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Aliantų Ofensyvą Afrikoj 
Sujudino Visą Europą

Japonai Neteko Jau Baisus Buvo Pearl 
Harboro Nuostoliai

ŠVEICARIJOS SPAUDA 
NUMATO JAU GREITĄ 

KARO PABAIGĄ.
Anglai nuvijo Rommelio ar

miją nuo Egipto jau 
900 mylių.

Vėliausi Įvykiai Afrikoje 
sujudino visą Europą. Nors

šuoliais pirmyn neįmanoma. 
Reikia kai kada sustoti ir pa
laukti, pakol bus privežta 
daugiau amunicijos ir kito
kios medžiagos. Juk Į trum
pą laiką aštuntoji anglų ar-

250,000 Kareivių.
Amerikos nuostoliai siekia 

apie 50,000 vyru.
Sukakus musų karo su ja

ponais vieniems metams, A- 
merikos laivyno sekretorius 
Knox apskaičiavo, kad per 
.uos metus japonai neteko

Amerikos Spėkos 
Pasiekė Naująją 

Zelandiją.
Iš Aucklando (Naujoj Ze

landijoj) pranešama

Japonai buvo sunaikinę be 
veik visą musų Pacifiko 

laivyną.
Sukakus vieneriems karo pereįtą sąvaitę tenai atvy- 

metams, Washingtono vy- Kusį puikiai apginkluota A- 
i įausybė paskelbė visuome- merikos ekspedicija. Prie- 

- ,nos žiniai visus faktus apie plauko j susirinko didelė
250,000 kareivių, tuo tarpu pasalingą japonų užpuolimą zmonių minia pasveikinti 
kai Amerikos nuostoliai už- ant Pearl Harboro 12 mene- amerikiečius. Konvojaus lai-

kad

20 Francuzijos Kar o Laivų 
Pateko į Nacių Rankas

cariios spauda. Berno “Welt-! Amerikiečių pirmutinis'*^0; Bet Amenkos fabn- 
woche,” rimtas šveicarų po- šuolis pavyko labai gerai. kai ^.enętis da spaiciau
litikos laikraštis, dalydamas Tai buvo toks žaibo šuolis, i ?amlntl gl”klus Jr amunici- 
vėliausių Įvykių apžvalgą kokio nei “blitzkriego” mei-nes ateinančiais metais 
šią sąvaitę sako: strai vokiečiai iki šiol da nė- ™

“Viskas rodyte rodo, kad ia parodę. Algerija ir Moro-'.^ M veiksmai Šiaurės 
karas inėjo jau i paskutinę ko buvo užimtos Į kelias die- \ frįkį- jabai DadįdįnO dar- ir lemiamąją faz?.” nas. Tik Tunisijoj amenkie-1 dUiX

Didelių vilčių Europos ciai ir anglaii susidūrė_ su dJbar *pristatvti 
tautoms sukėlė vėhausis an- silpnomis vokiečių speko- armijai tenai ir maisto? į,- 
glų “blitzkriegas,” kuiis nūs ir laukia sustiprinimų. re;kaijngoą karo medžiagos 
viesulu išnešė Rommelio ar- ^at, netekti Afrikoje pas- mįinų Mes tUrim but 
miją iš Egipto; bet kada A- kutulių savo Pozj«jų, vokie:! paruošę sunkiems nuosto- 
merikos armija išlipo Afn- ciams reikštų dideli smuj! }įams prięšo submarinn 
koj, pavergtos Europos tau- ne tiktai militanniu, bet ir
tos atsiduso da lengviau. politiniu atžvilgiu. Tas bai-

Amerikos ir Amrliios b-n- ‘iai nupuldytų jų prestyžą.Ąme Ros ir . g J - - Todėlaišku,kadjiedėspas-
droj ofer.svAoj Europa mato ’ savo pOzici-
greitą karo pabaigą ir hit- j & r
lerizmo žlugimą.

Net patys ašininkai jau 
nesigiria savo spėkomis.
Oficialus naciu balsai iš 
Berljmo jau prisipažysto,^ *5 
kad Rusuos fronte kovos ei- •
na vieto įe; Hitlerio armija . 
tenai jau neina pirmyn; ji 
tik stiprina savo pozicijas, 
kad galėtų per žiemą jose 
išsilaikyti. Nors nišai kol 
kas da negali vokiečių iš 
Stalingrado išmušti, bet ir 
v______ __o_______  r_.
slinkti " jog jam išrodo, kad naciai,. - . ..

Italijoj labai neramu Ci- laikinai vra užvaldę Tunisi- k?n\ ^oj perėjo aliantų pu- 
itanjoj laoai nei amu U nafi*n?p« Tu "orlaiviai! sen ir liePe V1SOR1S francuzųviliai gyventojai kraustomi Jos pactanges. jų orlaiviai AfriL-nio nocinrione tiktai iš didmiesčiu pa- skraidą visai laisvai. Vokie- Į ^Pckoms Afnkoje nestpne- 

ne uKiai r uiumiescių pa i •, čia vėliausios: sintl Amenkos ir Anglijoscioj Italijoi, bet ir iš tokių ciai paleidę čia vėliausios ,, francu-
<alu kain Siciliia ir Sardini- -avo konstrukcijos lėktuvus ginKiams. aciu tam, irancu 
.aių, Kaip Sicilija ir saiuirn amerikiečiiK ir ano-Iu^ Algerija, Moroko ir Da-ja, nes asies generolai mano. Pfies amerikiečius ir anglus. * beveik
kad ppr tas salas eis aliantų ^1S raso: Žiūrėdamas is vie- ,aia^ ™°J pauaave oe\eik nau pu las .aias eis aiiamų tamdurio aš'be musių. Darlanas dabarinvazija Italnon. Romos nos gnnteies taipaurio, as - , . .
propagandininkai ramina matau vokiečių štukas ir me- eV?a. k'ien s? aliantais pnes 
piupagaiiuiiiuinai lamina bnmharHnninnt asmmkus. Is pradžios buvoItalijos gyvenojus, kad inva- sersmitus bombai duo j ant kad maršalas Pe-
ziia pavyko atitolinti nes anglų pozicijas. Jie atlekia i;K.eiDia.’ maisaias re
stipriomis kontratakomis fa- reguliariai kas 15 minučių. Jai" ^dagf m ra

Paskutini kartą aš mačiau, inePn.tana. ” °a? K netT pa_ 
kaip penki svastikom pa-lsmerkęs dabar Lon-
ženklinti bombanešiai suri

Mums reikės vis daugiau ir 
daugiau laivų. Jų turės pri
statyti laivų dirbtuvės. Ja-

, .. ■■ ponai ir vokiečiai turi butkutinės jėgas savo pozici-* ,.
joms tenai išlaikyti. Bet ne-:nugaletL__________
išrodo, kad jie galėtų tenai n i r> n 
ilgai spirtis. Dalykų žinovai Darlan Esąs JranCU- 
mano, kad apie sausio mė- Tautos Viltis.

infm nuo mn nolzon_nesf aliantai bus jau pakan- 
ir smogs 

gaujoms galutiną

BET ALIANTAI GAUNA 
FRANCUZŲ DAKARO

LAIVYNĄ.
Visa Francuzijos vakarų 

Afrika nutarė stoti Ameri
kos ir Anglijos pusėj.

o e1940 metais pastatytas 
000 tonų šarvuotis “Riche- 
lieu” (ištark Rišelje), 3 
skraiduoliai, 3 naikintuvai, 
12 submarinų, 3 minų valy
tojai, 10 mažųjų karo laivų 
ir da nežinomas prekybos

ši sąvaitė atnešė gerų ir laivų skaičius
. v -i • * r............... ............................ ~ PJ35^1! žinių. Gera buvo ži- Vakarų Afrika su Dakaro

sunaikino beveu visą Ame-įviduje prikrauta visokių ge- nia, kad visa Francuzijos uostu įv visais karo laivais
likos karo laivyną Pacifiko rybių. Ištisas valandas iš lai- vakarų Atnka su Dakaro teko aiiantams ačiū Darla-
vandenyne. Taip nuskan-,vlJ pylėsi kareiviai, o paskui uostu ir su visu laivynu suti- Rui> prieš kurj komunistai
dmtų arba suaidytų laivų per kelias dienas buvo krau- ko stoti Amenkos ir Anglį- ̂ kelia lermą. Ačiū Darlanui
buvo 8 šarvuočiai, būtent: į Ramos j krantus visokios jos pusėj ir veikti išvien bengta daug kraujo pralie-
“Arizona, „ Oklahoma,;J prekės pnes asj Bet pikta buvo is- jim0 % abiefų pusiį *įr iai-
uSr 1I0I^-a’- • •, 1 I Ekspedicija buvo organi- gnsti, kad Toulono uoste ne n:ėta visa franeuzų Afrikos

- • <£Sy' 7-uota ir išplaukė iš Ameri- visi Francuzijos laivai buvo imperija, išskyrus tik mažutį
varno, Marviand ir Ten- j<os niekam nežinant kur vi-! sunaikinti ir apie 20 jų pa- Tunisijos sklypą, kur vokie-
r.essee. ,ga ^aj yra siunčiama. Tik iš- teko Į nacių rankas. C11 italėje ciiciVmii-

veiksmuose. Kiti buvo nu ilon 
skendę, bet iškelti ir taiso- Sustojus 
mi. Arizona ’ visai žuvusi.

Petain remia jo bendradar
biavimą su aliantais.

Admirolas Darlan buvo 
--------------- ; Vichy valdžios premjeras,

N n risi i Ilžmldr ibet fašistas Lavalis jį iš tos 1 ZT.. 'I^zicijos pašalino. Kol Dar-
TuniįOS Padanges fonas buvo Francuzijoj, jis, 
United Press korespon- ka^P. lap>no žadėjo

vokiečiai negali toliau pa- dentas Ned Russell praneša, 2J.ntl francuzų Afriką nuo 
\ S; ne8an lOllaU pa in<r iam išrodo, kad nariai allan«J- Bet kal Afr>

šistams pasisekę sulaikyti 
aliantų ofensyvą Afrikoje.

Bet Romos fašistai jau ž ir kiekvienas iu
nekalba apie pereitų metu 2„i„..,,„* J 

kiaurai -.paleido po 10 bombų. Už
Fainta nrie Suezo Kanalo valandelos nuo ju sprogimo Egiptą pne buezo Kanal0> ^drebėjo žemė ir tuoj pa- 
susisieki, su Kaukazu m pa- ki]o duįy debesiai. Be{ Pe.
sa-i<.u su japonam. įžiūrint tų smarkių sprogdi-

.,esa’ akaritų ofensyvą |njm^ vokiečiai negali iš-
Afnkoje paskutinėmis die- rou§ti iš priešakinių pozici
jomis kaip ir sustojo. Bet to ju neį amerikonu, nei ang- 
įr reikėjo tikėtis, nes eiti ir y

planus žygiuot maurai pei ,vaIandelės

eiti kasdien tokiais dideliais

Italijoj 2fi00fi00 
Pabėgėlių.

Berlyno radijas skelbia, 
kad Italijoj yra jau apie 
2,000,000 pabėgėlių, su ku- 
i iais fašistų valdžia nežino 
ką daryti. Tie žmonės pabė-

susikrau-

fran-
. tūzų vakarų Atrikos guber-

lono uoste, franeuzai palei- Katorius Pierre Boison pada- 
laivams Naujo- f-° jūrių dugnan tiktai oi; gu Amerikos generolu Ei- 

•. sios Zelandijos uoste, ameri- keturios submarinos iš tenai senhovveriu sutarti, kuri lei-
Šarvuočiai via stipriausi kįečiai pradėjo mėtyt savo pabėgo, o 20 laivų liko ne- ^žia aliantams naudotis Da- 

ir brangiausi kovos laiv ai. !nonetas ant kranto susirin- nuskandintų ir dabar jie jau karo uostu, esamais tenai 
•Jie apginkluoti sunkiomis kusierns naujazelandiečiams, priešo rankose. Tarp jų esą fiancuzu laivais, orlaivių ba- 
kanuolėmis ir ių sienos ap-0 mainais pradėjo mėtyt Ž lengvieji skraiduoliai, 6 Zėmis ir kitais karo irengi- 
saugotos storais plieno sai- ant jajvo šaiįes pinigus, naikintuvai, 4 submarinos. majs> Tai yra neapsakomai 
yais- Kareivių juose buna po amerikiečiai pavaiši- 2 kanuolėlaiviai, 1 demilita- svarbųs musų pusei laimėji-
Keliolika šimtų. no juos savo cigaretais ir rizuotas šarvuotis ir 5 tank- mag

Beto, buvo nuskandinti J nran^ai^ . kiviai. ‘_________
• Galimas esąs daiktas, kad AT^r _ -
vokiečiai mėgins iškelti ir Lj ir U ILS umare

Vai. Į

skraiduoliai, keli naikintu
vai ir keliatas kitokios rūšies 
laivų.

Japonai padarė tai tuo 
laiku, kuomet jų atstovai at
važiavę Į Washingtono ta
rėsi dėl “sustiprinimo drau
giškų santikių.”

m*kn ciiyrlrio i žaloti

done gauta žinių, kad Petain 
slapta palaiko su Darlanu 
susisiekimą ir pilnai jo tak
tikai pritaria. Nors Petain 
dabar nuo valdžios vairo at
stumtas ir gyvena kaip be
laisvis, tačiau franeuzams jis 
esąs Vichy valdžios simbolis 
ir iie ii gerbia, kad jis nepar- 
sidavė savo tėvynės prie-

MOBILIZUOJAMA 
ITALŲ POLICIJA
Stabdys Churchillio atsišau- 

mo platinimą.
Iš Ciuricho (Šveicarijoj) 

pranešama, kad Italijos fa
šistų valdžia pradėjo mobili
zuoti policiją kovai su Chur
chillio prakalba, kurią jis 
anądien pasakė Įspėdamas 
Italijos žmones, kad jų šalis 
bus sunaikinta iš oro, jeigu 
jie nenuvers Mussolinio faši
stų klikos ir nepasitrauks iš 
karo. Fašistai mano, kad ši
tą kalbą aliantai atspausdins 
italų kalba ir mėtys iš orlai
vių po visą Italiją. Jeigu to
kie lapeliai bus iš oro mėto
mi, tai fašistų policija bus 
jau pasiruošusi tuojau juos 
rinkti ir naikinti, kad žmo-

VIENU SMUGIU SUNAI
NAIKINO 23 JAPONŲ 

ORLAIVIUS.
Pereitą sąvaitę japonai 

siuntė dideli konvojų su pa
galba apsuptiems savo ka
reiviams New Guinea saloje. 
Konvojų lvdėjo japonų or
laiviai. Mūsiškiai lakūnai 
juos puolė ir 23 jų tuoj nu
mušė jūron. Tuomet buvo 

j išblaškytas ir japonų laivy- 
! nas.

mėgins _____ _ „
kai kuriuos nuskandintuju Taikytis.
kavų, nes jie guli siauroj ju- Amerjkos Darbo Eedera.
ros kojoj, kur vanduo ramus 
ir negilus. cijos ir CIO komitetai perei- 

.. x x , tą sąvaitę Washingtone iš-
Žinoma, aliantams teko djrbo bendrą planą sutarčiai 

daug didesne Fiancuzijoa nekekį streikų dėl savytar- 
laivyno dalis. Kiek yia žino- j ginču, bet visus klausi
ma, Dakaro uoste stovėjo tik ’mus dėf vadovybės spręsti

derybų keliu, kol šitos dvi 
organizacijos da nėra orga
niškai susivienijusios. Vė
liau bus bandoma jas visai

Išteisino Negyvą 
Kalinį.

Pusahtrų metų atgal buvo suvienyti, 
nuteistas kalėjiman 25 metųAMEIKA IR ANGLIJA 

KONTROLIUOS PASAULJ amžiaus Arthur St. Geimam
Anglijos užsienio reikalų £ Haverhillio, Mass. šiomis 

ministeris Anthonv Eden: dienomis Jisai pardavė lai-
ev, t . i TTTTKiim L-o rz Iz/y Lr lomc honrli’

pareiškė parlamente, jog 
Amerika ir Anglija jau da-

Sako, Duonos Gali 
Pritrukti.

vynui kažkokiems bandy- jeigu kainų administraci
niams, žinodamas, kad tie ja neleis pakelti miltams 
bandymai gali pasibaigti jo kainų, Amerikos žmonės už 
mirtimi. Ir taip atsitiko. Jis kelių sąvaičiu gali pasilikti

iiai negalėtu iš naujo sukelti gubernatorius be duonos. Nors kviečių A-
-žmnnin skardvnės Saltonstall dabai nutaie pil- menka nežino kur dėti, bet

pažinti ji buvus nekaltai nu- bėda esanti tame, kad kainų 
teistu. Kokie buvo tie ban- administracija nemokanti
dymai, viešai nėra skelbia- suderinti kainų. Miltų kai-

... -it •• ti ma’ gubernatorius pasakė noms ji uždėjusi lubas, o 
ši utarninką Ispanijos dik- tik tiek> kad jaunas į^į. neuJždėjusi; kVie.

•stoiip--F'a"£° paskelbė pe. nys «mlrė idant kiti galėtų įįų kainos todėl pakilo ir 
'pralenkė miltų kainas. Re-

bar įuošiasi kontroliuoti pa
sauli po karo, kad diktato- 

galėtų iš
žmonių skerdynės.

GEN. FRANCO PASI
SAKĖ UŽ AŠJ.

ištikimas Vokietijai ir Itali- _________ take v-ari
r.ės nesužinotų ką Churchill .iai, kurios kovo jančios prieš WASHINGTONO PONAI jį rnalunaijiurie perka kvie- 

vadinamaj, liberalizmą » PERDAUG VARTOJA I:ius jr parduoda miltus, yra
kapitalistini impenalumą. .«URO. priversti užsidaryti. Kaip tu-
nrDADTiiAc innn+vmi “Baltimore Sun" rašo, r j mieii miltai pasibaigsia,DEPORTUOS 1,000 ŽYDŲ kad Washingtono Įstaigose pasibaigsianti ir duona.

pasakė.

VOKIEČIAI GALI IŠSIŽA 
DĖTI RUSIJOS.

šams, kaip Lavalis. Ir kadan-i Washingtone manoma, 
šita žinia buvo išsiųsto iš I".dabar paaiškėjo, kad Pę- kad aliantų ofensjnra Afri. 

Afrikos gruodžio 1 d. Dabar tai" , r™la Darlaną kuris koj gali priversti vokiečių 
telegramos sako, kad ameri- f3’1 Ials.v?> vclkt'. tai Daria- generalini stabą issizadeti

nas pasidaręs francuzų tau-Į savo planų Rusijoj ir kon-i2yrė. 
tos viltis. Taip sako United i centruoti visas savo spėkas 
Press korespondentas John j prieš Afrika , Tokios nuo- 
Parris, kuris dabar atskrido
iš Afrikos i Londoną.

Riečiams ir anglams pribuvo 
jau sustiprinimu. Tą pati 
skelbia ir vokiečiai.

HITLERIS TRAUKIA KA
REIVIUS IŠ RUSIJOS.
Turku sostinė Ankara

go iš didmiesčių, kuriuos skelbia, kad Hitleris trau- 
aliantų orlaiviai pradėjo kia savo kareivius iš Rusijos 
bombarduoti. Valdžia rėk- fronto dėsėtkais tūkstančių, 
vizavusi jiems, apie 800,000 Vieni jų esą siunčiami Ita- 
kambarių, bet visi i juos ne-Įlijon, kur vokiečiai tikisi 
sutelpa. Ir pabėgėlių skai-' aliantų invazijos, o kiti ga-
cius kasdien vis auga. Ma
tyt, italai pabojo Churchillo 
Įspėjimo, kad Italijos mies
tai bus sunaikinti.

benami Bulgarijon ir Grai- 
kijon. Ankaroj manoma, 
kad naciai gali užimti Ispa
niją, o gal ir Turkija.

PRASIDEDA LOTERIJOS 
RAKETO BYLA.

Utica, N. Y. — čia yra 
traukiami teisman 39 loteri
jos raketieriai, kurie veikė 
po visą šąli, pardavinėdami 
lengvatikiams arklių lenkty
nių ir kitokiu loterijų bilie
tus ir surinktus pinigus pa
vogdavo. Jiems teisti dabar

monės yra ir admirolas Wil- 
liam Leahy, prezidento Roo- 
sevelto štabo viršininkas.

ANGLIJA ŠAUKS 18 
METŲ VYRUS.

Anglijos parlamentan yra 
Įneštas sumanymas šaukti 
armijon 18 metų vyrus. Ma
noma, kad sumanymas bus 
priimtas. Bet jaunuoliai ne
bus siunčiami užjurin iki 
jiems nesukaks 19 metų. 
Nuo 18 iki 19 metu iie busvra renkamas prisaikintujų. 

suolas, Įlavinami namie.

Norvegijos premjeras temperatūra esanti palaiko 
Kvisling sumanė ištremti ma 8 laipsnius aukščiau, ne
iš Norvegijos 1,000 žydų. gu yra nustatyta. Tuo tarpu 

jo sumanymą už- Bostono gyventojams pata
riama rečiau maudytis, kad

Hitleris

FRANCUZIJOS ŽYDAI
BUS SUŽENKLINTI.
Nacių kontroliuojamas 

Paryžiaus radijas pranešė, 
kad visi Francuzijos žydai

TUOJ GAUSIM 2-Ka KA
RO KNYGUTĘ.

Pirmutinė karo knygutė
.. buvo duota cukrui pirkti, nereikėtų tiek daug vartoti Daba,. jį vart0Jama ir kavai. 

kuro vandeniui šildyt. Px,t p0 Naujy Mcty bus duo.

MIRĖ NAUJAS WISCON- 
S1NO GUBERNATORIUS.

ta karo knygutė Nr. 2. Joje 
bus 192 kuponai, suženklinti 
Įvairiom raidėm ir spalvom.

Pereitą panedėlį mirė Or- Už tuos kuponus bus skirs 
turėsią nešioti geltoną žvaig- land Iyoomis, kuris mėnuo tomą mėsa ir kitokie daik- 

atgal buvo išrinktas Wiscon- tai. Iš VVashingtono prane- 
sino valstijos gubernato- šama. kad ta knygutė bu- 
rium. • sianti labai paini ir žmonės

-------------- turės gerai ją išT:»<’iiu-»ti.
ORLAIVIAI NUSKANDI- Pavyzdžiui, mėsų yra viso-

NO 2 SUBMARINAS. kių. Kiekvienai mėsos ru-
Kanados pakrašty perei- šiai busią kitoks kuponas, 

tą sąvaitę orlaiviai nuskąri- kitokia spalva, kitokia rai-

RUSIJOJ GILI ŽIEMA.
Iš Maskvos pranešama, 

kad šiaurės Rusijoj prasidė
jo dideli žiemos speigai. 
Sniego esą jau labai daug, 
tačiau vokiečiai smarkiai 
atakuoja. Mino d'd priešo submaiipas, (dė ir tt,
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CRIPPSO ŽVAIGŽDĖ 
LEIDŽIASI.

Kr.iLEiVia, SO. BOši'Ori No. 50. Gruodžio 9 1942 s.,

R. Mizara “Laisvėj” (Nr. • 
275) komunistu fiureri

Vienybės” redaktorius Br»?įderį vad‘na. .'^teriu” 
zas Trsliava rašo: *dl' Biowde:i>. oet tat

LIETUVOS VARGO KELIAI.

SUSPROGDĖ KOMUNIS
TŲ MELĄ APIE ANCE- 

VIČIŲ.
Ancevičius buvo “Lietu

vos Žinių” korespondentas

KANADOS SOCIALISTU 
DIENRAŠTIS.

Tysliava raso:
“Atrodo, kad Sir Stafford 

Cripp

v i a "supuvusios buržuazi- Į 
or” titulas. Iki šiol komuni-

Šveicariečių 
“Tages-Anzeiger,’

laikraštis 
išeinąs

Dr. J. Novogrodskas pri
siuntė mums iš Kanados 

, naują dienrašti, "The Ga- 
Vokietijoje, o vėliau lašinė- zette,” kuri leidžia Kanados 
jo Amerikos lietuvių laikraš-• socialistų organizacija, C. C. 
čiams apie bolševikų terorą r. (Co-operative Common- 
Lietuvoje. Negalėdami ie Avealth Federation ). Vyriau- 
pranešimų užginčyt, lietu- siuoju redaktorium pasirašo 
viski Maskvos agentai pra- Robert Reeds.
dėjo šmeižti Ančevičių, buk Laikraštis didelio forma- 
jis esąs "nacių agentas. puslapių ir pusią-
Petras Cvirka da pridėjo. pįaį pO s špaltas. Išvaizda 
kad Ancevičius buvęs da i. nedaug kuo skiriasi nuo ko- 
Smetonos “žandarų agen- Greimų Amerikos dienraš- 

e į žiu: pii-rno puslapio antgal-
Tuos komunistų melus ,dai sustatyti didelėmis rai- 

apie Ančevičių "Naujienos” dėmis. per visą puslapi, ne
sumuša i dulkes. Esą— dakcijos straipniai laikraš- 

“ Juokingiausia yra tai, kad vidury. Daugybė skelbi- 
Bimba ima už gryną
Cvirkos plepalą, buk Ancev
čius buvęs Smetonos žandaru Kanados socialistų dien

ripps žvaigžde lit- ia: .e t:..:,, .i. atmesdavo ji '■u paripik- Ciuiiche, paskelbė ši stiaips- 
"O buvo I-kada jo va.- Urmu. taip kaip ir "poną.” ni‘ pavadintą "Lietuvos var

as ...... a. .^a.uoėjo. vadus jie litu uodavo Š° kebai :das 
Vien 
kad ė 
chilla.

. I.el O*.
K.aVi las 

prisš

d'-ania, 
Ch_x-- 

i

“Bėro* 
asmuo, k 
jai. bet ! 
jo atiduo

Cripps

r ųnps
siarj

dtijo

; ra tas pats 
laisvę indi- 

<autas r.orė-
rusams...

boto bolševikų 
taip kaip ir WiL- 

aabar Karo De
pai tamenta- ‘ užšaldė” lie
žuvi.

didvvr:

‘ Jeigu visa eilė Europos 
valstybių pažįsta vieną sve
timą okupat iją, tai Lietuva 

“Vienybė’’ sako ei dšju i. iro karo metu turi pakelti 
kad lietuves atstovai L.’Ra- >u ant.s okupaciją. Pirmai- 
•v.’.is Londone e.-ąs aisidu ę, - .'ai? dabartinio karo metais 
apverktinoj būklei. Neturi.- <’ėjo Sovietų Rusijos oku-

‘et adais.” Komunizmą* 
iau iš mados..UP

kuri, prasidėjus Vo
kietijos kanu prieš Sovietų 
Sąjvngą. buvo pakeista vo
kiečių okupacija.

Lietuva neturi jokią gam- 
•.os tunų, kaip antai geležis, 
anglys ar žibalas, kurie ka 

as praturtino, bet 
o ir jų nelaimė.

vila visai “užmiršta.” O juk nes pritraukė kitas, galin-

'š ko net nuomos už butą už- racija, 
isimokėti. gyvenąs "bei m?

Vienas bolševiku redakto
rius rašo. kad "kvi liūgų” 
esą ir Lietuvoje. Ji-ai n? b i

ITALIJOS SOCIALISTAI Kubiliūną, Meškauską ir ki- kuriastauti 
IŠLE7DC ^ANIFESTA &pic Paleckį ik Ged-

i, kad 210 vidury. uaugyoe sueini- 
pinigą mŲ- Laikraštis gausiai iliust- vuoja 
.ncevi- -Uotas.

Londono žiniomis, Italijos rje judesiai pirmutiniai pa: -
Socialistų ramia. Kuri gy- 

nelegaliai ir veikia j 
Šiomis dienomis iš

leido manifestą, kviesdama

ūdavė Lietuvos priešams
gesnes tautas, 
per daugiausia

Savaime ne 
derlinga že-

FINAI GALI PASITRAUKTI Iš KARO.
Italijos žmones nebeklausy-‘agentas/—tuo tarpu kai An- rastis buvo įkurtas dar 1900,.. valdžios i” Įmik Ivai .-imcimu; n.euv ivuau

cevičiu tie žandarai suėmė ir metais, bet buvo sustojęs, i “J - korespondentai spėja, kad finai ituoti ja visokiais budais. i ,st * yr ’ •A1' •n!as- Socialistų manifestas esąs Pradeta ,us« Ma?” ,i,)os'’
platinamas fabrikuose ir ka-

už<larė į koncentracijos stovy-; Dabar jis buvo atgaiva
kią ir jisai buvo priverstas vė
liau slaptai bėgti iš Lietu\os

Redakcija sako, kad kol kas 
jis da neapsimoka. Kas są-

ir per dvyliką su viršum metu : vaite reikia pridėti po kelis 
gyventi ištrėmime. Šimtus dolerių. Bet is pra

džios joks dienraštis negali“Kuomet Ancevičius sugrižo .
. ... j *. » x”i • u - .neimnkėti įaSIZmO. o?...3 a\.HI O, išvaduotą \iin.u. pabaigoj.-,..psimokeu..................... Aliantų tarpe manomai
193S m., tai jisai negaJejo <au- Bejeį, Gazette praneša, ka(i Ita„ja s£mute 
t. jokios tarnybos Lietuvoje ir .Kad Mltchell F. Hapbum. mfe<5iu laikotarpv.
buvo priverstas išvažiuoti į kuris nesenai rezignavo iš *_______ -
Vokietiją, kaipo ‘Lietuvos ži Ontario provincijos premje-
nių’ korespondentas. Tačiau ir. ro pareigų, pradėjo organi- 
jam būnant Berlyne. Smetonos zuoti Kanadoje fašistų par- 
valdžia nedavė jam ramybės, ciją. Kanados socialistai 

“Prieš jį buvo
ir 1940 m. birželio pra- tą partiją.

Už keliato dienų “The Gazette” eina Glace 
okupaciją) jisai gay miestely, Nova Scotia 

provincijoj.

Kai kurie Amerikos karo toliau neina. Tiesa, ginklo 
iki šiol nepadeda, nes 

kad bolševikai gali 
kvos šiaurės vakaruose gali tėl juos užpulti. Bet tęsti ka 
turėti du tikslu: (1) atitolin- rą tokiai nedidelei ir tiek

_  .... \__kL. jti kiek galima vokiečių pa- nuvargintai tautai vra labai
nuo Leningrado ir (2) sunku. Pagalbos jai niekasja pasiekusi jau ir Angliją.

Jis baigiasi Šukiais: “Ganai .... . , . , , AT . x x •»Vovza»” paskatinti finus daryti atski- neduoda. Maisto trūksta.

mė yra beveik vienintelis' Ta pati tvarka, kuri du de- 
šaltinis, iš kurio minta lietu- šimtmečius įvesta Suvietų 
vių tauta. Ūkininkai sudaro Rusijoje, buvo vykdoma ir 
gausiausią Lietuvos gyven- čia. Tai reiškė visišką lūžį su 
tojų sluoksnį. Įvykdžius po ta santvarka, kuri buvo savi- 
lirmojo pasaulinio karo ra- ta lietuvių tautai. Jeigu bol- 
likalinę žemės reformą, ševizmas, matomai, tinka ki- 
<rašte pasiliko daugiausia toms tautoms, tai jis nieku 
smulkus ir vidutiniai ukinin-Įbudu netinka lietuvių tautai, 
tai, kurie verčiasi žemės Į Lietuviai žino, kad jų nusi
jkiu ir gyvulininkyste. Lie- 
uva išveža mėsos gaminius, 
sviestą ’r kiaušinius. Javų iš
vežama nedaug, tuo tarpu 
iinai sudaro svarbų eksporto 
produktą. Kooperacija Lie- 
uvoje yra plačiai išbujojusi. 
Prieš karą ji buvo svarbiau
sias eksportininkas. Pavyz
dingasis Danijos žemės ūkis 
buvo idealas, kurio lietuvių 
ūkininkas siekė su dėmesio 
vertu pasisekimu.

Lietuvių tauta turi dideles 
istorines tradicijas, kurios 
pasiliko gyvos. Lietuvos val-

statymas bolševizmo vieš
patavimo atžvilgiu neatatin
ka tų sąvokų, kurias kai kas 
vra susidaręs apie gyvenimą 
Sovietų Rusijoje. Lietuviai 
nei nenon toms sąvokoms 
daiyti įtakos.”

Paminėjęs Vokietijos-Ru- 
sijos karo pradžią pereitų 
•netų biiželio 22 dieną, suki
limą prieš bolševikus Lietu
voje ir- nepriklausomybės 
paskelbimą birželio 23 die
ną, šveicariečių laikraštis 

Į toliau taip rašo:
“Tačiau lietuviu tautos

stybė išaugo per paskuti- i vaiaai tuo nepasibaigė. Lie- 
niuosius viduramžių šimtine-■:uvju tautinė vyriausybė pa
čius i galingiausią valstybę piliko prie vairo tik kelias 
Euiopoje. Dabartinė Gudija cavaįtes. Kai karo veiksmai 
daugiau kaip pusę tukstan-Į nasjstumg,j0 daugiau į Ry-
cio metų įnėjo į Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės li
nas; taip pat dideli Ukraji- 
nos ir Rusijos plotai buvo 
valdomi jos didžiųjų kuni
gaikščių, kurie save vadino 
ne tik Lietuvos, bet ir "mul- 
fcorum ruthenorum” kuni
gaikščiais. Bet lietuviai nėra 
slavai, be to, tikyba juos ski
ria nuo Rytų slavų, kurie 
daugumoje yra stačiatikiai. 
Tuo tarpu kone visi lietuviai 
yra katalikai; tik maža jų 
dalis yra protestantai pakei
tę savo tikybą reformaciios 
kovų metu. Tad jau vien dėi 
savo tikybos lietuviai orien
tuojasi į Vakarų Europą.

Du šimtmečius truko lie
tuvių tautos kova su germa
nais, kurie trylikto šimtme
čio pradžioje įsitvirtino da
bartinėje Latvijoj ir Estijoj; 
račiau germanai nekuomet 
nepajėgė pašalinti kylio, ku
ris juos skyrė nuo likusio 
vokiečių reicho. Pagaliau ši 
kova pasibaigė germanų 
nralaimėjimu, ir 500 metų 
lietuvių valstybinė siena su 
vokiečiais pasiliko nepasi
keitusi.

Stiprėjant moskovitų val
stybei, lietuviai vis labiau 
buvo išstumiami, kol 1795

.us, Lietuvą peremė išimti
nai vokiška civilinė adminis
tracija, kuri tuojau pat paša
lino lietuvių vyriausybę. Iš 
trijų Pabaltijo valstybių— 
Lietuvos. Latviios ir Estijos 
—buvo sudarytas, kartu su 
Gudija, kuri per 20 metų 
priklausė Sovietų Sąjungai, 
naujas padaras—“Ostland,” 
kuris laikomas “reicho ko
misariatu.” Kaip matyti iš 
atsakingų vokiečių sluoks
nių pareiškimų, galutini 
-prendimą esą norima pri
imti ateityje, po karo. Paga
liau, viskas priklausis nuo 
karo išdavų.

Jeigu vokiečiai palieka 
galutinius sprendimus atei
čiai, tai iš kai kurių požymių 
vis dėl to matosi, kuo okupa
cinės įstaigos vadovaujasi. 
Vaizdžiausiai dabartinė pa
dėtis Lietuvoje aiškėja iš to 
fakto, kad vokiečių įstaigos 
nepanaikino nusavinimų, 
kuriuos įvykdė bolševikai. 
Ši politika tačiau paaiškėja, 
jeigu prisiminsime, kad kai 
Imi ie įtakingi sluoksniai 
Vokietijoje galvoja paversti 
Rytų Europą “kolonialiniu 
kraštu.” Tai, greičiausia, tė
ra vieninteliai galimas išaiš
kinimas. kodėl Pabaltijyje 
ūkininkai pripažįstami tik- 

o r.e savo 
savininkais.

Tiesa, reprivatizacija (ty. 
nuosavybės grąžinimas) 
pradėta amatininkam, smul
kiem pramonininkam (iki 
20 darbininkų) ir smulkiem 
pirkliam. Tačiau ir iš šių 
priemonių matyt, koks vaid
muo numatytas Baltijos erd- 
vės tautoms. Visa eilė vokie
čių monopolinių bendrovių 
jau iš dalies parėmė stam
biąją prekybą ir pramonę. 
Nueita net taip toli, jog įstei
gti savo rūšies kaDituliaci-

ią taiką. Miestuose beveik badas. Fi
Visi žino, finai šito karo r:a^ rur* paėmę nelaisvėn

■ nenorėjo ir nenori. Jie iki .^aiei2.^'. ^1^ua
'šiol kariavo tik dėl to. kad p;;altl,nV,.!r 'uof- Bet ką jiems 
itrs karas buvo jiems antmes-
Įtas. Rusijos bolševikai už- 

juos 1939 metais ir

duosi, kuomet saviems žmo
nėms duonos nėra? Ir todėl 
negalima stebėtis, kad įusai 
miršta iš bado. Suomių ar 
mijos vadas Mannerheima? 
pereitą sąvaitę painformavo

ežioje (t. y. už keliato dienų .‘The Gazette” eina Glace ku ko'-operatvco parodė-, Tai plautini Raudonąjį Kfy-
ptieš sovietu okupacija) jisai gay miestely, Nova Scotia V?’gi’ausi fabrikai, ‘ malūnai, kadJ-' --—-‘-'™
gavo kariuomenes teismo sau- provincijoj. maisto gamybos uramOnė.iSutim,13oJ J“f? lau 20.°°0
kimų Stoti i teismą. Tik. neti- ----------------- metJaP°"Uos.į sandėliai ir tt. Be to, nuo rJS« kar« be!alsv"»-
ketai pasikeitus politinėms ap j ĮDUOTAI. į Suomijos buvo atplėštas vi-i šitaip dalykams stovint,
linkybėms Lietuvoje. Ancevi-, 4 kU ?as Karelijos pakraštys. A- galimas daiktas iog Suomija
Čius galėjo to Smetonos teismo ', L Z ’UAipi mimą..................... nie , -0 fton tns nki., Da2a] iau nutars iš karo Dasi-

SU: Vme <,n nriJš . V't.^N v U!-aUS'a- S nkE'nenorėdamP lūkti tiaukti. Gal tuomet ji įalė-
•O kas gi yra pats Cvirka. V d ori ' ? ™ ^vikų diktatūra, pa- tų gauti kiek nors miisto iš

Smetonos žar.čaru -aerentu” tals bolševikų orakulas ta- Dabar japonai, be abejo, įko -,1U' k A k
•Pe X Cv irka ZLeižes «a« ™ša ne Ančevičių. bet I ;au gai!js 'p,.a(!ėję karą sū Suomijos gilumon. \ aidžia-1 ------------ —

, P , - nats save nes alkiai nrr;i-'‘moriko w iu-, nm-viir teko iuos maitinti. Vienu zo-Amenkos lietuvius savo kvai- P.. nes ai.Kiai pu.- į nmenka, oet jau penelu. vniį_vl-icri oo-r^i-jo nr;
loję apysakoje ‘Frank Kruk ) pažįstu, kad savo plepalams Trečdalis jų laiv.no jau gu- dSį’teutfT bbli dd 
buvo Smetonos režimo pakali- paremti faktų neturi, o smei-' li Pacifike ant dugno o A- TJSStn “ ° "
kas ir nuolatinis smetonininku piktumo. menka da gerai neįsisiuba-
organo ‘Lietuvos Aido’ ben- Pirma komunistai šmeiž- vo. Kaip bus įtemptos visos! Kai kilo dabartini 
dradarbis." davo Ančevičių

SUKAKO METAI iNUC 
PEARL HARBORO.

Giuodžio 7 diena

byla.

ukako pu?Iė. J .
atnaujinta tuoj žada pradėti kovą prieš jau metai laiko, kai klastin-j|p1®^ J^esta. kur buvo

gi japonai is pasalu užpuolė:J ‘ .. -• y , - •
Jungtiniu Valstijų laivyną;035'3^1 Suomijos darbiom.

NACIAI NUSKANDINO 
SAVO LAIVĄ

Iš Australijos pranešama, 
kad netoli nuo tenai aliantų 

karas, laivai užklupo nacių laivą ii 
“Gestapo spėkos, iš japonų imperijos-bolševikų orlaiviai vėl pra- davė jam keiiatą šūvių. Na

pradėjo bolševikų orlaiviu =
v-?rkc Lietu\iu Paskolos §audyt. Ir taip prasidėjo ka- ITALIJOS 
Budavoumo Bendrovę, Ias ~ n • SUDI

DETROITAS 
SUDEGINTAS.

_ . .... , gyventų da prieš karą.) Bet kada tas
I^etuvoje. jis, be abejo, gar- jų "argumentas” buvo su-
rj n tų Hitlerį. muštas, . tai Pruseiką dabar f- ^^da. y, Ias ls naUj0. - ---------- -------
LTaį taip išnodo tie kaina--tauzija, jog D-ras Ancevi'- k?1.10' pll^ak^ >toV! P’,Tre_, ^uonuai paskelbė na<au- Užnereita nedėldieni anc- 

mainiai, ' kurie už rubli par- čius turi but “Hitlerio agen- cloka?- Ikl buvo skelbia-1 formai paskeme pa>au Lzpereitą nedelcuem ang-pašau
liui, kad dabar jie stengsis lų orlaiviai numetė Į Turinoduoda savo oolitine dūšia ir dėl tn kad daktaro iain- rna. kad tai bendrovei gerai .. , . . .pv-.nnv uu»i<j ias oei io, Kan adkuuoiaip atsiimti savo žemes ir mies- miestą 100,000 uždegamųjų

________ tus, kuriuos bolševikai buvo bombų ir keliolika ardomu-
“Vilnis” praneša, kad H. jiems išplėšę per pirmutinį jų po 8,000 svarų. Miestas

da kitus 
vėliais.

šmeižia
---- --- ■”'7----- --------  -- r

“parsida-ieniui įgyti Lenkijos universi
tete parašė dizertaciją apie
Rusijos bolševizmą. Laikan- ja2rrnjna5 vienas jos redak-ikarą. Kitokiu tikslu iie ne- paskendo liepsnose. Turinas 
ties pruseikinės “logikos, itorjų, sunkiai serga. T ‘ -- - - - -“DĖL LIETUVOS NĖRA

KO NUSIMINTI.” butų galima pasakyti: tva- ;;c ecaą Arizonos 
“Draugo” redaktorius pra- daugi .Dievas yra day? žai-. įa'natorijoj

nesą, kad Stasys Pieža, chi- 
cagiškio “Herald-American” 
redakcijos nary?, davęs jam 
gerų informacijų apie Lie
tuvą.

S. Pieža, kuris dirba prie 
amerikiečių dienraščio, šio
mis dienomis matęsis su 
Kanados darbo vice-minis- 
teriu Stuartu.
mis sugrvžusiu

margei uodegą gintis nuo 
musių, tai aišku, kad Pi u-! 
seika yra gestapininkas.”

Pruseiką tikrai nusišne
kėjo!

Kada tik komunistai pasi
šoka šmeižti savo oponen
tus, jie visados įsiklampoja. 
“Jus esat priešingi bolševiz- 

iomis dieno- mui,” jie sako. “Hitleris irgi 
iš Londono, priešingas. Taigi jus Hitle-

Dabar turi ir toliau neisią. Ir savo yra Italijos Detroitas. Tenai 
valstijos įžodžio finai laikosi. Jie iš- sukoncentruota automobilių, 

!vijo rusus iš savo žemės ir trokų ir tankų išdirbvstė.

Pirmas Eisenhoicerio Atvaizdas iš Afrikos

Tariant "Draugo” redakto- talkininkai.” 
riaus žodžiais— ‘ Bet bolševizmui yra prie-

••Ministeris Stuart pareiškęs4ing»s ir Amerikos Legijo-, 
nas. Bolševizmui priešinga 
Amerikos Darbo Federacija. 
Bolševizmui priešingas ir 
Churchillas. Tą jis aiškiai

kad DO karo visi Pareiškė Anglijos parlamen
ai- -k 'te. Bet tik idiiotas galėtu pa-!

sakyti, kad Amerikos L?*?!-

S. Piežai, kad lietuviams nėra 
ko nusiminti dėl savo tėvu kra
što—Lietuvos likimo.

“Ivondono politinėse sferose 
esą jaučiama.
Atlanto čarterio 
vykdomi į gyvenimą. įtaikantis 
tu dėsniu, bus atstatyta ir Lie
tuvos laisvė ir nepriklauso
mybė.”

jonas, Amerikos. Darbo Fe
deracija. prezidentas Roose
veltas ir Churchillas yra 
“Gestapo agentai.”

Taip pat reikia buti idijo-“Keleivis” niekad neabe
jojo, kad Lietuva bus atsta- tu, kad sakyti, jog Ancevi- 
tyta nepriklausoma ir de- čius yra “Gestapo agentas’’! 
mokratinė respublika, jeigu dėl to, kad mokinosi Lenki- 
fcarą laimės demokratinės jos unniversitete ir parašė 
valstybės—Amerika ir Ang-mokslišką bolševizmo kri- 
Uja. 'tiką.

Ši nuotrauka yra gauta Amerikoje radijo bangomis ir parodo pirmutini Amerikos gene
rolo Eisenho\verio atvaizdą Afrikoje. Jis čia yra nuimtas su laikraščiu korespondentais, ap
sivilkęs civilinėmis drapanomis. Jis išbuvo anapus jūrių ištisą vasarą, planuodamas Afri
kos žygį.

metais Lietuva buvo užimta 
Rusijos. Ši okupacija truko tai valdytojais, 
iki pirmojo pasaulinio karo. žemės cainninVo 
lietuvių tauta turi blogiau
sius atsiminimus iš ano oku
pacijos laikotarpio. Jis buvo 
pilnas tautinių ir religinių 
persekiojimų iš caristinių 
vyriausybių pusės: antra 
vertus, lietuvių tauta nekuo
met nepaliovė kovojusi prieš 
svetimą valdymą.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu Lietuva vėl atstatė sa
vo valstybinę nepriklauso
mybę. Antrasis pasaulinis 
karas atnešė vieną svetimą, 
okupaciją po kitos. Pirmiau- niai teismai. Byla, kurioje 
sia kraštą 1940 m. vasarą kaipo šalis dalyvauja vokie- 
okupavo rusai, kurie savo
draugiškumo su Vokietija 
metais pagriebė visą Pabal
tijį. Kitaip jau sakyta. Mas
kva nejieškojo Lietuvoje 
gamtos turtų. Gryniausias 
imperializmas buvo ta prie-1 
žastis, kuri Sovietu Rusiją 

! paskatino pastūmėti savo 
! Vakarų sienas. Jeigu Mask
va, okupavusi kraštą, suruo
šė “rinkimus,” tai jie tebuvo 

i paprasta komedija. Išstačius 
! viena vieninteli kandidatu

tis, negali buti sprendžiama 
lietuviu teismo: tokią bylą 
sprendžia naujai įkurdintie
ji vokiečių teismai.

Šie trumpi duomenys, aiš- 
jku, dar neparodo tikros pa
dėties dabartinės okupacijos 
metu. Visa eilė kitų aplinky
bių šalia to fakto, kad tauta 
nėra šeimininkas savo kraš
te, sudarė Lietuvoje tą pačią 
atmosferą, kaip ir kitose Eu
ropos okupuotose valstybė- 
ce. Kai dėl komunizmo, tai

sąrašą ir nesant jokiai rinki-1 Lietuva, lygiu budu ir visas 
mų kontrolei, rezultatai jau Pabalti jis, į ji žiuri panašiai, 
iš anksto buvo žinomi. Bentįkaip ir suomiu tauta. Betgi 
lietuvių tautos milžiniška lietuviu tauta tikisi, kad ivy- 
dauguma tuose “rinkimuo- kiu eiga iai bus palanki. Pa
se” iš viso nedalyvavo. rilieka džiuginantis faktas, 

’ Kaip šešioliktoji Sovietų kad Amerikos Jungtinės 
Sąjungos valstybė Lietuva Valstijos nei kiek nenukry-
ee^istavo vienerius metus. 
Viso Lietuvos gyvenimo 
bolševizacija buvo vykdo
ma didžiausiu skubotumu.

po nuo savo principinio nu
sistatymo, pagal kurį visos 
tautos turi tą pačią teisę Į 
laisvę.”

i

laiv.no


No. 50. Gruodžio 9 <L, 1942 m.

KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

CHICAGOJ ATIDARĖ LIGONINĘ
BAISIAJAI LIGAI GYDYTI.

Chieago, III Į reiškė, kad laikraščiai, kurie'
Lapkričio 29, prie 25-tos y*‘a nusistatę prieš šią admi- 

ir Dearbom gatvių įšventino nistraciją, srnerkta stieiku^.

Žymiausiu kalbėtojum bu-, „ . -
vo vice prezidentas Henry mažas, beieiksniis nuosim- 
A. Wallace. Savo kalboje .tuo tarpu siiihusergan- 
iisai pareiškė, kad Amerika cių ir negalinčių dirbti dai- 
kariauja ne vien tik prieš ko yra labai didelis ir *e’ks- 
Eitleri, bet ir prieš kitą di- mm?as. nuošimtis. Todėl 
delį žmonijos priešą — prieš pnes šią baisią ligą Amen- 
sifilį! Esą,” 45 vyrai iš 1,000 k°s valdžia paskelbs karą— 
paimtų Į kariuomenę turi si- ^^yti žmones, u gydys iki 
filį; tūkstančiai moterų ran- VlSjZI?ones bus galutinai pa
das! bepročių namuose dėl ^yti. Tiktai sveiki žmones 
sifilio ligos. Amerikos vai- ?aV rauginti sveiką tautą 
džia rūpinasi išgydyti visus ir žmonijos rasę. . 
sergančiu^ nuo sifilio nemo- Tenka pasakyti, kadgy- 
karnai, nežiūrint rasės, kil- dyma žmonių nuo sifilio jve- 
mės nei tikybos ir tt. !®e piezidentas Franklin D.

Buvo ir daugiau kalbėto- Rooseveltas Uz tai pluto- 
jų, kurie reiske panašias. 
mintis.

Chicagos majoras Edward'
J. Kelly pasirodė labai “kul
tūriškas” vyras. Kai benasi

Franklin D. 
ž tai pluto- 

kratų ir daktarų laikraščiai 
į Rooseveltą smerkia.

Darbininkas.

CHICAGO, ILL.

Ožka prilipo liepto galą.
Iš Illinois valstijos pietų

KELEIVIS, SO. BOSTON

AMERIKOS
Anglų Tankai Afrikoj Gauna Kuro

GYVENIMAS KAS NIEKO NETEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

užgrojo “The Star Spangled 
Banner,” visi nusiėmė kepu- Į
res, tačiaus musų majoras Į atvyko j Chicaga tūla mote- 
sėdėjo su kepure, kaip sta-;rėlė Gyvendama mažam 
tas. Jisai, mat, yra katah- angiiakasių miestelyje ji 
kas. Jisai nusiima kepurę tikįvertėsi iš mUnšaino. Pasida- 
pries popiežiaus agentus. rg pinigų. Kaipo “smarkiai” 
Tokiu pono Kelly pasielgi- ■ biznierkai, mažas miestelis 
mu žmonės labai pasipik- pagįrodė perprastas. Atvy- 
‘-ino- Irusi į šį miestą apsipirko ne

mažą namą ir pradėjo iš nau
jo savo karijerą. Kad geriau 
viskas eitų, reikėjo susijieš- 
koti vaikiną “apsivedimui,” 
kad padėtų biznį vesti. Da
rys pinigus, ir viskas eis kaip 
iš rago.

Bet reikia pasakyti, kad 
ši leidė buvo kelis kartus iš
tekėjusi, bet nei karto netu-

Prie 26-tos ir Wabash
avenue valdžia įsteigė ligo
ninę sifiliui ir gonorhejai 
gydyti. Toj ligoninėj per 
dieną pereina apie 1,400 
žmonių — vyrų ir moterų 
sifilikų. Vyrų yra dauguma.

Aš dirbau tos ligoninės 
chemijos skyriuje prie krau
jo tyrimo. Mačiau baisių da
lykų. Nemaža žmonių atei- |r£jusį divorso. Vienas jos 
na jau oeveiK sūKvamojusių• Vyj-ų vra miręs; kiti da gy- 
nuo sifilio ligos. ■ * ' y

Gydymas sifilikų vykdo
mas po griežta valdžios prie-

vena.
Ant greitųjų susirado 

“vaikiną” ir išgarsino jį kaip 
“labai prakilnų vyrą.”

Viena karta saliune

Šioj nuotraukoj parodyti anglu tankai Afrikoj, kuriems besivejant vokiečius, orlaiviai pri
stato kuro.

dalį pinigų, jisai sako savo HAMTRAMCK, MICH. 
“moterėlei,” kad jisai gavęs; jono Tamuliuno-Tomley 
darbo stoną išpentyt ir kįd; biografija
gerai uždirbsiąs. Porą dienų gi metu’ , Mio 3 
“padubęs parsineša $75 ir čia *jrė jJnas ^amuliuna^ 
sako: Matei, mieloji kiekifcoris kej *
uždirbau i dvi dienas. Is- ir ' d . ,h
tikrųjų gi tie pinigai gau i;T f Velionis palaido- 
nuo aavokato, kuriam ji pati 7 dieną‘ Detroi

d.

Pasiliekame nubudime vi
sa velionio šeima.

Velionio biografiją para- OTa OTan 
se žentas Augustinas J. Le- j.emįa 
vulis.

Draugo Januškio Prakalbos Detroite 
ir Socialistų Vakarienė.

Detroit, Mich. rinkome pas draugus Keb-
šeštadienio vakarą, 21 d. ličius privačiai pasikalbėti, 

lapkričio, Lietuvių Socialis- Draugė Keblaitienė paprašė 
tų Sąjungos 116 kuopa čia visus į valgomąjį kambarį 
buvo surengus vakarienę truputį užsikąsti. Čia pasiro- 
Lietuvių svetainėje draugui dė ant stalo puikiausia va- 
J. Januškiui priimti. Ačiū karienė.
draugių B. Keblaitienės ir Na, ir kalbėjomės. Klausi- 
M. Strazdienės pastangoms, nėjom draugo Januškio vi- 

, vakarienė pavyko gerai ir šokių dalykų apie Europą, o 
musų svečias Januškis buvo jis mums viską aiškino. Pa- 
supažindintas su vietos vei- pasakojo apie karo baisybe.', 
kėjais. Europą jis gerai pažįsta.

I Gi rytojaus dieną, 22 lap- Nuo 1920 iki 1924 jis moki- 
kričio, 2 valandą popiet, toj nosi demokratinėj Vokieti- 
pat salėj draugui Januškiui 3°j- Paskui lankė mokyklas 
buvo surengtos LSS 116 kp. Latvijoj ir Lenkijoj. Nuo 
-prakalbos. Svečias kalbėjo 1930 iki 1933 metų dirbo 
apie dabartinę Europos pa- Vokietijoj. Kai tenai pakilo 
'dėtį apie porą valandų be nacizmas, drg. Januškis per- 
! pertraukos. Jis papasakojo, sikėlė Francuzijon. Kilus 
kaip žmogus jaučiasi nelais- kanai, drg. Januškis įstojo 
vėj ir kai j) jam brangi yra franeuzų armijon prieš hit- 
laisvė. lerizmą kovot. Francuzijoj

jis ir vedė. Jo žmona taip 
pat gerai pamokyta, dirba 
raštinėj. Dabar draugui Ja
nuškiui suėjo jau 40 metų 
amžiaus.

Tą pati vakarą, apie 7 va- LSS 116 kuopos vardu 
landą, buvo SLA 352 kuo- mes linkime jaunam musų 
pos metinis balius. Dainavo veikėjui geriausios kloties

Draugo Januškio kalba 
rimta, faktais pa-

Kalbai pasibaigus, jis at
sakinėjo į paklausimus.

SCRANTON, PA.

Bimba apvylė šio miesto 
komunistus.

Tjinkričio 29 d vietos ko- Bailės Choras, dainavo p-lė laisvoj Amerikoj ir džiau-
, , vomis apeigomis. .p.K .*c P y ’ S A A Grigoniutė iš Chicagos giamės turėdami jį socialistųpinigu padarys permetą, vj;A„;c r,„.a i mumstai buvo surengę A. *kuomet tiek daug uždirba i L V"bT uUf° S.T V Bimbai prakalbas Lietuvių dainavo vietine pJe Juod- tarpe.

* • tuvoje, Lzubalių kaime, Va- p Kliubo dainėj; muksite rr J. Valiukas.- Draugams V. B. Keblav
lalnmkų valsčiuje, Kauno rp mitinga, iie reklamavo draugas Januskis ir čia pa- ciams dėkojame uz puikią 

labai plačiai. Savo pl'akatuo- fakė trumP« Pakalbą. , vakarienę, draugei S. Der- 
se iie rašė: “Kodėl lietuvis- Programai pasibaigus, vi- maitienei uz pastogę musų 
ka pro-naciška spauda šio’ si pabaliavojom ir musų svečiui, draugams J. Pilkai 

......... šalv da vis taip begėdiškai svečias turėjo progos pažinti ir Juzėnui uz pavazmejimą
Atvykęs i šią laimes sali, me',uoj ; viį,iD šmeižia daugiau Detroito lietuvių, .automobiliais.

jaunas Tamulmnas neturėjo y; L jlmtrtinlų Tautų ka. Lapkričio 24 vakarą susi-' LSS 116 kp. komisija.

sumokėjo. Moterėlė džiau- tQ gver Qreen kapinėse, lais-
giasi ir skaitliuoja, kiek jis

dvi dienas.
Kadangi jisai tingi dirbti, j? mažažemio Stepo

reikia jieškoti išeities, . kad no Tamuliuno sūnūs. Ameri- 
daugiau iškaulinti pinigu kon atvvko dar jaunas vaiki- 
nuo savo meilužės. Ir būdą nas
surado.

Nors jiedu sakosi yra ve
dę, tikrenybėje nevedę. Tone, tlKrenvoeje neveae. IO- np: ckofįkn nrie dusins ir np- v c ° »«**s‘****«idėl iisai lieūia iai Daimti di-'f61-- • v0^ • »• “ n t riauiančiu valstybių, tai yraciei Ji-ai liepia jai paima cn gurėjo } ką kreiptis. Jis pate- t ca4un<yį. Sli? įip Po prakalbu buvo renka- vorsą nuosavo vvro; tada, ,-o ; tniOc kr,mnaniio« ao-pn- feovlel^ sąjungos sau. bie ro praKa.oų ouvo reiina—j__ —_•—f_,ko 1 tūlos Komp -j . g ęana svar^yg klausimai bus mos aukos Amerikos Raudo

žiūra. Yra prisakyta visoms 
dirbtuvėms nepriimti darbi
ninko, kol jisai nepriduos ,
nuo daktaro ar nuo ligoninės PradeJo girtis, kaa apsive- 
liudymo, kad jisai yra svei- d§sJabai ‘protingą ir gražią 
kas. Jeigu darbininkas ma- motei1}. Kuomet jisai pra- 
žai uždirba, valdžia gydo mo tos moters vardą mmė- 
nemokamai. Ligonis turi saliune būdamas nepazis- 
lankyti ligoninę vieną ar du, temas vyras pradėjo Klausy- 
svkiu i sąvaitę. Jeigu paskir-!^15 n.’.^m dmktelėjo mintis, 
tą dieną neatėjo, jam tuoj slte . gražuolė nebus
rašo laišką, kad ateitų gvdy- įojp moteris, kuri paėmė jo
tis. Jeigu neateina, policija dolerių ir pabėgo su
nueina į namus ir varu atga- meksikonu. :
bena, į ligoninę. Bet jeigu ii ,. Gav^ antrašą, jis nuvyko 
tada žmogus nenori gydytis, pasižiūrėti. Nuvykęs at- 
nepiido daktaro nurodymu, 1,&4? sav° moterėlę su tuo 
tada jį paima į “kalėjimą,” Paęiu vyru, kuns sanune la- 
t. y. į ligoninę, iš kurios ne- kai .14 gyrė.
išleidžia iki jį neišgydo. Tada vyras nuėjo į poh-

Sifilis nėra lengvai išgy-iS3^0S stoti pasiteirauti, kas 
doma liga. Kuomet kraujas Jam re’Lia daryti su savo 
rodo “negative,” tai da ne-.motere. Policijos virsminkas 
reiškia kad žmogus yra ga- pareiškė, kad jisai turi išimti 
lotinai išgydytas. Kuomet warrantą, jeigu nori moterį 
kraujas rodo “negative,” ta- ir l°s meiluži areštuoti. Kiti 
da daro taip vadinamą “spi- policistai pradėjo net juokus 
nai tęst.” Daugumoje atsiti- grėsti iš jo padėties. Tačiau 
kimu kraujas rodo “negati- kapitonas pastebėjo, kad ne- 
ve.” tačiau “spinal tęst” ro- reiLia juoktis iš žmogaus ne- 
do “positive”; tai yra ženk- teimės; jam esą kaimynu rė
jas, kad žmogus nėra galuti- Portuota apie tą motelį ir 
nai išgydytas nuo sifilio, policija sekanti jos gyveni-
Nors “spinal tęst” ir rodo mą. .
“negative,” tačiau žmogus Stotyje buvo slaptasis val
tim ateiti i ligoninę kas šeši >flžios pareigūnas, kuris da- 
mėnesiai patikrinti kraują, J yė vyrui advokatų firmos 
ar kartais neatsinaujino liga. *r kepė nas juos nu-

Net ir galutinai išgydy-i^yras taip ir padarė.

us

sako, mudu apsivesime 
darysim pinigus.

Kada jo rnėiluze pradėjo darbų. Atsiauręs neiprasia- 
jieškoti divorso, jisai per sa- me klimate, velionis turėje 
vo draugus praneša josios Į sunkiai dirbti už duonos kąs- 
buvusiam vyrui, kad jo mo- Gų ir kartu gintis nuo visokių 
teris jieško divorso. žino-(vabalų.
mas daiktas, jam neapėjo Po metu laiko tie agentai 
kad ji gautų divorsą; jam:vėl parvežė Tamuliuną Į 

New Yor ką, bet jau labai iš
vargintą ir iškankinta. Ir

rūpėjo tik gauti kiek komiso 
nuo savo advokato.

Jos advokatas prižadėjo 
padaryti stebuklus. Tik nu
eis į teismą—ir viskas bus 
atlikta.

Išmokino kaip ji turi kal-

tų nagus, 
Kubon priej

kurie išgabeno jį 
labai sunkiu ;vildenami per kalbėtoją.’ 

Paciclčuito šitnkin Halvkn
kai kurie žmonės nutarė nu
eiti pasiklausyti, kokia ta 
‘pro-naciška lietuviška spau
da,” ir kaip komunstai gvil
dens savo klausimus “per 
kalbėtoją” — ar jie pasigul
dę jį ant estrados rodys per

najam Kryžiui ir Sovietų 
Rusijai. Kiek girdėjau, su
linko S 19.21. Girdėjęs.

tiems nuo sifilio ligoniams 
beriama ateiti i ligoninę kas 
metai patikrinti kraują. Tas 
daroma ucr keiiatą metų. 
Raitais sifilis atsinaujina po 
dvidešimts metų. Valdžios 
daktarai pataria išgydytiems 
sifilitikams ateiti Į ligoninę 
ištirti kraują kuomet iki bus 
gyvas.

Tokių ligoninių, kokią ati
darė Čhicagoje, bus įsteigta 
visoj Amerikoj. Sifilitikai 
jose gvdomi nemokamai.

Major General Philip B. 
Fleming, Federal Works A- 
gency administratorius, pa-

Meilužis tuo tarpu prane
ša savo pirmesnei žmonai 
kad jį areštuotų už nemekė- 
iimą alimonijos: jojo meilu
žė užmokėsianti užsilikusią 
alimoniją. Kitas dalykas, 
reikia ir jam pinigų. Kuo
met jisai bus areštuotas, be 
advokato neapsieisi. Kiek jo 
advokatas gaus, iš to ir jam 
teks dalis.

Tampa areštuotas. Jo mei
lužė tuoj užmoka advoka
tams $400 ir apsiima mokėti 
savo meilužio skolą-alimo- 
niją.

Gavęs nuo savo advokato

paleido ji čia kaip zuikį iš 
girios, be skatiko ir be dra
bužių.

Ilgai ir daug teko jam 
vargti, kol susirado tinka- 

bėti ir tt. Kada nuėjo į teis- mesnį darbą.
mą, tuoj ją sugavo meluo- Prisidėjęs vėliau orie Lie- . 
jant, ir jos gudrusis advoka- Įuvių _ Socialistų Sąjungos, iak’e .8?
tas susitraukė kaip nykstu-velionis rengd°-**~- > Pmmninkav.
kas. Moterėlė piąlaifnėjo by- bas, kviesdavo
lą, divorso nęgavo. Tada jos organizuodavo 
buvusio vyro advokatai, pa- kuopas. Dirbant-’t 
siremdami josios reikalavi-mo darbą, teko sunkiai, ko
mu divorso, pareikalavo kad voti su vadinamais Romos 
teismas jam duotų divorsą. agentais, o ypač su^ga.
Ir teismas suteikė. Magary- Žėbriu. 
čioms da pridėjo jos turto Be to, velionis rengdavo 
trečią dalį, kuris sieks apie pramogas ir keldavo pinigus 
810,000. pažangiems moksleiviams

Reikia pasakyti, kad šios sušelpti. (Prie tokių moks- 
moterėlės gyvenimą valdžia į^ivjų tada prigulėjo Dr. 
nuodugniai ištyrė ir, kiek ži- Montvidas, adv. Bagočius ir 
noma, ji busianti deportuota . T _
už laužvma šios šalies ista- Velionis J. T. buvo įlga- 
tymų. * mėtis Keleivio” skaityto-

Dabar jos draugai juokia- •’as- P.radėjo skaityt nuo pat 
; tvenkk- “Ožka prilipo pradžios Keleivio” gyvavi-si ir sako: 

liepto galą Kaimynas.

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kain Romos katalikų kunią-H' 

Ilans Scbmiilt Npw Yorke napiovė 
savo meilužę. Ong AuTTvallcr’aitę. 
Knygelė sn fotosrrafiškais atvaiz
dais. Kaina ................................. l'V.

LIETUVIU LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS.

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

PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia, 
73S Lincoln st.. Wankegan, III.

PROT. RAST.—Susana L. Gabris.
730 McAiister ave., Waukegan, III

IŽO.—Kazimieras Vaitekūnas.
726 Eighth st., Waukegan, III.

FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bros 
111 McKinley ave., Waukegan, IN.

KASOS GLOBftJAI — D. lauraitis. 
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.
Susirinkimai bnr.a paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio,' 1:00 v. 
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 
ir Adams Sts.. Waukegan, III.

mo ir skaitė iki pat mirties
Velionis paliko nuliūdi

me savo gyvenimo draugę 
Teresę, dukterį Katarir.ą Le- 
vulienę ir sūnų Algirdą, ku
ris dabar tarnauja Dėdės 
Šamo kariuomenėj: taipgi 
žentą Augustą J. Levulį, 
anūke Genovaitę Levulytę ir 
marčią May Tamley.

Likusi šeima taria nuošir
dų ačiū visiems draugams ir 
draugėms už simpatijas ir 
pagalbą liūdnoje valandoje: 
ačiū už gėles iš L. A. K. ir 
valdybai už puikų patarna
vimą velionio paskutinėj va
landoje.

Taipgi ačiū ir kitiems 
draugams už gėles; ačiū 
gerb. advokatei S. Masis už 
gražią kalbą, pasakytą D.

pįeh' Brazio koplyčioj ir ant kapi
nių.

LINKSMU KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ 1943 METŲ.

Balsas iš gyvųjų kapo.

Mes, Marylando Sanato- 
jį Stalino “pikčerius,” ar ro- rijos lietuviai džiovininkai, 
dys per ji savo komunistiš- sveikinam “Keleivio” Re- 
kas špygas “Keleiviui” ir dakcijos narius ir visus “Ke- 
“Naujienoms.” Taigi žmo- leivio” skaitytojus, linkėda- 
nių atėjo daugiau, negu pa- mi jums linksmų Kalėdų ir 
prastai. Paprastai į komuni- laimingų 1943 metų. 
stų mitingus ateina apie 50 Mes, šios įstaigos lietuviai 
asabų, o šį sykį susirinko ligoniai, esam labai dėkingi 

“Keleivio” redakcijai, kad 
ininkavo barzdasku- per 1942 metus “Keleivis” 

skas. Perstatyda- kas sąvaitę lankė mus nemo
ką, Šitas bolševi- karnai. Kaip čia daugumas 
pradėjo įriedėti iš musų neturim giminių, o 

kaip girtas. Girdi/^ižT/ Ame- per ilgą ligos iaiką jau ir sa- 
• ikoj, dėl pronaciškos spau- vo geriausių draugų likomės

SCHENECTADY, N. Y.

Mirė “Keleivio” skaitytojas 
Juozas Adamonis.

Nors jau vėlokai, bet vis
tiek reikia pranešti, kad šių 
metų liepos 3 dieną čia mirė 
Juozas Adamonis, ilgametis 
“Keleivio” skaitytojas ir 
platintojas.

Velionis buvo kilęs iš Vil
niaus krašto, Trakų apskri
čio, Užuvestės miestelio. Pa
laidotas su bažnytinėmis ap- 
gomis šv. Marijos kapinėse.

Liko nuliudusi žmona A- 
melija ir dvi dukterys, abi
dvi jau ištekėjusios.

A. Adamonis.

TRUMPAI IŠ KOLONIJŲ.

Chicagos socialistų 
\ banketas.

Lapkričio^29 d. Čhicagoje 
įvyko LSS ir LDD kuopų

dos kalčiausios esančios amžinai pamiršti, tai Kelei- Į pavyko žmonių susirinko 
“Naujienos.” Paskui jas se- vis’ buvo musų myhmiausis | S b ffer0<; muzįkos ir 
ka “Keleivis” ir kiti “lietu- lankytojas. Mes jį pasidalin- <laUg’ geros muziKos 
viski pronaciški laikraščiai.” darni žingeidžiai skaitome,
O jau toks “laikraštpalai- ir mums butų labai malonu, 
kis,” kaip “Naujoji Gady- kad “Keleivis” lankytų mus 
nė,” tai “tikra mazgotė.” ir per sekančius 1943 metus.
Esą. prisiskaitę tos spaudos ge to, brangus draugai 
vietiniai gaidukai laksto ir “Keleivio” skaitytojai, mes 
niekina musų brangiausią turim jums pasiguosti, kad 
tėvynę Rusiją... mes vigai mažai gauname

Prikliedėjęs šitokių nesą- laiškų nuo savo draugų ir

dainų. Kalbėjo Dr. Montvi
das, “Naujienų” redaktorius 
drg. Grigaitis ir p. Mileris.

Statys “Blindų Tadą.”
Ateinantį sekmadienį, 13 

gruodžio, Chicagos Lietuvių 
Vyrų Choras statys šcenoje 
“Blindų Tadą.” baudžiavos 
laikų svieto lygintoją. Vai-

monių, Klevinskas pakvietė pažįstamų. Atrodo, kad jau|^:nj.mas kus Lietuvii} Audi-
kalbėlt A. Bimbą, sakyda- visi mus baigia pamiršti. ' torijoje. ___
mas, kad jis “geriau paaiš- Nors ta nelaiminga džio-1 Turtinga? kliubas. 
kins dalykus. vos Hga ir atskyrė mus nuo Worcesterio Lietuviu Pi-

Bet Bimba apvylė ne tik- šviesaus pasaulio; nors mes liečiu Kliubai turi anie 
tai Stalino barberį, bet ir ki- randamės uždaryti šiuose $i2(h000 vertės turto. Dveji 
tus komunistus. Apie tą gyvųjų kapuose, bet kol dar įmokėti namai verti S10O.- 
“pronacišką spaudą” jis nei akys žiba, vis dar norisi ii- oqq gatavais pinigais $6,000 
užsiminti neužsiminė. Jis giau pagyventi ir norisi jus; jr kpro bonais $17.00(h 
kalbėjo apie valandą ir pusę laisvuosius pasveikinti.
n nei žodžio nepasakė apie 
tai, ką plepėjo barberis. 
Atsimenant, kad tai buvo 
Bimba, galima pasakyti, kad 
jis pasakė gana švarią kal
bą. Vietiniai komunistai nu
leido nosis. Jie jautėsi labai 
nusivylę, kad jų dvasios va
das neiškolioio nei “Naujie
nų,” nei “Keleivio,” nei ki
tų laikraščių. Barzdaskutis 
Klevinskas dabar skuta sa
vo tavoriščiams barzdas ir 
tyli užsičiaupęs, tartum bu
tų musę prarijęs.

Mes maloniai prašome1 
brangių draugų, “Keleivio”] 
skaitytojų, aplankyti mus 
nors laiškeliu. Kiekviena ži
nutė iš jūsų laiškų mums bus 
labai Įdomi ir maloni...

Peter Yankus. 
State Sanatorium, 
Maryland.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo
uždarbio dalį.

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintu Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir “KFLEIVIS" 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET 
W ORCESTER. M A8S.

i i
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f| Laimėjo Tekančios Saulės Vėliavą

Tekančios saulės vėliava, kuri yra parodyta šiame vaizdely, 
yra japonų vėliava. Mūsiškiai kareiviai atėmė ją iš japonų 
Guadalkanalo saloje ir paskyrė ją dovanų tam lakūnui, ku
ris pirmutinis numuš žemėn 3 japonų orlaivius. Leitenan
tas Harold Bauer, parodytas dešinėj pusėj, nukirto tris ja
ponų orlaivius ir atminčiai gauna šią vėliavą.

SKYSTOS BUVO BOLŠEVIKŲ
MISIJOS SOUTH BOSTONE.

BUS NETIKĖTAS AP- 
TEMDINIMAS.

te f\irmYiirtun ’

AR ŽINOTE, KAD-
Yerehojansko miestas Si-

chusetts valstijoj ir visoj ša-'‘,m'° ,n“2‘usi. Fahren’i 
iv bus netikėtos aptemdini- helt0 lalPsniu zem,au zero' i 
mas, kuris apims ir karo! „ -- . . , i
įeikmenu dirbtuves, kuriu!.- sutinus arba
iki šiol t'okie pratimai nepa: I Kellogo-Broando paktas bu- 
iiesdavo. Aptemdinimo data ivo PagZI.UJ 19^
laikoma pJlaptv. Pradėjus <•?"* J«l
sirenoms švilpti, visi žiburiai P““** valstybių, pa
turės but užgesinti. Trvs ilgi reikšdamos, kad jos issiza- 
švilpimai ir vienas trumpas. karo kaip priemones gin- 
atkartoti per keturias minu- vams spręsti. Visi valstybių 
tęs. bus sienalas aptemdini gmcai turėto but rišami de
niui. Eilė ilgu švilpimu reikš Kiek tokios sulat-
pavojų praėjus. ' £s vertos’ Palodo dabartinis

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Tąsa)

Po keliato dienų su didžiausiu entuziaz-
buteliuką, Įžengė i vidų. Čia ji pasitiko ka- 

Iciko sunus, augalotas, stipins vyras, kuris
mu sugryžo pas admirolą, pranešti jam sa-' neištaręs nei žodžio, smogė kumš
vo misijos rezultatų. Dideli kiekiai aukso, c,.u »«*>«*» I veidą. Viskas rodė, jog in- 

_____ denai vra pasiruošę pulti ispanusĮvairių vaisių pavyzdžiai ir kiti daiktai, ku
liuos su savimi parsinešė, rodė, kiek šito f 
kiašto esama turtingo Įvairiomis gėrybė
mis. Be to, Baltramieius savo broliui da.

Mende-
zas su savo draugais vos gyvas ištruko, taip 
ir nepasimatęs su Kvibijum.

Tuoj apie viską jis pranešė Kolumbui.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Amerika, Anglija. Fran- 
euzija, Japonija ir Italija bu- 
v o pasirašiusios jūrių sutarti, 
kuri draudė submarinoms 
skandinti prekybos laivus ir 
reikalavo karo laivynų su
mažinimo. Japonija pirmu
tinė tą sutarti sulaužė, nes 
vietoj mažinti savo laivyną, 
pradėjo ji didinti.

Nieko negelbėjo nei blofas, tauškė ir melavo Abekas ir 
kad kalbės “iš Anglijos “prof.’’ “dr.” Kubilius.

atvykęs kritikas.”
Bėda, didelė bėda. kaip 

melžiamoji karvutė užtruks- 
ta ir daugiau pienelio ne
duoda.

Tiesa, atvilko glėbi “lite- taip kaip be kojų. 
laturos” komunistų partijos 
jos Mass. valstijos pirminin
kas Ottis Hood. kuiis pasa
kė agitacinę kalbą, kad visi

pat ginklus, gyveną aukštuose mūruose... i0?-1 DUtluo-!au V™. 1 1SS1^U > T... , ., , , in a. Svarbiausias kaltininkas esąs Kvibi-
Kolumbas, pasitaręs su savo broliu Balt-, j0 padėjėjai ir šeimos nariai. Kolum- 

lamie.ium, nutarė j Į palikti \ eiaguoj tvai- fca£ šitam sumanvmui nebuvo priešingas, 
kvti kolonijos reikalų, o pats nusprendė „ ,A . . .. - -
grižti i Ispaniją ir apie viską painformuoti Baltramiejus, pasiėmęs 14 ispanus, sau-
valdoviis r ** tvvais ir ouiklai? apsiginklavusius, atvyko

Kolonijos uostu ir jos gyvenimo centru ! vyriausiojo kaciko stovyklą: staiga apsu-
pa.inko kitos upės žiotis, nes Veragua di- f0. J0 nam.«- aresta™.-Jb Į0 valkus-
desniems laivams sustoti netiko, 'tačiau talp. V?1 Y13“? pagelbminKus. kurte nespėjo 
juodvi viena nuo kitos buvo visai aru. Pasislėpti, visus stipriai sunso virvėmis ir

Pradėta statyti nedideli nameliai. Daug cjiezuj> kad šis valtimis juos pristatytų Į 
ko piadziai neieikejo. šiaip taip laikinai iajVU5 Visoj apylinkėj kilo didžiausia pa
sukamas lūšneles pridengė palmių sakomis. njj-a: išgirdus ginklų žvangėjimą, beregint 
\ ienas didesnis bustas buvo skirtas su- pngužėjjo iš Įvairių kampų bei lindynių 
krauti amunicijai ir maistui. . keli šimtai vyrų, moterų ir vaikų. Aima-

Nors valgomųjų daiktų, kurių buvo pasi- nuodami, dejuodami su ašaromis akyse ir 
ėmę iš Europos, neliko, bet krašte augo Į- puldami ant kelių prieš ispanus prašė pa- 
vairių vaisių, o vandenyne žuvies netruko, leisti jų mylimą vadą.
Ananasu, kokosinų riešutų, bananų buvo J Nepaisydamas indėnų žliaumojimo ir 
pilni miškai. Be to, indėnai apsčiai augino, kūkčiojimo, Baltramiejus dirbo savo dar-

JONAS STEVENSONAS
RAŠO IŠ FLORIDOS.
Jonas Stevensonas, pia 

čiai žinomas vištų ūkio sa
vininkas iš Randolhpo, ku
lis šiomis dienomis išvykt 
I loridon žiemos atosto 
goms, rašo “Keleivio” re 
daktoriui, kad Florida Šime- 
išrodo visai kitaip, negu ki
tais metais. Miami miesto 
gatvėmis maršuoja kareiviai
ir jų visur pilna: turistų ma- Pirmutinis metu mėnuo ’ 
ža: maudynėse žmonių be- buvo pavadintas Motiniškai 
veik nesimato. O be auto- Januariaus vardu, nes seno-! 
mobiliaus Floridoj, sako, tai vės romėnų dievas Janus tu- 

įėjęs du veidu, vieną iš prie
šakio, antrą iš užpakalio. 
Romėnų manymu, sausio i 
mėnuo buvęs panašus tam 
dievui, nes viena jo pusė

200.000 SIUVĖJU PRO
TESTAS PRIEŠ VOKIE

ČIU ŽIAURUMUS.
Apie 200,000 Nevv Yorko žiuri Į senuosius metus, kita

_________  __________ x.... iuvėjų pereitą sąvaitę su- Į naujuosius.
ja lietuviškai kalbančius rus- kalbose. nes tose prakalbose stabdė darbą 15-kai minu-

lietuviai būtinai dalyvautų 
Tokia bėda dabar kamuo- komunisto Brovvderio pra-

kelius, , susispietusius apie komunistams “būtinai reikia čiu, kad padėikšti saVo pro- Harvardo'universiteto ast- 
“Laisvę ir “Vilnį. loji turėti 10.000 žmonių.” testą prieš vokiečius, kurie ronomi jos profesorius Shap- 
karvutė, kurią savo laiku jie Abeko kalba niekuo nesi- okupuotose šalvse žudo ei vi- ley apskaičiavo, kad “Pauk-Abeko kalba niekuo
lengvai melžė, — jau užtru- skvrė nuo kalbu Bimbos, liūs gyventoju?, 
ko. Eiti gatvių šluoti jiems pfuseikos, Mizaros ir And-' * 
nesinori. Buvę “lyderiais ir niiio. Buvo tai sena. nudėvė- 
“masių vedėjais—negi eis fa komunistų pasaka. Jie vi- 
toki “brudną” darbą dirbti. mokinasi iš vienu kantič-

20.000 RUSU MIRĖ 
IŠ BADO.

Todėl jie leidžiasi ubagauti. kų. Abeko kalbą, kaip ir anų painformavo Tarptautini 
Lengvatikių dai atsiranda, kitų, nagrinėti butų per že- L„Hnnaii Krvžiu Šveicaii- 
įr juos bemulkmdami visokį p-, o - . , ;~XE “.f“’ . _ ,
svieto perėjūnai dar gali gv- Seni žmonės Lietuvoje «a- U0mlJ0JLmlre,,s,ba’
venri “Amerika - laisfes i ’ žmones Lietuvoje sa- do 20,000 rusų karo belais- venų, .vinei n-a — laisvas kyoavo, kad vagis mano,
klastas: Amenkfa — visokių -Og visi žmonės yra vagys, 
galimybių kraštas —kartą pagaj save jis sprendžia 
man pareiškė “real” bolše- apje kitus. Taip ir sv. Abeku.

Pats per eilę metų dirbęs 
svetimos valstybės naudai,
buvęs penktakojis, Abekas ,... .
kitus pravardžiuoja “penk- kaa Kanados valdžiai uzda 
takolumnistais.”

scių Keliu” vadinamas Į 
žvaigždynas turi daugiau 
kaip 1,764.000,000.000.000.-; 
000 mylių. (Skaityk: 1 kvin-i 
tiljonas ir 764 kvadriljonai.)

viu.

vikas. kuris kvietė mane pa
dėt jam Įsteigti čia Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrių 
(nor? jau tada So. Bostone 
buvo du tokie skyriai). Pa
matysi—sakė
bu? kaip šieno! Bet as jam taip to!iau Gligaitis ir Mi. 
stačiai pasakiau. Kad darj't: chelsonas, Michelsonas ir 
sau biznj Vilniaus vaidu yn Gli<ai,b buvo linksniuoja- 
neuoia ir as niekados pne rni he paiiovcs.
to neprisidėsiu. Jis susisar- Kad'daugiau savo davat- 
matuo ir savo sumanymo kas įbauginus, Abekas keto- 
r.ereanza\o, j0 neva citavo prof. Pakš-

Dabar “Laisvės” ir “Vii- t.o brošiūrą, parašytą angių 
nies”

PJ11.1?1! ciais,” “Hitlerio agentais” iri! KPt 95 19m . r-, r_

Žiūrint iš Šalies.
Jų “tūkstančiai.”

R. Mizara rašo “Laisvėj/

kukuiuzų ir Įvairių šaknelių. Jie mokėjo 
pasigaminti savotiško gėrimo: viena jo lū
šis buvo daroma iš kokosinių riešutų sun
kos, kita—iš kukuruzų, savo skoniu pana
ši i musų alų. Taigi, atrodė, kad maisto ko
lonistams tuo tarpu turėjo visai užtekti. O 
gerai sugyvenant su vietiniais žmonėmis, 
iš iu tikėtasi gauti visko, ko tik gyvenimui 
reikia. Kai kolonijos reikalai buvo tam 
kartui aptvarkyti, 80 žmonių turėjo pasi-

Sodė ir tonikai putoja ir 
ūžia dėi to, kad tuose gėri
muose yra du priešingi ele-Į 
mentai: marmuro milteliai 
ir šerinė rukštis. Tiedu ele
mentai tarp savęs “plauna
si” ir dėl to pasidaro daug 
dujų.

Jūrių kempinės (spon-| 
ges), kurios yra vartojamo- 

"pro-na- r*us ta* gazietai duris, buvęs valymo tikslam?, kitąsyk yra Į 
ntais” ir 5 įduotas “smūgis tiems tuK- buvę lizdai, kuriuose gyveno

stančiams Kanados lietuvių, milionai 
kurie musu dienrašti skai- vunėliu. 
tė.’’

Kam šitaip meluoti? Juk 
visi žino, kad “Laisvė” nie
kados tūkstančių skaitytojų 
neturėjo. Labai gerai, jei tu- 
įėjo kelis dėsėtkus.

mažyčių juros gy-

agentėliai kalėdoja kalboje. Ir vi? Įtikinėjo, kad 
viskas, ką Pakštas parašęs, 
tai socia’istams, sandarie-

kapitalistiškus dolerius pn 
sidengę kitokiais tikslais. 

Kadangi vietos lietuviai

bą. Nors areštuota buvo jau apie 50 asme
nų. bet keliatas iš sąmokslininkų spėjo pa- 
-islėpti. Visą Kvibijaus šeimos turtą išvar
tė, išjieškojo, brangenybes konfiskavo.

Juanas Sanchezas buvo apsukrus vyras, 
bet gailestingos širdies. Begabenant areš
tuotuosius indėnus i ispanų stovyklą, Kvi
bijus nusiskundė, kad ji labai veržia vir
vės, todėl prašė bent truputį atleisti. Nie
ko bloga nemanydamas, vairininkas pasi-

likti vietoje, o likusioji dalis turėjo vyktiirygo prašymą patenkinti. Tačiau virvių 
kartu su Kolumbu Į Ispaniją. varžtus beleidžiant, raumeningasis kaci-

Jau admirolas davė ženklą laivams pasi- kas, lyg liūtas, smarkiai pasipurtė, San- 
judinti. kaip paaiškėjo netikėtas dalykas: chezą paibloškė ant grindų ir nėrė kaip 
pasirodė, kad išvykti iš uosto nebus* gali- žuvis i vandeni... Buvo tamsi naktis, ir jį

Krfi nnSi onoronfi DPnngispk’P A nio likime

Uodo gilys yra iš priešą-j 
kio. vapsvos ir bitės iš užpa-: 
kalio.

Mėnulis sukasi aplink že
mės planetą visuomet tuo! 
pačiu šonu i ją atkreiptu:' 
todėl antros mėnulio pusėsArgentinoj.

Žinios sako. kad Argenti- mes niekados nematom*, 
čiams ir visiem kitiems vra R°je prasidėjo nacių ir ko-

ubagauja “Vilnies” ūkaujantis “protesonus.” jmueno agentus.
dak'torius” ponas Abekas. j? J'at/^s komunistams 
(Tiesą pasakius, jo tikroji ; u", ?°^( au PaciU P^pa- 
ravardė ne Abekas, betįiu ‘' Li?- ienas pusbol- 
Akelaitis. Kažin kodėl bol-,
ševikai bijosi tikrom savo1 
pavardėm vadintis.) Pereitą
sekmadieni jis laikė savo,. . . , , . . , „
misijas ir rinko pinigu? So.!^aiTcin? . x nelabai senai da ...38,899 pabaiid i. Per ta pa-
Bostone. Jis čia pasigyrė,! *<0Tnur‘,£U? melžiama| \įlnies narodas važiavo tį laikotarpį bibichai pa-
1 ‘ ’
stai sumetę jam _______ ± A .. .---- -— mus ir protestuoti, kam jis ----

JURA ETĖ MINĄ J remia karą prieš ašį. .Jie da- Apskaitoma, kad .Jungti- 
PAKRAŠTĮ. iė viską, ką tik galėjo, kad nėse Valstijo e yra 1,304.-

netolii a®AS” SUinuSU4 den.okratinę 300 Smithv 'r 1.024.200

Kada aklieji praregėjo?
“Visų svarbiausis klausi-

kia lietų; vėia^ iš vakarų ža
da giedrą: iš š’aurės—šalti: 
iš pietų—šiltą orą.

Per 8 pro’ iį'pvikis man nusiskundė: “Ir mas, tai sumušti ašį, karą 
elniam- :ie čia tas prakal- laimėti. Kas to nemato, tas Amerikos 

Ar gi mes neži- daugiau kaip aklas.” butlegeriai
Ircm i? laikraščių kaip daly- Taip rašo “Vilny” And- ralinės va’dž’’

no- metu- 
-mšainieriai ir 
«• mokėjo fede- 

trismams
ir l inko pinigu? Sa.!

UUAU..C. Jis čia pasigyrė,!, ... , ,Tr , . , , ----------*-‘id v-arppctprieėiai komuni 1 a:vute padeda spardv- AVashingtonan pikietuoti laikyti fenera-mė valdžia iš-
•tai sumetę jam almūžnos t‘s* Jokel Prezidento Roosevelto ni- leido $177,716,860.
$30, ir prašė, kad southbo?- 
toniečiai duotų daugiau, nc- 
ninigai jam esą labai reika
lingi.

Kad sut’aukus daugiau
W’nth opo pajūry, ------ - - i . , • , . . .r vo ocii<hiiičli^ c*?* eiofinsomi. I\i cGi/čniHusiH

žmonių ir gavus daugiau au-!bango? išmetė i pakraštį di-^1 kaip cKii. pasikartajam'^ pavardės
kų, fco15evikai yra Įpratę «a- dėlę elektrinę miną, kuri,'. '1 nls . #P**<»*»^*i*>. y’a- Bio\\n, 'A Lams. Joens
vo skelbimuose vartoti blo- matomai, buvo nutrukusi kiaudei atsidarė,Miller, Davi<. Anderson,
fa. Taip jie padarė ir ši kar- kur nors nuo savo Įkaro. Vie- Mcfavno xv»tga>,, įlson i. Moo e.  _____ ___
ta. Jie paskelbė, kad anai t tos gyventojai pranešė apie
/beko dar kalbės ir “Dr. tai policijai, kuri painfor- 
FHis W. Davi?. pasaulio kr - mavo vietini fortą. Pasirodė, 
tikas, nesenai atvykęs i« kad mina buvo Amerikos
Anglijos.” Bet jokio FJijo- 
šiaus nei Dovydo čia nebuvo 
įr visą vakarą nesąmones

laivyno, kuris tokiomis mi
nomis turi apsaugojęs pa- 
I ’LA i

OI R POLICT
“T b e pnrpoAe of 11«e AsMtrj.itfon tliall 
he to help pre-ertę th- aai

B ~ I tr*<Mti©ns of our r<»:intrx. '!:e l'nitro
States of America, to re»<i- its laws 

Ipsntre others to r»" p--c‘ and ohey 
and in ali nays to aid in malunsr 

this eountry greater and btiter" 4

Vilkti pabijota Nors jie buvo ir nedideh. ,NDĖNŲ KERŠTAS IR KAUTYNĖS SU 
bet taip juros kirminų apesti ir tiek skvleii. ;SPANAIS KOLUMBAS PALIEKA VE- 
jog ir mažas trinktelėjimas butų galėjęs RAGUA jūrių AUDRA IŠMETA EKS- 
nems labai pakenkti. Kas dantį Aišku, PED1C]JOS LAIVUS ANT JAMAIKOS 
kitos išeities nebuvo, kaip tik laukti lie- franto

taus, kada pakils vanduo.
Tuo tarpu kacikas Kvibijus, matydamas , Kolumbas tikėjosi, kad. areštavus Kvi- 

pakraščiuose ispanų bruzdėjimą, oiiu ir kitus sąmokslo dalyvius, jo brolis 
galės buti visiškas koloniios šeimininkas, oupes

vpač jų pastatytąsias lūšneles, suprato. ..... . , . . . ....
kad šie nori io žemėse apsigyventi,—labai rindena1 daugiau nebesikesinc nieko pi "to 
susirūpino. Nieko nedaryti, galvojo, reikš- ^panams daryti. Tačiau įvyko visiškai ’i- 
šeimininkauti. Karas buvo vienintelė jais i^P- Kvibnus nusprendė atkelsi, i ispa- 
tų leisti “atėĮunams” savo krašte laisvai
nusikratyti priemonė. Todėl, nieko nelauk
damas. jis davė Įsakymą saviems apsigink
luoti jietimis, vėzdais, akmenimis ir susi
rinkti ties savo bustu. Tačiau Kvibiiui nei i ILU?

nams už viską, ką buvo nesenai patyręs: 
tiek už savo paties areštavimą, tiek už savo 
šeimos kažin kur išvežimą. Jis matė, kad 

• J trys ispanų laivai su admirolu jau nutolo 
Veraguos krantų, o liko tik vienas

'aivą neatėjo mintis, kad ir dideliausiai Balti amiejus su keliomis dešimtimis atei
“ai miiai” bus sunku kovoti prieš būreli is 
panų, kurie turėjo naujausius ginklus: šau
tuvus ir net porą patrankų.

Indėnai, kurių buvo daugiau kaip tūks
tantis, susitarė užpulti ispanus naktį, kada 
iie miegojo, ir visus ižžudvti, o jų laivus

viu. apsigyvenusiu jo žemėse. Savo kaciką 
indėnai labai mylėjo ir aklai jo klausė. Jų 
buvo daug. o ispanų, nors ir gerai ginkluo
tu. maža. Amunicijos ištekliai buvo menki. 
Be to, be indėnų paramos ir su pačiu mais
tu buvo bloga. Susidarius tokiai padėčiai, 
rerspektvvos kolonijai išsilaikyti buvosudeginti. Ekspedicijos igula tokio likimo

visiškai nesitikėjo. Ir jeigu_ ne Diego Men- ' Atsisveiki bro!iu ir s„ pa,j|ik„sia

Sabai skaudžiai nukęsti. . ar Ai b-ga? į jurą. pakilo smarkus ve-
Diego Mendezas visa širdimi buvo at i- ias. Kolumbas buvo priversta? pajukti nrie 

davęs Kolumbui ir, pastebėjęs iš kai kuriu l-ranto ir čia patoeesnėj vietoi palaukti kol 
aplinkibių gresianti pavoju, tuoj pranešė oro sąlygos pasidarys palankesnės kelio-
apie jį savo vadui. Trumpai pasitarti?, bu-i nei.
vo nuspręsta ištirti visą padėti. Šitą darbą Balandžio 6 d. (1503 m.) Diego Tnsta- 
rizikuodamas net savo gyvybe, pasisiūlė nas. vieno iš eksnediciio? laivu vairinin- 
atb.kti pats Mendezas. Misiją.vykdydama^, kas. su 7—8 pagelbininkais sėdo į valtelę 
kad nukreiptu bet koki Įtarimą, jis pasi- jr nusurė prie Ve^aguo^ parimti geriamo-
ėmė su savimi du indėnus, kuriuos prisivi 
lioj'o dovanomis, ir, lydimas dar vieno is
pano, maža valtimi Veraguos upe nuplau
kė kaciko stovyklos link. Išlipęs ant kran
to ir eidamas Į valdovo “rumu?,” pakeliui 
visur matė burius bes’ankioiančiu indėnų, 
nekantriai kažko belaukiančiu. Paėėję? to
lėliau ir atsidūręs visai arti kaciko ramu. 
lygioj, medžiais iš visų purių apaupu^’O’ 
plokštumoj išvydo šiurpulinga vaizda: 
apie 300 žmoniu galvų kabėjo vžmaustvtų 
ant nusmailintų ir Įbestų į žemę bailių! Tai 
buvo lyg ženklas, kad panašaus likimo gali 
susilaukti kiekvienas, kuris paklius Į Kvi- 
biiaus nemalonę. Bet drąsusis Mendeza- 
tiuks plyš pasiryžo, eiti toliau ir pasimatvti 
su kaciku. Šis milžinas gulėjo savo lindy
nėj sužeistas strėlės. Matyti, nesenai buvo 
kovojęs su kuria kaimynine indėnų genti
mi. Mendezas dėjosi esąs gydytojas ir, ro
dydamas kaciko tarnams spalvoto tepalo

jo vandens ir ma'ku. Plaukiant uo? aukš- 
vn. juos apsupo didelis indėnu būrys. Nuo 
u strėlių pirmutinis krito Tristanas. Kiti 

'okn i vandeni ir norėjo gelbėtis krūmuo
se. Bet nei vienas iš jų neišliko gyvas. Po 
Lo ivvkio indėnai pradėjo atakuoti ii ką 
’k Įsikūrusia kolonija. Apie 1,900 Įniršu

siu raudonodžių puolė ispanus iš visu pu
riu: kas su akmenimis, kas su pagaliais, ki 

i šaudydami iš saideku. Tik kai buvo pa- 
'eista pora šuviu iš patranko?, indėnai nu
sigandę išbėgioio ir iš islapstė. Aukų tiek 
’š v’enos, tiek iš kitos pusė? buvo nemaža. 
Neišvengė žaizdų nei pats Baltramieius.

Oras aprimo, Kolumbas jau ruošėsi ke
liauti toliau, bet Tristano su palydovais 
kain nėr, taip nėr. Reikė jo iu r’eškori, turė- 
’o laivu? pasukti atga1 ir n-ižti i Veraguą. 
Tik čia atvykus, paaiškėjo liūdnas ispanų 
likimas. ♦

(Bus daugiau) •> »

r
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švenčių Raportas: Garsus 
karo korespondentas, sugrįžęs 
iš Solomonų, pasakoja kaip 
musų kariaujantieji vyrai pel
kėtuose krūmynuose nebijo 
ligų ir drąsiai miršta nuo spie
giančių šovinių. Tačiaus. jis 
sako, jie turi rieną didelį liū
desį. Visur išgirsti tuos vyrus 
kalbant: “Kaip butų smagu 
but namieje per Kalėdas.”

Mergina Nušovė 
Daktarą.

St. Louis, Mo.—Pereitą 
sąvaitę čia buvo toks atsiti
kimas. į Missouri baptistų 
ligoninę atėjo keistos išvaiz
dos moteriškė ir pri-ia, ti
nus prie daktaro Klinefelte- 
įio tarė: “Na, tai sveikas gy
vas, ponas Pikčiurna !” Tai 
sakydama, išsitraukė revol
verį ir suvarė į daktarą 3 šū
vius, užmušdama jį ant vie
tos. žmogžudė pabėgo, bet 
vėliau buvo suimta. Ji vadi
nasi Florence Ferreia, 29 
metų amžiaus. Jos brolis, 
adv. Peter Ferrera, sako, 
kad jo sesuo esanti nesveiko 
proto. Ji aiškina, kad jos 
užmuštas žmogus esąs ne 
Dr. Klinefelter, bet kažkoks 
“Mr. Wilder.” Tas “Wilder” 
užmušęs D-rą Klinefelteri 
da 1904 metais ir nuo to lai
ko pats pradėjęs vadintis 
D-ru Klinefelteriu. Apsime
tęs D-ru Klinefelteriu, jis 
per 30 metų cloroformavęs 
ir nuodijęs žmones.

MEKSIKA PASKYRĖ PA
SIUNTINĮ MASKVAI.
Meksikos valdžia paskel

bė, kad savo pasiuntiniu 
Maskvai ji paskyrusi D-rą 
Luisą Quintanillą, kuris da
bar einąs pirmojo sekreto
riaus pareigas Meksikos am
basadoje Washingtone. Jis 
bus pirmutinis Meksikos pa- 

So vietų

Nuo Laivo Tiesiai į Juros Dugną

KELEIVIS, SO. BOSTON

Čia yra parodyta, kaip “nuspirtas” nuo laivo bęgių karo orlaivis nėrė galva žemyn ir tuoj nuėjo juros dugnan, vietoj pa
kilti aukštyn. Lakūnas buvo išgelbėtas. Krintant orlaiviui į vandenį, laivymo fotografas spėjo padaryti 4 nuotraukas.

Žinios iš Okupuotos Lietuvos
(Gautos aplinkiniais keliais)

val-NACIAI VIS DAR TIKISI chologiškai teisinga:
BŪTI ŠEIMININKAIS. d>'mo formas...

Baigdamas, autorius sako, 
Ryšium su Vokietijoj kad vokiečių tauta pagaliau 

“Rytų ministerijos*’ vienerių gavusi “alsavimo erdvę, ku-Į~

pitalus panaudosiąs ir Lietu
vos “ūkinei naujajai san
tvarkai, kuri stovi ypatingai 
sunkių uždavinių akivaiz
doje.”

LIETUVOS BEDARBIUS 
SIUNČIA VOKIETIJON.

I

' ' Penktas PaeUpfc

( PAJIEŠKOJIMAI
Paiieškau švvogerio Juozapo UR

BONO »r jo dukters Aldonos. 11 me
tu kaip nesu«irašom ir nežinau V ur 
jie randasi. Jis dirba barberio darbą, 
grajina ant kostantinkos (armoni
kos). Prašau jį patį atsišaukti. Kurie 
žinote, kur jis randasi, malonėkit pra
nešti jo adresą, už ką tariu ačiū.

Frank Malca (1)
Nashua street, Shirley, Mass

Ona Trilekauskaitė, Petro duktė, iš 
MolovienŲ kaimo. l.nokS' naraoiios, 
pajieškau brolių SADAUSKŲ iš Lie
tuvos paeina Telšių apskr.. Obiškio 
paraniios. Pvaš»u atsilienti, turiu 
svarbiu reikalų. Kurie žinote kur jie 
randasi, malonėkite pranešti iu ad. 
resą, busiu dėkinga. (1)
Ona Trilekaus’ »!fė. 85 Ooreva'e ave.,

Toronto, Ont., Canada.

P. Navickas, paiieškau sesers Iza
belės MUKONIENĖS, iš Lietuvos 
paeina Te'šių apsk’į^o. Varnių vals
čiaus. Prašau atsilienti. turiu svarbių 
reikalų. Kurie žinot kur ji randasi, 
malonėkite pranešti. ?5 atlyginsiu už 
pranešima. (1)

P. Navickas, 35 Gorevale ave., 
Toronto. Ont., Canada.

Pajieškau dėdės. JUOZO MELNI
KO, Marijampolės apskričio, dirbusio 
englių kasyklose, paskui turėjusį sa- 
liuna. Mano adresas: Sra. Susana 
Melnikaitė de Gomez, a-c "A. L. 
Balsas.” Casilla de Correo 303, Bu
enos Aires, Argentina.

Kas sužinojote mano brolį, Joną 
ČĖSNĄ, tauragiški. Zuikelių kaimo, 
nuo kurio neturiu žinių nuo jjereito 
karo. prašau pranešti šiuo adresu: 
Sr. Petras čėsna, a-c “A. L. Balsas?* 
Casilla de Correo 303, Buenos Aires, 
Argentina.

, APSIVEDIMAI.OKUPANTAI PRADĖJO ~
NAIKINTI LIETUVOS ________________________

GIRIAS. 'Pajieškau apsivedimui moteries ar
ba merginos, nuo 35 iki 50; aš esa 

Kaune buvo sušaukti Lie- stogelis. gyvenu vienas, užlaikau' 4 
tuvos miškininkai. Vokiečių £
komisariato valdininkas pa- veiksią. Mg. wm. Marius <o) 
reiškė, kad tarp 1942 metų 3143 at- chkag0- llL

Didžiausia Dovana: Negali
ntas daiktas pargabenti juos 
namon šioms Kaiedoffis, bet 
įneš galime nusiųst’jiems mir
gančius • uaųiujB lėktuvus- ir

saugojus juos per šias Kalė
das ir ateičiai kuomet vėlei 
bus taika ant žemės. Jus gali
te tame pagelbėti įdėdami da
lį jūsų Kalėdų Kliubo Sutau- 
pymų Į Karės Bondus.

Kalėdos. 1942: Kokios dova
nos. Šįmet, tyriai simbolizuo
ja tikrąją Kalėdų dvasią? Ar 
jus pirksite bondą sau arba 
kuriam iš mylimųjų, jus tu
rėsit spindulėlį vilties, kad už
tai bus nusiųsta reikmenys 
mus kariaujantiems vyrams 
kad sugrąžinus juos pas mus.

spalių 1 d. iki kitų metų tos 
nat dienos turi buti iškirsta

Petronėlė Lamsargienė
“Kauener Zeitung’’ apra

šinėja vokiškų “darbo įstai
gų” (Arbeitsamt) veikimą 
Vilniaus srityje. Kai vokie
čiai atėję į vilnių, ten buvę 
priskaitoma 30,000 bedar-

siuntinys Sovietų Rusijoj, metų sukaktuvėmis, “Deut- ri reikalinga jos gyvybei.” 
nes iki šiol Meksika bolše- che Zeitung im Ostland" Niekada savo istorijoje vo- 
vikų diktatūros nepripažin-i (IX. 18) paskelbė Dr Alfre- kiečių tauta nestovėjusi to- \ 
davo ir jokiu santikių su ja lo Meyerio, ministerio oku- kių “milžiniškų uždavinių'i SSk““JS' 1

i puoliems Rytų k.aštams akivaizdoje. Žvilgsnis nuo-j tas =kaičitesie-
nuolatinio pavadų o t o j o lat esąs nukreiptas i “laisva, ■, ? oLo
istraipsnį. Jame sakoma, kad nepriklausomų sujungtų i, j 2,436, kurių 1,299 mo- 
J ši ministerija buvusi įsteigta autarkinę Europą, kuri A- 
“fuehrerio” įsakymu. dolfo Hitlerio vadovybėje

Autorius pradžioje pašte- Rytuose erd\ę k\ėpa- 
bi, kad toji ministerija api- savo gyvenimo ga
manti uždavinius

Užlaikau visokių vaistų nuc rožių,
miško 3 milionai kietmetrių, SS.
kurių 1,600,000 kietmetrių nū0 Reumatizmo. Kurie turite kokius 
i • v j i , „ nesveikumus, kreipkitės duosiu gerąkurui. Esąs galimas dalykas, - - - K *
kad kurui reikėsią iškirsti

neturėdavo.

ERIE EŽERE ŽUVO 32 
ŽMONĖS.

Erie ežere, prie kurio sto
vi Clevelando miestas, per 
audrą pereitą sąvaitę žuvo 
32 žmonės. Aštuoniolika gy
vybių žuvo su laivu “Cleve- 
co,” kuris gabeno 24,000

tuose Kytų 
“Ostlando bei Ukrainos rei

teiys. Į Vokietiją esą išvykę 
8.430 žmonių. Laikraštis at
virai prisipažįsta, kad be- 

. dai biai gavę isakvmą atvyk-
c«vv gj.ciuiiv J k iofaicra ” klll’i VI-įantavimui ir kur ii galės U 1 <?™o įstaigą kuii vi

° cnc finuomnc H o rhi mn InicoKupuo-
kraštuose” ir P.ntakyti savo kūrybinę ga- , sus tinkamus darbininkus 

pasiuntusi Vc-kietijon.
bačku^alTei/tS"” Pakratųlcho komisariatus.” Ji savo t HMe™ verčiau pagalve- 
nacKų aliejaus, rasrasc-ų notarini tų, i kurią pusę jam reiKes issanrvha rado sudužusio la - \eiKimo pagrindan padėjus J- * - - Jsargyba rado sudužusio lai 
vo likučius ir lavonus.

“AKLASIS POPIEŽIUS” 
SERGA.

Iš Šveicarijos pranešama, 
kad Berno mieste sunkiai 

popiežius”

dėmėsi, kad “Rytų erdvė*’ 
resanti vienalytė sąvoka; 

i šioje erdvėje gyvenančios 
i gausingos tautos, kurios vie- 
jna nuo kitos skiriasi. Minis
terija galvojanti “ne biuro-

Europos bėgti.

KAUNE ATSIDARĖ NA
CIU BANKO SKYRIUS.

“Kauener Zeitung’’ rašo, 
kad Kaune atidaręs savo

SAKO, REIKALAUTI GA
LI TIKTAI VOKIEČIAI.
Vokietijos ministeris oku- 

i puotiems Rytų kraštams” A. 
Rosenbergas paskelbė strai
psnį, kuriame kalba, jog kai 

• kas reiškiąs savo nepasiten-

reikėsią 
miškų dar 600,000 kietmet
rių, nes “dabartinėmis karo 
sąlygomis negalima kuro 
reikalavimų padengti im
portu.”

patarimą ir busit patenkinti.
PET. LAMSARGIENĖ 

1814 8. WaUr St.. Philadelphia. Pa.

REIKALAUJA 100 TONŲ 
MEDAUS. į

Vokiečių generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido 
Įsakymą, pagal kurį bičių 

; laikytojai šiais metais turi 
pristatyti vokiečių kariuo
menės reikalams 100 tonų 
bičių medaus. Nuo kiekvie
nos bičių šeimos turi buti 
pristatyta po 3 kg. medaus.

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių. 

Kaina tik 50c. metams.
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 6-th st.. Philadelphia. Pa. 
------ ------------------------------------------------

REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini. 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šiluma. Virš li milijonų bonkučnj 
kas liudija ja
tikrojo Pain-Espellerio su Inkai u 
ant dėžutės.

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

PUIKI KALĖDŲ DO
VANA.

kratiškai.” Ji auklėjanti į skyrių “Vokiečių Darbo: ^lnim? dabįr.tme PadetĮml- 
“nauią vokiečiu tautos va- . bankas,*’ kuris jau anksčiau Autorius tokiems žmonėms 

Lodochowski, kuris yra taip- dovybės kadrą,” kuris suge-,turėjo savo skyrių Rygoje, ka_tegonskai atkelta. Jau 
~ ~------ “jėzuitų j bąs spręsti visus, nors ir: Bankas, įsteigtas Racionai-

jam (sunkiausius, uždavinius. Vo- socializmo laikais, esąs vie- 
kiečių jaunimui atsiverią j ras didžiausių Vokietijos 
galimumai, apie kuriuos jis į banku. Jo metinis balansas 
anksčiau tegalėjęs svajoti, pašoką? 3 bidonus markiu

serga “aklasis

gi žinomas 
generolas.” 
nesą vilties

ir kaip 
Pasveikti

FARMOJ SUDEGĖ 7 
ŽMONĖS.

Bristol, Tenn. — Netoli 
nuo čia pereitą sąvaitę sude
gė visa farmerio Maye šei
myna, iš viso 7 žmonės. Bu- 

Ivo labai šalta, todėl šeimy
na užkure didelę ugnį ir nu
ėjo gulti.

Pirma 
vinys

ministerijos uždą-:';!s es^s įteigęs

narinnaL'atėj° vyriausias laikas, kadi 
visuose okupuotuose kraš
tuose visi vienokiu ar kitokiu 
budu atsakingi žmonės su
prastų šią likimo problemą. 
Kietas likimas skamba taip.savo pagal-

sas pajėgas
reikalams. Tam tarnauja 
“šimtai tūkstančių Rytų dar- i Lietuvoje Įsteigtu vokiečiu
bininku.’’ kurie dirbą Vokie
tijoje. Ministerija kiekvienai 
“Rytų tautai’’ suradusi “psi-

banku, pasak laikraščio, gali 
pasinaudoti “visi ekonomi
niai sluoksniai.” Jis savo ka-

Orlaiviu Darbininkai Priima “E” Vėliava

Grumano orlaivių dirbtinės darbininkai susirinkę dirbtuvės aikštėj priima iš kar 
vyriausybės paskirtą jiems vėliavą su raide “E.” kas reiškia “Efficiency” — duib- 
šitose iškilmėse dalyvauja du la.vyno lakūnai, kurie vartodami šios dirbtuvės orlaiv 
mušė "ti ionoriu lėktnvim Selomonuosę.

kovą Europai išgelbėti, o pa
dėti visomis pajėgomis turi 
visi, kurie kuriuo nors budu 
via įtraukti į šią didžiąją 
kovą.” Juo daugiau Eurooo? 
kontinento žmonių į šį liki
mą įsijungsią, tuo greičiau 
busianti išspręsta Europos 
problema ir tuo greičiau pa- 
s* baigsiąs karas.

Užsisakykit Simučio knygą 
The Economic Reconstruction 

Dėl šaltos žiemos ir vėly- of Lithuania After 1918 iškirp
to pavasario daugelyje vie- darni ir pasiųsdami žemiau de- 
hų iššalo ištisos bičių šeimos, damą lapelį, į kuri reikia Įrašyti

-----------------savo vardą, pavardę, adresą ir
NEATLIKUS BAUDŽIA- pasiųsti leidyklai. Jei su lapeliu 
VOS, NEGALIMA ĮSTOT pasiųsit pusantro dolerio, tai 

MOKYKLON. pati leidykla apmokės pašto iš-
“Kauener Zeitung” rašo, laidas, o jei tik vieną lapelį, tai 

kad i Lietuvos aukštąsias tada paštininkui turėsit sumc- 
mokyklas negalima įstoti, keti uz knygą ir kelis centur 
neatlikus vienerių metų dar- persiuntimo išlaidų. Neužmirš- 
bo prievolės Vokietijoje, Šį- kime tą knygą padovanoti ka- 
met ši prievolė įvesta vi- reiviams ir draugams—tai puiki 
siems abiturientams, girnų- Kalėdų dovana.
siems tarp 1921 ir 1924 m. iškirpk iškirpk

Reikalinga-, Darbininkas Columbia University Press 
. . ... Columbia UniversityANT MsTV F ARMOS. Darbas leng- York. N. Y.
vas ir nuolatinis. Atsišaukdami pa- Gentlemen:—Please kindly senti
žymėkite kiek mokesties norite ant me a cOpv of The Economic Recon- 
nėnesio su pilnu pragyvenimu ant struction of Lithuania After 1U18 by 
vietos. Adresas toks: (2-1) Anicetas Simutis.

M. VALENTINE ,
Box 156 A Danielson.

LIETUVA JIEMS JAU
TIK “BUVUSI VALS

TYBĖ.”
“Frankfurter Zeitung,” po

lemizuodamas su anglų vy
riausybe dėl jos susitarimų 
su bolševikais, tiek Pabalti
jo valstybes, tiek Lenkiją 
vadina
bėmis.”

Svarbu Visiems!
Man labai smagu laukti ateinančių 

Švenčių, t. y. Kalėdų ir Naujų Metų, 
dėlto, kad mano išrastos ir išdirb'os 
Stebuklingos Gyduolės, suteikia di :e- 
lę pagalbą tiems, kurie sirgo ir ken
tėjo, liet kaip pavartojo tas Gyduoles 
vra labai patenkinti. Aš turiu šimtus 
laiškų, kurie dėkoja ir jie yra links
mus ir laukia ateinančių Švenčių 
linksmai.

Jeigu kurie kankinatės kokiomis 
negalėmis nenu įminkite, bet taujau 
.pabandykite:

Check •
I am enclosing $1.50 ( )
I will pay to the postman ( 
My address;

Name------

Street ------

City

Sta te

5

i,. • • i . M1RACLE. M J ŠVILPASbuvusiomis vaisty- švilpas ointment.
No. 1, nuo Dantų ffėlimo. Užsiviet- 

rijimo; jie SostiDrina Smegenis— 
greit ir ant i irai. Kaina 50c. ir $1.

No. 2. M. .1. Švilpas Salve. Mostis 
ruo Jvairių Skausmų: Kojų. Rankų, 
Pusiau Pečiuose, Sprande. Užsišaldy- 
mo. Skaudėjimo sąnarių. Musulų, Aš
traus Kosulio, nuo persalino. Kai
na $1.00.

No. 3. Miracle M. J. Švilpas Salve
nuo senų ir nauju Žaizdų (Runų), 
Pails, Vočių. Nudėvimo. Nušutimo, 
IšlM'rimo. Sijrr.s. Athlet's Kert. Suva
dintas sutrukusias Rankas ir įvai
rias Paviršutines Odos Litras, visados 
pagelbsti. No. ;t. Mostį varpodamas, 
msisaugosi nuo pavojingų ligų. kaia 
Vėžio ir įdo’-imu. Kaina tik 50c. Ir Sl 
už dėžutę. Išmintinga turėt visų Iri ių 
savo Namuo-e. Užsisnkvdamas sto ’< 
ir pinigus Money Order arl«a čeki. 
Adresuok taip:

M. J. SVll.PAS 
Mintele Ointment .

P. O. liox 73, Sta. A.
HARI FORD, CONN.

VILNIUJE ĮRENGĖ 
KATORGĄ.

“Kauener Zeitung” rašo, 
kan vokiečių Įstaigos Vilniu
je įrengusios darbo stovyk
las. 25 žmonės, kurie vadi
nami spekuliantais jau pa
talpinti į tą stovyklą.

PILVIŠKIUOSE SUDEGĖ 
BAŽNYČIA.

Sena Pilviškių bažnyčia 
buvo sunaikinta ugnies. Jos 
klebonas kun. Petras Žilins
ką mirė laigia mirtimi.

HAIR

TIKRAI GERI 
: PREPARATAI
• ALEXANDER’3 
J PASTILE OLIVE OIL 
J SHAMPOO
• padarytas iš tikro.
• io Castile muilo.
| U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso- 
{ kius kitus nešvaru- 
| mus ir sustiprina 
i odą. 50c. nž bonk^.

j ALEXANDER’S
• REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
I Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 rentų nž bonka.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
I čiam per Paštą į visas dalis Su

vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BR0AI>WAY

SOUTH BOSTON. MASS.



Puslapis KELEIVIS, 50. BOSTON

Moterims Pasiskaityt
Ekspertai Uosto Kavos U?rumą

No. 50. Gruodžio 9 1942 m.
■ i ■ ■ ■ =s=as=3-

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

LAIŠKAS HUSŲ REDAKCIJAI.
Gerbiamoji 

Redakcija!
“Keleivio” f r vaikytis kaip mums patiems 

i patinka, o ne kaip Maskva
Aš nesu “Keleivio” pre- 

numeratorė, bet esu uoli jo 
skaitytoja, nes jis pareina i 
musų namus kas sąvaitę (ji 
prenumeruoja mano švoge- 
ris).

"Keleivis” yra mėgia- 
r. iausis mano laikraštis ir aš 
manau, kad ji turėtų skaity
ti visi susipratę lietuviai A- 
l erikoie. Tai vra vienintelis 
laikraštis, kuris nenukrypsta 
nuo savo idėjų ir negaibina; 
svetimų dievų. Aš nežinau 
kito laikraščio, kuris eida
mas tiek daug metų butų pa
silikęs visuomet artimiausis 
lietuviškos širdies draugas ir 
ištikimiausis savo tautos rei
kalų gynėjas, kaip “Kelei
vis” visuomet yra buvęs ir 
tebėra.

Gyvendama Lietuvoje iki 
1938 metų, aš turėjau pro
gos gerai “susipažinti” su 
fašistiška Smetonos diktatu-

ar Berlynas norėtų. Todėl 
dabar, kuomet visame pa- 
auly liepsnoja karas, mums 
ia Amerikoje niekas dau

giau nelieka daryti, kaip tik 
emti Amerikos vyriausybe, 

•tad ši karą laimėtų demo
kratija. O tuomet ir musų 
'uoliai Lietuvoje galės nusi
kratyti svetimo jungo.

Nellie Pridotkas, 
Detroit. Mich.

Amerikos armi ios ekspertai uosto išvirtą kavą ir sulyg jos kvapsnio sprendžia apie jos 
gerumą. Mat. armijos vadovybė nori, kad kareiviai butų gerai maitinami ir duodama 
jiems kava butų gera.

‘KELEIVIO” DOVANOS KALĖDOMS
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVĮ” KA
LĖDOMS AR NAUJIEMS METAMS DOVANŲ, O 
"KELEIVIS” PRIDĖS NUO SAVĘS DOLERIO VER

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

adresą, pridėti $>2 metinei “Kekivio“ prenumeratai, ir pažy
mėti, koi;.;.s knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums 
nusiųsti.

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

Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kiam atsitikime : i; irt amą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $1.50. tai 50 centu reikės primokėti. O kas pasi
rinks knygų už $2.00. tas turės primokėti $1.

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

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

Štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

ĮVAIRUS PATARIMAI
-----  - . ii- t t * Verdant obuoliu koše, cu-o-prai augusi, via lankius Lietuva, . .‘ ,
ažnai *r geriau? ją myli, negu Ru- “UJjdekit ant pat galo, kada 

tainuoja per radija ir įvai- todėl ir chorą gal pasi- košė bus gatava ir atšalus, 
iuose bolševikų parengi- stengs patraukti ton pusėn, tąsyk reikes tik pusė tiek 
nuošė. Jos taipgi dainavo ir Choro dainelės jau kvepia cukraus.

ra. Atvykus gi Amenkon pa- ^ofįjos Bartkus vakarušku Lietuvos dvasia. Kliubas g- ---------
mačiau, kad lietuviški ko- ,VOgvamoį lapkričio 24 d jau pakeitė savo ženklelių Verdant kiaušinius, Įdėk 
munistai nei kiek negeresni ;uomet dabartinė choro ve- |Palvs> dėĮ mirusiųjų narių, šaukštą druskos, tai balty

mas per lukštą neprasimuš.

CHICAGOS MOTERŲ 
VEIKLA.

Lietuvių Moterų Kultūros 
Choras.

Penki metai atgal Chica 
oje isikurė Lietuviu Mote-
ų Kultūros Choras. .Jis susi- <jabar rnatosi skirtumų. A.i 
leda vien iš suaugusių mote- Steponavičienė, nors ir čia 
ų, kurios vra jau gana
a asilavinusios. Jos dažnai

JAU...
Jau paukščiai su meile 

Toli išvažiavo,
Jau užšalo žemė 

ir gėlės nuvyto;
Kitokios idėjos 

Jau mus užkariavo
Jau meilės žiedelių 

Lapeliai nukrito.
Jovaras.

AR BUVO VISUOTINASTVANAS?
1 Bažnyčia sako. kad buvo, o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus butu galėjęs surinkti į 

; kelias dienas visų veislių gyvūnas, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvų- 

inus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 

i žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir žmogus’’ yra labai pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
mogus gyveno žiloje senovėje, kaip 

.is kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
osi. Daugelis paveikslų įvairių ra

sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ........... ............................. 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖSGARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje 

ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- 
:ius dievus garbino senovės indai bei 
.irijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
ietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
tai vadinosi, kur jie gyveno ir ko-

faktas; kas sakinys—tai naujas ku- -ius jie santikius su žmonėmis ture-

c • 1ciaT1?se“ ka. S. Bartkus yra tikra lietuvė, kurios pąmirsusios savo
-talinas apipylęs Lietu\ą vi- j mylį Lietuva ir savo nauja kilmę, tautą ir tėvynę.

Raseinių Magdė.

tu laikraščiai

šokiomis malonėmis. tėvynę Ameriką. Svetimom
Aš turiu Lietuvoje pasili- valstybėm ji netarnauja, te

kusių daug giminių 
gų, gal daugiau negu
nis’’ su “Laisve,” ir jie visai narių norėjo eiti, tai. žino- 
kitaip piešė Lietuvos žmonių ma, ir kitos turėjo nusileisti, 
būklę rusams isibrioyus. Ma- Lietuvh} Motera Kultūros
uo draugai ir gimines nebu- Cdioras ir to paties vardo 
vo Smetonos režimo garbin
tojai, neturėjo "šiitų vietų,” • nPTnaxa; nrįauvave tik np f* t • . , i
negaudavo geru aigu tačiau "* ‘ - * *• t ■ * kovas. Jai teko slaugyt su-I.UMUIM u geių aigŲ, tačiau mugu vargšei tėvynei Lietu- Varpivjne Knrp-
pasidarydavo neblogą gyve- • - tos dirba aukoia ir iš zeįstuos]uJ Kai en ius Korė
rimą Rpt kada Stalino “<>au- . • ", anoa; dUK°.ia 11 gidoro forte, giliai po jura. mmą. Eet Kaaa Stalino .au aukas renka rusams, oL; parbaigė ir
le” pradėjo savo “malones” ; broliams ir =p^utėm .^ai?..+ Pa-lDai?e ir 
nilti “darbininku klasei ” tip U- - ° D\oliaTns -r -esuiem. amerikiečiai turėjo pasiduo- pnti aaroinmKų Klasei, tie pirmiaus iOS beda vertė ant Qnai- Rprrotaitpi navvko žmones atsidūrė i toki skur- um,, n’ una* ^tmotaitei pavj/Koda kok’o pirma nebuvo Lie- ‘ ,metonc\ daoaJ ant Hitle- ,č Koregidoro pabėgti po- lą. o .o p ma eou o L e karo j y-j susiras . • . ij,:-. nuvvkti
tuvoje matę. Tegul man kas koįiu nors kabliuku Mes ;anfIen?.Plu laivu 11 nuvyKnna<yiko kad tai np tipsa__aš kokiu nors haonuKų. .ue. Australijon.. .a o, į.ta * esa. a~ iusu, kaipo tautos, nepei- Dabar ii vra suervžus A-irodvsiu pačiu Lietuvos zmo- ... * • .L™,-;™ uaDai ji yia sugrvzus a
niu laiškais, kad tai tikras lr."eP°r™?ie.T^ pa" merikon. Jos tėvai gyvenr
faktas! Ir todėl aš žinau, kad

, aiMvucni ji 11 cuu : ic u j a,
ir drau- dėl Rusijos davatkoms ji ne

gu “Vii- -patinka. Kadangi didžiuma
LIETUVAITĖ GAUNA 

KARO MEDALJ.
Ona Bernotaitė, slaugė, 

1940 metais Įsirašė Ameri
kos laivyno tarnybon ir bu
vo išvykus i Filipinus. Kai 

. .. . , , japonai Filipinus užpuolė,
KiiubHS yrn dnug ką nuveikę ;Q1* taVo iSKuti tonai npr visaa- - J1** ----------

\TLIKTO KRIUKIO BĖDOS.
vieta Neužilgo bus Kalėdos 

i eikia tuoj užpilt rugusiu Ir ateis Naujieji Metai,— 
pienu ir duot pastovėt; pas- Aam džiaugsmai, o man tik 
kui išplauti, ir dėmė išeis. bėdos.
Neturint rūgusio pieno gali- es |au baigia plyšti batai... 
ma vartoti ii- šviežią, tik jis „ ...
netaip greit veikia ir kartais •’»<■ P-l™ Pb-M 
nevisai dėmę prašalina. !r ikol,i tunu gal<>;

Šviežias lašalas (atra- 
mentas) geriausia išimti rū
gusiu pienu. Sulieta

vienok jie turi sa- PennsvlvanijoĮ, Exeter’io 
rašo VU(??1?S; tai.kam mums jų miestely. Už jos pasišventi-

anie buvusia bolševikų okį- ^į?1?Tp^Ji ir nePaPrasta dras3 L3’’
naciia Lietuvoje vi«kas vra " Tegul rusams būna Vvno vvriausvbė dabar nu-
RaCja ? - Rusija, o lietuviams Lietuva. tarė įa*dekofuoti Legion oftiesa. Del to as ir mėgstu ii. MesJneturim sav0 pažiul.as ir Le?’°n °‘

Aš nieko neturiu prieš ru- patriotizmą remti vienu ________
sų liaudį. Bet aš nematau žmogum. Jei mes nesutin- MOTERIS MIRĖ, DAKTA- 
reikalo lietuviams garbinti kam su šalies valdžia. me: RAS KALĖJIME.
Rusija. Mes gimėm Lietuvo- turim stengtis ją pakeisti, o We=4 \VaiTen Mass_ Pe-
voje ir musų tėvynė yra Lie- ne išsižadėti saviškių ir savo ,eila ' it ėia'buvo areš
tam o ne Rusija. Mes neno- tėvų žemės. tcoUs ir už(Iarvtas kaižji.
nm būti valdonu nei vokie- Reikia turėti vilti, kad lai- man D.ras Rav JHe9ter, kuli 
cm. nei rusų, nei kitokių ate- kui bėgant ir Lietuvių Mote-ka!tjna pada^U5 „elegaiė 
jimų. Mes norim patys būti tų Kultūros Choras su kliubu operaciją- tu,ai Lucilei gei; 
savo namų seimininkai ir pakeis savo pažiūras. Jau ir bert 26 metų amžiaus mote- 

“ riškei. Jeigu nebūtų drau-

ka “Keleivis” rašė ar

Smarki Darbininkė džiama gimdymo kontrolė,; 
tai moteriškei tokia operaci
ja gal r.ebutų buvusi reika- 
‘inga ir daktarui nebūtų rei- : 
kėję eiti kalėjiman. Katali- į 
kų bažnyčios dvasiškija, ku- g. 
• i taip atkakliai kovojo prieš 2 
gimdymo kontrolę,dabar ga
li pasidžiaugti, kad jos vi
duramžiškas užsispyrimas ' 
davė jau porą nelaimingų 
auku.

KARYS IR JO DRAUGĖ.
Gilioj sodo tylumoje 
Jauna pora sėdėjo.
Vieversėlis ?»avo dainoj 
Jiems pasauli žadėjo.

Ne dėl jų vieversio dainos. 
Anei rožių kvepėsys.
Tartum slegia kas jų širdį. 
Toks juodas debesys...

Prižadus čionai sudėjo,
Metas nuo šios valandos. 
“Grįšiu sveikas iš karužės, 
Musų meilė vėl liepsnos!“

Prabėgo metas sukalbėtas, 
Sode rožės žydėjo;
Jis sugrvžo Į sodeli.
Kur jos ašaros tekėjo.

“Ach. nelaimė, ten kur rožės.“ 
Mato kapą tarp bezdų.
Ant paminklo parašyta:
“Tavo Nina ilsis čia.”

Sielvartas suvarstė širdi: 
“Mirė, vargšė, nėra jos... 
Man likimas nelaimingas. 
Kaip gyventi reiks be jos?”

“Koksai esu nelaimingas.
Nors didvyriu palikau!
Nėra josios, žuvo viltis.
Dėl kurios aš gyvenau“...

Veisėjų šermukšnė.

Naktimis net neužmiegu— 
Sunku—trūksta kapitalo!

Dainos mano bus čia kaltos. 
Dainos—darbas vis už dyką,— 
Dainos,
Nei sudilusio skatiko!

nieų arg-jmentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 25c.
UETU VIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą knv- 
sęą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daus pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny- 
jfa. Su paveikslais. Kaina .... 5Oc. 

! Audeklo apdaruose ................. 75c.

BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
; kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams byl:;., kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kain3 ................. 25c.

o. Knyga stamti ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Jrutuose audimo apdaruose .. $1.25
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so- 
ialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 

.ty. Kaina .................................. 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos
.<nygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
liais įvairins nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šia knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina__ _ $1.00

czy i 11 i?vi v c ir» CFflCIlA
dainos... Ko jos vertos?

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10c.Per Kalėdas gerkit vyną. 

Valgykit skaniai vištieną; 
Aš kramtysiu seną blyną. 
Susitraukęs palei sieną.

Salta bus maniškėj gričioj. 
Vėjas šoks viduj kazoką; 
Kaip gi ne? Jei šaltis tyčia 
Dar labiau tada pašoka.

Bet tas jums juk neapeina; 
kam apeina kito bėdos!
Mesk į pečių mano dainą.
Kad šiltesnės but Kalėdos!Atliktas Kriukis

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popierą gera ir snauda 
graži. Parašė J. B. Sr.elstoriu.-. 221 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.0*1 
Audimo apdarais .....................  $1.50
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kac

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikai*.

Gydymas visokių ligų 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk 
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai

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

Arba tiesus ir trumpas kelias į 
sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 

Šaknimis, m., 1911 m„ 339 pusi. Drūtuose
audimo apdaruose. Kaina $2.50
MATERIALISTIŠKAS 

irJ?>SS!‘i ir'Si5Sr4mt‘ ISTORIJOS supratimas.
< Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. ši knygelė aiškina proletariato f> 
Kar.ados doleris dabar tik 80 centų.) lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigu? Į gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
geriauria siųst. Money Orderiu, arba kius, tai perskaityk šitą knygele, 
nooierini doleri laiške. Adresas: (-) Kalba labai lengva Knyga protau-

P'VL MIK,\LAUSKAS 
140 Athens Street

SO. BOSTON. MASS

jautiems
nuojama.

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

- ; r ■; :

SIELOS
BALSAI

KUNIGŲ CELIBATAS.
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

Į popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Cia 
■ išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

jos pasekmės ir donškns dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knyga turėtu per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs >r mylimosios nepa- 

Į pultų į tokią kunigų gl-'bą. Parašė 
I kun. Geo. Tovvnsend Fox. D. D., sn- 
! lietavino Ferdinand de Samogitia. 

Kaina ......................................... 25c.

Mrs. Rae Frakes. kurios vyras tarnauja kariuomenėj, dir- 
Vultee orlaivių dirbtuvėj, Californijoj. ir pasižymėjo ne- 

paprastu spartumu. Per 8 valandas ji supiaustė 4.800 pėdų 
dūmino. Už tai jai buvo duotos tikėtas kelionei iš Califor- 
r.ijos i Netv Yorką, ir magaryčioms dar jos vyras buvo pa- 

leistas iš armijos pabūti su ja 10 dienų. Jiedu čia parodyti
abudu Netv Yorke.

JAPONAI VARTOJA MO
TERIS UGNIES FRONTE.

Associated Press praneša, 
kad Guadalkanalo kovose 
japonų moteiys aprengtos 
vyrų kareivių uniformose. 
Amerikiečiai yra nušovę jau 
keliatą japonų šaulių, kūne 
•niipę i medžius salos pel- 
1 ėse šaudė Į amerikiečius. 
Kai tie japonų šauliai iškri
to iš medžių, pasirodė, kad i 
tai buvo japonų moterys ka
reivių uniformose. Sykį bu- , 
vo nušautas žemėn japonų 
bombanešis: kai jis nukrito, 
ame buvo rasta užsimušusi 
iaponietė mergina lakūno 
uniformoj.

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR R AL ADO S.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveikslų. 223 puslapiu dydžio, rpie 150 Įvairiu eilių.JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUODARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIU EILĖS:

TAUTIŠKOS. SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA ETL1Ų KNYGA 
KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.

K h-h \ iena? turėtų papuošti savo knyrynų minėt* knyga.
Kirk vienas nusipirkęs tą knyga pasidžiaugs. Pinigui gerinuvia 
•iųst “Money Orderiu." Popierinius galima siųsti tiesiog nanras- 
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir "Keleivio" ad. 
re.*a »r nepamirškit prilipyt už3 centus markę.

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

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.
LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant. važiuojant kuf

KUR MUSŲ BOČIAI
f i VVEKA?VI * " •

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas meno, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
I-abai idomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ...................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOSISTORIJA.

Šit2s veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
Luvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mUšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiėsing žibintuvas, kuri9 
apšviečia visą Lietuvą is-lauko ir
iš vidaus. Kaina .......... $1.00
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

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

laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
r.esumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ...................................... 20c.
MONOLOGAI IR DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, rcvoliucion ieriškos, 
tautiškos, bumoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................ .. 25c.
SOCIAUZMO TEORIJA.

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

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

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

iiors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą pi&]. Kaina .................................... 60c.pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tį
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
SuČTsė’s? u'ichclson^^ri^?“18’ Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 
SuUise St. Michelsonas. Pusi. 95. nainlcji grimai atsiliepia jų ‘
Ka,na ................................................ kams. Kas yra arba tikisi kadiAMŽINOS DAINOS.

Šioj knygutėj telpa 44 geriausių 
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaci
joms ir dainavimui, kaip namie, taip 
ir susirinkimuose. Pusi. 32......... 15c.

vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai tuTėtų 
oerskaltyti šitą knygute. Kaina 10c.

“Keleivis,” 636 Broedway, 
South Boston, Mass.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(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 
są.aše Ii “tuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavarų", 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.)

Į (Jurgio sunus), 40 knygvedis, 
Utena.

4711. Kaštalskis, Stasys (Jo
no sunus), 38, Vilnius. •

4712. Kašuba, Vincas (Anta
no sunu.s). 42. mokytojas, Ma

rijampolė.
4713. Kašubienė, Agota, 35. 

mokytoja, Marijampolė.
1714. Kašubaitė. Ramutė

(Vinco duktė). 8.
4715. Kašuba. Rimantas

(Vinco sunus). 5.
4716. Katavičius. Petras (An-

4751. Kavaliauskas. Pranas 
(Felikso -linus). 50, Raseiniai.

4752. Kavaliauskienė. Kazė.
j35, se:m kė. Raseiniai.

4753. Kavaliauskas. Pijusi 

(Prano si us). 12.

2754. Kavaliauskaitė, Jadvy-į 
ra <Prano < uktė), 15, mokinė.

4755. Kavaliauskas. Juozas* 
(Simo sunus). 51, ūkininkas, 
Vasiapai. Alunta.

4756. Ka valia uskienė-Kerytė

Jie Saugoja Panamos Kanalą

4668. Kartaševas. Petras (Zi-

(Jono duktė), 41, šeimininkė.
4716. Katavičius. Petras (An-a . .. , . . . ... 47o7. Kavaliauskaite, Janina

tano sunus), 40, ūkininkas Uz- z.’ (Juozo duktė), 20. ūkininke, panai. Tytuvėnai. .--c ,, , ....T 4758. Kavaliauskas. Stasys4717. Katele, Jonas (Antano . ,, , ... .... ■ (Juozo sur.us), IS, ūkininkas.-- 30. Karininkas, Vilnius. 4759. Kavaliauskaitį. E.wni.
Zinaida ' " Katlbeoė - Pranaityte.!(Juo,o ,c
Z Gailiūtė (Antano duktė), 20.. 47B0. Kava|iauska>.

(Tąsa)
4644. Karnauskas. Alfredas ‘ novi j aus sunus), gimęs 1936

(Aniceto sunus), 7. i 4669. Kartaševaitė,
4645. Karpavičius, Kostas i <Zinovijaus duktė), gimus 1933. ~tud^įjtg Kaunas 

(Ant; ’o sunu.s). 19, Šiauliai. j 4670. Kartaševaitė, Katarina 4719. Katilienė, Stasė. 75,
4646. Karpavičius, Viktoras, (Zinovijaus duktė), gimusi šeimininkė, Kaunas. -g --- ‘-ė Vilnių-

40, darbinM^ Ubartai. l935’ m°kinė’ Ukmergė‘ 472°- Kaunienė - Šaltenytė. 4762 KavaUunaSt /uozas 48>
4OT1* Kartašovaitė’ Marija Anelė (Prano duktė), gimusi Lkininka,, visėiakaimis, Vilka- 

t_, Marija (Prano duktė) , gi- -Zinovijaus duktė), gimusi 1930 1898, samdinė. Kaunas. viškis
muši 1899, seimininkė. mokinė. 4721. Katilius, Izajas-Emanu-

4648. Karpavičiūtė, Zita (V ik- 4g72. Kartašovas, Jurgis (Zi- ciis, gimęs 1929, mokinys,
toro duktė), gimusi 1934. novijaus sunus), gimęs 1940. 4722. Katilius, Algimantas

4649. Karpavičienė. Anasta- 4673. Karvelienė. Adelė (An- (Juozo sunus), gimęs 1926.
zija (Vinco duktė), 38. ukinin- iano <juktė), 35, ūkininkė, Vie- 4723. Katiliūtė. Anelė-Ruta 
kė, Margiai, Bartininkai. \ iržėnai, Skiemonys. (Juozo

4659. Karpavičius, Kazys 4ę74. Karuža, Petras, ukinin- mokinė

sunus).
I

c,
Zigmas,

50. samdinys. Vilnius.

4761. Kavaliauskienė. Marija.

šis vaizdelis parodo Amerikos kareivius Panamos Kanalo zonoj. Dalis jų sėdi apžergę mil
žinišką patranką, kuri saugoja Panamos Kanalą nuo priešų. Ji muša per 32 mylias.

duktė), gimusi 1932.

476o. Ka\aliunienė, ūkininkė. 4789. Kaziukonaitė. Vanda, (Stasio duktė), gimusi 1905, 4819. Kazlauskienė, Juzefą
4764. Kavaliūnaitė (Juozo , met„ Aiytas. t» naitė, Kaunas.

U *’A’ v 4790. Kazlas, Pranas (Vinco 4805. Kazlauskas, Otonas dynai, Pabradė.
4765. Kavaliūnas (Juozo s.). ?Unus), gimęs 1907. mokytojas, (Povilo sunus), gimęs 1901, 4820. Kazlauskas,
4766. Kavaliūnas (Juozo s.). Panevėžiukas, Babtai. samdinys, Vilnius.

_ <

43, ūkininkė (su uošve), žvirgž-

(Rapolo sunus), 34. ūkininkas, kas, Gudakiemis, Onuškis.
Malinauka, Vilnius.

4651. Karpavičienė, Rozalija,
32, ūkininke.

4652. Karpavičiūtė, Marija tro sunus)t 32, gelžkelietis. Vie- Utena.
(Kazio duktė), 11. [vjs

4653.. Karpavičius, Zbignevas, 4g77

4675. Karuža, Jonas (Kirilio (Juozo duktė), gimusi 1934. 
unus), 62, invalidas, Vilnius. 4725. Katinas. Kazys (Kosto

4676. Karvelis, Jonas (Silves- sunus), 60. ūkininkas, Rašė,

4767. Kaveckas, Bogdan (Zig- 4791. Kazlienė - Tatarunaitė,

1901,
' (Martyno sunus), 34, 

4806. Kazlauskienė, Ona (Vin- tas. Kaunas.

juozas 
studen-

4724. Katiliūtė, Teresė-Irena mo sunus). 36. advokatas, gyv. Juzė, 29, šeimininkė (su 2 ką co duktė). 64. šeimininkė, gyv.' 4821. Kazlauskienė, Anasta-
vieta Vilnius. tik gimusiais kudiniais).

4768. Kaveckienė. Idalia. 35. ■ 4792. Kazlaitė, Birutė
4769. Kaveckis, Andrius(Bog- no duktė), 6.

vieta Vilnius.
(Pra- 4807. Kazlauskas,

(Jono sunus), 31, Kaunas.
Algimantas 4808. Kazlauskienė,

* zija (Juozo duktė), 36, samdinė, 
Pranas Tirkšliai.

4822. Kazlauskas, Gintautas

(Kazio sunus). 9.
4651. Karpavičiūtė. Vladė 

(Kazio duktė). 6.
4655. Karpienė, Marta. 67. 

ūkininkė. Linkaičiai. Linkuva.
4656. Karpuškienė, Anastazi

ja, gimusi 1898, mokytoja. Bal
tininkai. Alytus.

4657. Karpuška. Liugarta, 15.
4658. Karpuška. Mindaugas. 

7 metų.
4659. Karpuškis. ūkininkas, 

Balninkai. Alytus.
4660. Karpovič. Teresė. 35. 

šeimininkė, Vilnius.
4661. Kartanas. Juozas (Ka-

Karvelienė,
4726. Katinskas, Leonas, 82, 

Regina Teneniai. Kvėdarna.

Stefa (Antano sunus), 6.
4823. Kazlauskaitė,

(Vinco duktė), 26. šeimininkė. 4727. Katkus. Antanas (Liu-
4678. Karvelytė, Ona (Silves- do sunus), gimęs 1900. samdi-

tro duktė), 23. nys’ Janėnai, Alsėdžiai.
4679. Karvelytė, Irena-žibutė 4728. Katkuvienė, Elena, gi-

dano sunus), 2. 4793. Kazlas,
4770. Kazakauskienė. Felici- (Prano sunus), J. (Prano duktė). 28, Kaunas.

ja (Aleksandro duktė). 65, šei- 4794. Kazlas, Donatas (Pra- 4809. Kazlauskienė. Juzefą, (Antano duktė), 1 m.
no sunus). 2. 75. šeimininkė. Kaunas. ’ 4824. Kazlauskas, Vladas

Kazys 4795. Kazlauskas. Jokūbas 4810. Kazlauskas, Kazys (An- (Kazio sunus). 42. mokytojas,
gimęs 1908, (Amo sunu.s), 58. dailidė, Jo- tano sunus). 42. teisių patarė- Pošnia, Miroslavas.

nava- jas. Kaunas. t 4825. Kazlauskiene,

mininkė, Kaunas.
4771. Kazakevičius,

(Balio sunus), 
Švenčionys.

Laimute

Sofija
4772. Kazakevičienė (su vai- 4796. Kazlauskienė, Ilionija, 48n. Kazlauskas. Teofilius (Motiejaus duktė), 43.

4860. Karvelytė. Elvira-Regi- 4729. Katkaitė, Rita (Antano i kais). 55, šeimininkė. i (Silvestro sunus), 55,
ra (Jono duktė) 2 duktė), gimusi 1936. 4773. Kazakevičius, Stasys 4/97. Kazlauskas, Viktoras, kas> Kalnėnai. Telšiai.

„ .. ... . (Adomo sunus), 40, darbinin- gimęs 1888. mokytojas, Zuikinė, 4812. Kazlauskas.
kas, Marijampolė. A. Panemunė. (Juozo sunus), 17. pardavėjas, jas, Miroslavas.

4774. Kazakevičius, Kazys 4798. Kazlauskienė, Jadvyga Marijampoiė. į 4827. Kazlauskiene, Sofija
(Mato sunus), 41. darbininkas. (Prano duktė), 47, mokytoja. 4813 Kazlauskienė, Elena (Silvo duktė), gimusi Z1903, mo-

(Jono duktė), 4. muši 1908, šeimininkė. seimi-

4681. Karvelis, Antanas (VIa- 473°- Katkevičius, Jonas (Jo
do sunus), 40, ūkininkas. Vie- no suPus):.^m^ 1909’ samdi’

ukinin- r.inkė.
i 4826. Kazlauskas-Kaibuta(Jo- 

Juozas 1 o sunus), gimęs 1905, mokyto-

viržiai. Skiemonys.
4682. Karvelytė,

(Antano duktė), 14.
4683. Karvelis, Algirdas (An

tano sunus), 7 metų, Vieviržiai.
4684. Karvelis. Akvilius (An- 

Page. .tano sunus), 5.
4685. Karvelytė, Kazė (Ado

Apolonija

zio sunus), 28. samdinys, .. 
tė, Kędainiai.

4662. Kartanavičius, Bronius 
• Miko sunus), 40. ūkininkas,
Milvydai, šalčeninkai.

4663. Kartasinskienė. Marija,sunus), 31, inžinierius, Vilnius.
(Liudo duktė). 32. ūkininkė.; 4687. Karvelienė. Uršulė(Mo 
Gascevičiai, Jašiūnai. ; t’ejaus duktė), 35. telegrafiste.

4664. Kartaševas, Zinovijus Vilnius.
(Jono sunus), gimęs 1903, ūki- 4688. Karvin-Kuliša, Stasys, 
ninkas, Ukmergė. ;<imęs 1893, Vilnius. •

4665. Kartaševičienė, Ona 4689. Kasakauskas. Mikas 
(Marijono duktė), gimusi 1910, (Zigmo sunus), 26, ūkininkas, 
št imininkė.

4666. Kartaševaitė.
(Zinovijaus duktė).
1929. mokinė.

nys. Radviliškis.
4731. Katkevičienė. Monika
4732. Katkevičiutė, Laimė 

(Jono duktė).
4733. Katkovska, Elena (Zig

mo duktė), gimusi 1924, moki
nė, Vilnius.

4734 Kaulakis Kostas (Jun.

mo duktė), 45. darbininkė, Vii- -ai pjetavas
zo sunus), 42, ūkininkas, Vatu- Vilnius.

Marijampolė.
4775. Kazakevičius, Alek-. 

sandras. 55 (su šeima), samdi
nys, Sovaičiai, Mažeikiai.

4776. Kazakevičaitė, Viktori
ja (Otono duktė), 19. sįuvėia.

4799. Kazlauskaitė, Irena (Petro duktė). 50. slaugė, Za- kytoja.
(Viktoro duktė). 18, mokinė. rasai. 

4800. Kazlauskaitė. Viktorija
j 4828. Kazlauskas, Viktoras 

4814. Kazlauskas, Vladas(Ka- (Vinco sunus). 32. samdinys.
(Viktoro duktė). 16. mokinė. sunus). gimęs 1901,

4801. Kazlauskas. Mikas, 16. *ojas, Pošnia. Alytus.
invRUivs, v imiuo 4Q 1 K. 

'40 1-7.
Ta' -------3nrVj,y-

mus.
4686. Karvelis, Stasys

4777. Kazelienė, Sofija (Ju-
4802, Kazlauskas. Juozas, 45. 45. šeimininkė. Pošnia. 

mokytojas. Girininkai, Pakuo- 4816. Kazlauskienė.
4735. Kaulakis, Juozas (Juo-i liaus duktė), 62. ūkininkė, La

ičiai, Alunta.
4778. Kazela, Vladas (Stasio 

sunus), 28. ūkininkas.
4779. Kazėnas, Petras (Anta

no sunus), 78, ūkininkas. Tur
geliai, Vilnius.

4780. Kazenienė. Marija (Au
gustino duktė), 53. ūkininkė. 
Andrejavas, Trakai.

4781. Kazenienė, Sofija, 68,

(Jono zo sunus) 35 Židikai.

Kiškeliškiai, Siesikai 
Elena 4690. Kasakauskienė. Marija 

gimusi <Medardo duktė), 24. ūkininkė.
4691. Kascenskas. Juozas

4736. Kaulakis, Mečys (Jero
nimo sunus), 34, samdinys, Sil
vestrai, Laukuva.

4737. Kaunas, Jonas-Leonas- 
Keistutis. 31 m. (Jono sunus), 
karininkas. Vilnius.

4738. Kaunienė-Sidzikauskai- 
tė. Ona (Bernardo duktė). 35. 
mokytoja, Kybartai.

moky- j Vyšpiniai. žvirgždaičiai.
1 4829. Kazmazinas. Mikas

Sofija. • (Antano susus), 42. samdinys, 
, Vilnius.

Sofija 4830. Kaznauskaitė, Aleksan-
47, ūkininkė, dra (Jono duktė), 22. artistė,

4803. Kazlauskas. Julius (Jo- Vilnius. 1 anevėžys.
kubo sunus), 35, inžinierius, 4817. Kazlauskaitė. Lidija. 4831. Kaznauskaitė, Marija 
Biržai. Vilnius. * (Jono duktė), 18. darbininkė,

4804. Kazlauskaitė, Marija 4818. Kazlauskaitė. Juzė. Panevėžys.

nis. (Jokūbo duktė),

4739. Kaunaitė, Jūratė (Jono I ūkininkė. Prapuntai, švent-
duktė), 6.

4740. Kauneckas.
ežeris.

Bronius 4782. Kazėnas, Antanas (An-
4667. Kartaševas. Mikas (Zi-'(Kazio sunus), gimęs 1911, ka- (Domininko sunus), gimęs 1909 tano sunus). 28, darbininkas

novijaus sunus). gimęs 1937. 1 įninkąs, Kaunas. i karininkas. Kaunas.
4692. Kasilauskis, Vladas. 55, | 4741. Kaupienė. Ona

rdvokatas, Žarėnai.

Kaunas. 
(Igno į 4783. Kazikevičiutė, Grasė

4693. Kasilauskienė. Cabudė.: fava? Luokė
O CT A, ... , „ , —. 1, į _

Pekla
40, šeimininkė.

4694. Kasilauskis (Vlado su
nus), 9 metų.

4695. Kasilauskvtė 
duktė). 7 metų.

4696. Kasmauskas.
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

duktė). 33. šeimininkė, Kauna-j (Antano duktė), 26. darbinin- 

|kė, Biržai.
4784. Kaziliunas, Leonas. 40. 

policininkas. Vilnius.
4785. Kazilrunienė, Vitalija. 

30. Vilnius.
4786. Kaziliunas. Algimantas 

(Leono sunus), 8.
4787. Kaziliunas. Vytautas 

(Leono sunus), 1 metų.
4788. Kaziol-Paklevskis, Ka

zys. 38. (su šeimai, ūkininkas. 
V’ilnius.

4742. Kaupaitė. Danguolė
(Stasio duktė). 10, mokinė. 

4743. Kaupas, Etas (Stasio 
(\ lado;punus), 8> mokinys.

į 4744. Kaupas. Sigitas (Stasio 
Stasys ?unus). 6.

Kunigui gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinu kančią pragaro 
liepsnose. Bet šios kny- 
ges autorius parodo, kad 
vi>a 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 sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “KeM-
vio” Knygynu.

Adresas: “KELEIVIS”
«:16 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

(Jono sunus). 26. vežikas, Kė- 4745. Kaupas. Jonas (Juozo 
dainiai. sunus). 26. karvs. Lentvaris.

4697. Kasperavičienė. Anelė. 4746 Raušvs, Petras. (Dovy-
Seirijai. Alytus. do sunus) 47 technikas. Biržai.

4698. Kasperavičiutė, Juzė 4*747. Kavalčiukas, Pranas, 
(Motiejaus duktė). 33. siuvėja. darbininkas. Kaunas.

! Alytus.
4699.

4748 Kavalčiukienė. Kazė, 
f Jono duktė). 30. darbininkė. 

(Jono sunus), 36, mokytojas, į 4749. Kavalevskis. Julius(Au- 
Smiltynai. Panevėžys. igustino sunus), 34. ūkininkas.

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 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butą 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i 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?
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

Kasperavičius. Matas

4700. Kasperavičienė. Ona, 
38. mokytoja.

4701. Kasperavičius. Keistu
tis (Mato sunus); 9.

4702. Kasperavičius. V’aidotas 
(Mato sunus). 6.

4703. Kasputis, Juozas (Juo- 
70 sunus). 40, Virbalis.

4704. Kasteckas, Mykolas 
(Andriaus sunus). 53. gėlinin
kas. Ukmergė.

4705. Kastonaitis. Viktoras, 
30. samdinys, Kaunas.

4706. Kastonaitienė-Sniečkai- 
tė. Euliolija (Broniaus duktė), 
30. šeimininkė.

4707. Kostonaitė. Imutė (Vik
toro duktė), 3.

•1708. Kašauskas. Stasys. 28. 
samdinys. Kretinga.

Adutiškis.
4750. Kavaliauskas, Kazys j 

: (Kazio sunus). 30. knygvedis,
I Marijampolė.

Florai Sistemos 
Tonikas

Labai 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 galvą ir jūsų mie
gas nesuteikia tinkamo pailsio, jeigu 
kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nu
vargęs ir nevikrus, jeigu turit blogą 
kvapą, apvilktą liežuvi 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 užsisenėjusio

4709. Kašauskienė, Stasė užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz.
.(Stepono duktė), 23, samdinė. ĮbutFtoRAL HERB CO. Dept.

4710. KaSkauskas. Adomas Į fu,, aas. CUNTOH, INO

PAGAKS1M«AI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimai teptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstracijon nevėliau PANEDE 
LIO VAKARO. Siunčiant per paS. 
tą, reikia pasiųsti ii anksto, kad pa- 
aiektų mui nevėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai Į tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal
pint.

Norint. kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, tykiu au pagar»inlmu 
reikia siųsti Ir pinigus.

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

Už pajietkojimus darbininki), par
davimus Ir kitokius smulkius prane- 
Slmus, kaina 2c. ui žodį Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

“Kelalvlo” prenumeratoriams už 
pajleikojlmus giminių ir draugų, kai
na 1c. ui žodį. Mažiausio pajieSko- 
Jlmo kaina «5c.

Norint pajleškotl su paveikslu, 
reikia pashįst fotografija ir klaust 
kainos **

KELEIVIS, 636 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS.

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.

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

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

Kokius vyrus 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 šeimyniškas rei
kalus?

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

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

Be to, “’leisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis 7—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.’*

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
Čia Žuvo Arti 500 Besilinksminančių Žmonių

COCOANUT GROVE KLIUBO GAISRAS 
—BAISIAI ŠIA BOSTONO TRAGEDIJA.

ŽUVO LYGIAI 500 
ŽMONIŲ.

Kliubą valdė da neišaiškin
tas politikierių raketas.
Visi jau žino, kad pagar

sėjęs naktinis kliubas, “Co- 
cianut Giove,” Bostone vir
to baisiausiu ugnies praga
ru. Tuo laiku kliube buvo 
apie 1,000 žmonių. Iš jų mir
tinai sudegė ar užtroško apie 
450 ir apie 200 buvo apde
gusių. Iš apdegusiųjų daug 
iau mirė. Ši utarninka mir-

pasiekėčių skaičių 
500 skaitlinę.

“Cocoanut Grove” kliu
bas sutiaukdavo daug publi
kos. Dar prohibieijos lai
kais ištroškusieii čia visa
dos gaudavo geros “corka- 
ge.”

Oficialiai lo kliubo savi
ninku figūravo žydas Ve- 
lansky, bet kliubo pajamos 
buvo dedamos bankan žino
mojo raketieriaus Ponzies 
žmonos vardu. Keliatas me
tų atgal kitam panašiam 
kliube buvo nušautas rake- 
tierius Solomon. Dabar sa
koma, kad iis buvęs Cocoa- 
nut Grove kliubo partneriu 
ar savininku.

Bendrai, spauda netiki, 
kad Velansky yra to kliubo 
tikras savininkas. Jis yra tik 
“frontas.’’ už kurio slepiasi 
tikrieji kriminalistai, stam
bus politikieriai. Todėl ir 
saugumo nežiūrėta. Įstatymų 
nepaisyta. Politikieriai ėsda
vo tenai ir lakdavo ir niekad 
nei cento nemokėdavo. Vie
ton pinigu, jie paduodavo 

•“Good

tas kliubas supuvusiam lau
že kėlė sociales orgijas iki 
pražūties laipsnio.

Gyvus ir jau nebegyvus 
žmones vežė i ligoninę am- 
buliansais, vežimais, tak
siai, privatiškais automobi
liais. Į kelioliką minučių 
miesto ligoninės kiemas bu
vo priguldytas negyvais— 
vieni pridengti baltomis 
marškomis, kiti tik savo dra
panų skutais, o kitų ir dra
ikanos buvo nudegusios. Ku
rie dar rodė gyvybės, tie bu
vo nešami į vidų ir guldomi 
emergency \varduose ir ko
ridoriuose.

Lavoninėj vaizdas buvo 
klaikus. Kad aprašyti tą 
vaizdą, mano jausmai dar 
neatsileido. Vienu žodžiu— 
baisiausias vaizdas.

Dr. D. Pilka.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Ši nuotrauka parodo naktinį Cocoanut Grove kliubą Bostone, šimtai jaunų vyrų ir merginų sėdėjo po dirbtinėmis palmomi ilgu visiems reikės žūti liepsnose.
kur 28 lapkričio naktį kilo gaisras ir sudegė arti 500 žmonių. . gėrė. linksminosi ir bučiavosi, visai nejausdami, kad neuž-

Quincy vidurmiesty pe
reitą panedėlį plėšikas už
puolė Westem Union Tele
grafo kompanijos ofisą ir 
pagrobė $600.
t Tel. TRObridge 6330

i Dr. Jobą Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

■ Nedaliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kantp. Inman at. arti Central ak*.

CAMBRIDGE, MASS.

i
t•i
Iiii
i«

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

korčiukes su užrašais: 
fiiend,” “Important person” 
ir tt.

Ištikiu iu. kas gi buvo kal
tininkas šitos baisios trage
dijos? • Tūli sako, kad Stan
ley Tomaszetvski, 16 metų 
berniokas, netyčia deg.uku 
uždegęs diibtinę palmą, iš 
ko kilo gaisras. Sakoma, kad 
vienas svečiu, greičiausiai 
būdamas giltas, išsukę 
elektrikinę lemputę iš lubų, 
dėl šposo. Bartenderis Povi
las Mikalonis paprašė, 
berniokas Įsuktų kitą lem 
putę. Tas užsidegė degtuką 
kad matytųsi kur ta lempu
tę Įsukti. Viena ranka dir
bant, antroj laikant degtu
ką, nuo io užsidegė sausa 
dirbtinė palmė.

Visos kliubo lubos

Žuvę Cocoanut Grove
gaisre lietuviai. Sudegę naktiniam kliube Legijonieriai turėjo dideii

„ .. t,T. , . „ žmonės buvo apiplėšti. balių.Pereitą sąvaitę “Keleivy r
buvo paskelbti šie lietuviai Pradeda aiškėti, kad su- Pereitą nedėldienį South 
žuvę Cocoanut Grove kliubo degę naktiniame Cocoanut Bostono Lietuvių Salėj buvo 
&aisre: Grove kliube žmonės buvo legijonierių vakarienė. Žmo-
" Stasė Kvartunaitė iš apiplėšti. Išimti iš kišenių nių prisirinko tiek, kad ne- 
3rightono. pinigai, numaustyti nuo pir- sutilpo prie stalų. Vakarienė

Ona Čiraitė iš Worceste- štų deimantiniai žiedai, ki- buvo gera ir taip pat gera 
ri0 tiems net pirštai nutraukti, buvo nuotaika. Tik vienas

Jurgis Herman(avičius iš Pavyzdžiui, William Mc- stalas buvo truputį “nukri- 
Brightono. Donough raportuoja polici- vydytas,” nes eidama tuo

Zofija Urbonienė iš Dor- jai, kad nuo jo žmonos buvo stalu bonka degtinės kažin 
chesterio (apdegė) nulupta $1.650 vertės bran- kaip misteriškai dingo nuo

Pranė Juodeikienė iš So. ?.en?b?y:.Ei^ ! tą.kliub? stalo—išnyko, kaip zuikis 
Bostono -l1 uz^dejo $1.200 deimanti- magiko skrybėlėj. Matyt,

Stepanė Sviklaitė iš n! ži«d«- $7?° deimantais tarp svečių butą magiko. Ki- 
Brocktono papuoštą laikrodėli ir taip ti stalai gavo po dvi porcijas

Povilas Mikalonis iš P.e- Pat deimantais iškaišytą snapso, o šitas tik po viena. 
vere jr $2o0 skubini žiedą. Is to Po vakarienės buvo pasi-

Kazvs Mikalonis iš South < •‘•■ubo ji buvo nugabenta Ii- linksminimas.
Bostono (apdegė). goninėn, tenai mirė ir lavo- ---------------

Po to paaiškėjo dar šie Valydamas Board of Trade
musų fąutiečiai žuvę ar nu-r j bildingo langus ant State

štreeto, Edvardas Skaleckis 
nukrito nuo devinto aukšte 
ir nuvežtas miesto ligoninėn 
tuoj mirė.

Hudsono lietuvis nuskandi- i Lietuvių radijo programa, 
no japonų karo laivą. ; Lietuvių Radijo Korpora- 

Iš Hudson, Mass., mums cijos programos duodamos
prisiųsta iškarpa iš ang’.ų iš WORL stoties, 950 kilo
jai kraščio, kuri parodo lietu- cikliais.
yio lakūno atvaizdą ir pridu- §ia subatą, 12 d. gruodžio,
ria, kad paskutinėse kovo- nuo 8:30 iki 9 valandos ry-
se su japonų laivynu Solo- programa bus tokia: 1) 
monuose jisai pataikė iš sa- dainos,2) muzika, 3) pasa
vo lėktuvo didelę bombą tie- ka apie “Magdutę.”
šiai į japonų skraiduoli. Jis 
savo vardą ir pavardę rašo 
amerikoniškai: Walter J. 
I.ucien. Jis turi 
ranto rangą.

kentėję t tam pačiam praga
re:

Antanina Pivarunaitė 
(Powers) iš Jamaica Plain.

Jonas Pauliukas (Povėli) 
Norvoodo biznierius.

Juozapina Pauliukienė, 
Jono Pauliuko žmona iš 
Norvoodo.

tos. Panašiai buvo apiplėšti 
ir kiti lavonai ir pusgyviai.

Nedėldienio rytą, nuo 9:30 
iki 10:30, programoj bus 

« L:t"' muzika ir dainininkas Ignas
Kubiliūnas iš South Bosto-; 
no su akompaniste Ema 
Gittziute.

Po programos prašome 
parašyti mums savo įspū
džius, adresuojant taip: 
Lithuanian program, WO- 
RL Station, Boston, Mass.

S. M inkus.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidurių Ligų. 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.

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

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telephone COMmonwealth 9280

Dr. Emil Sauer
PHYSICIAN & SLRGEON

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

72 COMMONAVEALTH AVĖ.
(9 doors from Berkeley s t.) 

BOSTON, MASS.
Egzaminuųtojas Daktarfas 

Bethlehem-ilingham Shipyard. Ine

Tel 8OU 2806 U

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto Iki 7

Scredomta:
Į Nuo 9. ^yto iki 12 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Balkis skersai geležinkelį.
Prie geležinkelio stoties 

Montelloj nežinomi idijota.’ 
padėjo balkį skersai bėgiųf 
kuriais tuojaus turęjo eiti 
Bostono ekspresas. Darbi
ninkai vos tik spėjo bailį
pašalinti, ir tuoj atėjo trau- “Keleivio” skaitytojas, 
kinys. Stoties agentas mano, John Sebego iš Roslindale, 
j'off balkį bus padėję krimi- nusipirko $400 vertės karo 

, nališkai ištvirkę vaikėzai. bonų.Sudegė South Bostono 
“Head House.”

South Bostono pajuiy sto
vėjo gražus angliškos archi
tektūros trobesys, žinomas 
kaip “Head House.” Vasa- 

A. Dzlndzelaitis, leitenan- ros metu jis tarnaudavo kaip 
*1 tas. kuris buvo atvykęs iš ar- ueta besimaudanuems nuąt- 

miios į svečius. lengti ir kartais kaip pne-
en’-1 Elena Jusevičiute (Ūse- p!ąuka ekskursijų laivams, 

vich) iš Jamaica Plain. b<* dabar ^oveJ° u?darytas.
Elena Bartkevičiūte (ište- ,en4 pereitos savaites rytą, 

kėjusi už Carfello) iš Mon- apie o valandą, is nežinomos 
priežasties to budingo vidu-

'__________________ , je kilo gaisras. Kadangi bu-
Parsiduoda Saliunas vo stiDrus vėias, tai gaisrą 

sunku buvo užgesinti ir ug
nis padarė $35.000 nuosto-

aksomas ir______ ________
Vėlesniais laikais buvo 

kad valdžia pla-

buVO I Biznis geroj vietoj, nuo senai iš- 
• - , (dirbtas ir gerai eina. Vieta didelė,įsmustos aksomu. Nuo pal- gali sutilpti lOo žmonių. Bet senatvė

verčia savininką pasitraukti iš biznio. llŲ 
Platesnių informacijų galima gauti I 

' ‘Keleivio” ofise. (53) i
i kalbama.

mės užsidegė 
akies mirksny užliepsnavo 
visos lubos. Liepsnojanti 
medžiaga pradėjo kristi ga
balais žmonėms 
ant nuogu moterų pečių ir 
krūtinių. Kilus panikai, prie 
durų visi susigrūdo ir nega-’ 
Įėjo išeiti. Daugybė jaunų 
merginu buvo taip sumin
džiota. kad kaulai sulaužyti, 
viduriai išleisti. Kitos taip 
apdegę, kad kūnas nukrito 
nuo kaulų. Baisus reginys!

Išrodo, kad kalčiausi bus 
politikieriai, kurių žinioje

TIK $10.500 PARSIDUODA 
DU STORAI IR PENKI APART ant galvų, mentai. Jneigų 82,080, prie Dor- 

chester avė. Dorchestery. Klauskite; 
MacDonald — KENmore 5389 (0>

į nuoja tenai Įtaisyti jurinin
kams mokyklą. Kas tą bil- 
dinga padegė ir kokiais tiks
lais, kol kas neišaiškinta.

KITAS BUDAS PAGELBĖT

Kalėdų Pirkimams 
Laikyk Krautuves
VIDURDIENIAIS

IR ANKSTI 
PRIEŠ ŠVENTES

Tuo jus pagelbėsit panai
kint su«itrru<iimą kurs da
ro nemalonumų ir stabdo 
svsytjo k<*ro tranaportaeiją

AmAbh t/evattd Mway

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!
Mes jau parupinom daugybę 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.
RAŠOMOS 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, 

l’žeikite pas savo Laikrodininką.
KETVIRTIS & CO.

312 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.(tarpe D ir E Street) Tel. SOU-th Boston 4619

TeL 28624

PiCRWICK
"ALE that is ALE"

padarytas iki aukšto gerumo 
ne sulyg žemos kainos

BQFWEO BY HAFFENRFFFCR * CO . Ine . Boiton. Mo... McffERS StNCf 1 «70

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo pa 

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4576.

Gyv. 81182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki B, 
nuo 7 iki B.

Seredom t iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku augrųiinu šviesų. Išag- 
zaminuoju ir priakiriu akiniua.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
«C SCOLLAY SQUARE, Room S» 
BOSTON. Telef. Lafayette «87l 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt iki 7 rak.
Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Inaured 
Moverg)

Perkraustom 
čia pat ir į to- 
limaa vietai.

Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

Wect Rosbury, Mus.
Tel. Parkway 1233-W




