 
si dar gyvi." 

C. Klimas iš

kad vi-

w anamie.

PSU1. MIKALAUSKAS 
206 Athens Street.

RO BOSTON. MASS

BUDAS
KLIOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis r: nkvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir *j raktiškai, 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”

€36 Broadway, So. Boston 27, Mass.

NAUJAS MASKVOS 
MONAS

Pa., rašo: “Siūti iu $3; pu
Lžsirašykit Amerikos

LIETUVIŲ NAUJIENAS

Skr’fcia. kad Lenkijos socia
listai užgiria Liublino

kvislingus

sė Maiklui ant 1 lygu. O ki- Mėnesinis žurnalas, 2S puslapių, pa- 
-a- • .veiksluotas ir dau? skelbimų. Kaina

pUSę tGVUl ‘'U ^UmOSZO- 51«W) metams. Adresas: (32)
liu, nes senis vi skundžia- lietuviu n m jienos 
si nesveikuoju* 332 6,h su Phi,ade,”hia 6 Pa

Pereitą savaitę Maskvos 
radijas paskelbė tokią nau
jieną :

“Lenkijos socialistu par
tija buvo sušaukus savo vi- , kad 
suotinį suvažiavimą ir pri
ėmė rezoliuciją, kuria siu- 
loma. kad Lenkijos ‘laisvi
nimo komitetas’ butų pa
keistas i laikiną Lenkijos 
vyriausybę.”

Tai eilinis bolševikų mo- 
nas. Bolševikų okupuotos 
Lenkijos dalyse socialistų 
pairi ja yra uždrausta, socia
listai areštuodami ir šaudo
mi. Aišku, todėl, kad jie ne
gali siulvti. kad Lenki ia 
valdytų Stalino pastumdė
liai iš Vandos Vasilcvskos 
komiteto.

Gerbiama “Rde1 
ciįa! Prisiunčr J 
siuntinėti man 
“Keleives’’ man f
už kitus laikru-du 

užvilkau

io” Redak- 
ir prašau 

«ti toliau, 
nka geriau 
Dovanokit

■enumerata.

RAUMt NU

GAUK

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
»a<iar>tas iš tikro
jo Castile muilo.
’ R P Tšnlairra 

pleiskanas ir viso- 
<ius kitus nešvaru- 

odą. 69c. už bonką.
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Odą Gydančių Vaisto
Mišinys. Pažymėtina jrydnolė dėl 
plaukų šaknims ir Odos (fydymui 

p 50 centų už bonką.
• Pasižymi savo genimu Prisiun-
• čiam per Paštą j visas dalis Su- I vienytų Valstijų.

K Eur
Jei norite žinoti apie kary ir kitus pi 
Įvykius, Ui skaitykite "Naujienas**.
**NauJIenos** yra pirmas ir dldžiausii 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas*, iiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (liimant Chš» 
*•«)» M00. Chicagoje ir luropoje—9t4Ml 
Money OrderJ ar iety aiųakitei

“NAUJIENOS"
i 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
teMpažin/maš Jb*X/f paNystaM

aras °P_?J(tus pasaaUe
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moterius Pasiskaityt
•A. ▼ JL it etrvtJTn imt aŠĮ SKYRIŲ TVARKO

M. MICHELSONIENŽ.

Adomo Rojus

visokių keistenybių. Štai v. e- praleidžia Adomo rojuj 
nas Įdomus lietuvių :'ein ■; pas savo pirmutinę pačią 
atsitikimas. Tai prasidč-’o Onutę. Jis mėgina atgaivin- 
jau keli metai atgal. Tu: ti savo pirmutinę meilę 
Adomėlis nusikraustė pas svaigalais.
savo kaimyną Petrą u Po kiek laiko. Adomas 
burdo. Petras turėjo “i - su Ona Įsidrąsina ir nusi- 
špetną*’ moterį Onutę. Ad >- perka namą su smukle ne- 
mas greitai susidraugavo toli nuo Petim. Dabar jau 
gaspadinė. Tas dranga- i- dalykai visai pablogėjo, 
mas greitai išsivystė i mt i- Petias visą liuosą laiką pra- 
lę ir ilgai nelaukę jiedu p;.- leidžia Onos smuklėj. Ado- 
liko namus, vyra ir du m mas to nedraudžia. Jis lei- 
žus kūdikius. Nors Petrus džia Onai išnaudoti savo 
visur teiravosi ir jieško », kvailą buvusi vyrą. Petras 
bet žmonos su buidingi - praleido pas juos visus už- 
rium nesurado. Prapuolė, dirbtus pinigus. Savo pačiai 
kaip kamparas be pipir Petronei jis jau nedavė nei 
Nuliūdęs Petras rūpino.-i, cento. Vieną subatą Petro- 
kas jam reikės daryti r nė eidama pro Adomo kar- 
kaip mažyčius vienam u.- čiamą patėmijo, kad jos 
auginti. Bet neilgai jis li - Petro mašina ten stovi. Iė-

NAMIE PASIŪTI KOSTIUMAI

Čia matome du ko?-iv.mus ir vieną šlebę — viskas pasiūta namie. Namie 
siūtos drapanos visada būna stipresnės, geriau atrodo ir pigiau atsieina. Jei 
kuri mergina ar moteris nemoka siūti, būtinai turėtų pasimokinti.

“Keleivio” Knygų 
Katalogasl

Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija,* J 
ristiba ir kitos. Visos gero*, visos įdomios ir naudingos.

dėjo. Kadangi Adomas s 
ardė jo rojų ir išsivežė už-

jus vidun, ji rado ten Pet
rą su Ona. Ji pradėjo pra-

drausta vaisiu, tai Petras švti, kad vvras važiuotu su*■ _ - *• _ _ - —- . . — _tuoj nutarė kitą rojų kurti. 
Jis gavo divorsą nuo dingu-

ja namo. Ji taipgi prašė O- 
nos, kad ji liautųsi viliojus

sios Onos ir vedė Petronė-'savo buvusi vyrą, nes tai 
lę, kuri taipgi buvo su vv-j negražu, ir jai, reiškia Pet
ru persiskyrusi ir turėjo dujrienei. kuri jos vaikus iš- 
vaikučius, kurių ji tik . vieną Į auklėjo, yra didelė skriau- 
pas save turėjo, nes skirda- da.
mosi su vyru vaikais pasi
dalino. Ji paėmė mergaitę.

Ona priėjus taip smogė 
Petronei Į galva, kad šiai

mas Įvyko tik dabar. Bu
vo daromos visokios kliū
tys. Nors Petronė mažai ge
ria ir niekas jos girtos nė
ra matęs, vienok jos vyras 
prieš ją liudijo ir teisme pa
sakė. kad ji tą dieną išgė
rus visą pante degtinės ir 
pati puldama susižeidusi.

O, BRANGUS MANO 
MYLIMAS!

AK BUVO VISUOTINAS 
1 V ANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
lą.-. sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį T
n 
1
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
li, r yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
’r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuotakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSl- 
STATYUAVO SAU ŽEME

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės -išvaizdų. Pagal 
daugeli autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
kslas arba kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi.............................................. 10c.

I
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.

TABAKAS.

o vyras sūnų. Pradėjus gą -įnet akyse sužaliavo. Dar
venti su Petru, Petronei rei
kėjo daug nemalonumų pei - 
gyventi, auklėjant du sve
timus vaikus, bet ji mokėjo 
ir viską darė, kad tik vi
siems butų geriau.

Kaip tik vaikai paaugo, 
ji pati nuėjo dirbti. Nusipir
ko namą. Kad atmokėjus 
morgičius. ji dirbo dieną iš

kiek daugiau apdaužė ir 
išmetė ją be žado laukan.

Tai taip jai Ona padėko
jo už jos vaikų prižiūrėji
mą ir užauginimą! Praei
viai pamatę Petronę gu
lint be žado. pašaukė poli
ciją, bet ta inėjus saliunan 
pasikalbėjo su Adomu ir 
nuvažiavo sau, palikusi su

dienos ir labai taupė. Cen-j žalotą moterį. Tuo tarpu 
tą iš jos nei su pagaliu ne- atėjo pažystama moteris ir
galėjai išprašyti. su kito policmano pagalba

Morgičiai buvo atmoka- nunešė Petronę pas save, 
mi ir, rcdos. viskas gerai nes ji ten pat gyvena, ir 
sekėsi. Vaikai augo. abudu ‘ suteikė pirmą pagalbą. Pa
dirbo, ko. rodos, daugiau ir i šaukus dukterį ir gydytoją, 
bereikia. Bet, ant nelaimės. Petronė buvo nuvežta ligo- 
Adomas su Ona išlindo iš ninėn. kur išgulėjo tns die- 
savo slaptingo rojaus. Jiedu nas be sąmonės. Po šešių 
atidarė smuklę kitoj mieste savaičių ji gryžo namo, bet 
daly. Petrienė tuoj patėmv- galva vis skauda ir svaigs- 
jo savo Petre permainą. Jis ta. nes kaulas buvo_ įskel- 
pradėjo pareiti namo vėlai tas. Petronė užvedė bylą 
ir namie pradėjo jam viskas prieš Adomą ir Oną. Tada 
netikti. Jieško jo visokiu ios vvras Petras jai pasakė, 
priekabiu. Prasidėjo vaidai kad jis liudys prieš ją. Kaip 
ir nesutikimas. pasakė, taip ir padarė.

Petronė pradėjo galvoti? Nors tas atsitiko kokie 
kas jos vyrui pasidarė, kad keturi metai atgal, bet teis-

KRAUJO TRANSFUZIJA

O. brangus trano mylimas! 
Nieks šiam pasauly nesupras. 
Kaip karštai tave pamilau— 
Kaip sunku, kaip jus nematau

Kaip tau pažiūriu i akis,
Byla dar nepasibaigė, todėl Man širdisliepsnomis; 
kol kas negaliu pranešti, ku
ri pusė laimės.

Man gaila Petronės, kuri 
taip rūpestingai auklėjo ne
dėkingo Petro ir Onos vai- 

jkus. Ji buvo ir yra gera, 
darbšti moteris. Ji kaip tik 
įmanė, stengėsi savo gyve
nimą su Petru padalyti lai
mingą. Šiandien ji jau ne ta Dar pati aš ^nesuprantu, 
pati moteris. Jos sveikata Kodėl aš tave taip myliu; 
sunaikinta ir nuo galvos Pasaulis meilus. kaip daina, 
sužeidimo atmintis silpna. Kaip matau tpvo šypseną. 

į Tai dar kita skandalingos
Chicagos meilės tragedija. Myliu tave, maro brangus!

Šalta Bulvė. Aš vis kartosiu tuos žodžius;
_____________ Gyvensiu atminamuose,

Lankysiu tavo sapnuose.

Su visa siela ir širdim 
Vis trokštu buri su tavim.

Daug laimės rasčiau pas tave. 
Ir džiaugsmo, kaip gražiam

[sapne;
Mano širdis jau pas tave, 
Mielasis, priimk ir mane.

Z

; leidžia, tos palydi į kapus.
Moterys jau turf pasiga-j Kaip jis ,mon-ms kenkia l iau. 

minusios ir konstituciją, nu- k i ir. <ės rūkę! Pagal A. Apolcvą ir
irruinnėin Iclinhn <1P- <Iixu>reli iš gyvenimo patyrimų pa-įouancią KIIUOO IlKSią, Šie- m-- K Stik!eIis> So Boston. Mass.
i kius ir užduotį. Sulig jos įs- 1909 m„ pusi. 63............................ 25c.
tatų dabar kliubietės vei-ižixes.\TS prie šviesos.
kia. Tai vra garbė Dorches- vieno akto vaizdelis ir monolo- 
,_..• — tras NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie-tenO motei iru, kad JOS taip So. Boston, Mass.
energingai darbuojasi, ne-įsn.m.., pusi. 23...............  ioc.
leidžia liuoso laiko veltui. ••Salomėja-
bet prie kiekvienos progos Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo-

’i • 1 • .i-i 1 nui ealva. Drama viename akte. pa-
, Siekia atlikti ka nors jp a- rašyta garsaus anjrlų rašytojo. Ver- 
žaus, naudingo ir pagirtino, i tetų kiekvienam perskaityti. 25c.

O. S. S.

APIE VALGIUS.
Kopūstų ir morkų priedas

1 puodukas tirštos, surūgu
sios Smetonos.

2 šaukštukai uksuso.
1 šaukštas cukraus.
1 šaukštukas druskos. 
Žiupsnelis pipiru.
liĄ puoduko rupiai sutar

kuotų morkų.
2 puodukai sukapotų kopūstų. 
Trapių salotų lapų. 
Sumaišius kopūstus su

morkom, padėti šaldvtuvan.

’V
Skaitysiu dienas r.r naktis,
Kol tave akys pamatys;
Tada išnyks visi skausmai,
Ir džiaugsis nuvargę jausmai.

Ar tik Dol chesterio Liet. Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak-
Moteru Kliubas nebus vie- to farsas, labai juokingas ir geras 

• , . - .... perstatvmui. Kaina ................... 15c.nmtelis toksai visoj šioj a-
pielinkėj. Jis yra bepartv-. n®L..PL\,Gk , . .r. - - j Trijų aktų ir septynių scenų ara-V1S, laodanngas i- drauglš- ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A.
kas. Jo narės neveda jokiu yečkys. Kaina .................. 35c.

UOTAKOs
SUtarii-■ A ieno akto drama, vaizduojanti 

. ... vokiečių militaristų žiaurumą ir neitai dirba Vien kliubui ir laimingą moterų likimą.
labdarybei, už ką jos ver- Kaina ............................. -”«•
tos pagarbos. SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Taigi, kad atatinkamai Laba: įdomi knygutė šituo svarbiu 
apvaikščiojus savo kliubo 5
metų sukakties jubilėjų. mo- e. Vandervelde. vertė Vardunas.
terys nutarė surengti labai Kaina .............................  16c‘
jaunų bankietą. Arcadia sil£s ir STRAIPSNIAI. 
Hail. 204 Adams St Dor- knvp>, „ io! 
chesterv vra jau paimta ant daugybė straipsnių juokų » tt 
31 dienos graodžio. Prasi- »«trw>ta. Kaina .... 25c.

ginčų aei rėngijes. parojų’kares ni 
arba sroviu. Visos Vien0 ai

Alena Bružienė, dės 8 vai. vakare. Tai bus AMERIKOS MACOCHAS.
!dviguba pramoga. Čia susi- Arba kaip Romos katalikų kunigą* 
'rinkę apvaikščiosim ne tik- Hans Schmidt New Yorke papiovė 
tai Dorchesterio Liet. Mote- KnVge^su^oto^išk^ismatv«z-,tę' 
rų Kliubo jubilėjų, bet kar- <*»»• Kaina ....................... 10c

DORCHESTERIO LIET. 
MOTERŲ KLIUBO

DARBIUOTĖ

Šį mėnesį sueis jau pen
ki metai, kaip Dorchestery 
Įsikūrė Lietuvių Moterų 
Kliubas. Nors kliubas pra- 

kad atšaltų ir pasidarytų ridėjo tiktai su penkiom na- 
trapųs. Sumaišius Smetoną rėm, bet iki šiol jau gerokai 
su uksusu. cukrum, druska paaugo ir dabar narių turi 
ir pipirais, sumaišyt su ko- daugiau kaip. pusę šimto, 
pustais ir morkom. Duodant į f*er tuos penkis metus kliu- 
stalan. išversti ant torielkos i has yra surengęs daug viso- 
išklotos trapiais salotos la- ^ių pramogų, kurios visa

dos davė gerų pasekmių. Į

tu sutiksime ir Naujus Me
tus.

Aš gi nuo savęs, pasinau
dodama šia proga, linkiu D. 
L. M. Kliubui ir ateity ko 
geriausio pasisekimo, vie
ningai dirbti naudingą lab
darybės ir apšvietos darbą.

T. Brazaitirnė. Pekla
RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.pais. e .

Tai yra sveikas, pilnas vi- Apart visokių parengimų, i
taminu priedas prie bile kliubas nemažai darbuojasi j Mėsai ir riebalams.—Vi- 
valgio. ir Raudonajam Kryžiui. Mo- sos raudonos stampos nuo

----------------- terys vynioja bandažus ir A8 iki Z8 yra geros neribo-
Keptos jaknos (kepenys) rengia vakarus jo paramai. ’ tam laikui.

Kliubas taipgi siunčia do
Paimkit veršio, ar kiaulės vanas kareiviams. Ir Ui ne

plonai supiaustytų jaknų vien savo nariu vaikams, 
kiek jūsų šeimai reikia; už- Siunčia isiems.' kuriu var- 

verdančiu vandeniu dai įr antrasai būna priduo-(pilkit
ir palaikykit keliatą minu
čių. Išėmę gerai nušluosty
kit. apibarstykit druska, pi
pirais ir miltais. Tuomet pa-! $5.00. 
spirginkit lašinukų (beko
no). Išėmę lašinukus, į tą 
pačią skauradą su karštais

ti. Dabar kliubas prisidėjo 
prie BALF 17 skyriaus So. 
Bostone, užsimokėdamas

Moterų Kliubas nepamirš
ta ir ser/ančių savo narių.

taukais sudekit priruoštas Komitetas ias aplanko nu- 
- - - - - nešdamos 'dovanėlių. Miras

narei, kliubas nuperka gė
lių. Kuriom narėm laikas

broaiura su peklos 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

F’araSė
METELIONIS.

Šis vaizdelis -parodo kaip yra daroma kraujo trans- 
fuzi.ia (perliejimas). Viršuje San Francisco telefo
nistė aukoja paintę kraujo. Už 48 valandų tas krau
jas buvo jau pristatytas į Marianų salas Pacifiko 
vandenyne ir suleistas sužeistam kareiviui, šita o- 
peracija parodyta vaizdelio apačioje.

jaknas ir ant karštos ugnies 
apkepinkit jas. Bet kepkit 
ne perdaug — tik tiek, kad 
perkeptų kiaurai; nuo per- 
ilgo kepimo jaknos pasida
ro sausos ir kietos.

Tuoj reikia karštas val
gyt. Sudėjus į torielką. vir
šų apdėkit keptais lašinu
kais ir papuoškit žalia pet- 
ruška. Aplinkui apdėkite 
bulvine koše ir karštais žir
niais. .

Supiaustyti ir ant sviesto 
paspirginti svogūnai yra la
bai geras prie jaknų prie
das.

Taip sutaisyt 
galima vaišinti 
svečius. Jos n 
atrodys, bet ka 
nūs ir sveikas v

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

Kenuotoms daržovėms ir
vaisiams. — Visos mėlynos, 
stampos nuo A8 iki Z8 vra' 
geros neribotam laikui.

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

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

arbiauaius 
ik gražiai (

bus ska-* Trečiosios knygutės 
gis. neribotam laikui.

Čeverykams. — Stampos 
su orlaiviais Nr. 1, 2 ir 3 iš 

geios

Kumjcai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir uz pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap- 
■avysU, Ma pakloa vt- 
■ai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, knr Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopestai sa
ga. Ir pr>dc»a»« "peklos" 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 realai.

knyga raaaaaa **K«M- 
»»” Kaygyaa.
AdnaM: “KELEIVIS" 

BROAI»WAY.
SO. BOSTON. MAS> 

Taipgi ir pa»

A. M. METELIONI 
1747 Nary Arenas,

Oetroit, Mieli.

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 .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvir.inkai 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.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
į lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapicai- 
nuojama. Kaina ..................... .... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis reikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO 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 dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTUŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldytr pilietybės įstaty
mai su reikalingais klau-ima-s ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbos*. 
Antra perž:urėta ir pagerinta 
laida. Ka'-a....................................28c.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, k.idėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų be^atystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijoa 
nimiinlimas. Šia knvtra turėtu ne.r- 
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ............................................. 25c.

KODfiL AŠ NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

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

žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- 
ky. Kaina .................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigaL
lės. 382 puslapiai. Kaina ____91.00
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės 
vi:
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamoiciuantie 
skaitymas. Kaina ....................... zbc.

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

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 "Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalt>ėjiniai, hvmoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė garsus Biblijos kritisaa 
Ingersolas. Kaina ....................... 25c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa da.gyot nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos. 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt Antra pa
gerinta laida. Kauta ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: fl | Ne- 

užsitikmtis Vyra.-; f2» Žydinti Giria; 
(3l Klaida; (4) Korekta. Jo-e nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... lBc.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM 

D-ras F. Matulaitis. Ant’-a. peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 28c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigl- 

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
tams Kas yra arba tikisi kada norą 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
necskaityti šita knygute. Kaina 10c. 
“Keleivi*,” 636 Broadtray, 

Soatk Boston, Mass.

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokdas Rujų 
fisai atmeta. Mokslas mano, kad
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Kaip Auga Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas

Priešai labai apsiriko New Britain, No. 11, sek
retorė S. Milukas. Laukia-

tijos kolonijos lietuvių sel- 
I pimo daiguose pasirodė 
gražiau už daugelį didelių 
kolonijų.

Štai, Lewiston, skyrius 
No. 41, narių vienu kartu 
prisirašė 46; pirmininkas p. 
J. Cherry.

Rumford, No. 21. narių 
17, pirm. J. Kawlaicze.

Maryland

Toronto (Canada)

Visų lietuviškų srovių į- ma daugiau narių, nes ko- 
kurtas BALF buvo ir tebė- lonija didelė. , . .
ra smarkiai puolamas Lie- New Britain, No. 29, pir-; Baltimore, No. 64, pirm. 
tuvos priešų: jie nori įkal- mininkas A. Rėkus. ponia J. Rastenienė. Valdy-
bėti, kad musų Fondas ne- Ne\v Haven, Ne. 32. pir-
atstcvau.ia visai lietuvių vi- mininkė ponia Anna Elf. 
suomenei Amerikoje. Ta- Stamford, No. 36, sekret. 
čiau faktai ką kita šneka. S. Cibulskas. Tikimasi greitį 

Fondo ofisas oficialiai a- gauti daugia unarių. 
tidarytas tiktai rugsėjo pa- Waterbury, No. 2, pavie- -i tbaigoj. Intensyvus organi- nių narių 71, draugijų 5.' . pĄ
zacinis darbas vedamas tik Pirmin. A. Aleksis. Tai vie- ‘ z •_ lietuviu i
pora mėnesiu. 1 tą trumpa nas stambesnių skyrių, ža-| * •• • C v 1 i

laikų ikurė jau 90 skyrių, das dar labiau padidėti. 1 °F
kurių 77 jau įregistruoti ir į Wateibuiy. No. 10 pi™. ^bSSoOo^pS, 
turi numerius. Kitų regist- ponia Elena Devemene. K. Jurgeliunas.
racija baigiama. Taigi, per Thomsonville. skyrius jau (--imSrirlc-e No 60 nariu trumpų laikų beveik savai- : kūnas.; pirm. išrinktas 3. ? '’B ' .ilkuS Lith
minga, susiorganizavo net Makaiavicius . Am .Citizen’s Club aukojo'
90 skyrių. Is to jau nesun-; Taigi Conn vak joj jau ? ftQ Už - ži į

ba tikisi skyrių gerokai pa 
didinti, nes mieste lietuvių 
labai daug.

Massachusetts

JUS, 80. BOSTON.

STRASBURGE SUIMTI VOKIEČIAI

Čia matosi begalinė eilė vokiečių, kuriuos alijantai 
paėmė su Strasburgo miestu. -Jie yra varomi i alijan
tų stovyklas karo belaisviams.

sekančios intrigos, kurios 
neišvengiamai veda prieToronto, No. 74, narių 18. 

pirmin, Augustas Frenzelis. 
ši maža lietuvių kolonija Į iiu('^ia iok’ios 
uoliai dirba musų Fondui.
Jos pavyzdžiu galėtų pa
sekti Montrealio, Vv’innipe- 
go ir dar kelių miestų lie
tuviai.

Informacijų skyriams 
steigti ir literatūros apie 
Fondo veiklą teikitės reika
lauti šiuo adresu:

United Lithuanian Relief 
Fund of Airerica. Ine.

19 W. 44th Street,
New York 18, N. Y.
DR. K. PAKŠTAS

ku matyti ir suprasti, kad yra 9 pilnai registruoti sky 
plačiosios visuomenės karš- riai ir du atlieka registraci- 
tas pritarimas ir pasitikėji- jos formalumus. Už spartų 
mas Bendram Amerikos susiorganizavimą šios vals- 
Lietuviu Fondui yra tvirtai tijos lietuviai verti garbingo
garantuotas.

Dabar paimkime plačiąją
Ameriką, atskiromis valsti
jomis ir pažiūrėkime, kas 
kur vra veikiama:

pripažinimo ir padėkos.

Binghamten. No. 51, pir- pie 100, pirm. Wm. Grieš- 
reiškiame gilią viešą padė- min. kun. Em. Krancevičius. I laraitis. 
ką garbingam kliubui.

HaverhilI. No. 59. narių 
50, pirm. M. Matonis, gar
bės pirm. kun. J. D. Žurom- 
skis.

karo.
Welles manymu, pasau

ks organiza- 
nizacijos, kurioje turėtų ly
gų balsą visos taiką mylin
čios valstybės, didelės ir 
mažos. Kitaip sakant, Wel- 
ies stoja už vykdymą tų 
principų, kurie išdėstyti At
lanto čarteryje.

2,533 japoną musų 
mokyklose

Nors Japonija šiandien 
a priešo valstybė, bet A- 

merikos mokyklas ir dabar 
lanko apie 2,500 japonų 

[studentu. Jie vra čia gimė
Sumner B’eHes kriii-',a|M’ni’'

kuoja Anglijos ------------
politiką Lietuvos Vaizdai

Sako, kad ji nuves pasaulį 
į naują karą

vi

Blissville, No. 19, pirmin. j Scranton, laukia 
A. Grigaliūnas. 'pirm. Dr. Frank Sack.

Brooklyn, No. 23, pirm.j , VT
S. Subatienč. t Shenandoah, No. 63, pa-

Brooklyn. N. 39, pirmin.

Californija
Los Angeles, skvriaus No. 

13. pirmininkas K. Lukšys. 
Narių dar maža. bet tiki
mės. kad bent dvigubai pa
didės.

San Francisco apylinkėj 
lietuvių nedaug, bet jie jau 
sujudo ir žada greit skyrių 
ikurti, ypatingai, kad veik
lus A. Skilius iš Chicagos

Tai yra atvirutės su Lietu
vos vaizdais, tinka Kalėdų 

pasveikinimams
Buvęs valstybės sekreto- 

num., Tiaus padėjėjas Sumner 
We!les aną vakarą kalbėjo 
per ladiją apie tai, kas da
ryti, kad Vokietija negalė
tų suruošti naujo karo. Ji
sai mano, kad nugalėtą Vo

“Keleivis’’ turi atviručių 
su gražiais Lietuvos vaiz
dais. Atvirutės tinka bile 
sveikinimams, ypač šiais 
metais, kuomet už Lietuvos 
nepriklausomybę Amerikos 
lietuviai veda tokią Įtemptą 
kovą.

Tos atvirutės parsiduoda 
dviejuose kompletuose. Vie
nam komplete yra 14 atvi
ručių, o kitame — 10. Pas
tarasis komjiletas yra apda
rytas gražiais viršeliais ir 
jį galima vartoti kaip albu
mą, arba galima atvirutes 
išplėšti ir suvartoti pasvei
kinimams bei šiaip kores
pondencijai.

Per abudu kompletu yra 
24 vaizdai, 24 atvirutės. 
Kompletai parduodami po 
50 centų.

Daug jų neturim, todėl 
prašom pasiskubinti kol da 
neišsibaigė.

Užmokestį galima prisiųsti pašto štampOTn, arba 
galima įdėti Į laišką popie
rinį dolerį už abudu komp
letu.

Prašome adresuoti taip: 
“Keleivis,” 636 Broadway, 

So. Boston 27, Mass.

vienių narių 20. organizaci
jų 5. pirm. J. Žebraitis.Lawrence. No. 15, pavie- Leonas Šerkšnys.

nių narių 52. draugijų 4; i Brooklyn. No. 58. narių i Pennsylvania _  tikriau- kietiją kurį laiką turėtų
Chicago (Bridgeportas), pirm. C. A. Vencius. 56, pirm. J. Brundza. šioji Amerikos lietuvynė. kontroliuoti alijantų armi-

No. 3, pirm. Al. Budris. Lawrence, No. 49, pavie- Brooklyn, No. 70. pirm. Daugelis miesteliu dar ga- jos ir kad tos okupacijos 
Chicago (North Side). nių nariu 39, draugijų 10; J. Sherrv (Šertvietis). lėtų suorganizuoti BALF pateisinimui aliantai turėtų

No. 4, nariu 65, pirmininkė sekret. M. Stakonis. Brooklyn. No. 75, pirm. skyrius. Tikimės, kad išsi- surinkti neginčijamų įrody-
- — - - -- - ’ " 'T ~~ —~ Danielius Averka. * ‘.................. - - - • .................................

Brooklyn (Moterų Vieny

Illinois

ponia V. Daugirdienė. Pa- Lovvell, No. 66, narių 76, 
gal kolonijos diduma—na- pirm. VI. Paulauskas.

judins dideliam darbui: mų apie nacių atliktas pik- 
Wilkes-Barre, Kingston, Du tadarybes. “Tegul vokiečiai 
Bois, Easton, Reading, Lu- supras, kad šį kartą jie bu-ių skaičius ganą gražus. ! Nonvood, No. 22, narių bės skyrius, tebelaukiantis___ t _____ y _____ ____

Chicago (Marųuette Pk.), 82. pirm. A. Kneižys. Pa- numerio), pirm. Ona Valai-i žeme, Tamaqua, Shamo- vo tikrai sumušti jų pačių 
No. 5, narių skaičius nepra- gal kolonijos didumą, tai tienė. kin. Hazleton, Forest City žemėje, ir tegul jie žinos,
neštas. Pirm. A. čižauskas. vienas didžiausių skynų. Great Neck (L. I.), No. ir keletas kitų slaunių mies- kad nacių režimas atliko 
šis skyrius galėtų būti dide- >outh Boston,^No.^l7,^na- 2(L jyirm.^ A. \ asiliauskas. tų. Dirva ten plati, tik rei- didžiausių nusidėjimų prieš____ ____ ______________ South Boston, No. 17, na- 20, pirm. A. Vasiliauskas
jis, kolonijoj daug šviesuo- rių 187. pirm. Dr. P. Jak- Maspeth, No. 16. pirmin. Kja gerų artojų, 
menės. mauh. So. Bostono lietuviai P. Kubilius. ———

Chicago (Moterų skvr.),.ypatingai pagirtini, nes jie Maspeth, No. 67, pirmin. Wisconsin
tame gaišiame mieste laiki- No. 18, narių 42. pirminin- suorganizavo patį didžiausį adv. S. Briedis, •miwaiuwx nu ,
nai apsistojo. kė ponia Sofija Barčus, šis į skynų, įtraukė daug žymių Rochester. No. 6o, pirm. R į A San(į ’

' noteru skyrius daug dirba jėgų. I M. Wentis. Racine Nn 73r Raudonajam Kryčiui. i _ Worcester, No. 2a, pirm Racine, o. 3,

žmoniškumą” — sako Wel- 
les. Tai busianti praktiška 
ir būtina pamoka vokiečių 
tautai, kad ji daugiau ne-

Connecticut

valstijos lietuviai 
vieni pirmuiu suskato orga
nizuoti BALF skyrius. Da
bar jų tinklas apima jau be
veik visas kolonijas.

Ansonia, skyrius numerį 
greit gaus. narių turi 14, 
bet kolonija nemaža ir at
eity nariu tikimasi daug

Chicago (“Draugo” skv- J- žemaitis, 
rius), No. 27, pirm. kun. P. Worcester, No. 31, narių 
Cinikas. *31. pirm. J. Giavičkas.
~ Chicago (Brighton Park),| Worcester, No. 62, pirm. 
No. 6. sekr. Pr. Pumputis, i Ch. Tamalonis.

Chicago (Ateitininkų sky- Massachusetts valstijoje 
rius), No. 28, pirmin. pane-į veikia jau 13 skynų. 
lė M. Zutautaitė.

Chicago (Town of Lake),' 
No. 48, pirmin. kun. Jonas

Michigan

Milwaukee, No. 69, pirm. K* , ’ J1 « a Sandvc jdrystų pasaulio ramybę
„i,™:- drumsti.

Schenectady. No. 50, na- . ^vSauskac: P I Netiesioginiai Welles bet-
nų 50, pirm. Kl. Laureckas. ’ gi kritikavo dabartinę ali-

New Yorko valstijoj ture- Kenosha — skyrius jau jantų politiką, ypač anglų ’ų outl daugiau skyrių, pav. SušiOrgaTnZaVu, atlieka f O F- j r rusu pirklvbą įtakos sfe- 
Albany. U&ca, Syracuse, matomus. romis/jo manymu, tai yra
Buffalo, Niagara Falls ir Laukiame taipgi susior-
Yonkers. Prašome atsiliep- ganizuojant skyrių Sheboy- 
ti. Centro ofisas prisius in- gan ir Port Washington. 
formacijų apie skyrių stei- Tai butų apimtos žymesnės 

lietuvių kolonijos.girną.

niekas dausriau, kaip tęsi
mas senos ir pragaištingos 
politikos, kuri yra žinoma 
kaip jėgos politika, didžių
jų valstybių blokai ir juos

Ohiodaupiau turėti. Garbėm pir-i Vyšniauskas. Skyrius tikisi i
mininku skvrius išrinko to gerokai paūgėti. . - J. • ’ PQ, • Akron, No. 34, pirminin-
miesto majore p. Nolan. Chicago (Roseland). No.
Majoras p. Nclan žadėjo 157. nirrHin. P. Niedvares. dalyvauja visų srovių CęveJand. No. 38, pirm.
skyriui visokeriopą pagal-. ^fcero. No. 14, pirmin. J skyi.iaus ^and

Bridgeport. No. 8, sekr. Rockforde skyrius vos su- 
Adomas Viznis ir Antanas siorganizavo. laukia nume- kolonijoj irgi ga etų gyvuo

ti bent vienas skyrius.
New Hampshire

Manchester. No. 53, narių 
37. pirm. J. Vaičiūnas.

Stanišauskas. rio. Pirmin. J. Bacevich
Danburv. No. 77, sekret. Springfielde jau susiorga- 

Helen Vaitkins. nizavo, laukia numerio.
Hartford. No. 12, pirmin. . ---------

ponia V. Petraitienė. Tiki- Maine
masi daug narių.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje apraioori Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų Un pat krikižionių gadynės

_~

3

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pisako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veik?Ias, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, kū
nų jus kariais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jarne nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:"
Ka reiškia meilė ir iš kar ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?

M. Drosuti:
Cleveland. No. 55. sekre

torius K. šiaupas. 
Cleveland. No.

•P. J. Žiuri®.
Ohio valstijoj dar galėtų

būti skyriai Dayton. Youn- 
gstown ir Columbus.

68, pirm.

Nashua irgi lengvai ga- 
Dvi mažutės Maine vals- Į turėti skyrių.

New Jersey

Bavonne, No. 61, narių 
(32. pirm. C. Kalanta. _

Elizabeth, No. 24, pirm. 
kun. J. Simonaitis.

Elizabeth. No. 37, pirm. 
J. Žilevičius.

Elizabeth, No. 45, pirm. 
ponia Ag. Degutienė.

Elizabeth. No. 46, pirm. 
ponia J. Norbutienė.

Elizabeth, No. 47, pirm. 
ponia M. Pavalkienė.

Dar 3 nauji skyriai Eliza
beth mieste laukia nume
rių. Tad iš viso šis nedide
lis miestas turės 3 skyrius.

Keamy and Harrison, No. 
7, narių 34, pirmininkė p. 
A. Pieterienė.

Nevvark, No. 35, pirmin. 
Vladas Dilis.

Patersone skyrius jau su
siorganizavo, turi 38 narius 
ir laukia numerio. Šioj vals
tijoj galėtų dar susiorgani
zuoti skyriai tokiose koloni
jose. kaip Jersey City ir 
Camden.

Risley. N. J., lietuviai u- 
kininkai Jasinskai įr Biru
tė McClain - Vailokaitytė 
aukojo po $50, viso $150. 
Už šį dosnumo pavyzdį B. 
A. L. F. ypatingai dėkoja.

Ųątavtg Ciayfia
/Pufe kiekviena* toretn 
svpraati Dievo ko vi m*.

Knyga didelio foraata, tari 271 pealapj. Kaina popieros apdarais 
—1 UO; aadimo apd.—$1JB, Plnirna galima siųsti popierinį dolerį 
arba "Money Orflarį”. Adranooklt sakančiai:

KELEIVIS, 636 Broadtray, So. Boston, Mass.

Y patintai dabartinis 
perskaityt, naa tik

New York

Amsterdam, No. 33, na
rių 76, pirm. M. Kerbelis.

Pennsylvania

Bridgeville, No. 43, pirm. 
A. Klasauskas,

Kulpmont. pirm. A. W. 
Ruzgis.

Mahanoy Cijy, laukia nu
merio, pirrr.. kun. P. česna.

Mt. Carrr.el 
90, pirm. A. 
BALF centru 
kun. Dr. Kor 
šis skyrius ps 
rinko tikra ki

No. 1, narių 
imbrauskas. 
pirmininko

Įiaus Įtakoje, 
pirmas su- 

ną rūbų: 8-
150 vienetu, i inimalės ver
tės $17,500.1 ii gražu? pa
vyzdis, kuris turėtų visa? 
kolonijas dar an skatinti.

Munhall. N . 54, sekret.. 
ponia Jieva J mkelienė.

Philadelphi; No. 52, pir
min. J. Kava 

Philadelphk 
meno, pira.« 

Fhiladelphif

luskas. 
laukia nu- 

Burokas.
pavieniai 

ponas Yan-nanai por.ia i 
kus aukojo > 100. Gražus 
dosnumo ir gei as širdies pa-
vyzdis

Pittsburgh.
30, pirm. kun

Pittsburgh.
A. Mažeika.

Pittsb 
prieini 
Gutaus

Pittsb!
Side).
J. Misi

PittstBn>’B4> narių a-

^o. 9, narių 
Skripkus. 
26, pirm.

30. (Soho 
. ponia 0.

40 
pirm.

(No.
kun.

Kį reiškia “pirmosios nakties tei
sė.” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

K> reiškia šliubinis žiedas? Raila 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymai jauniems ant gal
vi,? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ište^šjima kad nepadaryti klai
dos?

Kokio smilaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Si 
to nepasako jauniems nei tėvai, n<-i 
bažnyčia, nei mokykis O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet k« 
visi depia, ta atvirai pasako “ leisin- 
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikę ? 'I ai 
opiausia kiekvienos kelmynu.- klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas ’ čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

noterva n 
i? “Teisirkad ir labai nori ? “Teisingas Patarė

jas” ir šita klausimą atsako.
Kokius vyrus moterys myli? Ko

kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivaio tekėti? “Tei- 
cingas Patarėjas” pasakys juma vis-

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užaiiau 
kyn nėščia moteris? Kaip reikia au
ginu kūdiki ?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kuntgama turėtų but ai

di austa kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

į visus šiuos klausinius “Teisingas 
Patarėja.,” atsaso aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 22S 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Is kur ir kaip atsirado žeme?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso "Pasaulio istorija,” Jordano "iSvoliucųos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės "bexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

t I



50. BOSTON.

Maldeno gyventojai neturės Į 
“taksių”; nėra gazolino

No. 50, Gruodžio 13' 1944

Lietuvių socialistų prakal* 
bos Norwoode

Norv.oode gyvuojanti L. Maldene operavo 50 “ta-Į 
S. S. 133-čia kuopa pereitą xi-cab’ų.” Ją patarnavimas' 
sekmadi ni suruošė prakal- buvęs “greitas ir pigus.” A- 
bas. Į Lietuvių Svetainę su- pie 60,000 to miestelio gy- 
sirinko nemaža Norwoodo ventojų buvo patenkinti, 
ir apylinkės gyventojų. Bet šiandien visa tai li-

Kalbėti buvo pakviestas ko tik “laimingos praeities 
“Keleivio” redakcijos štabo atsiminimas.” šiandien jau 

taksimanai”

Aštunto Puslapis

keli tonai karštų suodžių ir Posto buveinėj, bus atdari Ja; g skanių užkandžių.
užbėrė du apačioje buvusius kas vakaras nuo 7 vai. Mo- Draugiškoj

NELAIMĖ SOUTH BOS- BALF MOTERŲ KOMITE- 
TONO CUKERNĖJ TO DRABUŽIAMS RINK- 

--------- TI PRANEŠIMAS
Valant kaminą žuvo lietu- --------- narys. drg. St. Strazdas, skundžias ir

vis, Jonas Šaparnis BALF Moterų Komitetas Aiškino socialistų pažiūras ir visi Maldeno gyventojai.
--------  Lietuvos žmonėms drabu-!i demokratiją ir diktatūrą, šoferiai išeikvojo visas ga-

Valant didiji cukernės žius rinkti praneša, kad vi- Po prakalbų draugės kuo- žolino atsargas ir savo “tak-
kaminą pereitą savaitę įvy- są šia savaitę jų sandelis ir plėtės buvo suruošusios sius” uždarė i garažą, o 
ko nelaimė: nukrito žemyn dirbtuvė, Stepono Daliaus iraugišką pažmoni. Turėjo

darbininkus. Vienas jų bu
vo juodveidis, o kitas — -J.
Šaparnis. 63 metų amžiaus 
lietuvis.

Pakol juos atkasė, jie bu
vo jau be sąmonės. Karštais 
suodžiais jie buvo apdegę malonėkite ateiti moterims 
iš viršaus ir pritraukę iu i adėti ši prakilnų darbą at-! 
j laučius. Nuvežti ligoninėn, likti.
abudu mirė. Taipgi, kurie dar turite Į

Čia aiškiai kalta kompa- atliekamų drabužių ir ma
nija. kuri neprityrusius dar- note juos aukoti, malonėkit 
bininkus pristatė prie tok-! pristatyti šią savaitę. Reika
kio pavojingo darbo, ir prie lui esant, mes duodam dra- gždžiai, kurie gyvena South ma aukotojų yra stambų; 
to da neužgesinus pečiuje bužius išvalyti, todėl nepai- Bostone, susilaukė brangaus biznio įstaigų savininkai.
ugnies. Bet kompanijai nuo
stolių dėl to nebus. Jos dar
bininkai yra apdrausti, ir Ii 
kusi šeimyna gaus gal 
apie $ 1.000 apdraudos.

tik

Jonas šapamis buvo ki
lęs iš Subačiaus parapijos" 
Amerikoje išgyveno apie 33 
metus. Liko nuliudusi žmo
na Morta (Stukaitė) ir su-Į 
nūs Antanas, kuris dabai 
tarnauja armijoj.

International Istitutas 
rengia balių

Mus prašo pranešti, kad 
Bostono International Insti
tute, kuris susideda iš įvai
rių tautybių inteligentijos, j 
ruošia didelį balių penkta
dienio vakarą, 9 vasario. 
Statkrio Viešbuty. įmperiai 
Ballroom. Baliaus pelnas 
skiriamas Instituto patal
poms palaikyti, kurios ran
dasi po num. 190 Beacon 
St.

Instituto taryboje lietu
vius atstovauja p. Ona Ka

35,848 kad per šių metų vienuoliką 
mėnesių policija surado 5,-

-----------------!2o5 pavogtus automobilius.
BALF ruošia bankietą Bet ne visi vagiliai buvo su-

-------- imti. nes gera dalis automo-
BALF 17-tojo skyriaus bilių buvo rasta jau parduo- 

susirinkimas 10 gruodžio ta kitiems, kurie pirko neži- 
nutarė surengti bankietą ir nodami kad perka iš vagių, 
įpareigojo savo darbuotojus! Be to, daug automobilių bū

vius arsto\auia p. una . *4-į pradėti paruošiamaji darbą.'vo pamesta. Apie trys šim-Pociene ir p Ona Ivaskiene. ---------------- - (taj vagilių taiiaus bį¥0»su.
ab’dvi is South Bostono. | . ................... I gautį į,. nubausti.
Adv. A. O. Shallna vra vie-: Gaisru komisionierius }spe-
nas iš Instituto direktorių. 
Rucus atstovauja Harvardo 
universiteto prof. Karpo- 
vič; italus. Sassemo; len
kus. Fiekarska, ir t.t.

Padeda jieškoti išblaškytų 
asmenų

Bostono International In
stitutas apsiima padėti 
tiems žmonėms, kurie nori 
susižinoti su savo giminė
mis. bet nežino kur jie ran
dasi. Institutas naudojasi 
taip vadinamu Central Lo- 
cation Index’u, kurin yra 
sutrauktos Įvairios organi
zacijos. tų tarpe ir Raudo
nas Kryžius. Atskiriems 
žmonėms tas Central Loca- 
tion Index’as neprieinamas, 
bet tenai galima kreiptis 
per International Institutą. 
190 Beacon St.. Boston, tarp 
9 valandos ryto ir 5 popiet 
kasdien, išskyrus subatą. 
Subatomis, nuo 9 ryto iki 1 
popiet.

Republikonai pelnė, bet de
mokratai skoloje

Massachusetts valstijos 
republikonų ir demokratų 
komitetai paskelbė savo pa
jamų ir išlaidų apyskaitas 
iš praeitų rinkimų. Repub- 

. likonai gavę $761.000, o iš
leidę $544.000: reiškia, 
jiems da liko.

Demokratai gavę $25,000. 
bet išleidę apie $30,000; 
vadinasi, iie turi skolos a- 
pie $5,000.

Republikonų raportas de 
sako, kad jie turėję 141 rė
mėjų. aukavusiu po $1.000.

Daugiausia išlaidų turė
jęs Tobinui remti komite
tas. Jis surinkęs $176.000, 
o išleidęs virš $190,000.

nuotaikoj pra-
visų darbinin- leistas vakaras, 
moterų, ateiti Beje, prakalbų pasiklau-; 

talkon. Yra jau daug bak-1 syti buvo atėję ir komunis- j 

sų supakuota, kuriuos rei- tai. bet šį kartą jie užsilai- i 
kia tik surišti. Vyrai, kurie, kė džentelmoniškai. Neda- 
vakarais turite liuoso laiko i rė jokių obstrukcijų, net, 

laušimu nestatė.

ter
'ku.

s prašo 
vyrų ir 

v

sykit. jeigu jie ir suteršti, o 
komitetas tars nelaimingų 
Lietuvos žmonių vardu ačiū.

svečio. Parvyko 30 dienų a- 
tostogoms jų 25 metų amž. 
sūnūs Edvardas, kuris jau

Kitą savaitę sandelis bus trejetą metų ištarnavo gin-1 
atdaras tik dvi dienas, gruo- kluotose Amerikos pajėgo-i
džio 19 ir gruodžio 22 d.

Korespondentė.

Bostonietis gavo $35.000

East Bostono

-nei

Clarence Porter laimėjo sa- leivi.*’ Jis visuomet buvo i bia. kad apie vidurį gruo-
vo bylą prieš Bay State darbštus ir ambicingas jau- 
Dredging and Contracting nuolis. Dabar jis jau vedęs, 
kompaniją. Darbe jis nete- • Laimingos jam ateities!
ko kairės kojos 1943 me-'-----------------
tais. Kompanijai nesutikus
duot reikalaujamą atlygini
mą. ji buvo patraukta teis
man. Valstijos automobilių re- 

Teismo sprendimu sužeis- gistracijos ofisas skelbia.
tasis dabar 
dolerius ir

gauna 
75 centu;

ja šeimininkes Bostoniečiai kooperuoja su 
Bostono ugnagesių komi- pastų

sionierius Relly Įspėja gy
ventojus. ypač šeimininkes 
kurios dėvi naujos

Pašto viršininkas Connel- 
rušTee' b’ skelbia. kad Bostono pu- 

drabužius, kad iie greit už parodžiusi “labai nuo-
sidega, kaip celuloza, kuri sirdaus kooperavimo Žmo 
labai smarkiai dega. Jau ??? b«v°. į’a£n*n}1 anksčiau 
buvo keli atsitikimai, kad išsiuntinėti Kalėdų ir Nau- 
brėžiant degtuką užsidegė ■ s'ei^nl.I?.us- J1®
moteriškės drabužiai ir
pavojingai apdegė.

Legionierių balius

paklausė. Lapkričio mėnesĮ 
i Bostono paštas priėmęs jau 
(87 milionus įvairių laiškų— 
apie tryliką milionų dau- 

■ giau, negu spalių mėnseį.
Pereitą sekmadienį Lietu- Į

viu Salėj buvo Stepono Da-1 .‘Strange Fruj,” byla eina į
naus posto legionierių ba-1 vyriausi teismą
liūs. Žmonių prisirinko tiek _____
daug. kad ir vietų pristigo. Bostone uždrausta parda- 

į vinėti apysaka “Strange 
Cenzūra ir protestai Bosto- Fruit.” Teismo atsakomy- 

no universitete bėn buvo patrauktas vienas
_____  knygų pardavėjas iš Cam-

Bostono universiteto stu-1 bridge. Jis buvo rastas kal- 
dentai leidžia savo laikraš- tu, bet apeliavo. Dabar ir 
tuka. bet pastaruoju laiku apeliacijų rūmai patvirtino 
mokyklos vedėjai ‘ pradėjo žemesnio teismo _ sprendi- 
cenzuruoti jų raštus. Nepa- Pasmerktasis šitą spren 
kęsdamas tos cenzūros, re- dimą dabar kelia į valstijos 
zignavo visas laikraščio re-i Vyriausi Teismą. Jį gina 
dakcijos štabas. Be to, stu- Civilių Laisvių Sąjunga.
dentai buvo suruošę de- -----------------
monstracija — pikietavo u-
niversiteto prezid. Marsh 
rezidenciją ir šaukė: “Mes 
norime laisvos spaudos- 
daugiau. nei mažiau!’’ Kainų Administr. prane- 

i ša, kad aukščiausios kainos 
jautienai, veršienai, avienai 
ri “mutton sweetbreads 
(neck)” pas mėsininkus pa
keltos nuo vieno iki dviejų

Nežinomas p i k t a d a ris centų už svaią. Tuo pat me- 
bandė išgėdinti jauną mer-'tu sūdytai jautienai ir ver

Piktadaris užpuolė jauną 
mergaitę

gaitę, Frances Costello. Ji 
buvo užpulta netoli savo 
namų Somervillėj. Užpulto- 
ii pradėjo klykti ir piktada
ris pabėgo: jis jieškomas. 
nes mergaitė jį pažįstanti.

Massachusetts šunų ir ar- 
,klių lenktynių vedėjai yra 

Koresp. labai duosnųs vytai. Kiek
vienas iš jų davė republi
konų rinkimams po tūks
tantį dolerių. Tokių aukų

--------  republikonai gavo apie 80
Rozalija ir Antanas Šva- tūkstančių dolerių. Didžiu-

Parv-'ko Edvardas 
Švagždys

se ir du metu išbuvo užju-: Bostono rinkoje dingo 
ry demonai; seimininkės tik

* Seniau, kol Edvardas gv- retkarčiais suranda tų vai- 
veno South Bostone prie tė- šių. bet tie prastos imsies, 
vų ir lankė mokyklą, vaka- nenunokę, be skonio, 

gyventojas rais jis pardavinėdavo “Ke- Valdžios pareigūnai skel-

Surado 5.255 pavogtus 
automobilius

Kai kurioms mėsos rūšims 
pakeltos kainos

sienai ir rūkytiems liežu
viams kainos numušamos 
nuo vieno iki trijų centų už 
svarą. Šie kainų pakeitimai 
pradėjo veikti nuo lapkričio 
20 dienos. |

į garažą, o gy
ventojai eina pėsti. Sako, 
kad taip bus per mėnesĮ 
laiko, kol “taksimanai” 
gaus daugiau gazolino.

Duosnųs republikonų 
rėmėjai

Naujiena: bostoniečiai 
gaus lemonų

džio rinkoje pasirodys šių 
metų derliaus lemonai iš 
Californijos.

Sužeisti lietuviai kareiviai

Karo departamentas pa
skelbė naują Sužeistų ir už
muštų kareivių sąrašą. Tarp 
sužeitujų randam du lietu
vius: Petrą Kaleli iš Lynnov J___l— y—-ir iLuvaruą vvmoiuvą is nui- 
tono.

Karo departamentas ne
skelbia vietų nei datų. Pa
sakyta tik tiek; kai jie su
žeisti “Pacifiko ir Europos 
karo teatruose.”------ ■---

Mokyklos dalyvauja karo 
paskolos vajuje

Visos Bostono mokyklos 
šią savaitę da|y\ 'auja šeš
tosios karo paskolos bonų 
pardavinėjime, i Organizuo
tas bonų pardavinėjimo va
jus baigsis šio ketvirtadie
nio vakarą.

Mirė girto jurininko sumuš
tas popas

Massachusetts ligoninėje 
mirė Lavvrence’o stačiatikių 
popas Piateckis. JĮ labai su
mušęs įsikaušęs: jurininkas. 
Muštukas turėjo užsistatyti 
2,000 dolerių kaucijos ir 
laukia bylos.

Lawrence, Mass. — Lavv
rence’o lietuviai parodė di
delio duosnumo, aukodami 
savo drabužius. Į BALF 
centrą Brooklyne jie nu
siuntė net dvyliką dėžių.

y.-.*

Boston EdnoR Company sako
...Nevartok seny elektros lai
dų. Jie yr?. pavojiuK Jie ga
li padaryt trumpą susijungi
mą (short circuit).

BostoR Edtoa fcempany

Vartokite “V-Mail” vokus 
savo laiškams oro paštu

Bostono pašto viršinin
kas da kartą prašo gyven
tojų, kad oro paštu siunčia
miems laiškams jie vartotų 
“V-Mail” vokus, kurie yra 
mažesni ir lengvesni.

Da labiau suvaržė samdą

Karo Darbų Jėgos Komi
sija paskelbė, kad nuo da
bar joks darbininkas ne
gaus leidimo keltis į naują 
darbą, jeigu neturės rimtos 
priežasties taip daryti. Pa
tvarkymas liečia ir mažą
sias biznio įstaigas.

Ruošiasi statyt naują 
miesto rotužę

Po šio karo Bostonas, 
turbut, įsigys naują miesto 
rotužę — City Hali. Pasiū
lyta visa eilė pavyzdinių 
braižinių, kaip miesto va’- 
dybos rūmai turėtų atrodyt.

Jau stinga cigaretų

Bostone jau stinga eiga 
retų. Kainų Administracijos 
žmonės mano, kad tai yra 
pasėka “juodosios rinkos*’ 
manipuliatorių veiklos. Esą. 
cigaretai superkami ir sle
piami “juodai dienai,” ka
da bus galima lupti dides
nes kainas.

OPA žmonės jau tyrinė
ja krautuvių orderius fab
rikantams.

PARSIDUODA 12 APARTMENTŲ 
NAMAS SO. BOSTONE

Rendų atneša $2,592 per metus. Vi
sas namas yra naujai pertaisytas iš 
vidaus ir lauko. Namas talpina sa
vyje tik įdėtą plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apeyvendintas 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.
332 W. Broadway, Se. Boston 27, 

Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farmą ar ją išmainyti ant gerų na
mų, kreipkitės virš nurodytu adresu.

calls to deliver this Christmas
Tūli ją GREITI, SKUBUS. SVARBUS—nes ka
rui nėra švenčiu. Taigi Gruodžio 24. 25 ir 26 
prašom vartoti Long Distance tik būtiniems 
pasikalbėjimams.

NKW INOLAND TILIPHONK & TIUORAPH CO.

Geriausia 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.

Kelly tikrai pralaimėjo 
rinkimus

Tarp demokrato Kelly ir 
republikono Clarance Bar- 

ines buvo kilęs ginčas dėl 
rinkimų. Abudu kandidata- 
vo valstijos prokuroro vie- 

! tai ir Barnes gavo daugiau 
balsų. Kelly pareikalavo 
skaityti balsus antru kartu, 
kas ir padaryta.

Balsų patikrinimas paro
dė, kad Barnes gavo 14,006 
balsus daugiau už Kelly.

Eina gandai, kad tas Kel
ly dabar nori majoro vie
tos. Mat, po naujų metų 
majoras Tobin užims gu
bernatoriaus vietą ir bosto
niečiai turės rinkt naują 
majorą.

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

I

AND NOW
THE NEWEST ADVANCE 

COLD WAVING
IN

E ska F rosted
Remarkable new heatless permanent 
that dees the grandest things to 
you and for yonr hair. It is eiven in 
complete eoolness and detightful 
comfort. and the dramatic »hipped 
cream oil treatment (see it whipped 
ap before your eyes) assures you 
the softest, loveliest nares and the 
mos t manageabie curls ever did see. 
Eska Frosted is the wave of the 
fatnre . . . and it’s here today. Ideal 
with ali t y peš of hair—normai or 
“difficult." 29M*

Other Eaka Wave»—10.00 and 15.00*
CASPER’S 

Beauty Salon

738 E. Broadway, So. Boston

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėldienį iš W0RL stoties, 
950 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

1. Muzika
2. Dainininkė aptometris- 

tė Dr. E. Rudokiutė iš So. 
Bostono.*

3. Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite

savo įspūdžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: WORL Sta- 
tion. Lithuanian Program, 
Boston. Mass. S. Minkus.

Dr. Leo J. Podder
Iš I .e n i it;; rado

Sperializuuia \ yrišku ■>■-
ailpnejim*- Gyvpnimi, permvins 

moterų Moterų ir Vyrų Kės* 
Kraujo ir < l.i<».

Valandos: nuo IU iki 12 dien* 
nuo 2 iki t. nuo 7 iki S vakar* 

'*•» HUNTINGTON kVK.
BOSTON, MASS 

Tel. Commonneaith t.*»7l»

A. J. NAMAKSY
Keal fcs>taie & Insurance 

414 W. BKOADVVAl
SOUTH BOSTON. MaSS.

Office Tel. So Boston W4d
Rot. 37 ORIOLE STREET 

Uet,t Kosburj, Mui 
Tel. parkway 1233-M

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 ik) 4 

ir auc 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 13M

TaL 8OU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiao Toloadoa:
Noo > ryta iki 7 vakaro.

Barcdoaūs:
Noo • ryto iki 12

447 BROADWAV, 
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLORY
M SCOLLAY SQl'ARE, Room 21 
BOSTON. Telef. Fafayette 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKE 
LIETUVIŲ GRABORIUS I* 

BALSAJIUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadtray 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 259* 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorehester Ava 
Tel. COLumkia 2637

į TeL 28624 Gyv.

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandoa; » iki 12 
noo 2 iki k, 
nuo 7 iki t.

Ser-dom • iki lt 
ir Fueitaroa

AKIŲ DAKTARAS 
Iktaieo defektuotas akis ir tinka
mu laiku auerąžinu krieną Itog 
zaminuoju ir priskiriu akintos.

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS

TeL TRObridye 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

UETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 Ir 4-8 

Nedaliomis ir Sventadieaiala: 
■oo 1S iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Iamaa st. arti Central aka.

CAMBRIDGE. MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.

(Tnsured 
Movsrs)

Perkraustom
Ha pat ir į to- 
Umaa rietas.

<aurl oriefinra, kaina nrMtinama. 
2M BROADWAY.

SO. BOSTON, MASK 
Tat 8OUth Rastos MIS




