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METAI XXXIX

ALIJANTAI PRADE IO 
LAUŽT SIEGFRIEDO 

LINIJĄ

Musu armijos pasiekė jau 
Parenę ir Saaro klonį

Generolo Eisenhovverio 
pereitą savaitę pradėta o- 
fensyva prieš Vokietiją iš 
vakarų eina didžiausiu štur
mu.

Metzo fortai sudaužyti ir 
sumaišyti su žeme. Einant 
šiam “Keleiviui” i spaudą, 
žinios sako, kad galingoji 
Metzo citadelė jau ameri
kiečių rankose.

Metzas buvo didžiausia 
kliūtis mūsiškiams ant ke
lio. Šitą atsparumo punktą 
likvidavus. Septintoji Ame
rikos Armija per 24 valan
das nužygiavo 12 mylių ir 
pasiekė Saarburgą.

Tuo tarpu Pirmoji Fran
euzų Armija prasilaužė pro 
Belfortą ir per porą dienų 
nužygiavo Reino paupiu 30

FARMERIAI PIRKO UŽ 2 
BILIONUS PASKOLOS

RHNl I

Iždo departamentas skel
bia, kad pernai Amerikos 
farmeriai išpirko 'už 1,250,- 
000.000 dolerių įvairių ka
ro paskolos bonų. Šįmet jie 
yra pirkę bonų už apie du 
bilionus dolerių. Iždo de
partamentas mano, kad iki 
šių metų pabaigos farme
riai išpirks bonų bent už 
pustrečio biliono dolerių.

mylių. Ji dabar varo vokie
čius Pareinės lygumom.

Amerikos generolo I’atto- 
no tankų divizija pasiekė 
Saaro upės klonį.

Visa Siegfriedo Linija 
nuo Olandijos iki Šveicari
jos sienos dabar atakuoja
ma ir laužoma visomis ali
jantų jėgomis.

Karo dalykų žinovai to
dėl sako, kad Vokietija ga
li susmukti dar šią savaitę. 
Nes nei puolimas, nei apsi
gynimas šitokio įtempto 
šturmo negali ilgai išlaiky
ti. Ir kuri pusė greičiau pa
vargsta, tai būna galas.

Alijantų spėkos yra daug 
didesnės. Ir jie turi daug 
daugiau ginklų. Bet vokie
čiai turi stiprias apsigvni- 
mo pozicijas. Jeigu alijan
tų šturmas tas pozicijas 
pralauš, tai Vokietijai bu
sianti iau pradžia pabaigos. 
Bet jeigu vokiečiai šitą ali
jantų puolimą atlaikys, ali
jantams teks dar palaukti, 
iki bus sutvarkyta daugiau 
uostų, per kuriuos jie gaiės 
privežti daugiau ginklų ir 
sustiprinimų.

Taigi, jeigu šią ar sekan
čią savaitę alijantai neper
eis per Reino upę, tai karas 
turės užtrukti da ilgiau. Bet 
anksčiau ar vėliau. Vokieti
ja bus paklupdyta.

Nori labiau suvaržyt 
ateivius

FRONTE REIKIA DAU
GIAU AMUNICIJOS

Prokuroras Biddle siūlo bi- 
lių. kuris leistų areštuot 

įtariamus žmones

Jungtiniu Valstijų gene- 
Gen. Eisenhower pasakė, IS’^, prokuroras Francis 

kad Aaeheno tvirtovė Vo-1B,<,dle.. s‘ul°; ,^a^,KoVgTC‘
kietijo; Imtu buvusi paimta P"1™*? tokl k‘'™

įreiė.^1, »- be specialaus teismo leidi-
mo leistu areštuoti tuos atdaug greičiau, jeigu ne a 

municijoš trukumas. Ame
rikiečių artilerijai stigo 
šaumenų. Biaurųs orai truk
do aviacijos, tankų ir net 
Pėstininkų veikimą: bet 
joks oras negali sustabdyti 
artilerijos sviedinių. Jeigu 
orlaiviai ir negali veikti, 
tai priešą gali sprogdinti 
artilerija. Bet kai ji neturi 
pakankamai amunicijos, 
tai ir ji negali gerai veikti. 
Lygiai taip atsitiko atakuo
jant Aacbena. Per dvi sa
vaites amerikiečių artileri
ja paleido į Aacheną 300,- 
000 šoviniu, bet jų reikėjo 
dau^ daugiau, sako genero
las Eisenhov/er.

eivius - nepiliečius, kurie į- 
tariami nusikaltę ateivybės 
įstatymams.

Šitas pasiūlymas gal bus 
svarstomas dar šioje Kon
greso sesijoje. Biliaus smul
kmenos da nežinomos.

DIDELI FRANCUZU UŽ
SAKYMAI AMERIKAI

2.000 ORLAIVIŲ BOM

BARDAVO VOKIETIJĄ

Šį panedėlį 2.000 Ameri
kos orlaiviu pleškino stra
tegines vietas Vokietijoj. 
Jie susproedė dvi sintetinio 
aliejaus dirbtuves, gelžke
lio dirbtuve ir apšaudė prie
šo armiją, kuri bėgo iš Met
zo tvirtovės. ‘

Francuzijos atstovai Wa- 
sbingtone iau derasi dėl vi
sokių užpirkimų po ka»o. 
Jie sako. kad Francuziiai 
atstatyti jie turėsią nupirk
ti Amerikoje už du bilionus 
dolerių visokių reikmenų. 
Vienu tik garvežimiu gele
žinkeliams reikėsią 700. Be 
to, reikėsią daug naujų bė
gių geležinkeliams, trokų, 
medvilnės, trąšų ir t.t.

TELEFONISČIŲ
STREIKAS

ŽUVO 10 MŪSIŠKIŲ 
LAIVŲ

Ohio valsti ioj pradėjo 
plisti telefonisčių streikas. 
Šios savaitės pradžioje 27 
miestai buvo jau be telefo
no susisiekimo. War Labor 
Board įsakė, kad streikas 
tuojau butu atšauktas ir 
darbas pradėtas. Streikas 
kilo dėl algos klausimo. 
Mat, kompanija mokėjo tik 
$18.25 už 1 savaitę darbo

Laivyno departamentas 
Washingtone paskelbė, kad 
paskutinėmis dienomis Pie
tų Pacifike nuo priešo veiks
mų žuvo 10 mūsiškių laivų, 
jų tarpe 2 naikintuvai. įkartu su ekspensais

ARDO NACIŲ SUSISIEKIMO KELIUS

Amerikos bombanešiai Italijoj nuolatos sprogdina susisiekimo kelius, kuriais 
naciai gauna sustiprinimų. Šioj nuotraukoj matosi vienas bombanešis ir jo 
numestos bombos sprogimas ant gelžkelio tiito Legano mieste.

Prasidėjo 6-toji Paskola 
Reikia 14 Bilioną

KARAS KASDIEN PRA- piliečiai. Kitką sudės tur-
RYJA PO $250,000,000 tingos įstaigos.

--------  ’ Paskolos vajus tęsis iki
Dėl stokos ginklų Europoj 16-tos gruodžio dienos.

buvo sutrukdytos musų Kiekvienai valstijai ir 
'armijos kiekvienam miestui yra pa-
--------  skilta tam tikra kvota.

Šį panedėlį" Amerikoje, Massachusetts valstija tu- 
prasidėįo 6-toji karo pasko-rės sukelti $706,000,000. 
la. Valdžia nori sukelti $14,- Šitoj paskoloj uoliai da- 
000.000.000. Tai reiškia, lyvaus ir lietuviai, kurie v- 
kad tokiai sumai žmonės ra jau išpirkę bonų už mi- 

! ‘urės išpirkti karo paskolos lionus dolerių ir pereitose 
bonų. paskolose. Beveik visose ko-

Paskelbdamas šitą pas- lonijose, kur tik gyvuoja 
kolą, prezidentas Roosevel-į lietuvių piliečių kliubai, y- 
tas pranešė, kad šis karas ra r-uošiami bonų pardavi- 
kainuoja Amerikai po $25,-inėjimo vajai. South Bosto- 
000,000 kas dieną. Jis ra-, no Lietuvių Piliečių Drau- 
gino žmones atsisakyti nuo gija turės tokį vajų gruo-

Estijoj vykdoma “že- Hitleris esąs jau
mės reforma99 nebegyvas

Office of War Informa
tion praneša, kad užėmę Es
tiją, bolševikai tuojau pra
dėjo vykdinti “žemės refor
mą,” kurią jie buvo pradė
ję pirmos savo okupacijos 
metu. Bolševikų “žemės re
forma” reiškia “kolektivno- 
je choziaistvo.” kas esmėje 
yra niekas daugiau, kaip 
valdžios dvaras. Buvę ūki
ninkai paverčiami dvaro 
kumečiais.

Tokią pat “žemės refor
mą” raudonieji okupantai I 
dabar vykdo išnaujo oku- ’ 
puotoj Lietuvoj. Lenkijoj ir 
kitur. Kas tam smurtui prie
šinasi, tuos bolševikų žval
gyba areštuoja arba šaudo 
vietoje.

Paliktas testamentas pave
da visą jo turtą nacių 

partijai

Londono “Daily Sketch” 
šį antradienį išspausdino 
žinią, kad nacių partija da-

Rusai pradėjo kitą 
“ofenzyvą”

Per Londoną atėjo rėks
mingas pranešimas apie ki
tą “didelę ofensyvą,” kurią 
rusai pradėję Latvijoj. Gir
di, “red army has opened 
its grand winter offensive.”

Paskutiniais laikais rusai

džio 3 dieną.
Pirkdami Amerikos karo

bonus, lietuviai turi vilties, 
kad karui pasibaigus Ame
rika neužmirš m1 įsų pastan
gų ir tars satfo galingą žo
dį už nepriklausomos Lietu
vos Respublikos atstatymą, 
ko taip trokšta musų tautu.

bar turinti >ayo rankose pradeda savo ofensyvas
Hitlerio testamentą, kuriuo 
visas ja turtas"*pavedamas 
partijai, o jo giminėms — 
nieko. Tai parodo, kad Hit
leris jau nebegyvas.

Tokių informacijų gavę 
Londone “du diplomatiniai 
šaltiniai.”

Hitleris daugiausia turte 
pasidarė iš savo knygpalai

riksmu, kad alijantai nema
nytų, jog lend-lease pagal
ba raudonajai armijai yra 
siunčiama veltui. Bet, ka
žin kodėl, nesimato jokių 
rezultatų iš tų “ofensyvų”? 
Jau kelias “ofensyvas” ru
sai darė Latvijoj, o vokie
čiai vis dar tebelaiko tenai 
visas strategines pozicijas.

SUDEGĖ MAISTO 
DIRBTUVĖ

Winterport, Me. — Per
eitą savaitę čia sudegė mais
to produktų dirbtuvė, kurioj 
dirbdavo apie 150 žmonių. 
Nuostoliai apskaitomi į 50,- 
000 dolerių.

Dirbtuvėj buvo daroma 
daržovių prezervai — viso
kie farmerių produktai de
dami į skardines, ir buvo 
džiovinamos bulvės armi jai. 
Dabar darbininkai pasiliko 
be darbo. , 1

MASKVA PUOLA NEUT- 
RALES VALSTYBES

Maskvos bolševikų “Prav- 
da” šią savaitę piktai su- 
raumojo prieš Ispaniją, Ar
gentiną ir Šveicariją, kurios 
neleidžia bolševikams orga
nizuotis. “Pravda’ sako, kad 
taip vadinamose neutra- 
lėse valstybėse “vokiečiai 
fašistai susisuko savo gy
vatynus.” Supraskit, mat, 
kad bolševikai savo “gyva
tynų” nesuka neutralėse 
valstybėse.

CIO UNIJOS PIRKS UŽ 
$500,000,000 BONŲ

CIO unijų prezidentas P. 
Murray sako. kad šeštos ka
ro paskolos metu jo atsto
vaudamos unijas pirks nei 
užkabo milionų doleriu bo
nų. , '

Šią karo paskolą remia 
ir Amerikos Darbo Federa
cija.

kės “Main Kampf” (“Mano į Buvo rusai pradėję rėks- 
Kova”), kurią kiekvienam minga “ofensyvą” ir prieš 
geram naciui buvo privalu Varšuvą; Maskvos radijas 
turėti savo namuose, kaip liepė net ir lenkams Varšu- 
kiekvienam geram krikščio-j voje sukilti. Bet kai vokie- 
niui yra privalu turėti Ei b- čiai sukilėlius išskerdė, ru- 
liją. Be to. jis buvo įsigi- sų “ofensyvą” prieš Varšu- 
jęs kalnuose Berchtesgade- vą sutirpo ir išgaravo kaip 
no pilį. Visa tai paliekama sniegas pavasary. Per kelias 
nacių partijai. paskutines savaites Maskva

Kokiu budu Hitleris ga- daug rėkė apie “didelę o- 
vo galą, tikru žinių nėra. fensvvą” prieš Budapeštą

Vengrijoj. Bet šią savaitę 
apie Budapeštą jau nekal
bama.

Tuo tarpu alijantai Vo- 
Office of War Infonra- kietijos vakaruose triuškina 

tion praneša, kad apie 20,- priešą ne riksmu, bet gink- 
000 jaunuoliu Latvijoj yra. lais. Vos kelios dienos at- 
susiorganizave i batalija- gal amerikiečiai paėmė 
nūs, kuriems “vokiečiai Įsa- stipriai fortifikuotą vokie- 
kė eit į požemį” ir iš pasalų čių Aacbena. anglai paėmė 
vesti kova prieš rusus. Prie Antverpą, o šią savaitę a- 
tų batalijonų priklausąs ne merikiečiai paėmė milžiniš- 
vien tik Latvijos jaunimas, ką Metžb tvirtovę, 
bet jaunimas ir iš kitų Pa

ANGLAI SUGAVO NA
CIŲ SUBMARINĄ

LATVIJOS BATALIJO- 
NAI EINA Į POŽEMĮ

balčio valstybių. Jų tikslas 
esąs pridaryti ūsams kuo 
daugiausia nuostolių. Jie e- 
są gerai apgink’uoti ir turi 
gerų maisto atsargų.
SUNAIKINO 11S JAPONŲ 

ORLAIVIŲ

Anglų admiralicija pra
neša. kad vokiečių subma- 
rina “U-570,” kurią anglai 
suėmė Islandijos pakrašty, 
dabar yra vartojama prie? 
pačius vokiečius. Ji jau su
naikino vieną nacių nardo
mąjį laivą ir apšaudė kelia-

Admirolas \iritz prane
ša iš Pacifiko. kad jo lai
vyno orlaiviai šią savaitę^ vokiečių laivu, 
vėl atakavo japonus Mani
jos apylinkėj (Filipinuose) 
ir pridarė priešui didelių 
nuostolių. Buvo sunaikinta 
118 japonų orlaivių, nu
skandinti 3 laivai ir du už
degti.

BELGAI SUTIKO ATI
DUOTI GINKLUS

BOSTONE STINGA 
MAISTO

Dėl trokmaniĮ streiko, 
Bostone jaučiama stoka 
maisto produktu

Belgijoj buvo daug slap 
tų organizacijų, kurios ko
vojo prieš okupantus vokie
čius. Dabar, kai Belgi ją už
ėmė draugingi alijantai, tos 
organizaci jos nutarė atiduo
ti savo ginklus jiems. Gink
lai busią atiduoti da šią sa
vaite.

daugelio dalykų, nepirkti 
nereikalingų daiktų, bet 
kiekvieną dolerį dėti i karo 
paskolos bonus.

“Visi mes negalime stoti 
karo frontan,” sako prezi
dentas. “Ir visi mes negali
me gaminti ginklus. Bet yra 
frontas, kur mes galim pri
sidėti visi. Mes galim visi 
atsisakyti nuo prabangos, 
nuo patogumų, ir pirkti ka
ro paskolos bonus.

TKaras da nepasibaigęs.
Ne, reikės da pakelti daug 
sunkių kovų, reikės dar 
daug pinigų toms kovoms.”

Iš 14 bilionų dolerių, ku
rie turės būt sukelti šios pa- Pereitą savaitę Bostone 
skolos metu, penkis bilio- buvo kilęs keistas streikas, 
nūs turės sudėti paprasti International Brotherhood 

of Teamsters. Chauffers, 
Warehousemen and ‘ Hel- 
pers unijos nariai apskelbė 
streiką ne prieš savo sam
dytojus, bet prieš unijos 
viršininkus!

Kalbamos unijos lokalas 
(25) čia turi 6,000 narių; 
darbus metė daugiau kaip 
penki tūkstančiai narių.

Sakoma, kad unijistai ne
begalėję susikalbėti su li
nijos viršininkais. Pastarie
ji prieš didžiumos nariu va
lią atidėję lokalo viršinin
kų rinkimus ir rengėsi “va
lyti” pačią uniją. Tas “va
lymo” darbas jau prasidė
jęs. Kilus streikui, 14 uni
jistų buvo suspenduota, ne
leidžiant jiems nei pasitei
sinti.

Šis streikas jau supara- 
ližavo maisto pristatymą. 
Susidarė rimtas pavojus, 
kad maisto pristigs ne tik 
civiliams gyventojams, bet 
ligoninėms ir armijos per
sonalui. Pereitos savaitės 
trečiadienį streikininkai ė- 
mė stabdyti ant kelio tru
kus, kurie gabeno maistą ir 
kitas reikmenis. Teko šauk
tis policijos. Trečiadieni po 
pietų jau visi trokai buvo 
lydimi policijos.

Daktaras nužudė fft 
pači j e nius

Paryžiuje prasidėjo įdo
mi byla, kurioje D-ras Mar
cei Peiot yra kaltinamas pa- 
cijentų žudymu. Kaltinama
sis nesigiria. Jis ramiai, 
kartais net su pasididžiavi
mu išpasakojo nužudęs 63 
ligonius. Jis atlikęs tai pa
triotizmo sumetimais, nes 
30 jų buvę nacių viršinin
kai. o likusieji — francuzai 
išdavikai, kurie tarnavę 
svetimai valstybei.

PERMAINOS KINIJOS 
VALDŽIOJE

Amerikai pareikalavus, 
Kinijos valdžioje pasidarė 
permainų, pakeisti 8 minis- 
teriai. Karo ministeriu pa
skirtas Chen Cheng, gabus 
karo vadas. Permainų rei
kalavo ir Kinijos visuome
nė, kuri buvo labai susiru- 
pinus dėl japonų laimėjimų 
Kinijoj. Ar perorganizuotai 
valdžiai seksis geriau, tai 
lieka da pamatyti.

PABĖGO DAR DU NA
CIAI BELAISVIAI

Iš karo belaisvių stovyk
los Maine’o valstijoj šį pa
nedėlį paspruko dar du na
ciai belaisviai; vienas 22 
metų amžiaus rudaplaukis, 
mėlynakis, o kitas 23 metų 
geltonplaukis. Nei vienas 
nemoka angliškai.

Vokietijos vakaruose, kin
ai i jantų armijos dabar- ve
da ofensyvą prieš vokiečius, 
pasidarė tikra žiema. Tas. 
žinoma, mūsiškiams apsun
kina puolimą, o priešui pa
lengvina apsigynima

BOSTONE EINA STREI
KAS PRIEŠ UNIJOS 

VADUS

Atidėti unijos viršinin. ų 
rinkimai ir suspenduota 

14 unijistų

BOLIVIJA ŠAUDO 
MAIŠTININKUS

Klika militaristų Bolivi
joj kėsinosi nuversti prezi
dentą Gualbertą Villaroelį. 
Valdžios radijas šį utamin- 
ką paskelbė, kad preziden
tui ištikimoji kariuomenė 
maištą nuslopino ir 4 maiš
tininkai buvę sušaudyti, du 
pulkininkai ir du civili-i. 
Maištui vadovavęs bu 
prezidentas gen. Qumtand- 
la, kuris dab;^- esąs suim
tas. ,
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I APŽVALGA] J
KAIP IŠRODO “SOVIE
TIŠKA CIVILIZACIJA” 
KRITIKOS ŠVIESOJE

Bolševikų spauda, jų mo
kykla ir valdžia Rusijoj skel 
bia, kad sovietizmas reiškia 
ne tiktai ypatingą ekonomi
nę santvarką, bet ir ypatin
gą civilizaciją, būtent — 
“sovietišką civilizaciją.”

Mark Vyšniak. žymus ru
sų rašytojas ir buvęs Rusi
jos Steigiamojo Seimo at
stovas, “Naujame Žurnale” 
(“Novyj Žurnal”) parodo, 
kad “sovietiška civilizacija” 
nėra jokia civilizacija, bet 
despotizmas, kurio pagalba 
diktatorius stengiasi išsilai-. 
kyti valdžioje.

“Naujienos” atpasakoja 
Vyšniako straipsni taip:

“Bolševizmas yra labiau netolerantiškas, negu bet kuris kitas despctfzmas. Jisai ne tiktai nepakenčia kritikos, bet jisai reikalauja, kad kiekvienas jo valdinys sakytų tą. ką jam diktuoja valdžia. Bolševizmas neleidžia nesutinkančiam žmogui net tylėti.“Be to. bolševizmas visus įtaria, kaipo savo priešus. Nei vienas asmuo sovietų valstybėje nėra saugus — visviena. ar jisai bus paprastas pilietis, eilinis partijos narys, ar aukštas valdžios pareigūnas, štai, įdomus pavyzdys.“Buvo Charkove pagarsėjęs žvalgybininKas Jakovlev. Paskui jisai pasižymėjo ka:p uolus ‘kolektyvizacijos* vykdytojas <emės ūkyje ir ‘buožių’ (kulokų> naikintojas. Už jo didelius nuopelnus Stalinas paskyrė jį i komisiją naujai SSSR konstitucijai pagaminti. Šita konstitucija yra žinoma, kaip ‘Stalino konstitucija,’ ir Jakovlev yra vienas iš jos autorių. O kur šiandien yra tasai garsusis Jakovlevas? Jisai tapo sušaudytas!“Carai, imperatoriai ir karaliai su savo užsr.tamavusiais pagelbininkais šitaip nesielgdavo net žiauriausio despotizmo laikais.“Viena pagrindinių bolševizmo ypatybių yra jo baimė netekti savo galios. Bolševikų diktatorius visur mato ‘priešus’ ir jų bijo — dėlto, kad jis yra uzurpatorius, pagrobęs valdžią klastos rr smurto keliu. Visas bolševikų režimas yra uzurpatorių režimas.
“Todėl bolševikai bijo visų 

nebolševikų, ir, gal but,” dar 
labiau jie nepasr.tiki kits kitu. 
Bolševikų partijoje ir valdžios 
įstaigose nuolatos eina ‘valy
mas-’ Paskui kiekvieną stam
besnį bolševikų valdininką se
ka diktatoriaus šnipai, ypač 
užsienyje.
“Ir nuo šitos baimės, kuri

dieną ir naktį kankina dikta

torių. r.ėra išsigelbėjimo. Jisai 

mato tiktai vieną būdą apsau

goti savo asmenį ir savo galią 

nuo ‘priešų’ tai — nuolatos 

vis labiau ir labiau stiprinti 

savo galią. t. y. vis labiau *ir 

labiau didinant savo valdžios 

despotizmą.

“Todėl yra labai naivus ti?; 

žmonės, kurie įsivaizduoja, 
kad totalitarinė diktatūra gali 

‘sudemokratėti’ arba •sulibera- 
lėti’.”

Šitaip apie “sovietišką ci
vilizaciją” kalba žmogus, 
kuris gerai Rusiją pažįsta.

KAS NUŽUDĖ VYSKUPĄ 
MATULIONĮ?

Lietuviu Informaei ios 
Centras Xe\v Yorke anądien 
gavo iš Švedijos žinią, kad 
bolševikai Lietuvoje nužudei 
vyskupą Teofilių Matulio
nį. Šita žinia buvo patvir
tinta du kartu, taigi apie 
jos teisingumą, rodos, ne
tenka abejoti.

Tačiau Office of War 
Information. Washingtono 
valdžios ištaiga, pranešda
ma tą pačią žinią sako. kad 
vyskupą Matulionį nužudė... 
“vokiečiai.”

Butų labai Įdomu žinoti, 
ar šitas skirtumas yra ne
kalta klaida, ar suži nūs 
faktų iškraipymas. Jei tai 
yra falsifikaciia. tai kas ią 
padarė ir kokiais tikslais?

BOSTON.

KĄ PADARO ANGLIJOJ NACIŲ BOMBOS

čiai kas lieka iš miesto, kur nukrinta naujoji vokiečių skraidomoji bomba 
“V-2.” ši nuotrauka buvo padaryta šiomis dienomis

' *

Kas tinka Lietuvai ir ki
rtom dviem Pabalčio tau- 
| tem, tas tinka ir kitom ma-

Kas Sąvaitę
Kurlink Airija? daug pinigų; jų reikės iki

Jungtinių Valstijų vyriau- bus paklupdyti Hitleris ir 
vbė kreipėsi i Airijos vy- jo partneris Hirohito.

riausybę kad Airija neduo- K d ti vokiečiai,? 
tų prieglaudos karo krimi- * J 
.ralistams. , i Atsirado daugybė tokių

Airijos bosas De Valera mandruočių, kurie perša į- 
■i prašvmą atmetė. Jisai sa- vairiausius planus, ką da- 
ko. kad nėra tokio tarptau- ryti su nugalėta Vokietija, 
tinio įstatymo ir tokios įs- Vienas tų receptininkų 
taigos, kuri butų įpareigo- yra William Ziff. Jisai siu
tą “pavienio asmens reika- lo, kad po šio karo butų 
lą” spręsti. Į paimta bent 10 milionų vo-

Tai mandagus pakvieti- kiečiu kareiviu ir pasiųsta 
mas Hitleriui: atvyk i Pat- prievartos daibams kitose 
ričko apiekos žemę ir tau valstybėse, 
nei plaukas nenukris nuo. Budinga, kad šiam pla

Pastovi Taika Ar Karas?
-------------- ! žom tautom. Net tokia Len-

Dabar visi kalba apie pa- mažiau svers karo metu. ’ Rija jk, šio karo turės daug 
stovią taika šiam karui pa- Taip juk yra dabar. Net to- vargo.
sibaigus. Apie tai kalba di- kia Lenkija, turinti virš 20 T ; rj nė užtikrini 
plomatai, laikraštininkai u milionų gyventojų, nepaje- -
eiliniai piliečiai. Visi su- gia susitarti su vienu ‘dič- 
tinka. kad po šio karo rei-, kiu.”

mo, kad po šio karo mes 
turėsime pastovią taiką.

, _ ... .. -- „ . ;1 . ... Laimė, kad Amerikos žmo-kes ka nois ’ darvti r-vtii-; Pasaulio taikai išlaikyti
gimui kito ir da baisesnio: reikia ne kelių “dičkių,”
karo.

Bet tasai “kas nors” m 
žai pasako. Visos pastan- mažų

nės da kartą išrinko prezi
dentą Rooseveltą. Jo admi-bet visų laisvę ir taiką ger-l • * . tikdarvs “ka

n- blandų tautų — didelių ir: ’ „Lik,:inirn‘„; J&įrt?nors” užtikrinimui taikos-
... i• „i- •- , tegul ir laikinos, bet vistiekgo> ką neis danu ja (augiau mena e- jėgos- bus geresnė už pokarinę 

g°> nedaye buklų paseku. ,r tik išimtinai atsitikimais, įnar<,hjJ Republi^onu a(1! 
Pavyzdžiui. Dumba it on ginklo Bet ir tokiais ministr£jja irP gaI rlebu.
Oaks pilyje buvo valstybių atsitikimais si teise ir prie- f darbiai
konferencija. Joje daug kai- volė turėtų but lygi visiems. į -
beta apie agresorių šuva!- Yra tokių pranašų, kurie i Visi sutiks, kad geriau

bendravimo. Rei-

galvos..
Šio karo metu Airija liko 

neutrali dėl to, kad ten yra 
labai daug neapykantos 
Anglijai. Ta pati neapykan
ta ir šį tarimą padiktavo.

Bet hitlerizmas yra bar
barizmas. pasauliui jis at
nešė didelę nelaimę. Jos 
nematyti, reiškia būti dau
giau. negu aklu.

De Valera apiako kerštu. 
Kurlink eini, Airija? 
Demonstracijos pagal 
įsakymą!

Romoje buvo suruošta 
demonstracija. Ja suruošė

nui pritaria “darbininkų 
draugai” komunistai. Mat, 
ių vodžius kadaise pasakė, 
kad po šio karo jis norėtų 
gauti vokiškų vergų, kurie 
dirbtų Rusijoje.

Prievartes darbus pirma
sis Įvedė Hitleris. Dabar už 
tokią vergiją stoja ir komu
nistai.

Bet ką gi Stalinas darys 
su savais vergais? Uždarys 
koncentracijos stovyklose ?
Šveicariški “fašistai”

Komunistų spauda pra
dėjo naują šmeižto ir melo 
kampanija. Ji puola mažy- 

komunistai ir ju bendrake- “Pra"
loivtai ta bnvn nomioZta ke*tU f?sls 1

Gandai apie Hitlerį. — 
Apie Hitlerį eina visokie 
gandai. Viena žinių agentū
ra paduoda šitokį jų sarašą:

1. Prieš Hitlerio o'YYvbe 
buvo padalytas antras pa
sikėsinimas.

2. Hitleris pabėgo iš Vo
kietijos submarinu ar orlai
viu į neutralę valstybę, vei
kiausia i Argentiną.

3. Hitleris vykstąs slap
tais keliais i -Japoniją pasi
tarti su savo draugu mika- 
du.

4. Hitleris yra išėjęs iš 
proto, o gal jau ir nebegy
vas.

5. Netrukus Vokietija 
pradėsianti taikos overriu- 
ras per Lizboną.

6. ?4iunchene Gestapo a- 
gentai areštavę 70.000 vo
kiečių. malšindami maištą 
prieš nacių valdžią.
7. Berlyne naciai sušaudę 

9 rusus vergus, kurie užmu
šę vieną policininką.

8. Hitlerio sargai nepri- 
leidžiami prie žmonių, kad 
neišpasakotą jo ligos.

9. Generalinis vokiečių 
štabas nusistatęs iki Kalėdų 
padaryti taiką.

GANDAI APIE H’TLERl
kėjo eiti prie praktiško taikos, nei gerove 
darbo, sudaryti tokią orga- tokių, kurie sako, kad šis 
nizaciįą. kuri norėtų ir ga- karas baigsis nauju karu. 
lėtų išlaikyti taiką, pasėkos Sovietų Rusijos elgėsena y- 
buvo tiesiog mizemos. Su- ra toki, kad ji neišvengia- 

Karo

prasta
kombinuotė bus šioks toks 
progresas. Bet pinnoj vie
toj ši kombinuotė priklau
sys nuo bolševikų Rusijos;
antro i   nnn Ancrliicc .Toi
Churchillas ir ateitv ves “i-

leiviai. Ja buvo paminėta 
bolševikų dučo sukakties, 
lapkričio septintoji.

Bolševikai, su Leninu ir 
Trockiu priešakyje, nuver
tė rusų laikinąją vyriausy
bę. Tada jie sakė. kad at
silikusioj Rusijoj bus stei
giamas socialiszmas. Da ir 
šiandien komunistai plepa, 
kad Rusija esanti “socializ-

Hitleris darė viską, kad 
Šveicarija dėtųsi prie agre- 
sorių ašies, bet jam nepa
vyko — Šveicarija liko ne
utrali.

Komunistai dūksta, kad 
Šveicarijoj yra uždraustos 
nacių ir fašistų partijos.

Šveicarijos laimė ta. kad 
ji randasi toli nuo bolševi-

sitarta tik dėl to. kaip tu- roaį ves prie 
retų išrodyti busima vals- Į Tai butų didelė nelaimė, 
tybių organizacija, kuriai nauja ir skaudi rykštė visai takos sferų” dalybas su

tarti, nes atsirado neperko- žmonių, 
piama kliūtis. Sovietų Ru- tautoms 
sija pareikalavo, kad agre- pražūtį.

Ynač mažosioms patautų taika ir ramybė, 
tai reikštų tikrą Bet jei anglai rems aroeri- 
Galimas daiktas, konus — o reikia manyti.

gorius turėtų teises vetuoti kad šio karo metu tokios kad galų gale taip ir bus 
savo oponentus! Rusų de- Pabalčio valstybės neteks — Maskva pati izoliuosis, 
legacija argumentavo taip: apie trečdalio savo gyvento- Tada jei ir neturėsime vie- 
Reikia bausti agresorių, bet jų. Nuo tokio smūgio ir ra- ningų “dičkiu.” Maskvos

įkiško “darbininku roiaus.” 
Bet'"'vietoj socializmo, i S£a!ina. čekistai negali jos 

bolševikai dalė žiaurią Sta-' Pasiekt11 "1 da'-'?1. ta,p’ kal,» 
lino diktatūrą, valstybinį įe-- ™
kalėjimą milionams žmo- Anglijos torių geda — — 
nių. Rusijos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose

mo žeme.”

kankinasi tarp 10-20 milio
nų žmonių, rusų ir nerusų.

Bolševiku klapčiukas To- 
gliatti tatai žino. bet jis pil 
dė gautą Įsakvma. Demon

Anglijos premjeras Chur
chill. kartu su prezidentu 
Rooseveltu, yra parašęs At
lanto Čarteri. Jisai kalbėjo 
ir kalba apie demokratiją, 
apie visų tautų — didelių ir 
mažu — laisvę ir teises prie

stracijos norėjo Maskva iri nepriklausomo gyvenimo.

‘GENEROLAS” ŽIEMA

tam yra reikalingas visų mybės metu bus sunku at- “dičkis” vis dėlto 
sutikimas, ir paties agreso- sigauti. Bolševikiški ir na- perdaug smarkauti, 
riaus sutikimas. ciški barbarai tose šalyse R .

Tai buvo šlykštus oasitv- galabijo visus toliau prasi- “ af n£norės
mojimas iš sveiko proto. Jei siekusius vyrus ir moteris, ^ai’tvbiu ‘ vvrai tu,.a ’ ka
reik,a visu sutikimo kartu intdigentiją. Jetai- po šio nok dalyti. Tikėkime, kad 
,ir agresoriaus, tai niekados karo nebus ramybes, mazy- . . „ .. .
nebus sutikimo. I)a nebuvo tems Pabalčio tautoms grę- ■ uU,™;tokio agresoriaus, kuris bu- šia visiško išnaikinimo pa- ni^ &erul> ° ne M blogui. 
tų sutikęs pats save bausti, vojus. —K. V.
Hitleris juk nebėgo į Var- ................... . 1 ------- -----
šuva, kad ši duotu sutikima
pulti Lenkiją. Priešingai 
jis mielu no>u butų sutikęs 
būti tokioje organizacijoje, 
kurios tarimus jis galėtu Nacių bandymai su 20-tonų ti. Dabar gaminamos “V-2” 
vetuoti ir elgtis kaip tmka-! rakietom nepavyko rakietos sveriančios tik po
mas! -------- 1 toną. Amerikos tokia ra-

Be to. Dumbartono Ąžuo-Į Per kelis mėnesius vokie- kieta negali pasiekti. Vokie- 
lyne kalbėta tik apie galiu-' čiai bandė savo nauja gin- čiai bombarduoja jomis 
gujų kontrolę silpnesniems, klą. “V-2” rakietas. kurios tiktai Angliją. Keliolika jų 
Kol kas, turime “Tris Dič-'svėrė po 20 tonų. tikėda- buvo jau paleista i Paryžių 
kius” — Amerika.*Anglijamieji galėsią jomi-bombar- ir Antverpą. 
ir Rusiją. Prie ju kartais, duoti Ameriką, bet tie ban- Bet Anglijoj tos rakie- 
Dridedama ir Kinija. Vė- dymai nepavyko. Tokių ži- tos pridaro labai daug blė- 
liau ffal bus pridėta ir Fran- niu dabar atėjo iš Londono, dies. Sakoma, kad per ke- 
euzija, nors šiuo tarpu ji j Nežiūrint kad Vokietijai iiaS
yra skaitoma tik posūniu. iabaj stin„a karo mp(jžia. ,enai apie 1,000,(100 tnobe- 

Pati trijų ar keturių i jrų. toms ^kietoms jramin- snif. Apsisaugoti nuo jų nę-
“dičkių'’ idėja yra netikti- ti buvo duota pirmenybė x?.,.InalJ!e^J^Jeic2a=ęrf]’

nenorės

Romos komunistai ją suren
gė.

Tas komunistų Šurnas ga
li duot liūdnų pasėkų. Kar
tą taip jau buvo: komunis
tuojančius triukšmadarius

Bet...
Tolimoje Azijoje yra ša

lis, turinti netoli 400 milio
nų gyventojų, kuri neturėjo 
ir neturi laisvės.

Ta šalis yra Indija. Šim-

Vargu Pasieks Ameriką

atsekė fašistiški galvažu- tai jos žmonių laikomi ka
džiai. su Mussoliniu prieky-Į įėjimuose, jų tarpe ir Java- 

charial Nehru, išmintingas 
vyras ir jokio blogo darbo 
neatlikęs. Bet...

Nehru jau dveji metai 
na bergždžia komunistė ra-‘kaip sėdi kalėjime. Sėdi 
šo: | tik dėl to, kad jis mano, jog

“Kovokite, brangus lietu- Atlanto Čarteris turi but 
viukai, už demokratiją.; geras ir Indi jai. Jis nori 
Mes linkime jums kuo ge-j laisvos ir nepriklausomos 
riaušių pasisekimų...” (Indijos.

“Kovokite, lietuviukai...”
Brooklyno “Laisvėje” vie-

Padėtis Indijoje yra di
džioji Anglijos torių geria.
Dreba žemė, ir nei iš vietos

buvo nuzyliavusi pikietuoti Lapkričio 17 d. kornunis- 
Baltuosius Rumus. tų spauda paskelbė naujie-

Tai “spitri leidukė.” Ji;ną:
neturi vaikų ir galėtų stot į “Rytinėje Prūsijoje žemė 
Waves ar Wacs, bet nestoja drebanti nuo bais.ių mušiu... 
— lengviau sakyti pamoks- Raudonoji armija pirmyn 
lūs tiems, kurie jau kovoja žygiuoja iškelti pergalės vė-

Ta pati komunistė savo 
laiku rėkdavo, kad reikia 
suvaldyti “karo kurstyto
ją' Rooseveltą. Berods, ji

Ši nuotrauka parodo Vokietijos vakarų frontą, kur 
alijantai stengiasi pralaužti Siegfriedo Liniją. laukai jau 
apdengti sniegu ir “generolas” žiema labai apsunkina 
karo veiksmus.

;sa, kol bus nugalėta vartoti viską, kas tik joms negu garsas, todėl at- 
Vokietija. tie “dič- buvo reikalinga. Ir šimtai į**13"1 ™ai

kiai” turės užtenkamai jų buvę paleista oran, ban- '^os- yra v^r?mos
darbo. Naciu Vokietija da dymo tikslais, tačiau nei .meįzlaJ?a- Nakties
galinga, ji turi daug ir ge- viena jų nepasiekusi savo aiKH ^^Jo kaip krin- 
rų ginklų, turi fanatiškų tikslo. Vokiečių mokslinin- ?a”^s ^31gfZf!e^ a,^a 
kovunų. Bet kaip atrodys kai padarę iš to išvadą, ^ora,‘ Kam,teko matyt jas 
toks pokarinis pasaulis, ku- kad dėl savo sunkumo ir S
riame trys ar keturi Gali jo- didelio greičio tos rakietos b0, jo. iwodo kaip te
tai. nuo pakaušio iki kulnų stratosferoj sutrumpa ir nu-! egr stulpai su kryzia-
apsiginklavę, švaistysis tarp eina niekais. Jų greitis šie- -?ne viel?° TaTrY" 
silpnų ir beginklių Dovidų? kė 700 mylių į valandą ir ziav?^e’ tai. sparnai, kūne 
Ka jie turės valdyti ir kaip jos turėjo keliauti stratos- P3*31*0 rakietą ore. 
valdyti? Silpnieji juk ne- fera, viršum debesų, 75 my-
galės ir nenorės priešintis’ į lių aukštumoje. ‘ Chicagietis Dr. B. Berk-

Fagaliau, kas valdys tuos( Kadangi šitie bandymai man buvo pirmutinis žmo-
“dičkius,” kai jie pradės (nedavė pageidaujamų re- gus, kuris suprato, kad pie- 
niautis? Jei taikos metu zultatų. tai vokiečiai nutarę, nės pūkai yra taip pat ge
riems dičkiams nesvarbus bent tuo tarpu, daugiau to- ri, kaip olandiškų Indijų, 
silpnieji, tai jų žodis dar kių didelių rakietų nedary- kopakas.

si. Tiesa 
nacių

ir jos patarimų nereikalau
ja.

What’s the matter, misus 
Eva? Ar bluselės miršta?
Šeštoji karo paskola

Šį pirmadienį prasidėjo

liavą virš Berlyno.
Žemė drebėjo, armijos

žygiavo, bet iki šiol Berly
nas da nemato nei tų žy- 
giuotoju, nei jų vėliavos. 
Kame dalykas?

Tame, kad tai buvo ne
šeštosios karo paskolos va- žemės drebėjimas, bet gir-

rzrva i ie o i ui ojus. Jisai baigsis gruodžio 
šešioliktą.

Norima sukelti da ketu- 
rioliką bilionų dolerių—de-1 
vynis bilionus iš stambiųjų 
biznio įstaigų, o penkis bi
lionus iš pavienių asmenų, 
taip vadinamų eilinių pilie-

i cių.
Nėra reikalo aiškinti, kad 

prie šio vajaus prisidės ir 
ietuviai. Jie pirko pereitų 
caro paskolų bonus, pirks 
ir šios paskolos bonus.

Karui vesti reikia labai

to žmogaus zauna!
St. Strazdas.

NEVEDĘ GREIČIAU IŠ
EINA IŠ PROTO

Nevedę vyrai išeina iš 
proto triskart greičiau, ne
gu vedę. Persiskyrę žmo
nės da daugiau yra palan
kus proto ligoms, negu ne
vedę. Taio sako savo rapor
te New Yorko Psichiatrijos 
Instituto daktarai James 
Page ir Carncy Trandis.

V c v
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KAS SKAITO. RAKO 

TA'* IHJONO KKPRĄftO Į AMERIKOS LIETlP KAS NIEKO NEVEIKU 
TO NIEKAS NEPEIKIA

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Kuzmicko-Uktverio šeimai kadangi tai buvo apmoka- 

pagerbti vakaras gerai mas skelbimas. “Tribūne” 
pavyko • leidėjas sutiko ji dėti ir nu-

....---- — ryti savo melus.
Lapkričio 4 d. Chicagoje Po skelbimu pasirašė virš

buvo suruošta graži pramo- šimtas ehicagiečiu, ju tai
ga Juozo Kuzmicko-Uktvc- pe keli lietuviai — Dr? S»ri- 

kolis, bankininkas Maekevi-rio ir io šeimos pagerbimui. 
Kaip žinia. Kurmickas-Uk- 
tvvrL- šiandien yra ligonis.

Ni ts tą vakarą oras bu
vo netikęs, lijo, bet susirin
ko didelis būrys Kuzmicko 
draugų bei pažystamų. Bu

čius, Voidatas, I)r. Juška ir! 
keli kiti.

Mirė Keistučio Kliubo pir
mininkas Klimas

. . Lapkričio 4 d. čia mirė
vo žmonių ne tiz iš/18 gat- j senas vietos lietuvis, Niko- 
ves apylinkės, bet ir iš demas Klimas. Keistučio 
North Sidės, South Sidės ir Kliubo pirmininkas.
Shiller Parko. .... Kliubiečiai apgailestauja

išrinkusieji gražiai ir savo pirmininką. Jis buvo 
linksmai praleido laiką, be- ramaus budo ir draugiškas 
kalbėdami apie praeities ir žmogus. Komunistai bandė 
< abarties įvykius. Patyrę, jį prigauti i savo bučių ir 
apie Kuzmicko - Uktverio kontroliuoti kliubą. Bet tas 
I adėti jo draugai sudėjo ir jiems nepavyko.
pinigišką auka. Aukojo šie: _ ____

Pooseveit Furniture savi- “Beiiment? kultūros” -ali 
rinkas M. Jovarauskas, 10' Pietinei Chicagos daly.
dol.; J. Sekys iš Hartford, kuri yra žinoma kaip Rose-
Conn., $5; Senas Petras, F. landa?, randasi būrelis mu 
Spakauskas, wm. Shima- į sų tautos išdavikų. Pirm ke 
shius, M. Gendvilienė, G. į lių metų jie pasisamdė vie 
Chižauscas, P. M. Kaitis, ną skiepą prie 104 ’r Mi- 
J Goski. Juzė Kontrimas, chigan gatvių. Ten jie mi-' 
Wm. Grėbliunas, V. Poška, ‘tinguoia ii- savo pramogė-

NAIKINA JAPONUS LIEPSNOSVAIDŽIAIS

Pacifiko salose mūsiškiai pradėjo vaitoti skysčio ugnį prieš japonus. Šita 
nuotrauka pasirodo kaip musiskis liepsnosvaidis važiuodamas per pelkes šau
do priešą liepsnos srove.

VVORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.
Gražus buvo BALF įkyriau# nės j namus. Jis turėjo nu- 

pasirodymas laužtą ranką.
--------  Karys Juozas Tamkus.

Spalių 29 d. vietos BALF sužeistas Francuzijos fronte 
skyrius buvo surengęs pra- i koją, pabuvęs kiek laiko
kalbas Mechanics Bali sa- ligoninėj, paleistas namo. 
lėj. Tvarka vedė adv. Ta- .. T, ,
mulionis. Motėm Piliečiu .. Amonio veikėjo I otru Mi- 
Kliubo Choras, 'Marijonai hausko brolis, Antanas, jau 
Jablonskaitei-Meškienei va-; baigia sveikti Antanas Mį- 
dovaujant, sugiedojo Ame- suskas yra daiiyde, kar-
rikos ir Lietuvos himnus ir PenJeris- .
padainavo šiaip gražiu dai- , ir P- Kl iaučiai ui su- 
neliu. už ka publika karstai j «?“>,■. kadetas Antanas knau- 
papkro ' cialis, aplanke tėvus ir pa-

Karštai kalbėjo adv. M ii- * v?ešėjęs vėlišvyko i plačia- 
leris, kun. A. Petraitis, ma- J^ras žinių semti, 
joras Bennett ir kun. Baka-!.. Sarz. Vytautas Zemaitai- 
nas tis irgi buvo parvykęs 18-kai

$151 jr * dienų aplankyti savo tėve- 
b'is:ra_ liūs. Mykolą ir M. Žemai-

Wm. Track, F. Norvaiša, 
V. Norak ir A. Petraitis— 
po $5; T. Aleksynas, F. 
Smilgis ir Emma Springis

les ruošia. Kad daugiau pa
traukti žmonių dėmėsi, tą 
skiepą jie vadina “lieiuvių 
kultūros sale.” Kažin kas

— po $3: Dr. P. Zalato- tą jų užeigą pavadino‘‘beis- 
lius, G. Zizevičius, St. Lu- mento kultūros’’ sale. Man 
tikas, A. Radomskis, O. i odos. kad toks vardas jai

John Lewis Vėl Pralaimėjo

duoda tie nukrypėliai, bet 
vis dar savo bolševizmą ro
do.

Spalių 29 vakarą ponios
ja, smerkianti Roosevelto dievą Ihinilienė, Juzė Kauk-
administraciją ir jos biuro- J“?'- “t J?kut,ene ,r 
kratų sauvaliavimus. Bet tai’knauctahene. pagamino 

skanią vakarienę Liet. Pil.

Auku surinkta
prie BALF skyriaus prisira-Į l4, .. . .
šė nemažai nauju nariu. Itaiclus’ ĮSVVa-.o čsa"
Publikos buvo apie 5000. vo stovyklą North Carolma. 
Buvo ir Bimbos vaisko. Tie

Angliakasių unijos vadas kė ir unijos leidžiamo‘Mine - liniiicfll haf I ™ vakarienę ^ev. m.
John L,. Lewis tun progos Workers Journal’ reakcinis , ne unijistų, bet Pau?s Kliubo salėje Tai buvo
pagalvoti Jau antim kartu štabas Pm kdk Lewiso balsas. Savo valia y ... t.pagai.ou. jau aniru Kanu siaDas. rei kelto menesius ... . narpixka b.nkrjx;.vdraugiško pobūdžio vaka-
jis pralaimi savo kovoje tas laikraštis rokavo visas'uniJ1.ai Pare,SKe lapkričio voc Viii. i-,,
prieš Rooseveltą. 1940 me- Roosevelto nuodėmes ir

A. Miliauskas - po $1. Vi- tojaj. Tai ir viskas. , CIO orezidentas ir v
so kartu — $117.00. Komunistu eilės čia vra: Parels'Ie- kad >° atstov

ras, kur didžiuma buvo jau-
Iki‘7948 metu Lewis vėl!"™°-..Vakar® ved? P*“** 

t - Knaucialis. Buvo ir kalbų. 
Iš moterų kalbėjo Marijona

npn-np^ijuozaitienė, Anelė Vaišie- 
nepajegs p Laukininkienė, Kbuvt“ tu.WnSfr w j> atsikrami Levvis ‘ir vėl

ie’ai vaniįos ir Writ Vir/initos vardu uOO,- „£ Tho^ppson o gįdina;
►vau- valstijose, daugelis reiškė 'Z i g „ V'n t_.- Ivičienė ir K. Geruliutė —

_ xpelną, viso pasiusi ė §291.- Roseiando komunistai st»i- j kad vy Pnv^°
35. demoralizavo ir neatsigavo, trauktis įs savo vieto:

Dėkojam visiems atsilan- --------
kiusiems i šį parengimą ir Gražiai pavykęs “Naujie- 
prisidėjusiems su pinigine „ų” koncertas
auka. Taipgi ačiū ir laik
raščiams. kurie neatsisakė 
pagarsint ši parengimą.
Dėkojam M. Tananevičiui 
vž spaudą ir klebonui Mar- 
tinkui už suteikimą svetai
nės. Visiems nuoširdus dė
kų!

Rengėjai:
Juozas Rudis.
Jonas Gelgaudas,
Petras Lapenas.

organizacijų narys. Mingila 
yra scenerijų piešėjas, ak
torius, režisierius ir scenos 
veikalų rašytojas. Jis yra 
sukūręs nemaža veikalų. 
Aušrelės Choras yra išlei-

jo parašytą “Gyvenimo 
kraičiuose 
‘Už Tėvy-

dęs 
Ver
dar šie kuriniai 
nę,
nai — Girių Valdonai,” 
“Sapnas,” “Dvikojis Kati
nas” ir “Naminė Audra.”

^erpete,” o rankraščiuose

” “Kas Kaltas?” “Čigo-

Kai kuriuos šių kurinių 
Aušrelės Choras yra jau pa
statęs scenoje iš rankraš
čiu. “Už Tėvynę” yra be 
galo gražus veikalas.

............ _ ... Mingila dar jaunas buda-
vicienė ir K. Geruliutė — yya vaidinęs Varpo

,r Draugijoj, Šiauliuose. Dabar 
jis turi 50 metų amžiaus ir 
serga taip vadinama cukri
ne Hga. Linkime jam pa
sveikti. ' ,

Taip nebuvo. Ir_Pennsyl-: antOmobilistu unijoj buvo 
ną ir nešt Virginiją nu- kilę vaidak *Lewis palaikei™, Janutiene oacinsKit

zidentvstės Industriniu’Or v T®*. Rooseve‘las • Is anf‘1 komunistus. Mažai betruko, rldabnene 11 Dabnhene. 
zioenty.ies įnousmmų ur jiakasi„ gyvenamu vietų k.,d antomohili^tn nniia hu t- i ik-- t nganizazciju Kongrese.. | „š K«a automooinstų unija ou- is Vyrų kalbėjo J. Dva- ... A • »< t «1 ‘ K j ? pakrikusi. Ją išgelbėjo reckas, adv. K. Tamulionis, Worcesteno Moterą Pi-

-pre- vani) 
sineše

BaCiušRične,

D . 1 f •? I "a . eoV -r\;io S Tnhn Tl‘.isiandien jau nesmarkauJa- kas ir kiti. Kalbėjo ir patsPei kun laiką Levio bai.- ■ o. t n Tie^a ir nats Lewis «usi- vakaro vedėjas Kriaučialis.----_vv------ o .. de susitarti su Amenkos wis šiemet neeave toh<o p,.- liesa, n pats rewis susi į j
is. Reikia pasakyti, kad jis į Darbo Federaci ja, bet ir <u' sižadėjimo. kaip 1940 me- Pyko su komunistais, idai-i Visi pasižadėjo darbuotis 
laro progresą. Tai čia gi-Ha negalėjo susikalbėt. it. i tais — rezignuoti iš anglia- neriu unijoje komunistas u% Lietuvą, kad ji

ziai.
Programoj, be kitų, daly

vavo cicerietis Algirdas Bra
zis
daro

liečių Kliubui priklauso pa
gyrimo žodis. Jos visur sa
vo darbu prisideda, visur 
dalyvauja. Ypatingai darbš
čios yra musų jaunosios kar
tos moterys. Jos pasižadėjo 
daug padėti renkant ir tvar
kant drabužius.

Lapkričio 18 d. p-1' Ane
lė Miliauskaitė iš V/crces- 
terio susituokė su ’ ranu

,----------- - -------- < - .Miklušiu iš Cambridge,
datas Deweyr... ba; re apylinkėse tūli komu- čjaį skirstėsi vėlai naktį ge-jMass. Vestuvių pokilis bu-

Taigi. Letvis šiemet buvo metėliau buvo pasišovę or- roj nuotaikoj. 'vo Lietuviu Pil. KHubo sa-
atsargesnis — viešai nėr,a- ganizuoti progresistus. Kai pažiūri žmogus į lėj 12 Vernon St.

Jiems buvo pasakyta: tylė- Bimbos vaiską Worcestery-
kit, arba eisite iš darbo. įp norisi verkt Pusėn p

kuo grei-
męs ir augęs vyras, bet ne- Levais užsispyrė turėti sau'kasiu unijos prezidento vie-! neturi progos nei išsižioti, čiausia atgautų savo nepri- 
nutolęs nuo lietuviško vei-!garsujj 59 distriktą — c r-, tos, jei pralaimės jo kandi-'Kartą Scrantono ir Wilkes- klausomybę ir laisvę. Sve- 
kimo. oruni'zsif'iiiic nicVn datas Dpivpv''... Ba; re apylinkėse tuli komu- skirstėsi vėlai nakti ee-kimo.

Po programosA. Olis neitrinktas teisėju;
laimėjo demakratai ... , . . ...

Rinkimai jau baigti Re- kia1’ kune tęsesi lkl a
publikonai liūsta, o demo- ™cs* v’

bUYO ŠO-
ganizacijas, nieko bendro 
neturinčias su anglies kasi

kratai džiaugiasi. Pastarie
ji laimėjo ne tik Chicagoje, 
bet ir valstijoje. Kitaip sa
kant, demokratai nusinešė 
Illinois valstiją. Nepadėjo 
nei “Tribūne,” nei atsiver-

mo industrija. Tas distrik-
tas buvo suorganizuotas sisakė už be:ey. Bet tai 
vienu tikslu — varyt kyli Į nedaro skirtuko; buvo tie 
kitų pramonių unijas. natys norai ir tas pat dar-

Lewiso 50 distriktas bu- bas. tik veltui dirbos, kaip 
vo ir esti priežastis įvairiau-1 ir 1940 metai? Pati Lewiso 
šių unijinių varžytinių bei unija jo neklauso! Jei toji ,
intrigų. unija nebūtų '.aip apsėsta įkas Y ilkelis, nei karčiame

Dariaus-Girėno pamink-' Šių rinkimų kampanijos biurokratinių -arančiu. Le-i.ie nebesuranda “įkvėpimo

BROOKLYN, N. Y.

Iš Dariui-Girėnui pagerbti 
vakaro

tėlio “Daily Ne\vs” agitaci- r . x _
ia. Velionio Knox dienraš- lo komiteto ir kai kurių metu Lewis taip pat~ darė

...... . . je, tai norisi verkt. Pasenę, | Worcesterio lietuviai dir-
Komunistai nutilo ir apie pražilę, susikupnnę vyrai, j ba lietuvybės dirvoj išvien, 
progresistus daugiau negu - j bet bimbiškos dvasios pri- Bet parapijose yra ožių. 
'.ėt._ Vienas lietuvis komu-;sigėrę, kaip makolas degu- trinno Vnw* linzoilio
nistėlis, buvęs “sklokinin- i to. Nuveikti jie jau nieko

negali, tai nors liežuviais 
plepsi, kad Juozo Pypkiaus 
rojus ant žemės geriausia.
Bet jeigu jiems išpirktum

wis senai butų iš jos išlė-! kritikuoti “Luiso mašiną.
kęs. Jis yr? renkamas ne Šie rinkimai Lewisui da __ ,__________ ________

veltui. Vis "dėl to, jis buvo unijistų referendumu, bet vė gerą lekciją ir jis turėtų šifkortes į tą rojų/tai nei
unijos konvencijose, kurios rimtai pagalvoti. Angliaka- vjenas nenorėtų važiuoti.

-—— šiai tačiau netiki, kad jų ____ _
s rūpintųsi dėl tokio Saržentas Vytautas Ada- 

mazmožio.’ Jis eis senuo- monis parvyko 20-čiai die-
Korai buvo nnn, r«mi jiv.mcvų. *<»<»■<» wp««:ju —J- ....... j“.—, PeliuZ°llaCi’° 1F rea Į n.ų. at°stogų. Jis išbuvo Pa-
nusineš Illinois valstiją. Jie bankieto ir šokių. Bankietas Į Lewiso organizatoriai, vei- dais buvo prairta rezoliucį- Keliu. W R M i__ cifiko salose virs 33-jų me

1-ofl “i,r» navvltn nphlncrai Svpėin bn- ■■ ■ '1

tis prieš pat rinkimus pa- draugijų atstovų nutarimu viską, kad pakenkus Roosei ii - i j ________ • _ ta J K,, \zolfni Vic tn iie Hnvf

m; nė. J<ad “up steitas” tik- pavyko neblogai. Svečių bu 
rai baisuos už Dewey. o vo apie 200.
Chicagai reikės tik prisidė- Vakaro tvarką vedė Pa
ti. minklo Fondo pirmininkas

Taip nebuvo. Ir provin- J. Šaltis, kuris pakvietė vi- 
cijoje, ir Chicagoje didžiu-i sų organizacijų atstovus 
m? halsų gavo demokratai. | tarti po žodį. P. Atkočaitis 

Kartu su republikonais kalbėdamas paaukoio ŠIO. 
pralošė ir A. Olis. lietuvis Pakilo visų ūpas ir Streimi- 
kandidatas, norėjęs gauti kis padarė Įnešimą rinkti 
teisėjo vietą. Vis dėlto už aukas Dariaus-Girėno Fon- 
Oli buvo paduota remaža dui. Visi tam pritarė ir su- 
balsų — apie 642 000. aukavo $151.85. (Aukavu 

- šių vardus išleidžiam dėl
McCormick “Tribūne” pr*-, stokos laikraštyje vietos. — 

rijo tavo melus Red.)
Prieš pat rinkimus pulki- Bankieto rėmėjams ir au- 

n;nko McCormick dienraš- kotojams, Dariaus-Girėno 
paminklo komiteto ir drau
gijų atstovų vardu tariame

Maineris.

tyje “Tribūne” pasirodė ap
mokamas skelbimas seka
ma antrašte: “A Libel A- 
gainst Chicago Citizens.” 
Jame buvo kritikuojami re
publikonų partijos agitato
rių ir “Tribūne” melai. Bet...

PABĖGĘ, BET SUGAUTI NACIAI
ŪROOKLYNO LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJŲ SUSI
RINKIMAI

Giuodžio 1 d. įvyksta A- 
orikos Liet. Pil. Kliubo 

, brinkimas. Bus renkama
• valdybos. Narių parei- 
;yra visiems ateiti į susi-
• ir.1-.imą ir dalyvauti valdy- 

.. rinkimuose.
A. L. P. K. Narys. 

Gruodžio 6 d., 7 valandą 
vakare, Am.. Liet. Pil. Kliu
bo name, 280 Union Avė., 
I us šv. Jurgio draugijos su
sirinkimas. Tame susirinki-

nuoširdų ačiū 
Rengimo Komitetas:

Jonas Šaltis,
P. J. Montvila, 
Adv. S. Briedis.

tai kita niena (mat, čia yra 
dvi parapijos). Nors šven
tas raštas sako, “Mylėk ar
timą savo kaip pats save,” 
o vis dėlto tos meilės nesi
mato. O rodos, kad klebo
nams čia nėra ko pyktis. 
Ar gi jau jie negalėtų su
sitaikyt nors iki Lietuvai 
laisvę atgausim?

Teko pastebėti, kad se- 
nesių kariaudamas su japo- nesnės kartos lietuviai, iš- 
nais. Jis sako, kad Pacifiko siimdami pilietybės popie-
salų gyventojai labai drau 
giški Amerikos kareiviams.

Puskarininkis Juozas Kra 
siskas, Juozo ir Jievos Kra- 
sinskų sūnūs, buvo parvy
kęs 16-kai dienų atostogų. 
Paviešėjęs pas tėvus, jis vėl 
išvyko į savo stovyklą Lou- 
sianoj.

Saržentas Trumpaitis, su
žeistas karo veiksmuose, 
dažnai parvyksta iš ligoni-

ras, yra užsirašę kaip “Rus- 
sian.” Ir tokiu “Rvssian” 
randasi labai daug. Gaila, 
kad seniau musų žmonės 
buvo tiek nesusipratę.

Paliepių luozukas.

Čia yra parodyti du naciai karo belaisviai. Kari To- nie bus renkama pusė orga- 
mala ir Wolfgang Kurzer, kurie šią vasarą buvo pabėgę nizacijos valdybos. Visi na- 
iš belaisvių stovyklos Nebraskos valstijoj, šienais dieno- tini turi dalyvauti vireinin- 
mis jie buvo pastebėti laive, kuris ruošėsi išplaukti iš kų rinkimuose.
Philadelphijos. Jie buvo pasislėpę tuščiose aliejaus bač- Jurgio Org. Nary*. į rinkimuose,
koše. Gruodžio 13 d., pusė po

septynių vakare, A. L. Pil. 
Kliubo name bus kriaučių 
ACWA 54 skyriaus pries- 
metinis susirinkimas, kur 
bus renkama didesnė pusė 
valdybos. Kiekvieno kriau-, 
čiaus užduotis vra ateiti i 
susirinkimą ir dalyvauti

Kriaučių*.

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimu. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia nuniTi ir -KET.ETVIS" 

parieniait numrnaift.

90 MILLBIJRY STREET 
WORCE«*TKa. M

» iI



Crtvlrtat Pual*pU KELEIVIS, SO. BOSTON

Nematomasis Pasaulis
Tai buvo 1683 metais. Fo-'ruoti mėsoje surastus au 

tografijos aparato lensų dus. Juokėsi skerdyklų m.i- 
(stiklų) dirbėjas olandas gnatai. tyčiojosi jų gerai ap- 
Leeųwenhoek pabaigė vie- mokami advokatai, bet... 
ną stiklą ir pažvelgė per ii mokslas paėmė vii šų. Buvo 
i vandens lašą ant savo sta- išleisti įstatymai piliečių 
lo. sveikatai apsaugoti. Ir šiai -

Jisai nustebo. Viename dien musų vyriausybė s tr
iaše vandens Leeuuenhoek do inspektorius, kurie pri
mate daugybę gyvūnėlių.. žiuri skerdyklose gamina- 
Jis atitraukė nuo akies stik- mą mėsą, prezervuojamas 
lą ir galvojo: sapnuoju, ar daržoves ir kitką. Pasitaiko 
ką? aip, kad ir šiandien ne vis-

Da kartą ir da kartą jis kas reikiamai prižiūrima, 
žvelgė per stiklą, ir vis tuos Čia, žinoma, kalti inspekto- 
pat gyvūnėlius matė. Vėliau riai. Bet užteks, pakalbėkim 
iis pažvelgė i lėkštę, pripil- apie bakterijas.
tą vandens: pažvelgė i ba- Mikro-organizmais vadi- 
lcs vandeni — ir ten buvo narni ir tam tikri gyvūnėliai 
nesuskaitoma daugybė to- ir musų akiai nematomi au- 
kių gyvūnėlių! * galeliai. Kaip sakėme, vie-

Tai buvo nematomasis ni jų yra naudingi, kiti net 
irusi’ pasaulis. Pirmasis ji labai kenksmingi, parazitiš- 
su ado olandas Leeuwenho- ki.
ek. šiandien tas pasaulis Musų vartojamų mielių 
yra žinomas kaip rr.ikro-or- išradėjas yra niekas d.iu- 
ganizmai arba bakterijos, giau. kaip mažytis augalė- 

Leeuwenhoeko atradimas grybelis. Mielės tac.au 
buvo labai svarbus, bet tais 1 a žmogui naudingom. Joe 
laikais į ji nekreipta domės,i musų duonai rūgti
Kas čia tokio, jei stiklų dir- r ^kil.t. Jų pagalba .ia 
bėjas pamatė mažus gyvu- gaminamas alkoholis ir ki
nelius? Dievas juk suVvėrė ^Iknhal.n m„,„ H,e-
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Paremk Juos! NUSIPIRK KITĄ BONĄ
6-TOJ KARO PASKOLOJ!

—Gut momink, Maike! 
—Labas rytas, tėve!
—Maike. ar tu žinai, kad 

tu labai nais vaikas.
-—Tėvas turbūt nori pini

gų pasiskolint, kad taip 
gražiai mane vadini.

—Tu rait, Maik. Be pini
gų šiandien negali žmogus 
gvventi. ba viskas Dastiou- 

pabrango. Seniau,

sutverti ir tuos mikro- organizmas. Jis 
ta stebėtinų 
damas pusiau.

Karas da nepasibaigė__da
Dėdė Šamas tikisi, kad

toli gražu ne!

Įėjo sutverti ir 
—Bet tėvas negali tokių organizmus, kurių žmogaus 

taksu ant manęs uždėti. akis nemato. Tegul jie sau 
—Kodėl negaliu? gyvena, tegul veisiasi ii
—Todėl kad negalėsi jų dauginasi...

iškolektuoti, jeigu aš neno- Taip galvojo da neišmck- 
rėsiu mokėt. slintas septyniolikto am-

—O kodėl valdžia gali? žiaus žmogus. Leeuvvenho-
—Valdžia, tėve. yra aukš eko atradimu jis mažiausia 

čiausis organizuotos valstv- domėjosi. Turėjo praeit' net 
bės autoritetas. Ji nasako du šimtai metų. kol atšilu

siai pabrango. seniau, bu- seimui ar kongresui, kiek do du mokyti vyrai, Pasteu- 
davo, nueini žmogus į sa-‘ valstybė turės išlaidų ir ras ir Kochas, kurie išaiški- 
liuna. tai už dešimtuką sa- kiek reikia surinkti mokės- no Leeuvvenhoeko atradimą, 
liunčikas pastato ant baro čių iš gyventom. Kongresas Tas žmogaus akiai nemato- 
visa bonką viskės ir didelį jos sąmatą užtvirtina ir nu- masis pasaulis yra jo drau- 
stiklą. Prisipilk kiek nori.; stato, kas kiek turi mokėti, gų ir mirtinų priešų pasau- 

Vaidžia tada eina kolek- lis! Žmogui jisai suteikia 
tuoti. Jei kas atsisako mo- galimybės valgyti skoningą tas Įsigyja 
keti. parduoda jo turtą, duoną, rugusį pieną. suri’L- pagalba bak'

Magaryčioms. Duaavo, pa
stato dar bliudą šilkų ir 
skuneri alaus. Ir visas biz
nis už ten sents. O dabar 
reikia užmokėt 40 centų, ir

auga ir pnn 
litumu. s; il- 
Organizmas 

trūksta pusiau, vėl auga ir 
vėl trūksta. Tas procesas, 
kaip apskaičiuota, kartojasi 
kas dvidešimt minuių.

O tokių mikroskopišku 
organizmų yra piii n oro. 
vandenyje ir žemėje, P r jie 
taip maži, kad žmogus įu 
nemato ir nejaučia. Tik i- 
sivaizduokit: ant siuvamos 
adatos galvutės gali su T - 
ti i pusė miliono baku i Pu!

Kaip sakėm, yra lai';-’ 
naudingi] bakterijų Pavyz
džiui. musu sūriai ii ies- 

skoni tik
rimų rukščių’ į

savitą
kterinii

jo kareiviai tęs kovą toliau—ir jis turi 
kad jus teiksit jiems paramą toliau, nusipirkdami EXTRA Karo 
šeštos Karo Paskolos Vajaus, kuris eina dabar.

pasitikėti. 
Bonų laike

VE KĄ EXTKA$100 BONAS PADARYS:
Jis padės užmokėt už reikalingus ransų •yr.im.s daiktus— 
kanuolės, lėktuvas. lankui maistą.
Jis neleis pragyvenimui eiti bransyn,
4’s užtikrins atsargą jusu ateičiai — Janclinių Valstijų 
\ aidžia garantuoja, kad j»js gausit savo pinigu, atgal.
Jis parodys musu kariams, kad ir jos prisideda:!

Musų šalis da Tcbekariauja— 
O KAIP JUS?

N E W ENGLAND
Bet tėvas negali taip pasi- ir kitką. Bet kartu 
elgti su manim. Taigi nega- matomas pasaulis 

tau įpila į čerkutę kaip' la- lesi ir skolos man atiduoti, duoda džiovą ir kita 
šu nuo skaudančio danties/ —Na. Maike, jeim tu:sias ligas.
Nei silkių, nei alaus maga- man toks frentas. tai gut-
rvčioms jau neduoda. Na, j bai
tai kaip žmogus gali gyven
ti? Katrie bildina šipus ir 
gauna iš govermano geras 
pėdės, tai dar gali pasigert. 
o kain man. vaike, tai regli 
gavėnia. Valuk to, Maike. 
aš ir nutariau užtraukti pa
skola.

—Tai prastas nutarimas, 
tėve.

—Kodėl prastas? 1
—Skola yra sunki žmo

gaus našta. įsiskolinęs žmo
gus neturi ramybės.

—Maike. dabar tokie čė
sai. kad visi skolinasi. Žiū
rėt- Amerikos gcvermanas 
l ok? begotas, n be pasko
lų negali apsieiti. Dabar vėl 
nori ppžiėvt 14 biliionų. Aš 
t<>t ioc ličbos negalėčiau nei 
parašyt.

— Nesakvk. tėve. “<rt)ver- 
manas”: sakyk valdžia.

- Olrait Maike, tegul 
bus ir valdžia. bet ir jai pi-

—Iki pasimatymo, tėve'

HIMLERIS LIEPIA ŠAU
DYT “SILPNUOLIUS”

• 1 •ro’ ha.

C O N F E C T I O N E R Y 
Cambridge, Mass.

COMPANY
tas ne- Mums žinomasis uk-usas
žmogui taipgi bakterijų padarinys. <_______________________

bai- Pagaliau, lietuvis iau žino, . ... .. , ,
kad Bordeno ir Bowmano .S1'y. taigi, nuodingų bak-
pienas nerugsta kaip reikė- ,ft siam®. atsitikime
tų. virsta tik išrugomri Tai atkeka naudingą darbą
dėl to. kad jame nėra tu iT.P3^ zmo erų, sulaiko
naudingi] bakterijų' bakterijų žalingą dar-

Be to. yra kitos bakteri- ....
kurios tręšia mu^'1 ėi»-_ . Žmogui kenksmingos ba

AR ŽINOTE, KAD- i pabaigoj, kada parlamen
tas priėmė specialų įstaty-Kai Pasteuras surado, kad 

karvės pieną reikia virinti 
(pasteurizuoti), milionai
iaunų vaikučių buvo isg-l- 
bėti nuo džiovos. Kai riti 
mokslo žmonės surado bu
dus apsaugoti kitus mais
tus. ypač mėsa. da kiti mi

1920 metų rugpiucio mė 
nesi Jungtinių Valstijų' 
moterims buvo pripažinta 
balsavimo teise.

m a.

jos,

J amerikiečių rankas 
puolė nacių partijos
i aštis Skorpion. kuri ges- seve]t0 prezidentystės metu 
tapinmkai platina taip \o- rejkėjo vest kova su Chica- 
..įec’ų kareivių. Tame laik-,^^ magnatais,
rasty esąsišspausdintas Ge-; kurie ir civiliams ;hyior(,nis 
s tapo viršininko hnrmleno
Įsakymas
vokieti, vistiek ar jis 
aukštas karininkas ar pa
prastas kareivis, kuris tik 
pradės kalbėti apie pasida
vimą alijantams, ar bėgs jų 
pusėn.

pa-. ., lionai žmonju buvo išgelbė- 
lal“' ti nuo ligų. Net Teddy Reo-

kterijos yra tos, kurios iš
šaukia įvairias ligas ir suvas. Visokios .trąšos tik ir " 

gaunamos iš bakterijų. Yra ~
vises industrijos, kurios pa- f3*?11?3 mai5?t3- Jų ,v»a daug.
silaiko dėka tų bakterijų. 
Pavyzdžiui, skurų dirbimo 
industrija, lino industrija ir. 
pagaliau, kempinių indust
rija. Bet to negana, šian-

Matomos nešarvuota aki
mi saules dėmės turi ma
žiausia 59.000 keturkampių 
mvliu.Rudasis meškiukas gims- į 

ta be plaukų ir sveria bis-; 
' i daugiau kaip svarą. Alaskoje nėra nei vienos 

gyvatės ir nei vieno nuodin
go augalo.

Užteks paminėti tik vienos 
rūšies bakterijas — džiovos 
bakterijas.

Nuo Leeuvvenhoeko laikų 
mokslas yra padaręs dide
lę pažangą. Išmokta atskirt 

bakterijas nuo, , . , . kareiviams duodavo su- dien mes turime vaisia pe
; .sau,- .. gedusią mėsa. Karta paties niciliną. kuri mums ... . ... -
vistiek ar jis bUvŲ prezidento akyvaizdeje du bakterijos. Tiesa, penicili- ir TŲ J’‘J}1.0?- Kont‘

chemikai turėjo demonst- nas vra gaminamas is pelė- lolluat?- Pavyzdžiui, musų ____________ 1______________ 2______________ j___  senojoj tėvynėj jau nesiau-

įr naudingas

.FRANCUZU SOCIALIS
TAS BLUM DA GYVAS

Po to. kai Hitlerio legijo- 
nai užėmė Francuziją, na-

Tr niekas neat- Vokietijon buvo išga-
f'poVo skolint. Tai Lo
dė] tu negalėtum man pa- 
trurtri?

_—Valdžiai visi skolina, 
nes ž'no. kad ji atiduos.

—O iš kur ji gaus tiek 
daug atiduot?

—Uždės žmonėms dau
giau mokesčiu, ir atiduos, 
kai išlaidų tiek daug netu
rės. .

—Rokuojasi. iš žmonių 
nažyčios, o kai reikės ati
duot, tai vėl iš jų paims ir 
jų pinigais atiduos skolą?

—Tain. tėve.
Vo ■'"‘'ni taip. tai to

dėl tu bi;a?si man paskolin
ti7

benti visi žymesni veikėjai, 
ju tarpe ir Francuzijos so
cialistu vadas Leon Blum. 
Kiek laiko atgal buvo pa
sklidusios žinios, kad Blum 
miręs ar buvęs nužudytas. 
Dabar tačiau pranešama, 
kad jis gyvas ir sveikas.

RAŠYKIT KAREIVIAMS 
V-LAIŠKUS

Pidžiausi pasaulio vargo
nai raudasi Konvencijos 
Ruinucse, Atlantic Citv, N. 
L

Maine valstijoj užaugina
ma daugiausia bulvių, per
nai ten gauta jų apje 74 
milionai bušeliu.

'1, l*a"t tėvas 
pf<n -- at’^uot.

d'’’—"rin trin

- Tod; 
V tu-

Užjūry yra daug mūsiškių 
kareiviu T Armijos Paštas 
nori. kad rašydami jieųis 
laiškus namiškiai ir drau
gai vartotų vadinamą V- 
Vail, vietoi paprastų laiš
kų. V-Mail laiškai užima 
mažiau vietos. Nei vienas 

da nebuvoMaike Aš na-f V-Mail laiškas 
kaip valdžia: pamestas.

uždės’’’ a”! 
tai*- taksai 
sLoIg.

tavęs taksu ir 
atmokėsiu ta •

Foreign I^anguage Press 
Div. Office of War 1 ,

Information.

APVALĖ KELIĄ Į RUSIJĄ

Brangiųjų akmenų savi
ninkai Amerikoje tasmr-t 
sumoka apie TUO miJionų 

čia raupų liga. Dėl to gali- dolerių mokesnio.
mc but dėkingi mokslui. --------
kuris yra davęs raupų skie- Iki 1934 metų turkai ne
pūs. Ir daug kitų ligų išven- turėjo pavardžių. Jos pra

nebeturi galimybės plėstis.
1

Dabartiniai musų šaldy- 
uvai buvo išrasti v*cr; tam. 

::ad apsaugoti maistą. Jau 
į ius‘atvta, kad bakterijos 
į eisiasi ten. kur yra šilta, 
’altvįn jų veikmė pasiliau
ja Taip pat baktnr’"o.. nc- 
‘uri galimybės pasiekti pre- 
zervuotų - kenuotų maistu. 
Skardinėse ir stikluose mai
tos užvirinamas, ir karins 

užmuša visas bakterija/. Ki
tos gi įsigauti per stiklą ar 

'skardą negali. «
Tai šitaip atrodo musų 

nematomu draugų ir prie
šų pasaulis, mikro-organinis 
pasaulis. Apie ji butų gali
ma daug rašyti, bet užteks 

Juodai marga linija viršuje parodo juros kelią, ku- >r t°’ kas jau pasakytu, 
riuo alijantų laivai gabena pagalbą Rusijai. Iki šiol tas —
kelias buvo pilnas pavojų. Pasislėpę Norvegijos pakraš- ------------- ----
čiuose vokiečių karo laivai užpuldavų alijantų konvo- Bolševikai atidarė ka.-H 
jus ir skandindavo juos. Bet dabar tie pavojai Pašalinti, kų mokyk1^. Mask a pra- 
Ties šiaurės Norvegija anglai anądien nuskan ’i-u, nacių nešė ,xrtd Liubline holševi- 
šarvuotį “Tirpitzą.” o ties pietų Norvegija sur, riKino dalbai andai v .\aialiku umver- « . --- « •• >«■ ----- - - - skiečiai buvo'9 nacių laivus. Kelias Į Rusiją pro Murmano ir Archa 
gėlo uostus dabar apvalytas

Sausio u. musų žemė 
arčiausia prie saules, 

o liepos 4 d. toliausiai.
būna

Agurko grūdelių viduriai

giama tik ačiū tam, Kad tu- dėta vartoti tik 1934 metų gri 
rime antitoksinų. Bakterija, 
patekusi į žmogaus kiną

į nesuvirškina, bet jie ž
nekenksmingi

iai
zmo-

įsne ą. Kuli

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA

SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
šitas veikalas parodo, kaip nuo 1UJ5 metu 

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

o 5b Hro<«n»*«y
KELEIVIS

So. Po«ton. V ism.
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Anglija ir Rusija 
varžosi dėl įtakos 

sferų

Teismas užgyrė 
Smith-Connaly 

Aktą
Chiang-Kaishek tu
rės tartis su ko

munistais?

Lehman vyks į Mask- 
vą tartis su Stalinu

turėt 
kitkas 

Maskvai

vakaru Amerikos Darbo Federaci-
tektu ja gal turės sumokėti 

$500,000 bausmės

Ncv/ Yorke eina gandai, kad 
alijantai siųs ultimatumą 

Čiangui

Penktas Puslapis

NAUJAS PADANGIŲ MILŽINAS

S< r*pps-Howard laikraš
čių tresto bordradnrbis D

-------- iWalk^r sakosi turis“laba
Buvęs Nevv Ycrko valsti- patikėtinu žinių’ ’apie tai. 

jos gubernatorius Herbert kain turėsianti atrodyt po 
b‘hman neužilgo vyks Į karinė E: ropa. Wa!ker sa- 

tartis su Stalino ko:
“An li'a nemano atsisa

Gal tarsis dėl šalpos Pa
balčio žmonėms

Nevv Yorke eina klaikus,,, . 
randai. Sakoma, kad grei- j Maskvą - 
tu laiku Kini’<»s armijų va- vynausybe.
das ('biang-Kaishek gau Lehman yra Jungtinių kyt rr’o it-Jos’sferų 

ir šalpos po.ie. Tuo 
pirminin- bar eina

Euro

Amerikos darbininkų li
nijoms gresia rimtas pavo
jus. Baltimorės federalio 
teismo rūmuose pereitą sa
vaitę užsibaigė svarbi byla. 
kurią buvo užvedus viena 
Maryland valstijos kontrak- 

' torių firma prieš Amerikos 
Darbo Federacijos unijas.

klapsimu jau da-įTos firmos darbininkai bu- 
v-vžytinės tarp vo paskelbę streiką Pasi 

Maskvos. Save ■ naudodama Smith-f'onnallv 
aktu, firma užvedė bylą. 
eikalaudama 500.000 do

leriu atlyginimo už pasida
riusius jai nuostolius dėl to 
streiko.

'-mU-i” Tau Kiiuus vra MasKva. Kusai pa ir Lilijanai panenami Teisėjas Coleman nu-
va'anda ii nieko neveikia savinasi Pabaltį. didelius rusų Įtakos sferoje.” sprendė, kad Sm.ith-Connal-
pr:e.š ūvfrus norėdama f'lotns buvusi°s lenkų žemės Daug priklausysią nuo l.v aktas yra konstitucinis ir
tuo budu’ pn'versti Čian<>ą Besarabijos. Iki šiol tu Amerikos, kuri vra pats sti- firma turi teisės reikalauti
k-d hs iŠDiidvtu komunistu'kraštlI žmonės negavo jo- priausids Jungtinių Tautų atlyginimo.9 .is įspiiayių Komunistų pagalbog Maskva pa_ narys. Jei Amerika nepasi. Unjjos advokataž reika.

sake, kad Pabalčio žmonės priešins, tai pokarinę Euro- jauja bvla persvarstyti, ki- 
yra Rusijos piliečiai ir jais pą dominuos anglai ir ru- tajp jį ’bus keliama' Į Vv- 
“rupinasi” pati rusų vy- sai. _ riausj Tribunolą. Jeigu *ir
riausybę. Pavyzdžiui, lietu- Ryšium su tuo Nevv i orko vyriausis teismas nuspręs, 
vius tremtinius iki šiol ne- žurnalistų tarpe susidarė įa(j Smith-Connally aktas 
galėjo sušelpti nei Raudo- toks džiokas : Vakaru Eu- yj-a konstitucinis, tai firma 
nasis Kryžius. ropa rys Churchillo cigaro gajės kibti ir prie unijų i>

Tais ir visa eile kitų kiau- durnus, o rytų Europa ir do jr pavienių unijistu tur
šimu Lehman turėsiąs su Balkanai — bolševikiškos įo pus (ja blogiau. nes ta-
Stalinu pasikalbėti. Ar jam “makorkos” durnus: bet ar da jr kitos firmos galės da-
pavyks, pamatysim vėliau. Bedė Šamas norės būti se- ,ytj patj? norėdamos su- 

----------------- kundantu, kada Churchill oriauti ”
ir Stalinas susikibs už čiup

sias ' rantų Įsakymą tartis | Ta,utV Atstatymo
i Administracijos

reikalavimus.
Spėjama, kad Kinijos ko

munistus kurstanti Maskva, 
kuriai labai svarbu turėti 
Kinijoj komunistišką “mar
šalą.” panašų Į Jugoslavi
jos komunistų “maršalą” 
Tito.

BANZAI! STALINAS AP
GAUDINĖJA SAVO TAL

KININKUS?
unijas.

Organizuoti darbininkai 
senai reikalauja, kad Smith-

Lapkričio 15 d. Tokio ra- Lėktuvas, kuris galės vežti RoOSCVeltaS reorgtt- fonna£' aktpS butų 
dijas pranešė įdomių nau-! i.n.t»jp«až.cri„ TOSM«S »«»» Xa bm^vei^ te Kom
pjjSiė jrakaiba'’kuriojefei Korine; Aircraft korpora- w .. ~, ,, greso dauguma pasakę plakamą, Rimoje Jis, nastqts pauia ,1V~ Washingtone kalbama, priskaitė Japoniją prie ag- naują .ekuną- , , ,n-o-/iriontu=
resorin i milžiną, kuriam duotas “Bo- ka< prezidentas Koo>e\el-

Tokio radiias sako kadi-,n? Stratocruiser” vardas. tas tĮ,r?s reorganizuoti sa- įokio įauijas sako. Kaa į vo mjrlstenų kabinetą. Bu-
Naujcsis lėktuvas galės siąs pakeistas užsienio rei- 

, ... | iškilti 30.000 pėdu aukštu- kalų sekretorius, darbo sel-
. . . , : mo ir lėkti po 300 mylių i retorius ir žemės ūkio sek-

Agiesoriaus priekaištą J1S! valanda. veždamas no 100 retorius. Gal busią atmainų 
padaręs tik *'•*” 1'’'1 '

Jis nemanąs kariauti su 
Japonija

ag-

radijas sako. 
Stalinas nemanąs to, ką ji
sai sakė. Jisai neskelbė ir j 
neskelbs karo

Naujas oro milžinas t ynų?

tam, kad pa-' 
tenkinti Angliją ir Ameri
ką, iš kurių rusai gauna 
“lend-lease” pagalbos.

Ką iranė ar nemano J,Ur
si jos diktatorius, kaltinda
mas J e poni a. s’nku pasa
kyti; bet kai bus galuti
nai aišku, kad Japonija 
pralaimi karą, jis nesivar
žys.

GAI. IŠTEISINS ADMI
ROLĄ KIMMEL IR 
GENEROLĄ SHORT

ti.
ji

Štai kaip išrodo Boeingo fiimos pastig tas 1 a ,:as orlaivis keleiviams v<ž- 
Jis neš 118 žmonių ir skris 300 mylių Į valandą. Da» utiniai lėktuvai prieš
išrodo tik nykštukai.

NEĮSILEIS KARO KRI
MINALISTUS DIDELIS KNYGŲ KARVENAS

Iki Kalėdų nupiginami labai naudingi * veikalai
Airijos vyriausybė šiomis 

dienomis pranešė Amerikos
ir Anglijos vyriausybėms, . . r ---------
kad ji nemananti Įsileisti Nuo dabar iki Kalėdų Een-Hur— Istoriška apv- 
Airijon jokio ašies .aisty- “Keleivis” atiduoda nupi- saka, labai Įdomus skaity- 
bių vado-karo kriminalisto, ginta kaina labai naudingas mas, didelio formato ir 
Vis dėlto kartu pranešta, knygas. Štai jų surašąs: stambi knyga, gražiai ilius

truota. 472 puslapiai, kaina 
Žemaitės Raštai Karo buvo $1.50, dabar tik 95c. 

Metu. Knyga didelio forma-

kad pati airių vyriausybė 
spręsianti, kas reikia skai
tyti karo kriminalistu, o kas 
neskaityti.

a’rių

Ar Tiesa, Kad Romos
liustruota. piešia baisius ka fe*"
..„ t __ v_.- dinis?—Paraše kun. M. Va
to, ant dailios popieros, i-

“2c,,r p^iškS - 
buvo priimtas skeptiškai. na Ouvo bUc’ dabar 
Vienas arti vyriausybės sfe-’
rų stovjs asmuo pareiškė: i

“Jei De Valero? vjriuu- 
sybė spręs, ką reikia skai
tyti kriminalistu, tai ir na
ciškų gestapininkų viršyla 
Himmleris gaiės būti nekri 
minalistu...

*5"n

greso aauguma jį priėmė 
prieš Roosevelto norą.

HILLMAN NORI LIKVI
DUOTI POLITINĖS AK

CIJOS KOMITETĄ

Šis
pasazienų. ir kituose departamentuose

lėktuvas turi keturis mo- bei sekretoriatuose.
I torus, po 3.500 arklių jėgos Užsienio reikalų sekreto- 
kiekvienas. Turi du aukštus, rius Hull jau geroka valan- 
su privačiais kambariais ir da kaip sirguliuoja. Jei už- 
bendruoju svečių salicilu. sienio reikalų sekretorium 
Galės skristi be sustojimo busiąs paskirtas Hull’ui pri-

klausimas bus svarsto
mas busimoje CIO kon

vencijoje

APSIVEDIMAI

išleido “Keleivis.” 
Didoka ir idomi knyga. Kai- 

Tei.ių Vadovas ir Patarėja, na buvo ?125’ dab»>—50e.
—sutaisė L. de Marasse, 
vertė V. A. Juristas.

Tai yra
Tas knyga, kur Biblijos pasako-

Biblija Satyroje

teisių rankvedis susideda iš jimai yra atvaizduoti juo- 
138 puslapių ir aiškina vi- Ringais paveikslais. Kaina 
sokius Įstatymus, kuriuos buvo $1.00, dabar tik 50c. 
kiekvienam naudinga žinot. • »>. *Štai tik keletas pavyzdžių: n Kokiu* Dievus Žmones

! Kaip daryti kontraktus ir ^rb'n^?ge?e’.rPara‘£ 
sutartis raštu, telegrafu ir Iksas. Tai labai įdomus ir 
gyvu žodžiu; kaip kontral;- Pamokinantis leidinys. Die-
tus bei sutartis panaikinti? ,r l,k>'blJ lst‘,,nJa P^.U<T 

i.,.-*.- K „„J..1'. <> TZ„:.. dama nuo saules garbini-

vien senovės lietuvių

Pajieškau apsivertimui rtraujrės. 
jaunesnės kaip 25 
40 metų. Turi 
ir nevartoti
turno nedaro.__ ____ _____ ________ T
neturiu, gyvenu vienas, su viršum saugoti savo garnį n 
40 metu amžiaus, 5 pėdų ir 11 co- “..„.j. mnrL- ’’ V tiri Įriti 

plaukų. Turiu prapertę $6,000.00 ver- nepamėgdŽiotU ? Kaip da- w w

vaitę. Mano prapertė randami Kich- n. ai p L'auil ZVIIICS IK? niūria- - - , • -r» r i -
monde. (ai., 15 mylių nud San Eran- m.,4? TCac rlavirti Kirilu ui’ Vaičių IT SVentUjų. Bet kny- 
eiseo. Kuri norėtų jrvventi kalnuose, . . ’ ~ np vpliermin nomidžinnorėčiau kart su pirmu laišku pri- žeistu darbe aroa gatve- t.a. ?.c 1 ®11Pni° popuazio.

karyje? Kaip paskelbti ban- Ppeslngai, Ji parodo, kad
'"'oi; kvotą savo hom? Kaip pa- !l,evu.s P?1?5 tt"!”?®8 kun» 

ir patys juos naikina. Kny-

Grnodž’o pradžio te tur 
1 ut prasidės admirolo Kim- 
į^elic ir majoro generolo 
Sborto byla. Jiedu yra kal
tinami dėl Perlų Uosto tra
gedijos. Kada 1941 metu 
grut'džio 7 diena 
puolė tą uostą, tai musų lai 
vyno ir armijos vadovybė 
buvo visiškai nepasiruošus 
tą ptiol'mą atremti.

Washingt( ne daugelis v- 
ra t' s nuomonės, kad admi-

CIO unijų rateliuose Nev 
Yorke kalbama, kad Amal
gameitų unijos vadas Sid
ney Hillman pasisakė už 
likvidavimą Politinės Akci
jos Komiteto. Hillmanas 
manąs, kad tas komitetas 
savo pareigas jau atlikęs ir 
daugiau nereikalingas. Kiti

imtinas žmogus. Hull sutik
siąs rezignuoti. Jis tačiai 
labai nenori, kad jo vieta 
tektų Wallace’ui ar Sumncr 
VVclles'ui. _

Į darbo sekretorių numa- CIO unijų vadai tačiau ma
tomas Darbo Federacijos• n.f* ^ad jis.tuietų pasilikti, 

Kelionė busianti nebran- vadas Tobin, kuris rėmė Dk įeiketų jį kiek įeformuo- 
gi. palyginus su dabartinė- Roosevelto kandidatūrą ii “• 

kuriam nėra priešingos CIO
- unijos. Žemės ūkio sekreto- ,.w . . v r.
KON- rium gal busiąs paskirtas uzkanauti i arbo I arti ją.

Wallace. nors Rooseveltas ketina pasitraukti ir iš jos. 
norėtu skirti ii

bent 3.500 mylių.
Naujosios rūšies lėktuvai

pradėsią kursuoti tik po 
karo. Jie kursuosią taip 
New Ycrko ir Los Angeles, 
ir tarp New Yorko ir Ix>n- 
ctono.

mis oi o kelionėmis.

PAVARGĖLIŲ
GRESAS

Hillman. kuris padėjo 
Yorko komunistam-

Iapkričio 14 d. prasidėjo ambasadorium Rusijai.
?aP°in_al atstovų ir senato įiimų --------------—

sėdžiai. Į pirmąjį posėdi
nesusirinko nei pusė kong- 
resmanų ir senatorių. Ma
noma. kad ši paskutinė 78 
Kongreso sesija bus pati 
prasčiausia, daugelis sena- i

Numato 15 metu 
karą

ketina pasitrauKti ir iš
Amerikos' ’^s stos^ i demokratų par

tiją.
Politinės Akcijos Komi

teto reikalu galima laukt 
aštrių ginčų busimoje (TO 
unijų konvencijoje.

n Jas Kimmei ir generolas Joriu ir kongresmanų 
Sbort busią išteisinti. visai nedalyvausią.

■ SIELOS
BALSAI

Kalbėdamas pereitą sa
vaitę Nevv Yorke. kapitonas j

J°Je Eddie Rickenbacker išleis _ __ _
kė nuomonę, kad vargiai i Anglijos r.araų laivynas 
Vokietija bus sumušta iki ,sudavė da vieną smūgi Vo- 
ateinančio pavasario. O ka- kietijos juriu galybei. Tuo- 
ras su japonais galėsiąs už- jaus'po to. kai anglu orlai- 
sitęsti dar trejetą metų. Bet viai sunaikino vokiečiu šar- 
įr tuomet jis nepasibaig- Vuoti “Tirpitzą* du Angli- 
siąs. Tolimuose Rytuose ta- jos skraiduoliai ir keturi 
da prasidėsiąs partizanų naikintuvai užklupo vokie- 
karas, kuns galėsiąs užsi- čiu laivų konvojų \orvegi- 
tęsti nuo 10 iki 15 metų. ’ - - ...

NUSKANDINO DA 9 VO 
KIEČIU LAIVUS

statyti bankrotan kitą? Įs- 
Point Richmonrt, Cai. tatymai apie santuoką (rro-

--------------------------------- terystę). Kaip daromi kont-
Vestis, o ne mestis: raktai (leases) tarp nuorni-

Pajicškau merginos nuo 20 metų ninko ir namų savininko.
amžiaus ir dauciau, Amerikos lie- Jeigu NN pasirendavoio
tuvaites, svono 155 svarų ir dau- , °, r
giau, turi but sentimentališka ir krautuvę ai’ gyvenama]!
sveika, suprantanti šeimyniška py- butą ant kontrakto, ai’ ĮlS 
venima. įTrrmausia atsiuskit savo .ė5 . , . . . , .paveiksią. * (5o> gali tą kontraktą perleist'

JOHN ROBINSON 
406 Washinsrton Avenue,

J. B. I.EIJONIS-TAILOR,
37 Ten Evck St., Brooklyn, N. Y.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtą*.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

kitam asmeniui, ir kuris 
tada atsako už rendą? 
daugybė kitokių klausimu. 
Rankvedėlio kaina $1.0<>. 
bet mes atiduodam už 35c.

iu
Ir

gos viršeliai papuošti seno
vės lietuvių žinyčios pa
veikslu. Kaina buvo $1.00, 
dabar tik 50c.

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

Sveikata — Didelė, gra
žiai apdaryta ir gausiai 
iliustruota D-ro Graičiuno 
f.arašyta knyga. Paprasta 
kaina—82.50; musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai—.Jono Smel- 
storiaus dainos ir eilės. Kny- 

gražiai iliustruota, ap- 
darvta drūtais audekliniais 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Prašom pasinaudoti pro
ga ir Įsigyti gerų knygų nu- 
i igintom kainom. Po Ka-

Gyvulių Protą* — D-ro 
„ , . .. r x , ZelPo mokslinės studijos a

\uifmcni nis, Žievėmis, žiedais. Sek piG gyVUIlUS. Autorius 3IS- 
lomis ir Lapais Joje telpa 311 vardt kiną visokius ketUl koju pa-
r lotyniškai, ir paaiškinimai kokia* ' pi’OČlUS II’ prigimti. RavyZ-
iras eydo ir kaip reikia vartoti džiui. kodėl Šunelis loja ant 
'Prašau is Kanados štampų nesiųsti _ t o tt- ' i i*
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) mcnUilO: IvH reiškia arkliu
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinipn bailumas? Kodėl gyvuliai 
geriausia siųsti Money Orderiu, arbt , .
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-1 SU UOSIO pHprHSt<Xl til-

PAUL Mikalauskas į ri silpnas akis ir greita: ai - 
.06 Athenss^tr^lSTON MASS janka? Ar lapė ištikrujų y- lėdu šito nupiginimo nebus.

ra tokia gudri, kaip žmo- Kainos vėl bus pilnos, 
nės apie ją mano? Kodėl
vieni gyvuliai einasi nuo į Užsakymus prašom siųs- 
savo pnesų. o kiti bėga? Ir,tj šit()kiu adresll;

l'žsirašykil Amerikos

LIETUVIU NAUJIENAS
: Mėnesinis žurnalas 2S puslapių pa daug kitokiu dalyku. KnV- * 
! ,-eiksluotas ir rtaugr skelbimu. Kama ,• , J ,

1.00 metams. Adresas: (52) ga dldellO formato, 212
LIETI VIŲ NAUJIENOS 

432 N. 6th St., Philadelphia 6. Pa.
puslapių. Kaina buvo $1.25. 
dabar tik 65c.

“KELEIVIS” 
636 Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

GliAZIOS EILES, DAINOS 
IK BALADOS.

Knvca p.’iiKošla daugeliu Mpalvuolu puikių pa\eiklių, 
2Z.3 puslapių dydžio, apie 150 įvairių rilių.
JI PALINKSMINS JVSŲ LAISVAS NI O

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EI1.f:S: 

i xi IHMK SEIMYNISKOS IR DtRBiNINKISKOS 
I IKRAI GRAŽI IR TURTINGA KILIŲ KNYGA. 

Andimo apdarai* $1.25. .

birUirm, »■ ret, oapuoAtl knygyną minėta knyn
•• -. U '.nu. •Iii«i|>ir'<e- kn; £* pagirtžiaar*. Hiniym veriančia 
• «UM» tlra.eio" f .n' riniu- galima siusti riestoj, ortnres

konverte. het reiki* aiškiai užrašyt' '•▼o ir “Keleivio" art- 
r~<a ir nepamirškit prilipyt ui3 ccntua markę.

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

nuo 10 iki 15 
Trejetas metų atgal kap 

Rickenbacker yra pasakęs, 
kad šis karas Amerikai kai
nuosiąs daugiau kaip tris 
milionus vyrų. Dabarv v
mano. kad Amerikos nuo
stoliai galės but dar sun
kesni.

jos pakrašty ir pradėjo juos 
atakuti. Devyni naciu lai
vai buvo nugramzdinti ju
ros dugnan, dešimtas išva
rytas i krantą, o vienuolik- 

J1S tas pabėgo.

ORLAIVIAI IŠNEŠIOJO 
22 MILIONU SVARŲ 

PREKIŲ
REUMATIZMO

SKAUSMU

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

»į
I■ I •

11 
»

J ALEXANDER’S 
J CASTILE OLIVE OIL 
{SHAMPOO
{ padarytas ii tikro- 
t jo Castile muilo.
• U. S. P. Išplauna 
} pleiskanas ir rtso- 
S kius kitus nešvam-
• mus ir sustiprins 

, { odę. 50c. už bonks
J ALEXANDER’S
t

K Euro£2!e
paMMM

Per šių metų pirmuosius 
šešis mėnesius lėktuvais bu
vo pristatyta 22 milic-nai 
svarų Įvairios rūšies pre
kių. Dalis šių prekių prista
tyta Į užsienius — ginkluo
toms musų pajėgoms ar

i musų talkininkams.

GAUK

rAIN-EKTOLER
nuo 1867 -eta •.. 

palikimas šeimos tepalas

"Lšlbujiuan 44

HAIR J
REFRESHING TONIC

{ Alieję ir Ortą Gydančiu Vaisto
« Mišinys. Pažymėt.na (ryrtuilė dėl
• plaukų šaknims ir Odos gydymui.
} 50 rentų už bonkų
I Pasižymi savo gerumu Prisiun-
• čiam per Paštų j visas dalis Su- , 
, vienytų Valstijų.
J ALEXANDER’S CO.
• 414 W. RRO\DWAY

SOUTH BOSTON. MASS. J

Jei norite linoti apie karą ir kitus 
(vykina, tai akaitykite "Naujienas**.

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausiM lietnvk| 
dieuaitia Amerikoje.
Uisiraiykite "Naujienas* Iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (liimant CM» 
*•«)» 96.00. Chicagoje ir Europoje 994ML 
Money OrderJ ar čekj siųskite!

-NAUJIENOS”
r 1739 South Halsted Stroet 

CHICAGO, ILLINOIS
Am<>af<fi/m4rf heptf/f
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Moterims Pasiskaityt
ftl SKYRIŲ TVARKO
M. MJCHELSONIENĖ.

Už Ka Dėkosime?
Aš sakyčiau, kad už tai. "ceiling” kainos. Ir nemo- 

jog esam tiek laimingi, kėkim daugiau, kaip val- 
kad gyvenam geriauisoj ša- džios nustatyta. Taip pat 
ly, Dėdės Šamo žemėj. Už ; irkim tik tiek, kiek tam 
tai kiekvienas turėtų but sykiui reikia. Jei kokio pro- 
dėkingas ne tiktai per Pa- dūkio pritrūksta ir sunkiau 
dėkavonės Dieną, bet ir gauti, kaip dabar sviesto, 
kiekvieną savo gyvenimo tai nebėgiokim po visas 
dieną. Tai yra didžiausia krautuves ir nekraukim šal- 
laimė! Čia mes esam sotus, dytuvan. nes pasenęs svies- 
nekenčiam šalčio nei pers?- tas nėra skanus. Kita, vie- 
kiojimų, nei priespaudos, nam perkant daugiau negu 
Turime pilniausią laisvę ir savo dali. kitam visai ne
užtikrintą ateiti. Buti Jun -
tinių Valstijų piliečiu v a

lieka. Neimkim nieko be 
pointų, ant ko pointai yra 

didelė garbė, už kurią rei- uždėti. Jei kurios mėsos ar 
kia visuomet buti dėki - kitu produktų kurią dieną 
giems.

Pianašauja, buk Šime.,
Padėkavonės Dienoj, mažai

KELEIVU

IŠBUVO 7 PARAS SPINTOJE

Čia matosi 9 metų vaikas, David Bourbonnai;

Keleivio” Knygų 
Katalogas;

lės“ jieškoti ir susirado ki- ^4 
tą vedusią moteriškę, Mrs.
Lillian Johnson. 45 metų 
amžiaus. Su ja nuėjo j kitą 
viešbutį. Pastaroji už savo 
‘•meilę” nieko nereikalavo,' 
bet Wilson ir ją nužudė, j

AVilson turi kriminalų re- Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo- 
kordą, yra sėdėjęs kalėji- ristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.
me. Iš Oklahomos valstijos _ __________
atėjo žinia, kad Wilson ga- AR BUV° VISUOTINAS 
lis but tas žmogus, kuris TVANAS? 
pernai tenai nužudė motiną 
ir jos dukteri. Jos buvo ras
tos taingi sumėsinėtos.

zmogzudis laukia arba kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- 
mirties ar kalėjimo iki gy-
VU 3 galvos. žemę apsemtų? Kur tas vanduo da-

KoresD k*r iš Nojaus šeimynosnuicay. atsirasti po tvano juodveidžiai
-------------------------- ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim-

/CSTONISTIS LAKŪNAS SŠJ$
APMOVĘ NACIŲ

faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 
įnigų argumentas gsiuva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės

GESTAPĄ

A r sirengė merginos drabu
žiais ir išliko nesuimtas.

trūksta, pasirinkim tuos, ku- ns Įlindo į įrankių spintą pastatytame armijos trailery kl™*
nų krautuvėj yra pakanka- įr užtrenkė duris. Jis išbuvo ten 7 dienas ir naktis, ne- t ™
mai. Tai yra lengviausias vakps i? :;.-i bnu. Su inn /-i-, . . . .. 1 . ..

Kaina 26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
ST ATYDA VO SAU ŽEM£

Labai įdomus senovės filosofų da-I Bostoną gryžo jaunas
S? T-i daugelį autorių parašė Iksas. Antra

įsoių i
leidiniai apie žemės išvaizdą. Pagal

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- 
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny-

2. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
ug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir paniekinanti kny

ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

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

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

š; knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau- 

ltc. jantiems darbininkams neapkai-
NIHIUSTAI nuojama.Kama ......... ------- 26e.

Tragedija trijuose aktuose. Vei- ązvp, », r/Mr> TFORIH 
kalas perstato nužudymą caro Alek- SUVIAUtaiU ItuniJA.

ir nesun- gjs veikalas trumpais ir aiškiais

Charles Lambert, ■ knygutės dalis yra■ "Išvirkščiasį mo- 
7 k om Af-irado Kalbos.radekavones Dienoj, mažai mai. lai via lengviausias- vaisęs n negėręs, iki buvo paliusuotas. Su juo čia paro- :s ’!i^,as ar5>a *ja,p Atslkas valgys tradicine kala- būdas paiaikvti nustatytas dvt’ io tėvai laimingai ištrukęs iš gesta- Paraše z. Aleksa.

• * 1, • v , tėvai. ________ pininkų nagų. 40 pusL ................
Jo motina jau nesitikėjo

mašinistas, savo sunaus numatyti, nes
kutieną, nes civiliams gy- i kainas ir sulaikyti infliaci- 
ventojams jos nedaug bei-:ją.
ko. Didžiuma kalakutų via 
supirkta tiems, kurie kovu - 
ja už šios šalies laisvę, i ž 
demokratiją. Visi, kure 
tarnauja karo jėgose. jei 
tik jiems bus galima prista
tyti, Padėkavonės Dieną 
valgys kalakutieną. Gi ti' , 
kuriems karo frontas neži
nomas. turi džiaugtis, kad 
yra bet kokios mėsos.

Sakoma, kad kalakutų už
tektų ir civiliams, jeigu 
ne juodoji rinka ir jos pa
laikytojai. Yia gandų, buk 
juodosios rinkes spekulian
tai važinėja pas farmerius 
ir superka visas kurkęs, mo
kėdami net po dolerį nuo 
svaro. Na, jei jie moka po 
dolerį, tai kiek turės mo
kėti tie. kurie pas juos 
pirks? O vis dėlto atsira3į 
tokių neišmanėlių, kurie Į 
pirks, sabatažuodami kain ; • 
lubas.

Visuomet atsiranda sih - 
naprečių, kurie, kad ir už Į 
paskutini centą, bet turi 
gauti tai. ko mažiausia yra 
Jei krautuvės butų užvers
tos kalakutais, kaip seniau 
būdavo, tai tokie valgytu 
vištieną veršieną arba net 
paprastą šolderį. Bet, ot. 
jeigu r.ėra. tai, rodos, kad 
mirs. iei negaus. Jie moka 
pasakiškas kainas ir dar 
tuo didžiuojasi, rodos, kad 
tai padaro juos geresniais 
arba gudresniais.

Nėra čia kuo girtis nei di-į 
džiuotis. Reikia tik rausti 
iš gėdes, kad daveisi gud
riam juodosios rinkos šmu-- 
gelninkui save apmauti ir 
kartu kenkti naminio fron
to pastangoms. Jei visi nie
ko nepaisydami taip pradė
tų pirkti, nežiūrėtų nustaty-

Taip, dėkokime, kad čia 
gyvenam, ir parodykim tą 
dėkingumą visais galimais 
budais, remdami šios šalies 
karo pastangas.

APIE VALGIUS.

Pirkim Bonus
Mes čia susirinkom 
Visi pakalbėt;
Kaip paremti valdžią 
Ir karą laimėt.
Nutarėme pirkti 
Bonus būtinai.
Kad laimėti karą 
Greitai ir tikrai.
Mussolinio nėra. 
Paryžius jau mus, 
Neužilgo gal jau 
Ir Berlynas grius. 
Japonas graudinąs,T Olį 1~voi-1 ” au; •Ud. JdU VV.IC*! ,
Jis mus užkabino 
Dabar jam blogai.
Todėl pirkim bonus 
Visi būtinai.
Tada mes laimėsim 
Šį karą tikrai.
Hitleris galvojo 
Pasaulį valdyt.
Bet priseis ant galo 
Jam kiaules ganyt.
Musų prezidentas 
Sako mums rimtai,
Kad užbaigus karą 
Visiems bus gerai.
Todėl pirkim bonus 
Visi būtinai.
Kad laimėti karą 
Pilnai ir tikrai.

Anykščių Levosė.

ilsivvne kaio
Puvo 24 metu amžiaus. Pa- šį pavasarį Karo Departa- 
liko didžiausiam nuliudime mentas prisiuntė jai tokią kiai scenoj perstatomas ,

._____  ‘motiną Kazimierą česnienę- telegramą: m.
skardinė raudonos lašišos Kucbarskienę ir patėvį. “Su širdperša turime pra-’

Spaudžia širdį matant nešti, kad tamstos sunus, 
kaip beveik kasdien vienas saržentas Charles Lambert, 
ar kitas iš pažįstamų gau- dingo be žinios karo veiks
lia tokių žinių. Nevien jų muose...”
matutės ir tėveliai liūdi; Lambert’ienė liūdo ir ma- 
liudim mes visi tų narsių nė, kad jos sunus jau žu- 
jaunuolių. ' vęs; bet pereitą ketvirtadie-

Reiškiu gerb. Kucbars- ji buvo pašaukta prie tele-

SALMON SU BULVĖM

Kapse, (salmon).
4 didelės bulvės 
1 didelis svogūnas 
3 šaukštai margarino 
3 šaukštai miltu 
l’/ž puoduko pieno 
Druskos ir pčpirų

Bagočių duktė karo 
tarnyboj

. Citrinos sunkos. _ . -
Sutrupinu? žuvi nedide- kiams savo toliausia uzuo-fono ir | ją prabilo sunus: 

liais gabaliukais.' aplaistyk Jau‘? Mam “ ,a"
A. Liutkuviens.citrinos sunka. Išklok kep-

; tuvą eile supiaustvtų vir- . , v o_ ____  _r____
tų bulvių, paskui žuvies ir į)i*į bdisiOS ŽlllOgŽU- saciją, kad pjaunas" Lambert 
smulkiai sukapoto svogūno. r r gudriai apgavo nacių slap-
Apibarstyk druska, pipi- LOS AllįĮ€l(?S ^ają policiją. Buvo taip:
rais ir miltais. Tą atkartok mieste Bombarduojant jam nacių dėl pinigų
iki galo. Padarius sosą iš -_____ pozicijas, buvo pašautas jo

Motina turėjo džiaugsmo, rašyta garsaus anglu rašytojo. Ver 
- j tetų kiekvienam perskaityti. 25c.gi vietos spauda gerą šen- ų 1

veikalas, ls faktais parodo, kaip iki šio! keitėsi 
L» ypatos., draugijos formos, ir kodėl turės buti 

-oc- pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

TABAKAS. DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau- r-vot io viipvt?

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir bbltl IK VALbil. 
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
rasė K. Stiklelis, So. Bo.->ton, Mass. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
1909 m., pusi. 63............................ 25c. Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio

uuii? žmogus silpsta ! Ir dėlko vienas mai-ŽINGSNIb PRIE SVIESOS. duoda sptkų. k-;tas ma.

vieno akto vaizdelis^ ir mono'.o- žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
gas NAŠLAITĖ. Paraše K. S. Lie- druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 
tuvaitė. So. Boston, Mass. , dėl jam reikia riebalų? šituos klausi-
1914 m.., pusl. 23......................... 10c. mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
“SALOMĖJA” Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Arba, kaip buvo nukirsta šv. Jo 
nui galva. Drama viename akte, pa

O. S. S.”
I Arba šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras 
perstatymui. Kaina .................... 15c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybe įstaty
mai su reikalingais klausimais '.r at
sakymais lietuvių ir anglų kalhosa. 
Antra _peržiurėta ir pagerinta

............................ 25c.

pieno, miltų ir margarino, guves jurininkas prisipaži- lėktuvas. Jis nusileido pa- 
uŽDilk karšta ant žuvie -. — nužudę* ir sųaėsinėjęs pasiutu netoli belgo ukinin- 

dvi motsrisKepk ZO 
pečiuje.

minutu karstam

SUOMIŠKA SALOTA 
SU SILKE

Advokato ir Birutės Ba-
tų kainų lubu. tai tuoi ture gočių vyriausioji dukrelė, 
tumėm infliaciją. Dolerio Elaina, įstojo į WAVES ir 
vertė taip nupultų, o reik- pereitą ketvirtadienį išvyko 
menų kainos taip pakiltų, Nevv Yorkan, kur gaus še
kad sunku, butu ka nors nu- šių savaičių pradinio lavi-

nc
ko sodybos, issinarpiiojęs 
iš parašiuto šniūrų, Lam-

KUNIGŲ CELIBATAS.
Trijų aktų ir septynių scena dra- Si knygelė parodo, kodėl Romia 

ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. popiežiaus kunigai nesipačiuoja Čia
Večkys. Kaina ............................. 35c. išaiškint* visa jų bepatystės istorija,

jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
KABĖS NUOTAKOS nupuolimas, šią knygą turėtų per-

Vieno akto drama. vaizduojanti »*>ūyvi įiemrra-' vynis, 
likaii ’vokiečių militaristų žiaurumą ir ne- jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 

laimingą moterų likimą. terįs, dukterjs ir mylimosios nepa-
......................................... 2»>c.Los Angeles policija suė- bertas įlindo šieno kugm ir Kaina

mė tūlą Otto Steve Wilson, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Kelvino Ferdinand de Samogitia
buvusi įunnmką. Suimtasis Kadangi Lambertas jia vi- .domi kny(nJtž -ituo svarbiu Kain* ............................. -5c
vra kaltinamas už baisų jaunas ir smulkaus vei- klausimu ją turėtų perskaityti kiek- kodėl as netikiu-I _ ---- _ I   1_ _1  _ ___ A c* 1/atnliLno «w> zvv o 1> a c L>a s-aPaimk sekančias išvirta, įarbą“— nužudymą ir’su- do vyrukas, belgas ukinin- ^uuUkas^r sofistas. Parašė

pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tovvnsend Pox, D. D., su-

. - , -------- .'—t -- — , — . c.. vBuuerveiue. vertė Vardunas. į DIEVĄ?
ir supiaustyta į mėsinėjimą dvieju moterų, kas JI aprengė merginos Kaina .............................. ioc. LajSVarnanis čia pasako, kodėl ju

1 Vif-nn in hnvn 25 metu am- drabužiais ir nuvežė i su s- "žiaus intra^-45 tinę Briuselį, čia jis‘buvo EILĖS IR STRAIPSNIAI.

atšaldytas 
daržoves:

2 puoduku bulvių 
1 puoduką morkų 
1 puoduką burokų
1 dideli svogūną
2 kietai išvirtus ir supiaus- abidvi' "žmogžudystes neles drabužius ir su kito-l

Wilson atliko bėgyje kelių mis belgų gražuolėmis ei-
davęs į gatvę pasivaikščiot

tytus kiaušinius
1 supiaustyta sūdytą silkę valandų.

pasitikęs gatvėje, jieškoda- užėmė Briuselį, jaunas bos-

LIUDNA ŽINIA
mas “meilės.” Nors ii vedus 
moteriškė, tačiau sutikus ei
ti su Wilsonu. Už savo 
“meilę” ji tačiau reikalavus

tonietis nusiėmė panelės 
drabužius ir pasisakė kas e- 
sąs.

Už pasižvmėjimą — arBridgewater. Mass.

negali tikėti. Pilna argumentų, kurią 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ......................................... 20e.

sipirkti. Bukime dėkingi sa- nimosi Hunters Kolegijoj, 
moninsrai valdžiai ir kiek'Vėliau, kaip rodos, bus per- 
tik galim kooperuokim. Ne- kelta į Californiją. Geros 
pirkim nieko nepaklausei jai kloties.

DIDŽIAUSIU KOVŲ RUOŽAS

brangiai'užmokėti. Wilson gavimą budrios nacių poli- 
“Keleivio” skaitytojai. V. idukęs ir ją nužudęs. Pas- cijos — Lambertas gavo 

Kucbarskiai, gyvenantieji kui da sumėsinėjo jos lavo-'me(^aU ir atostogas. 
Bridgewatery, lapkričio 13 ną.
d. gavo liūdną žinią iš Ka- Atlikęs šitą baisų darbą, 
ro Departamento kuris jiem Wilson nuėjęs į “movies,” 
pranešė, kad jų vienatini- kur buvo rodomas pigios 
sunus. Juozapas Česna. žu- rūšies krutamas paveikslas, 
vo karo fronte. Jis tarnavo Po to vėl išėjo gatvėn “mei-

RACIJŲ
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

TĖVU ŽEMĖ.

Tamsios vietos šiame žemėlapy parodo stipriausiai 
fortifikuotas vokiečių pozicijas Vakarų Fronte. Gi juo
dos rodyklės parodo kuria kryptimi dabar eina smar
kiausia alijantų ofensyvą. Balti taškai, tai vokiečių Sieg- 
friedo Linijos tvirtovės.

Ten, kur aukštos pušys šnera, 
Giedras dangus, kaip vilnis;
Ten gyventi linksma, gera,
Ten šventa tėvui šalis...

Kur Merkys, srauni Šešupė, 
Nemunas ir Dauguva,
Kur vingiuoja Neries upė, 
Ten mus kiaštas Lietuva...

Lygios lankos, gražus gojai, 
Auksu žėri ežerai,
Skardžių šlaituos, tarsi rojuj,
Žydi gėlės taip gražiai...

Amžius mus tėvai kentėjo^- 
Pančiai priespaudos pikti.’ 
Kančios laurus jiems uždėjo 
Nūn mes esame laisvi...

Ir laukuose musų krašto,
Kurio vardas Lietuva,
Kur nebuvo laisvės, rašto, 
Skamba vėl laisva daina...

Ten, kur aukštos pušys šnera, 
Temsta pasakų naktis,
Ten gyventi linksma, gera, 
Ten lietuviška šalis...

VL

Mėsai ir riebalams.—Vi-
'sos raudonos stampos nuo 
i A8 iki Z8 yra geros neribo
tam laikui.

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

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

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

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

Čeverykams. — Stampos 
su orlaiviais Nr. 1.2 ir 3 iš 
Trečiosios knygutės geros 
neribotam laikui.

KURGI VISA TAI NYKSTA? 
Kar nyksta vki tie lobiai, kuriuo*

žmonės kuria ^er amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką k’.au- 
simą aiškina garsais Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut»- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE 
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toa

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairias nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina ____ į. 00

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

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

džian bambos spyčiai.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- 

£U Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ, 
DANGŲ IK PRAGARĄ.

Paraše garsus Biblijos kritikas 
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IK
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo-

Sir deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškos, revoliucionieriškos, 

tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos gertai. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

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

aisitikintia Vyras; (2, Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmcnėa paikai tiki į viso. 
kios prietarus, bortas ir tt. .... 16c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nno iu apsisaugoti. Parašė 

D-raa F. Matulaitis. Antra, peržiorė- 
——-----r-—--— ta ir papildyta laida. Kaina .. 26c.

• Y’-“t: .Šl,°- alkoholis ir KŪDIKIAI, 
kolonijos lietuviai įsikinkė Arba kaip VBrtoJami 
Visom jėgom į musų VISUO- namieji gėrimai atsiliepia jų vai-
menės darbą čia yra jau kS^Vv^s.tibu«n\i 
susidaręs ir Amerikos Lie- oerokaityti šitą knygutę. Kaina lOe. 
tuvių Tarybos ir Bendro “Keleivi*,” 836 Broadway, 
Am. Liet. Fondo skyriai, i South Bo»»on. Masa.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

•M BROADWAT.
80. BOSTON. MASS.

Taipgi ir paa 
A. M. MCTBUONl

7747 Navy Avauua,
Detroit. MUK.
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Baisios Atlanto Dienos
•* ■ ■ ■

Kova už Atlanto vandenyną buvo 
laimėta kornų lauke

Dabar jau galima paša- gražių pastatų. Nors tuo 
kyti, kas iki šiol nesakyta, metu ne viskas buvo reikia- 
Kova už Atlanto vandeny- mai įrengta, generalė rasti
ną, už jo plačiuosius vieš-' nė da neturėjo langų, vis 
kelius, kuriais yra siunčia-į dėlto jon sukraustyta imo- 
mi musų kareiviai ir karo nės štabą ir šiaip taip pra- 
pabuklai — ta kova buvo dėtas darbas. Vežta naujas 
laimėta nuošalios plovinei- mašinas, jungta i jas elekt- 
jos kornų lauke. ros laidus ir lapkričio pa-

Galite tuo netikėti ir sa-į baigoje dirbtuvė jau buvo 
kvti, kad tai pasaka, bet iš i paruošta gamybai, 
tikrųjų taip buvo ir apie tai! Ryšium su tuo tenka pa
norime pakalbėti plačiau. Įminėti vienas karakteiingas

1942 metų balandžio
nesyje Amenkos padėto, p i v t sukakties _ 
buvo daugiai negu prasta Į tintos _ bltlu
Atlanto vandenyne smilte »a inta 'nors viena ; 
nacių submarinai. Jie pasi-1darė tain drąsus kad lindo! V^Z< me turoina " 'ai*xi»S. dai e taip drąsus kad lindo D })inink j siulyma
i Amerikos pakraščius iri - • 1*• i 1 i • me ir dirbo kaip liūtai, die-cia skandino musų laivus. . _oVf- {
Šimtai Amerikos laivų nuė- 7jo i vandenyno dugną; žu- - 1942 metų gruodžio sep-
vo tūkstančiai žmonių.. K- j“gaUva” Tuo.!'at"yko'^°. Dabar apie naciu sabna-j

žmcn& ir band>- rinus > V‘V'
UbUi/ L-nt.-į . Jbact; ą " mai davė geriausiu pasėkų, na, musų karo vadovybe

VfentaUė S geriausia Tuumtt kompanija n~kelhb. „„ic „ari., „K!vienintele n geriausia. «dideli užsakv “ 
konvojams apsauga buvo i „ abai
maži ir greit, karo laivai, mimi ,20
naikintuvai, bet... pasirodė, 
kad to da negana. Musų 
naikintuvai turėjo tokius 
motorus, kurie neleido jiem 
reikiamai manevruoti. Tai 
buvo viena pačių svarbiau
sių kliūčių, kuri neleido 
submarinų siaubui kelią už
kirsti.

Kas reikėjo daryti? Susi
darė rimtas pavojus, kad 
Amerika gali pralaimėt ka
rą.

Pasirodė, kad naikintu
vus reikia aprūpinti elekt
riškais varikliais, bet nebu
vo dirbtuvės, kuri tokius 
variklius gamintų. Norėta 
tam paruošti kurią nors jau 
esančių dirbtuvių, bet jos 
buvo užimtos kitų karo pa
būklų gamyba, kuri taip 
pat buve reikalinga.

General Electric korpora
cija sutiko variklius gamin
ti ir musų vyriausybė tuoj 
paėmė didoką plotą žemės 
Syracuse apylinkėje.

Toje vietoje buvo gražus 
kornu-kukuruzu laukas. Lyg jurininkai 
Maižiaus lazda pamojus, 
ten atsirado daugybė žemei 
rausti mašinų ir žmonių. Iš 
gražies dirvos kaip bema
tant surausta krūvos juod
žemio. Po kurio laiko iš gi
lių duobių ėmė dygti ce
mentiniai stulpai, vėliau ir 
sienos. Tai buvo 1942 metų 
balandžio pradžioje, gi lie
pos mėnesyje tame kornų 
lauke jau matėsi visa eilė

butų galima 
60 naikintuv 
:i 324 turbinos

riu tiesiai Į krantą. Rodos, kios milžiniškos jėgos glu-iiĮ konkuravo ir konkuruoja į jantų laukta dar sunkios ir 
uoj atsidurs Į volą ir su- di jaunoje Amerikoje. Pra- kitas avantiūristas, Goeb- ilgos kovos. Juk reikia su-

duš. Bet ne — paspaudus džioje Vokietijos vadai tik Dėliai to Himmleris daužyti Siegfriedo liniją: ko. Rvšium su tuo vienas 
elektrini mygtuką, turbina juokėsi. Jie sakė. kad vie- ritavęs . Pn’?os.. abudu pa- gal tą pati reikės daryt su New f rko žurnalistas p 
pradeda veikti atbula kryp- nas nacis šturmininkas savo stumt i šalį: jis daoar pats Essenu ir Berlynu, kas rei- sake toxĮ juoką: 
timi ir naikintuvas sustoja kepure išvaikys šimtą neiš- es3s valdonas. kėjo daryti su Aachenu. New r orkas bus girias,
—jokio pavojaus. lavintų ir neapsukrių ame-

Darant aktualius bandy- rikonų. Kada viename Afri-
mus daugelis jurininkų bu- kos mūšyje naciam pavyko
vo labai išgąsdinti. Tie ma- supliekti amerikonus ir šie ..... —= . , - , t  x i- • • -_x-nė, kad atėjo paskutinė, jų bėgo, Berlyno radijas triu- ^askaUn Wn,^sato_ W ^'I^ę.skes, ka.p ^o tą oj^ą.gertųjų pašertų J^departs

jiTttŠŠ kiti-kad> pabėgs ft: toli toji dien, mes n-žino to,kuris žyniautą naiki:
netik subyrėti, bet kils eks- rą lekciją Rooseveltui ir joiPamjon ar kitur pasislėpęs, me. Ir tcdel nesvaibu, kui no. 
pliozija ir bus galas. ištižusiai armijai.” kiti sako. kad vo.necių a ---- .

Taip nebuvo, ir jurinin- Bet naciai patys turėjo 
kai tuo džiaugėsi. Vėliau, bėgti iš Afrikos; jie turėjo 
kada naujomis turbinomis bėgti ir iš Sicilijos, ir iš pie-
aprūpinti naikintuvai buvo tų Italijos, o da vėliau ir (urj but ka5 noį labai ne 
siunčiami lydėt konvojus. Francuzijos. Dabar eina ko- ^ero jęuo to ]ajko, kai vo-

siomis pasėkomis, kaip 1942 tus Europos miestus. Berly
no radijas grūmojo: to pa
ties susilauks ir Amerika.

Dabar kiti laikai ir kita įl Iokieči 
giesmė. Tas pats Berlvno 
radijas sako: “Vokiečiai 
ginsis iki paskutinio vyro,

metų vasarą.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

Knygoje apraiood Dievai, pradedant nuo saule* 
garbintojų ilri pat krikščionių gadynė*

Liatrrly ttayčH
Tratlagal 4*bartia4a krikMesyMa gadyvej* kiekr-enaa turėt* 

■M tik ttia gulta ulikiui atprasti Dievą kurini*.
Knyga didelio formato, tart 171 paalapi. Kaina popieros apdarais

—100,; audimo apd.—Į1.2S. PlBl^ua galima siusti popieriai dolerį 
arba “Money Orderj**, Adrunont aoKenėiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mas*.

I

KELEIVIS. SO. BOSTON.

AMERIKIEČIAI ŽYGIUOJA prieš japonus

Ši nuotrauka parodo amerikiečių kariuomenę Leyte saloje žygiuojant per 
čiabuvių miesteli i frontą prieš japonus. Kova šioj saloj darosi vis atkaklesnė 
ir kruvinesnė.

Kur Dingo Hitleris?

vis klaupdavo:

negalės veikti jos lėktuvai 
vokiečiai tu- 

gazolino, kuris 
požeminėse dir- 

ali jantai iš
daužė oro robotų (torpedų)

Sunku pasakyti, kiek tie Vokietija turės pasiduot tik kada sužinos, kad Hitleriui 
pranešimai yra teisingi, tada, kai bus sumuštos Hit- .jau ‘kaput.’ Žydų tauta nė- 
Sunku dėl to, kad greta jau Ierio fanatikų armijos. ra girtuoklių tauta, bet du
minėtų ganau eina ir

. ■-* ij
kiti milionai New Yorko žydų

.. , vos už pačiu nacių Vokiet!-į armijos karininkai.
Ar sis laivas su G E. tur- ją. Is rytų ,r vakarų ;s pie- bandj HitIel- nudėt. j„ nie- 

bmomis? Gavę teigiamą tų ir siaurės \ okietija an- k n;Pkin- nematė Hit>- atsakymą. jie džiaugėsi ir juosta stipriu plieno lanku, j V manifestus skaito pro-

Tuo tarpu rytuose ir va
karuose, pietuose u šiaurė- 

zra vis
kiečiau veržiamos stipr iu 
plieno lanku. Rašant šiuos 
žodžius, vokiečių armija

ko ali antai nc“ūųra« kili Palengva stumiama iš galin- Vokiet “^err^riške ?? ?’etzo tvirtovių mazgo, 
taikos.. ” Bet tai yra despe- ? b”s
rato kalba. Praeis da kiek * azin' : vnHprioi i šlaiko ir Berlyno radijas tu- Sakoma. . Ka J
rėš pasakyti: “Gana, pasi
duodame be jokių sąlygų.”

darę tokią pat klaidą, kaip 
ir francuzai. Statydami gar
siąją Mažino (Maginot) li- 

General Electric kompa- nija francuzai savo didziu- 
nija ir šiandien gamina tas jų kanuoliu pastatus Įrengė 
elektrines turbinas. Jomis taip, kad šauti tik viena 
aprūpinti ne tik naikintu-j kryptimi, i Vokietiją. Kada 
vai, bet ir kiti karo laivai, tą liniją užėmė naciai, sup- 

' o kai kuriais atvejais dagi
pirklybos laivai. Po šio ka
ro Amerikai juk reikės daug 
greitų laivų. Iš Europos ir 
iš tolimų Pacifiko salų rei
kės grąžinti milionus jaunų 
vyrų — kareivių ir jurinin- 

1 kų. Pagaliau, laivų reikės 
ir tam, kad aprūpinti ba- 

1 daujačią Europą. Angli
ja ir Norvegija, kurios pirm į Kodėl? 
rio karo turėjo daug pirk- Sunku 
lybos laivų, gerą dalį tų lai
vų yra pražudžiusios, o li
kusieji bus pasenę. Paga
liau. Amerikai juk nebus :š- 
rokavimo samdyti kitos val- 

i stybės laivus ir mokėti di
delius pinigus. Ji galės nau
doti savo laivus, kurie bus 

| tinkamesni.
K. V

darni ją iš Belgijos, tei fran 
euzų kanuolės jie atsuko i 
Francuziją. Kada ameriko
nai apeina fortą iš užnuga
rio. naciam? iis pasidaro 
neatlaikomas -f jie turi is 
ten trauktis.

Dėl šitų Vokietijos nepa
sisekimų Hitleris tupėtu ką 
nors pasakė'- bet j*> tyli.

pasakyti, kodėl. 
Galimas daiktas, kad ru vo
kiečių fiureriu yra kas nors 
negera. Ir pirmiau Hitleris 
nedaug proto urėjo — pir
mąją Striūna trojo fiurerio 
“intuicija.” ’?ali but. kad 
dabar jis visai neteko pro
to. Bet gali bat ir taip. kad 
Hitleris buvo užmuštas ar 
pavojingai ^.žeistas. Nacių į

Turi Požemio Dirbtuvių?
Nesenai spaudoje buvo, dirbtuvę, bet torpedos kaip 

pasirodžius tokia žinia: lėkė, taip lekia į Angliją. 
I rancuzijoj, netoli Luk- O pastaruoju laiku nacių 
s* mburgo kunigaikštystės propagandistai kalba jau a- 
sii nos. alijantai užtiko po pie Amerikos bombardavi- 
žeme Įtaisytą vokiečių dirb- mą.
/•vę. Foje rasta daug maši- Kiek Vokietija turi pože
mi. Kai kurios tų mašinų minių dirbtuvių, niekas ne- 
’ uvo atvežtos iš čekų ško- žino. Tai nacių karo pa- 

dirbtuvių. Bėgdanti nuo slaptis, kuri paaiškės tik vė- 
v ii jautų naciai nespėjo tą liau, kada bus sumušti Hit- 
aiibtuvc sunaikinti: maši- Ierio legionai.
nas rasta geroj tvarkoj. -----------------

Savo dirbtuvę naciai bū
vu Įrengę senoj francuzų 
kasykloj. Alijantų eksper
tą’ mano, kad galutinai ją 

v< ynus, ten butų dirbę a- 
■ ie 15,000 darbininkų.

Maskvoje bus alijan
tų konferencija?
Iš Parvžiaus pranešama, 

kad greitu laiku Maskvon 
<i -•>- kVmmi-zi išvyksias franeuzu vadas•oi. i „i kurie dar,, visokiai:- Charles dę Gaulle. Kar

viu snėliojimu. Jie mano, t“.s“ J“? .VJ*»W >.f Ęraneu- 
>:«i pačioje Vokietijoje da-

‘bent

/

v.

bar veikia “bent kelios de- nist€ris Charles Bidanlt
.n-.tys požeminiu dirbtu- . Paryžiuje spėjama. Kad

• iu.“ kūnų alijantų karo a- tu?. la,!\u Maskvon
viacija negali pasiekti. Sa- P"bĮ»i«s prezidentas Koo- 
vo požeminėse’ dirbtuvėse sexe1tas, Anglijos prentje- 
np.ciai gaminą gazoliną ir ps Chuichillas ir Kinijos 
iabai vertingus karo pa- \adas gen. Ciankai-

buklus,” ju tarpe ir paskil- sel!a?- įr. Kremliuje j- 
• — - vyksianti labai svarbi ali- 

jantų konferencija, kurioj 
pirmu kartu turės savo at
stovus Francuzija.

GAUSIM SUPRASTIN
TAS MOKESČIŲ 

BLANKAS

Iždo departamentas skel
bia, kad po Naujų Metų bus 
išsiuntinėtos naujos paja
mų mokesčio blankos. Iki 
šiol buvusios blankos buvo 
labai painios ir sunkios iš
pildyti. Naujosios blankos 
bus “suprastintos” — leng
viau išpildomos.

$24,386,247,083 PINIGŲ 
RINKOJE

Iždo departamentas skel- 
mėnesy apy

vartoje buvo daugiau kaip 
24 bilionai doleriu, būtent: 
$24.386,247,083. Jei tuos 
pinigus padalinti lygiomis, 
kiekvienam Jungtinių Vals-

__________ ___ buvęs maiio- Gal ir tiesa: žydai via
fiureris esąs kelionėj i Ja- rius Hitleris, nors daugelis daug kentėję. Bet jie iš- 
poniją. žmonių gal nesigailėtu ir mintingiau padarys tik nu-,

Kaip ten nebūtų, bet jan didelio pinigo, jei galėtų sisniovę dėl to vokiško pus-j tijų gyventojui tektų po 
aišku, kad nacių Vokietijoj sužinoti, kas su iuo atsiti- galvio. G. D. 1176 dolerius ir 10 centų.

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 butų 

galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
riu jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Stai keliatas tu klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
K$ reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis?
Ka reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Raita 
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras? 
Rvžiy barstymas jauniems ant jjal- 
vi,? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištei“jim4 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, ta atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? 'lai 
opiausis kiekvienos šeimyno- klausi
mas. Ir ‘Teisinga* Patarėjas” čia 
patiekia (domių 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 moterya neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vie
kų.

Kas reikia žinoti, kad vaikai batų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilau 
Kyli nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip YVellso “Pasaulio istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gaies “,Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina <1.60 Užsisakykit “Teisingų 
Patarėją.“

KELEIVIS
636 BROADIVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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• PILIEČIU DRAUGIJA Pranas Stankūnas dainavo 
PERKA UŽ $5,000 KARO operoj

PASKOLOS BONŲ ---------
-------- Pereitą nedėldieni Provi-

Karo Fondui aukojo šimtą dence'o mieste New Eng- 
dolerių land Opera Company statė
--------  operą “Lucia di Lammer-

Pereito ketvirtadienio va- moor,” kurioje dainavo ir 
karą įvyko Liet. Pik Drau- Franas Stankūnas (Francis

Pranešam savo draugams 
“Keleivio” skaitytoiams 
kad šįmet Kalendoriaus 
1945 metams nespausdinom 
todėl prašom užsakymų ne 
siųsti.

“Kel.” Administracija

Piliečiu Draugija rengia 
“Bond-Rally”

South Bostono Lietuvių 
gijos priešmetinis susirinki- Stanko L lietuvis daininin- Piliečių Draugija nutarė su
mas, kuriame teko rinkti kas iš Brocklyno. Jis turėjo ruošti šeštos Karo Paskolos 
(nominuoti) naują draugi- Raimondo Bidebento rolę. vajų (bond-rally) ir pati 
jos valdybą. " ' Opera buvo dainuojama i- nusipirks bonų už $5.000.

Šiame' susirinkime buvo talų kalboj, bet Stankūnas Iki šiol musų draugija yra 
iškeltas klausimas apie šeš- buvo taip gerai išmokęs sa- nupirkusi karo paskolos bo
tagą karo paskolą, kuri pra- vo rolę, kad italai manė. nu jau už $23,000.00. Už 
sideda lapkričio 20. P-as ’og tai dainuoja jų tautie- sukeltus pinigus buvo nu

vo nupirktas lietuvių vard, 
vienas tankas ir vienas ka
ro orlaivis. Dabar turėtume

Nemaksy nasiulo pirkti tos tis.
paskolos bonų už penkis ŠĮ panedėlį drg. Stanku- 
tukstančius dolerių. nas buvo atvykęs iš Provi-

Pasiulymas buvo v’’enbal- i dence’o į Bostoną ir aplan- pasistengti nupirkti Ameri 
šiai priimtas. Taigi Lietuvių kė “Keleivio” įstaigą. kai laivą. Ir tai nebūtų sun
Piliečių Draugija prisidėjo ------------------ ku padaryti, jeigu visi sto-
ir prie šios karo paskolos. - A . . . .. tume išvien. Juk patarlė sa
ši draugija vra pirkusi ii M,re Amsl'! selmos mollna ko: “Kai du stos. visados 
pirmesnių paskolų bonų. pereitos savaitės pabaigų- da“P?u

Taip pat buvo iškeltas e-mirė karohna Mozetie- davinJėti ivvks gruodžio “ 
klausimas
Karo_____ =______  ________ __
kalui iš draugijos iždo pa- Į 'als ir £ia ištekėjo 
aukota

KELEIVIS, SO. BOSTON.

ALE that is ALE'

RADIJO PROGRAMA
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa ateinantį ne- 
dėld.enį iš WORL stoties, 
!L50 kilociklių, tarp 9:30 ir 
10:30 ryto, bus tokia:

]. Muzika
2. Birutės I’aJio kvarte

tas
3. Pasaka apie Liagdutę.
Po programos parašykite

:«vo įsoudžius ir nusiųskite 
šiuo adresu: WORL Sta- 
ion, Lithurnian Progsam, 

Boston M :?SS. S. M inkų*.

lh Leo J. Poddcr
Iš Leningrado.

S|ieriali/u<.į» Vyriškų organų 
oilpnėiime. Gyvenimo permainą 

moterų Motery ir Vyry ligaa
Krauli, ir (>4o« Liga* 

Valaiidoa: nuo IO iki 12 dieną 
aiM. 2 iki t, r.uo 7 iki rt vakaro 

irt* HL’NTINGTON * V E.
BOSTON. MASS 

l'el. CommonoealtH 4.37U

mas remti Nacionalio nė. po tėvais Stočkelytė. A- *n~įa^faK ^sa-
Fondo vajų. Tam rei- menkon atvyko 189d me- • 399 EP South ’

— iš draugijos iždo pa- a}s 11 ^ia ištekėjo uz Kazį- goųone
kotą šimtas dolerių. miero Mozeeio. Ilgą laiką M * Draugija kviečia 
Beje, Piliečių Draugija gyveno Lavvrence. kur mirė Boston;) ir apvlinkės lietu - 
rėmė ir lietuvių šalpos if jos.vyras, įkūręs vietos • . ... J- ižparėmė ir lietuvių šaipo 

darbą. BALF skyriaus Mo
terų Komitetas surengė tos 
draugijos svetainėj pramo-

vius pirkti karo bonus iš 
Mt. \Yashington Co-opera- 
tive Banko, nes ten perka
mi bonai eina lietuvių kre
ditan. tik perkant reikia pa-

nepriklausomą parapiją ir 
kapines, kur dabar ir Moze- 
tienė buvo palaidota, šalia

gą-vakarienę. Už svetainę sav° vyro. ... .-...a,,,
moterys užmokėjo $22, bet > elionė paliko dvi dūk- ka£ b .
šiame susirinkime BALF tens, Anna Am>ie 11 Ro?e

Geriausios medžiagos kartu 
su patyrusio aludario gabu
mais nustato Ale gerumą... 
Dėl to tokį pasisekimą turi

PICKVVICK ALE

,A. J. NAMAKSY
Real Estai e & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MaSS. 

Office TeL So Boston 0948
Kės. 57 ORIOLE STREET 

West Roibory. Maaa.
Te L Parkos/ 1233-W

Moterų Skvriaus pirminin- hittemore, ir sūnų Joną. ta prie lietuvių sąskaitos.
Bet geriausia butų, kadi

•*KWEO BY HAFF ENREFFER a CO.. Ine.. Bostoo, Mėsa., B«EWERS SIMCE ,«70 "-.o.''
•imu

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: noo 2 iki 4 

ir ano 7 iki rt.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefoną*: SOUth Boston 1326

kė ponia Nemaksienė paaiš- Kūnas buvo pašatvuotas atv^ktų j piliečiu Drau- 
kino, kad pinigai yra rei- Amsiu seimos namuose, 30 • • ren~;a*ma bond-rallv
kalingi Moterų Komiteto Uarruth St., Dorchesteryje. įruojįįo 3 d. ir čia nusi- 
darbuotei, todėl Piliečių Buvo labai daug gėlių ir . dali , „ -Draugija paaukojo $22 Mo- lankytojų. Nedėldieni po- išpfrk£ b0^ų *a_ Bostono krautuvėse pri
terų Komitetui.. Ren. piet buvo išvežta 1 Lavvien- __ *„j________ i\,':__

Vaje, ir panelės jau ruko 
pypkes!

Politikieriai varžosi dėl 
majoro vietos

PARDUODI AUTOMOBILI

Rep.

Išsiųskit Kalėdų siuntinius 
šią savaitę

Pašto viršininkas Patrick 
J. Ccnnelly da sykį prašo 
visuomenę. kad Kalėdų 
siuntiniai šįmet butų išsiun

Oldsmobile, 1939 melų mo
delis, 8 cilinderių, 4 durų. su 
heateriu ir radiju, mažai var
totas. OPA nustatyta kaina y- Į

Bostono piliečiai neužilgo
piet buvo išvežta į Lawren- stigo cigaretę Vyrams dė- turės rinkti naują majorą,
ce'o lietuvių nepriklauso- mu:.,.? ^a^ t0 Pusė bėdos, jie susi- nes dabartinis Bostono ma-, .mas kapines k.rado senas pypkes ir ruko. joras Tobin turės užimti “ ’7oa;±’T^T'V'g'au

“Keleivis” reiškia Amsiu ? .'aijį,1 „į,;,,-,,, mu<u daugeliui panelių buvo gubernatoriaus vietą, kuriais ...... . šalies va dzia užtartų musų tikra bėda _ -įa jjg buvQ išrinktas.
Tat South Bostono Pilie Iysi tą PyPk«-- lr W Ryšium su tuo atsiranda

čių1 Draugi os vaidu kviečiu JaU> daugehs .susiprato,” vis daugiau politikierių -
: i__ j.._ j„,. vaikšto uznetusios nosis, su republikonų ir demokratų

norinčių majoro kėdės.

šeimai gilios užuojautos.

Stiprins pajūrio apsaugos 
korpusą

. _ . - i Iš Europos ateina vis
tinėtil anksti, nes kitaip jie rialieriau žinių, kad naciai 
negalės pasiekti adresatų .-uf šiasi bombarduoti Ame-|
PnT^s. i , v — ’ ikos miestus — Bostoną.

Iki lapkričio 22 d. iš Bos- \ew Yorką ir kitus. Ryšium
tono tun but jau išsiųsti vį-’5U tuo musų karo vadovybė iaDKriCiO senumą via
fomiia Orem>n~ir Wa^hinir- susupnmi pajui io ap chusetts piliečiai rinkosi 

1 I saV?°? korpusą.. . , | natoriu. Išrinktas buvo
valstijos gubema

visus lietuvius, bendrą dar-
&kSX’ Juokdariai Sto. kad pa-

_____ ■ nytei pypkė, tai kaip šuniui
penktoji koja.Saltonstall pasmerkė 

izoliacininkus

toną

“Numirę rinkimai“ 
Haverbillyje

Haverhillyje lapkričio 11 
d. buvo miesto viršininkų 
rinkimai, kuriuose dalvva

Paskerdė 575 karves 
džiovininkes

Massachusetts auditorius 
Thomas Buekley praneša, 
kad šįmet iš valstijos iždo 
išmokėta 27.019 doleriu 
farmeriams už džiovinin
kes karves. Viso tokių kar- 

575. Jas teko iš-mak i vs1«tiin« turi bnt i ,--------- - ■ T . —— Damnls vaiSUlOS gUOerna- * iiin-inmi, auuuvsc uai>\a- . -Ss^kiv^£či^bdut kxd

Iki lapkričio 25 d. turi gijoje — Narvike Trond- <lavė toki pareiškima. 
but išsiuntinėti vist siunti- neime ir Bergene. Musų ka- -jun!Jtįnįs Valstijos 
niai i Pietų, vakaru ir At- ro vadai tačiau sako, nad
lanto Pajūrio valstijas, už tai yra propaganda — nėr- !aintautinė^ politiko* nei nfu. * — PARSIDUODA GRAŽUS
Naujosios Anglijos ribų vų karas-Iš ten robotaiį ne-: biz'nio atžvįlei£is. Po ka- Patys Haverhillio gyvsn- s>i„IU, darbo

Pašto siuntimai (parcelsi Plieks Amerikos. Greičiau- ,0 Atnerika turės kooperao. tojai dabar sako, kad tai itet
nepnvalo daugiau sverti šia bus taip. kad tie lobo- «... Litnrn;c tanmmic ir buvo “numirė rinkimai'• tinkamas bet kokiai krautuveikain 70 svaru ir nedidesni tai bus atvežti submarinai*!-• • tautomi? 11 num.“§ ”.nKima‘,. parsiduoda už «io (vieno medžio uz, ]P svarH’ 11 n,. , e5n! i 1 Du‘ atvezy suomannah ziuretl ka(j neatsirastu nau- Majoru išrinktas Albert uek nenupirktum). Sužinot “Keiei 
kaip 100 coliu aplink ilgi kui nois netoli. Amerikon, Hcrcsoriu klikų, ruošiun- Glynn. - vio” ofise. (-)

‘n1 krantų ir paleisti. naują ir da baisesnį ka-

Pereita savaitę jis čius piliečių — vos 3,593. pirkti j1 paskersti, mokant 
Gi lapkričio 7 d., kada te- P° °° ir <5 dolerius uz kar-

ne- ko rinkti prezidentą, čia v?-____________________
nei balsavo virš 20,000 žmo-

MRS. GASYER. (48)
iYIvri x a w
Dorchester, Mass.

NORIU PIRKTI NAMĄ

Namas turėtų but ceras invest- 
mentas. nuo 4 iki 8 šeimynų. Ga
lėčiau įnešti iki $10,000 cash. Infor
macijas priduot per “Keleivio” ofi
są. (-)

CASPER’S 
Beauty Salone

ŠOU 4645

ir skersmenį.

Parvažiavo Ketvirčių sūnūs Žuvo lowelietis Juozas 
Brunelis

rą
Saltonstall yra pažangus

Noxon apeliuosiąs
Pittsfieldo advokatas

REIKALINGA

T«L ŠOU 1801

DA&TA&AS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiao Talaadoa:
Nuo > ryto iki 7 vakaru.

Nuo • ryto iU 15 

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILIA)RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 25 
BOSTON. Telef. Fafavette 2871

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Leit. Edmundas Ketvirtis, Loweliio ^„^aj Bru.
Petro ir Elenos Ketvirčių b i cav„ lii()na žinia. ko.
sūnūs, pere,tą savaitę vieše- ,
jo pas tėvus, kurie gyvena. —--------------
Miltone. Jaunas Ketvirtis v- npįic^ <•» «> - Kalakutas 52 ir 62 centai už
ra tarnavęs jau signaltzaei- j;įnasis Brunelis buvo ,var?- kur « gau,i?
.los korpuse ir matęs Pači- žauktas į Dėdfa Sa.n0
fiką. cueryzęs is tena. Jis , ,8 ' 6nesj ,
įstojo aviaenon ir baigė la- \
kūno treiniruotę su leite
nanto laipsniu. Šį panedėlį 
jis išskrido Nebraskon.

Lietuvai Remti Draugijos 
mitingas

Kur dingsta kalakutai 
ir žąsys?

Bostono rinkoje nematyt 
kalakutų, žąsų nei ančių. 
Bet farmose jų irgi mažai.

Kainų administracijos O- 
fisas yra gavęs skundų, 
kad žąsis, antis ir kalaku
tus supirkinėja juodosios 
rinkos spekuliantai. Partne
riai gauną daugiau ir savo 
paukščius atiduodą speku
liantams.

. i Reikalinga ofise dirbti merjrina 
vnn hnvn naHuvo ’ Oarbas pastovus, atlyginimas gerasvyras. Del to uz jį agitavo foxon ouvo paaa\ ę> pi a- AtsišaUkit: <48>

ir organizuoti darbininkai; atnaujinti jo bylą. a. j. kupstis

S. BARASEVIČ1US 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAC.ELBININK1 
LIETUVIŲ GRABORIUS IB 

BALSAM GOTOJ AS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 259rt 
Sunaus gyvenamoji vieta:

Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Gyr. 811»

ir rinkimų metu jis 
labai daug balsų.

Šį penktadienį, lapkričio 
24 d., 8 vai. vakare Įvyks 
Lietuvai Remti Draugijos 
susirinkimas Sandaros salė
je. 124 F St., So. Bostone. 
Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra labai svarbių 
rekialų.

Valdyba.

gavo Prašymas buvo atmestas. 332 w~ Broadway» s°- Boston, Mass

DrJoseph A.Gaidi*
OPTOMETRISTAS

Valandos: • iki 18 
nuo 2 iki I, 
nuo 7 ilri 8.

Seredom 8 iki 12 
ir nusitarus. 

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
mu laiku sugrąžinu šviesą. I4eg 
zaminuoju ir priskiriu aki ai na

114 Summer Street,
lawrencr mass

• TeL 28624

todėl jo gynėjai kreipėsi i 
aukštesnį teisn^ ’

Noxon buvo pasmerktas --------
mirčiai už nužudymą savo Rcndu atnpia $2-5?2- prrJ’n'>t3s- v;-_______•!._ _ ,. * -uit. safl namas yra naujai pertaisytas iš

vidaus ir lauko. Namas talpina sa- 
1 vyje tik įdėtų plumingą su maudy
nėmis ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas gero
mis šeimynomis. Šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus 
geriausj atlyginimą ant įdėtų savo 
pinigų, nes įeigos yra nepaprastai 

pinigų, ir

nesveiko sūnelio.
Bostono maisto rinkos biu 

leteni? skelbia, kad “dabar 
laikas pirkt kalakutus.” nes 
kainos “nedidelės” — nuo 
52 iki 62 centų už svarą. 
Žąsys ir antys — po 38 cen-1 
tus už svarą.

Visa bėda tame, kad Bos
tono šeimininkės ir su ži
buriu nesuranda “turkiu.”

Taveraosc jau neleidžia 
kortom lošti

Bostono leidimų taryba 
padarė nutarimą, kuris ne- 

Adv. Grigaliaus žmonai pa- patiks kazyminkams. Ta-
daryta sunki operacija draudžiamaVernuose jau 

lošti kortomis.
Sakoma, kad tokio

Afyz dUT THZ TO?
OF TrilS /-T

DlJtrr--- LCOK)
at S'PlUcD J 'aukštos sulig įvestuotų

_ > išlaidos yra labai žemos<d( FOOž? THAT S 
^>CAkEI> ON

COOKIN6 UMTS

informacijų kreip- 
(47)

Dėl platesnių 
kitės pas

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

Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo 

farmą ar ją išmainyti ant geru na- 
mų, kreipkitės virs nurodytu aaro»u.

Boston Edison Companv sako

..jus laimingi, jei turit elektrini 
UŽ-į pečių. Prižiurėkit jį. žiūrėkit',!Šiomis dienomis adv. Jo

no Grigaliaus jaunai žmo- draudimo reikalavę kai ku- kad nubėgęs viralas nesudžlutu 
Jei pasirodys, kad tie: nai buvo padaryta sunki o- rie tavernų savininkai, pas ir nesukietėtų ant pečiaus ar 

pandai yra teisingi. Kainų' oeracija Carney ligoninėj, kuriuos susirinkdavo daug. kaitintuvų. Užlaikykit švarai

Boston Uiton Company
Administracija Kausianti ne 
tik spekuliantus, bet ir far- 
merius.

Oneraciia pavyko gerai ir, koziminkų. Jie būdavo dau- 
kaip girdėjom, ligonė jau giau užimti kortomis ir 
gerai jaučiasi. barniais, negu gėrimu...

AND N0W
THE NEWEST ADVANCE IN 

COLD WAVING

E ska Fr osted
Remarkable new healless permanent 
that does the grandės* things to 
yoo and for your hair. 1* is given in 
compiete coolness and delightful 
comfort. and the dramatic nhipped 
cream oil treatment (see it nhipped 
op hefore yoo r eyes) assures you 
the softest, loveliest waves and the 
most manageable eorls ever did see. 
Eska Frosted is the wave of the 
future . . . and it’s here today. Ideal 
with all lyoes of hair—normai or 
“difficelt." 20.00*

Other Eska Waves—10.00 and 15.00*

CASPER’S 
Beauty Salon

738 E. Broadway, So. Boston

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 ir 6-8 

Nadėliomifl ir Šventadieniais; 
nao 10 iki 12 ryta.

278 HARVARD STREET 
karną. Inman nL arti Central ak v 

CAMBRIDGE, MASS.

Geri«asi« Užėifa Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

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

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

LITHUAN1AN 
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 

(Inaured 
■oran)

Perkraustom 
čia pat tr i to- 
llmai rietas.
* Saurl pri*žinrn, kaina
826 BR0ADWAY.

SO. BOSTON, MASO,
Tai. SOUth Roatnn 4618




