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Stalingrado Gatvės Jan 
Užklotos Nacių Lavonais

Anglai Subombar
davo Miuncheną,

Net Šveicarijoje žemė dre
bėjo, kaip nacių gimtinėj 
sprogo bombos po 4 tonus.

Airijos Fašistai Dir
ba Kaip Hitlerio 

Šnipai.
“New York Times” ko-

72 SPROGIMŲ 
TRAUKINY.

Keleiviai manė, kad juos 
perkūnas trenkė.

Iowos valstijoj pereitą są- respondentas Kluckhohn

Vokiečiai Nužude Arti 
Ketvirtdalio Miliono Žmonių

MIESTAS ESĄS VISIŠKAI 
SUNAIKINTAS.

mas išleistas šį utaminką Pereito nedėldienio nakti vaitę buvo nepaprastas atsi- praneša iš Airijos, kad kata- 
sako: “Kai kuriose Stalin-
giado gatvėse verda pasėlu-.r-.-on jr bombardavo Miun- mylių į valandą, staiga šovė Jie skverbiasi į protestoniš- _ . - ---- —

cheno miestą, nacizmo gim- iš po 12-tos vagonų liepsnos kają Airiją, kur dabar yia Serbijoj iššaudė 5,000, Če- 
tinę. Šį sykį anglai vaitojo ir baisus trenksmas sukrėtė koncentruojama Amerikos koslovakijoj 1,765, Francu- 
didžiausias bombas, kurios visą traukinį. Keleiviai sako armija, šnipinėja ir visas pa- zijoj 1,750, Lietuvoj 300. 
sveria po 8,000 svarų. Tokia manę, kad juos trenkęs per- slaptis praneša nacių šni- Aliantų Informacijos Ko- 

Vienas sako: “Aš pams. Airija, matote, yra mitetas Londone šią sąvaitę

sios kovos, nes priešas gav 
nauju sustiprinimų ir des
peratiškai bando atsilaiky- 

’ ti.”
Maskvos žinia sako:

Vokiečiai prisipažįsta, kad 
rusai atkakliai gina savo 

pozicijas.
Stalingradas vis dar lai

kosi, nors miestas jau visiš
kai suardytas. Vokiečiai bu- “Priešo orlaiviai pila bom- 
vo jau keliose vietose į Sta- bas Į miestą kaip lietų, 
lingradą įsiveržę, bet rusai Bombų sprogimas susilieja 
gavo sustiprinimų ir priešą į vieną ištisą trenksmą, taip 
išmušė. Žinios iš Maskvos kad kulkasvaidžių ir šautu- 
sako, kad Stalingrado gat- vų tarškė iimo nei nesigirdi, 
vės dabar esančios užklotos žemė dreba ir vaitoja.” 
vokiečių lavonais, nes pasi- Leidžiant “Keleivį” spau-

200 didžiųjų Anglijos bom 
banešių buvo nulėkę Bava-

tikimas. Bėgant specialiam likiškos pietų Airijos fašis- 
traukiniui daugiau kaip 70 tai dirba Hitlerio naudai.

VIENOJ TIK LENKIJOJ 
IŠSKERDĖ 200,000 

CIVILIŲ.

i bomba sprogdama nušluoja kūnas, 
nuo

ii butų jau 200 Paaiškėjo, kad sprogimas Anglijos ir palaiko draugin- jau ketvirtadalio miliono 
nėra abejonės, iš karto įvyko po 12 vagonų, gus santikius su naciška Vo- skaitlinės.

traukdami jie neturėjo laiko d_„ Maskvos atėio žinių -• • ° r » Tr , -♦ 1 g ’l-riWnin /.yĮtrinti nei am. r01!’ 1S -'^K'osaiejo žinių, siai gab nestj kelioliką tonu sukretus, tuojaus uzsiverz 
kini «r^crnin nn=nimti kad msai pradėjo atakuoti;svorio. Bombardavimas tę- automatiški stabdžiai, tai

blokus 
tokią
numetė, ir tai 
bombų. Bet
kad- bombų krovinys buvo tai yra, išviso buvo 12 spro- kietiją. Jos sostinėj, Dubli- Į tą skaičių yra įtraukti ir 
daug didesnis, nes keturiais girnų, kurie šovė kaip vienas ne. veikia nacių konsulatas tie" 116 francuzu, kuinuos 
motorais varomi bombane- šūvis. Sprogimui traukinį ir kitos įstaigos. Tai yra Vo- naciai sušaudė pereitą są- 

žė kietijos šnipų centrai. Tuo vaitę Paryžiuje, 
taip tarpu šiaurinė, protestonų Lenkų valdžia Londone

buvo sušaudyti ir tūkstan
čiai išmirė koncentracijos 
stovyklose.

Jugoslavijoj sušaudyta 
daugiau kaip 5,000.

Lietuvoje, kiek yra žino
ma, sušaudyta apie 300 
žmonių.

Bet tai toli gražu ne visos 
nacių teroro aukos. Dau
giausia, turbut, civilių žmo
gių naciai bus išžudę Rusi
joje.

Paskutinėmis dienomis vo- 
kiečiai atsivežė didžiųjų orlaiv _
kanuolių, kurių šoviniai iš- dovaną. Priristą prie para- 
rauna didžiausias duobes siuto, palengva nusileido 
žemėje. ties japonų štabo būkle rau-

Kai vokiečių kanuolės dona dėžė. Ton dėžėn buvo

Japonai Neteko Jau 
59 Karo Laivų.

Amerikos laivynas prarado 
32 laivu kovoj su japonais.

Šiomis dienomis Laivyno
Departamentas paskelbė ka-

J1* tą ^okupavo. Nacių nyne apžvaigą> kuri parodo,
Vnrocnnn *Lei?ma_s Lenkijoj pasmerkęs į kįek tiiose veiksmuose žuvo 
korespon- susaudyt 100,000 gyvento- lai iš abiejų pusiu Pasi.

. . . . . .....................kad aciu si- lų; 70,000 buvę sušaudyta rodo kad Amerikos" nuo«to-
vinėjos saloje Amerikos Japonai Puolė Ame- piylias ir žiurėjo, ar nesuras tai Airijos fašistų talkai, na- kaip įkaitai, o 30,000 išžu- !iai daug mažeSni, negu j a- 
iviai numetė japonams ič CT™ kokių sabotažo pėdsakų. ciai zmo viską, ką Amerikos dyta koncentracijos stovyk-

------------- kariuomenė šiaurės Airijoj iose
Naciai Sušaudė Dar ™‘kkl- kiek įos tenai yra>755 Žmones. ™n.su>v,Irtt

naUZO btahngrauG sazanai- O įdėtas laikrodys, kurio už
tai iusų artilerija iš antros nakaly buvo įmuštas 
•tr^:__ —_ __ x„ šiis- “Mane in Janan.

uzra-

rikiečius iš Oro.
Gen. MacArthuro buvei

nė praneša iš Australijos, 
kad šį panedėlį japonai ne
tikėtai padarė stiprų oro 
puolimą Naujoj Gvinėjoj,

Londono žiniomis, perei
tą sąvaitę Hitlerio budeliai 
sušaudė Europoje da 155Volgos pusės muša vokiečių sas: ”Made in Japan.” Pne netoli nuo Port Morsby, kur . ...

pozicijas. Bombų sprogimai laikrodžio buvo pririšta [amerikiečiai tun Įsitaisę sa- zmones, kurie buvo pnesm- 
esąs toks baisus, kad nuola- korta su tokiu paaiškinimu:!™ karo veiksmams papėdę, gi nacizmui ar gynė savo 

* “Prasti iš jųs laikrodininkai, Į Is viso buvę apie 37 japonų salj nuo okupantų. 116 žmo
nes jūsų padarytas laikrodis i bombanešiai, kuriuos lydė- nių buvo sušaudyta Paryžiu- 
visai neina. Kadangi jums:j? kovos lėktuvai. Bet tas je. Tai buvo nacių kerštas 
dabar trūksta metalo, tai į priešo puolimas nepadaręs už tai, kad kaž kas veiksmu 

tą laikrodį grąžinam Jokių nuostolių. Visos japo- pasipriešino nacių karei

tcs dreba žemė.
Nuostoliai turi but

kųs iš abiejų pusių, nes iš 
abiejų pusių nuolatos ateina 
vis naujų ir naujų sustipri- nies

klai-

n*mu Pirmuiu Dulku kurie atgal kaip dovaną. Gal pasi-; nų bombos nukritusios į kru- viams. buvo'pastatyti'į tą praįriš- diysit » jo orlaivį.” Kita1 mus. Tuo tarpu gi amerikie- Dvidešimts žmonių buvo 
Vo knva tnrbut opnž iau korčiukė buvo su tokiu už- eių orlaiviai sunaikino japo- nužudyta Dlugoselo kaime,ką kovą, turbut senai jau 
nėra nei pėdsakų. Visi beša
liški stebėtojai sako, kad to
kios baisios skerdynės pa
saulio istorijoj da nėra buvę. 

Pačių vokiečių praneši-

rasu: “Tą laikrodį jųs gerai i nų tiltą, kuriuo jie gaudavo Kroatijoj. Tai buvo kerštas 
tėmykit. Kas valandą gausit sustiprinimų. už du nužudytu okupantu
nuo mus daugiau dovanų- 
bombu.”

naciu.
Keturiolika

Kanada Neteko Jau
10 Karo Laivų.
Kanados laivyno ministe

ris Angus MacDonald šį pa
nedėlį paskelbė, kad vokie-

Karas Kainuoja Keturiolika. žmonių buvo OHO nužudyta pačioj Vokietijoj
t\.as heKUnue. Naciai skelbia, kad visi ji

ponų. Amerikos laivynas iki 
šiol neteko mūšiuose 32 ka
ro laivų. Be to, 12 laivų bu
vo sugadinta ir 9 sunaikino 
mūsiškiai patys, kad nepa
tektų į priešo rankas.

Japonai gi Triušiuose nete
ko 59 karo laivų. Be to, 60 
ių laivų buvo sugadinta ir 
15 turbut nuskandinta. Va
dinasi, iš viso japonai nete- 

~ ...... . .. ko jau 134 karo laivų.
. Belgijoj, kiek yra žinoma, Nekarinių laivų japonai

New Yorko straipsni, kad nužudyta 130 žmonių ado 83*ir 31 buvo £ a_
Amerikoj esą kalbama apie Olandijos valdžia Londo- dintas Turbut nuskandintų 
dioeię aliantų ofensyvą ne paskelbė 200 Olandijoj nekarinių laivų skaitoma 10. 
Siaurės Afnkoi. Wa.<.in?- pūdytųjų pavardes. į Sudėjus krūvon visus ka- 

Norvegijoj 106 žmonės , įnjus ir nekarinius laivus, 
japonų laivyno nuostoliai

Nuo to laiko, kaip Čeko
slovakijoj buvo užmuštas 
korikas Heydrich^ naciai 
nužudė 1,765 čekus.

Graikijos saloj Kretoj nu= 
žudyta apie 3,000 graikų. 
Be to dar 40 graikų šią va
sarą buvo sušaudyta Graiki
jos sistinėj Atėnuose, ir da

AFRIKOJ TYLA 
PRIEŠ AUDRĄ.

Bet Londonas nenori, kad
Amerikoj butų apie tai 

kalbama.
Londono “Daily Express’’ 40 Mitilėnos saloje, 

korespondentas nusiuntė iš

Papen Kalba Apie 
30 Metų Karą.

Iianz von Papen yra Vokie-
tijos ambasadorius Turki- p d nuskandino Ka.
joj. Tai senas ir suktas d.p- 'naikintuvą “Ottawa”
lomatas Dabar jis dirba su- kartu vi kurf
silęs, kad įtraukus Turkiją į 113 žmo’niu Tai
-ašies” stebulę. Pereitą są- KanT^laivS
vanę Turkijos sostinę buvo nufkaRdintas vienos sąvai- 
sustojęs amerikietis W illtae, !aikota Iš vis0 Ka4ada 
vykdamas ! Maskvą. Kalbe- t , į- 1Q k ,ai ga.
oamas su Turkijos valsty- k J Raj d yd
bes vadais, W,llkie papasa- ^aurfa j - į , di kar0
kojo kad Amerikos fabn- ^džiagą i Murmanską, 
kai dabar pagamina dau-i 
giau orlaivių, tankų ir ka
nuolių, negu visa Europa ir 
Japonija sudėtos krūvon.

jy
sušaudyti žmonės buvę “ko
munistai.” “Komunistais” 
jie vadina visus, kurie tik 

p priešingi Hitleriui, lygiai 
, ., _ . , .oa„. j kaip komunistai visus pra-

paskelbė, kad per nigpiuao!var5žiuoja “naciais,” kas 
menes. Jungtines Valstijos kritikuoja Staliną.
išleido karo reikalams jau______ __
$5,182,000,000.

Tai reiškia, kad per rug
piučio mėnesį karas rijo po 
$2,000 kas sekundę, po 
$120,000 kas minutę arba

Tai reiškia $120,000 per mi
nutę arba $7,200,000 per 

valandą.
War Production

Siaurės Afrikoj. Was:.ing 
tono diplomatai kalba atvi
rai, sako korespondentas, 
kad tai ofensyvai dabar esą 
paskubom daromi dideli pa
siruošimai. Dabartinė Afri
kos fronte tyla, tai tyla prieš 
audrą. Audra busianti tokia, 
kad visos nacių spėkos Afri
koje busiančios sumaišytos 
su žeme.

Giriasi Sunaikinę 
Didelį Konvojų

’lai buvo 
Turkijai,

lyg ir įspėjimas 
kad fašistai turės

HULL JSPĖJA FRAN
CUZIJĄ.

Valstybės Departamento 
galva Hull įspėjo Vichy

but sumušti ir bloga bus francuzu valdžią, kad jos 
tiems, kas bus prie jų prisi- Į planas siųsti Vokietijon 
dėjęs. Papenas tuojau ryžosi Francuzijos darbininkus yra 
šitą Willkies įspėjimą šunie-; priešingais tarptautiniems 
kinti. Jisai pasakė per radi-1 įstatymams ir Amerika to 
ją prakalbą, neva į Turkijoj nepakęsianti, nes tai bus aiš- 
gyvenančius vokiečius, bet ki pagalba Amerikos prie- 
ištikrujų taikydamas ją Tur-įšams.
kijos valdžiai. Karą turi lai- ---------------
mėt Vokietija, jis aiškino, Tremtinės Jugoslavijos 
nes to reikalaujanti Euro-,valdžios ministeris Londone 
pos ateitis. Jeigu Vokietija sako, kad fašistų okupuotoj 
butu sumušta, kaip musų; Jugoslaviioj esąs baisus 
priešai nori, sako Papen, tai
tada įsigalėtų bolševizmas
ir galas butų visai Europai. 
Bet Vokietija nebusianti su
mušta. Karas galėsiąs tęstis 
da 30 metų, bet Vokietija 
laimėsianti.

skurdas. Kai kuriose vietose 
jau per 4 mėnesius žmonės
nėra matę duonos. Nežiū
rint vargo ir bado, gyvento
jai kovoja prieš okupantus 
ir pasiryžę tęsti tą kovą to
liau.

po $7,200,000 kas valandą.•>
Per 26 mėnesius, kaip A- 

merika pradėjo ruoštis apsi
gynimui, Karo Departamen
tas išleido jau $23,372,000,- 
000; Laivyno Departamen
tas išleido jau $13,217,000,- 
000; Jūrių Žinybos komisi
ja išleido $1,370,000,000, o 
kitos karo agentūros— 
$6,728,000,000.

AMERIKOS SPĖKOS DA 
BAR VEDA OFENSYVĄ.

Kalbėdamas degtindarių 
susirinkime Bostone, kon
gresmanas McCormack aną
dien pareiškė, kad Ameri
kos ginkluotos spėkos, ku- 
i ios iki šiol tik gynėsi, dabar 
jau pradėjo priešą atakuoti. 
Ofensyva yra vedama ke
liais frontais ir dabar jau ji 
nesustos, kol priešas nebus 
visiškai nugalėtas ir sunai
kintas.

34 laivai, kurie vežė Rusijai 
pagalbą, buvę nuskandinti.

Vokiečiai skelbia, kad jų 
submarinos tolimoj šiaurėj 

Šitas straipsnis anglus la- užklupusios ir sunaikinusios
bai nustebino. Nustebo Lon- didelį aliantų konvojų, kuris 
donas dėl tokių palaidų kai- gabeno Rusijai karo pagal
bų Amerikoje. Karo planai bą. Iš 45 transporto laivų, 
turi but laikomi paslapty, nemažiau kaip 38 buvę pa- 
Jeigu vi«i apie juos viešai leisti juros dugnan. Be to da 
plepės, sako anglai, tai prie- buvę sunaikinti 6 karo lai- 
šui nereikės nei šnipų laikyt, vai, kurie tą transportą ly-

— • .---- " dėję. Kova ėjusi 6 dienas ir
DIDELIS PAVOJUS LAI- naktis, sako Berlynas. Lon- 

VAMS. donas prisipažįsta, kad už-
Londonas praneša, kad puolimas buvo labai žiaurus, 

didžiausis ir stipriausis vo- bet sako, kad priešas nuo-

išrodo taip:
Nuskandintų ............ 142
Turbut nuskandintų 25
Sužalotų .................... 91
Iš viso ......................... 258
Tuo tarpu gi Amerikos

laivų nuostoliai yra tokie: 
Priešas nuskandino .... 32
Patys sunaikino............ 9
Sužalota .................... 12
Iš viso ........................  55
Taigi Amerikos nuosto

liai yra 5 kartus mažesni, 
negu japonų.

kiečių karo laivas, šarvuotis 
“Tirpitz,” išspruko iš vieno 
Norvegijos aiostu ir išėjo į 
atvirą jurą medžioti preky
bos laivų. Jis sveriąs 40,000

stolius perdaug padidinęs. 
Tiek daug laivų nebuvę nu
skandinta.

JAPONŲ LAIVYNAS PA
SITRAUKĖ NUO SOLO

MONO SALŲ.
Washingtone gauta žinių, 

kad stiprus japonų karo lai
vynas, kuris paskutinėmis 
dienomis stengėsi atsiimti 
Solomono salas, dabar iš tos 
apylinkės pasitraukė, nes 
Amerikos bombanešiai pa- 

pavo-

KIETŲJŲ ANGLIŲ BU
SIĄ UŽTEKTINAI.

Atatinkami organai pra
neša, kad Naujajai Anglijai 
nereikia dėl kuro rūpintis. 
Aliejaus gal bus kiek ma
žiau, bet kietųjų anglių bu
sią pakankamai visiems.

BOMBARDAVO JAPO
NUS KIŠKOJ.

Keli Amerikos bombane
šiai buvo nulėkę iš Alaskos 
papėdės į Kiskos salą ir su
bombardavo tenai įsigali
nusius japonus.

RAŠYTOJAS RASTAS 
NEGYVAS.

Pereitą sąvaitę buvo ras
tas negyvas rašytojas A. E. 
Morford, kuris gyveno jo 
nuomojamoj farmoj netoli 
nuo New Milford, Conn. Ji-
sai rašinėdavo į 
gaziną.

‘Time99 ma-

ANGLAI DAUŽO TOB- 
RUKĄ.

Iš Kairo (Egipte) prane
šama, kad anglų aviacija 
kas naktį bombarduoja Li
bijos uostą Tobruką, kurį 
dabar laiko užėmę vokiečiai 
su italais.

Amerikos žinių komenta-
. toriai pabrėžia, kad tas Ru-:sįdal.ė jam perdaugtonų ir anglų laivynas netu- žjjaj pagalbos vežimas alian- įjnej

n tokių milžinų, kurie galė- tams labai brangiai kainuo- • * ' __________
tų pnes jį atsilaikyti. Tik ia KeHas juromis aplink 
patys vėliausi Anglijos taurės Norvegiją, kur tyko 

klastingo priešo submarinos, 
esąs tikra “skerdykla.” Ir 
rusams to negana. Jie da no
ri “antro fronto!”

drednotai, “Anson” ir “Ho- 
we,” gal galėtų prieš jį stot į 
kovą, bet ir jie turi tik po 
35.000 tonu svorio. “Tir
pitz” yra tokio pat tipo ko
vos laivas, kaip buvo “Bis- 
marck.” kuris 16 mėnesių 
atgal sunaikino anglų dred- 
notą “Hoodą” ir sudaužė ki-

EXTRA!
MIRĖ J. BALTRUŠAITIS.

Telegrama “Keleiviui”).

“Pittsburgh, Pa., 22 rug
sėjo.—Šj rytą mirė J. Balt
rušaitis.—Dr. Johanna Balt

DIRBA 57.200,000 
DARBININKŲ.

Įstaiga, kuri renka statis- Baltrušaitis buvo vienas pir- 
tus laivus. Anglai tuomet tiką apie šalies pramonę, mujų Amerikos lietuvių vei- 
“Bismarcką” sunaikino, bet praneša, kad dabartiniu lai- kėjų. Jisai redagavo Lietu- 
sunaikino tik bombomis iš ku Jungtinėse Valstijose,vių Sočia1!'tu Sąjungos te

dirba įvairiuose darbuose,ganą “Kovą,” ir yra parašęs 
57.200,000 žmonių, tai esą keliatą knygelių. Paskui lei-

oro. Ir tai ėmė dvi dienas 
laiko, kol ji nuskandino. 
Taigi anglai dabar susirūpi
nę, kad nepridarytu jiems
tokių nuostolių ir “Tirpitz ” tais.

rušaitienė.”
Nuo redakcijos: Juozas

10,000,000 daugiau, negu 
dirbo šiuom laiku 1940 me-

do juoku žurnalėlį “Dilgė
les.” Vėlesniais laikais ver
tėsi spaustuvės darbais
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I iee-Ministeris Bando kulkasuaidį

saujalę komunistų, trokšta 
susilaukti nepriklausomos 
Lietuvos. Ir jeigu jie neken
čia bolševikų, tat nekenčia 
jų kaip tik dėl tos pat prie
žasties, dėl kurios nekenčia 
ir nacių, būtent dėl to, kad 
vieni puma sutrempė Lietu
vą. o kiti dabar ją trempia.

Tai kam gi kalbėti nebū
tus dalykus, kam meluoti 
sau ir kitiems, kad bolševiz
mui priešingi lietuviai yra 
'Hitlerio talkininkai?”

Ji via taip 
“Vilnies

KAM KALBĖTI NEBŪ
TUS DALYKUS.

“Vilnies” bolševikai ci
tuoja Dorothy Thompson'ie- 
nės išsireiškimą, kad Ameri
koje “išsiplėtė anti-rusiška 
veikla, kuriai vadovauji lie
tuviai, latviai, baltieji ukrai
niečiai ir dalinai net len
kai.” ir tuoj prideda savo 
“paaiškinimą,” kad ne visi 
lietuviai esą tokie blogi, ne- 
komunistai stoja už Rusiją: 
prieš Rusiją agituoją tik so
cialistai, tautininkai , kata
likai ir kiti “pro-naciai.”

Vsų piima reikia padary
ti pastabą dėi to Dorotht 
Thompson'ienė.s išsireiški
mo. Ar ištiesų
pasakiusi, kaip
bolševikai ją cituoja, mes 
nežinom, nes to jos straips
nio mums neteko skaityti 
Jeigu ji ištikrujų taip pasa
kė, tai ji buvo, turbut, tų pa
čių bolševikų melaginga 
painformuota, nes ji pati 
lietuviškų laikraščių juk ne
skaito. Be to. toj citatoj iš 
viso nėra senso. Ji sako, kad 
anti-rusiška i veiklai “vado
vauja” lietuviai, latviai i: 
visi kiti. Bet jeigu visi yra 
“vadai,” tai kas yra jų sekė
jai, kam jie vadovauja? Tai
gi tas bolševikų cituojama* 
neva amerikiečių veikėjos I 
pareiškimas yra giyna nesą
monė.

DĖL SMETONOS ESĄS
KALTAS ŽADEIKIS.
“Naujosios Gadynės” ben

dradarbis, tūlas Baltrimas, 
kaltina p. ŽadeikĮ. Lietuvos 
ministrą \Vashingtone. kad 
nepatarė Smetonai Ameri
kon nevažiuoti. Esą:

“P. Žadeikiui, gyvenančiam

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos karo vice-ministeris Paterson bando naujovišką kulkasvaidi. 

pasauiio karą jis buvo pasižymėjęs kulkosvaidininkas.

it * *************

Nepasiduoklm
Snuduriui

Užmušti susirėmime: 12,310 oficie- 
rių ir vyrų musų Laivyno, repor- 
tucta yra užmušti ar prapuolę. Jie 
pasišventė atiduoti savo gyvybę 
kad jums nereikėtų atiduoti savo 
Laisvės. Ką-gi JUS atiduodat? At
siminkit, kiekvienų dolerį, kurį jus 
sutaupot šiandien, padeda išgaibėt 
gyvasčius. Kožnas doleris išleistas 
neprotingai, tai darnus pasitarr.a- 
vimas—Ašiai.

St. Strazdas “Naujoj Ga
dynėj” cituoja 1939 metų

demokratiškoj šaly, turėjo bu- lapkličio / d. Laisvę, kuri* 
ti aišku, kad Amerikos dem > tuomet rasė:

“Sovietu Sąjungą.kratiškoj lietuviu visuomenėj 

Smetonos asmuo nesukels vi

suotino entuziazmo. Jam turė 

jo buti aišku, kad dėl to žmo

gaus kils sietenu. Jam negalė

jo buti abejonių, kad demo

kratiškoji tos visuomenės da

lis i Smetoną žiūrės, kaip i 

uzurpatorių smurtininką, su 

kuriuo negalima turėti nieko 

bendra.”

padary

dama r.cpuoiimo sutarti su 

Vokietija, tuomi suardė pasa- 

Lngus planus tų karo provoka

torių prieš Sovietus, šia šutan

čia Sovietai išgelbėjo savo žmo

nes nuo kruvinų žudynių ir su

siaurino dirvą europinio karo 

gaisro.”

ŽIŪRINT IŠ 
ŠALIES

Sandariečiai vieną syki 
turėjo toki redaktorių, kuris 
juos buvo pradėjęs Hipnoti
zuoti ir turėti sau juoko iš to.

Dabar jie vėl turi veik pa
našų vaidylą, kuris aiškina: 
“Šiandien atsiguli gyvas, 
sveikas, o rytoj gal atsikelsi 
numiręs...”

Dvievaž, da negi: dėjau, 
kad numiręs žmogus atsi
keltų gyvas ir sveiKas. To
kių stebuklų nepadarydavo 
nei šliakys su savo hipnotiz
mu.

Rusai ištikrujų yra kuri- 
joziški žmonės. Kuomet Sta- 
linpiiis dega, kuomet maniš
ka Volga krauju teka, kuo
met žmonės badą kenčia,

pirmutini tai pasaulis gauna žinias, 
kad Kuibyševe (Samaroje),

— — — ._ -------------------------------- ---------------poios šimtų mylių nuo
žmonės. Bet ateinanti žiema(jos pramonė ir duona buvo karo fronto, šachmatų tui- 
gali L-uti kitokia. Atsiminkite.; Vakatų Pietuose. Šitos sri- namentai lošiami, 
kad Musija neteko Doneco tys dabar priešo rankose. Išrodo taip, kad jeigu 
anglies, kad ji neteko deriin- Sovietams lieka tik šiaurės gaspadoriaus ūkis nyksta, 
glausiu sričių. Rusijai ateinan- pytai, puslaukinis miškų ir daižinės dega, tai jis parei
ti žiema bus sunkesnė.’ ■ tundrų kraštas, kur visuo- ra i gryčią ir sau lošia kozy- 
Ji bus ne tiktai sunkesnė, niet viešpatavo skurdas ir remis, pasitenkindamas, kad 

bet ir labai sunki. Visa Rusi-, vargas. “Rosija bolšaja! Ne sgorit!”

Ir taip toliau. 
Ponas Žadeikis

F. J. Bagočius, P. Grigai
tis ir kiti Amerikos lietuvių 
veikėjai nesenai buvo nuvy
kę pas J. V. prezidentą Roo- 

sėtas u JO istorijos. nejausti. Kad tik jų butų— tafti ‘ Lietuvos reikalais.

AUKSAS.
Taip, tuomet Hitlerio 

priešininkai buvo “provoka- Pasauly, tur but, nėra
toliai,” o šiandien komunis- žmogaus, kuris nebūtų gir
tai jau šaukiasi i tuos “pro- dėjęs apie auksą.

Auksas—godus daiktas.
tutė:es

vi
nes,
nizmą ar bolševizmą, yra' sėdėtų ausis suglaudęs kaip 
‘Rusijos priešai’ ir “Hitle-.paprastas pabėgėlis. Vietoj

rio talkininkai.
“Keleivis” jau pereitą

vaitę yra nurodęs, kad Ka
nados nariamentas atsisakė toliau.

to, p. Žadeikis Smetoną “tą- 
ą-1 sė po Įvairias Įstaigas, ji ti

tulavo ‘prezidentu’,” ir taip

legalizuoti komunistų parti
ją, kuii dabar yra uždrausta

AR STALINAS ATVYKS 
AMERIKON?

Gatvinė Amerikos spau
da, kuri verčiasi pigiomis 
sensacijomis, paleido “an
tį,” kad prezidentas Roose-

sakysite.
Kaip ir kur auksas ran

damas.
Kažin kodėl, auksas dau-

“Laisvės” Rojus dėl to da 
iki šiai dienai negali nusira
minti. “Laisvė” iš rugsėjo 
14 dienos rašo ir šmeižia P.

auna visi, tik musų lai- giausiai randamas pietų ša- Roose-
aųksą pakeitė papras- lyse, dykumose, _ kalnuose, ąi ir a 1 ' '
u™ " smėlvnuose. Išimti čia suda- Gngaitis ten pravardziuoja-ta popiera.

Senų senovėje, kuomet 
tarp žmonių ėjo prekyba— 
pasirodė auksas. Pirkdamas 
koki daiktą, turėjai duoti

Lietuvių visuomenei da- 
‘bar būtinai reikalinga vie- 

kaip valstybės priešas. Bet nybė, bet sunku prie jos pri- veltas nusiuntęs Stalinui pa- ‘}o 
tuo pačiu laiku Kanada tei- --- ----- , . .. . , - . ,, daiktas

susimaisęs su smėliu. Ret
. karčiais žemė i e i o randama tam tikrą gabalėli aukso. Jei i,?. ' '

mėlynuose. Išimti čia suda - , „
10 Alaska ir Sibvras. Prof’ X- Z’ hei7 i Mirtis padangėse: Neleiskite Ašies

Auk«a< dažniausiai ran-!r kltaiP; P^ez. Rooseveltas----______ ._____ ____da“m uftaa“deHa.s, ’

- — ’ jį
pilkėjas turėjo didesni auk- 
o gabalą negu perkamasis 

velias, tai auksą

stambesnėmis gyslomis. 
(Bus daugiau)

grypiams musų karo paukščius nu
mušti žemėn persigandusiais. Tau
pyk apmokėjimus kad pripildyt pa
danges su galingiausia oro jėga, 
kokią galima sutverti. Jūsų sutau- 

vi: “Nusikando liežuvi. pos Pa?elbsti nupirkt lėktuvus, nes

. filtramVJVRi 1 J. rl

“krisluose” skaitau antgal

tuo pačiu laiku. Kanaaa tei-,^ nes iš vienos pusės iie- kvietimą atvykti Amerikon. >-;rQfipvn r>n«i»n ar i dalie'“ kia Rusijai pagalbą ir ka- tuviu? skaldo bolševikai, o .... .. , . .. . tarsoavo pusiau, ar į dalis,
nauja prieš Hitleii. Tai argi jg kitos — Smetona su savo , Sk.a. =e;-aciJ‘> labai susi- laikui bėgant, auksą su-
ne absurdas yra sakyti, kad 
kas tik priešingas komuniz
mui, tas savaime turi buti ir 
Rusijos priešas, o Hitlerio 
draugas?

Komunistu veikla Ameri-

šalininkais. Taigi p. Žadei
kis esąs kaltas, kad padėjęs 
buvusiajam Lietuvos dik
tatoriui sudrusmti vienybės 
vandenni.

Mums rodos, kad p. Ža-
koje yra pasmerkusi ir po- deikio vaidmuo išrodytų vi- 
nia Rcoseveltienė. preziden- kitokioj šviesoj, jeigu 
to žmona. Ji tiesiai pasakė, butų žinomi visi faktai. Nie
kad komunistai yra sveti- nas tų faktų yra toks, kad 
mos valstybės, agentai ir kad Amerikos valdžia nėra pri- 
Amerikos darbininkai nega- pažinusi Lietuvos prie Rusi- 
B su jais dėtis. Tačiau tuo jos prijungimo. Prezidentas 
pačiu laiku ponia Roosevel- Rooseveltas pasakė aiškiai 
tienė remia karą prieš Hitle- musų delegacijai Washing- 
i} ir stoja už pagalbą Rusi- tone: Jūsų Lietuva nėra žu- 
jai. Ir komunistai nedrysta
pasakyti, kad ji 
talkininkė.”

Amerikos Darbo Fedeia

vusi:

fiomėjo Amenkos komunis- (]aiinciav0 lygiais gabale 
tai. Jie mano, kad Stalino duodavo jiems vardą
atvažiavimas Amerikon la- (auksiniai, muštiniai, nuo 
bai daug pi įsidėtų pi ie rodžio mušti, ploti, rubliai 
Jungtinių Tautų sustiprini- nvo
mo. Laisvė rašo: p- - artodavo prekyboj taip

POLEMIKA IR 
KRITIKA.

KEISTAI ATSIDUODA.
Draugas J. Pakarklis

Graži proga. Vienu ma
žiau. A. Bimba.”

Na, manau sau, kaip da
bar Bimba garbins Paleckį, 
liežuvi nusikandęs.

Churchill daro didelę
iv mu^v. puu, iuu«abiw , . t . klaidą, kad nenusileidžia
rusų žodžio rubit, ir tt)1 Keleivyje stare klausimą, Indijai .rašo “Laisvėj” vie- 

‘ ‘ ' aip ar tlk neperdaug lietuviai nas komunacis. Bet kūnai 
•žinoma, kad tas daug pri- kaio ir mes šiandien varto- lenda 50 sav£ rezoliucijomis jn(jijai jis turėtų nusileisti? 

•ridėtu, bet Jungtinės Tautos jame popierinius pinigus. prezidentui F. D. Roosevel- Ar gabotarui Gandžiui, ku
bus vieningos ir galingos tik - * - tui I akis? P*rdaUS ar Per-tui i

tada. kada ios nuoširdžiai i.- K iendama prezidentui Gandžiui priešingi patys in-
sąžiningai pildys nutarimus ir Į'”‘ ttfe'tiTk' S į akl?‘ a,S "e6,™u spre=u> dai. Apie 80,000.000 muzul-
Vior.a kitai geibūs. Kol kas to ' u: ^,n2n’a Uk tiek. kad bet pe.skaitęs tą P-pole- 1Ronų ejna prieš ji. Kodėl 
nebuvo. Sovietu Sąjungos už- U''3’:Jaw ra,k?- “ekeno nepadiktuo-churehal turėų tam judo- 
sienio komisaras ' Molotovas ‘abal Zl!oJe sen0'eJe- gavau mintį, kad tokis žiui nusįleisti?
lankėsi Londone irV. ashing- Jis plačiai pasklido po vi-di augo Pakatklio paremta- ................ j
lene. Po io apsilankymo buvo e? i asaulį, nors randamas mas labai atitinka musų he- As turiu žinių, jog 8,000, 
paskelbta, kad planai padaryti ne visuose kraštuose. tunskujų r^taų is “Vilnies” beoįvių valstiečių jau atsta-

Kaip senovėje, taip ir da- ir “Laisves” skomui. As ir tyti nuo savo ūkių vedimo,”: 
bar auksas laikomas bran- neklydau. Štai, “Vilnis” jau rašo “Laisvėj” bolševikas 
r u metalu, nors mes žino- pagavo tą drg. Pakarklio Šimkus. Tuos valstiečius at-

atidaryti antrą frontą, bet jo 

vis nėra ir Sovietų spauda dėl 

to reiškė didelio nepasitenki

nimo."

iis ruošia kelią japonams?

kožnas nauja? doleris, kurį Massa
chusetts Savings Bankas šiandien 
investuoja faktinai eina į valdžios 
bondus arba karo darbininkams 
apmokėti.

Sutaupytas doleris išgelhi gyvybes!
Neprotingos išlaidos yra išdavystė. 
Musų ginkluotos jėgos reikalauja

ji tik laikinai neteko
“Hitlerio laisvės.

Taigi, žiūrint Washingto- 
no valdžios akimis, Lietuvos 

cijos konvencija taipgi at- respublikos valdžia pasilie-
rnetė komunistų ištiestą ran- ka galioje, ir Smetona, ma- 
ką. Konvencijoj buvo paša- tyt, yra skaitomas tos vai
kyta labai aiškiai, kad ko- džios galva.
munistai nebuvo ir nėra de
mokratijos draugai. Jie 
skaldė Amerikos darbinin
kų judėjimą; jie šmeižė uni
jų vadus ir siekė nuversti

jam
“už-

Kiek mums žinoma, 
yra mokama net alga iš 
šaldytų” Lietuvos turtų—po 
$600 i mėnesi.

Gali but, kad Smetona 
šios šalies valdžią smurtu: neturi teisės vadintis Lietu 
iie apsimetė Amerikos
“draugais” tik dabar, kai 
jiems pasidarė reikalinga

vos prezidentu. Ir gali but, 
kad jis vra didelė kliūtis A-

me jž ji brangesnių metalų paleistą musę. Ji sako: “Net statę vokiečiai. Ir Šimkus daugiau laivų, daugiau kanuolių,

ir mineralų; pavyzdžiui: tūlam ‘Keleivio’ skaitytojui tuo labai piktinasi. Bet jis daugiau lėktuvų, kiekvienas, kuris
Čia lyg ir norėta pasaky- b]y- na, brangieji akmenvs jgryso tas faktas, kad ivai- užmiršta, kad bolševikai bu- „etaupo šiandien tiek kiek jis išga- 

ti: atidalyki! antrą frontą, (deimantai) ir tt.. bet prak- rtjs ‘tautos vaduotojai’ per- vo atėmę žemę iš visų vals- H. puido savo įalį. Padaryk savo
tai tada musų u-uota saulė tiko jie neturi tos jėgos, ka daug vargina prezidentą sa- tiečių ir tūkstančius jų iš- dalį pirkdama:. Karės Taupymo

trėmė Sibyran.gal ir atvyks.
Mes kad ir ne komunis- T-- i „ t - , - i •» .• i.- • • Kiekviena val^tvbe, leis- .u<uuv

pasakyti jfg Stalini nie- darna aP^'arton popierinius zidento!
1 ’ •’ ' pinigus, turi pasauliui paša- O da visai nesenai tie pa

kvti, kiek popierinio pinigo lys “Vilnies
sienų koja iškelti, prfeš S'jenetui jį daria aukso. Sa 
visuomet Vaidinasi Trockio v,enas do,eris

turi auksas. v o rezoliucijomis.
Matote, kam pagailo pre-

Rados
Stalinas nie- 

Amerikon neatvyks.
nes jis bijosi už Kremliaus

“Maisto bendrovės 
nocentro’ komisaras (Lietu
voje) yra vokietys Kluge,' 

žmonės kiek- bet tūlas lietuvis vardu Ja- 
vienam savo mitinge smerk- cevičius tapo paskirtas di-

-Bondus arba kiekvieną dolerį, kurį 
‘Pie 'tik '^galite padėkite savo apyskai

tom į Banką.

merikos lietuvių vienybei, dvasia su bomba.
Amerikos pagalba. “Bet jie Bet mums rodos, kad visa 
mus neapgaus,” pasakė vie- tai yra laikina. Jeigu Lietu- 
nas konvencijos kalbėtojų, va po kare atgaus nepriklau- 
Ar tai reiškia, kad jis yra somybę, tai prezidento pa- 
“Hitlerio agentas?”
ma, kad ne.

SOVIETŲ RUSIJAI BUS 
SUNKI ŽIEMA.

Žino- reigoms ji susiras tinkames- Kai kas laukia žiemo< 
asmenį. Į Smetona šian- speigų Rusijoj, nes mano.

tūri davo prezidentą Rooseveltą rektorium. Jis’tėra lietuviš- 
T ūse gramo aukso vertė-, ir siųsdavo iam protesto re- Ra skraistė vokiečiams pri- 
Peiškia, reikalui esant mes, zoliucijas, kam jis teikia dengti,” rašo Brooklyno ko- 
vietrri pooiergalic\ galim Anglijai pagalbą prieš Hit- munistų organas, 
pau kalauti pusės gi amo lerį. Siuntė ne tiktai prote*'- Taigi dabar Lietuvoje yra 
aukso. to rezoliucijas, bet ir patys lygiai taip, kaip buvo prie

Kuo mažiau valstybė turi važiavo i Washingtoną pi- bolševikų okupacijos, kuo- 
aukre popieriniam pinigui kietuoti prezidento mmus met šalį valdė Stalino žval-

Vyrai Atiduoda 
Savo Gyvybes!

Ką JUS 
Ati duodat?

Išleisk Mažiau! 
Taupyk Dasg au!

tiems i-usams. Patys komu
nistai jos bijosi. Pruseika ra
šo “Vilnv:”

PEREITĄ SĄVAITĘ NU
SKANDINO 3 LAIVUS.
Associated Press surink-

sais' r Juk jie žino gerai, 
kad tai yra melas. Jie žino 
gerai, kad visi lietuviai sim
patizuoja Rusijos žmonių 
kovoms ir trokšta, kad Vo-Į 
kietija butų sumušta.

Mes nežinom, ar yra A- 
merikos lietuviuose bent 
vienas žmogus, kuris trokš
tų Hitleriui laimėjimo.

TUOMET BUVO “PRO
VOKATORIAI.” O DA

BAR—GELBĖTOJAI.

dau ma patogumo dėlei.
Jei mums reikėtų nėr dieną Mat, tada reikalas ėio už 
pan šioti 1,000 aukso dole- Hitlerį ir Staliną, o dabar, 

“Vakar skaičiau iš Maskvo } iV taj vakare mes jaustu- kada lietuviai pareiškia savo
Kada 1939 metais Stali-' prisiųstą žinią: Stalingrado niė< Į<ad tokių pinieų ture- protestus prieš okupantu” tomis žiniomis, pereitą są-j

nas su Hitleriu padarė karo gynėjai matė padangėje, kaip jimas yra irgi nelengva* ir pageidauja Lietuvai lais- vaitę priešo submarinos nu-
sąmokslą prieš demokrati-! pulkai laukinių ančių ir žąsų daiktas.* Jų nešiojimui rei- vės, tai musų kvislingiukams skandino Atlante 8 aliantų.

Du nuskandintųjų1 
priklausė Amerikai, į

. *1 vz . r- t i ’ l rj U I V J JI! IU J ICI“ » v*-, ▼ * ^*. .^* v.**^*.*.<j rnaiIU.
nes valstybes, tai komunis-, skrenda i pietus, toliau nuo ar-!ketu krepšio. Tuo tarpu po- išrodo jau prezidento vargi- laivus 
tai ta sąmokslą teisindami, tėjanėios žiemos. r.ieiim'n niniom nimas. laivutai tą sąmokslą tegindami 
rėkė, kad demokratinės ša-

Visi lietuviai, išskyrus tik lyg — “karo provokatoriai.
I

tėjanėios

“Nuo žiemos bėga tūli pauk

sėiai. Apie žiemą

pietinių pinigu mes galim nimas. 
dau<- tufėti, lengvai juos 

kalba tuk sutalpinti ir jokio “baderio”
Kur protas, kur gėda?! du Anglijai, vienas Meksi- 

V. M. Rinks. į kai, vienas Lenkijai, vienas 
Norvegijai ir vienas Danijai.

Mutual 
avings Banks
o/ Idassachiisetts
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KAS SKAITO. RAŠO 
TAS IMIONIK N EI‘R AM! AMERIKOS LIETUVIU

/S CLEVELANDO PADANGES.

-^tEiViS, SO. BOSTON

Apiplėšė lietuvių bankų. , žiūrėkit, kiek jie surinko au-
Rugsėjo 8 dieną, apie de- r®ikalams, ir

vintą valandą ryto, cia api- ^jįidų padai e. Tauti- 
plėšė lietuvių banką. Plėši- ^1.nįęai kad jau pasiaukauja 
kai hnvn ian iš ank«tn i han_ LietUVUl, tai pdtelaukauja .

O bet gi ant kitų muruskai buvo jau iš anksto į ban 
ko namą jsibriovę per ma
žutį langutį, kuris yra tik 
dėl oro įnėjimo laikomas. 
Pirmutinis atėjo į banką ir 
atrakino duris P. A. Šukys, 
banko tarnautojas, ir jį tuoj 
iš

krauna.

“Lietuvių Žinios” turėjo 
pikniką, kuriame dalyvavo 
virš tūkstančio žmonių. Tai- 

. gi už pasidarbavimą buvo 
vioaus pasitiko pora gerai £Urengtas vakaras visiems 

apsiginklavusių plėšikų. Jie pikniko darbininkams. Visi 
ji surisę pa.aikė kol atėjo į>uvo gerai pavaišinti ir pa- 
banko sekretorius, John De- dėkos žodis visiems duotas. 
Righter-Dei aitis, kuiį pri- kiti žmonės atjaučia,
vertė atidaryti banko spintą jeįgU jiems kas ką gero pa
su pinigais, plėšikai oėgda- daro; tuo tarpu kiti savo tal- 
mi pametė vieną krepšį su kininkus visai pamiršta.
pinigais, apie trejatą tuks- ______
tančių dolerių, o apie pen
ketą tūkstančių dolerių nusi
nešė su savim. Valdyba pra
neša, kad banko depozito- 
riai visai nenukentės, nes 
viskas esą apdrausta.

Prašo taupyt telefoną.
Vietos telefonų kompani

ja prašo nevartoti telefono 
be reikalo, ir kalbant trum
pinti kalbą kiek galima, nes 
telefono vielos reikalingos 
karo reikalams. Be to, trūk
sta ir telefono darbininkų, 
kurie palaiko susisiekimus.

Aukoja Savo Kraują

Raudonasis Kryžius pastatė Nevv Yorko gatvėje budelę 

kraujo aukotojams užsirašyti. Per dvi dienas užsirašė 

1,000 aukotoju. Ši nuotrauka parode žmones, kurie rašosi 

pasižadėdami duoti savo kraujo Raudonajam Kryžiui.

ELe^aliekaAtesta-ES JVOZĄS_SŲBĄCĮUS ATVYKO NAMO
MENTO.

“Keleivy” jau ne sykį bu
vo lasyta, kad kas turi kiek 
nors tinto, turėtų padaryti 
testamentą, nurodydamas 
kam jis tą turtą skilia, kad

PO BAISAUS JŪRIŲ MŪŠIO.
Florence, Mass. linkui į jurą ir sprogdamos 

mėtė aukštyn tokius stulpus 
vandens, kad kaltais visai 
užliedavo dideli anglų nai
kintuvą.

Du naikintuvo katilai bu
vo sugadinti ir laivo greitis 
labai sumažėjo. Buvo dide
lės baimės, kad priešo oriai- 

patekęs į baisią kovą Vi- Priėmę daugiau bom- 
štai, viena musu skaityto- duržemio Juroj. Juozas Su- .T’ 1? i; pasivys ant ju.uį. 

ja, Boleslovo Raute našlė, baėius vra baigęs jurininky- £avo bombas, jie
lašo: stės mokyklą ir tarnavo tie-dauglaunesug,?zo-

“Mano vyras, Boleslovas čiuoju valdininku konvojaus . Jaunas Subačius labai gi- 
Raub<. mirė Maine’o valsti- laive, kurio užduotis buvo r*a Anglijos jurininkus. Jie 
joj 1941 metų spalių 24 die- lydėti ir saugoti nuo priešo e'4 labai sumanus, drąsus ir 
ną ir paliko mane vieną be užpuolimų prekybos laivus, kitokios minties pa? juos ne- 
cento, nes visas turtas buvo kurie gabena ginklus ar ko- ra> kaip tik nugalėti klastin- 
ant jo vieno vardo. Būdama kią kitokią karo medžiagą. §3 priešą ir laimėti karą.

Vieną toki konvojų prie- Juozas sako, kad Ameri- 
šai užpuolė Vidurmežlo' Ju- kos žmonės da nesupranta, 
roję. Iš oro laivus pradėjo kaip jie yra laimingi, kad 
atakuoti bombanešiai, o iš jie šiandien gyvena Ameri- 
po vandens submarinos. Ko- koje. Jie visai nejaučia, kad 
va tęsėsi keturias dienas ir Yra karas, čia visi sočiai pa- 
naktis be jokios pertraukos, ynlgę ir gražiai apsirengę,

Adomas Subačius, ilga
metis “Keleivio” skaityto
jas, susilaukė nepaprastai
brangaus svečio. Atvvko na- jam numirus naraisKiams m0 } j

nereikėtų po teismus tąsytis ju,.in^k kuris ;
u be reika o eikvoti pmgus. bendamas Amerikos gink- 
Bet, kažin .todėl, musų zmo- , jr amunicij j Jlal[į bu. 
nes visai tuo nesirūpina. VQ R ; ! k | yj_

Mirė vaistininkas Pakeltis.
Mirė vietos lietuviams ge

rai žinomas vaistininkas 
Klemensas Fakeitis. Jis bu
vo pii mutinis vaistininkas 
iš lietuvių šiame mieste. Bu
vo dar nesenas žmogus, tik kas, kuris įvyko rugsėjo 6 d., 
apie 60 metu amžiaus. Ve- davęs virš aštuonių šimtų 
lionis buvo vedes su lenke, dolerių gryno pelno. Tai ge- 
Paliko moterį, vieną dukterį įas pluoštas pinigų. Pas mus, 
ir sunu, kuris tarnauja Ame- papiastai, jeigu piknikas 
rikos oro kurpuse. duoda dešimtį dolerių pel-

---------- . . no, tai skaitomas pasekmin-
Visokie įvykiai. ou.

Nevvarke, Ohio, nukrito „.o------------ -------—. - . .
kariškas lėktuvas ant vieno Albertas . J arus su . drau- pančiais mylių ilgio. Sovie- ris ir vaikas Amerikoj turi 
gyvenamo namo. Užsimušė 2ais lankėsi Kanadoj ir Det- tų atsparumas priešo ata- ginklą Ašiai nuveikti,” sako 
šeši lakūnai ir užmušė du lo^e* Sako, kad kelionė bu- įę^nas nukreipė nacių lėktų- James M. Landis, OCD Di
to namo gyventojus. v0 &era *r ^aS1- vus nuo atakų Afrikos dyku- rektorius, išleisdamas kny-

----------  ! --------- mose. Musų laivai gabena gutę. “Nei eikia liuoso laiko
Nauji biznieriai: Marga- Nekurie vis dar pyksta, Amerikos šautuvus, unkas dalyvauti kare. Mes turime 

ret Sėlius ir Jonas Pečiulai- kam SLA seimas nutarė mo- ir bombas i Afrika, ir Darbo ginklų namuose, ofisuose, 
tis atidarė restorana po nu- Rėti PO 15 centų i kareivių niona Aanolau mnkvklnep ir klinbuo?e. Mes

Pelningas piknikas.
Naujos parapijos pikni-

VIDAUS FRONTAS
Vyrai turi eit į frontą, mote

rys turi užimti jų vietą 
dirbtuvėse.

Dabartinis karas palietė 
visas pasaulio dalis; jame 
dalyvauja beveik visas pa
saulis. Musų sąjungininkai 
—kiniečiai—stumia japonus 
atgal nuo centro linijos, tuk-

gali padėti laimėti šį karą, 
Office of Civilian Defense 
išleido brošiūrėlę, “What 
Can I Do?” Kaip rodo jos 
vardas, ji aiškiai atsako į 
tuos klausimus, kurių mes 
visi savęs klausiam nuo 
gruodžio 7 d.

‘Kiekvienas vyras, mote-

rerveika aš dirbti negalėjau 
ir todėl turėjau daug vargo.
Nors turėjom daug giminių 
ir draugų, bet negalėjau jų 
adresų surasti, todėl prane
šu visiems per ‘Keleivį,’ kad 
man tokia nelaimė atsitiko.
Jis buvo palaidotas Laconi- įgaliau' viena"tornedana- J’.eško tik pasilinksminimų.

taikė į tą laivą, kuriame bu- buvo Anglijoj ir mate, 
vo Juozas Subačius, ir apie kaip tenai žmonės gyvena. 
3 valanda ryto laivas nu- Moterų su plunksnuotom ir 
skendo. Buvo dar tamsi nak- kvietkuotom skrybėlėm tė
tis, tačiau jurininkams Davy- na’ nesimato. Gi priešo oku- 
ko išsigelbėti. Jie susėdo į Pu°tpose kiaštuose yra da 
valtis, o apie 10 valandą blogiau, negu Anglijoj.

joj, N. H., o aš tebegyvenu
E. Waterboroj, 
Raubo.”

M e.—Marė

Kiek Rauba paliko turto, 
mes nežinom ir tas netiek 
jau svarbu. Svarbu tai, kad 
mirdamas jis nepaliko testa
mento ir likusiai jo žmonai 
dėl to teko pakelti daug 
vargo.

Kiekvienas turėtų nuvyk-’;ioS lai™ ?t’va- da?Se‘fe « kad Amerika karą laimėtų, 
ti Das advokatą ir padaryti . v.,fal basl, ,r be kePu' sako Jaunas Subaclus-
testamentą ko! da ne perk-!"* Galvoj buv0 "Tįs
iu. Testamento padarymas 0£. n«j dažnai pasitaiko,

„mu kad paplūdęs ant vandens
laivo aliejus užsidega, todėl 
ilgi plaukai butų pavojingi.
Basi,

anglų naikintuvas juos su- Niekur nėra tokio gero 
rinko ir nuvežė i Gibraltarą, gyvenimo, kaip Amerikoje, 
Jų diapanos buvo sumirku- ir visi turėtų, dėti pastangas,

A. S.

ALBANAI IŠSPROGDE
TANKŲ DIRBTUVE.

Iš Ankaros pranešama, 
sumirkę, aliejuoti ir ^aj Albanijoj, kuri via oku- 

nuskustomis galvomis, juri- puota Italijos fašistų, netoli 
.. , ——— . A ninkai buvo atvežti į pui- pU0 c0£tinės Tiranos buvo

Angliakasio Sunui.—Aciu kiausi viešbuti: hotelio sve- išsprogdinta didele dirbtų- 
taisomi suga-

kainuoja nedaug.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

po io ceniu i Kareiviu
meriu 8507 Hough avė. fondą. Well, broliai, mes da 200 laivu nuleidimu į van- pradedame juos vartoti— uz prisiųstas iškarpas. čiams tai buvo labai nepa- kur buvo
Kviečia savo draugus atsi- nieko blogo Amerikoj ne- (jenj ar pradėjimu budavoti. ;bet tik pradedame.“ Nese- a. L. Rimkui. — Argenti- prastas reginys. dinti tankai ir kitos karo
lankyti. matom. Turėkit kantrybės, Kitais metais pastatysim de- nai Elmer Davis. Office of “Keleivį” galima siusti, i Vėliau anglu laivas pa- mašinos. Pačioj Tiranoj bu-

tutų gerai, kad tik b.ogiau gimt sykių daugiau. įWar Information direkto- Metams kainuoja $3. Rasi- ėmė juos iš Gibraltaro i An- vo sudegintas viešbutis, kurMotei ų Labdarybės drau
gija rengia vakarą rugsėjo 
27 dieną naujos parapijos 
salėj.

nebūtų. Jonas Jarus. pranešimą, sa- nėlio apie Višinskius laik- gliją. Plaukiant

Miesto majoras Lausche 
per Labor Day trumpomis 
įadijo bangomis pasakė kai 
bą savo tautinėj kalboje į 
Jugoslavijos žmones, ragin
damas savo tautiečius kovo
ti už laisvę.

Reikia rinkti riebalus.

NEWARK, N. J. 
Muštynės ir šaudymas.

i Angliią, buvo apsigyvenę okupantai.
buvo sude- 

andė-

Clevelando 
skirta surinkti

Nevvarko priemiesty pe- . , , . . . . ,
įeitą sąvaitę buvo kruvinas §iaF darbininkų negu dabar 

• ivykis. Vienam saliune ke- turin?e- .^a^.a .J3?111

miestui pa-

Budavoti šiuos laivus,'™*?’ išleido ----- ----------- - ---- ----------- s —— . —. ,
kartu su tūkstančiais šautu- kydamas. kad 'kaipo tauta, raštin nedėsime, nes infor- šitą laivą vėl užpuolė 3 prie- Durazzo mieste puvo si 
vu tankų ir lėktuvu sau ir šiame kare stovim tik macįjos nelabai aiškios. Už šo orlaiviai ir pradėjo mėtyt gintas didelis fašistų sar 
visoms Suvienytoms Tau- *ki kulnų. Ši knygutė mus į- prenumeratą ačiū. bombas. Bombos krito ap- lis su vilnomis,
toms, reikalinga daug dau- trauks iki liemens, ieigu ja .

perskaitysime ir veiksime
“What Can I Do?” kny- 

tafvvrai 'pradėjo“keiti let- '>rai apleidžia karo darbus gutę galima gauti iš valstijų 
ma. Pasitaikė eiti pro šalį '■ stola.J a.rml»- .« vle.tas ,r ™tlnuJ apsaugos tarybų 
policmanui. kuris liepė turas užimti senesni vyrai ir
ti iukšmadariams nusiramin- Ujuterys.^ Pabaigoje 1943 m.
ti; triukšmadariai puolė po- viena. ls K£"nų moterų— 

gal viena iš trijų—tarpe 18licmaną ir parmušė jį že
mėn. Pi’ibuvo kitas policma-000 svaru atliekamu JĄ'

‘ .... t bet tas įssitrauke revolveriiš kurių valdžia daro glice
riną. Taigi, visos šeiminin
kės neškit atliekamus rieba
lus į bučernes, kur gausite 
po 4 centus už svarą, o val
džiai jie labai reikalingi. Ir 
tuo pačiu sykiu pirkite karo 
bonus, kiek kas išgalite.

Menkai pasitarnavo.
Jeigu kas nepatėmijot 

tautininkų spaudoje, tai pa-

ir šovė vienam tiesiai į pilvą.
Kai šis susmuko, tai kiti trys 
mušeikos pasidavė.

Neužsimoka šokti prieš 
policiją. Bet žmonės išsigė- mintl 
rę dažnai nežino ką daro.

Angliakasio Sunus.
Pirkit Karo Bondsas ir Štam

pas. Kas savaitę Įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

ir 44 metų amžiaus, bus 
samdoma, ir bent trečia jų 
dalis dirbs musų kaio in
dustrijose.

Milionai darbininkų turi 
buti išlavinti ir paruošti nau- 

darbams: reikia ga- 
reikalingus ginklus 

musų kareiviams; kuo dau
giau laiko mes gaišiname, 
tuo daugiau priešas laimi.

Nužudė Dvi Mažas Mergaites

Policininkas laiko surakintą Edvardą Haightą. 17 metų 
amžiaus darbininką, kuris Bedford Hill. N. Y„ nužudė dvi 
mažas Lynchų mergaites, Margaretą 8 metų ir Heleną 7 me
tų amžiaus. Policija jį sugavo Stamforde, Conn.

Oro Korpusas reikalauja 
mechanikų.

Armijos Oro Korpusas 
reikalauja kvalifikuotų me
chanikų tarp 18 ir 44 metų 
amžiaus. Aplikacijas pa
duokite arčiausiam Armijos į D1J

arba iš Office of Civilian 
Defense, Wa.?hington, D. C.
Rašomos maši 

hngos ginkluotos
Daug amerikiečių 

prisidėti prie karo pastangų 
padėdami valdžiai išrišti 
sunkią problemą. Armija ir 
Laivynas reikalauja rašo
mųjų mašinėlių. Jų reikia 
pusės miliono. Amerikos ra
šomųjų mašinėlių gaminto
jai dabar gamina ginklus ir 
karo pabūklus, taip kad jie 
gali pagaminti tik trečią da
lį reikalingų rašomųjų maši
nėlių ginkluotoms jėgoms. 
Liekamą dali turėsime gauti 
nuo Amerikos biznierių, ir 
iš privačių savininkų.

Suv. Valstijų valdžia nu
pirks šia-- mašinėles, užmo-

■

li

Duok Gerą Priežiūrą Dalykams, Kuriuos 
T uriie

Ir LAIKYK 
JUOS DARBE

Jūsų ELEKTRI KINIS REFRIGE- 

RATORIUS daug ilgiau Jums tar

naus, jeigu prisilaikysi šių paprastų 

taisyklių:

Neperpildyk
liūsti liuossi.

lentynų. Oras turi cirku-

rekrutavimo ofisui. Apli-iįdaina aufoeiauaą vasario 
kantai gali buti ir r.e lėktų-ji d.. 1943 m. kainą, ios bus 
vu mechanikai, nes automo- Į'Diduotos Aimijai arba Lai- 
biliu, “Diesel,” sunkveži- '™U.L T?s mašinėles ir«l- 
miu: traktorių ir ūkių me- dziąi nupirks atsakomi raso- 
chanikai gali lengvai nitei- P*"***^1-

avo gabumus lėktuvu
UŽDRAUDĖ DVIEJU 

SPALVŲ ČEVERYKUS.
Karo Gamybos Taryba iš

leido avalinės fabrikantams 
įsakymą, kad nuo dabar iie 
negamintų čeverykų, susi
dedančių iš dviejų spalvų 
odos. Batai su ilgais aulai. 
taipgi uždrausti.

kini i _
užlaikymui ir pataisymui; 
šautuvų dirbėjai, instrumen
tų gamintojai, laikiodžių 
darbininkai, ir oan., gali bu
ti varto jam i kaipo lėktuvų 
šarvininkai; radio ir su įne
šimų vyrai gali tanti rad’O 
one’atoriai ir mechanikai ir 
visokių rusiu suleidėjai ir 
metalo darbininkai ra® pro
gos dirbti prie žemės darbų. Žvejai dabartiniu laiku 

uždirba gerus pinigus, nes 
žuvis pabrango. Bostono 

Kad kiekvienam ameri- žvejai sakosi padarą po $17
Piliečių karo knygutė.

Kad kiekvienam am< 
kiečiui butų aišku, kaip jis į dieną

Ii

■

M:

Būk tikras ar gerai esi užstitęs “cold 
control". 40 laipsnių yra užtektinai ge- 
rteraliam vartojimui.

žiūrėk, kad rubber gasket ant durų kic- 
t?i užsidarytų-. Liuosos gaskets naudoja 
daug elektros.

Ižtirbdyk ledij paga! dirbtuves nurody
mų. Jei perdaug yra priSalj, rafregera- 
torius nustoja veiklumo.

Išmazgok vijų su nestipriu baieng sodt 
tirpJiniu po kiekvieno defrosti limo.

Cereikalo nedaryk 
pysi elektros.

durų, tuomi su tau-

ūpccialic pranešimos. Kad setaupJu; me
talu, norint gauti naujit eleklriSk j daiktų 
dal\ reikia pristatyti senoji. Taigi, kada 
reHcmer.is atnešite pataisyti, būtinai nepa- 
mlt-Skite pristatyti ir senas diiis. kaip pa- 
r.iair.a.

BOSTON EDISON COMPANY

u.s.

15 )^|H|
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

mano pastabos. Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
“Vilnis” paduoda iš Dėt- sijus kaip prariję tarakoną.’’ 

įoito žinią, kad nelietuvė ir O man rodos, kad komunis- 
nemokanti lietuvių kalbos, tai jaučiasi “prariję tarako- 
mokinanti lietuvių chorą lie- ną,” nes jų “Workeris” ne- 
tuviškai dainuoti. Gal butų atgavo pilnos laisvės, o pa- 
neprošalį ir “Vilnies” re- leistas tik ant parolės. Jeigu 
daktoriams pasimokyti pas jis tik paleis savo liežuvi,
ją lietuvių kalbos...i ■ —

Kitame laikraštyje radau 
tokią žinutę: "Lietuvoje už
drausta žmonėms nakčia 
nuo 11:00 vai. vakaro iki 4- 
tos vai. lyto vaikščioti lau
ke.” Man rodos, kad tame
uatvarkvme nėra nieko bio- ▲ *
go. Ar geriau yra, kada ten
ka matyti musų jauname- 
čius vaikus ir mergšes besi- 
\azojant gatvėse be jokio 
reikalo ii- aiasavojant per 
naktis? Musų vaikai per

tai ir vėl bus uždarytas!
V. M. Rink

'Stebuklinga Dak
tarė.'

(Musų korespondento.)
Brazilija. — Cogueiros a- 

pylinkėj šiomis dienomis at
sirado tūla negrė, Manoeli- 
na, kuri gydo Įvairias ligas 
vandeniu, esančiu netoli jos 
bakūžės.

J tikrą naujieną—Žemė, kurios butą Naujo-
Tokio rašto paskelbimas gyventojams jo Pasaulio! 

buvo didelė naujiena. Daug Įvairių baisy- J KOLUMBAS IŠLIPA ANT KRANTO 
bių pripasakota apie jurą, apie pavojų, NAUJAME PASAULYJE,
dideles žuvis, kurios viską praryjančios,
ir taip toliau.

Uostas vykdė valdovų Įsakymą nenoro
mis. Kolumbai reikėjo sutikti dar daug 
Įvairių nemalonumų. Prabėgo keliatas są- 
v

Po 70 dienų vargo, po atkaklių giumty- 
nių su galingu vandenynu, po Įgulos neri
mavimų ir muimėjimo, pagaliau, spalių 12

___ ______ ___________ _____ dienos rytą, penktadienį, 1492 metais Ko-
. aičių, o darbas buvo net nepradėtas. Rei-I^111^38 Pliekė Naujojo Pasaulio krantus, 
kėjo vyriausybei imtis griežtesnių priemo-i^s laivų buvo matyti, kad žemės esama ne- 
nių. Sosto rūmų ypatingiems reikalams dirbamos, bet ji visa apaugusi žaliais me
škinas valdininkas, Juan de Penolosa, bu- džiais, lyg ištisas didelis gražus sodas, ze- 
vo įgaliotas prižiūrėti,'kad Įsakymas butųim^s ^uta žmonių gyvenamos. Pa-tebėję 
Įvykdytas. ' i laivus, jie bėgo būriais iš krūmų i krantą,

Didžiausia narama eksoėdiciiai susitai- norėdami pamatyti nepaprastą dalyką. \ i-

Žmonės “cudauna" Ma- 
daug palaidai auga ir todėl noelina labai susidomėjo ir 
perdaug piktadarybė mies- kasdien pas ją suplaukia ke
tuose auga. (Bet vokiečiai hy tūkstančių žmonių mi- 
draudžia ir suaugusiems na- nia. V ieni iš jų atvyksta 
kti vaikščioti gatvėse.— kaip ligoniai, gydytis, kiti 
Red.) teisybės patilti.

.-------- . M i .Vieni laiko ją šventa, kiti
Komunistų "Vilnį be- kitaip galvoja, bet jos “gy-, 

vartant, nieko kito nerasi, dymo” paslapties dar niekas 
kaip tik agitacinius Šukius nepatyrė. Daugelis vietos 
už Staliną ii- už atidarymą laikraščiose Įrodinėja, kad 
antro fronto. Pavyzdžiui: negrė tikrai pagydo, štai, 
"...bet kodėl tie ginklai ir sao Paulo dienraštis “Apla- 

• a l. . J kiti ginklai nevartojami da-tea,” kuris Įdėjo Manoeli-
—Ljo boba pas staršiną, instrumentą. \ ienų žodžiu, bar Z "...bet kada bus smog- nos ir jos namelio atvaizdus, 
Nešė kumpi kaip mašiną, virtuozas yra artistas. ta? Kad nebūtų per vėlu, paduoda toki atsitikimą.
Oida, oida, oida-da... —O man, vaike, tokie ar- Kaip daugeli sykių jau bu- ! Josės Oliveiros, sūnūs
—Nerėkauk, tėve. tįstai nepatinka. Buvau syki vo ? Ir tt. Kokia tai atmai- Edio, gyvenantis Rio Preto
—Maike, aš dainuoju, nuėjęs pasiklausyti paliokų na! Per praeitą karą Prūsei- Minas estadoje, per 10 me

dau dvi lekcijas paėmiau muzikanto Padrevskio. Jis kos; Andriuliai ir Bimbos tu buvo kurčias ir aklas iš 
nuo zakristijono. u’^ vadinosi virtu ožiu. ar slapstėsi nuo vieno fronto, prigimimo. Tėvas ii atvežė

—Ant senatvės užsimanei kaiP tu. ten sakai. KaiP Pra“ o dabar prisispyrę reikalau- pas Manoeliną ir jis tapo 
dainuot mokintis. ^ėjo pirštais pijaną badyti, ja dviejų... sveikas: mato ir girdi gerai.Į

—Vaike, aš nuo pat ma- $ l^p^a^teirpiu'^aTO Musų kopteliai visa- šit? fakją', P'':’;-, 
žens turiu muzikalną gyslą. |_.rajava armonikaP tai vra «a bubnija, kad Rusija ko- pats valko tęvas ir vietos gj- 
Kai buvau Lietuvoj, tai nei £ ’p^kSSrtivoja už demokratija ir net dytojas .kur ispirmiau ),) SU' 
vienos vakaruškos neapsiei- __\a gerai
davo be mano armonikos. arniką’ ,....... .
.Jes, as jau gimęs būt muzi- L- ejnu mokyklon. už viso pasaulio demokrati-
kantu. Dabar jau pirštai ne! __ttikip miklus, kain huvo. ale* 1 ’

roja uz demokratiją
tėve: tu eik nž viso svieto demokratiją, 
patampu, o Bet Rusija kovoja net

nų norėjęs išgydyti
Kuomet Oliveiras su ligo

niu važiavęs pas tą “šventa-
AT -1 r tai kodėl ii nas lai- tai daktaras pasakęs,Maik, gali eit, lai Koflei ji pa* sa\e lai- , , . . bpmnkdė npo-rė____ ____ _ . ............. 1__1 •• i -- l-zv rrv-izv-iAioitcio rlilrtofnro *> kad JClgU DeiHOlk_ie _. t

• X- 1 • U Tryaie 1S to mokslo nieko neis- ™ «. - j .-n tai ik cavn
vistiek Zapyškio polką galiu eįg Jeigu mane bilų kas Kodėl tenai uždraustos vi- diplomą sudraskv-
da pabirbinti. Reikia tik tajp ijg-ai i škulę leidęs, tai sos partijos ir laikraščiai, iš- ųr <avo profesija merias 
mmfntoS1 kaip“ sker-Škši^,dien būfiaU Maris sky-rus diktatūros garbinto--'^ 0Iiveims sako į
džiama degloji... Tu nesi- ______ ’.________________ ' ---------- Nan? sunus sveikas, jis
juok, Maike. Kaip paimsiu j HITLERIS ctai i Chicagos “Daily News” Rirdi ir mato kuoaiskiausiai.
dar kelias dainavimo lėkei- j
jas, tai galėsim surengti iri
koncertą. Aš pagrosiu že- -------------------t---------- , . . , .----- * - ” ~ Kiek tame teisybes, sun-

auti redaktorius pasveikino Žu- Pažiūrėsim, ar daktaras sa
NUI TAIKYTIS. kovo ofensyvą, sakydamas: vo žodį išlaikys, ar mes dak

Iš Stokholmo ši utaminką “Za vąše zdorovje.” “Vii- taro profesiją.”
maitišką polką, tu pašoksi atėjo tokia žinia: nies Pruseikai tokis pa- Kiek tame tei.................
amerikancką džiką, ir galė- Netekęs vilties paimt Sta- sveikinimas nepatiko ir jis ku pasakyti. Greičiausia tai
sim padaryti pinigų. lingradą ir sutriuškinti Rusi- sako: “Geriau jau butų pa- spekuliacija, kokių mes jau

—Tėve, tu verčiau pasi- ją, Hitleris Įsakė statyti ap- tylėjęs! Raudonajai annijai žinom daug. Žemaitis,
sigynimo liniją savo fronto Įkirėjo tie sveikinimai! Im-
užnugary, kad galėtų išlai- kitę pavyzdi iš Sovietų ir
kyti ners tai, kas iki šiol bu- pradėkite karą Vakarų Eu-

,vo užkariauta, ir kad dali ropoję.” O aš klausiu Pru- . , ... . . ,
savo armijos butu galima seikos: koki gi pavyzdi imti menai skundžiasi, d jie

bet reikalingi darbininkai Pakelti į U akarus, kui. įfe Sovietų. A 
bulvėms skusti ir puodams akantai ruošiasi atidaryti sui pusę savo

jieškok darbo restorane.
—Gerai sakai, Maike. Re 

storanuose reikalingi muzi 
kantai.

-Ne muzikantai, tėve,

NĖRA DARBININKU 
OBUOLIAMS RINKTI.
Naujosios Anglijos far-

skritai, visi, išskyrus patį Kolumbą, tėvą 
Perezą ir brolius Pinzonus, Į šitą ekspedi
cija žiurėjo kaip Į tikriausia mirti tų, kurie 
ryšis su ja plaukti. Todėl ir pasiruošimo 
darbas buvo iš visų pusių trukdomas.

Kada laivai galų gale buvo parengti, di- 
deliausio sunkumo turėta su Įgulos suda
rymu. Drąsesniuosius atkalbinėjo giminės, 
draugai—grąsino už jokius pinigus ar pa

džių i tą keista niekados nematyta regini 
ir stebėjosi... Kolumbas davė ženklą lai
vams išmesti inkarus, o Įgulos dalyviams 
apsiginkluoti. Jis pats apsivilko puošnia 
• dmirolo uniforma, prisikabino prie šono 
vilganti kardą ir. rankoje laikydamas 

Ispanijos monarchu insignijas, lydimas 
iš vienos pusės Martino Pinzonos, iš kitos 
—Vincentės Pinzonos. nešančiu ekspedi-

Dviejų Lakūnų Likin iaš.
Du lakūnai, leitenantai skundėme. Mano parudusi 

Muery ir Richter, bepatru- oda pasidarė dar tamsesnė, 
liuodami pietinę Ramiojo “Slinko diena po dienos, 
vandenyno daij, buvo pri- o mes nematėme nei laivo 
veisti gelbėtis iš aeroplano, plaukiant, nei žemės. Vie- 
Jų lėktuvas sustojo ir paliko ninteliai musų draugai buvo 
juos su parašiutu kabant niekad nepailstantieji ryk- 
tarp mėlyno dangaus viršų- liai, kurie nardė aplink mus 
je ir mėlyno vandens apa- ir savo nosimis badė i švie- 
čioje. * sius alumininius irklus, kad

“Mes buvome toli nuo lai- patenkinti savo žingeidumą, 
vo,” pasakoja lt. Muery, Kai jie lysdavo prie mus ar- 
“kuomet musų aeroplano čiau, mes Į juos šaudydavo- 
motoras sustojo. Ir į dvi mi- me.
nutės viskas buvo baigta. “Dvyliktą dieną musų lai- 
Richteįis ir aš sugebėjome velis apvirto. Po sunkių pa- 
nusileisti ir susitaisyti gumi- stangų mes jį vėl atvertėme, 
nį laiveli. Aeroplanas be- Nelaimė mums kainavo 
matant nuskendo. daug — nuskendo pištalie-

“Raftą automatiškai pri- tas, šoviniai, viena blėšinėlė 
putėme angiiadario-deguo- vandens, du peiliukai ir vi-Į 
nies aparatu. Turėjome dvi sas musų maistas, apart tri- 
kvortas vandens, dviem die- jų bonkučių su ‘malted miik’ 
noms maisto atsargos, pista- tabletėmis. Nuostolis mus 
lietą su dvidešimt vienu šo- daug nesujaudino, nes apie 
vinių, du alumininiu irklu, tą laiką mes jau nieko nebe- 
oro pumpą, lopinių valtelei, paisėme.
pirmosios pagalbos dėžutę, “Sykį aš pagavau mažą
guminius žakietus, tris kiše- žuvytę. Mes ją suvalgėm ža- „ < - , • ,
ninius peiliukus, plieninį re- lių, ir ji buvo skani. V ėliau beveik be žado. As kiek ga- pn mutims

Žuvęs Amerikos Orlaivių Vežioto jas “Yorktovcn”
KELEIVIS, SO. BOSTON

-'HIPELI.,-.

■
Čia yra parodytas Amerikos orlaivių vežiotojas "Yorktoun,” 19,900 tonų laivas, kuri jajor.ai nuskandino ties Midway keli mėnesiai atgal. Washingtonas paskelbė šitą nuostolį tik dabar.

žadus neiti i šią tamvbą, kurioj tikriausiai c‘į?s su srindjnčiu žaliu kiyžium
rasią baisią mirtį. Kiti pasislėpė prieš pat vidutyje ir monarchų inicialais kraštuose, 
išplaukiant. Čia daugiausia vėl padėjo ge- 1S 1DO ant ia
rai žinomi ir įtakingi Pinzonai. Opozicija 
sušvelnėjo. Pagaliau, viskas buvo jau su
taisyta ir Įgula sudaryta.

Ekspediciją sudarė tr 
Maria,” kuris buvo su kabinomis ir svėrėj

anto. Oras buvo švelnus, tyras. 
Vaizdo aplinkuma darė žavėjantĮ Įspūdi. 
Kolumbą stebino labai turtinga augmenija 
ir oro skaidrumas. Medžių šakos linko nuo

T,1 ,. .. x i • • * Įvairių vaisių gausumo. Vadinasi, daugelio
Ekspediciją sudarė trys laivai: Santa metų vajonė išsipildė!...

'' cvz, Kolumbas puolė ant keliu, pabučiavo 
tuotonų: ji vaiae pats noiumoas: laivoižemę 0 per 'jo fkiuostus'ėmė riedėti 
|gų.a susidėjo įs ožzmomų, Pinta oO ,džiaugsmo ašaros. Panašus susijaudini-
tonu. vadovavo Martin Pinzonas; Įgula 
18 žmonių; ir “Nina”—40 tonu, Įgula—18 
žmonių: vadovavo Vincente Pinzonas. Iš 
viso išplaukė 88 žmonės.

Kas yra keliavęs Atlanto vandenynu 
musų laikų laivais, sveriančiais po 30,000 n’ės vadino Guanahani.
—60,000 tonų, varomais 50,000 150,000 i Tuoj buvo padarytas di
arklių jėgos, ir prisimins faktą, kadvis, ■ ,-žius ir pastatytas pakilęs 
dėlto dar nemaža keleivių dalis serga jurų j prje ošiančia okeano krantų, 
liga, tai galės bent siek tiek nusivokti, ko- kurie kelionės metu nerimano, kėlė
kios di ąsos turėta tų pasiryžėlių, \ pačia! rjai^eg įr nebuvo pakankamai savo vadui

mas pagavo ir kitus ekspedicijos dalyvius. 
Kolumbas, atsikėlęs nuo žemės, išsitraukė 
kardą ii* Kastilijos sosto vardu ją užėmė, 
duodamas jai vardą San Salvador (Išga
nytojas). Tai buvo sala, kurią vietos žmo-•k

didelis medžio 
snėje vietoje,

maistas. .J u uz- ĮDOMUS FAKTAI APIE FARM E RIUS 
IR FARMAS.

Kanada Nepatenkin
ta Dijepo Žygiu.
Antrojo fronto bandymas 
pražudė 3350 kanadiečių.

Kanadoje pasigirdo ne
pasitenkinimo baisų dėl Įvy
kinto andai bandymo atida
lyti antrąjį fiontą Francuzi- 
joj, kuomet keliolika tūks
tančių kareivių buvo iškelta 
Dijepo (Dieppe) apylinkėje 
t u tankais ir kulkasvaidžiais* 
bet po 9 valandų atkaklios 
kovos turėjo grįžti atgal su 
dideliais nuostoliais. Nežiū
rint kad tą ekspediciją ly
dėjo apie 1,000 orlaivių ir 
keliasdešimts laivų, ji nega
lėjo prieš vokiečių ugnį atsi
laikyti.

Kanada nepatenkinta tuo 
bandymu dėl to, kad daugu
mą tos ekspedicijos sudarė 
kanadiečiai ir kad jiems te
ko pakelti daugiausia nuo
stolių. Jie neteko 211 kari
ninku ir 3.139 kareivių, iš
vijo 3,350 vyrų.

; O komunistai vis nesiliau
ja šaukę: “Atidarykit antrą
jį frontą!”

KAJIESKOJIMA?

šįmet Jungtinėse Valsti- 
yTa 6,096,799 farmos, 

užima 1,060,852,374pusę, kur, rodos, matėme sa- ir mes ją turėjome pravary- čiau RichterĮ ir parodžiau Į • 1*1 1 “ t"}* 1 *1 —
las, už 40 ar 50 mylių nuo ti, nois ir labai norėjome ją -'-aslą. b pradžios negalėjo- visą laisą seke. Jie palaike
tos vietos, kur musų aeropla- suvalgyti. me suprasti, _ ką mes mate- mane pnesu, o mano irklą ‘ . -P n11
nas nuskendo. įrėmęs visą ‘'Dvidešimtą dieną masine Bet greitai Įsitikinom, pavojingu ginklu. As eida- ‘™besią1 verte valdžios nu-
nakti ir ryA> sulaukė supra- susiiado ir visa naktį' sekė kad tai žemė, ir is džiaugs- mas dairiausi į jurą. Kaip statyta $33,641,738,72U, ne-
tome, kad mes nieko neat- indai juodas ly'klys, 'kokių mo vienas kitą apsikabino- staiga mano užpakalyje su- kaitant miškų,
siekėme. Tikėdamiesi pa- šešių ar septynių pėdų ilgio. T716-. Aš_manau, kad mes ir ^uko ba.sas: Kas esi. Ko- Daugiausia f: 
galbos, nutarėme sėdėti ir Jis visą laiką-bade irklus ir apsiverkėm. kią kalbą kalbi.
laukti. • pagaliau pataikė i musų lai- “Salos pakraščiai buvo “šitas šuktelėiimas mane žemės plotas turi 124,707,

Pajieškau FELIKSO YUSKOS ir 
kas praneš tikra jo adresą, tam duo- 10,086,971 siu $10.00 dovanų. Plaukai tamsiai 
juodi, srarbanuoti. plono sudėjimo, o,o44,OOU apįe 5 pėdas 10 colių aukščio, biskį 

nuo

Arklių ..
Mulų ....
Galviju ....... 60,674,734 palinkės, paeina, iš Kaunijos nu<
,z:__ Jurbarko. Prasišalino iš Philadelphi

o4,Vo i ,20-5 jos 1929 m., paliko moterų, sūnų ir 
40,129 261 dukterį. Kurie žinote, malonėkite

Kiaulių
Avių ................. ,—,---- _ . .. v .. .. . , , . pranešti, jam pačiam bus iš to nau-
VlStų buvo, imant apskn- da. j. Baradmskas <0)

tais skaičiais, 338 milionai; į 8020 Suffoik avė., Phiiadeiphia, Pa 
Dausriausia farmu vra Tg- kalakutu, 4 * o miniorio, an- • pajieškau draugo jonikio, jeir- 

xas valstijoj—495,389. Jų 2'2 miliono: žąsų, 635
ės nlotas turi 124.707.- tūkstančiai. gumea Vistų, nę Vlichigane. Turiu svarbų reikalą,

841 tūkstantis.

šveisti. antrąjį frontą. Iš tų pačių
—Ar tai tu man tokį džia- šabinių pranešama, kad Hit- 

bą siūlai? eJs siūlysiąs Stalinui darjli
__O kodėl ne? taiką ir paaiskinsiąs Vokie-
—Ar žinai, Maike, ką aš žmonms, jog atskirą

tau pasakysiu? Jeigu nebu- taJk3 galima padaryti ir be 
tų jokios bėdos, tai kad aš P“nos pergalės.
tau žiebčiau per ausį už toki 
Įžeidimą, tai tu atsidurtum 
kur pipirai auga.

—Čia, tėve, nėra joks į- 
žeidimas.

—Kaip gi tai ne Įžeidi- m misterių kabinetas paskel- 
mas. Aš imu muzikos lėkei- bė savo užsienio politikos 
jas, kad galėčiau koncertą programą. Jis pakartojo Is- 
surengti, o tu man sakai eit panijos fašistų valdžios nu- 
Į restoraną dišių mazgot. sistatymą prieš Kominter-

—Tikėk man, tėve, kad ir pridūrė, kad Ispanijai 
koncertams tu netinki. . stengsis ir toliau palaikyti

__Kodėl netinku? draugiškus santikius su savo
—Todėl, kad niekas neis kaimyne Portugalija ir su

butu galima seikos: koki gi pavyzdį imti ..
iš Sovietų? Ar užleisti'prie- n?Ka„obuoliams rinkti. Connccti-

__ w * eut Klony visi obuoliai lik-
Pruseika džiaugiasi, kad šią nenuimti. Per vasaros

Anglijos valdžia paleido ant atostogas ant farmu dirbo 
parolės Anglijos komunistų nemaža moksleivių: dabar-

ISPANIJA PAKARTOJO 
SAVO NUSISTATYMĄ 
PRIEŠ KOMINTERNĄ.
Perorganizuotas Ispanijos

“Daily WorkerĮ”... Pruseika gi jie visi sugryžo Į mokyk- 
sako: “Naujienos” su “Drau-Jas ir farmose pasirodė di- 
gu” ir komandieris Dies pa-1 dėlė darix> rankų stoka.

Stalingrado Kovų Frontas

tavo muzikos klausytis. 
-O iš kur tu tą žinai?

Pietų Amerikos respubliko
mis, kurios taip pat kovoja

—Aš žinau publikos sko- pragaištinga Komintemo 
nį; žinau, ką ji mėgsta. agentų veikla.

—Na, tai pasakyk jau, 
ką ji mėgsta i

—Ji mėgsia gerai isla-'
73,095 ANGLAI VOKIE- | 

ČIŲ NELAISVĖJ. .
vintus ir gabius muzikus. Ji į Berlyno radijas anądien 
mėgsta virtuozus. ' paskelbė, kad dabartiniu'

- Nebūk balamutas, vai- laiku Vokietijoj esą 73,095 
ke! Kur tu girdėjai, kad pu- anglai karo belaisviai, 
blika valgytų virtus ožius?

jų vado: kokio apsukrumo ir narsumo pa
rodyta besigrumiant su kliūtinis, kurių tu
rėjo sutikti daugybę atvirame keliu tūks
tančių kilometrų platumo okeane, keliau
jant pirmą kartą nežinomais keliais Į ne
žinomo krašto nežinomą uostą!...

1492 METAIS.
Tai buvo 1492 metų rugpiučio 3 d., 

penktadienį, anksti rytą. Laivai pasijudi
no. Daug kas verkė, išlydėdami juos Į pla
tųjį negailestingą vandenyną, kur daugy
bė jurininkų randa sau mirti.

•Jeigu mes turime žinių iš šito istorinio 
žygio, tai už jas turime būti dėkingi pa
čiam Kolumbai, kuris rašė tos savo kelio
nės smulkių faktų dienyną.

Atpasakoti visoms kelionės smulkme
noms reikėtų daug vietos. Laikas buvo žy
giui parinktas labai tinkamas. Tas mėnuo, 
kuri Kolumbas paliko Europos krantus, ir 
dabar tebelaikomas patogiu transatlanti
nėms kelionėms laivais, nes vandenynas 
šiuo metu paprastai esti ramiausias, čia 
paduosim vieną kitą faktą iš to dienyno.

Po trijų kelionės dienų “Pintos” laivui 
nulūžo vairas. JĮ reikėjo sutaisyti. Rugsėjo 
6 d. trys Portugalijos laivai norėjo juos su
laikyti, bet nepavyko. Rugsėjo 13 d. pirmą 
karta pastebėtas kompaso magnetinės ro
dyklės pakrypimas Į vakarų pusę. Tolimes
nėms kelionėms kompasas tada nebuvo to
bulas, nes jo veikimo nebūta visur vieno
do. Rugsėjo 15 d. nukrito meteoras už 4— 
5 lygų nuo ekspedicijos laivų. “Visą lai
ką,”—rašo admirolas savo dienyne,— 
“oras buvo labai gražus. Jaučiame tik 
švelnų, malonų dvelkimą, kaip Andaluzi- 
joie balandžio mėneri. Nebent tik lakštin
galų čiulbėjimo trūksta.” Rugsėjo 17 d. 
pajuto antra kartą kompaso veikimo ne
normalumą. Rnda pradėio nerimauti, mur-

klusnųs. dabar susispietė prie jo, lyg nusi
kaltę vaikai prie savo tėvo, ir ėmė prašy
tis atleidžiami, bučiuoti jo rankas, kiti, net 
parpuolę ant kelių, žavėjosi savo doru el
gesiu atsiteisti už nedrausmingumą ir Įžei
dimus.

Vietos gyventojai Kolumbo ekspedici
jos dalyvius palaikė ne šio pasaulio pada
rais. Vieni tarė juos naktį iškilus iš jurų 
dugno, kiti—kad bus nusileidę iš dangaus. 
Todėl kai kurie atidavė jiems garbę lyg 
tikriems dievams. Žiurėjo Į juos su di
džiausiu nusistebėjimu, negalėdami išsi
aiškinti, iš kur jie galėjo atsirasti, nes buvo 
visiškai Į juos nepanašus. Juos ypačiai ste
bino nepaprasti ispanų drabužiai, ju barz
dos, kurių jie patvs neturėjo. Labiausiai 
viliojo pats Kolumbas ir jo puiki uniforma. 
Matydami, kad tie nežemiški padarai visai 
nemano jiems blo^ą daryti, priėio arčiau: 
žiūrinėjo jų barzdas, usus. rankas, koias, 
negalėdami atsistebėti, kad ju esama tokių 
baltų. Savo švelniu elgesiu Kolumbas 
iiems labai užimponavo: jie pasidarė bi
čiuliški, pasiryžę bet kuriuo budu baltie
siems ateiviams patarnauti.

Ne mažiau stebino ir ispanus salos gy
ventojai. Jie nebuvo panašu* i europiečiu13. 
Turtu ar civilizacija nepasižymėjo. Buvo 
visiškai nuogi, nusidažę Įvairiomis spalvo
mis, Atrodė keistai, fantastiškai. Nors nu
sidažę, bet gražiai sudėto kūno, proporcin
gi, nemažo ūgio.

Kolumbas manė atradęs salą Indijos 
kraštutinėj daly. todėl vietos žmęnes pava
dino indėnais. Nors vėliau, apie Kolumbo 
atradima daugiau sužinotu*, pari’odė, 
kad tai esama ne Induos, bet vi3ai naujo 
milžiniško žemvno, tačiau vardas tiek pri
rijo. jog ir dabar vadinami viri Naujojo 
Pasaulio čiabuviai.

Salos gyventojai pasirodė eea švelnaus
mėti, bet, Kolumbai išaiškinus šito reiski- budo ir gana ma’onųs. Kitu ginklu tie ne- 
nio priežastį, nurimo. Rugsėio 18 d. iie pa
matė daug paukščių, beskraidančiu ore
viršum vandenvno. Manė, kad nebetoli į dantimis. Geležies dirbiniu nematyta, 
esama žemės. Rugsėio 20 d. vėl pamatė i Kolumbas jiems padalino spalvotas sa- 
paukščių, bet žemės vis dar neišvydo. Ne-jgutes, skambaliukus, veidrodėliu- ir kito- 
rimas tarp įgulos didėjo. Daugiausia drau-; kirs europietiško darbo mažmožius, ku
pinės buvo paties admirolo laive “Santa Į i’ o^ buvo su savimi atsivežęs. Jais tie ne- 
Marijoj.” Rugsėjo 25 d. Martin Pinzonas J salėjo atsidžiaugti. Taip dieną praleidę 

bet iš tikro, pasirodė, tai Į šitose nepaprastose aplinkybėse. Kolum-

‘urėįo. tik iietis su nusmailintais smaiga- 
’iais arba iu gabiose įkaltais kokio gyvulio

sušuko “žemė,”

—Ne virtus ožius, tėve, 
bet virtuozus.

—Ar tai ne vistiek?

Massachusetts 
rius, sekdamas 
patarimų,

gubemato- į 
prezidento | 

nustatė automo-
—Ne, tėve. Virtuozas rei- bilių greičiui 35 mylių ribą. 

škia tokį asmenį, kuris labai Greičiau važiuoti Massachu- 
gerai moka vartoti muzikos ^tts valstijoj dabar nevalia.

Šis žemėlapis parodo Stalingrado frontą, kur dabar tarp rusų ir vokiečių verda baisi kova. Dantuota linija parodo rusų apsigynimo liniją. Stalingradas stovi ant dešiniojo Volgos kranto, tai yra toj upės pusėj, iš kur vokiečiai atakuoja. Seniau Stalin gradas vadinosi Caricino vardu,bet Stalinas pavadino jį savo vardu—Stalingrad reiškia Stalino miestą. Prieš karą jame buvo 500,000 gyventojų.

butą debesies. Spalių 7 d. vėl pasigirdo šū
kis “žemė” iš “Ninos” laivo. Spalių 11d. 
“Pinta” ištraukė iš vandens lazdą su gelež
galiu, kuri atrodė, lvg butu ranku darbo. 
“Nina” pastebėjo šakele su uogomis. Visi 
tai matė, o tie menki ženklai stiprino jų 
viltį. Tą pačią dieną, sulaukus nakties, 
pats Kolumbas pastebėjo šviesą. 1492 m. 
spalių 12 d. ryto 2 vai. Rodrigo de Triana, 
jurininkas iš “Ninos.” paskelbė visiems

ba« su savo Įgulos nariais grįžo i laivu*. 
Kitą dieną anksti rytą visa pakrantė pri

gužėjo indėnų. Kiekvienas norėjo šį ta iš 
Kolumbo gauti—tuos mažmožius iie laikė 
lvg iš paties dangaus atsiųsta pačių dievų 
dovana, todėl juos nepaprastai brangino. 
Atsidėkodami už dovanas, \ieni siūlė di
delius medvilnes ryšulius, kiti—savo "tau
tiškos” duonos (kurią jie vadino cassava), 
padarytos iš augalų, vadinamųjų Yucca. 

.(Bus daugiau)

prašau greitai atsiliepti, kurie žinot 
kur jis randasi, malonėkit pranešti.

Mrs. A. Arlauckienė 
' 3831 Archer avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui draugės nuo 

šeimynoj. "45 iki 50 metų, turi būt gražaus sūdė-'
1. NUO DANTŲ GĖLIMO jimo ir linksmaus budo, nesunkesnė 

(for Toot’n Ache Irritation and Hard- apie 180 svarų ir pasiturinti. As esu 
of tne Gums>. Prašalina užsi- gerai pasiturintis, turiu gražius savo 

vietryjimą ir sustiprina Smegenis namus, be šeimynos. Arčiau susipa- 
ilgo laiko. Nelauk kol dantis su- Įžinsime per laiškus. Su laišku pra- 

firm-ic mm nilrfLrnriac Pus- Apsireiškus nesveikumui tuo- šau prisiųsti ir savo paveiksią, kurį larmas nuo piKtzonų. Kūnas -5-5-teį Masei® M. J. S. Oiat- 5ugr*žmsįn reikalaujant. J. M. (0) 
farmeriai tenai vadina ”

Išradimai95 
tebe-

todėl’geriau mėginkime jieš- apačioje. Į laivelį priėjo še- tąsi per juos. Nei vienas iš ventoju. kuriu tarpe buvo vartoja kerosinines lempas.’kuJio7Ls^lLkn4ai''PacJibJti°LJ?o 
koti žemės. Iš parašiuto, vė- ši coliai vandens, bet jis da mus nežinojome ar nesupra-vjenas’baltas žmogus. Aš Pas juos da nėra elektros. ivairG Li^. užpatentuoto.
liavų ir irklų pasidarėme bu- neskendo. SJ?tfl' kad^š ,buv?u su; Pietų Califomijoj yra pa-
rėš, vėjo varomąsias marš- Sulaukę dienos maneme, nant tą liūną. Traukėme^tie- kalbamas. Pmniausia as statyta 19 mylių ilgio ir 5 (for t 
kas. Iš pradžių mes ’ " 1 '
apie šešias mylias į 
bet šis greitis trumpėjo
kiekviena diena, nes'mes skylę. Apvertę nudžiovino-;me

U.„ S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu-

Apsireiškus nesveikumui tuo-
_ ______ ____ , __ ____ , . paskutinėmis^ jėgomis gyventojai persitikrino, kad
nuvargome ir nusilpnėjome. me vietą ir jau lipdėme lo- atsiversti laivelį. Išsiįrėme Į aš nesu jų priešas, jie buvo

“Toliau, mes nutarėme pinius, tik staiga pamatėme, vandenį, toliau nuo augme-jabaį patenkinti, tada aš
maistą taupyti. Valgėme tik kad vėl tas pats ryklys su- nų liūno, pradėjome dairytis turėjau su jais visais svei- 
kartą Į dieną. Pietums ėmėm kaliojasi aplink mus. Ir jis patogesnės, vietos, kur gale- Gintis.
ketvirtdalį skardinės kon- nieko nelaukęs puolėsi prie tume išlipti.
centiuoto maisto, arba ketu- Lichterio kojos, kuri bu\ o Mėgindami pasiekti kokosų pieno ir kitokiu vai- akro kviečių, tris akro ket- no° old and F£s?’n Sores. šita Mestis i 
nas malted milk tabletes, gerokai iškišta nuo rafto. krantą mes Įklmvome į ko- ^isminau. Paskui virtadalius komų ir vieną su„S"į!

nunešė i savo akro aštuntadalį medvilnės, niekas jums nepagelbėjo, tuojaus' • 
— • bandykite šitą Mostj. Geras nuo Vo- ' !

taimeriai tenai vadina ru 
s iškaiš dagiais” (Russian 
thistle).

ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma-

1341 Dix Rd., Lincoln Park, Mier..

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be šeimynos, nuo 28 iki
r ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- j40 metų: aš esu vaikinas, gerai atro- Kiekvienam miesto gy* koše, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są- dau, mylėčiau susirasti sau gyveni-

ventoiui Jungtiniu Valstijų nariuose’ Mosuluose. nuo Užsisaldy- ;mui gerą draugę iš Detroito apylir.- 
o J *, mn ir aęfraną Kn«ulin Kaina ori kės. Prašau rašyt šitokiu adresu*

J. K, n.‘Jie tuojau man atnešė farmeriai sėja ketvirtdalį mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00. 
NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE

1182 Cadillac st.,
Windsor, Ont.

(D 

Canada.

mums reikėjo, bet negalėjo- Netrukus ryklys ir vėl prie sau.

np . udiiuvMtc siią livras nuo vo- i |

L i d-u?U Škotijoj, Kirkhill’io para- *7/•Išbžriin^ V-8-1-’uains> !susirado Richte- V- Ausies, r.uo Uzsisaldymo. Žaizdų;*. . .. , _ piJOJ, Viena farma yra įsno- Burnoje arba Nesėje. bile užsivietry-' {t*. nO lavoną. Jie man sake, rrlln4-„ on 001 motu jimą. Nudegimą. Sumušimą, Skau- i *• .- _ ., ... . Nors ir turėjome uzri- l-jųa :: oalaidoio savo kaDl- -I- -I ■ ’ J *■' dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, j Jme jo gauti. Pagaliau suma- mus prikibo: ir jis neatsi- dėję oro pripustus žakietus, - Jv • v. • Kontraktas buvo padarytas ir įvairių odos Lin.. Kurie turi Eg- J
nėme sumirkyti drobinį va- traukė nuo mus iki mes pa- bet jie mažai gelbėjo. pa_ ne'G KaiP 200 metų atgal ir skaitosi j
linuką, kuris buvo pirmosios siekėm žemę. galiau mes susikabinę mėgi- “Neužilgo aš atsitaisiau ir teisėtas. Ginklas prieš vėžio Ligas,
pagalbos dėžutėje rankai “Už kokios valandos lopi- nome gelbėti vienas kitą. tapau laivyno parvežtas na- 1920 metais Amerikos Ka^"o mostiT^nuo^oison

x_ri- _• i__- — ” d p. farmerių žemė su triobesiais ivy. k urie greit pagauna Poison---- biivn vortinamn 66 hilinnns Ivy’ toi turite turįt šitM Gyduolių.Lamsargienė -UV) XerLina™a . OnP‘’ Suteikia greitą pagalbą. Kaina $1.00.
GOlCriŲ, 1930 metais---47 Reikalaudami Gyduolių siųskite ir

mes gaudavom puoduką siuvome iš vidaus, pasidarę mesti^nt smiltyno. įronotu nuoaikarjiųUORėiimo: bilionus, o šiais 1942 metais mažiau Kurie
’ Vocnina oinln Taipd turiu Galiną Gydymo Mostj • • - mažiau Kaip Kurie abejotų

•* ♦ **7? t vi a milžk‘i/'t netoli nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiu?vandens kas antrą dieną. iš parašiuto -Richteris snlėio
“Po trijų dienų mes nu- vieton, o vietoj adatos var- y’ , i nesveikumus. Ireipkitės. duosiu gerą

stojome kalbėję, tik susiro- lojome susegamąją špilką. Sau « niki? bei Al i 
dydavome arba mikčiojome A isiskai užtaisyti laiveli ne- * •. P , ’• Dvienas į kitą. Pasikalbėji- begalėjome, bet nors laiki- P?*™“ ’ 
mas mus vargindavo ir džio- nai sulaikėme nuo didesnio g. , . , susistiDrin’ ,z S į
vindavo musų burnas. Sau- plyšimo. 1 „TJm pmuL;!
lė buvo žiauri ir nesigailėjo “Dvidešimt trečios dienos D , V nejaučiau 

,s, bet mes nesi- lytą mes laivelyje gulėjome
vandens ir mėginau dirbti-i

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. tVater SL, Philadelphia. P*

I • ’Pjau tik 33 bilionus, imant mėt Gyduolių Geruma tai duodam 
tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 

ctp. h.1 itetls srvitlCliltS. .—vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę,
1940 metu Cenzo Biuro < jeigu nebusi už-

, . • jranedintas, cTąžink didesnę j 10 die-
upSKHlClHVIRIU, LH1S ITlCtHIS nų laiko, mes atitrauksime tik per-
ant farmu gyveno 30,475,- 
206 žmonės. Dvidešimts me- 

o

musu odos,

Studijuoja Submarinu Naikintoja

Balionas vra didžiausi? «uhmarinu priešas, nes ilgai gali skraidyt viišurr. ivrių ir pastebėję^ povmideninį laivą gali 
ji bombomis sunaikinti, jauni Amerikos inžinieriai, pasidarę .n.tžutį balioną, studijuoja kaip geriau išskirstyti sunkumą. kad balionas neprarastų lygsvaros.

niu budu atgaivinti. Mėgi- 
rau gal koki pusvalandi ar 
daugiau, kol pats sukritau. 
Kai atsipeikėjau, gal už va
landos ar dviejų, radau, kad 
Richteris guli šalia manęs 
jau miręs.

“Paėjęs toliau Į sausumą,; 
aš vėl apalpau. Kuomet at- į 
ripeikėjau, jau buvo pava-Į 
karis. Dabar nuėjau prie, 
laivelio — jis buvo toliau) 
bangų išmestas, ir pasiėmiau 
likusį irklą. Sugryžes prie, 
Richterio. irklu iškasiau! 
smėlyie duobe ir palaidojau, 
°avo draugo lavoną. Palai
dojau gražiausia, kaip galė-Į 
ian. Nebepamenu, kas po tų į 

laidotuvių su manimi atsiti
ko. Kai ant rytojau® atbu
dau, Ritcherio lavonas 
vėl buvo viršuje bangų 
išplautas iš kapo. Pasirinkau 
vieta biskutį toliau ir vėl 
palaidojau.

“Kokosų riešutai, kurių 
radau saloje, buvo mano

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS ^at.g.al’ant fa^ buvf 
31,614,269 gyventojai, laiPamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių liga Šaknimis 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalu lietuviškai, angliši-a 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia'
'ga.- gydo ir kaip reikia vartoti 
P-nšmi iš K.j’ados štampų nesiųsti.

Kanados doleris dabar tik S0 centų.) <~itl GVVUliu 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus ' J 
geriausia siusti Mo-iey Orderiu, arba mOSB :
•lopierini doleri laiške. Adresas; (-)-----------

P'U. MIK ALAUSKAS
140 Athens Street,

SO BOSTON M A SS

gi per 20 metų gyventojų 
skaičius ant farmu sumažė- 
io apie 1,200,000.

Cenzo Biuro 1940 metų x 
statistika parodo šitokį skai- § 

Amerikos far- i

siuntimo kaštus—20c. (-)
Adresuokit taip:

M. J. ŠVILPA 
Miracle Ointment

Broad Str. P. O. A. Box 73,
HARTFORD. CONN.

.ei X JS

PARDUODU

LIEPOS tlEDl*. PIRMO KUOPIMO

TIKKAS
MEDUS

100rt PURE HONEVI

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKA'STft
JJ R.t—r, St. Ak—ct—i. Slee.

ftimt,, d-ihTių dovanų, kuri, Įrodyt, joę 
medus nėr, tikras bičių mrdus.

OUR POI.ICT
“The pnrpo.e of the Assoeiation shall 
Iie t<> Itclp preserve the kirais and 
tr.-iditinns of oiir ronntry. the United 
Mule. of America, to revere its laws 
and iie-pire olliers lo reapeet and obey 
tlieni. and in all vvaya to aid ia making 
thh eoimfry greater and betteri" ,

Kurie norite puikiai gyvent Flori
doj. nusipirkit mano vietą už mažus 
pinigus, padarysite gerą gyvenimą. 
Klauskite laišku. B. A. Kleese (9) 
Delaware Camp. Winter Beaeh, Fla.

Puiki Farma.
Geri budinkai ir bamė, stuba 4 rui

mu. 75 akeriai derlingos žemės. Yra 
miško. Visi įrankiai, vežimai ir tul- 

I šis. Linksma farma, bet man vienai 
i nuobodus gyvenimas. Sunus mirė.
I Gali pirkt ir su visais fomišiais, pui. 
iki lova. aliejaus pečius ir kiti smul
kesni baldai. Parduosiu pigiai. Atva

žiuokite pamatyt. (2)
Mrs. Helen Rodwell

75 Prospect Street, Webster, Mass.
Atvažiavus ant Prospect streeto, 

Peter Kvetkauskas parodys, kur aš 
gyvenu.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

i padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
{ U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru- 
| mus ir sustiprina 
t odą. 50c. už bonką.

j ALEXANDER’S HAIR
• REFRESHING TONIC

I

Prisiun- •
»čiam per Paštą į visas dalis Su- { 
J vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S CO. J 
5 414 W. BROAI>WAY

Pe?' | Pasižymi savo gerumu.

SOUTH BOSTON, M A SS. •

A.YV ALE IR STOCK ALE 
Iš URANO IR RONKOM1S

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alau® XXX arba Stock Ale. Yra visų m ėdamas iT tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS : 
South Boston, Mass.

1410 Columbia Road, 
TeL SOUth Boston 2271.

f
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Moterims Pasiskaityt
si SKYRIŲ TVARKO

___  M. M1CHKI.SOMENŽ. _____

PAVLIČENKOVĄ ERZI
NA AMERIKOS MOTE

RŲ TUŠTUMAS.
Amerikos laikraščiai daž

nai parašo šĮ-tą apie ukraji- 
nietę Pavličenkovą, kulią 
Sovietų valdžia atsiuntė A- 
n.erikon kaip šio karo did
vyrę. Leitenante Pavličen- 
kova esanti nepapiastai ga
bi šaulė. Pasislėpusi i saugią 
vietą, ji viena nušovusi 309 
priešo kareivius kai ėjo ko
vos už Sevastopoli.

Amerikoje ji jau dalyva
vo keliuose viešuose mitin
guose, kuriuos komunistai 
rengia aukoms rinkti. Ji dė
vi raudonai miečio leitenan
to unifoimą. Angliškai ji ne
moka, kalba įusiškai. su uk- 
įajitinišku akcentu. Su ame
rikiečiais ji susikalba til 
vertėjui tarpininkaujant.

Liudmila Pavličenkovą y 
ra nedidelio ūgio, apystorė 
—ne amerikietiškas mote 
lies tipas, todėl i amerikie
čius ji daro ne kažin kok 
Įspūdi. Matu, jai buvo jav 
pastebėta, kad ji nemoka ii į 
apsirengti madingai, nes j 
nareiškė spaudos atstovams, 
kad Amerikos moterų tuštu-1 
mas labai ją erzinąs.

‘‘Kaip aš žiuriu,” ji sako 
“tai didžiausis Ameriko 
moterų tikslas yra gražia: 
ir madingai pasipuošti. Su
sitikus, joms visų pirma rupi 
sužinoti, ar tavo apatiniai 
marškinukai po uniforma 
yra šilkiniai, ar ne. Jos da 
nežino, ką reiškia unifor
ma.”

Amerikos moterų tuštu
mas mane stačiai stebina, 
sako šita ukrajinietė. “Jo? 
mane stebina kvailomis pa
stabomis. Viena jų pradėjo 
kritikuoti net mano sijoną, 
kad jis esąs man truputi per- 
ilgas. Be to, mano uniforma 
turėtu būt kitaip pasiūta, 
kad išrodyčiau laibesnė. Tas 
mane suerzino. Mano uni
forma yra sumirkusi kovų 
kraujuose, aš ją nešioju su 
pagarba, ji yra papuošta Le
nino ordinu, o šita amerikie
tė žiuri tik mados.”

mas butų visiškai teisėtas, 
Įstatymas reikalauja, kad 
bent penkiom dienom iš 
kalno tas butų užregistruota 
Alkoholio Mokesčių Biure 
(Office of the Alcoholic 
Tax). Bostone toks biuras 
randasi po numeiiu 1 State 
Srreet. Už registraciją mo
kėt nereikia nieko.

VALDŽIOS PATVARKY
MAS NAMINIAM VYNUI 

DARYTI.
Jungtinių Valstijų Įstaty

mai nedraudžia pasidaryti 
vyno saviems reikalams, ta
čiau nustato tam tikras sąly
gas, kurių reikia prisilaikyti.

Visų pirma, įstatymas ne
leidžia pasigaminti daugiau 
kaip 200 galionų vyno per 
metus.

Padarytas vynas gali būt 
vartojamas tik saviems rei
kalams. Pardavinėt ji ne
valia.

Ir kad toks vyno gamini

VAIKU AUKLĖJIMAS !R 
j V MOTINOS.

Vaikų auklėjimas ir jų 
motinų lavinimas yra gana 
opus klausimas. Jis yra 
tiek svarbus, kati mes turė
tume dažniau apie tai rašy
ti Moterų Skyriuje. O gal 
jau visos žinome, viską su
pi autame, todėl vaikus iš- 
auklėję dabar ilsimės.

Su tais tėvais, kurie skai
to ir rašo, didelės bėdos nė
ra. Jų vaikai, su mažu išėmi
mu, užauga geri, paklusnus, 
protingi ir visuomenei nau
dingi nariai, vienok iš tų tė
vų, kuiie nei rašo. o vien tik 
po smukles ir kitas žemos 
vertės Įstaigas vaikštinėja, 
jų vaikai nuo tėvų nieko ne
išmoksta ir jokio gero pa
vyzdžio negauna. Apgailėti
nas padėjimas tokių vaikų. 
Nereikia nei norėti, kad to- 
r:ie vaikai paaugę butų už 
Mvus geiesni. Kokia sėkla 
ir augimo priežiuia, toks bus 

i ir vaisius.
Taigi mes, kurios supran

tame gyvenimą ir galime ši- 
tą parašyti, turėtume pasi
stengti pagelbėti ir tom se
sutėm. kurios niekuo geres- 

įniu neužsiima kaip tik tuš
čiais plepalais ir girtuoklia
vimu. Stengkimės jas pri- 

• kalbinti užsirašyti laiškašti 
arba nusipirkti vieną kitą 
naudingą knygą. Tas nėra 

i sunku tik reikia pasišventi
mo ir pasiryžimo. Daugelis 
tokių nepaisančių moterėlių 
gal ir pamėgtų skaitymą, jei 
kas tik pasistengtų jas prie 
to prikalbinti. Aš eidama 
pas kaiminkas dažnai nusi
neša laikrašti. šĮ-tą perskai
tau iš Moterų Skyriaus. Jos 
tuoj griebia skaityti MaikĮ 
su Tėvu. Aš joms palieku 
laikrašti pasiskaityti. Per
skaitę pradeda žingeidauti 
kas toliau bus. Nuėjus kitą 
kartą jos jau sako: “Še tau 
du doleriai, tegul siuntinėja 
ant mano ‘auzos’ adreso.” 
Bukime tikros, jog tokia 
moteris tuoj pamėgs skaity
ti, o gal vėliau mėgins ir ši
tą parašyti. Jog daugelis ir 

jis musų neturėjom laimės 
lankyti mokyklą, o vienok 
šiandien, per save išsilavinę, 
galim atskirti blogą nuo ge- 

įro ir net šĮ-tą Į laikraščiu- 
parašyti.

Taigi jei mes matom, kad 
musų sesutės daro klaidas

KELEIVIS. SO. BOSTON

Daro Moterų Pirštų Nuospaudas

Pirmu kartu savo istorijoj New Yorko laivų statytos dirbtės pradėjo samdyti moteris. 
Bet visi darbininkai, kurie dilba apsaugos darbuose, turi durti savo pirštų nuospaudas, ši 
nuotrauka parodo, kad ir moterų piršteliai yra spausdinami. Jos eina dirbti prie laivų 
statybos.

per savo nežmystę, pasi- 
stengkim joms kiek galint 
pagelbėti, padėkim joms pa
prasti prie skaitymo ir kitų 
gražių ir dorų papročių.

Moteris.
—

Boston Elevated 
Raitu; ay

Laimėjęs nacionaii pripažini
mą šešis kartus už saugų ope- 
ravimą, Boston Elevated Rail- 
v.ay buvo Įteikta dovana Ame
rican Transit Safety metiniame 
mitinge American Transit Asso- 
tiation buvusiam šiose dienose 
Chicagoje.

Dovana, formoje sidabrinio 
medalio ir bronzo lentelės pri
segtos ant riešuto medžio, ant 
kurio yra pažymėta, kad toji 
dovana duodama Boston Ele
vated Raihvay “už aukštą atsar
ga susigrūdimuose ir keleiviu. “““““““““~““”' —
saugumą’’ per ištisus 1941 me- AR ŽINOTE, KAD 
tus, tarpe transito kompanijų, 
kurios lygiagrečiai patarnauja 
600.000 gyventojų ir daugiau.

Edward Dana, prezidentas ir 
generalis manažeris Boston 
Elevated Railway priėmė tą me
dalioną Eleveiterio varde. Dova
ną Įteikė Mathew R. Boylan, 
prezidentas American Transit 
Association.

KOKS SALDUMAS...
Koks saldumas prisiglausti 
Prie krutinės mylimos.
Kada lupos ima jausti 
Meilę sau širdies pirmos!
Kai jaunystė? rožės žydi. 
Balsas girdis iš sielos;
Kai žvaigždėta laimė lydi, 
Ilgisi širdies mielos.
Juo? žvaigždėta laimė lydi,— 
Kas gi kelią jiems pastos? 
Jaunų meilužiu laimės dydi 
Niekas juk neišmatuos!
Kas galėtų taip papuošti 
Ir krutinę taip suprast, 
ir apleistąjį paguosti, 
Pamirštą atmint, surast?
Kas pažįsta meilės galią,
Kas mylėjęs jau yra,
Tas jau žino savo dalią, 
Laimės sieks širdis tyra.

J. Steponaitis.

Ji Viena Nudėjo 309 Vokiečius

Amerikon yra atvykusi ukrainietė Liudmila Pavličenkovą, 
kuri sakosi viena nušovusi 309 vokiečius Sevastopolio 
fronte. Ji dėvi vyrišką uniformą ir jos atvaizdas matosi 
šios nuotraukos kairėj. Ji rodo vienam vaikui kaip reikia 
vartoti šautuvą. Iš dešinio šono žiuri vaiko motina.

APIE VALGIUS.
KAIP PASIDARYTI VYNO Iš vėsioj 

ELDERBERIŲ.
vietoj, tik ne perdaug 

. aitoj. Per G sąvaites tomeitės 
u ugs. Taip jos išlaikys per žie
mą. Valgomos prie mėsos.

i aganoms, ir jos vedybos tu-
~ . ri būt panaikintos.Cenzo Biure, VVashingto-, T . , ..

ne, kas 13 sekundžių su- *! ,r,ai t^u.T0. me^
skamba varpas. Kiekvienas at£a’ • Laikai keičiami grei- 
suskambėjimas reiškia, kad ta1’ ° su Jais 11 mes* 
Jungtinėse Valstijose gimė
da vienas kūdikis. Vienas 
kas 13 sekundžių, arba 277 
kas valandą.

1 kvorta eldcrt^rių, be šaku
čių.

1 galionas vandens.
3 svarai cukraus. i
1 svaras razinkų. iš kurui 

sėklos pašalintos (secded).
i plvteiė mielių.
Sudėk cukrų i vandenį ir už

virink; tuomet sudėk uogas ir 
pavirink valandą ant labai lėtos' 
ugnelės. Dažnai pamaišyk. Su
pilk i metinį puodą ir tegul at
vėsta. kaip ous tik apyšiltis, ■ 
sudėk mieles. Tegu: pastovi *5 
dienas. Kas rytas ir vaKaras pa- Jukas pipirų, 
maišyk. Tuomet perkošk ir su- Duonos trupinius suvilgyt šil- 
pilk i galionmius džiogus. Į kož- tu vandeniu arba pienu, sudėti 
ną džiogą Įdėk pakeli razinkų. Litus daiktus, išmaišyti ir su- 
Pilnai dziogų r.epiik. nes razin- kimšti Į žąsį. Prikimšt ne visai 
kos pusėtinai išbringsta. Kamš- pilną ir užsiut. Įdėt žąsį keptu- 
čius sudėk i džiegus lengvai, vėn. Įpilt truputi sūdyto van- 
kad vynui rugstar.t galėtų išeiti dens ir dažnai laistyt. Kai kas 
dujos. Po kokių 4 mėnesių, kai Įdeda šaukštą uksuso Į vandenį, 
rūgimas (fermentacija) pasi- žąsį reikia apversti kelis kar- 
baigs, vyną perkošk ir supilk i tus. kad apkeptų iš visų pusių.
švarius džiogus ar bonkas, pri- •___________
pilk pilnai, kad kuo mažiau tuš- ’ EKSTRA GERAS CILI SOSAS.
tumos butu bonkese, gerai už- ... . . .....‘12 didelių raudonų tomeicių.

3 dideli svogūnai.
2 raudoni pipirai.
2 žali pipirai.
1 pundelis salierų.
2 šaukštai “mixed piekling 

spices.”
2 šauktai salierų sėklų.
G čieli gvazdikėliai.
2 puodukai uksuso. 

puoduko rudo cukraus
(brovvn sugar).

3 šaukštukai druskos.
2 šaukštai komų krakmolo

(comstarch).
Tomeites nuplikink verdančiu 

\andeniu, nulupk ir supiaustyk; 
taipgi supiaustyk svogūną, pi
pirus ir salierus. Sudėk visus 
“spaisus” j maišeli pasiutą iš 
“cheese eloth,” arba gazos. Su
dėk visus kitus daiktus, palie
kant tik komų krakmolą. Vi
rink mažiausia valandą laiko. 
Penkias minutas prieš nuke
liant nuo ugnies, sutirštink kor- 
r.u krakmolu, ištirpytu birkely 
šalto vandens. Supilk karštą 
sosą i karštus, sterelizuotus 
stiklus, ir ant viršaus tuoj už
pilk ištirpytu parafinu.

KAIP PRIKIMŠT ŽĄSĮ.
(šito recepto prašė iš 

Ravmond, YVash.)

Žąsies kemšalas (stuffir.g) 
daromas šitaip:

3 paintės duonos trupinių.
3 šaukštai sviesto.
3 šaukštai ištirpytų lašinių 

(salt pork).
f 1 sukapotas svogūnas.

1 šaukštukas druskos, šaukš-

korkuok ir pastatyk vėsioj vie
toj. Kai vynas pastovės kelias 
sąvaites, tuomet nutrauk jį per 
paipukę Į kitas bonkas ar džio
gus. Bet tas reikia daryti labai 
atsargiai, kad prieš nutraukiant 
\ynas nesusimaišytų; ir paipu-* 
kė neturi siekti dugno, kad ne
įtrauktų tirštimų. Likusius tirš
timus išversti laukan. Vynas 
bus geras tik tada. kada bonko- 
se nebus ant dugno jokių nuo
sėdų. Lietuviai dažnai pagadina 
savo vyną laikydami jį su tirš
timais, kurie supusta ir užteršia 
vyną.

Norint pasidaryti elderberių 
vyno daugiau, daroma tokiu pat 
budu, tik padidinama proporci
ja. Pavyzdžiui, ant 6 galionų 
vandens imama 15 svarų cuk
raus ir apie 6 kvortas uogų.

PRASIDEDA SENŲ RAK
TU RINKLIAVA.

Kažin kas atsiminė, kad 
kiekvienuose namuose yra 
daug senų raktų, kurie ne-

KAIP RAUGINTI ŽALIAS 
TOMEITES.

(Šito recepto prašė skaitytoja 
iš Randolph, Mass.)

1 bušelis žalių tomeicių.
3 galvukės česnako.
1 sauja “all špice.”
1 puodukas su kaupu druskos. 
Keliatas krapų.
1 galionas vandens, kad apDaugiausia vaikų tu; i 

Priimdamas dovaną, p. Dana tamsus žmonės, bemoksliai 
pareiškė Eleveiteriaus vardu darbininkai. Mažiausia vai- . ,.
padėką Įvairioms nelaimių ap- kų turi mokytojai. Paskui Puo taiP. vadinamų * riale Tomeites perrink 
saugos agentūroms ir Didžiojo seka daktarai, rašytojai ir ‘“C orbin spynų yra pada- saitam vandeny.
Bostono žmonėms, kurie teikė kiti inteligentai. ' lyti iš gero nerūdijamo me- į molini puodą Įdėk krapų,
apsaugos darbą ir Eleveiterio -------- taio. Juose yra daug nike- apibarstyk su *‘all špice.” Įmesk
darbininkams, kurių apdairus Biblijoj nei karto nėra lio, kuris labai reikalingas truputi sugrusto česnako ir pa-

tinka Į jokią spyną. Raktai semtų tomeites.
ir nuplauk

carbas daugiausiai prisidėjo paminėta katė, nors šuo mi- karo pramonei. Taigi suma- dėk eilę čielų žalių tomeicių.
tiz,e+zs nimas dažnai. nyta suruošti tų raktų rink- Paskui vėl eilę kr«~’ «»

kavą. Mokyklose, paštuose, skoniais, vėl eilę

yiCTORY 
/

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE

/bonds
STAMPS

prie to saugumo ir Įgijo Bosto- nimas dažnai, 
nui tą dovaną.

American Transit Safety TAI BUVO 700 METAIS. teatruose, krautuvėse ir ofi- taip vis kartok, iki puodas bos
Award yra paveldėjas Anthony Tais metais Anglijos par- sucse bus Įtaisytos popieri- pilnas. Tada ištirpyk druską
N. Brady Memorial Medalio, ku- lamentas išleido istatvma, n®s flėžės — “Victory Key- karštam vandeny, pridėk šalto
ri Elevešteris laimėjo penkis kuris skelbė, kad kiekviena Lans —i kurias tokie raktai vandens ir užpilk ant tomeicių?
kartus—1915. 1929. 1931. 1932, moterį
1936. ir po 1932 m. už savo gra- ?au vyrą “su kvepalų, dažų, ?1dč? tUOjaus, kaip tik de- ant kurio galima uždėti švariai Pirkit Karo Bondsus ir Stam- 
žu veikimą, Eleveiteris palaikė kosmetiškų tepalu, dirbtiniu padarytos. Tikimasi nuplautą akmeni ar kitokį sun- pas. Kas savaitę įdėkit į juos
per sekančias trejas kompetici- ’ -mm 19 nnn ftfiA cvo. t------ ------ zi— «.*x_ -----
jas. o po 1936 m. dovaną palai
kė vėl per penkias lenktynes, arba išpusto (prikimštoj Butų ne prošalĮ, kad ir 
Nuo 1931 laimėjo kožną dovaną užpakalio pagalba,” turi būt lietuvės moterys surankiotų | 
nes Eleveiterio saugumo rekor- baudžiama tokiom pat baus- nereikalingus raktus ir ati
dus buvo didžiausias prieš kitus mėm. kokios yra numatytos duotų.
gatvėkarius.

Beto, iš Elevaterio rekordų, 
kaip p. Dana nurodė, 1941 ne
laimiu skaičius sumažėjo da 
septynis nuošimčius. Eleveiteris 
pervežė virš 306,000,009 va
žiuotoju 1941 l>e žymių susižei- 
dimu “EI” busais.

Per pirmuosius septynis mė
nesius 1942 m. kuomet Elevei
teris perveža abelnai milioną 
keleivių per savaitę, kaip parei
škė p. D- na. pasiž.vmėjo da dau
giau. nes per tą laikotarpį skai- 
č;ns •lelairr.'io sumažėjo i pie 11 
nrošimčių.

Reiškia, važiuot “EI” saugiau 
• ' u it pėk-ičirm nes nelaimių 
Įvyksta mažiausiai.

PIRŠLYS SUVAD2IOTOJAS
V;< vcik.vno Komedija. Pa><^ė 
n liana jii->k u v<.ik«

vj.i-;•» 2 c vyrai
KUNIGO MEII.ft. Vieno veiVamo Ko
-p«*i a ParaAė K»-n Inolcin

, z”' ■■••iltjifčli,. ia 2 vvr.i ji

tomeicių, ir Į

S skelbė, kad kiekviena —i luinas wiue iats.ix*i vandens ir užpilk ant tomeicių.<
Kuri prisiviliojo bus įcn^ami. Ftinkiisvd pid- Viską prislėk mediniu dugneliu,,

vvth kvcpnlų, Hhžu, <id£? tuojHUS, knip tik dc- ant kurio galima uždėti švariai 
dietišku tepalu, dirbtiniu bu? odnar\ tos. Tikimasi nuplautą akmenį ar kitokį sun-

i- dantų, netikru plaukų, ispa- -tu inkti apie 12,000,000 sva- kurną. Prislėgtos tomeites turi nemažiau kaip dešimtą savo
i" niškos vilnos, aukštu kui’ku raktų. birt apsemtos, sunkos. Pastatyk uždarbio dalį.

Sonia Dirba Kaip Padavėja
k'
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g
g
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g
r
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g

i knygutėje
Abu v.ikalėlij.i vienoj* 
Kaina .......................... 25c

Pagarsėjusi čiuožimo ir filmu žvaigždė. Sonja Henie, dir
ba New Yorko kareivių užeigoj kaip padavėja arba veiterka.

SIELOS 
BALSAI

gražios eiles, dainos
IR BALADOS.

Knign ^.puošta daagetiu spalvuota pmkię pateiksiu. 
223 poslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
n palinksmins jūsų laisvas nuo 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ KUŠIŲ FJLftS:

1.41 TI-'KOS 4FIMVNKKOS m InRRINUMKIAKtm 
TIEKAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK $LWJ. Aodimo apdarais JI.25.
K :*kvin».-»> (n rči. .apaeM a»v« kayryn, minėta knyga.

P irki.rna- puttipirkęa t< fcnyrj) panidžiaaKS. Piniąu-* reriaunia 
,i<i.<t “Mot-*, OTiH-ria " Popierfniua galima anjsti (ie**'* papras
ta m- koitverte. bet reikia aiikiai atrašyti savo ir "Keleivio’* ad- 

ir ncpamiršfch. prilipyt oi3 centu a markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

A’r*- r- ______
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuviu kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

(Tąsa)
2701. Galinienė. Teofilė (Juo-

Raimun-
7.0 duktė), 36. Vandžiogala.

2702. Galinytė, Aldona (Petro uuktė), 0. mokinė.2703. Galinis, Vytautas (Petro sūnūs), 6 metų amžiaus.2704. Galinis, Antanas, gimęs įilOG, mokytojas, gyv. vie
ta Pasvalys.2705. Galinis, Vitalius (Antano sūnūs), 6.2707. Galinytė, lliuminatal (Antano duktė).

2708. Gaigalienė, Genė (Vinco duktė), 42, ūkininkė, Cijo- nai, Kaltinėnai, Švenčionėliai.

2712. Garbauskis. das, 4 metų.2743. Garbštus, Jurgis (Jurgio sūnūs), gimęs 1908, šakiai.2744. Garbštienė, Ona, 33, j mokytoja, šakiai.2745. Garbštus, Arvydas(Jurgio sūnūs), 6 metų, šakiai.
.2746. Garbštaitė. Galicija(Jurgio duktė), 2 mėn.2747. Garbčtienė, Marija (Felikso duktė), 40, mokytoja, žei- . raiai, Kėdainiai.2748. Garbukas, Kazys (Motiejaus sūnūs), gimęs 19O0, darbininkas.2749. Gardinas, Jonas (Juo-izo sūnūs), 40, policininkas, gy- 2709. Gaigalas, Kazys (Ka- genimo vieta Adutiškis, zio sūnūs), 12, mokinys.2710. Galinska, Jadvyga (Leono duktė), 33, Vilnius.2711. Galinskas, Vincas (Miko sūnūs), 40, ūkininkas. Trakėnai, Kalvarija.2712. Galinskienė, Teofilė, 38, ūkininkė, Trakėnai.

2713. Gajinskaitė, Ona (Vinco duktė), 17.2714. Galinskaitė,(Vinco duktė), 14.2715. Galinskaitė,(Vinco duktė), 8.2716. Galinskas,(Viųco sūnūs), 5.2717. Galkevičiutė,28, Vaiguva, Šiauliai.2718. Galvanauskas,

2750. Garkauskas, Antanas (Antano sūnūs), 30, leitenantus, Šiauliai.2751. GarkauskienėMajaus- kaitė. Elena (Juozo d.), 26.2752. Garbauskas, Jonas (Vinco sūnūs). 34, Utena.2753. Garliauskas, Simas; (Povilo sūnūs), 36, mokytojas.Girėnai, šakiai.Birutė 2754. Garliauskienė, Stasė, j 38, Girėnai.Silvutėi 2755. Garliauskaitė, Janina(Simo duktė), 12, Girėnai. 2756. Garliauskaitė, Laima(Simo duktė), 6.Jadvyga, i 2757. Garliauskaitė, Saulutė j (Simo duktė), 2 metų amž. Juozas 2758. Garmus, Balys (Balio

Algirdas

(Felikso sūnūs), 55, Panemu- sūnūs), gimęs 1897. mokytojas,UIS, Rokiškis. Kaunas2719. Galvanauskienė, Petro- 2759. Garmus, Algimantasnelė (Viktoro duktė), 55, ūki- (Balio sūnūs), gimęs 1925.
n*nkė- 2760. Garmienė. Adelė (Jur-2720. Galvanauskas, Petrą.- g-jo duktė), gimus 1897, šeimi-(Juozo sūnūs), 25, ukininkas. • k- Ionava

2721. Galvanauskas, Vytau- 276\ Garmiutė, Danutė (Batas (Juozo sūnūs), 17, ukinin- lio duktė)j gimus 1928 Jonava.
^as’ _ _ 2763. Garnys, Norbertas, 55,2722. Galv anauhkaitė, Danu- j ukjnjnkas> Dusėtai. Didžiadva-Į 

ris.Stasys 2763. Garmienė, Elena. 50. ukinin-; nkjnjnkė, Didžiadvaris. kas. Trakai, Švenčionys. 2764. Garnytė, Liucija (Nor-;
2724. Gančevskis, Mykolas berto duktė), 20, studentė.(Vytauto sūnūs), Šumskas. 2765. Gamytė, Birutė (Nor-į2725. Ganderskis, Zbignevas berto duktė), 16. mokinė.(Stasio sūnūs), gimęs 1909, in-j 2766. Garnys, Vytautas (Nor- žinierius. j berto sūnūs), 14.2726. Ganusauskas, Viktoras^ 2767. Garnys. Albertas (Nor-(Klemenso sūnūs), gimęs 1910,'berto sūnūs), 12. mokinys.

samdinys, Kaunas. 2768. Garulienė. Bronė (Vin-2727. Ganusauskienė. Birutė (CQ duktė). 34 Kaunas.(Jono duktė), gimus 1917, <yv.| 27g9 Garolinska. Luyzė, 31,į
šeimininkė, Vilnius.

tė (Juozo duktė), 15. 2723. Oanasauskas.(Kristupo sūnūs), 34,

vieta Kaunas.2728. Ganusauskas, Edvar- 2770. Garolinska. Mažeka. 7das (Viktoro sūnūs), gim. 1930. metų amž Vilnius. 
2729. Ganusevičius, Česlovas(Mikalojaus sūnūs), 55, ūkininkas. Bugeniškė.

2771. Garolinska. Joana. 5.2772. Garolinska. Elena, 2.2773. Gasenas, Antanas, 70.

KEEEiVIS. SO. BOSTON

Plaukia Gelbėti 1,600 Degančio Laivo

Sofija
Bronė
(Jonosiuvėja,

1 2848. Gedvilas, Kazys (Kazio įsas (Igno sūnūs), 30, leitenan-sunus), 34. ūkininkas, Nauji- tas, Subačius, įlinkai. ! 2879. Gelžinis, Tadas (Juozo2849. Gedvilienė-Adomavičiu- sūnūs), gimęs 1895, Kaunas.
te, Elena, ūkininkė. 2880. Gelžinis, Vincas (Stasio2850. Gedvilaitė, Regina (Ka- sunus)> 40, įįauliai.jzio duktė). 2881. Gembickienė. Sofija

2852. Gedvilas, Zizmas (Ba- (Adomo duktė), gimusi 1900,lio sūnūs). 28. ūkininkas. Nau- nickytoja. Zarasai, Imbradas, jininkai, Eržvilkas. 2882. Gembickas. Bronius,2853. Gegelienė, Ona (Juozo 37 ukininkas, lmbridas.duktė). 46, darbininke, Kaunas. gggj Gembiekaitė,
2854. Gežna, Juozas. 45, mo- <Bronius), 11.Rytojas, Panevėžys. -2884. Gembiekaitė,2855. Gegžnienė, Vanda, 40, (Broniaus duktė), 8.Ramygala. 2885. Gembič, Elena2856. Gegžr.a, Algirdas (Juo- duktė), gimusi 1900,zc sūnūs), 18, Ramygala. Pastoviai, Staniškiai.2857. Geičienė-Litunaitė. Ju- 2886. Genaitis, Petras (Jonozefa (Antano duktė), 21, patar- sūnūs), 27, siuvėjas, Kaunas, nautoja. Tauragė. 2887. Genevičaitė. Stasė (Ka-2858. Geištoras, Stepas, 72, zio duktė). 16, skalbėja. Kau-žemės savininkas. nas.
2859. Geištoras, Tadas (Ste- 2888- Geniušas. Juozas (Jur-»x> sūnūs), 23, studentas, gyv. sūnūs), 40. mokytojas, Siob- vieta Kaunas. riškės, šv enčiony s.2860. Geištoraitė, Zofija (Ste- 2889- Geniušienė, Barbora po duktė), 16. mokinė. Kaunas. (Stasio duktė), 33, mokytoja.2861. Geištoras, Jonas (Ste- 2890. Geniušaitė, Marija po sūnūs). 23. studentas, gyv. (Juozo duktė), 12.vieta Vilnius. 2891. Geniušaitė. Teresė, 7.2862. Gelažius. Pranas (Jono 2892. Geniušas, Jurgis (Juo- sunus), gimęs 1900, gydytojas. zo sūnūs), 5.Biržai. 2893. Geniušas, Kazys (Juo-2863. Geležinis-Geležauskas, zo sūnūs), 43. Zuikiemis. Šiluva. Antanas (Tomo sūnūs), gimęs 2894. Gensevičius, Bronius

Viršutiniam vaizdely, dešinėj pusėj, matosi liepsnojantis vidury Atlanto Amerikos transporto laivas “Wakefield” su 1,600 žmonių. Iš kairės matosi karo laivas, kuris skubinasi gelbėti žmones. Apačioje parodyta, kaip degančio laivo keleiviai susigrūdę prie galo ir laukia. kada bus nuleisti vandenin tinklai, kuriais galės nusileisti žemyn. Visi buvo išgelbėti. “\Yakefield” buvo perdirbtas iš liuksusinio garlaivio “Manhattan” ir buvo labai didelis laivas. turėjo 24,000 tonų talpos.
2786. Gasiunas, Jurgis (Sta- 2811. Gavėnas, Stasys, 60.šio sūnūs). 14. Rokiškis. ukininkas, Mokolai-Naujiena.2787. Gasiunas. Aleksandras Marijampolė.

(Stasio sūnūs), 12. 2812. Gavėnienė, Ona, 55, uki-2788. Gasiunaitė, Danutė ninkė.
(Stasio duktė), 6. 2813. Gavėnas, Vincas, 35,2789. Gasiunas. Jonas (Jono karininkas. Marijampolė, sūnūs), gimęs 1905, atskaito- 2814. Gavinskas, Vladas (Ba- mybininkas. Dainiai, Šiauliai. lio sūnūs). 40, inžinierius, gyv.2790. Gasiunienė-Juozevičiu- vieta Vilnius.tė, Vilhelmina, 37. mokytoja, 2815. Gdirovienė, Liuda (An- Dainiai. tano duktė). 52. Vilnius.2791. Gasiunaitė, Irena (Jono 2816. Gečas. Vincas, samdi-duktė), gimus 1937. nys, Mažeikiai.2792. Gasiunas, Jonas (Juo- 2817. Gečienė. Eugenija (Va- zo sūnūs). 22. kareivis. Kirbu- lerijono duktė), 26.

2839. Gedvigas. Jurgis, 40, samdinys, Tauragė.2840. Gedvigiene, Elena (Vinco duktė), 40, šeimininkė.
2841. Gedvigaitė, Janina(Jurgio duktė), 11. mokinė.2842. Gedvilą, Vincas, 50, Šiauliai.

1913. leitenantas, Vilnius.
2864. Geležiūnas. Albinas (Jone sūnūs), 36, direktorius, gyv. vieta Šiauliai.2865. Geležiunienė, Ona, 25, Šiauliai.2866. Geležiunaitė. Daibo (Albino duktė), 6.2867. Geležiūnas. Vidmantas (Albino sūnūs), 4.2868. Golgota. Jonas, 40, vertelga, Kalvarija.2869. Gelgotienė, Marija (Jono duktė), 38, mokytoja, gyv. vieta Kalvarija.2870. Gelgota. Vytautas (Jono sūnūs), 10.2871. Gelgota, Juozas (Jono sūnūs), 3.2872. Gelgota. Juozas, 48. darbininkas, Vilkaviškis.
2873. Gelgotienė, Elena (Ka-. zio duktė), 28, šeimininkė, Vilkaviškis.2874. Gelgotienė. žibutė (Juozo duktė), 8.

(Jono sūnūs), 36, amatninkas, Vilkaviškis.2895. Geras i movas, Amfija- nas (Nauruno sūnūs), 32, dailidė, j o naša.
(Bus daugiau)

Iiai, Biržai. 2818. Gečiunas, Jonas (Jono

2843. Gedvilienė. Kazė (Igno £875. Gelgutas, Kazys, duktė), 47, šeimininkė, Šiauliai. knygvedis, Luokė.2844. Gedvilą, Keistutis, 21, studentas.2845. Gedvilą, Mindaugas, 15, mokinys.1 2846. Gedvilas, Mečys (Vinco sūnūs), gimęs 1906, šoferis,
2793. Gasiunas. Kazys (Igno!sūnūs), 60. ukininkas, Malai-sūnūs), 27. mokytojas. Kaunas.2794. Gasiunienė, Jadvyga (Kazio duktė). 21, Kaunas. i2795. Gasiunas. Gediminas1 (Kazio sūnūs), 2.2796. Galiūnas, Algirdas (Kazio sūnūs), 6 mėn.2797. Gasiunas, Povilas (Kazio sūnūs), 16. Vilnius.2798. Gasiunas. Kazys (Jur-

šiai, Svėdasai.2819. Gečiunas. Jonas zo sūnūs). 58. Malaišiai.2820. Gečiunienė, Augenija. 
53, ūkininkė. Malaišiai.2821. Gečiunas, Bronius (Jono sūnūs). 31. ukininkas.2822. Gečiunienė, Genė, 28, ūkininkė. Malaišiai, Svėdasai.

2823. Gečiunas, Justinas (Jo-

(Juo-
Kaunas.2847. Gervilas, Balys (Prano sūnūs), 75, ukininkas. Naujininkai, Eržvilkas.

gio sūnūs). 58, kasierius, gyv. no sūnūs). 21. ukininkas. Pekla

27,
2876. Gelgutienė. Magdalena. Į 24. šeimininkė, Luokė.2877. Gelgutas, Rimas (Ka- j zio sūnūs), 2.2878. Gelumbauskas. Felik-'

P AG AUSINI n Al
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimac tilptų 
GREIT. reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracijon nevėliau PANEDE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai ( tos 
savaitės numerį nespėjama patai- 
pint.

Norint. kad garsinimas nesusi- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir pinigus.

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

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

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žod|. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina 85c.

Norint pajieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.

AR ROMOS
piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

2730. Gaputis, Antanas (Pra- ukininkas, Panemunis.no sūnūs), 36, Vilnius. 2774. Gasenienė. Petronėlė2731. Gaputis, Juozas (Prano'(Jono duktė), 60. ūkininkė,sūnūs), 31. knygvedis, Kaišia- 2775. Gamytė, Liucija (Nor- dorys. berto duktė), 20. studentė, Di-2732. Gaputienė - Selenytė, džiadvaris, Dusėtai.Marija (Stasio duktė), 36 šei- 2776. Gasenas, Ramualda? mininkė, Kaišedorys. (Antano sūnūs), 43, ukininkas.2733. Gaputis, Vytautas (Juo- Panemunis, Rokiškis.zo sūnūs), 11. 2777. Gasenienė. Adelė. 30.2734. Gaputytė, Vida (Juozo ūkininkė.duktė). 9. 2778. Gasenaitė, Filomena2735. Gaputytė. Regina (Juo- (Romualdo duktė). 2 metų.zo duktė), 6. 2779. Gasenas. Bronius (An-2736. Garalevičius. Vincas tano sūnūs), 40. mokytojas. (Nikodemo sūnūs), gimęs 1901. i Biržai. Vaškai.ukininkas. žimainiai, Skaud- 2780. Gasiunas, Kazys, 70. vile. ukininkas, Meldaikiai, Panemu-

vieta Tauragė.2799. Gaška, Juozas (Alekso sūnūs), 35, advokatas, gyv. vieta Kybartai.2800. Gaškienė-Tamošaitytė,

2824. Gečiunas. Jonas (Jono sūnūs), 17, mokinys.2825. Gedeika. Jonas (Igno sūnūs), darbininkas. Vilnius.2826. Gedgaudas, MykolasElena (Petro duktė), gimusiI (Otono sūnūs), 57. ukininkas, 1920. samdinė. Kybartai. . Kulvertiškės, Eržvilkas.2801. Gasparavičius. Antanas 2827. Gediminas, Juozas. 46,(Stepo sūnūs). 16, mokinys, ukininkas, Kaunas, 8-tas fortas. Vilnius. 2828. Gediminienė, Pranė, 42,
2802. Gatautienė, Michalina ūkininkė.(Jono duktė), gimusi 1907, gyv. į 2829. Gediminaitė, Aldona

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

plinkvbės kada j Pasaulį atėjo 
fbė. Pirmieji Kristaus žodžiai

vieta Kaunas. (Juozo duktė). 17, mokinė.

2737. Garbačiauskienė-Skipi- nelis.tytė. Marija (Rapolo duktė). 2781. Gasiunas. Kostas. 65 gimus 1915. Pakruojus. ukininkas. Meldaikiai.2738. Garbačiauskas. Ramu- 2782. Gasiunienė, Marija. 45, nas-Jurgis (Leono sūnūs), 2. ūkininkė.2739. Garbauskienė, Marija 2783. Gasiunas, Jokūbas (Mo- (Juozo duktė), 80 ūkininkė.; tiejaus sūnūs), gimęs 1900. gy-
žeimiai, Paežerėliai.

2740. Garbauskytė, Marija45, Žeimiai, Paežerėliai.
2741. Garbauskytė, Agota, 17 metų.

dytojas, Kėdainiai.
2784. Gasiunas, Stasys (Jur

gio sūnūs), 48, Rokiškis.
2785. Gasiunienė, Stasė (Sta

sio duktė), 34, Rokiškis.

2803. Gataviems, Jonas (Jo- 2830. Gediminaitė. Eglelėno sūnūs), ukininkas, Nemaniu- (Juozo duktė). 16, mokinė, nai, Alytus. Į 2831. Gediminas. Vytautas2804. (Jatovskas, Alfonsas (Juozo sūnūs). 11, mokinys.(Mykolo sūnūs), gimęs 1913, 2832. Gediminas, Algirdasukininkas, Tatariškės. Adutiš- (Juozo sūnūs). 7.kis. Į 2833. Gediminienė. Halina2805. Gaudiešius. Simas. 60, (Felikso duktė). 38, Vilnius.Šilalė. Tauragė. 2834. Gediminas, Algirdas, 92806. Gaudiešius. Vacius (Si- metų amžiaus.mo sūnūs). 37, Šilalė. 2835. Gediminas, Andrius, 52807. Gaudešis, Jonas (Tado metų amžiaus.sūnūs), gimęs 1939. Kaunas. 2836. Gedlovas, Jonas (Jono i 2808. Gauronskis, Kazys sūnūs). 32. ukininkas, gyv. vie- j (Viktoro sūnūs), 45, architek- ta Pasvalys.tas. Kaunas. j 2837. Gedmantas, Antanas2809. Gauronskienė-Slonkafl-, (Mykolo sūnūs), 42, mokytojas, tė. Tomira (Edvardo d.), 38. 'Kaunas.2810. Gauronskytė, JievalKa- 2838. Gedraitis, Juozas (Juoj zio duktė), 8. zo sūnūs), gimęs 1908, Vilnius.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama **Katei
vio” Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS”
636 BR()ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir a;
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė, 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę morarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkviži- 
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIIL Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
suaipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinln ą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gas vardas. KAINA {2.00.
Tvirtais popieroa viršeliais, kaina $1.26.

Galima gaut pas aut yrių, sekančiu adresu: 
REV. M. VALADKA, R. D. 2. DALTON

636

PA

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

"KELEIVIO99 KNYGYNE
BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Alton tas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 39. Rugsėjo 23 d., 1942 ra.

▼
Vietines Žinios

jie gyvena pakelėj. Reikia Pavogė Minkų automobilį.
pasakyti, kad di augai Am-Į Pereitos subatos naktį va
šiai turi labai giazų namą, gyS pavOgė pp. Minkų auto-
kuri nesenai da nusipirko.

‘KELEIVIO” INKURTU- 
VĖSE BUVO DAUG 

SVEČIŲ.

“Keleivio” leidėjus LSS 60 
kuopos vardu. Turėjo da 
kalbėti musų draugai iš 
Lawrence’o, Norvvoodo ir

Užpuolė Paplauskius grįž
tant iš “Keleivio” vakaro.

mobilį, kuris stovėję prie jų 
namų, ant Farragut Rd. Au
tomobilis da naujas, 1941 
metų modelio Buickas, ir tu-

Drg. S. Paplauskis su įėjo pilną tanką gazolino. J 
žmona pereitą nedėldieni automobilį buvo sudėta visa 

... ... . , , —.....—— .. buvo atvažiavęs iš Haver- reikalinga radijo programai
Publika netilpo i salę; daug kalonijų, bet jau nebu- hillio į “Keleivio” inkurtu-‘medžiaga, visi rankraščiai ir 
žmonių turėjo gnzti atgal. vo įaik0 v įu vakarą. Grįžtant jiems apie 60 gramofono rekordų.
Jau buvom rašę, kad tūli Labai gaila, kad net se- automobilium namo, Bosto-; Sąvaitė prieš tai pp. Min- 

musų draugai ir geri kaimy- niausiems “Keleivio” rėmė- ne
nai sumanė suruošti bankie- jams nebuvo progos taiti nor
tą “Keleivio’’ inkurtuvėms žodį-kitą. Pavyzdžiui, ilga- dar naują Chryslerį. Buvo vo atrastas South Bostono 
pažvinėti. Bankietas buvo metė musų sandarbininkė jau 11:30 valanda ir žmo- pajūry sulaužytais spring- 

sutaisyt, 
iš gara- 

pripiltą pilną 
gazolino, vagys nuvažiavo 
ir vėl. Ponas Minkus sako, 
kad automobilis buvo užra
kintas.

juos užpuolė banditai ir tų automobilis irgi buvo pa
rėjo atimti automobili, vogtas, bet ant rytojaus bu-

Perdaug pririnko seno 
popieriau*.

Paraginus valdžiai žmo
nes rinkti senus popierius 
kai o įeikalams, žmonės tiek 
jų pririnko, kad dabar nėra 
kur jų dėti. Piima popierius 
rinko džionkmanai, salavei- 
šiai ir kiti. Dabar niekas jų 
neima, nes neturi kur dėti. 
Patriotingos šeimininkės, 
kurios pririnko pilnus skie
pus senų laikraščių, dabar 
nebenori rinkti nei kitokių 
senienų, nes jų darbas po
piergalius renkant nuėjo 
veltui.

tas tuojau išėjo aikštėn, to- sijaus užgauti. laikė savo mašiną prieš rau
dei mes apie jį ir parašėm. - Ant pat Pabaigos tarė doną trafiko žiburį, tuojau 
Tai buvo musų siurpryzas po savo žodį “keleivio” iš abiejų pusių pasirodė po 
tiems draugams, kurie nore- leidėjai, Jurgis Gegužis ir vyrą ir nieko nelaukdami 
jo padaryti mums siurpryzą. Stasys Michelsonas. Jiedu atidarė automobiliaus duris.

Bankieto rengėjai buvo dėkojo rengėjams ir visiems Vienas banditų iškišo iš po 
išsiuntinėję pakvietimus tik- svečiams už tokį dideli jų skerno juodą revolverį ir že- 
tai artimiems draugams, nes ilgamečio darbo Įvertinimą, mu balsu pareikalavo, kad 
daug publikos jie nenorėjo, ir žadėjo dirbti toliau— drg. Paplauskis liptų iš ma- 
kadangi South Bostono lie- dirbti ne tiktai savo tautos šinos laukan. Bet drg. Pap- 
tuviai dabar neturi didelės labui, bet kartu ir visai A- lauskis stiprus ir drąsus vy- 
salės (senoji sudegė, o nau- merikai, visam demokrati- įas. Jis davė aukune bandi- 
jos dabar pastatyt negali- niam pasauliui, kuris dabar tui Į krutinę, ir tas nulėkė

Krėtė priešų ateivių namus.
Vietos policija ir FBI 

agentai pereitą sąvaitę krėtė 
Eostone priešų ateivių na
mus. Iš viso iškrėsta 40 pa
talpų ir konfiskuota nemaža 
kontrabandos. Paimta ne-

ma). Bet žmonių prisirinko veda mirtingą kovą su di- nuo palaiptės. Draugė Pap-'šautuvas, keli revolveriai, 8
dvigubai daugiau, negu ren- džiausiu laisvės priešu—fa- lauskienė tuo tarpu iššokus kameros, 5 trumpų bangų
gėjai tikėjosi, taip kad pub- šizmu. Į gatvę pradėjo šauktis pa- radijo aparatai ir daug kitų
lika negalėjo i salę sutilpti. Pasibaigus toastams ir galbos. Nusigandę banditai daiktų, kurie priešo valsty-
Daug gerų musų kaimynų, kalboms, prasidėjo muzika, pabėgo. biu ateiviams yra uždrausti
kurie atvyko vėliau, jau ne- ir pokilis baigėsi šokiai?. Automobilistams patarti- laikyt.
begalėjo salėn ineiti, nors Muzikos parūpino drg. P. na visuomet turėti iš vidaus ——-——------ zr:—~,-------
bilietus turėjo iš kalno isigi- Ketvirtis. užrakintas duris. Reikalingo* Dsarasencos
ję. Pavyzdžiui, D-ras Paša- Ant pat galo Mrs. Amsie ------------------- N,,,“”,?-
karais su žmona, p-.ė O. Pet- pasikvietė Miehelsonus. Ba- A. ir O. Nevierų dukrelei *°s.sėr°s jr mokestis palyginamai
ružis su motina, architektas gočius ir keliatą kitų svečiu Albinai padarvta apendikso rp^aurant

Titus Grevis, dr-gas V. Jo- pas save į namus, nes visi operacija. ‘ 304 Broad»ay. South Bostone,
naitis, dr-gė Yinciunienė ir
visa eilė kitų negalėjo ineiti. 
Iš viso turėjo grįžti apie pus
antro šimto svečių, kurie jau 
turėjo bilietus.

Taip atsitiko dėi to. kad 
daug žmonių suėjo saiėn 
be bilietų ir susėdo prie sta
lų. Mat, prie durų bilietai 
nebuvo parduodami. Tas: 
paaiškėjo tik vėliau, pradė
jus bilietus kolektųoti.

Rengėjai labai apgailes
tauja, kad jie negalėjo visų 
svečių sutalpinti. Matyt, jie 
nesitikėjo, kad “Keleivis” 
turi tiek daug draugų. Drg. 
B. Kontrimas, kuris vedė 
vakaro tvaiką, dabar sako: 
“Kai rengsime ‘Keleiviui’ 
kitą pokilį, tai paimsime 
Mechanįcs Buildingą, kur 
gali sutilpti 15,000 žmonių.” j

Šiaip jau pereito nedėl
dienio bankietas buvo gra
žus ir malonus. Publika bu
vo inteligentiška. Kalboms 
prasidėjus, salėje pasidarė 
lamu. Tai lodo svečių kultū
ringumą. Visų pirma kalbė
jo draugė Brazaitienė. Ji 
moterų vardu pasveikino 
“Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėją M. Mic’nelsonienę, 
kuriai ta proga buvo Įteiktas 
ir rožių bukietas. Paskui 
“Maikis su Tėvu” rengėjų 
vardu įteikė “Keleivio” lei
dėjams po auksinę plunks
ną ir paišeli.

Maikio rolę lošė J. Kiu
konis, o tėvo — Vaigauskas. 
Jiems nelabai sekėsi, nes sa
lėje nėra estrados, o tarp 
publikos buvo pe-ankšta. Be 
to, Maikis be reikalo turėjo 
ūselius prisidėjęs.

“Keleivio” leidėjus svei
kino ir daug gražių kompli
mentų pasakė Dr. Pašakar
nis, adv. Kalinauskas, adv. 
S. šalnienė, Lietuvos garbės 
konsulas adv. A. Šalna, adv. 
Bagočius, Dr. Kapočius. M. 
Michelsoniene. drg. Mato
nis is Haverhillio, p. Birutė 
Bagociene. senas sandarie- 
f ių veikėias Norkūnas ir ki
ti. Drg. V. Aniesta sveikino

NEPAPRASTOS

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOL TH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Rcr. 57 ORIOLE STREET 

West Rorbury, Mass.
TeL I’arkway 1233-W

Harvardas atsidaro 
rugsėjo 30.

Vasariniai kursai Harvar
do universitete šią sąvaitę 
jau užsidaro ir studentai, 
kurie juos lankė, gaus 10 
dienų atostogų. Paprasti 
mokslo metai universitete 
prasidės rugsėjo 30 d.

Šiomis dienomis susituo
kė 3 poros: Alfonsas Jaki
mavičius su Stase Skalaus- 
kaite, Antanas Masiulis su 
Ona Narauskiene ir Richar
das Marcelionis su Brone 
Mačyte.

Prašome pranešti, ka* 
atsitiko.

“Keleivis” norėtų paduo
ti visas žinias, kurios palie
čia lietuvių gyvenimą, bet 
jis negali visų įvykių žinoti, 
jeigu niekas jam apie tai ne
praneša. Todėl jis prašo sa
vo skaitytojų ir draugų pra
nešti viską, kas tik kur atsi
tinka. Ar kas gimė ar mirė, 
susirgo ar pasveiko, apsive-; 
dė ai* persiskyrė, susižeidė 
ar buvo užpultas—viską ir 
viską prašome pranešti tuo
jau, kol žinia nepasenusi. 
Mokėti už tai nereikia; re
dakcija dar pasakys ačiū.

Reikalingas Darbininkas
Kuris gali apie namus dirbti: Pen- 

tyt, popieriuot, pataisyt ir tt. Rui
mas ir geras valgis. Pageidauja kad 
darbininkas butu Lietuvis ir ne jau
nas vyras. Kreiptis ypatiškai arba 
rašykit: Katherine

208 Summer st., Weymouth, Mass.

Reikalingi Darbininkai
Reikalingi patyrę bartenderiai, vei- 

terkos, virtuvės ir stalų darbininkai 
(bus s boys). Darbas pastovus, mo
kestis gera, žymioj lietuvių įstaigoj. 
Kreiptis asmeniškai ar laišku ir pa
aiškinkit savo patyrimą, pas įstaigos 
advokatą F. J. BAGOČIŲ, (-)
302 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Hyde Parke pereitą są- 
vaite du plėšikai buvo už
puolę restoraną ant Hyde 
Park avenue, bet pradėjus 
kasierkai klykti, jie nusi-’ 
gando ir pabėgo.

Šią sąvaitę Bostone ir apy
linkėj prasidėjo blėšinių rin
kimas.

; TEL. ŠOU 2712

• Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)»*

* Specialybė: Aldų, Viduriu Ligų. 
, Ausų, Nosies ir Gerklės.
t Vartoja vėliausios konstrukcijos 
I X-RAY Aparatų.

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

534 BRAADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

VALANDOS

'ET Riding N0W - from 4 to 
6:30 p.m.

4M
Skaičius Ypatų {einančių į Vidurmiesčio Stotis

BENDRAS PLANAS
TRANSPORTACIJAI KARO-METU

4 to 6:30 p.m. Riding Spreod 
Out by Stcggered Kours

Tėmyk. kaip didėjimas sumažinamas. Tėm> k 
taipgi kad paskirstant svorį, daugelis karų. 
traukinių ir busų skubotumo valandom pada 
ro po du tripu vietoj vieno, tad padidina pa
tarnavimą ir pagerina susisiekimą laike tirs- 
čiausio keliavimo.

ESANT KARO PADĖČIAI, susi
siekimas “El” padidėjo ant pus

antro miliono savaitėj, sulyginus me
tai atgal.

Skubotumo valandom bura didelė 
kamšatis ir perviršija “EI” alpą.

Kad sutikti padėtį Jo-?ph B. 
Eastman, Direktarius A .gynimo 
Transportacijos Washingtone. papra
šė didžiųjų bendrumėnių p:.imt va
landas, kaip karo-laiko sąstatų.

Planas nepastovių valandų kai ku
riems darbininkams Bostono centre 
jau nustatytas. Pakeisto- .:arbo va
landos ineina galion Ketverge, Spalių 
1 d., krautuvių darbininką os, ap- 
draudos, Massachusetts valstijos ir 
Bostono miesto.

Penkios Bostono High Schooles 
taipgi kooperuos su tuo pla- . pratęs- 
damos atidarymą nuo 10 »1. ryto,
kurį priėmė Kovo 2 d. šių n> tų.

Ką reiškia Nepastovios Valandos?
Nepaprastų valandų tvarkoje, ne

kurie asmenys pradės ir ba gs savo 
dienos darbą pirmiau negu dabar, 
nekurie tuo pačiu laiku, ir kiti vėliau. 

Ką Nepastovios Valando- Duos?
Nepastovių valandų planas page

rins transportaciją skubotumo valan
domis. Sumažins dabar esantį susi
grūdimą, sumažėjus važiuotojų skai
čiui tuo laiku. Leis padalint sunkią 
važiuotę ilgesniam laikui, daugelis 
traukinių, karų ir busų padarys sku

botumo valandose du tripus vietoje 
vieno. Ir tie brangus įrengimai galės 
duot geresnį patarnavimą didesniam 
skaičiui, kuriem daugiausiai reikia.

Kaip Nepastovios Vai. palies MANE?
Pradedant Spalių 1 d., bus pakeis

tos darbo valandos reta ii krautuvių 
darbininkams, apdraudos kompanijų. 
Massachusetts Valstijos ir Bostono 
miesto. Kai-kurios grupės eis darban 
ryte (ir baigs darbą po pietų) nuo 
15 minutų iki vienos valandos anks
čiau negu dabar; kitos grupės eis 
darban (ir baigs darbą) 15 ar 30 mi
nutę vėliau negu dabar. Tie kurie 
pradėjo pirmiau darbą, laimės pir
miau baigdami ir atbulai. Kitų dar
bininkų valandos nebus keičiamos.

Ar bus tas Planas Praplėstas?
Labai galima. Dabartinis planas, 

paliečiantis dalį darbininkų, pagerins 
transportaciją dabar ir trumpoj atei
ty. Praplėtus dabartinį nepaprastą 
planą aprūpins tolimesnį padidėjimą 
važiavimų.

Kaip Buvo Bostono Planas Išdirbtas?
Darbo valandos ir keleivių skaičius 

Botsono centre buvo pavestas išstu- 
dijuot vadovaujant Bostono Traffic 
Komisijos, Bostono Chamber of Com- 
merce, the Retai 1 Trade Boardui ir' 
Bostono Elevated Railway. Ištyrimą 
perdavė tolesniam studijavimui Bos
tono miesto Karo Transportacijos

Sutvarkymo Komitetui. Rezultate to, 
planas, kuris įeina galion Spalių 1 d. 
buvo išdirbtas ir užtvirtintas.

Ar Kili Miestai Turi Nepaprastas
Valandas?
Taip, daugelis—Los Angeles, Cle

velandas, St. Louis, Pittsburghas, 
Washingtonas, Seattle, Dalias, Pro- 
vidence, Pontiac. Kiti miestai dabar 
dirba ant nepaprastų valandų plano. 

Kas Liečia Patį “EI"?
“El” priėmė nepaprastų valandų 

planą savo ofiso darbininkams perei
tą Gegužės mėn. Darbas kitiems dar
bininkams, žiūrint jų reikalingumą, 
buvo nustatytas nepaprastų valandų 
apystova.
Ką-gi aš galiu Pagelbėt?

Kiekvienas naudojantis “EI” ki
tiems reikalams negu važiavimui dar
ban arba iš darbo, turi nevažiuot sku- 
ban ir iš darbo, turi nevažiuoti sku
botom valandom. Nepaprastos sku
botumo valandos, skirstomos, kad su
darius geresnę transportaciją darbi
ninkams. Suprantama, plano pasise
kimas yra tame, kad laikotarpis nuo 
8 iki 10 ryto ir nuo 4 iki 6 po pietų, 
pagal išgalę bus rezervuojamas tiems 
žmonėms, kurie turi keliaut tuo laiku.

Nariai Bostono Miesto War Tranu 
portation Conservation Komitės

C reiškia savo ačiū toms grupėm 
rios kooperuoja tam planui. J

a

BOSTON ELEVATED RAILVVAY

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS-

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

• Telefonas: SOUth Boston 1320

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Počier
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nno 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4, nco 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVH, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonneaith 4570.

}TeL 28624 • Gyv. 81132

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 i 
nno 2 iki S, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 j 
ir susitarus.

} AKIŲ DAKTARAS ‘
♦ Ištaiso defektuotas akis ir tinka 
J mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
i žeminuoju ir priskiriu akinius.
j 114 Summer Street,
t tAWTŽENČ&. Mašš.

DR. G. L. KILLORY
SO SCOLLAY SQUARE, Room M
BOSTON. Telef. Lafayette 2171 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. Icaadieu
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
iia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
126 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

TeL SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios

Dideli pagerinimai ir 
Hydrsulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — •a’rin’nkal.

Tatai'*"' ”
• *>TRfeiK-T

iaw» KmM actguth

SOUTH BOSTON
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SUNUS

SMAGI VIETA PASIVAISINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina; 

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mu: 'pavie
šėti.

258-260 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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