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Solomonuose Sunaikintas 
Didelis Japonų Laivynas

Tereko Upė Buvo Į JAU NESVARBU 
Raudona Nuo Na- [ŠIAURĖS AFRIKA 

cių Kraujo.
Rusijoj prasidėjo žiemos

23 LAIVAI SU 40,000 KA
REIVIŲ NUĖJO JŪRIŲ 

DUGNAN.

speigai. Volga užšalo.
Paskutinėmis dienomis 

v Stalingrado bare vokiečiai
Bet “ašis ’ nenori prie ši- buvo pradėję smarkiai ata

rius. Mūšį nulėmė mūsiškių 
laivų kanuolės.

Matyt, fašistai jau neturi 
vilties tenai išsilaikytį.
Iki šiol Šiaurės Afrika fa

šistams buvo labai svarbus 
karo teatras. .Juk per Afri- 

. ką eina kelias prie Suezo 
. Kanalo, o tas kanalas vranr-^rartr. tik 2 to smu&jo Pasipažinti. Prie- įuot> tikėdamiesi miestą pa- ąneduos m- hės kplia« ir 

Musisk ai prard° *lk 2 ne tiktai slepia savo nuo- imti ir tuo budu nors dalinai AngllJOS • bes kella*
k n&lkintUVUS. inc rlor maltinio iv • _ i* a r- •^“■^uoliu ° nauuniuvus. gtolius, bet dar meluoja ir atsverti nepasisekimus Afri- 

\Vashmgtonas šią sąvaitę, ginasi “laimėjimais. ’ Pa- koj. Bet ^iSai prįešą atmušė
fašistams butų labai svarbu 
jj perkirsti. Be to, Šiaurės 
Afrikos pakraščiaipaskelbė linksmą žinią. So-1 vyzdžiui, Tokijo geltonsnu-; Kaukaze vokiečiai paskuti-: ^dui?em?o kur^turi

lomonuose amerikiečiai su- kiai paskelbė per savo radi- piais laikais irei iau nenaei- i v • j-j t- ' v ,• daužė didelį japonų laivynų. di j, /kad jie “sunaikinę” vi- TaiTur £uvo
Priešas tikėjosi išmušti mu- są Amerikos laivyną. Gi Ro- priversti net trauktis at^al. ,alxam-- laiŲ Siauies Atn- 
siškius iš Guadalkanalo sa- mos fašistų radijas “atėmė” (Maskva sako, kad Mozdoko veiSuHaS^ ^todėl^o 
los ir užpuolė didelėmis jė- iš amerikiečių visas Solomo- frOnte (Kaukaze) vokiečiai V ir . e . ?3gomis. Mušis prasidėjo pe- no salas. Japonai skelbia ši- bUve Skaudžu“sumuMh lie & kad S,i
±1 ? KoX -tenai T” -5°

’n^OlXnr^?^?u'^^mTi“a,|^"ų7ekT%pITuv^auVn" bar “ ?““«•, kad
laimėjimu Amerikos ano-;atmintis tokia trumpa. Jie nuo vokiečių kraujo. Sėi^Sr^^iite*
nėms ir ginklams. Priešo į buvo jau pirma paskelbę ke-! §Vedu korespondentas pra- ;ni„ 6,^^ a f,T
laivynas buvo sudaužytas į lis kartus “nuskandinę” visą neša iš Berlyno, kad Rusijoj k neturintf j. kiol refkšmė<
•kutus o kurie laivai da išli- 

tie
Amerikos laivyną, o dabar jau

Badas ir Šaltis
Sukaustė Lietuvą.

Pabalčio kraštuose trūksta 
duonos, kuro ir vaistų.
Iš Stokholmo šią sąvaitę 

atėjo liūdnų žinių apie musų 
Lietuvą. Iš švedų sostinės 
pranešama, kad visuose Pp- 
balčio kraštuose, kuriuos vo
kiečiai dabar vadina vienu 
“Ostlando” vardu, siaučia 
ligos, nes žmonės nusilpnėję 
dėl stokos maisto ir kuro.

Amerikos Ginklai Skina 
Kelią Per Tunisiją

ALIANTAI BAIGIA 
ŠLUOTI FAŠISTUS IŠ 

AFRIKOS.

ko nenuskandinti, tie pa-vėl iš naujo jį “nuskandi-gaL sSn^dolfr^te ^s ’ ^ad^ab^
bėgo. no.” Išrodo, kad Amerikos įekias iaS 25 lapsniu (13 fa--J karas turės bu-

Šiandien jau paaiškėjo ir laivynas taip kaip ta antis: laipsnių žemiau zero pasral Afnk°J’ bet
tos batalijos rezultatai, štai čia jis pasineria, o čia vėl Amerikos termometrą ).Vol- ‘ Rpt ir*Rpri,-nn ™
jie: išneria. Ir vis ant viršaus, vis!EOs upė iau užšalusi - * i , • ° PaJ ................... i-i. - ’ .gos upe jau uzsdiusi. žymi faktą, kad jeigu ang-

lo-saksų agresorius galės sa-Nuskandinti 23 japonų naikina japonus. I
karo laivai, su kuriais nugar- Štai, kiek tas jau kelis 
mėjo į pragaištį ir 40,000 ja- kartus “nuskandintas” Ame- 
ponų. Tarp sunaikintų prie- likos laivynas iki šiol sunai-į

kino japonų laivų:
Šarvuočių ................... 2
Orlaivių laivų ......  6
QL-rairJiii»liu 2U

Naikintuvų ...........  46
Submarinų ............... 28
Transportų ............... 86
Tiekimo laivų .........  13
Torpedininkų ......  1

šo laivų buvo: 1 šarvuotis,
5 skraiduoliai (kreiseriai), 5 
naikintuvai ir 12 transporto

= «•» 4il fUU) Izovrhixjni
Iril\ U 25U <*V,WV ihCKKVAVnį.

Iš musų pusės žuvo 2 leng
vieji skraiduoliai ir 6 nai
kintuvai. Naikintuvai yra 
nedideli karo laivai.

Žinovai sako, kad tai bu
vo didžiausis jūrių mušis 
nuo Jutlando kovos pereitą
jį karą, kuomet anglai su
naikino vokiečių laivyną.

Musų laivyno vadovybė 
praneša, kad neskaitant su
naikintų priešo laivų, vienas 
didelis japonų šarvuotis ir 
šeši naikintuvai buvo smar- laivynas ir aviacija sunaiki- 
kiai sužaloti ir gali but, kad no jau 365 japonų laivus, 
nuskendo vėliau. Taigi klausimas, kaip il-

Liudna tik tas, kad iš mu- gai japonai galės laikytis, 
sų pusės žuvo narsusis vice- kuomet jų laivynas turi to- 
admirolas Daniel J. Cal- kių didelių nuostolių? 
laghan. Bet jis žuvo ne vėl-'
tui ir garbingai.

Astuoni japonų transporto 
laivai su kareiviais buvo nu
skandinti mūsiškių laivų ug-

Antras Frontas Pla
čiai Atidarytas.

Amerikos vaidmuo šiame 
kare tik prasideda.

vo pozicijas Šiaurės Afriko- mis jų visai nėra 
je išlaikyti. Lai jis bus priė
jęs arčiau prie Pietų Euro
pos sienos.”

1 Iš pradžios buvo skelbia
ma, kad amerikiečiai paėmę 
j Darlaną nelaisvėn Alžyro

_ . , “7"7,— mieste. Bet dabar išrodo,
Besivydami Romme io ar- , ka(j taį buvo įg kaįno sutar- 
mi«, Libijoj angla, paėmė (as ,anas nes daba|. Darla. 
Tobruką, Bengazj, Derną nas jau laisvas ir įgaliojo ge-

T. x lr Mekll4- 'nerolą Giraud’ą organizuoti
Lietuvoje jau prasidėjo sal- Iš Afrikos kasdien ateina' francuzu armiją 
ėiai, o žmonės neturi malkų, vis geresnių žinių Sudaužy-1 ' Afrikos gyventoj džiau. 
Ligos, alkis ir sultis sukaus- ta nacių generolo Rommelio iasi kad amerikiečiai atė- 
e visą kraštą. Latvija ir Es- a.mija bėga Libijos pajunu io Beveik visi jie pasipuošę 

Uja kenčia da daugiau, nes Tunisijos link, o čia is prie- Amerikos vėiiavukėmis, kad 
šįmet tenai buvo labai praa- šakio ateina Amerikos.sar- odvti ?av0 simpatiias A- 
tas derlius, o 1941 metų duo- vuoeiai Vėliausios girnos merikii. Prezidentas Roose- 
r,os atsarga jau pasibaigus, sako, kad šarvuota amen- veltas tu0 ta jsakė apru- 
\ aismi taipgi prapuolė, to- k,eCių armija kuri paėmė pįnti užimtų Afriko3 kraštų 
dėl žmones sj rudeni ėjo pui- Alžyrą, jau ntasi per Tum- įmones m^tu h. kitokiai; 
kais j ginas rinkti bruknių, s„ą ,r sj utarninką buvo jau rejkaiingais daiktais, 
spalgenų, girtuoklių ir kito- tik uz 100 mvlių nuo Libijos v . ..
kių laukinių uogų. sienos. . Kaip dabar įsmdo, taryo.

Po visą kraštą vokiečiai Tuo tarpu 8-toji anglų ar- piečių armija Libijoj neis-
renka metalą. Iš bažnyčių mija, kuri vejasi Rommelj m'tS-n aS^kmie^S 
rekvizavo varpus, žvakides, per Libiją, be mūšio paėmė a taip angių, hune ją vejasikįelikus ir kitokius metali- Uruką.Vngazi, De'rną ir Ka^rTuSriS 
mus daiktus. Mekilą, kur vokiečiai su ita-

Žmonių daug serga, o vai- Jais buvo įsitaisę labai stip- k^žiai3 ttengėd orteivSs 
stų laba. sunku gaut.; v.eto- , ių pozicijų. “*?; 21 aĮv^

Pa-
Afrikos francuzų opozi 

cija aliantams jau išnyko 
Beveik visi

privežti kareivių į Tunisiją, 
kad užkirstu amerikiečiams

J * , : kelią. Ir sakoma, kad apie
fiancuzų vadai 1Q^0 parašiutininkų jiems

rami, o keturi sužaloti išbė
go į seklų pakraštį, kad ne
nuskęstų, bet tuos bematant 
pribaigė mūsiškiai orlaiviai, 
taip kad visa dvylika priešo

Kalbėdamas pereitą savai- Amerikos Nuostoliai 
l%Se?PKTo'xla,PTeiškt Siekia m Vyrų.
kad šis karas busiąs sunkus Daugiausia jų esą patekę 
ir ilgas, ir kad Amerikos j karo nelaisvę.

, , vaidmuo jame tik dabar Karo Informacijų Biuras
Minu statvtoni.............. 10 prasidėjo. Jisai kalbėjo A- Washingtone šią sąvaitę iš-SoS? ........... 7 m^kos Le^?no mitin«e leido pranešimą, kad Ame-
Prpkvhnc laivu.............108 n'an^nt pereitojo karo pa- j^kos karo nuostoliai iki šiol
žvaSvbos laivm........  5 baubas. “Antras frontas jau sjekia 48,956 vyrų. Į tą skai-

....... atidarytas, ir atidarytas pla- čių įneina visi armijos, lai-
čiai,” sako jisai- ~ “Mes pra- vyno, pakraščių sargybos ir 
dėjome istorinį žygį. Afri- kitų ginkluotų jėgų nuosto- 
kos likimas turi neapsako- Hai. Ir i ta skaičių iškaityti 
mos svarbos taip mums, taip netik kritusieji, bef ir sužeis- 
Jungtinėms Tautoms, taip ir tieji ir prapuolę be žinios. 
Prancūzijai, kuri buvo ge- Prapuolusių yra daugiausia, 
riausia draugė musų valsty- Pavyzdžiui, armijos nuosto- 
bės kūdikystėj ir šauni gink- iįaj įki 12 lapkričio dienos 
lo draugė pirmutiniame Pa- buvo tokie:
sauliniame Kare. | Užmuštu .............. 1.069

“Parblokšta Francuzija Sužeistu ............... 1.531
atsistos ant kojų ir vėl. Di- Prapuolusių ........  29,663
dėlės tautos nėra taip leng- Beveik visi šitie prapuolu- 
vai pavergiamos. Ir kuomet sjejį buvo Filipinuose. 17,- 
naciški prispaudėjai bėgs iš 506 ju buvo amerikiečiai, o 
pasaulio arenos, didinga kiti—filipiniečiai. Manoma, 
Prancūzijos vėliava vėl ple- kad visi jie pateko i japonu 
vėsuos laisvųjų žemės gy- nelaisvę.

Aliejinių laivų........... 4
Pagelbinių ................... 7
Visokių kitų............... 13
Iš viso iki šiol Amerikos

Per 3 Dienas - + , . JIV,VW p<»aen4viiiiun.ų jicmo

stato Laivą. Afr£OJ; JU \r. a^mir°’ paVyko atgabenti ir nuleisti. Amerikos laivą dirbtuvės £ S Bef amerikiečiai turi daug

pradėjo siatyn laivus sieoe- naują rrancuzijos valdžią - £ / -
tinu spartumu. Pavyzdžiui, Afrikoj. Vichy’je Pasilikęs ‘ Pį^ b ; ‘ ~kp,hia
didžioji Henrio J. Kaizerio maršalas Petain skaitomas ^J^kaudu smu’
laivų statybos įmonė Rich- Hitlerio belaisviu ir į jo ske- į- aljanru iaivaTns \fr?koš 
monde nuo 1 iki 12 lapkri- rečiojimąsi jau niekas ne- Sako Solbantu
čio dienos pastatė 5 laivus, kreipia dėmesio. Afrikoje P- 3\ty* -bak0’ *Vlia.- ų
vieną jų net 10,500 tonų. Gi organizuojama ir nauja tf ar^užafoti Be^angtai sa* 
Pacific Bridge Co. Alame- francuzų armija, kuri išvien kad U? ^ra nanr^ f£ 
doj pastatė 8,000 tonų laivą su anglais ir amerikiečiais i + i>Per i dienas, žinoma" visol kovt/prieš Vokietiją ir Ita- suduok skaL-
laivo dalys padaromos kito- Ii ja. Jiems buna suduotas skau’
se dirbtuvėse ir ateina gata- Kadangi aliantai pradėjo
vos. Laivų dirbtuvėms lieka taip smarkiai šluoti fašistus 
tik sudėti jas krūvon ir suvi- iš Afrikos ir artintis prie Eu- 
rint arba sukalti. Bet tai pa- ropos pakraščio, tai pereitą 
rodo stebėtiną inžinierijos savaitę vokiečiai su italais 
tikslingumą, kuriuo tiktai užėmė visą Pietų Francuzi- 

ją, kuri iki šiol buvo da ne-Amerika gali pasigirti.

visuomet 
laimėj i-

ous smūgis, jie 
skelbia “didelius 
mus.”

Bendrai imant, šią sąvai
tę žinios yra geros iš visų 
karo frontų. Maskva prane
ša. kad rusai paklojo da ivu*. guvi vuvv vi^ .iv- sooo Hitl J kareiviu. Gi 

okupuota Daugumas Fran- i? gi Afrfk vėliausios 
cuzijos karininkų tuomet

ANGLIJOJ 47,000 UŽ
MUŠTA. 56,000 SU

ŽEISTA.
Anglijos vidaus apsaugos 

ministeris Herbert Morrison 
pranešė parlamentui, kad 
nuo karo pradžios iki šiol 
per vokiečių oro užpuolimus 
Anglijoj 47,000 žmonių bu-

ventojų priešaky.”
laivų su kereiviais žlugo, vę užmušta, 56,000 sužeista 
Apskaitoma, kad juose ture- ir 2,750,000 triobesių sunai- 
jo būti apie 35,000 japonų, kinta arba apgriauta.
Be to, apie 5,000 japonų ari --------------

QUISLINGAS ESĄS 
BEPROTIS.

Norvegijos fašistų vadas 
;Vidkun Quisling, kuris pa-

daugiau žuvo su karo lai
vais.

Amerikos laivynui šitame 
mušv vadovavo admirolas
Halsey, kuris jau buv o pa»i-, dėjo naciams užimti Norve 
žymėjęs keliuose kituose' giją? yra beprotis ir jau 10 
žygiuose per sį karą su japo- metų atgal turėjo but užda-
raiTs' . , , . 'rytas pamišėlių namuose.

Laivyno departamentas sako Norvegijos parla- 
pranesa, kad musų orlaiviai ment0 narys Carl Kambro,
šitoj kovoj suvaidino labai kurjs dabar 
svarbu vaidmenį, bet jie ne-’« « v • f* 1 < • 11IU I 1 iI•buvo sprendžiamas fakto-

yra atvykęs

KROATŲ PARTIZANAI 
UŽĖMĖ 33 VIETOVES.

FRANCUZIJOS DIPLO
MATAI EINA SU

ALIANTAIS.
Iš turkų sostinės AnkarosAnglijos žinių agentūra 

Reuters praneša, kad kroatų pranešama, kad buvęs tenai 
partizanai Jugoslavijoj pra-i Vichy Francuzijos ambasa- 
dėjo smarkią “ofensyvą” dorius Gaston Bergery keti-
prieš okupantus ir eidami 30 
mylių frontu, užėmė vieną 
miestą ir 32 fortifikuotu kai
mu. Jie pasiekę tų laimėji
mų po smarkių mušiu,

nęs rezignuoti iš Vichy tar
nybos ir su 12 kitų ambasa
dos diplomatų stoti Laisvų
jų Francuzų pusėn, kurie ei
na. su aliantais.

Tenka pasakyti, kad už
muštų Amerikos kareivių ir 
jurininkų iki šiol buvo visai 
nedaug.

DAR 5,000.000 MOTERŲ
REIKĖS KARO DAR

BAMS.
Moterys gali atlikti 80 ATIDUOKIT ATLIEKA- 

nuošimčių karo darbų fabri- MAS PADANGAS, 
kuose ir ant farmų, kuriuos- Kas turi daugiau kaip 5 
paprasta, atlikdavo vyrai, padangas savo automobiliui.

AMERIKIEČIŲ TRAUKI
NYS SUDUŽO ANGLIJOJ, atsidūrė Afrikoj. Kaž-kaip 

Pereitą sąvaitę Anglijoj tenai pateko
susikūlė du traukiniai, vie
nas jų buvo su prekėmis, o 
kitas su Amerikos ir laisvų
jų francuzų kareiviais. Bet 
žinios sako, kad žmonių nu
kentėjo nedaug. Du trauki
nių tarnautojai buvę užmuš
ti ir keliolika kareivių leng
vai sužeita.

ŠAUKS 18 IR 19 METŲ 
VYRUS.

Prezidentas Rooseveltas 
jau pasirašė įstatymą, kuris

žinios sako, kad daug Fran- 
i amennecm cuzii°s kar0 ir Prekybos lai-

rankas ir admirolas Dariam P7'ė]0 ailan"! pu.s?n
kuris iki šiol buvo Vichy ^.daba1' tan,au** ženkle-
valdžios šulas ir vyriausis c a _______ '
Francuzijos laivvno galva. r . o_______ —— Lapkričio 23-2o Bus
kaliniai pagamino Kavos Registracija.

$15,000,000 VERTĖS 
DAIKTŲ.

Alcatrazo kalėjimo virši
ninkas Johnston sako, kad 
kalėjimuos dabar yra 50,000 
kalinių, kurie mielu noru

Bet šeimininkėms regist
ruotis nereikės.

Ateinančią sąvaitę, 23, 21 
ir 25 lapkričio dienomis, rei
kės registiuotis kavos kor-

sako žmogaus Jėgų Konūsi- Jtljekamas privalo parduoti 
jos pirmininkas Paul Mc- 
Nutt. Dabartiniu laiku prie 
įvairių karo darbų dirba 
54,000,000 žmonių, sako ji
sai, bet ateinančiais metais 
šis skaičius turėsiąs pakilti 
iki 62,000,000. Reikėsią
gauti dar apie tris ir pusę tiSrf
milioio vyrų ir apie o,000,- rejkia gauti ,)olicijos nuova. 
000 moterų. doj arba gazolino pilstytu-
CTAI IMAC cicvia i va vėj blanka. surašyti visų pa-
STR A^’ dan^ Seri^ numerius ir Pn*

KAU15RAĮ 51-LKAd. duoti į rationin? boardą.
Tarp Washingtono diplo- -------------

matų kalbama, kad Stalinas SOVIETAI IŠDALINO 
prižadėjęs jaunajam Jugo-, 185,000 MEDALIŲ, 
slavijos karaliui Petrui savo Iš Kuibyševo pranešama,
dukterį, ir kad po karo įvyk- kad per 11 karo mėnesių, 
siančios vestuvės. Taigi ko- Sovietų karo vadovybė išda- 
munistų vadas turės karalių lijusi 185."Ili' medalių už 
žentą, ____ _ narsumą

dirbtu armijai reikalingus t^lčms gauti. Bet registruo- 
daiktus. jeigu tik jiems butų l?k restoranų, hotelių, li- 
duota proga. Jo apskaičiavi- or'n’r”" ic.oioni

valdžiai. Rytinėse valstijose 
pas kutinę diena yra nustaty
ta lapkričio 21. Iš Washing- 
tono pranešama, kad iki 11 
lapkričio buvo sugrąžinta 
jau 637,000 padangų. Ir vi
sas turimas padangas reikia

, .. 1Q . „uuve ponmių ir panašių įstaigų
leidžia saukti arm.jon 18 ir jifi- metu/ lėtu savininkai be. vedėjai, šei-
19 metų jaunuolius. Šib> kamįnti $250,000,000 vėrtė3 mininkėms u kitiems šeimų

busią apie prekių Federalinių kalėji- nariams, kurie yra užsiregis-
' mų kaliniai jau ir dabar dir- travS cukrui gaatl? ^bar re-

, , .............................. . ba kariuomenei reikalingus I^struotis nereikės. Seimy-
bus leidžiami j universitetus (,aiktus Raj irštines če've. noms kava bus duodama ant 

kolegijas, kad paruosti rykai ŠIuot" makoiai ir tt. cukraus knygučių.
šįmet federaliniuose kalėji
muose tokių daiktų buvę pa- 

sumai.

amžiaus vyrų 
2,000,000. Juos ketina šauk
ti už 30-40 dienų. Tūli jų

n kad
juos aukštoms armijos spe 
cialybėms. Kitiems bus duo
ta proga baigti mokslą ka- "aminto $lV(KW,'oOO 
rui pasibaigus. fe ’

Kavos pardavinėjimas ant 
cukraus knygučių prasidės 
30 lapkričio dieną. Tarp 30 
lapkričio ir 3 sausio kiekvie
nas šeimynos narys, nejau- 
nesnis kaip 15 metų, gaus 

1 svarą kavos. (Vaikai

i

— NUMUŠĖ KEMPINIŲ
VALDŽIAI REIKIA 600,- KAINĄ.
000 RAŠOMŲJŲ MAŠI- Kainų administracijos pa- po

NELIŲ. patvarkymu, pereitą sąvaitę nepasiekę 15 metų amžiaus,
War Production Boardo buvo numušta 20 nuošimčių kavos negaus.) 

pirmininkas skelbia, kad kempinių (sponges) kaina, i Restoranai, hote'iai, Hg«*- 
valdžiai reikia 600,000 pa- Kempinės yna vartojamos'ninės ir kitos įstaigos turėt 
prasto didžio rašomųjų ma- koštuvuose ir valymo bei reginti Uvtis, kad galėtų <au- 
šinelių (typewriterių). Jos plovimo darbams. Prasidė- ti kavos. Jos gaus tiek, kiek 
reikalingos karo ir laivyno jus karui, jų kaina, buvo suvartojo per rugsėjo ir spėv 
agentūrom*, smarkiai pašokusi, _ į lio mėn įsius, _ __Ji
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KOMUNISTAI RĖMĖ 
HITLERĮ, SOCIALIS

TAI—NIEKADOS.

“The Polish Review” lei
diny Josef Winiewicz paro
do istoriniais faktais, kaip 
Vokietijoj įsigalėjo Hitleris. 
Tie faktai sakyte sako. kad 
dėl nitlerizmo yra kalti vo
kiečiai, kurie balsavo už 
Hitlerio partiją. Tarp hitle- 
rizmo ir bolševizmo šituo 
žvilgsniu vra didelis skirtu
mas. Bolševikai užgrobė val
džią smurtu, prieš žmonių 
valią, todėl Rusijos žmonių 
negalima dėl to kaltinti: tuo 
tarpu Vokietijoj patys žmo
nės balsavo už nacių partiją.

Tas “Polish Review” ra
šytojas, kaip ji cituoja “N 
Gadynė,’’ paduoda šitokius 
faktus:

“Kcvo 5 d. 1933 m. už naciu 
partija buvo paduota jau 17, 
277,328 balsai ir ji pravedė 288 
atstovus Į reich’stagą. Naciai 
neturėjo absoliučios daugumo? 
parlamente, bet parlamentas 
suteikė diktatorišką galią Hit
leriui.

“Už šitą diktatorišką Įstaty
mą balsavo visos partijos, iš
skiriant socialdemokratus; o 
komunistų atstovai negalėjo 
balsuoti, nes buvo suimti už 
tariamą "reichstago padegimą’. 
Straipsnio autorius sako:

“ ‘Iš tiesų, tai jie (socialde
mokratai) buvo vienintelė po
litinė partija Vokietijoje, kuri 
niekuomet nesidėjo su Hitle
riu.’

“Apie Vokietijos komunis
tus to negalima pasakyti. Ko
munistai daug kartų ėjo išvien 
su naciais. Atskirų Vokietijos 
valstybių seimuose komunistai 
nuolatos balsavo kartu su na
ciais prieš demokratines vy
riausybes. Be to, komunistą1’ 
kartu su naciais rėmė monar- 
chistų (plienkepurių) suma
nytą referendumą dėl ‘atšau
kimo’ Prūsų demokratinio ka
bineto. kurio pryšakyje stovė
jo socialdemokratas Otto 
Braun.

“Nacionalistai, liberalai ir 
katalikų Centras balsavo už 
diktatoriškos galios suteikimą 
Hitleriui. Jie balsavo už Goe 
ringo kandidatūrą į reichstago 
pirmininkus, kuomet naciai da 
neturėjo daugumos parlamen
te
r “Todėl Winiewicz daro išva
dą, kad už Hitlerio piktadary
bes atsako visa vokiečiu tau
ta.“

franeuzai ir anglai, kurie sa
ro karo reparacijomis padė
jo Vokietijos reakcininkams 
sunaikint demokratinę Wei- 
maro respubliką.

...NUTUPĖ KAIP VA- 
VABALAI.

Musų literatūroj yra tokia 
komedija: “Lėkė kaip saka
las, nutupė kaip vabalas.”

Dabar lygiai taip atsitiko 
su tais “strategais,” kurie vi
sais patvoriais ir ant tvorų 
sulipę rėkė užkymusiais bal
sais: “Mes norim antro fron
te Europoj!”

Prezidentas Rooseveltas 
r premjeras ChurchilI jau 
kelis kartus pranešė visuo
menei, kad apie antrą frontą 
gali spręsti tik generaliniai 
labai, o ne patvorių agita- 
o'.iai. Antras frontas busiąs 
atidarytas tik tada, kada 
jam bus tinkamai pasinio

Tunisijos Sostine Afrikoje

šioj nuotraukoj matosi Tunis. franeuzų kolonijos Tunisijos sostinė Afrikoje. Dabar tenai 

susikraustė vokiečiai, kad užbėgus už akių amerikiečiams. Vokiečius pradėjo mušti fran

euzai. kuriems i pagalbą jau pribuvo amerikiečiai ir anglai. Aukštas bokštai, tai arabų 

moska (šventykla). Nors Tunisiją valdo franeuzai. bet ji apgyventa arabų.

KODĖL JIE SKELBIA skaitytojai, kad tiems raš- 
SVETIMOS VALSTYBĖS tams netikėtu, nes tai Mask- 

PROPAGANDĄ? vos agentų propaganda. Ko- 
Kada “Keleivis ’ ar kitas dėl? Nejaugi “Vilnis” neži

la ikraštis ideda kokiu žinių no’ kad tai svetimos valsty- 
Lietuvos, tai “Laisvės” ir bes propaganda? Jeigu ji to

bet ne tada, kad uzkam- vilniefbolševikai tuoj sv- nežino, tai jai reikėtų išrašy
mų agitatoriai norėtų. ,inka, kad ui esanti -Hille. ti patentuotą žioplumo ates-

Kai “Keleivis” pareikšda- rio agentų” propaganda. iat^- 
v’o Rooseveltui ir Churchillui štai, “Naujienos” anądien 
pilną pritarimą, tai Maskvos pianešė gaunančios kai ku-, 
agentėliai iš “Laisvės” ir«riu informacijų iš Lietuvos'
•Vilnies” gardų koliodavo;per neitralę' Portugaliją. “Naujienos” komunistus 

mus pronaciais. Maskvos (per Lisaboną), ir Vilnis ,lygina prie “salaveišiu armi-: 
.sakyti, jie tnubijo kaip uz- (Nr. 263) tuoj sunko: jos.” Sako
ūkti gramofonai, kad ant- 
.as frontas turis būt atidarv-
as Europoje tuč-tuojau!

Mes nesam karo eksper-, 
tai, tačiau mes jau

“ ‘Nau j ienų' numeryje 261 
tos gazietos savininkas ir ‘vy
riausia’ redaktorius užsižiop- 
linęs nei nepasijuto, jeg prisi
pažino. kad jo gazieta skleidė 
Hitlerio propagandą.”

ne sykį
esame pasakę, kad jeigu bus 
antras frontas, tai jis bus ne
Europoj bet Afrikoje Ir kai ^"irtpriurri
Jk anglai pradėjo Egipte , J i(ii„ltisku k]ausimų. 
dabartinę otensvvą. mes ‘
tuojau, 28 spalių “Keleivio” ... .......
laidoj,pasakėm pirmutiniam . Juk ta-Pindamas zmias is 
puslapy, kad antras frontas Lietuvos, gautas laiškais per 
Afrikoje jau pradėtas. Už
pusantros sąvaitės Afrikoj 
jau išlipo Amerikos armija, 
ir antras frontas pasireiškė 
visoj savo pilnumoj.

Prezidentas Rooseveltas 
n premjeras ChurchilI da
bar paaiškino, kad dėl šito 
žygio buvo susitarta dar pe- 
leitą birželio mėnesį ir kad 
nuo to laiko ėjo labai stro
pus šitam žygiui pasiruoši
mas.

Visi užkampių “strate
gai,” kurie taip smarkiai 
skerečiojosi už antrą frontą 
Europoje, dabar pasijuto su 
savo patronu Willkiu kaip 
musę prariję.

Vienas Washingtono ko- 
lumnistų dabar stato klausi
mą: kokį vaidmenį šitoj

Visa tauta, išskyrus tiki aliantų ofensyvoj vaidina 
vienus Vokietijos socialde- Į Stalinas? Iš prezidento Roo-

sevelto pranešimo matom, A .
kad antro fronto klausimas nae,M apginta salę? 
buvo jau išspręstas birželio'1'.^. n.e- ^aclai tenai \ia tik 

matimpunkčio, tai pasirodys j mėnesį, o Stalinas vos tik i akupantai, taip kaip
ir daugiau kaltininkų. -The kelios dienos atgal skundėsi " S, ' ?

Polish Review” bendradar-savo kalboj, kad Rusijai n> okupantai. Bolševikųoku- 
bis visai teisingai sako, jog tenka “vienai" kariauti, nes pacijosmetu mes gaudavo-; 
reikia kaltinti ir kitu šalių aliantai nenori atidaryt nau

jo fronto. Kiek anksčiau pa-

mok ratus
Žinoma, jeigu žiūrėti į ši

tą dalyką iš tarptautinio

demokratijas, kurios nedavė 
jokios paramos Vokietijos 
socialdemokratams, kai juos 
puolė Hitlerio vadovaujami 
naciai su Maskvos remia
mais komunistais. Nacius rė
mė Vokietijos magnatai, o

Toliau “Vilnis” stato

Lisaboną’ žinojai, jog tai nie- 
Itac L-ifo< Uain tik- nar-iu rvrnna-«ran •aw^aa<e

ganda. Jei taip, tai'pasakyk, 
kuriame ‘Naujienų’ numeryje 
prie tokios ‘žinios’ pridėjai pa
sargą skaitytojams, kad neti
kėtų ką naciai skelbia?

“O jeigu bandysi nuduoti, 
jog manei kad tai ne nacių 
propaganda, bet šiaip sau ne
kalta ‘žinia.’ tai tuom pačiu 
prisipažinsi, esąs didžiausias 
žioplys pasaulyje!

“Please, daktare, atsakyk:
“1) Ar talpindamas ‘laiškus 

per Lisboną’ žinojai, jog tai na
cių propaganda?

“2) Jei žinojai, tai kodėl ne- 
persergėiai savo nelaimingus 

: skaitytojas, kad netikėtų?”

Tai yra nenormalaus pro
to klajojimas.

Kodėl gi žinios iš Lietu
vos būtinai turi būt nacių 
propaganda? Ar Lietuva

KAIP VOKIEČIAI PLANUOJA NU
TAUTINTI OKUPUOTUS KRAŠTUS.

Savo laiku esame rašę 
apie vokiečių planus įkur
dinti Europos RytuoseI o
minėjome, kad Pabalčio val
stybėse lankėsi olandų na
cionalistų delegacija, kuri 
tyrė tenykštes sąlygas. Taip 
pat pastebėjome, remdamie
si pačių vokiečių šaltiniais, 
kad olandų tauta nereiškia 
ne tik jokio susižavėjimo pa
našiais vokiečių planais, bet 
yra aiškiai priešinga suma
nymams išrauti olandus iš 
šalies ir išsklaidyti po “Rytų 
kraštus.”

Dabar vienas Šveicarijos 
laikraštis (“Die Nation,’’ 
IX. 3) pateikia budingą ži
nią iš Haagos, pagal kurią 
vokiečių komisarai ėmę 
olandus raminti. Vokiečių 
gen. komisaras Schmidt rug
pjūčio 3 d. pareiškęs olandų 
spaudai, kad “visa istorija 
su 3 milionais olandų, kurie 
neva turėję būti perkeliami Į 
Rytus, kilusi dėl vokiečių ir 
olandų spaudoje pasitaikiu
sios klaidos.” Schmidt pa
brėžia, kad šią klaidą turė
jęs pastebėti “kiekvienas 
glušas.” Klaida kilusi dėl 
to, kad į Charkovą išvykę 
300 olandų, o spauda šį 
skaičių išputusi iki 3 milio- 
nų.

Bet kiti sako, kad cukrus Šveicariečių laikraštis dėl
*° '.*fv U1.“. ‘.:C| būtinai reikalingas žmogaus j tokio vokiečių komisaro pa- pohtine partija, o tik politiniu ............... , vi , . , , * . ,orrri i o i ir cilimoi I o i Inrr I raievim/v Lrloiteio Lrrvz-lol ei

KAIP “SALAVEIŠIU 
ARMIJA.”

5” k<
salaveišiu armi-

APIE CUKRŲ.
D-ras A. Montvidas “Nau

jienose” rašo, kad cukrus 
padaro daugiau blėdies, ne
gu naudos. Esą:

“Tie, kurie žino. kad cukrus 
yra tik grynas maistas be vi
taminų. mineralų ir kitų svar
bių elementų, jo visai nevarto
ja arba vartoja mažai. Tuo la
biau. kad apstus jo vartojimas 
veda prie tukimo, mitybos ga
dinimo ir tankaus slogų paga
vimo.’’

“Komunistai iš viso yra ne,,

butų stokos.” Todėl busiąs 
kreipiamas ypatingas dėme- 

net sys į jaunuomenės germani- 
3,000,000 olandų. Taip pat žavimą. Lenkų inteligentai,

energijai ir šilimai palaikyt. I reiškimo klausia, Kodėl sj 
1 “klaida” buvusi pastebėta‘salaveišiu’ sekta, kurią 

troliuoja svetimos valstybė? 
žvalgybos agentai ir NewYorko 
mieste ji turi didžiausią lizdą.
Ji gali bet kurią dieną (ar nak
tį) sušaukti j svetainę 20,000
savo Pj^ejų kadangi ivai- vaĮstįjos gubernatorius, da-|jaštis taip pat abejoja, ar 
... s ^uoĮamo> bar išrinktas tai tarnybai jau Schmidto pareiškimas oian-Įstaigos tame mieste turi tarp —i—■ v.------------i . P. ...
4.000 ir 5,000 tarnautojų (“job 
holders’’). gaunančių algas.
Kuomet ‘partija’ juos pašau
kia į mitingą, jie susirenka su 
savo šeimomis ir burdingie- 
riais — ir pasidaro ‘milžiniška 
minia.’

“Bet plačiojoje visuomenėje 
šita parazitų armija Įtakos ne
turi. Dabartiniuose rinkimuose 
komunistai tikėjosi gausia 
daug naujų pasekėjų dėl to. 
kad Rusija smarkiai kariauja 
prieš Hitlerį. Komunistų kan
didatas Amteris kalbėjo visą 
laiką apie ‘didvynškos Rusijos 
aukas’ ir apie ‘antrą frontą.’
Tačiau jo amsėjimai nepadarė 
daug Įspūdžio i publiką, nes ji 
supranta, kad rusų kova prieš 
Hitlerį tai ne komunistų nuo
pelnas.”

J !
BRICKER BUSIĄS RE- įtik po dviejų mėnesių, kuo- 
PUBLIKONŲ KANDIDA-apie 3,000,000 olandu 
TAS | PREZIDENTUS. įkeldinimą į “Rytus” rašiu

si visa vokiečių kontroliuo- 
John W. Bricker yra Ohio jamų olandų spauda? Laik

Paskutiniuose rinkimuose 
New Yorko valstijoj komu
nistų kandidatai nesurinko 
nei tiek balsų, kad turėtų le- 
galės partijos teisę. Sekan
čiuose rinkimuose jie nega
lės jau nei savo kandidatų 
statvti.

KAIP BOLŠEVIKAI.
Spalių 29 d. laidos “Lais

vė” nori parodyt, kokie žiau-

trečiu kartu. Jis gavo 1,085,-< dus nuraminsiąs dėl “naujo- 
828 balsus, tuo tarpu kai jo gįos santvarkos” planų.

Labai budingą informaci
ją apie vokiečių sumany
mus germanizuoti Lenkijos 
vakarų provincijas pateikia 
“Frankfurter Zeitung”(Vili 
22). K šios informacijos ma
tyti, kad vokiečiams pritru
ko vokiečių anoms provinci
joms germanizuoti. Todėl 
visokiomis priemonėmis 
giaibomasi net nevokiečių, 
kurie sutiktų suvokietėti. 
Pasak laikraščio, Dancigo- 
AVestpreussen ir Warthe 
provincijose (buv. lenkų 
“koridoriaus” ir vąkarų Len
kijos sritys) esanti vykdoma 
“vbkietiflimo akcija” (Ein- 
•deutsehtmgsaktion). Tam 
tikslui gyventojai esą įrašo
mi į “tautiečių sąrašą” 
(Volksliste). Į juos įtraukia
mi tie, kurie kada nors’ šei
moje praeityje yra turėję* 
“vokiečių kraujo” arba vo
kiškų giminių Vokietijoje. 
Tokie žmonės busią laikomi 
“vokiečiais su rezervu.” Nuo 
jų stropumo suvokietėti pa
reisią, ar jie busią užskaity
ti vokiečiais. Galutinis spren-

demokratas Mc- 
surinko tik 710,- 

997 balsus. Kadangi Bricker 
buvo išrinktas iš eilės jau 
tris kartus, tai republikonai 
pradėjo kalbėti, kad jis bu
siąs jų kandidatas į prezi
dentus 1944 metais. Will- 
kiui, kaip rodos, reikės kurti 
naują partiją, jeigu jisai no
rės “runyt” antru kartu. O 
gal jį pasirinks savo kandi
datu komunistai? Jis pasi
sakė už “antrą frontą,” tai 
komunistus tas kaip medum 
patepė.

oponentas

VOKIEČIAI IŠRADĘ 
ELEKTRIŠKĄ KA- 

NUOLĘ?

me iš Lietuvos žinių apie 
bolševikų terorą, o dabar

našų priekaištą aliantams gauram žinių apie naciu te-irus baibaiai y»a vokiečiai, 
buvo padaręs ir Molotovas.!1 olj|- Tos žinios ateina iš tų Girdi:

Naciai, atėmę Lietuvai var-
Taigi išrodo, kad apie Ang- pačių šaltinių. .... 

lijos ir Amerikos planus Sta- Tai g1 statyti toki klausi-

linas nieko nežinojo, nes jei- 7.v’

gu jis butu žinojęs, tai negi

komunitus rėmė Maskva: butų viešai sakęs, kad Ame- 
gi demokratinė socialdemo- nka ir Anglija nenori antro 
kratų valdžia neturėjo jo- fronto pradėti.
kios paramos iš demokrati- Dabar jau Stalinas džiau-1

Vienas pigios 
“mokslo” žurnalas 
Vorke rašo, kad vokiečiai 
planuoją, ar jau turi išradę, 
lektrišką kanuolę, kori ga

gėsianti šaudyti « “milži’niš- 
kais sviediniais per 90 my
lių daug greitesniu tempu 
negu kulkasvaidis.” Kokiu 
budu galima “milžiniškus” 
šovinius kilnoti tokiu dide
liu greitumu, nepadarant 
katastrofos, tas “popular 
Science” magazinas nepa
aiškina. Mums išrodo, kad 
‘.ai yra pigi sensacija.

rusies
New

kaip laikraštis švelniai išsi
taria, esą “pabėgę” į “genė
jime gubernaturą,” tociėl iš 

jų pusės netenką laukti prie
šingos akcijos. Pagaliau, 
laikraštis sako, kad “išlais
vintos Rytų (Lenkijos) sri
tys ekonomiškai jau dabar 
daug duodančios, tačiau 
tautiškai bus atkovotos vo- 
kietvbei.”

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” (VIII. 22) rašo. 
dad su olandų “Rytų Kom
panija,” kurios priešakyje 
stovi vienas olandų fašistų 
cadų, van Tonningen, vokie
čių Reicho komisariatas pa
sirašęs sutartį dėl olandų 
panaudojimo “Ostlando” 
žemės ūkyje. Pirmoje eilėje 
olandai esą numatyti Gudi
jai. Laikraštis pastebi, kad 
“iš keturių Ostlando genera
linių sričių” daugiausia pa
ramos esanti reikalinga Gu
dija.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” (VIII. 28) rašo, 
kad Šiauliuose buvęs su
rengtas, vokiečių nacių par
tijos vietinės grupės narių 
susirinkimas, kuriame kaž
koks Schmidt kalbėjęs apie 
“vokiečių uždavinius Rytuo
se.” Jis aiškinęs, kad “visos 
Europos germanų tautos” 
sudarančios vieną vienetą. 
Anglai irgi esą germanai, 
bet jie ištisus šimtmečius bu
vę auklėjami “svetimame 
pasaulyje,” todėl dabar jie 
stovį “kitoje pusėje.” Kal
bėtojas palietęs ir Amerikos 
Jungtinių Valstijų preziden
tą Rooseveltą, kuris atėjęs i 
valdžią vienu metu su Hitle
riu, bet Rooseveltas nieko 
nepasiekęs ne rieti todėl, 
kad jis “negalįs lygintis su 
fu.ehreriu,” bet ir todėl, kad 
“amerikiečiai nėra jokia 
tauta.”

Europos germaniškos tau
tos turinčios “didelę misiją 
Rytuose.” Rytai esą pasida
rę “germanų likimu.” Čia 
germanai ištisus šimtmečius 
kovoję “prieš Aziją.” Šioje 
kovoje vokiečiai turį “teisės 
Į vadovavimą,” nes jie dau
giausia pakelią aukų. Vokie
čiai neturį pakartoti kitų už
kariautojų laidos ir nesusi- 
lieti su vietinėmis tautomis. 
Nacių partijos uždavinys 
esąs tatai “visomis priemo
nėmis sukliudyti.”.

Po šių išvadžiojimų, kal
bėjo šiauliškis vokiečių ko
misaras Gewecke. Kreipda
masis į prelegentą, jis pa
reiškė: “Buk tamsta tikras, 
kad mes šiuos nurodymus 
supratome ii’ savo tolesnia
me darbe jais vadovausi
mės.

Liet. Inf. Biuras.dimas dėl tokių “kandidatų 
Į vokiečius” busiąs priimtas 
tiktai po 10 metų. kuomet 
jiems galėsianti būti suteik
ta Vokietijos pilietybė. Tuo 
tikslu gyventojai suskirsto
mi *
reinamai nuo to, kiek jie bu

Iš Rusijos Ištraukta 
600,000 Nacių.

t į keturias kategorijas, pa- . PebreiF? Hitleris iš-
inamai nuo to. kiek jie bu- ?Aau,ke.,’.Ru»1J0S JSU

Chicagoje suimtas bandi- ^600,000 kareivių. Jie siun-
“Užėmę Lenkijos didmiesti tas Irvin Kadens pripažintas ~^tls Pdstel?b kad didžiau- ,.am- prancuzĮjon Italijon, 

Lodzių. hitlerininkai perdirbo bepročiu kriminalistu ir nu- ciant,^TTT 1^mnpteKn Oraikijon ir kitur, kur vo- 
jo vardą Į ‘Litzmannstadf. Jie i teistas į atatinkamą įstaigą. ?’”ai 0 kiečiai tikisi alantų invazi-
vokiškai perkrikštija ir dange- Paskelbus teismo sprendi- 1 . jos. Antras Frontas Afrikoje
b kitų užimtų miestų. rną, Kadens atsistojo ir su- - M* Pv- labai nugąsdino vokiečių ge-

na"'stalino,';a,7enm” prop7| “Laisvė" užmiršo, kad šuk?: Pro‘estuoi“!. ** Matomai norėdami to- neraiinį štabą Iš Ankaros
gandą ir niekad neįspėja sa- hgiai taip darė ir .bolševi-bu.t ters.amas mirčiai k.us ‘ kandidatus į vokie-pranešama, kad paskutinė- 

4 ’ J kai. Pavergę Lietuvą, jie pa- ir 33 no,r,’u pats butl ?av0 ad_ C1U£ Patrauktl savo pusėn mis dienomis vokiečiu ka-
naikino jos vardą, uždraudė v°katu-

kaip “Vilnis” stoto 
Naujienų’’ redaktoriui— i 

“ar žinojai, jog tai nacių į 
propaganda?” — vra tikras 
idiotizmas.

Šitokį klausimą galima

dą, paskui ir Kauną perkrikš
tijo į ‘Keuen’. Dar pirmiau jie 
panaikino lietuviškus vieto- j 
vardžius Prūsų Lietuvoje.

KADENS ESĄS 
PROTIS.

BE-

giasi. kad Afrikos ofensyvą butų pastatyti tiktai “Vil- 
yra didelė Rusijai pagalba. nje? ’r ‘‘Laisvės’ redakto- 

Matyt, demokratinės vals- riams, kurie nuolatos talpi 
tybės nelabai pasitiki totali
tarine Rusija, kuri iki šiol

su aršiausiais Ivo skaitytojų, kad jie neti-
Amerikos priešais — japo- ketų, ką Maskvos bolševikai •
nais, ir todėl savo olanų iai' skelbia. , Lietuvos vėliavą ir Lietuvos
,iš kalno nepasako. Ir kai ši- Tam pačiam “Vilnies”‘himną. Net Laisvės Alėją 

Taigi, dėl dabartinio na- nlanai dabar naaiškėio numery, pirmam puslapy,' perkrikštijo Į “Stalino Protinu siaubo visų pirma yra Maskvos antrafrončiai ‘ ‘štra- vra įdėtas Stalino atvaizdas j pektą.”
tegai” pasijuto kaip karvė ’r dvi skiltis propagandos iš 
ant ledo.

mų valstbių. Da blogiau:
Anglija ii- Francuzi ja spau
dė Vokietijos valdžią karo 
kontribucijomis. Jos paliuo- 
savo vokiečius nuo tos naš
tos tik tada. kai Vokietijoj i bičiuliuojasi 
Įsigalėjo naciai. Ir tai pade 
jo Hitlerio klikai Įsigalėti.

kalti tie vokiečiai, kurie pa
davė Hitleriui galią į ran
kas; paskui yra kalta Mask
va, kuri kurstė Vokietijos 
komunistus eiti išvien su na
ciais ir atakuoti socialdemo
kratus; pagaliau yra kalti

Tai tikrai biauru!
Maskvos.

Antras ir trečias poslapiai 
Pirkit Karo Bondsos ir Sta m-perdėm pašvęsti Maskvos

Kas sąvaitę įdėkit į juos pro<randai. Taip pat ketvir- 
nemažian kaip dešimtą savo tas ir aštuntas puslapiai, 
uždarbio dalį. Tačiau niekur nėra įspėti

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išfruMyU pilietybę !«•»•? 
mai su reOtalincak klao’imaio 
•akymaia lietuvių ir anjrlu k>'b—► 
Antra periinrita Ir 
laida. Ka’na .................................. 2f*

materialinėmis gėrybėmis, reivių primarmėjo pilna
’---------------vokiečiai jiems paliksią “lai- Graikija, kur ju senai jau

NUSKANDINO JAU 515 kinai valdyti” jų turtą, o nesimatė.
AMERIKOS LAIVŲ. tiems, iš kuriu turtas atim- Tit. . A , . . . ,.

’ Acsnriated surink *as‘ v®bau galėsianti būti iŠ- l5?1S1 .trau.kl^iai .vokl®“
Associated Press surink- knmnpn«nciia clb kareiviais dabar dieną ir

tomis žiniomis, nuo to laiko, P ’ ' naktį važiuoja iš Rusijos per
kai japonai užpuolė Pearl Toliau laikraštis išvedžio- Balkanus i pietus. Jie užėmė
Karbor, iki šios sąvaitės ja, kad “geriausias kelias” jau visą Francuzijos-Ispani-

merikos pakraščiuose vien dėl galima įsiveržti nuo jūrių.

1
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KAS SKAITO, RASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUViU GYVENIMAS Į KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Iš Amerikos Lietuvių Pilie- Jeigu butų ėję daugiau lie 

čių Kliubo susirinkimo. tuviu i miesto ir valstijos į- 
Lapkričio 6 buvo Amen- ^as rinkimų taiku sako

kos Lietuviu Piliečių Kliubo £’ jaugėte, ąs tikiu, kari jie 
mėnesinis mitingas Narių ^utų ir k.tus mdorsavę Bet
atėio nedaug bet iie an«var kad neJ°’ tai ne^ahma kon‘ 
stė3 labai feru sumanymu ferencD°s delegatų kaltinti 

Kliubo ir lietuvių labui. fu&Zn"nau^^1-

ALP Kliubo sekr. J. Nali-į jas tverti, bet senose daly- 
vaika pranešė, kad šiuom vauti ir per jas rasti sau ke- 
kartu serga vienuolika ALP Įją į visokias vietas, kuomet 
Kliubo narių. Ligonių lan- ateina rinkimai. Jeigu Ame- 
kytojai asmeniškai Į susirin- rikoje per pusantro šimto 
kimų neatsilankė, bet jie nietų buvo geros demokratu 
po ligonių blankom pasira- jr republikonų partijos, tai 
šę, kas rodo, jog ligoniai yra dabar naujų partijų nerei- 
tvarkoje. Tad susirinkusieji kia. Tie, kurie naujas parti- 
kliubiečiai patarė valdybai, jas propaguoja, paėmė poli- 
kad ji daugiau prižiūrėtų Ii- tinę galią j savo rankas jo- 
gonius, o ne atsidėtų ant lan-; kios kitos partijos nepripa- 
kytojų. Kliubo valdyba suti- žista. Kitu partijų jie nepri- 
ko ateityje tai padalyti. pažįsta, bet skaitosi “di-

------ y _ . 'tižiausiais” pasaulyje “de-
ALP Kliubas užgyrė Lietu- rnokratais”... Aš stoju už tai, 

vių Kliubų Federaciją. kad pradėtąjį darbą reikia
“Keleivio” skaitytojams r^mti, sako J. Draugelis. 

vF/i yinoTPM T T flic- TCnlbčjo ad\ok^iX<is A.n-
na spaliu įsikūrė New Yorko siūlaitis ir keliatas kitų se rinkimuose jų I. Amteris VOS ŠELPIMO FONDĄ, 
štato lietuviškų Kliubų Fe- Kliubo narių. Ir visi jie kandidatavo į kongresam- j. pasika|bžll11ų su žy.

Prezidentas Prie Nežinomo P oreivio Kapo

IbtailMr'
šis vaizdelis parodo iškilmes prie nežinomojo kareivio kapo \Vashingtone Karo Paliaubų 
Dienoje. Vaizdelio kairėj, be kepurės, matosi prezidentas Rooseveltas, kuris pasakė trumpą 
prakalbą ta proga. Iš kairės prie jo stovi su lazda gen. Pershingas, vyriausis Amerikos 
armijos vadas per pereitąjį pasaulini karą.

] DETROITO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
'Atsišaukimas j visas Detroi- pasibaigus, komitetas bus 
i to lietuvių organizacijas. likviduotas, o visas likusis
' Lietuvių Amerikos Pilie- !urtaa b,us P*™**?8 Ameri- 
čių Kliubas iš Hamtramck, koį> Raudonajam Kryžių. 
Mich., padarė sumanymų, B“y°. ..^įbrėžta konfe- 
kad sukviest visus Detroito 'enc.joj išrinkti pastovų ko- 
lietuvius ir išvien pagelbėti mdetų, kuris turėtų vadintis
musų šalies valdžiai laimėt Det!S« Lithuan.an . ^‘n 
- • v j; The War Committee, ir ku-

. . . , . ris galėtų kalbėt ir veikt visų
Pirmiausia buvo sušaukta Uetroito lietuvių vardu. Bet 

Detroito organizacijų valdy- kadangi pasiro3ė, kad dėl
tu'b priežasčių kai kurios 

negalėjo at-
.... . —v. savo atstovų, tai nuyra reikalingas, ”•

rugsėjo 30 d. Konferencija oreanizacnos 
vienbalsiai sutiko, kad tokis cjrįti
darbas yra i eikalingas, ir tarta šioje konferencijoje 
nutaie oficialiai atsišaukti į daf pastovaus kc-
visas Detroito lietuvių oi ga- mįteto ir dar nFepradėt jokio

bei paiapijas, *ad vejkimo šiuo reikalu, bet 
išrinktų savo atstovus daly- šauRt dar vieną draugijų at_ 
\auti visų draugijų saukia- sįovu konferenciją, ir dar 
moj konferencijoj. sykį kviesti visas organizaci-

Į Tas buvo atlikta ir pirmu- jas, kurios pirma neturėjo 
tinė draugijų atstovų konfe- caVo atstovų, kad tokius at- 
rencija įvyko spalio 25 d., stovus išrinktų ir dalyvautų 

, Polish Yeterans Hali, Ham- busiančioj konferencijoj, 
tramck, Mich. Toje konfe- ši konferencija išrinko tik

Vadinasi, duokit Andriu- rencijoje atstovai dalyvavo laikiną komitetą iš penkių 
liui ir Pruseikai pinigų, tai nP° sekančių organizacijų: a«menu, kad sušauktų antrą 
Ameiika laimės karą. O jei- Lietuvių Amerikos Piliečių organizacijų konferenciją, 
gu neduosit, tai gali būt pra- Kliubas; Detroito Lietuvių Antra draugijų konferen- 
stai. <Kliubas; Lietuvių Pilietini- ejja jvyks sekmadienį, lap-

T- , voži Pa^Pinis Kliuba£; SL- kričio '22d.. Draugijų sve-
’ 1 4.*’ ’ A • VIUO inuivjc. nuiiuiiHO nuiv- 0(10, KH(i pTCZlfldltaS A 2f)2 kuODzl * LDS 21 kuo- T)_
Kovatanjoje čiau pasiunti su “Ketai- įveltas'nezincg

v io skaitytojai?. sizmą sunaikinti. Vietoj lei- gpA 200 kuopa; Radio Ta(j čįnomi kviečiame vi-
1. Ar ne butų gerai, kad sti bilionus dolerių oriai- Khubas; LDS 86 kuopa; sas oreanizaciias kurios ne

mes, Amerikos lietuviai, tuo- viams, tankams ir laivams, ĄLLD 52 kuopa; Raudono- dalyvavo pirmoj konferen-

1928 metais nacionaliuo- ATGAIVINKIME LIETLI-

nūs. Rinkimuose W. J. Dra- * eaeracijos Įsteigimą, vie 
gunas-Drake gavo virš 40,- Ras jaunuolis, A. Linkutis, *nt ba.oto, nes 
000 balsų. Jo oponentas iš nukalbėjo apie kokį tai kry- ba savimuose nei 
demokratų partijos gavo žiu, federacija gy- balsų. Šįmet jie
virš 45,000 balsų. Tiesa, mu- yuotų. Ką jis manė nukry
su tautietis pralaimėjo rinki- žiuoti, sunku suprasti. ..
mus. Bet jis pralaimėjo kaip 3° tėvas, A. Linkus, visa gal- Amten jie 
stambus konkurentas demo- va protingiau pasakė. Girdi

50,000 
pasišovė

statyti savus kandidatus į 
Bet įvairias valdvietes

Amteri jie išstatė į New I . . ,
Yorko gubernatorius. Surin- tikslams,

T-zi uolUi jau įsteigtume visuomeniška jis turėtų paskirti kelis tuks- 
1 1 ų fondą Lietuvos žmonių su- tančius dolerių “Vilnies” jo Kiyžiaus Lietuvių Mote- eijoi, išrinkti savo atstovus 

rų skyrius; Detroito Lietu- ir dalyvauti konferencijojir tuojtau bolševikams. Karas tuojau v^Motelų Pašalpos Kiru- įrpS^d.
piadėtume rinkti aukas? *Įbutų laimėtas.

Valteris Novakaskratų partijai devintame .lietuviai vienijasi, ko 50 tūkstančių savo parti vertėtu nustatyti
/«ictriut-2 buriasi į kiuvą—mes turime iai parašų. Bet kada atėjo v.elLeL.1i1 uus^^11
' Komunistai prieš W. J. remti.” balsavimai tai ta “galingo- f^^įm^SkULiemvo«

Draaiinfl Dvikp varė šlvkš- ^as sa^e’ kad vaikai uz ji Amerikos Komunistų ^P,. saKysime. Lietuvo- S kfmpanij; ‘Lfvį- tėvus protingesni? Vaikams partija tesurinko už Izraeliu = sve.kaungunto pa
jam primetė net antižyd'iš- te*“ daug dar ko pasnno- Amtep vos tik 42,075 ba - ^^."b%XutataS ’ 
kūmų To dar negana. Lietu- “ tavo, tėvų .. sus. V adrnast ™tmkaj,te vr- ^aty^ ^-ugnautų jsta.
viski komunistai kartu su Is karto tns d,skusrms ne-sur. ne tik lietuviu tame. yų atstatyma..

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

bas; Šv. Jurgio Draugystė, ganizaciįos dabar negalėtu 
ir Moterų Draugiškas Kliu- <5avo atstovų išrinkti, tai 
bas. Viso 14 organizacijų, 32 kviečiame tų organizacijų 
atstovai. Buvo šituo reikalu valdybas atvykt konferenci- 
atsikreipta ir prie Detroito jon įr prisidėt prie to svar- 
visų trijų parapijų klebonų; baus darbo, arba pasiklau- 
visi trys jie pritaria užmany- syt konferencijos eigos ir1W. , Zigmantui Miseliui.—Lie- . , , . . ... . .. - -------------- ,— —o - —

. džiovininkų tuviškos literatūros apie bi- tam darbui ir prižadėjo teik- raportuoti savo organizaci- 
prieglaudos įsteigimas; ar,tininkvstę, paukštininkystę pagalbą. Joms. Manoma, kad šitam
kitokios įstaigos nelaimingo'jr sodininkystę neturime. šit° užmanymo tikslas prakilniam
likimo žmonėms- nastatv-. «oĮs_ yra; sukelti finansų tiek.'nriešinera

žydais ir kitais nešiojosi po atrodė rimtos, nes protokolų q kodėl komunistai smun- 
9 kongresinį distriktą ir kai- sekretorius perdaug u ,grio- Ra9 jjj^erio jr Stalino 1939 
šiojo gyventojams į pašto lė komunistiniais epitetais... jp^įg pasirašytas dešimčiai 
dėžutes lapelius, kuriuose Ęet paskum tiek surimtėjo metų nepuolimo paktas la- 
biauriojo visokiais budais n j?ykasv ,ltSiai^kino, p.aį juog diskreditavo. Pas- 3. Pagaliau siūloma atgai

vinti buvusį Lietuvos Šelpi
mo Fondą ir veikti taip, 
kaip kad pirmiau veikėme,

laKioreno sunu» u -umokėti i JUUS ,>• - p L t gal tik pagerinant ji, pritai- MFederacijų pTnkb, dotariU Lnt jį daugiau šių dtaL ap- ,y
ve, nuo darbo atliekamu lai 
ku. Komunistai jį niekino ir 
plūdo tik todėl, kad jis ne 
komunistas, bet republiko- 
T:ų partijos kandidatas. Visi 
lietuviai piktinasi tokiu ko-

kaip metinę duoklę. Puikus 
darbas. Bravo, kliubiečiai!

kokia srutų bala, iš kurios 
liejasi pamazgos į visas pu- linkybėms.

Vėl komunistų neklauso.

I Kadangi su Lietuva dabarsės B^urtojimu kohoj mų įusi£i Rti» ealimvbės.
ųvieto neĮtikmsii. Ir• komun - . , k į J
rtų partija neinkmo. Hamil-I j j j p , į ,. y s

• -, • V . ■ JeigU P?.ŽiUri -i “Lai?f:” t0" -Fi?h -ir -kiptjų bia“ri«a- Šaving Bonds ir laikomi Dė-
munistų elgesiu. \ tetoj pa- tai net gailu pasidaro kaip mi žmones rinkimų metu tu- d& Samo jžde ikj bu£ reika_ 
dejus biednam žmogui, jie u sielojasi dėl New ^orko tėjo didžiausio pasisekimo.- -r gaijmvĮ)g tti^iaa^l

Mes, socialistai, turėtume bą 
iš tų įvykių irgi kaip ko pa- šiuo reikalu a^' 
simokyti. Politinėje veiklo- būti laikinas seki 
je reikia pakantos. Komuni- Mes noiėtume patirti, ka 
Šiai pakantos neturi. Jie vi- musų visuomenės veikėjai, 
sus maišo su fašizmu, kas tik pavieniai ar šiaip laikraščių 
nesutinka su jų taktika, su skaitytojai apie tai mano.' 
jų metodomis. Pasekmės Todėl prašome nors trumpai 
aiškios — visur nepasiseki- parašyti atviiutę ar laiškelį 
mas, visur susmukimas. To- žemiau paduotu adresu, ar- 

musų spau-'
___  ________ __ ____ _______ — t. D Pilka

Valstijos Lietuviškų Kliubų met rodyti kelią į “išsiliuo- vįngįi' išsišokimų, įtarinėji- 
Federaciją. savimą. Bet atsiranda žmo- Bereikalingas itarinėji-

Bet kiti ALP Kliubo vete- n‘M; k.urie paverčia jų norus mas neina niekam ant nau-
ranainetaip į tą daiyką pa- ^f k^s’irdo.\ nei?, .ir mu™s‘ J^igu KūS Mums Rašomažiurėio A. Žukauskas išba- Zinonia, kad pikta. Ir jeigu priešą reikia mušti, galima ______rė ne tik J. Nalivaiką, bet ir “Laisvutėje” Bimbos ir bim- Pį ^ti argume„tais ir lak-
kitus jo vienminčius. Sako, bukai plūstasi, tai jie tą da- talg, be iokių epitetų. Už 
toks užsigauliojimas reikalų Į? ^.e be reikalo, bet iš tikros tuos epitetus Amerikos ko- 
nepataiso ir visai neįrodo, f V dies, ^kad jų niekas ne- munistai brangiai užnaokė-

jį visokiais budais neigė. Lietuvių Tarybos, kuri in- 
Kada Buivydas skaitė ALP dorsavo W. J. Draguno-

Kliubo raportą iš New Yor- Urake kandidatūrą į kon- 
ko Štato Lietuviškų Kliubu gresmanus. Dabar Vėl įsiku- 
Federacijos, kad tenai visi rė New Yorko Kliubų Fede- 
vienbalsiai užgvrė W. J. racija. Atrodo, kad jie turi 
Dragūno kandidatūrą, tai dėl ko sielotis. Ot, tas svie- 
komunistai išstojo prieš. J. tas neklauso penktakojų, ir 
Nalivaika tiek įsikarščiavo, gana! O jie taip norėtų, kad
kad konferencijos delega- lietuviai jų klausytų, nes __ ? __  __________ _____ ..............
tus išvadino žiopliais, kam penktakojai, juos Brooklyne dėl ir mums turint reikalą su ba atsiliepti per mus 
jie suorganizavo New Yorko publika vadina, turi visuo- pjty sroviu žmonėmis, reikia da. Dr. D

_______ _ darbui nebus
Angių kalboje draugas galė^ V1 a; sukelti finansų tiek, priešinga nei viena organi- 
tum gauti labai gerų infor- kad galėtume Detroito Lie- zacija ir nei vienas asmuo 
macijų iš savo valstijos ag- tuvių vardu nupirkti ambu- šioje salyje.
rikulturos biuro. Adresuo- liansą Raudonajam Kryžiui: Laikinas Komitetas: 
kit: Michigan Department taipgi skatinti karo bonų ir Charles J. Martin, Peter 
cf Agriculture, Lansing, ženklų pirkimą, ir teikti ki- Yermak, Frank Yoshonis, 
Mich.. ir paprašykit: “Kind- tokia galimą pagalbą musų ndv. Alex Conrad, adv. Ste- 

end me some booklets on saldžiai laimėti kaią. Kami phanie Masis.
L«f F. B. 1524. Farm Poultry IŠ LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ TRUMPAI. 
Raising and a copy of F. B. ----------------
1001. Grovving Fruit for Cleveland, Ohio. — Lap- Zeigler, I1L—Čia gyvena 
Home Ūse.” Tegul tokį laiš- kričio 9 d. čia mirė Elena nelaimingas lietuvis, Stasys 
kelį parašo kas moka angliš- Talandis, po tėvais Sukos- Schultz, kuris dirbdamas
kai ir tegul paduoda aiškų kaitė, kilusi iš Nočios para- anglių kasykloj neteko abie-

aug^ adresą. Agrįkultųros pijos, VIniaus krašto. Velio- jų kojų. Dabar jis renka iš 
mentas prisius drąų- nė buvo 57 metų amžiaus, geraširdžių žmonių aukas,
'knygeles " nemoka- Liko vyras Juozas ir brolis norėdamas įsitaisyti sau

Augustas. , Laidotuves tvar- dirbtines kojas, neš tos ko
ke N. A. Wilkelis.

506 Broachvav,
South Boston, Mass.

jo. Netik ką Amterio neiš-

Lengviausis būdas karui 
laimėti.

“Vilnies” bolševikai siun
tinėja lietuviams atsišauki
mus ir prašo pinigų. Nustatokad tokios Federacijos ne- k^us°. Gevalt! - Draso duuuu. nuaau

reikėtų. F. Vaitukaitis nuro- , Af>a? t0 Ma^mo, buvo r;nko, bet ir partija prarado "^«kvoU^ kiek kuri anv 
dinėjo, kad buvo senai jau ka’P.° tagališka ant rinkimų "jnkė tarijiems iukeltk aku-
musu planuota tokią Fede- kurie ta.P? «an?. nuodugniai baloto, 
raciją įsteigti, bet kažin ko- 5 susirinkimas tuo
dėl vis neįsikūrė. Dabar pasibaigė.
Masoetho Lietuviu Kliubas , .. 7 7 . . _
padarė iniciatyvą ir įkūrė; ^«e‘*us Amteris pralaune- 
reikėtų juos užtai tik pasvei- JO r,nk>mus.
kinti, gero palinkėti, o ne Kaip tas posakis sako: 
“durniais” vadinti... “Viena bėda, tai ne bėda,

J. Lavandauskas irgi ne- bet kaip supuola kelios, tai 
sutiko su tais, kurie priešingi tada bėda.” Taip yra ir mu- 
tokiai Federacijai. J. Drau- sų komunistams; Jeigu jiems 
gelis griežtai pareiškė, kad nesiseka lietuviuose, tai dar 
žmonės, kurie priešinasi to- pusė bėdos. Bet kada jiems 
kiai organizacijai, kain New nesiseka visoje New Yorko 
Yorko Lietuviškų Kliubų valstijoje, tai jau tikra bėda, 
Federacija, nieko nesupran- Gaila man tų žmonių, kurie 
ta. Dragūnas tapo užgirtas tiek deda pastangų, pludi- 
kaip asmuo, o ne kaip repub- mo, o margis paima viską ir 
likonų partijos kandidatas, nuneša ant vuodegos.

Vyt. Katilius. rat kaip kunigai. Bet bolše
vikai daugiau žmones mul
kina, negu dvasiškiai mak- 
lioriai. Pavyzdžiui, po Wis- 
consino valstiją “Vilnies” 
monelninkai siuntinėja savo 
spausdintą laišką, kuriame 
tarp kitko sakoma: “Pažan
gios spaudos skaitytojau, 
padėkite savo kolonijai ir 
Wisconsino valstijai išpil
dyti skirtą kvotą: gauti 20 
naujų skaitytojų ir sukelti 
$100 ‘Vilnies’ skolų išmokė- 
,jimui. Gaudami naują skai
tytoją, _ aukaudami dolerį- AMŽiNOs DAINOS.
kitą, prisidėsite pi ie... .aimė- §jOj knygutėj telpa 44 geriausių 

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

S. K.—Ačiū už paaiškini
mą, kas tas “filozofas” per 
vienas. *

PROTAS.
Protas!
Koks tai drąsus, sąmojingas 
,lam Gamta, 
visko Motina sena, 
keistina.
Natūralumas tik niekis, 
mat toks jau Proto siekis: 
savos jėgos,
savos teisės.
savas darbas,
savi vaisiai.
Civilizacija—
Proto padaras ir čia— 
Gamtos tiesoms išvirkščia!

Watcrhury, Conn.—Atei
nantį nedėldienį, 22 lapkri
čio, čia dainuos Ona Kat-

jos, kurias nupirko jam ka
syklos kompanija, netinka.

Detroit, Mich.—Šią suba
tą, 21 lapkričio, Lietuvių So- 

kauskaitė-Kaskas, Metropo- cialistų Sąjungos 116 kuo- 
litan Operos dainininkė, pa rengia vakarienę draugui 
Koncertą jai rengia Lietuvos J. Januškiui priimti, kuris 
Draugų organizacija, Buck- atvažiuoja čionai pasakyt 
ingbam salėj, 3 valandą po prakalbą. Svečias kalbės ne- 

1 pietų. dėldienį, 22 lapkričio, 1 va
landą popiet, Lietuvių salėj.

Protas!
Koks didis, ambicingas!
Ir koks galingas:
Visur skrenda, I
visur lenda, 
visko jieško.
Ir jūres, ir žemę, ir orą žino; 
vandens, elektrą pasikinkdino: į skyrus 
saulę ir žvaigždes senai
išmatavo teisingai; 
o nūnai,
paėmęs sparnus, 
lekia
j pasaulius kitus...

Viesulu Deivė.

New York.—SLA centro 
sekretorius M. J. Vinikas, Į 
kuris nesenai buvo susirgęs, 
jau pasveiko.

Brooklyn, N. Y. — Atei
nantį nedėldienį, 22 lapkri
čio, Labor Lyceum salėj bus 
“Vienybės” konceitas. Da
lyvaus pianistas Bacevičius, 
chicagietė daininkė F. Kar- 
sokaitė, šokikė L. Namora 
ir kiti.

Toj pat salėj bus ir vaka
riene.

Waterbury, Conn. — Vie
tos Lietuvių Piliečių Politi
kos Kliubas minėjo savo 50 
metų sukakti. Šis kliubas yra 
gana stambi ir turtinga or
ganizacija. Jis turi apie 800 
narių, nuosavą salę po No. 
103 Green st., ir turi nupir
kęs $40,000 vertės karo bo- 
nu.

jimo karo ir sunaikinimo fa
šizmo ant visados.’

Terre Haute, Ind.—Lietu
vių čia nedaug ir kitokių or
ganizacijų, rodos, nėra, iš- 

SLA kuopą, kuriai 
priklauso apie 25 nariai. 
Spalių mėnesyje ji buvo su- 
į engus vakarienę, kuri vis 
dėl to neblogai pavyko ir da
vė apie $30 kuopai pelno.

Rockford. Iii. — Šiomis 
dienomis čia mirė Bronius 
Vosylius, buvęs veiklus SLA 
kuopos darbuotojas. Jis pa
liko nubudusią žmoną Vero- 

'niką.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR SII.TA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniam numeriais,

90 MILLBURY STREET
WORCESTKR. MASS
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ėjimas 
Maikio su Tėvu

LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS. "

Komunikatas spaudai.

šių melų lapkričio 7 d.gingi nepriklausomai Lietu-1 
New Yorke, Hotel Pennsyl-vai sluogsniai kas kart mėgi- 
vania, buvo susirinkusi po-r.a mesti pronacišką šešėli i 
sėdžiauti Lietuvių Tautinėvisus Lietuvos žmones, tuo 
Taiyba. Susirinkime dalyva-siekdami Lietuvą diskredi- 
\o 9 Tarybos nariai, pirmi-tuoti United Nations ąkyse, 
ninkas pulk. K. Grinius, viceo laisvojo pasaulio opiniją 
pirmininkas Dr. P. Vileišis,Įtikinti, kad lietuviai nėra 
generalinis sekretorius prof. verti būt lietuviais ir nepri- 
K. Pakštas ir nariai pp. S.klausomais. Savo tuo reikalu 
Gabaliauskas, J. Januškis,LTT rado reikalingu pa- 
H. Rabinavičius, kun. Dr. J. reikšti protestą sekančioje 
Starkus, Dr. J. Robinsonas rezoliucijoje:
ir A. Vaičiulaitis. Kai kurie 
Tarybos nariai atvyko iš 
Chicagos, Clevelando ir tt.

Užimti kiekvienas savo 
darbu. Tarybos nariai, deja, 
ne taip turi progos sueiti, 
aptarti Lietuvos reikalus, 
pasidalinti Įspūdžiais. Ne
skaitant kelių siauresnių po
sėdžių, turėtų šią vasarą
Chicagoje, Lietuvių Tautinė eksPloatax mas 
Taryba, nuo savo steigiamo-. Ria-?inai- 
jo suvažiavimo Chicagoje,, Jst*klmi say°. . . 
taip susirinkusi ir nebuvo.1 technikai- vokiečiai-okupantai

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Tąsa) i ei jos dalis išlipo jos apžiūrėti. Salos gyven-

T , * x.« i i...;,, tojai buvo panašus Į kitų salų indėnus, že-
Matuzelis—reikia palikti X idealai me5.‘:u!a„lab?? deriinfc>s.j,r; 
vykdyti tinkamas Įpėdinis. Niekas žmo-

< X

Protestą Rezoliucija.
“Lietuvių Tautinė Taryba 

1942 m. lapkričio 7 dieną savo 
susirinkime, New Yorke, Penn- 
sylvania Hotel, išgirdusi prane
šimą apie padėtį Lietuvoje, kon
statuoja, kad krašte eina vokie
čių - okupantų negailestingas 
Lietuvos krašto ir jos žmonių 

vokiečiu karo

išbandvtai

—Tegul bus pagarbintas, —Tai kaip tu mislini? 
vaike! Juk japonai moka šaudyt.

—Sveikas, tėve! Rodos, akys jų kreivos, ale
—Sei, Maik, ar tavęs da patropyt moka. Ir nucieliuo- 

nešaukia i vaiską? ja i tokią vietą, kad nei pa-
—Aš da perjaunas, tėve. čiam pamatyt, nei kitam pa-

Neatidėliotini reikalai buvo stengiasi savo naikinimo politi-
aptariami prezidiumo, daž- nukreirią Pries tulas sa
liai korespondencijos keliu. P?s "kviesti kaipo lietuvių no- 
Tuo pat budu buvo dalintasi ret; ir Tveikl;i-
;r politine informacija, Rei- KaI kurle Lietuvai brau
kia žinoti, kad veik kiekvie
nas Tarybos narių turi daž
nų progų su Įdomesniais 
žmonėmis sueiti, šnekėti, 

labaisio-to naujo patirti, 
dažnai Lietuvą priminti, ją 
užtarti. Ta prasme LTT dar
bas nekuomet nebuvo susto-

giški sluoksniai, patys virtę šios 
technikos aukomis, bando pla
čiai juodinti gerą lietuvių var
dą. atvaizduodami nežymią ko- 
laboracijonistų grupę tikrojo: 
lietuvių tautos noro atstovę.

“LTT smerkia Lietuvos kola- 
boracijonistų grupės veiklą ir 
kartu jos ideologiją, kaipo prie- jjes. Pav., kontaktai su Įvai- . , . . .II CldOdl ciollie* * ••-'•i**. • • šinfiTii Lietuvos ant itot alit&ri-liais S1O krašto pareigūnais s ° aninovanuui
~ams idealams ir tradicijai.”

—Tai tu gali prisirašyt lodyt
prie mano airaijos. Žinai as p a Pi.es blog? orą kaip _palaikomiP nuolatos, “
dabar mobilizuoju antra piadeda gelti, tai nors gvol- , ASf " tv j - - • -r u‘turėk. Valuk to. Maike, aš diaugIr- P 3 • Daug demesi° Tarybos

musų kaimynais latviais ir nariai buvo pašventę ir lie- j

gaus taip nejkvepia, kilnesnių jausmų ne
sužadina, kaip platus okeanas, kaip didin
ga jura... Ir dangaus žydruma giedrią gra
žią naktį, kai užsidega begalinėse erdvėse 
milijonai mirgančių žiburių; ir stilinis, 
kaip kristalas, ramiai siūbuojąs juros pa
viršius; ir putojančios bangos, šniokščian
čios ir ūžiančios galingai audros metu—vi
sa tai be galo Įspūdinga, poetiška; visa tai 
pakelia žmogaus širdį, grūdina jo fizines 
jėgas. Kolumbas norėjo matyti savo myli
mą sūnų tokį, kokis jis pats yra, visada 
drąsų, visada energingą, tikrą kūno ir dva
sios milžiną, siekiantį tolimiausių erdviu 
ir horizontų, kaip Alpių erelį.

Ekspedicija atsisveikino su Ispanijos 
krantais ir išplaukė iš Cadizo 1502 m. ge
gužės 9 d. Moroccos kryptimi. Gegužės 25 
dieną pasiekė Kanarų salas, čia vėl tįsto
jo, tik tiuputj ilgiau. Pasiėmė vandens, pa
tikrino laivus. Birželio 15 d. priplaukė Ka- 
ribdų salas, kurias vietiniai žmonės vadino 
Mantinino. Iš čia Antilų viduriu patraukė 
Santa Cruzo (šv. Kryžiaus) linkui, paskiau 
Porto Rico pietiniu pakraščiu San Domin
go kryptimi. Karalius Ferdinandas buvo 
uždraudęs Kolumbui pasirodyti Ispaniolėj.

Bet vienas iš jo ekskursijos laivų taip 
blogai veikė, jog nebuvo kitos išeities, kaip 
tik pasukti Į San Domingo, kur manė ji pa
keisti kitu, geresniu. Ovando buvo.pasie
kęs Ispanolę balandžio 15 d., o Kolumbas 
Naujojo Pasaulio krantus priplaukė birže
lio 29 d., taigi, tuo metu San Domingo uos
te laivų kaip tik buvo pakankamai Įvairaus 
didumo ir stiprumo. Kadangi ekspedicija 
buvo finansuota Ispanijos sosto lėšomis,

menija. Svečiams nebuvėliams besižval
gant, iš kažkus atplaukė su buriu indėnų 
didoka valtis, panaši Į Venecijos gongolą. 
Tai butą salos kaciko su žmona, vaikais ri
tamais. Jie nebuvo visai nuogi, kaip, pav., 
Kolumbui teko matyti indėnus Ispaniolę 
atradus, bet tiek vyrai, tiek moterys prisi
dengę savotiško darbo drabužiais, dažy
tais Įvairiomis spalvomis. Savo valtyje jie 
turėjo Įvairių ginklų ir pabūklų, tiesa, ran
kų darbo, bet geriau padarytų, su vario 
skardos papuošimais. Jų maistas buvo 
duona, pagaminta iš trintų kukumzų, Įvai
rios šaknys, vaisiai.

Čia europiečiams pirmą kartą teko pa
matyti didelį kiekį cacao, iš kurio jie ga
minosi savotišką gėrimą.

Pamatę ekspedicijos laivus ir Įgulos na
rius, žmones visiškai kitokios išvaizdos, 
čiabuviai neparodė perdaug didelio nusi
stebėjimo. Buvo aišku, kad jų esama kul
kas kultūringesnių už kitų salų indėnus. 
Kolumbas sprendė juos turint ryšio su 
aukštesnės civilizacijos tautomis. Vargas 
tik, kad su jais buvo sunku susikalbėti, bet 
Įvairiais ženklais ir rankų mostais jie Ko
lumbai papasakojo, kad toliau i vakarus 
esama turtingų kraštų, kur žmonės esą 
daug gudresni ir mokytesni. Jeigu Kolum
bas butų paklausęs šito nurodymo, po dvie-- 
ju ar trijų kelionės dienų butų pasiekęs 
Yucataną, butų radęs Meksiką ir kitas pla
čiąsias sritis kartu su Pietų vandenynu.

Bet jis nenorėjo nutolti nuo savo pirmu
tinės idėjos—jam rūpėjo pirmiausia atras
ti sąsiauris ir- tiesioginis kelias i Indiją.

Vieną indėną, kuris atrodė apsukresnis 
ir drąsesnis, Kolumbas pasiėmė su savim

tai admirolas manė, kad Ovando, kaip to Į vadovu, o su likusiais, apdalinęs juos euro. 
—x_ —n_x----- , • imaloniai atsisvei-

pruntą.
—Pavėlavai, tėve. ir šitą džiogą su liekarstvom
—Kodėl? turiu visada nešiotis. Kaip
—Todėl, kad antras fron- nuriju porą gurkšnių, tai 

tas jau atidalytas. Amerika praeina.
ir Anglija jau muša fašistus —Aš maniau, kad tame 
Afrikoj. džioge tėvas degtinę nešioji.

vedami nuo .. galėtų toliau be jokių kliūčių 
senai, tuvių vienybės reikalui, ypač darbą.

čia AmėriKoje ir šiuo tiek minp Cavinn.

sosto Įgaliotas ministras, atsitikus nelai-Į Poetiškais blizgučiais, 
mei. suteiks reikalingą paramą, kad misija j kinolxx__ L. • 1 • 1 !• !• 1 «•

—Jes, Maike, antras 
prur.tas yra, ale ne tenai kur 
Stalinas norėjo. Bolševikai 
gvoltu rėkia, kad antras 
piuntas reikalingas Juropoj, 
o kadangi nei Anglija, 
nei Amerika* jų neklauso, 
tai aš pastanavijau mobili
zuoti savo vaiską ir atidary
ti da vieną pruntą.

—Tėvas turėtum tuo rei
kalu kreiptis Į Bimbą. Jis

—Šiur, kad degtinę. kJuk vairus

dirbti savo| Pasivręs salos pakraščiu keliatą lygu to
liau, Kolumbas atrado priežemi, kuri pra

neš čia augo vaisiniai me- 
vadinami. Šian- 

Honduro priežemio 
rugsėjo 14 d., ekspedį-

Kolumbo prašymą Ovando atmetė. Admi- rijos nariai išlipo ant kranto. Įgulai išsiri- 
rolo laivams Įsakė tuojau atsitraukti nuoir gyvi. Šiam dieno- m0” budu, pnmestinai 

tvarkėš punktui
padalysi. Rai-viskė užpilta suvažiavimo dalyviai 
ant

oe snapso iičkarstvų negi svarstyu, namą vienybę, LTT neave-i
kiavus, Kolumbas Įbedė Į žemę Kastilijos 

tos žemės, kurią jis vėliavą. Po to visi atsiklaupę ir pasimeldė, 
dėkodarhi nežinia kam už laimingą kelio
nę.

Čiabuviams tai buvo nauja, nepaprasta. 
Ir rinkosi jų būriai pamatyti, ko dar nie

kranto—nuo kranto 
atrado...

Iš Kolumbo laivų, šiek tiek nutolus nuo 
Ispaniolės kranto, buvo aiškiai matytis vi
sas Ovandos gausingas laivynas. Jis stove

dau- jodama atmeta kaipo prie-, 
morčinės gyvatės, tai giausia laiko ir pašventė. šjngą demokratijos esmei. į 

geriausis ratunkas nuo ja- Su ypatingu atsidėjimu Jį stovi už nefalsifikuotą 
ponckos koleros... Bet aš buvo išklausyti pranešimai vienybę per susitarimą 
matau, kad tu jau nespakai- apie pastarųjų metų, iš Įvai- “Gerai suprasdama poli-’ 
nas. rių krypčių, padažnėjusius tinę šio momento svarba.

—Taip, tėve. man jau rei- Lietuvos puolimus. Nedrau- LTT pasinaudoja šio šuva-: 
i-.-„ = — — žavima .proga* dar kaitą už-

ŠIAULIUOSE 4 ŽMONES akcentuoti reikalą visiems 
NUTEISTI MIRČIAI. lietuviams vieningai stoti Į 

“Kauener Zeitung’’ (VIII kovą už Laisvą, Nepriklau- 
31) praneša, kad vokiečių somą ir Demokratinę Lie- 
\ patingasis teismas Šiau- tuvą. Kviesdama visus lais-

kia eiti lekcijų daryt.
—Na. tai g;ud-bai. Maik.

piimutinis prie to prisidėtu. . n-j a
—Taip ir aš mislinau, vai- UūUgiūU Bėdų Au

ke, ale pasirodo, kad jis ma
nęs bijosi. Nenori pristot.

—Tėvas turbut klysti. Juk
jis daugiausia už antraji 
frontą agituoja.

—Tas teisybė, Maike, ale 
jis bijosi, kad tas pruntas 
nebūtų pastatytas prieš Ja-

tomobilistams.
Kainų Administracija pe- iiuose pirmą kartą nuteisęs varne pasaulyje esančius lie 

įeitą sąvaitę paskelbė Wash- mirties bausme keturis žmo- tuvius prie vienybės. Tary- 
ingtone, kad pradedant 22 nes už nelegalini ginklų lai- ba, kiek tai liečia jos da- 
lapkričio diena kiekvienas kymą. IĮ bendrame darbe, mano
automobilistas turės parašy- Joniškio valsčiaus gyven- kad sutarto darbo formulė; 
ti savo laisnio numeri ant tojas Antanas Šaltenis, 42 galėtų būt lengvai surasta 
kiekvieno gazolino kupono metų amžiaus, nuteistas mir- pagrindinės demokratijos:

į>oniJU;.'J as. ..laike, kaip tik antroj pU.£j. Gazolino par-ties bausme už ginklą, ku- vertybėse, pirmiausiai susi-: 
h norėčiau eiu ant Japono, davėjams bus uždrausta pri- riuo jis rengęsis nušauti vie- tarime ir aiškiame atsirube-' 

imti kuponus, jeigu antroj ną moterį. Nuteistasis sąmo- žiavime nuo buvusių dikta- 
rusėi nebu? padėtas pirkėjo ningai nepabojęs vokiečių toriniu pasireiškimų Lietu- 
iaisnio numeris.

geras čenčiusba dabar yra 
atsib'rinti.

—Su kuo atsilyginti?
—Su jaDonais.
—Ar tėvas jiems skolin

gas?
—Šiur kad skolingas... 

Juk matai, kad viena mano 
1 oja trumpesnė.

—O ką tai reiškia?
—Japonas tą padarė. JuL'

komisaro atsišaukimo, pa- voje.”
Tunelinės Valstijose da- §al kuri ^nklai turėję būti Pagaliau, dėl tampresnio 

bar via apie 20,000,000 au- at.idu?“ ,iki met« baIan- ®»ndarbininkavinio su musų 
tomobilistu. Kiekienas iu dzl° ?. f ‘ . . v i..im\nais latviais n estais,
suvartoja 'apie 60 kuponų c..1?1*uį1’I. gyventojas Kazys įklausiusi pranešimu dėl
per mėnesį. Reiškia, visi su- rilipiakas, 28 ’ ■’ " ...........-
vaitoja per mėnesį 20,000,- anksčiau buvęs
0OO kaitų daugiau, būtent darb« kalėjimu.

metų, jau besikuriančio Pabalčio Ko- 
teistas sun- miteto. LTT šiai iniciatyvai 

Jis vienbalsiai pritarė, 
už- Posėdžio vaizdui užbaig-lu turbut žinai, kad ruskis —1,200,000,000 kuponų. .. . ... .. . , .

turėjo didėlę vaina su iapo- Nejaugi Kainų Administra- čiuptas arklidėje, kur jis ti, reikia p-durti, kad susi
nu. Aš jau nepamenu liėbu. dja ketina visus juos kas k.“P«s a!'kll« 18r;nk™a8 P fne.,t'k laba>
kokiais metais tas buvo. alė aiėnesį tikrinti? O jeigu ne. nų gaminęs šepečius. Fili- draugiškoje nuotaikoje bet
pamenu, kaip mes bėgom iš ketina, tai kokiems galams Piakas vieną moterį mišo- ir pakilusio^ nuotaikoje.!
Poit-Arthuro. tai janono ieikaTauti, kad žmonės gai- vęs, kitą—sužeidęs. Jis nu- Dalyvių ūpą, be abejo, vei- 

teistas mirti. kė tik tą vakarą pradėjusios
18 metų panevėžietis Ju- plaukti žinios apie sekmin- 

lius Čepas pereitą žiemą Į- gai Didžiu u Demokratijų 
vykdęs 13 vogimų ir sužei- pradėtus veiksmus Vidurže-

1 ulipka nataikė skurat i už- laiką tiems numeriams 
pakali, iš kur koja auga, ir rašinėti? Ar tai pagreitins 
valuk to, Maike, mano koja aro laimėjimą?
šiandien yra trumpesne. Tai- --------------- i m x -x tgi sakau, dabar butų geras KUTH32 JAUNĄ 2MOG- dg ,Jam ? V1.-13“*?
čenčius tiems šunsnukiams 
atsilyginti. Ale Bimba sako. 
nosar. prieš janoną negali
ma eiti. ba Stalinas gali c’i- 
pykti. Lyeiai tokio žodžio 
iis nenasake. a'e teisinasi, 
kad iam reikia Bruklvno orą 
vačyt. tai negalis prie mano 
armijos dėtis. Bet man#*? ne
apgausi. Aš žinau, kodėl ji- 
nori ta orą vačyt. Jis nenori 
eit prieš iapona. su kat’uo

2|jr>i priteista mirties bausmė. 1 ad karo e'goje, galop, pn-
YTakių valsčiaus gyvento- eita laimingojo, gal būt net 

\ehite rlains, N. Y.—Pe- Antanas Dimas (22 me-1 sprendžiamo o posūkio, visi 
įeitą sąvaitę čia buvo nutei-tų amžiaus), pasilikęs bei,jautė, kadrines lietuviai 
stas rii.ti t dvvard Haigbt, darbo, pradėjęs vagiliauti, priartėjome Laisvos. Nepri- 
17 rre-u vaikėzas, kuris 14 Jįg sužeidęs vieną moteri. klausomos ir Demokratinės 
įugsėjo d. nužudė dvi mer- Už ginklo laikymą jis irgi Lietuvos.
gaites. nuteistas mirti. » LTT sekretoriatas.
KŪMUI c ELih.vTAS.

—Išaiškinta kunigrų oepatystės is- 
puolimas. šią knygą turėtų perakai- j 
tori ja, pasekmės ir jų dori šitas nu- 
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni- Į 

c,. , - »< i . » - . kaitis, kurie geidžia, kad ju moteris, ,btalmas Maskvoi čaių gelia, dukteris ir mylimosios nepapultų į 
-Ar tėvas ištikrujų buvai

pp,p Port - Artho.r. sužeistas* - - - -

MEMBER

<1 f* r»Cr.rsc^’.tir..

OI R POLK V
“The pnrpnse of the «hs!l
he fo help preserve mtal* ;m«*
tradition* oi onr eonnfrj. ik" 1 nite,, 
States of America, lo revere ils law«t 
and in-pirp -dlter-- to respe< t and obey 
them. and in all ivays fo aid in niaking 
this eonntry rreater ano better“ ,

T*.
i

jo ką tik paruoštas grąžinti Į Ispaniją Bo- ^ad savo gyvenime nebuvo matę: baltų 
badillą, Roldaną ir kitus Kolumbo priešus, i žmonių, su žvilgančiais drabužiais, lyg iš 
Laivai buvo prikrauti aukso ir kitų brange- ^besų nusileidusių.
nybių. Bobadilla buvo gudrus. Šitais tur-į Apie 100 indėnų nedrąsiai prisiartino 
tais jis norėjo prisigerinti karaliui. prie ispanų, aukodami jiems duonos, žu-

Visas šitas gausingas laivynas su dideliu vies- įvairių vaisių; paskum, žemai nusi
lobiu, žymiais asmenimis, didele gauja at
arai grąžinamų avantiūristų tik laukė signa
lo, kad galėtų pradėti kelionę. Jura buvo 
nepaprastai rami, oras šiltas ir gražus 
čiau Kolumbo genijus, remdamasis savo 
paties patyrimais iš Įvairių gamtos reiški
nių, numatė, kad tie žmonės, pradėdami 
kelionę tokiu laiku, daro didelę klaidą ir 
patys statosi Į katastrofišką padėtį. Jis no
rėjo atsilyginti geru už blogą—pranešė

lenkę, atatupsti nubėgo vėl i krumus nei 
žodžio neištarę. Tik po kiek laiko, kai pa
matė, jog tie atėjūnai jiems nieko blogo 
nemano daryti, pasidarė drąsesni; atėjo 
arčiau, stebėjosi jų drabužiais, barzdomis, 
jų balta oda, puošniais dideliais laivais. 
Kolumbas apdalino juos europietiškais 
niekniekiais, kuriais tie gamtos vaikai ne
galėjo atsidžiaugti.

Vietos gyventojai buvo geltonos spalvos,
jiems, kad* netrukus bus audra, kokių retai' daugumas is jų visai nuogi, kiti tik truputi 
juroje pasitaiko; patarė išvykimą atidėti 01 iri^engę kailiais. Kai kūne savo kūne 
porai dienų. Bet Bobadilla ir kiti iš tokio i-urėJ° išdegintus Įvairius ženklus ir gyvu-

pavojus, o šie, linksmai krykštaudami, pa- dažydavo juodai, antakius raudonai, n»>- 
sileido i atvirą jurą. -1 — V®1 kitaip. Indėnų vadas Įtikino admi-
' .. .. .L į.olą, kad jie visi esą žmogėdros.
kaip staiga visa gamta pasikeitė: apsiniau- Kolumbas keliatą sąvaičių tyrė šitos že- 
kė dangus, pakilo baisus vėjas, okeanai -nes pakraščius. Šitas žemes palikus, jam 
pradėjo ūžti putoti, Įsisiūbavusios bangos; ,eikė:o irtis piimvn prieš vėją. Į dieną vos 
ėmė virsti kalnais ir kriokdamos naikinti įgalėdavo padaryti apie porą lygų. Protar- 
viską, kas tik pakeliui pakliuvo, šitoje ju
ros kataklizmoie žuvo 20 flotilės laivų. Žu
vo Bobadilla. Roldanas ir apie 200 žmo
nių. Žuvo auksas ir kitos brangenybės, pel
nytos pavergtųjų indėnų kruvinu prakaitų 
ir vežamos Ispanijos monarchui, kaip do
vana.

S’
)iais

KOLUMBAS ATRANDA HONDŪRĄ 
IR TIRIA JO PAKRAŠČIUS.

Nutilus audroms, Kolumbą* išplaukė i 
atvirą juią. Netrukus pasiekė He mosc 
tostą. Čia ryžosi praleisti keliatą dienų: 
vieną, norėjo pasilsėti nuo Įtempto darbo, 
antra, reikėjo susitaisyti apgadintus laivus.

Paskiau plaukė vis toliau ir toliau, pake
liui rasdamas čia didesnių, čia mažesnių 
salų, tai šen, tai ten vis sustodamas: pasi
gėrėti gražiais vaizdais, pasiimti vandens 
arba maisto.

Liepos 30 d., priplaukė prie nuostabiai 
gražios salos, kurią indėnai vadino Guana- 
ja. Kadangi ten augo daug lieknų pušų, 
Kolumbas praminė ja de Pinos. Ekspedi-

kildavo baisių audrų su žaibais ir 
perkūnijomis, padėtis pasidarydavo tie- 
’iog šiurpulinga: imdavo murmėti Įgula, 
prakiurdavo laivai ir reikėdavo bijotis, kad 
neištiktų ga’utinė katastrofa ir putojančioj 
juroj tragiška visų mirtis. Tik Kolumbo 
dideli sugebėjimai Įstengė palaikyti draus
mę. Viename iš savo laišku apie šitą ke
denę jis taip atsiliepia: “As esu daug ma- 
lęs, daug išgyvenęs, daug audrų nugalėjęs, 
bet nieko panašaus dar neteko matyti.”

Admirolo ūpas buvo nekoks. Nuo to lai
do, kai Ovando uždraudė jam sustoti San 
Dominge, jis pasidarė melancholiškas 
Sveikata nebuvo puikiausia. Daug kentėjo 
nuo podagros ir reumatizmo. Bet nuo save 
pareigų neatsitraukė nei valandėlę. Laivo 
priešaky jis turėjo mažytę kabiną, čia ir 
lovoj gulėdamas gale o stebėti vieta - ir da
vinėti reikalingus nurodymus. Bet keliatą 
kartų susirgo taip sunkiai, jog aplinkiniai 
manė, kad jo mirtis—tik momento klausi 
mas.

(Ru3 daug i .nu) J

1
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Karo Sąvaites Apžvalga
IŠMUŠĖ VALANDA.

Pagaliau atėjo valanda 
suduoti smūgi baisiai tironi
jai, kur i užkure šį baisų pa 
saulinį gaisrą. i

Iškėlimas

MARINŲ KORPUSAS 
TURI 167 METUS.

Kulkosvaidžių ugnies šluo
jamuose Pietų Pacifiko pa-- 
kraičiuose, Jungtinių Valsti
jų Marinų Korpusas, per sa 

kariuomenės vo 167 gyvavimo metus, ko- į
šiaurinėj ir vakarinėj Airi- voja 180-tą kampaniją.
koj yra tiktai pirmieji anglų- Korpusas lapkričio 10 d. -
ameiikiečių-rusų koalicijos minėjo savo gimimo dieną.
žingsniai didžiojoj strategi- Nuo Britų Gvinėjos iki Is-
joj. Tai yra pirmas įrody- iandijos, nuo Londono iki
mas visoms Laisvės Fromo Tu!?«!’ ^o^klose Jungtinė- 

, . se valstijose, kur malinaitautoms kad tokia strategi- išeina g<eždiausią t,.einil.a.
,ia yra. Ikišiol galėjo rodytis, vimą. kokio tik iš kareivio 
kad mes vedame tik izoliuo- galima reikalauti, Amerikos 
tus ir gynimosi kailis ten, kovingiausieji ir sekmin- 
kur musų priešai pasirenka giausieji kanai, savo Korpu- 
mus pulti. Hitlerio geležiniai gimimo dieną, grįžo min- 
legijonai, sutraukti didžiau- timis į savo istoriją, darytą 
šiame skaičiuje į Rusiją kiu- n_gos ir garbingos karių ei- 
viniausiam visų karų istori- lės, kurios kariškas^ žygiavi- 
joj puolimui, buvo aplamdy- mas P° musų žvaigždėta vė
li ir sustabdvti. Bet tai pa- hava, buvo girdimas visose 
darė rusų įinklai ir rusų keturiose pasaulio šalyse.
strategija. Rommelis buvo --------
sukultas Egipte. Tai padarė POPIERGALIS, 
anglų generolai. Pacifike . .. . ,
Jungtinėms Valstijoms teko Aną. dieną. vienas. anglui, 
sudaužyti japonų ofensyvą kareivis

olomono salose. Be abejo

< > a j SO. BOSTON

Krikštija Naują Laivą

čia da vienas naujas laivas nuleidžiamai vandenin Baltimorės laivų dirbtuvėj. Laivas pavadintas “Will Rogers.” vardu, ic jį pakrikštijo Rogerso našlė. \Yiil Rogers buvo pagarsėjęs Amerikos jumoristas. -•---- - -

CIO KONVENCIJA ■,
PASIBAIGĖ ’ Į

' » ' 1__________ I
Davė valdžiai gerų patari- eikvojamos ir karo gamyba 
mų apie darbo jėgų mo- eitu daug sparčiau.

bilizaciją. Mums rodos, kad tai yra
Pereitą sąvaitę Bostone labai,, sveikas patarimas ir 

buvo CIO suvažiavimas ar- y aidžia turėtų jį tuojaus pri-J
ba konvencija, kuri pasibai- ... _ _
gė pėtnyčios vakarą. Prieš Philip Murray vėl buvo is-i 
užsidarymą konvencija pri- nnktas CIO prezidentu ir 
ėmė visą eilę rezoliucijų die- Pne. to da išrinkti 9 vice-
nos klausimais. Viena rezo- prezidentai._____
liucijų siūlo valdžiai pavesti DA NEGIRDĖJO APIE 
daibo jėgų mobilizavimą HITLERĮ f-
jungtinei darbininkų, darb
davių ir valdžios kontrolei. Associated Press praneša, 

Dabar darbo jėgų mobili- kad tarp Kanados naujokų 
zaciįa yra pavesta Wash- nemaža tokių, kurie d a 
ingtono politikieriams, ku- nežino kas yra Hitleris ir da 
rie nieko apie tai nenusima- nėra girdėję nei Churchillio,
no, todėl vienoj vietoj dar- nei Roosevelto pavardžių.

MAŽIAJJ_VAŽIUOJA, 
DAUGIAU GERIA.

Massachusetts valstijoj pa- 
John stebėta, kad pradėjus žmo- 

atsiti- nėms mažiau važinėtis au- 
kimą: B^Jnolahnį taisy- tomobiliais. daugiau išgeria- 
svmo dirbtuvėj yra atleista ma svaiginamų gėrimų.

; 2,500 darbininkų. Jie sėdi
be darbo ir eikvoja laiką.
Tuo tarpu laivų statybinin-

bo rankos paliekamos be 
darbo, kai tuo tarpu kitoj 
vietoj darbininkų trūksta.

Kaip pavyzdį, laivų staty
tojų unijos vadas 
Green nurodė šitokį

Siuntimas pašto gelžkeliais tis. Nemokamas pašto nau- 
dvkumoi nakėlė!ir orlaiviais yra žymiai a>: dojimas. suteiktas karo pa-

. popieriaus gaba fUnkintas priežasties di- 'jėgų nariams, padidino laiš- __ ~__  __
~~---------- Pranešimai «ako kad tai delio k3™ medžiagos gabe- kų skaičių iš kariuomenės įr “Kauener Zeitung” (VIII. Henrv Kaiser PaciHkones, musų ginklų arsenalai Piešimai saKo, kaa tai papildomu troku f kariuomenė* dali* o ka- 25) nraneša kad “Ostlan-1 , -®nry Kaiser racinKO
(isvė durmninEmc uasirode esąs vieno vokiečių y papituomų jMnuoraene. ... piane.a, Kaa vsuan pakrašty nežino kur gauti
uave sąjungininkams pagal- j - • lpi(įirna<; piti ; a lėk ! veik visai negalima gauti, dangi kariuomenes skaičius do” komisaras išleidęs jsa- darhininku nrie laivu staiv-
ba. Bet ta pagalba nebuvo KaFeivio leidimas eiti j Aiek- z. susisiekimo kliūtys nuolatos didėia tai ir pašto kvma kurio tikslas e^s oa- v - -tokia, kokia ji galėtų būti X ^liSS Toki n^nl^'^iP P*t jau pradeda reill našta kartu didėja. OWI. bos ir važiuoja jų Jieškoti i
kituose frontuose, kur mu- no™s lotL Tokj popier- p
-rasi musų ^jungininkai. Ki- 1 telke9. i^ugoti ir pa
tais žodžiais tariant, nebuvo tnuzejų, kur jis galėtų

nuo žemes

RAGINA ŪKININKUS 
KUO GREIČIAUSIA 

VEŽTI JAVUS.
RAUMENŲ GĖLIMAI, 

SKAUSMAI?
Greitai palen<vina tuos skausmus Patu** 

kuris yra stebėtino hnimentu ir 
kurj naudoja tūkstančiai žmonių. Virš M 
mala jonų bonkučių parduota, kas liudija jo 

Reikalaukit tikrojo
su Inkaru ant

PAIN.EXPELLEK

iki šiol įrodymo, kad yra būti lodomas kartu su Hitle- 
koks nors koalicijos planas Į1? kalba, kurioj jis žadėjo 
henri™™ nriešni laimetl ir užbaigti karą darbendram priešui sumušti. 
Dabar pasaulis yra liudinin
kas, kad Laisvės Fronto di
džioji sąjunga susirykiavo 
išnaikinti japo-hitlerizmą ir, 
tariant Piezidento Roose
velto žodžiais, mes “taip-pa- 
skirEtom sav
hm mušti bendrą 
kur., jam daugiausiai nuosto
lių galima padalyti.”

Laiko suderinimas yta be 
užmetimų. Hitlerio laiko 
tvarkraštis buvo suardytas. 
Tas jo tvarkraštis, pertvar
kytas po nepasisekimo pa
imti Maskvą pereitais me
tais, buvo numatęs dar prieš 
kelias sąvaites sunaikinti rū
tų aimiją. Bet rusų armija 
vis dar tebėra nesunaikinta. 
Ne tiktai nesunaikinta, bet

Žinios iš Okupuotos Lietuvos
1941 metais, arba su jo Prar AcniNA 
nešimu, kad rusų armija yra GĄbL>iNA 
sutriuškinta ir niekada ne

(Gautos aplinkiniais keliais)

skatinti ūkininką, kad jis jsjew Yorką. O Washingtone Petronėlė Lamsargienė 
‘ kuo skubiausia pristatytų sėdį Darbo Jėgų Komisija ir Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
jams. Už anksčiau pristato- nieko apie nežino. Ir GaiiS™ GydiVite
mus javus busiančios moka- Įęgjp ji Žinos, kad tarp jos Reumatizmo. Kurie turite kokius 
mos aukštesnės kainos. Tuo darbininku —nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerąir
esą norima pasiekti, kad nėra jokių ryšių? Ji dagi ne- 

miestų^gyventojaijbutų ap- tur| ryšių jr su darbdaviais.
Jeigu darbo jėgų kontro-

organiZaCljų patarimų ir busit patenkinti. (-)
PET. LAMSARGIENĖ 

1814 S. Water St, Philadelphia, Pa.
ŽMONES 1 SUNKIOS BAUSMĖS UŽ įupinti be susitiukdymų.

ALIANTŲ LAIMĖJIMŲ.': GYVULIŲ PIOVIMĄ. Ryšium su derliaus surin- iej butų įsteigta jungtinė ta 
kimu vokiečių komisariatas ryba iš darbininkų, darba-Kauniškis vokiečių komi-’ Šiaulių valsčiaus gyvento-besikels; arba kad ir su jo 

pranašavimu šių metų rugsė
jo 30, kad Stalingradas bu- bė “Kauener Zeitung’oj” peravičius

PUIKI KALĖDŲ DO
VANA.

Užsisakykit Simučio knygą.Hans Cramęn pasket-'jai Juozls Paukštis ir Gas- IZeS
(vardas nepažy- ~“k8 ‘.‘Lietūkio 
' - „ važiavimą. . aEstoY^ su_: met ji galėtų žinoti, kur dar- 

„ , lP iš ‘ Kaue- bininkas darbo netenka ir 
Zeitung (VIII. 26) ap- ięUr jam yra kitas darbas, 

premjeras unurcnm pnza- Jie slaptai papiovę karve ir suvažiavime Tuomet darbo jėgos nebūtų
dėję Sovietų Rusijai atidiio- norėję ją parduoti Šiaulių vokiečių komisariato atsto, -------------------- --------__
ti Lietuvą, Latviją ir Estiją, ghetto. Tiktai ta aplinkybė,

ročo kud vra daviniu ino ieigu jie laimėtų karą. ikad jie savo nusikaltimo ne-nesą, kad yra davimų, jog •’ e J Luckubp ivvkdv+i ‘SšvpI ha in I‘Atmetu javus. “Lietu
siais metais Kalėdų siunti- Matot, vokiečiai žmo, kad ;. - *• kiui” paskirtasis vokiečiu
nių skaičius bus rekordinis. Pabalčio žmonės bijo bolše- Juos nuo mlrtles bausmes. kcmisa‘as Liebė

•n’iėoas tad m P^mtas, ir “dėl to buki-'scraipsni, kuriame sako, jog mėtas) nuteisti po 3 metus 'az a \ 
Md^^W ; ! prezidentas Rooseveltas ir sunkiųjų . darbų kalėjimo.
_ :_ ___ • " ----- nrpmipras (niirrnill nriza- -Jie slankai nanmvp karve ir .

KALĖDŲ SIUNTINIAI.
r iLSU J departanKiitas

Pirkiniai krautuvėse rugsėjo vikų diktatūros, todėl ir gąs- 
mėnesį buvo šiais metais la- dina juos aliantų laimėjimu, 
bai dideli. Didelis pirkinių Bet vokiečių propagandi- 
skaičius visada yra ženklas, ninkai meluoja. Nei Roose- 
kad Kalėdų siuntiniai bus veltas, nei Churchillas nėra kiaulių papiovimą. 
gausus, sako Pašto departa- svetimų žemių Sovietų Rusi-* 
mentas. jai prižadėję. Jie nepripažl-

•a užtenkamai stipri, kad Jei tūkstančiai Jungtinių J™*"1 Š.^h°^PTJp°Xpj: 
kuriuo metu e-an nereiti Valcti™ kareiviu marinu Daicl° vaistyoese ir pasKei marinų, b_ At]anto čarterb kuriame

JI yr
net kuriuo metu gan pereiti Valstijų kareivių,
į kontrpuohmą, vykindama jurininkų ir civilių žmonių _i5kiai nasakvta. kad visos 

ir derindama nori gauti siuntinius laiku,tūtai tą pianą okupuotos svetimais 
po karo turės būt 

išlaisvintos ir atgauti pilną 
nepriklausomybę.

jį su aliantų planu Afrikoje, kad dovanos laiku pasiektu '
Anglai, puikiu strateginiu tuos, kuriems jos siunčia- 
žygiu, pagavo į maišą patį mos, visuomenė turi bendra-
flirtijį Romelį. Kaip tik tuo darbiauti su paštu. Bendra- __________
laiku, kada Hitleris galėjo darbiauti galima pasiun- viiNiAiisnAV
galvoti apie pertvarkymą čiant anksčiau siuntinius ir « teniraiinm
savo strateginių planų, kada užrašant tinkamai adresus.: 1 AKAM2> nlukaudzia- 

vokiečių moralė turi būti že- Pašto departamento geriau- MA GYDYT VOKIEČIUS, 
ma, žvaigždėta Amerikos šių pastangų neužtenka, sa- Kaip buvome rasę, vokie- 
veliava pakilo virš Afrikos ko Pašto Ofisas, ypač atsi- čiu komisaras Vilniuje pa
uostų. Ne be reikalo laukė- žvelgiant i karo laiko sunku- i'ęiškė ten sušauktiems sy~ 
me peimainų. Laimė pasisu- mus. su kuriais paštui tenka dytojams. kad jie neturį tei- 
ko — ir Laisvės Eiontas gali susidurti. Apie 2o,000 pašto sės be atskiro leidimo gydy
si iprintis mintimi, kad Afri- patyrusių tarnautojų jau iš- įj Vokietijos piliečių, 
ka greit bus išvaduota iš ėjo į karą, ir nors buvo pa- Dabar “Kauener Zei- 
ašies nagų ir paversta Į bazę imti tūkstančiai laikinų tar- tung” aiškina, kad minėtas 
karo veiksmams preš nacius r.autojų, vistiek jų nėra už- pareiškimas galįs sukelti ne 
Europoje. tenkamai ir nėra patyrusių, susipratimų. Girdi, “nieku

i budu’Karo Tema Šunims

ra
vaizdelis yra paimtas iš šunų parodos , *up , r'r *V<r New Yorko.

k nroivtjn

BOLŠEVIKŲ NUSAVIN
TUS NAMUS IR ŽEMĘ • 
PASIIMA VOKIEČIAI.

pi hiivnmp nu-Pranas Stankus iš Mažei- kad esą paskirti keturi pri- sirėrnę vokiečių šatriniais,

klypų
„ . Kaune valdymą parėmęs vo-
P^mygrinai nuro- kiečių komisariatas. Dabar

Jonas Plienas ir Robertas cinėnėti į jo pareigas savo ‘-£)eutsche Zeitung im Ost-
Pekauskas iš Mažeikių ap- tautos atžvilgiu. Is vokiečių iand” (VIII. 16) rašo, kad
skrities nuteisti po pusantrų Kaune esanti sudalyta spe-
mėtų sunkiųjų darbų kalėji- kad P^ich? 
mo už gyvulių papiovimą •FIU ?u^aryta Ostlando Ko-

n e buvę manyta pasa
kyti, kad “vietiniai” gydyto
jai neturį teisės gydyti Vo
kietijos piliečių. Anas pa
reiškimas buvęs taikytas 
tiktai tiems vokiečiams, ku
rie einą pas gydytoją kaipo 
ligonių kasų nariai. Tokie 
ligonvs turį pareikšti vokie
čių įstaigų liudijimą, pagal 
kuiį gydytojui išmokamas 
honoraras.

ŽADA NAIKINTI BOLŠE
VIKŲ PALIKIMĄ IR VY

KINTI GERESNĘ SAN
TVARKĄ.

operatyvų Sąjunga,” kurios 
žinioje esąs ir “Lietūkis.” 

Kaip rašo “Kauener Zei-

of Lithuania After 1918 iskirp- dami ir pasiųsdami žemiau dedamą lapelį, į kurį reikia įrašyti, savo vardą, pavardę, adresą ir. pasiųsti leidyklai. Jei su lapeliu pasiųsit pusantro dolerio, tai pati leidykla apmokės pašto i»4 laidas, o jei tik vieną lapelį, tai tada paštininkui turėsit sumokėti už knygą ir kelis centus persiuntimo išlaidų. Neužmirškime tą knygą pado\anoti kareiviams ir draugam.-,—tai puiki Kalėdų dovana.
Iškirpk iškirpk

Columbia University Press
Columbia University
New York. N. Y.
Gentlemen:—Please kindly senti 

me a copy of The Economic Recon- 
(Grundstucksgesell- struction of Lithuania Arter 1918 t>7 

schaft), kuri ‘‘iki atskiro pa- Acte£k SimutlA‘

eialinė
drovė’’

‘Žemės Sklypų Ben-

rėdymo” valdysianti visus 
Lietuvoje nusavintus namus 

tung. Žemės ūkio generali- jr si<]VpUS bendrovė esan- 
ris. tarėjas nurodęs, kad įj vokiečių generalinio ko- 
Lietukis savo uždavinį at

Naciu keturmečio plano liksiąs, “nors jis yra sunkes- 
žurnalas. “Der Vierjahres- ?is; .nekaio ankstyvesniais 
plan,” kuiį cituoja Ostlando laikais.” Kooperatyvai turį 
“ceitunga.” aiškina kokie daboti, kad generalinio ko- 
turi būt artimieji ir tolime*- misariato nustatytieji javų

nusaro žinioje.

VILNIUJE NUTEISTA 
GYDYTOJA MARKE

VIČIŪTĖ.»
Vilniaus teismas nuteisė:

I am enciosinjr 81.50 ( )
I will pay to the postman ( 
My address;

Name
I Street 

City
Stale--------

)

LIEPOS tlEOV. PIRMO Kremo
nieii vokiečiu nlanai Foro- pristatymo kiekiai butu “tei- Vilniaus teismas nuteisi 
nns Rvtn.i«o ‘ " šingai paskirstyti atskiriems gydytoją Janiną Markevi-

ūkininkams.” ' čiutę 4 sąvaitėms arešto ir
500 markių piniginės bau-

pos Rytuose.
Karo metui galiojąs dės

nis, kad reikią ko daugiau
sia gaminti įvairiausių reik
menų. Karo reikalavimai 
kai kada verčią imtis prie-

MEDUS
GUDIJOS MIESTAI ESĄ dos už atsisakymą vykti Į jai 

VISAI SUGRIAUTI. nurodytą vietą.
“Deutsche Zeitung im , "Kauener Zeitung” parte- 

. , . , Ostland” (VIII. 20) idėjo bh kad už panašius nusižen-Į
momų. kurios, atrodo, prieš- Gudijos komisaro Kubes gimus ateityje medicinos! 
taraujančios tolesniems tiks- pranešinią apie to krašto su- personalą teisiąs ypatingas 
lams. Rytų. kraštai piimo- naikinimą. Kube sako, kad teismas, o jo bausmės bu-i 
je eilėje turj pateikti maisto beveik v‘isi Gudijos dides_ siančios “žymiai aštresnės.” 
firoduktų ( Ostlandas be ^jeji miestai esą per karoOstlandas” be
javų. ir bulvių), aliejinių au- veiksmus sugrįauti. Iš Mins- 

ko belikę

mnu« biciv

(100T, PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 

> Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Batvrr St. S., AMarbe.

Stmths dolerių dovvnų. kurH rodys. x>R 
medus nėra r.k ras bičių medus

SPECIALĖ MELODIJA 
“OSTLANDUI.

Vokiečių radijų bendro
vė. kuri perėmė Lietuvos ir 
kitu okupuotu sričių radijų 
stotis, skelbia, kad “Osf- 
lando” stotys savo progra
ma pradėsiančios speciališ- 
kai joms parinkta melodija, 
ši parinkta iš dainos; kuri 
prasideda. “Jojam į Ost- 

. landa”.,, ’ ?' •

MIRTTES BAUSMĖ UŽ J,, . iT-,. - . , -...... rę ptaCrirairGudija SPEKULIACIJĄ SVIESTU Į TIKRAI< G Eiti

vilnes (Ikiamai. neturinti “savivaldos,” todėl Vokiečiu ypatingasis teis- { iKKrAKAl Al
Esą kutina “panaikinti viskas reikią atlikti pačiam rnas Rygoje tris žmones nu-įl ALEXANDER’S

lx>lševikinę suvalstybinta vokiečiu komisariatui. teisė mirties bausme už spe-i Į CASTILE OLIVE OIL
ūkio sistemą” ir “ją pakeisti

galų, kanapių, linų ir med-

nauja geresne santvarka.”
Kaip ta “naujoji geresnė 

santvarka" įsivaizduojama, 
žurnalas nieko nesako.

REIKIA PUSĖS MĖNESIO 
PREKĖMS IŠSIŲSTI.
Lietuvos laikraščiuose tiek rusams.

Gudijoje pirmoje vietoje kuliaciją sviestu.
esą statomi gudai, o ne ru------------ --------------------------
sai. Taip pat savarankiškos PAJIESKOJIMAI
{aidų stačiatikių bažnyčios ____
tikslas esąs atsipalaidotl nuo Stefanija Grincevičiutė. pajieškau 
msiškumo. Gudu kalba Utos T Ur8»i«« v azinskaitės po
esanti ne tik dėstomoji kai- Rasruvos, Kirmėlių kaimo. 1919 m. 
ba mokyklose, bet ir viešoji i’ tryveno Greenfieid. Ma?s. Jeirn «-; { r
... , va. prašau atsiliepti, turiu svarbų rei-kalba. Ji esanti pn\aloma kals. Kurie žinote kur ji randas-, ma- I J

SHAMPOO

{u. s. p.
■ oletekanas 

kius kitas

I padarytas iš tikro- 
» io Castile muilo.

Išplauna 
ir viso- 

nešva rū
mus ir sustiprina 
odų. 50c. už bonkĄ.

tiek lenkams, lonėkit pranešti, už kų tariu ačiū. (S
skalbiama, kad norint nu- gyvenantiems (rūdijoje. Gu- 2oh So. i.inn st.. .*ioux c»ty. iow« 
siųsti gekžinkeliu kokiu dai stengiamasi paversti val- 
nors niekių. įeikia paduoti stvbine tauta. Pasak Kubės 
vokiečių generaliniam komi- “Gudijos laimė, atkutimas ir 
šariatui prašymą mažiausia gerbūvis pareina nuo vokic 
už 14 dienų iš kalno. ėin rinklu laimėjimo "

APSIVEDIMAI.
I r'ajieškau draujro. kurie

. kanu fc.Vri.ll ant larinukv;. 
nėra. aš esu našle. M. It.

Į 32771 t;odd..rd Kr, Ithmiilus

m v lėtų 
-'kol., 
' (8j ' 
Miefc,

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Aliejų ir Odą Gydančiu Vaisto
Pažymėtina sryduolė dėl1 Mišinys. Pažymėtina gyduolė 

plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
• 50 centų už bonka.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
• čiam per Paštų j visas dalia Su- 
• vienytų Valstijų.
5 ALEXANDER’S CO.
{ 414 W. BkOAI)WAY

SOUTH BOSTON,

i
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TVYoterims Pasiskaityt
Karo Moterys Susitinka Anglijoj

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
IL MICHEISON1ENĖ.

Kas Reikia Žinoti Auginant Kūdikį.
Kas daryti katei ar šuniui 

kūdiki Įkandus?

Jei katė ar šuo Įkanda kū
diki, tai ikandusio gyvulio 
nesunaikinkit, bet uždary-! 
kit kur nors ir tėmykit,- ar 
nebus jis pasiutęs. Jeigu sve- . . . . ..
timas šuo Įkando ir pabėgo, P* iežastį. Jeigu ji skauda 
ir jeigu manoma, kad jis ga- nuo akių pavargimo, tai rei- 
lėjo but pasiutęs, tai Įkąstą kia Įsitaisyt akinius. Jeigu 
vietą reikia greitai išdegin- nuo vidurių užkietėjimo, tai 
ti karšta geležimi. Nors tai vidurius paliuosuot. Kad 
baisiai skauda, bet tuo budu laikinai skausmą sumažinus, 
galima išgelbėti kūdikio gy- r< ikia dėt šaltus kompresus 
vastį. Jeigu yra netoli dakta- p. ie kaktos ir sprando. Gali- 
ras, tai kuogreičiausiai rei- ma taipgi duot pauostyt 

k. mparo, mentholio, amoni- 
jcs arba uostomos draskos 
L melling salts). Nekuomet 
nereikia imti “proškų” ar ki
tę kių vaistų nuo galvos skau
dėjimo, nes jie pavojingi, o 
\ ač mažiems vaikams.

Kas daryt, kada galvą 
skauda?

Galvą gali skaudėt nuo 
akių Įtempimo ir nuo kai ku
lių kitų priežasčių. Reikia 
nustatyt tokio skaudėjimo

lūECHVg, go. BP5TOK

kia kreiptis pas ji.

Kaip reikia kūdikius penėti?
Jeigu kūdikis viduriuoja, 

tai reiškia, kad jo maistas 
buvo netikęs arba užkrėstas. 
Viduriavimu susirgus, ne
duokit kūdikiui valgyt per 
12 valandų. Tuomet galima 
duoti pieno maišyto pusiau 
su vandeniu. Stipraus mais
to
Galima

Kas daryt vaikui apsi
nuodijus?

vaikas

nos (castor oil), kad geriau dytoją, ir reikia jam pasaky- 
išvalytų vidurius. ti. kokiais nuodais vaikas

nu-Iš kairės matosi Mrs. Oveta Culp Hobby. Amerikos moterų korpuso viršininkė, kuri vyko Anglijon kartu su ponia Rooseveltiene. Gi iš dešinės pusės parodyta Anglijos moterų korpuso viršininkė. Lady Reading. Vidury stovi gen. Kartie. A;r..rikes ekspedicijos vadas Airijoj.
AUGŲ IR VALANDŲ ĮSTATYMAS AP- 

davosi savo PA- SAUGOJA MILIOA'LS DARBININKŲ.ČIOMIS.
Čia ne pasaka, bet gyva 

tikiovė. Metucheno mieste
ly, netoli nuo Elizabeth.

veno tam pačiam bute,raikas
~ . užsinuodijo, kad daktaras

Kas daryti kuomet ausi |žiaotų kokių vaistų 5U sa- 
-e',a- vim pasiimti. Jeigu namie

Jeigu kūdikis dejuoja ir y: a kokių nuodų, kaip amo- rė triukšmas ir nušvito lan- prantama. 
suka galvutę iš vieno šono Į niįa, politūra, actas, ar kas gas nuo gatvės. Abidvi po-lyra suvienyta 
kita, ir neatima rankučių kita, tai geriausia tokius ios iššoko iš lovų ir pribėgo j visuotiną kovą prezervuoti su• »••• • • i v • — . • 1 AA -Į.T.A 4-. j-y ri 4 t n v » o 1 T-t t-v iri T !•

Caswell gulėdavo su savo 
žmona, Jensenas su savo. 

Vieną naktį lauke pasida

KUO MES PADĖSIME SAVO BRO
LIAMS IR SESERIMS LIETUVOJE?
“Lietuva, tėvyne musų...” varyti Į svetimus kraštus. 
Kaip Lietuvos liaudis, Karo galo da nėra. Kaunas, 

Uip ir mes Amerikoje gy- v iiniur ir kiti Lietuvos mies- 
:vimdanti giedame: “Lietu- tai bile dieną vėl gali šu
va, tėvyne musų...” liepsnoti ir virsti pelenais.

Musų aistiška kilmė, mu- žodžiu, gyvenimas Lietuvo- 
sų tautybės būdas, musų je pasidarė dienos klausi- 
charakteriški papročiai jun- mas — šiandien esi, rytoj— 
gia mus su Lietuva, su musų gal jau nebusi.
vienminčiais broliais ir sese- Badas ir vargas sugriovė 
rimis. Mes esame jųjų dalis; Lietuvos žmonių sveikatą, 
jie yra musų dalis; ir visi Ligos pradėjo kilti. Lietuvos 
kartu esame Lietuvos sūnus Į gyventojų mirtingumo in- 
ir dukterys, visi giedame: deksas žymiai padidėjo. Lie- 

; “Lietuva, tėvyne musų...” tuvos sveikėjimo Įstaigos iš 
piliečių tapo atimtos ir ati
duotos “plieno ir kraujo” 
kultūros nešėjams. Aišku, 
kad musų broliai ir seserys 
nelaimingi sveikatoje buvo 

laime. Daus jos sunu ir dūk- !J,lverstl PT2?. >. svdkujų 
tetų ’ žuvo kovose ‘gindami S%,skun lr ** sergan‘ 
savo kraštą,—tą “didvyrių
žemę,” kaip dainoje sako
ma, gindami savo nuolatinę 
buveinę — Lietuvą, tėvynę 
musu!

Mes,

Šitas baisus karas—sočia- 
lės ar ekonominės revoliuci
jos karas, jei ji taip galima 
pavadinti — Lietuvos žmo
nėms atneše didžiausią ne-

Amerikos lietuviai,

čiujų kentė sunkią karo naš
ta — malnutriciją, vidurių 
šiltinę, tifą ir kitas žiaurias 
ligas. Šita draugijos našta 
dabar da padidėjo. Į jos tar
pą vėl sugrižo džiovininkai, 

sifilitikai,-------------- labai gerai suprantame ir at- 'ezlu sergantieji,
“Demokratija” vra senas privalo gauti mažiausia 30 jaučiame skaudų Lietuvos nęur?UKaJ žmones, ku ie 

žodis. centų per valandą ir nema- likimą. Tai beveik ir viskas; P4miau buv° atskirtl nu.°
Kartais žodžio reikšmė žiau laiką ir pusę virš 40 va- ką mes galime daryti—tik šeimynos, n oiaugijos svei- 

neaiški. Net čia Suv. Valsti- landų per sąvaitę. atjausti savo širdyse, reikšti ka",s. genimo uKs ais.
jose, kur laisvė ir liuosybė Apie 450,000 Įstaigų ir užuojautą ir laukti taikos ie . t0l9.0£ aP inR>
yra tradicijonaliai žodžiai ir beveik 17,000,000 darbinin- konferencijos malonės, kad - ie^ -?C1US ,ta . ve a •
gyvenimo standardai per kų yra saugojami šituo Įsta- ji tartų žodį už Lietuvą, kad Koy11°s .. Slto misini0 Du> 
ilgą laiką yra aukščiausi vi- tymu. patenkintu lietuviu teises, Pa^R.meS •
šame pasaulyje, reikšmė Algų ir Valandų Įstaty- kad atlygintų Lietuvai ir jos , . Kaip., nesvarstys me, ger- 
“ demokratijos” nepilnai su- mas Įnėjo galion spalių mėn. aisčiams už padarytas skriau z-moniWyra tamsi.Šiandien ši tauta 1936 m. Nuo tada darbinin- das. Tuo tarpu gi musu tė- c. ,

su daug kitu kai ir darbdaviai susipažino vyne Lietuva guli parblokš- "' eiį:at®s gerinimo pastan- 
i prezen uoti eu jo veikimu ir tikslais, ta. Jos garbė, jos teisės, jos S3?. Lietuvoje karas pastu-

nuo galvelės, ui greičiausia [daiktus laikyti tokioj vietoj, prie lango pažiūrėti, kas pa-i “demokratiją,” paplatinti ją Darbdaviai savo noru užlai- gyvybė yra paminta po ko- “g.}. turėd vilti
jam ausi gelia. Ausį skauda i kur vaikai negali prieit. sidarė. Skersai gatvės degei ir Įsodinti jos šaknis visame ko minimumo algų ir virslai- jomis ir iš rytų ir iš vakarų: , į , , ,
paprastai po slogos arba po —---- namas, ugniagesiai ruošė'pasaulyje. . kio aprūpinimą, nes supran- jos žemė krauju aplaistyta;
1 p ----- - .... iš visų pusių, Puikus žodžiai ir prakil- ta, kad sis Įstatymas apsau- tūkstančiai jos sūnų ilsisi kad wenokl°- ai Kitokios

nūs tikslas. Bet pažiūrėkime goja juos nuo kompeticijos, amžinai, 
kaip žodis praktiškai kas- pagristos žemom algom ir ii- Lietuvos žmonės šiandien 
dien veikia. Nekurie demo- gom valandom. neturi galimybės gyventi,
ki arijos pavyzdžiai pareikš- Office of War Information, kaip kiti gyvena. Jų pasto-

liežuvėlio uždegimu. Tai yra Kodėl 
pavojingas dalykas, nes au
sies skaudėjimas gali kūdiki 
apkurtinti. Ausies gėlimą 
sumažins sausas karštis, 
kaip bonka su karštu vande
niu, arba maišelis pakaitin
tos sausos druskos. Tik tokie 
daiktai neprivalo but per
daug karšti, kad nenudegin
tų kūdikiui odos. Be to, gali
ma Įleisti Į skaudamą ausi 
lašą pašildyto glycerino. Ne
kuomet neapleiskit ausies 
gėlimo. Kaip tik vaikas kiek 
pasitaisys, prie pirmos pro
gos nuveskit pas gydytoją

vaikas naktimis būna savo aparatus, 
neramus? bėgo žmonės.

Šveikas vaikas privalo Casvvellai ir Jensenai, visi 
naktį ramiai miegot. Jeigu pusnuogiai, susispietę prie 
iis neramus, verkia, tai vei- lango žiopsojo, kol ugnis 
kiausia buvo kas nors nege- buvo užgesinta. Reikėjo eiti 
ra su jo maistu. Tokiuose at- atgal Į lovas gulti. Bet kažin 
sitikimuose reikia neduoti katras jų padarė sugestiją:
jam valgyt einant gult-i.

Kas daryti, kad gerklė 
neskaudėtu?

“Apsimainvkim savo pačio
mis!...”

Valandžiukei visi nutilo. 
Bet truputį pagalvoję, visi 
sutiko, kad tai gera mintis. 
Sutiko taip vyrąi, taip ir

i.ad gerai jį išegzaminuotų.
Karštis nėra liga, bet ligas 

apsireiškimas.
Jeigu vaikas gauna karš

čio, tai yra ženklas, kad jis 
pradeda nesveikuot. Reikia 
ji tuojaus nurengti ir pagul
dyt lovon. Valgyt duot ma
žai. bet daug duot vandens 
gelti. Viduriai turi but liuo- 
si. Prie galvos ir kaklo gali
ma dėt šaltų kompresų (ske
petą i šaltą vandeni pavil
gius). Taip darant karštis 
paprastai pereina.

Jei vaikas sunkiai ryja, 
aiba visai negali ryti, to
kiam atsitikime patartina moterys. Ir apsimainę nuėjo 
kreiptis pas gydytoją. Kad gulti—Jensenas su Caswel- 
apsaugojus vaikus ir suau- liene. o Casvell su Jense 
gusius nuo gerklės skaudėj i- niene. 
my, patartina visuomet ste- Tokia em1aina visi buv0 
uiizuoti genamus puodukus pawnkjMV ir pirmą sąvaitę
n kitus indus. Reikia juos apsimainyta 4 kartus. Antrą 
nuplauti, paskui sudėt į tyrą 
vandeni ir užvirinti. Išėmus 
iš virinto vandens nešluosty
ti, bet vandeni nuvarvint ir 
pastatyt, kad išdžiūtų.

Be to, didesniems vaikams

ti šalies Įstatymuose. Pami
nėkime tik vieną gerą Įsta
tymą — Fair Labor Stan- 
dards Act. Šis federalis Al
gų ir Valandų Įstatymas ne
daro jokio skirtumo tarp 
=palvos, rasės ir tikėjimo.

Jis padengia meksikiečius 
riešutų rinkėjus Texas vals
tijoj ir italus darbininkus 
Chicagoje, skandinavus lent- 
piuvius šiaurvakarų giriose 
ir graikus kailiadarbius Nev 
Yorko mieste, negrus tar
nautojus gelžkelių karuose, 
vokiečius aludarius Wiscon- 
=ine ir Marylande... tie visi

Įvairus Patarimai.
gė sunaikinta, iš jų maistas 
atimtas, daugelis ių tapo iš-

Vaistai nuo kriokulio 
(kokliušo).

Reikia paimti paintę gero 
romo, 2 uncijas anyžių alie
jaus (anise oil), paintę me
daus, išspausti iš 4 lemonų 
sunką, ir viską sykiu sumai
šyt. Doza tokia: suaugu
siems po vieną valgomąjį neprit™kuf 
šaukštą 3 ar 4 kartus į die- nePniruKl¥, 
ną; gi mažiems vaikams tik 
po vieną arbatini šaukštuką 
su pasaldintu vandeniu.

LEISKIT APYVARTON 
CENTUS.

rūšies taika pasaulyje Įvyks. 
Po karo, žinoma, prasidės 
atstatymas. Ar Lietuva bus 
nepriklausoma ir laisva, ar 
ii bus svetimų valdoma, jai 
vistiek reikės atsikelti iš 
griuvėsių, atsibudavoti ir ei
ti pirmyn kartu su kitų šalių 
progresu. Mes iš anksto gali- 

kad Lietuvai i

Buvo Susidūrę su Japonais

sąvaitę Įvyko 3 apsimainy- 
mai.

Taip ėjo sąvaitė po sąvai
tės, mėnuo po mėnesio.

Bet vieną dieną kilo gin
čas. Ne dėl meilės, bet dėl 

Cas-

ir dai’ milionai kitų, neišski- Vaisias nuo karpų ir užtrinų, 
riant rasės nei tautybės, yra

patartina kas vakaras einant piuklo malkoms piauti 
gulti išgargaliuoti gerklę v.ellienė nutarė savo vyrą 
karštu vandeniu su paprasta nusikratyti ir paėmė divor- 
valgomaja druska. " o Jensenas pametė savo
U. S. Public Health Service, žmoną.
----------------------------------- Dabar Jensenienė iškėlė

savo vyrui bylą teisme, rei
kalaudama sau užlaikymo. 
Ir teisme išėjo aikštėn visas 
šitas “romansas.”

KALĖDŲ SIUNTINIUS 
REIKIA SIUSTI ANKSTI.

Nors išrodo, kad rūpintis 
apie Kalėdas butų da per- 
anksti, vienok paštų virši
ninkai prašo tuoj apsipirkti 
ii anksti Kalėdų dovanas iš
siųsti. Tūkstančiai pašto 
darbininkų paimti kariuo
menėn, jų vietas nėra kam 
užpildyti. Antra, geležinke
liai gabena visas karo reik
menis ir vėlai išsiųstų siun
tinių negalės ant Kalėdų 
pi įstatyti. Jau ir dabar paš
tų stotys apverstos kareivių 
laiškais ir siuntiniais, kas la
bai apsunkina sumažėjusi 
štabą.

Kurie siųs paštu Kalėdų 
dovanas, tegul jas siunčia 
anksti, jei nori kad jos nu
eitų prieš Kalėdas.

Si mergelka, Frances Long, buvo patekusi Į japonų rankas ir išbuvo jų koncentracijos stovykloje 6 mėnesius, iki jie ją paleido. Su ja sėdi Amerikos laivyno karininkas George Cox. kuriam teko kovoti su japonais Filipinuose.
Pirkit Karo Bondsus ir Stam 

pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

Algų ir Valandų Įstatymo 
apsaugojami.

Įstatymo pagrindiniai nuo
statai yra aiškus: darbinin-

Nupirkit aptiefeoj šmotu
ką potašiaus (angliškai: po- 
tashi ir palaikyldt atviram 
ore, kad “nuduktų.” Tada 
sumaišykit su gumiarabikos

Kai, kurie dirba tarpvalstiji- kijjai5? ka(j pasidarytų kaip 
nej komercijoj ar pramonėj, tešla, ir uždekit kur reikia.

APIE VALGIUS.
PRIESKONIŲ PYRAGAS.
3 puodukai miltų.2 puodukai cukraus.1 puodukas razinkų.1 šaukštukas inamono.1 šaukštukas trintų kvepiančių pipirų (allspice).
’/i šaukštuko muskatinių žiedų (mace).

me suprasti,
Kadangi centai arba pe- pagalbą niekas nesiskubins, 

nai yra padaryti iš vario, ku- Kiekviena šalis rūpinsis pir- 
ris reikalingas karo pramo- rr.a savo griuvėsius aptvar- 
nei, tai paskutinių laiku cen- kyti. Kaip greitai Lietuvos 
tų yra kalama per pus ma- balsas pasieks pasaulį, taip 
žiau. greitai jis pasieks musų au-

Kad biznieriams centų sis Amerikoje. Mes girdėsi- 
valdžia prašo me ne dainą “Lietuva, tėvy- 

visų leisti juos apyvarton. nė musų,” bet balsus su aša-
Šiandien tūkstančiai tuks- romis maldaujančius pagal- 

tančių centų guli vaikų ban- bos — duonos, drapanų, vai
keliuose, kuriuos tėvai galė- stv. pastogės.
tų pakeisti kitais pinigąįs, o Kaip mes Į tokius prašy- 
centus paleisti Į svietą. mus atsakysime? Kuo mes

Sveikata—Bran giausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių lijru šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk- 

. lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardųI 10 mmutu turėtu pranykti Visokių ausralų lietuviškai, arkliškai 
kiekviena karpa ar užtriną - lotymškai, ir paaiškinimai kokias
(komas).
Vaistas nuo šlakuoto veido.

Veido šlakams pašalinti, 
patartina pamėgint šitoks 
vaistas: paimt 2 uncijas le
mono sunkos, 1 drachmą a 
cukraus, sumaišyt gerai ir 
pastatyt kelioms dienoms 
pastovėt. Tuomet kartas nuo

savo broliams padėsime? 
Šitais klausimais reikėtų

susirūpinti dabar. Kitos tau
tos savųjų pagalbai iau sdr 
rinko milijonus dolerių, do
vanojo tonus drapanų, nu
siuntė laivus maisto. Mes, 
lietuviai, iki šiol niekuo ne-

Jr k?iD -reikia vartoti nasirodėme. Labai gali buti, 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) kad mes nieko daug if MenU- 

?u Prisjuę$imn SŲ0,0- Pin'jrus veiksime, nežiūrint kokiomis 
popierinį dolerį laiške. Adresas: rn£uuOTYllS IT aSŪPOnilS mUSU

h*ul Mikalauskas broliai Į mus šauksis.140 Athena Street,
SO. BOSTON. MASS. Dr. D. Pilka.

% šaukštuko gvazdikėliu (elo- karto patrinti tuo skystimu g ves). veidf ' .1 šaukštukas baking sodės. . tas negelbėtų, tai1 puodukas sviesto arba mar- lemono sunkos, paim-garino.4 gerai išplakti kiaušiniai. ___
1 puodukas stiprios šaltos Kaip neįsileisti pelėsių.

kavos- Kad klijai, rašalas ir kito-Persijokite miltus. Sudėkite kie šlapi' daiktai namuose visus prieskonius ir baking so- nepelytųt reikia Įdėt truputį dę ir dar viską kartu tris kartus karbolinės rukšties (carbo- oersijokite. Suplakite cukrų su Hc acid) TiR negalįma jos ištirpytu sviestu ar margarinu, dėti į valgomus daiktus, nes•maišykite gerai išplaktus kiau- taj nuodai. įdėti 1 un-šm.us, po tam kavą. Dabar paė- ciią karbolinės rukšties Į mę jau persijotus miltus su viedrą kalkių įr išbaltinti prieskoniais, išlėto pilant po bis- jomis skiepą ar tvartą, tai kelį nuolatos maišykite. Ant Ienai nebus nei pelėsių, nei pat galo įberkite razinkas ir vėl blogo kvapo.gerai išmaišykite. Sopylę tešlą Į ----------------------išteptą blėtą kepkite 350 laips- AMERIKOS MACOCHAS. nių karšty nemažiau 30 minutų. Ar')a ka’n R01??3 k«talfln, kunigas 
Norint, viršų galimasu liukrą (icing).

ti tiek pat borakso ir sumai
šai su 1 drachma cukraus.

SIELOS
BALSAI

New Yorke piovže papioi 
Ona AumuIIeraitę. 

įgrafiikais stvaiz-

Hans Schmidt aptepti savo meilužę.
Knygelė su fotograf 
dais. Kaina ................................... 10c.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kiekrienas turėtu pupeoMi uutu knygynu minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs t« knyg< pasidžiaugs. Pintęua geriausia 
siųst “Money Orderie.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai ooaiyti savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt ui8 centus markę.

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

f
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Išvežtų
* v

ZmP»T «' »* •• _____
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

Rusijon Lietuvos 
onių Sarasas.

Kinijos Karo Paroda New Yorke
...................... — ......Tr:. ia "•••■

(Tąsa)
4136. Jonaitienė - Chlovaitė. 

Ona (Antano duktė), gimusi 
39<»7. stenografė, Kaunas.

4137. Jonavičius. Adomas 
(Jono sunus), 48. samdinys, 
Justinava, Kėdainiai.

4138. Jonavičius. Antanas!

Algimantas 
7, mokinys.

(Zig-

gimęs 1903,(Antano sunus), 
samdinys.

4139. Jonavičienė, Genė, gi
musi 1905. šeimininkė, Kaunas.

4140. Jonavičius. Vytenis 
(Antano sunus), 5.

4141. Jonavičius, Petras (Pe
tro sunus), gimęs 1902, moky
tojas, Alytus.

4142. Jonikas, Stasys, 35, 
samdinys, Kaunas.

4143. Jonuška, Pranas (An
tano sunus), gimęs 1912, tech
nikas, Judriai, Kiduliai.

4144. Jcselis. Bronius, 33, 
samdinys. Vilnius.

4145. Joselienė, Kazė. 37, 
Vilnius.

4146. Juzėnas, Jonas (Miko 
sunus), 28, studentas, Kaunas.

4147. Juzenaitė, Marija (Mi
ko duktė), 17, mokinė, Kaunas

4148. Jovaišas. Alfonsas (Sta
sio sunus), 20. siuvėjas. Smėly
nė. Troškūnai.

4149. Jovaišiutė, Birutė, 12. 
Alytus.

4150. Jovanovas. Julius. 
(Fansiiaus sunus), 18, darbi- 
Tiinkas. Šiauliai.

4151. Jovarauskas, Jonas 
(Antano sunus), 50, ūkininkas, 
Butrimai. Jurbarkas.

4152. Jovarauskas. Juozas 
'(Antano sunus), 57, Kaunas.

41 53. Jovaišis, Vincas (Mo
tiejaus sunus), gimęs 1913, ūki
ninkas, Marcinkonys. Alytus.

4154. Jubatavičius, Domas 
(Vinco sunus). gimęs 1920, ūki
ninkas, Jokeliai. Adutiškis.

4155. Jucevičienė, Antanina 
(Pijaus duktė), gimusi 1913. 
Kaunas.

4176. Juknys,
(Zigmo sunus),
Strėvininkai.

4177. Juknys, Eimutis 
mo sunus), 2.

4178. Junda, Stasys, 54, dar
bininkas, Vilnius.

4179. Junevičius, Henrikas 
(Henriko sunus). 72, ūkinin
kas, Samuoliava. Žąslai.

4180. Junevičienė, Morta 
(Miko duktė), 58, šeimininkė. 
Samuoliava.

4181. Juočas, Mikas (Stasio 
sunus), 45, mokytojas, Šiauliai.

4182. Juodakienė, Kazė, 75, 
Kretinga.

4183. Juodakis, Aleksandras.
38. ūkininkas. Kretinga.

4184. Juodakienė, Emilija.
29. mokytoja, Kretinga.

4185. Juodakis, Virgilijus 
(Aleksandro sunus), 6.

4186. Juodenas, Justas, 23. 
karys, Kaunas.

4187. Juodeška, Jonas (Anta
no sunus). 35, mokytojas, 
menynai, Kalvarija.

4188. Juodeškienė,
(Jurgio duktė), 22. šeimininkė, kiai.

Čia paduodam porą vaizdų iš Kinijos karo parodos, kuri dabar yra Įtaisyta Modernaus Me
no Muziejuje New Yorke. Išstatyti paveikslai parodo, kaip japonų orlaiviai bombarduoja 
Kinijos miestus, kaip žmonės bėga iš savo degančių namų ir tt. Paveikslai piešti kiniečių 
artistų. Daug jų atvežė Willkie.

4287. Juška. Ramonis (Rapolo 
sunus), 4.

4288. Juškytė, Aušra (Rapolo
duktė), 5. *

4289. Juškienė. Katarina (Jo
no duktė), 40, mokytoja. Šiluva.

(Bus daugiau!

ŪKININKAI TURI ATI- 
DUOTI VOKIEČIAMS 
NET IR NAMINĮ SAVO 

TABAKĄ.
Visoj Lietuvoj buvo pa

rk ?lbtas vokiečių komisaro
---------------- įsi kymas, kuriuo ūkininkai,

ODOS FABRIKAS NETU- įukaiP 30 tabako 
nnnę k» -linelių, v^ą užaugintą ta

baką turi perleisti “Ostlan-
Kauno odes fabrikas dc” tabako bendrovei. Už

“Puošmena” skelbia, kad jis nusižengimus grasoma kalė- 
gaminąs portfelius, rankinu- jirnu ir pinigine bauda iki 
kus, pinigines, valyzas ir ki- 5,000 markių.
tokius leikmenis, tačiau už
sakytojai turi patys atsinešti 
žaliavą (t. y. odą).

Florai Sistemos 
Tonikas

Labui geras vaistas pataisymui su
irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu 
jums maistas neskanus, arba jei var
gina nevirškinimas ir gastritis, ar 
esat nervingas ir lengvai suerzina
mas, jeigu skauda galvų ir jūsų mie- 

igas nesuteikia tinkamo pailsio, ^igu 
kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nu
vargęs ir nevikrus, jeigu turit blogą 
kvapą, apvilktą liežuvį arba skaudė
jimą strėnose ties inkstais, Florai 
System Tonic jums tikriausia suteiks 
greitą palengvinimą.

Šis Tonikas padarytas iš vienų tik 
žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai 
suteikia puikias pasekmes beveik vi
sose formose skilvio ir inkstų nege
rovėse ir geriausias nuo užsisenejusio 
užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz. 
butelį.

FLORAL HERB CO- Dept. 5.
Box 305. CLINTON, IND.

das, 11, mokinys, Galioriškės. Salaperaugis. zo sunus),
4221. Juozupaitienė, Anasta- 4254. Jurgelytė, Danutė (Me- Šiauliai,

zija, 40. čio duktė), gimusi 1922. moki- 4278. Jurgaitis, Pranas (Kos-
4222. Juczupaitis. Antanas, nė. Kaunas. to sunus), gimęs 1922, ukinin-

Ak-\32, samdinys, Galioriškės. 4255. Jurgelienė, Joana (Juo- kas, Grižikai, Deltuva.
4223. Juozenienė, Rozalija, zo duktė), 41, samdinė, Kaunas. 4979 Jurgaitis, Bronius (Ko- 

AnclėiSO, mokytoja. Salakas, Tiltiš- 4256. Jurgelys, Mečys (Kie- sto sunus), gimęs 1921, ukinin-
menso sunus). 50, samdinys, kas, Grižikai.

4189. Juodeška, Gintautas 4224. Juozenas, 45, ūkininkas, Kaunas.
(Jono sunus), 5 mėn.

4190. Juodgudis, Vincas.
Tiitiškiai.

53, 4225. Juozapavičius,
Eleono-

30, policininkas.

4280. Jurevičiūtė. Aurelija 
(Kazio duktė), 9, Kaunas.

Kitu vokiečių komisaro i- 
sa-iymu įsakoma panaudoti 
m estu aikštes ir neužstaty- 

įtu- sklypus javų, bulvių ar 
į daržovių auginimui. Sklypo 
nt udotojas turi pats pasirū
pinti trąšomis ir sėkla.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Parašė
METELIONIS.

mokytojas, Zizinai, Miroslavas. (Igno sunus). gimęs 1906,
4191. Juodgudienė, Stafė(An- dytojas. Kaunas.

tano duktė), 52, ūkininkė, Zizi- 4226. Juozapavičius, Ignas 
nai, Miroslavas. (Liudo sunus). 48, Vilnius.

4192. Juodgudis, Juozas (Vin- 4227. Juozapavičiūtė, Jadvy-
co sunus), 16. mokinys. ga (Aleksandro duktė), 6 metų,

4193. Juodgudytė, Sabina Kaunas.

4257. Jurgelionienė,
Kazys ra 32, slaugė. Vilnius.

_ 4281. Jurevičius, Kazys
4258. Jurgelionis, Fabijonas, gunus)>

33. plumberis, Vilnius.
gy- (Ka-

(Vinco duktė), 13, mokinė.
4194. Juodgudis, Antanas 

(Vinco sunus), 11.
4195. Juodgudis, Algis (Vin

co sunus), 9.

4228. J uozapavičiutė. Ona
(Aleksandro duktė). 8.

4229. Juozapavičienė. Ona
(Kosto duktė). 32, Kaunas.

4230. Juozapavičius, Aleksan-
4196. Juodinienė. Vladė. 50. dras (Juozo sunus), 35, samdi-

slaugė. nys, Kaunas.
4198. Juodinis, Gediminas 4231. Juozapavičius. Antanas.

(Jono sunus). 13, mokinys. 22. gaisrininkas. Šiauliai.
4199. Juodinytė. Nijolė (Jono 4232. Juozapavičius, Albertas

duktė), 8. (Ksavero sunus), 22. ūkininkas.
4200. Juodis, Juozas (Petro Davainiai. Adutiškis.

4259. Jurgelevičius, Valerijo
nas (Mato sunus), 21, Sudeliai, 
Adutiškis.

4260. Jurgelevičius, Pranas 
(Mato sunus), gimęs 1911. uki- 
ninkss, Sudeliai, Adutiškis.

4261. Jurgelevičienė, Eugeni
ja (Stasio duktė), gimusi 1904. 
ūkininkė, Sudeliai.

Uršuiė,

4282. Jurevičienė. Janina (Po
vilo duktė), gimusi 1905. darbi
ninkė, Kaunas.

4283. Jurevičius, Vytautas 
(Bonifaco sunus), 1 metų, Zaci 
šiai. Dotnuva.

4284. Jurevičiūtė. Birutė (Bo
nifaco duktė). 5. Zacišiai.

4285. Jurevičiūtė. Aldona (Bo
nifaco duktė), 6.

4286. Juškytė. Rūta (Rapolo
Matas 5. Šiluva.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDĖ
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaitės numerį nespėjama patai- 
pint.

Norint. kad garsinimas nesusl- 
trukdy-tų. sykiu su pagarainlmu 
reikia siųsti Ir pinigus.

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

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina 2c. už žod}. Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių lr draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško- 
Jimo kaina 65c.

Norint pajieškotl su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

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

Kaina 23 centai.

Knyga
vio” Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS”
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 

A. M. METELIONI
7747 Navy Avenue,

Detroit, Mich.

4156. Jucevičius. Andrius sunus), gimęs 1903. šventeže- 4233. Juozapaitytė, Galia (Pe-
(Stasio sunus), 2 metų.

4157. Jucevičius. Alfonsas 
(Prano sunus), 35. karys. Vil
nius.

4158. Jucevičius, Jonas (An
tano sunus), 65. ūkininkas, Pa- 
sandvaris, Šiluva.

4160. Jucevičiūtė. Vanda 
(Jono duktė), 25. ūkininkė.

4161. Jucevičius. Edvardas 
(Jono sunus). 14.

4162. Jucevičius. Ksaveras

riai. Į tro duktė), 6, Radviliškis.
4201. Juodis, Kazys (Antano 4234. Juozapaitis, Vytautas

sunus), 30, karininkas, Vilnius. (Petro sunus). 11.
4202. Juodvalis, Antanas, gy

venimo vieta Švenčionėliai.
4203. Juodvalkis, Petras, 40. 

mokytojas. Antanašė. Obeliai.
4204. Juodvalkienė. Zosė. 38. 

šeimininkė.
4205. Juodvalkis. Vitalis (Pe

tro sunus j, 8.

4235. Juozapaitienė, Pranė, 
32. šeimininkė. Radviliškis.

4236. Juozapaitis. Petras. 39, 
samdinys, Radviliškis.

1237.- Juozapaitis, Leonas

4262. Jurgelevičienė.
50 ūkininkė.

4263. Jurgelevičius.
66, ūkininkas, Sudeliai.

4264. Jurgelevičiūtė, Marijai 
(Miko duktė), gimusi 1912, stu-' 
dentė, N. Vilnia.

4265. Jurgelevičius. Jonas, 
(Prano sunus). 5, Suddliai.

4266. Jurgelevičius. Ignas 
(Prano sunus). 9.

4267. Jurgelevičienė. Teklė 
(Motiejaus duktė), 28.

4268. Jurgelevičius. Pranas 
(Vinco sunus). 41. ūkininkas.

4269. Jurgelevičius. 35, poli-
(Kazio 
Valkininkai. 4270. Jurgelėnaš*. JerbnitfČas t d V S?

4206. Jurevičiūtė, Monika Svėdasai.
4238. Juodviršis, Aloyzas, 7,: (Motiejaus sunus), 29, ukinin-

įkas, Tverečius.
(Jono sunus). 11.

4163. Jucius. Vincas (Adomo Dotnuva.-
sunus), 49. ūkininkas, Tarpeže- 4207. Jurevičienė. Monika 
riai. Leliūnai. ' (Prano duktė), 48. šeimininkė.

4164. Jučas, Antanas (Prano Zaciškiai. Dotnuva.
sunus). 50, ūkininkas. Kubilių- 4208. Jurevičius. Bonifacas 
nai, Grinkiškis. (Antano sunus). 50. ūkininkas.

4165. Judickienė. Anelė (Juo- Zaciškiai.
zo duktė), gimusi 1907. mokyto- 4209.. Jurfenko, Valerijonas 
ja. Keturvalakiai. (Juliaus sunus). gimęs 1919.

4166.. Judickaitė. Silvi ja (Pra- Vilnius, 
no duktė). 2. 4210. Jurenkienė. Marija (Jo-

(Bonifaco duktė), 16. Zaciškiai. 4239. Juodviršytė. Teresė, 11. 4271. Jurgelaitienė, Magda-
švedasai. j Iena, gimusi 1872, šeimininkė,

4240. Juodviršis. Zenonas. 12. Kamperiai. Jankai.
4241. Juodviršis,

14 metų. Svėdasai.
4242. Judviršienė, 

(Juozo duktė), 40, 
Svėdasai.

4243. Juodvalkienė,
zo duktė). 47, šeimininkė,, 
lekniškis. Daugailiai.

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

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

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 

jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butu 
gijimą be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina? _ . _.
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

Alfonsas, 4272. Jurgelaitis, Vincas (Vin-;
co sunus). 25. ūkininkas, Jankai

4273. Jurgaitytė, Zinaida (Pe- 
ukininkė. tro duktė). 1 metų. Stipinai,

Joniškėlis.
4274. Jurgaitis, Vaidotas 

(Petro sunus). 13, Stipinai.
4275. Jurgaitytė, Aldona (Pe-

Emilija Į

Ona(Juo- 
Po-

4244. Juodvalkienė. Marcelė, tro duktė). 14. Stipinai.
4167. Jukauskaitė. Pranė no duktė), gimusi 1900. parda- 90, ūkininkė, Polekniškis.

(Prano duktė), gimusi 1909, vėją, Vilnius. 4245. Juodvalkis, Pranas(An-
darbininkė. Kaunas. 4211. Jurenko, Julius (Igno tr.no sunus). 42. karininkas,

4168. Juknevičius, Aleksas sunus), gimęs 1888. Vilnius. Vilnius.
(Aleksandro sunus), 28. samdi- 4212. Jurelis, Albinas, 21. 4246. Jurkynas, Vytas (Jono
nys, Panevėžys. darbininkas. Geležiniai, Ingliš- sunus), 2, Ožkabaliai.

4276. Jurgaitienė. Felicija 
(Stasio duktė). 38, agronome.

4277. Jurgaitis, Karolis (Juo-

šTOOl
arasjea

Liuda. 30,

gimus'.

4247. Jurkynaitė, Adelė (Jono 
duktė), 8, Ožkabaliai.

4248. Jurkynienė, Marija 
(Vinco duktė), 33, šeimininkė, 
Ožkabaliai.

4249. Jurkynas, Jonas (Jono

4169. Juknevičienė - Stasytė, kėliai.
Koste (Kosto duktė), gimusi 4213. Jurčienė 
1909. mnšinininkė. Vilnius. samdinė, Kaunas.

4170. Juknevičiūtė, Dainora 4214. Jurčienė. Ona.
(Antano duktė), gimusi 1934. 1907. mokytoja. Jėznas.
mokinė. 4215. Jurčys. Aleksas (Alek

4171. Juknevičiūtė, Raminta so sunus), 34. agronomas, gyv. sunus), 34, Ožkabaliai.
(Antano duktė), gimusi 1938. rietą Jėznas. 4250. Jurkynas. Algirdas(An-

4172. Juknevičius, Vytautas 4216. Jurašiunienė, Anelė. 35. driaus sunus), 16. mokinys, Sa- 
šeimininkė. Giraitė, Trapiai. laperaugis, Liubavas.

4217. Juralevičius. Julius (Jo- 4251. Jurkynas, Stasys (And
rio sunus). 25, Vilnius. riaus sunus), 20, studentas, Sa-

4218. Jupatovas. Jonas, 38. laperaugis, Liubavas, 
darbininkas. Vaitunai. Biržai. 4252. Jurkynienė, Stasė, 60,

4219. Juozupaitis, Arvydas, ūkininkė.

(Liudo sunus). 18. Kaunas.
4173. Juknys. Vytautas, 18. 

ūkininkas, Pabaiskas, Ukmergė.
4174. Juknys. Zigmas (Juozo 

sunus). 42. Žiežmariai.
4175. Juknienė, Elzbieta (Ju

stino duktė), 
Strėvininkai.

34. mokytoja, 6, Galioriškės, Vilkaviškis. 4253. Jurkynas, Andrius (An-
4220. Juozupaitis, Raimun- driaus sunus), 60. ūkininkas.
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Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

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

VISŲ BOSTONO TAUTŲ 
VAKARAS.

Lietuviams labai svarbu 
*■ tenai dalyvauti.

Ateinanti panedėlj, 2$ lap
kričio, Bostono Universiteto 
patalpoj, Jacob Sleeper
Ha|l, ’ Boylston st., netoli, knygučių pri
nuo Public Library, jvyks . į . kitokiu budu nėra 24-rių Bostono tautybių va-’Eluntę’ nei knoKlu Duau nera 
karas, kad parodyti visų vie
ningumą už Amerikos pa-

Lietuviškos Dainos Grupė, ti vieną iš dviejų: arba įsi- 
Apie porą mėnesių atgal taisyti šildymą anglimis, ar- 

susidarė vietinių jaunų mer- ^a šaltas savo biznių įstai- 
ginų grupelė, kad pasimo- -ca.s . uždaryti. šeimynoms 
kinti lietuviškų dainelių ir aliejus nebusiąs atimtas, bet, 
meliodijų. Pradžia, žinoma, £al reikėsią sumažinti jo 
buvo sunki. Dažnai mergi- ‘‘porcijas.” \ ietoj 10 
nos abejojo, ar galės kitą sy- nonų, gal busią duodama tik 

5 galionai už kuponą.
pasimokinti lietuviškų 

dainelių nugalėjo viską. Jų 
grupė išaugo jau i gerą de-

Lietuvių užmiršti pinigą) 
bankuose.

Bostono bankai paskelbei susirinkti ar ne? Bet no-. - • . . vuc nocimnLrinti liotnv’icLriiŠimtus sąskaitų, kurių savi-
ninkai jau per 20 metų nėra 
tuose bankuose pasirodę, nei 
pinigų daugiau įdėję, nei 

į išėmę, nei nuošimčiams pri-

stangas karą laimėti. Todėl 
labai svarbu. kad lietuvių 
tenai dalyvautų kaip gaiima 
daugiau.

Vakaro pradžia lygiai 8 
valandą.

Įžanga visiems nemoka
ma. Nebus nei aukų, nei ki
tokių rinkliavų. Salę Bosto
no Universitetas duoda ne
mokamai. Artistai taipgi ne
mokamai patarnaus.

Universiteto viršininkas 
p. Taylor sveikins susirinku
sius universiteto vardu.

Majoras Tobins kalbės 
apie Bostoną kaip Įvairių 
tautybių miestą.

Gubernatorius Saltonstall 
kalbės apie Massachusetts 
valstiją, kur daugybė ateivių 
kuria sau ateiti.

Pranešimą iš \Vashingtn- 
darys n. Edvvard B. 

Hitchcock, Svetimšalių sek
cijos prie Iždo Departamen
to viršininkas.

Dainuos dainininkės Isa- 
belle French ir Rose M. Ca- 
sassa.

Gros Bostono Symphony 
Orkestros muzikantai.

Pirmininkaus prof. Hen
ry A. Sasserno.

Federalinės valdžios or
ganams vadovaujant, šį va- 
vakarą rengia 24-rfj tauty
bių komitetas, j kurį ineina 
ir lietuviai.

Pasistenkim dalyvauti te
nai kuo skaitlingiausia.

ino

Paštui Reikalingi Trokai Miestas parduosiąs metalo 
laužą plieno kompanijai.
Viešųjų Darbų Komisijo-

' HUJie reikalingi Kalėdų siuntiniams išvežioti.
Paštui reikalingi trokai, kurie gali vežti nuo 1 iki 2 tonų svorio, Bostono gyventojai yra SU- 

Kalėdų siuntiniams kolektuoti ir išvežioti. Jie bus reikalingi nuo ! .£ aPle 4,000,000 Svarų
- 18 iki 31 gruodžio dienos. Taigi kas turi tokį vežimą, paštas pra- lvaU‘aus metalo laužo, kuris 

šo išnomuoti jį Um laikotarpiui. Paštas užmokės. Troko savinin- “ sVverstas. 1 krūvą
kas gali duoti ir savo draiverĮ. Jam paštas užmokės atskirai—po Uorchesteryje, prie Mile 
65 centus per valandą.

Aplikantai turi but šios šalies piliečiai ir paduodami savo pa
siūlymus turi patiekti šitokių informacijų apie save:

Proposal to furnish truck:

nierius Hyland praneša, kad

road. Miestas norėjęs par
duoti šitą laužą vietinėms 
kompanijoms, kurios užsi
ima tokiu verslu, bet jos la
bai mažai už jį siūlo, nori

davę apie save žinios. Ban
kai skelbia jų vardus ir pa
vardes, nes to reikalauja 
Massachusetts valstijos įsta
tymas.

Tarp paskelbtų vardų ma
tosi keliatas ir aiškiai lietu
viškų. Pavyzdžiui:

Joe Bizelewicz turi Bos
ton Five Cents Savings Ban- |Ojas vra 
ke $33.62. Padėdamas tenai jįs savo

Nėra sietų pelenams sijoti._ Į
Kai daugeliui žmonių te-! 

sėtką puikių lietuvaičių, ko dabar grįžti nuo skystojo 
Vardo savo būreliui jos dar kuro prie anglių, tai pasiro-'
nepasiskyrė. Jos tikisi gauti dė. kad krautuvėse negali-’^me ...........................................  pasipelnyti; todėl miestas
daugiau narių, o tada bus ma gauti sietų pelenams si- ' ........................................ dabar planuoja sukrauti tą
krikštynos — pasirinks tin- joti. O jeigu pelenų nesijosi, Address ............................................................................... laužą į prekių vagonus ir
karną vardą. tai su jais išsimes daug ang- ................................................................................... nuvežti tiesiai kuriai nors

Merginos susirado ir vai- Buvo kreiptasi į bosto- plieno dirbtuvei Pennsylva-
kinų, nes reikia basų, bari- niškį War Production Boar- lek >0 ........................ ........................................... Rijoj. Tuo tarpu visokie šė
tonų ir kitokiu balsų. Bet su dą su paklausimu, ar tokių Make of Truck ................................................................................ nienų “kolektoriai” pradėjo
vaikinais dabar bėda: čia s^etu dabar jau nebegamina, (Dumptrucks, beach wagons and pleasure cars not acceptable.) tą laužą vogti ir krūva kas-

ov kv dien mažėja. Dabar prie tos
..................... krūvos yra prikalta lenta su

čia jo nėr—taposusiradai, 
kareivis.

Lietuviškos dainos moky- 
Kazys Kindaris. 

muiku tik čvru!

ar tik krautuvėse jų nera, 
bet boardas negalėjo nieke
apie tai paaiškinti. Price per hour, truck only................................................................... atsišaukimu į vagių patrio

tizmą, kad jie tų gelžgalių 
nevogtų.Name of the driver ...............

Is the driver a Citizen og US? ...
Atatinkamuose organuose Pasiūlymus reikia išsiųsti uždarytuose laiškuose ne vėliau kaip 

Bostone yra manoma, kad lapkričio 25 d. 12 valandą dienos, * Bostono Pašto viršininkui šiuo 
gazolino kuponai, kuriais adresu: ■ '
dabar gaunama po 4 galio- Mr. W. Gleavy, Acting Postmarter, Boston, Mass.

Sumažinsią gazolino
“porcijas.”pinigus 20 metų atgal jis pa- ėyru! o altai ir sopranai tik 

davė šitokį adresą: 208 Ho- tra-lia-lia!... tra-lia-lia!—ir 
ward avė., Roxbury. bematant liejasi daina!

William Bolics, adresas p it nPdėldieni teko ir paduotas: 48 Middle*ex st, Fereitą nedeidieni teko ir 
Boston.
Savings Banke $64.27.

Joseph Janusz&nis,
Porter st, Cambridge, turi „JS lionu- 0 Jau nuo 1 gūdžio, ington ir Kneeland gatvių,
Bostono Five Cents Savings ™ tai tikrai taip busią. Bostone, apie 12 vai. dieno?
Banke $394.68. pa^ak\site. Ljetu\iskos Uau- žinia buvo jau sustaty-aš pamečiau savo cacket-

Adam Kulesza. 555 Main °31 niekad^ ta’ -kai .oaaiškėjo, kad jau booką, kuriame, buvo daug
st.. Cambridge, turi Boston hJį“ ‘ kr n w;I sąvaitę gazolino “porci- pinigų, raktai, adresai ir kiti 
Five Cents Savings Banke nU5slDo&ta- ruica- sumažinamos iki 3 ga- dalykai. Pocketbookas mė-
$133.29. ' A .... . lionų už kuponą.

Paul Maloni*, 236 Bolton u ®JJ^įnU2muse ? -——— , tą radinį, skiriu $50.00 atly- 3) pasaka apie “Magdutę.
st., South Boston, tam pa- p ą‘ Franklin Parko žvėryne ginimo. Amelia Gedmen,
čiam banke turi $3,046.68. Ant Northern Artery tilto pastipo paskutinis leonar- 250 E. 8-th st., So. Boston.

Eva Pecukaitė, 135 Medar pereitą sąvaitę įvyko dvi ne- das. Jis buvo sugautas Afri
. South Boston, tam na- laimės. Visų pirma, vienas kos pelkėse 24 metai at} 

į tilto

Turi Five Cents ma? x a^ai?dėlę klau- nus gazolį^ nuo ateinančio
ianU 97 nedėldienio, 22 lapkričio, Pamečiau pinigus.

107 faJy- TjV}*; ;jĮ^°s S?1?®?: -al busi3 sumažinti iki 2 ga- Lapkričio 11 d. prie Wash- 
turi !?s.! Jeigu juma kada tėte Iionu. 0 jau nu0 j in jr Kne p

atgal.

Lietuvių radijo programa.

Lietuvių Radijo Korp. 
programos yra duodamos iš 
WORL stoties, 950 kilocik
lių.

Šią subatą, lapkričio 21 
dieną, nuo 8:30 iki 9 valan

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS-

Į DR. D. PILKA
dos ryto, programa bus to- { ofiSO valando® 

lynos spalvos. Kas sugrąžins kia: 1) daino5, 2) muzika, ‘

Nedėldienio rytą, nuo 9:30 
iki 10:30, programa bus to-

noo 2 iki 4
ir nno 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Piliečių Draugijos viršinin 
kų nominacijos.

Šį ketvergą. 19 lapkričio, 
bus South Bostono Lietuvių 
Tiliečių Draugijos viršinin
kų nominacijos, kuriose tu
rėtų dalyvauti visi nariai, to
dėl ir vra visi prašomi atvyk
ti paskirtu laiku ir paduoti 
savo baisa. Nominacijos at
sidarys kaip 7 vakare ir tęsis 
iki 9:3b.

st., South Boston, tam pa- laimes, v įsų pirma
čiam banke turi $600.07. automobilis atsimušė i nuo prie State street0 it, f

Simanas Riklaitis, Blos- stulpą ir visiškai sudužo ši- Rengu, Wh.tt Par?. nedėidi€nį sudegė pynacu ^io '•
som st., Lexington, tam pa- to pasekmėj susikimšo tra- Dorchesterio uet. Moterų kompanijos ofisai ir dandė- «° Zb
čiam banke turi $45.46. f įkas. Atvykęs Somerville? Kliubas rengia “Whist Party” Nuostolin ugnis padarė 3) Bumis antAnn, Jarvizenvicz. 35 Pranas Donovan pra- 21 lapkričio. kaip 8 vakare, po £ie ^U^į1U pa<* - smuiko solo.
W. Second st. South Bos- dėjo daryti tvarką. Betvar- adresu: Emery Hali. 1436 Dor-
tnn turi Rrrctnn Ppnnv Sav- kant jam SUSikimSUSlUS au- chester avė.. Dorchester. Malo-
ingį Ban^mOO/ 7 tomobilius, iš toliau atūžė nėkit atsilankyti ko skaitiin-

368 'dsu smarkumu kažin koks giausia. nes bus gerų daiktų lai-
Tremont st-, Boston, turi idijotas ir tiesiai įlėkė į su- mėjimui ir linksmai galėsit pi*a
llrtme Savintis Rankp sikimŠUSĮ trafiką. Policma- leisti vakara su savo draugėm ir
$53.30. fias ^y° pannuštas žemėn draugais. ‘ Rengėjos.

Galimas daiktas, kad ne mirtinai sužeistas; jis mi-
vienas jų yra jau miręs Kiti vežamas ligoninėn. Jo uz- Pirkit Karo Bondsus ir stam- 
gal bus jau išvažiavę Lietu- rnusėjas buvo areštuotas. pas. Kas savaitę Įdėkit

Apdegė pynao,

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

von, o da kiti gal visai apie 
savo pinigus užmiršo. Jei 
kas apie juos žinotų, tegul 
jiems praneša, kad bankai 
jų jieško.

Biznieriai

pas. Kas 
nemažiau kaip 

aliejaus uždarbio dali.
dešimtą

JUOS

savo

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Inoored 
MoTera)

Perkraoatom 
čia pat ir i to
lima* rietas.

7»nr nriefiura. kaina prieinama
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4«18

Ui

negausią
visai. - j

Oficialiuose sluogsniuose 
Bostone kalbama, kad po 
Naujų Metų, kai dabartiniai

Laužo rinkėjai sako, kad aliejaus kuponai pasibaigs, 
greitu laiku Bostone neliksią biznieriai daugiau jų nebe- 
nei vienos geležinės tvoros, gausią. Jie turėsią pasirin li

Rado užmuštą ir apiplėštą 
kareivį.

Į Maldena pereitą sąvaitę 
buvo parvežtas palaidot ka
reivio H. C. Goodo kūnas iš 
North Carolinos, kur jis tar
navo kariuomenėj. Jis tenai 
buvo rastas ant kelio negy
vas. Jo galva buvo sudaužy
ta, pavogti pinigai ir doku
mentai. Jis turėjęs prie sa
vęs apie $150.

, Žuvo 6 ugniagesiai 
sužeista.

Pereita nedėldienį East 
Bostone buvo didelis ir ka- 
tastrofingas gaisras. Prie 
Maverick skvero užsidegė 
keturių aukštu mūrinis bil- 
dingas. Ugniagesiams ugnį 
gesinant, nukrito viršutinės 
lubos ir ant viršaus užgriuvo 
muro siena, šeši ugniagesiai 
buvo visai užmušti, o 40 su
žeista. kai kurie labai sun
kiai. Gaisrininku komanda, 
policiia ir jurininkai su lai
vų keltuvais dirbo 18 valan
dų, kol išėmė iš no rūkstan
čių griuvėsiu užmuštųjų la
vonus ir sužeistuosius.

ir 40

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET » 

We..t Rozbury, Maaa.
Tel. Parkway 1233-W

Po programos prašom pa
rašyti laiškutį ir pasakyti sa
vo Įspūdžius. Adresuokite: ■ 

iStation W0RL, Lithuanian » 
Prpgram, Boston, Mass.

Steponas Minkus.

D-ras William Duserick, 
vietos lietuvis gydytojas, 
sunkiai susirgo plaučių už
degimo liga. Jis randasi 
Carney ligoninėj, South Bo
stone.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Aki«. Viduriu Ligą, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

• Vartoja vėliausios konstrukcijos 
I X-KAY Aparato.

Pritaiko Akinius.
VALANDOS:

534. BROADWAY. 
SO. BOSTON, MASS.

nuo z-« nuo 7-0

METINĖ VAKARIENE
Rengia Lietuvių Moterų Apšv. Draugystė, nedelioj 

LAPKRIČIO-NOV. 22 D., NUO 5 VAKARE
LIETUVIŲ SALĖJ, kampas E ir Silver streets, 

---------- South Bostone. ---------
Bus gardžiai parengti valgiai, gardžių gėrimų ir 

smagi muzika. 6 brangios dovanos bus traukiamos 
kaip 8 vakare, kurie turi laimėjimo tikietus, nepa
mirškit pasiimt. Kviečiame visus dalyvauti ir sma
giai praleisti nedėldienio vakarą ir gardžiai paval
gyti. DR-STĖS KOMITETAS.

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!

✓
Mes jau parupinom daugy bę visokių prekių, kurios bus 

puikiausia dovana atenančioms didžiulėms šventėms.
Turime didelį pasirinkimą iš BULOVĄ, GRUEN, ELGIN, 

HAMILTON LAIKRODŽIŲ.
ŽIEDAI: Deimantiniai, šliubiniai ir su visokių Spalvų 

Akmenimis.
KASOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. 

PERLŲ KAROLIAI. Laketai, Branzoletai. 
RADIOS—Philco, Victor, Zenith.

Užsisakykite dabar, iki švenčių bus lengva išmokėt ir 
busite apsirūpinę iš anksto tinkamiausiom dovanom.
TAISOME— Laikrodžius, žiedus, Akinius. Perdirbame 

iš Senų į Vėliausios mados.
Užeikite pas savo Laikiodininką.

KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAT,

(tarpe D ir E street)
SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. SOU-th Boston 4649

Jūsų Elektriški Įrankiai Yra Ištikimais Tarnais!

LAIKYK JUOS 
DARBE

ik i Karui užsibaigsiant!

Telephone COMmonweaIth 9280

Dr. Emū Sauer
PHYSICIAN & SURGEON

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

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

BOSTON, MASS. 
FSjjzaminuętojas Daktarras 

Bethlehem-Hingham Shipyard. Ine

Vengk gruzikų, 
kietų dalykų.

ICTORY

K'td ilgai tr patoikrnančiai tarnautų
užlaikyk savo elektrikinj prosą 

SU ATSARGUMU. ŠTAI KAIP!

Laikyk proso apačią švariai. Nušluos
tyk su drėgnu drabužiu kada prosas at
žala.

kabikų, ziperių ir kitų

Niekad nevyniok cordo aplink 
kada ji yra karšta.

Būk tikra, kad prosą yra jau atšalus, 
kada ją padedi j šalį.

•jf Prosijant nėra reikalo spausti, 
mą atlieka karštis.

Žiūrėk, kad niekad nenumestum prosos. 
Numetimas prosos pagadina ją daugiau
sia, negu bile kas.

Specialis pranešimas. Kad sutaupius me
talą, norint gauti naują elektriškų daiktų 
dalį. reikia pristatyti senoji. Taigi, kada 
reikmenis atnešite pataisyti, būtinai nepa
mirškite pristatyti ir senas dalis, kaip pa
mainą.

BOSTON EDISON COMPANY

TeL ŠOU 280*

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7

Seredomia:
Nuo 9 ryto iU 12

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Speciali zooja Vyrišką 
silpnėjime. Gyvenimo 

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AV*.
BOSTON, MASS.

Tel. Commonoealth 4570.

j TeL 28624 Gyv. 811»

j Dr Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki 5, 
nno 7 iki 9.

Seredom 9 Iki IŠ 
ir raritano.

AKIU DAKTARAS 
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka

mu laiku sugrąžina šviesą- Išeg 
žeminuoju ir priskiria akiniaa.

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS. •

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ UGŲ.
VaL nno 9 ryt iki 7 vak.
Nedėliom, nno 10 ryto iki L

i------------------------------ -




