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36,000 Vokiečių Grumiasi 
Stalingrado Griuvėsiuose

Balkanus Bombar- Amerika Sudavė Ja- Lavalis Spekuliuoja v Kuo Muoh I nim/U-no
duoja Amerikiečiai, ponams Gerą Smūgį. Vokiečių Baime. iMtiao Duo 1 lllolĮ Lidllllulao^

Pirma buvo manoma, kad 
tai rusų lakūnų darbas.
Paskutinėmis dienomis

Sunaikino 49 priešo lėktų- Okupuotoj Francuzijoj na
vų# ir 5 laivus be jokio ciai areštavo 300 ame-

nuostolio sau. rikiečių.
Sako Generolas ^Wa veli

PRIBUVO DA DVI NA
CIŲ DIVIZIJOS SU 

150 TANKŲ.
Willk:e sako, kad Amerika 
ir Anglija turėtų tuojau ati

daryti antrą frontą.
Rašant

frontą, jeigu tik jų karo va
dai atras tatai galimu.

žinios iš Euuropos .pradėjo! Paskutinėmis keliomis die-, Vokiečiai pareikalavo, 
skelbti, kad kažin kieno lėk- nornįs Amerikos oro spėkos kad neokupuotos Francuzi

~ pasipiktinimo.
< tyres kai kuriuos K £ ^^‘MriZt

BUSIĄS IR ANTRAS 
FRONTAS, KAI LAI

KAS ATEIS.
Rusai galį Stalingrado ne
tekti, bet Rusija nebusianti

dviem frontais. Bet Rusijos 
aimija vis dar laikosi, jos 
aviacija dar stipri, o karo 
sezonas eina jau prie pabai
gos ir už penkių sąvaičių 
oras privers karo veiksmus 
nutraukti. Rusai gali da Sta
lingrado netekti. Prestyžas 
galės nuo to kiek nukentėii, 

situacija 
daug nuo to nepasikeis.” 

Atlanto Frontas: 
“Didžiausia šio karo kova 

vyksta Atlanto vandenyne.

iš karo pašalinta.
1 spėjama, Kad Balkanus lan-'djnd 5 laivai be mažiausio La\ali, kad jis nediistų to Nesvarbu ką apie karą ra-

džius, Stalingradas da ne- svarbu esa žinoti Tie faktai Sovie^1, >?kunai Bet da- .nuostoBo sau. rfaryti, nes tai reikštų Ame- 5o laikraščių koresponden- ................... ......
buvo paimtas, bet ar jis atsi-! S^tokfe? Rudio^bet* Ameriko- bom-1 sako, kad rlkos PrleS!.Pa?S!bo!_t_e‘k,;- tai, nes jie nedaug žino, bet tačiau bendroji
lįdkv*"’ trvr-ib-o o V,/-, i r,f i \7o_ tv * __ i_ - - 1___ J f _ _ __ - Ploti

mums siuos zo- nuos Amerikos žmonėms

“ , ’ ucią u. - esą tokie: . Rusijos, bet Amerikos bom- a. . i ma. Pradėjo eiti gandai, cVarbu ka sako didieii stra
tintos išMaskvt; rv/J^L ŠTtS kanalo sai buvo pastebi ’•»?. f?!““ tegai, atsakomingieji armi1* • v • • ■> <• 1 A * IvOl LA. L1C11 MfcLO. Dilti UtlClLlĮJ

rausros žinios is Maskvos iki ea]o ir ginki0 neketina ti išaiškino šią sąraitę gau 
sako. kad į miestą yra jsiver- „adėti. « „ TnrW, ’ „

kanalo sala, buvo pas
to rliriolo nrioL nrlaivin i evoliucija prieš Lavalį kil- jų vadai. Taigi pasiklausy- 

kalba pagarsėjęs
generolas Sir Ar- t . . b ik svarbiau-Wavell, dabartį- ^,VdkĮJo Xonl m£*u

■^^^^-ilaivu nuostoliai yra labai 
’ Ncw Delhr mie- tiek sun.

ir iš oro. Per ištisą n-.ynu neturės kuro namams elitinėmis dienomis anlan- i:ko? orlaiv 
savo 

bėgti
isskyrus rjų valdžios tarnauja Hit’.e- f*/* , -•

Įsiveržę Į miestą vokie- tik armiją ir ginklų darbi- riui. Iš kur tie Amerikos iUron bombanesius ir vie 
čiai stengiasi suskaldyti jį ninkus. Ir nėra labai reika- bombanešiai pakįla,
nedideliais sklypais

luos pasn-ąo ir numušė’ “S ^Ss^'^ina K

kad aš pasilikčiau prie Fran- Didžiausi šio karo veiks- bet geryikną kovos orlaivi.Prane’i Ties Shoitlando sala mu- CUZ1-1OS vairo, tai nereika- maį vyksta ne Rusijoj, jis Oro Frontas:
Aiiantai dabar veda smar-ir ižo- lingu vaistu. Šimas nesako. Kai kurie jų'e.5?.lc? laukit, kad aš verbuočiau <ako Atlanto vandeny-

huoti vieną sklypą nuo kito, Todėl Willkie sako, kad buvo priversti nusileisti Tur- \ai ° ? az■ ’ savo žmones jūsų dirbtu- įe, į. Atlanto vandenyne šis kią ofensyvą prieš Vokietiją
taip kad miesto gynėjai ne- Amerikos žmonės, kurie sė- Rijoj: taigi galimas daiktas, į , . ; , / “ * * ? vėms. Kitaip. Francuzijoj k3ras turės but nulemtas, iš oro. Gen. Wavell sako,
galėtų tarp savęs susisiekti di sau minkštose sofose ir kad jie skrenda iš Vidurinių * m iip čri nu kils revoliuciia ir atidalys Tiesa> kad Rusija daug prie kad orlaiviai daro labai di
li-vieni kitiems padėti. skaito laikraščius, kaip ni- Rytų per Turkiją ir per Juo- * •' . duris aliantų invazijai. šito karo prisideda; lygiai dėlių nuostolių Vokietijai

Sveikų trobesių mieste sa’ gina Stalingradą, turėtų dają Jurą. tinta sugadino Ar na^^ arštai duosis jam daug prie jo prisideda ir Ki- Jie griauja ginklų ir amuni-
jau nebėra; kovos verda daugiau tuo susirūpinti ir: * -------------— Tipe Tonolei sala 3 iano- nu?3sdinti, da nežinia. Ta nija; bet Atlantas yra svar- rijos fabrikus, ardo susisie-
tarp griuvėsių. daugiau duoti Rusijai pa- RezignaUO Lenku nu orlaiviai buvo numušti ir patl šveicarijos žinia sako: biausia karo arena. kimą ir naikina Voketijos

* ~ kad okupuotoj Francuzuoi Gem Wavell DadaUio sa- Žmonių ūpą.Sį panedėlį vokiečiams į Raibos. Vargas ir skurdas, 
pagalbą pribuvo dar 2 švie- Rusijoj didelis.
žios divizijos ir 150-tankų, n •• n 1,^ n;
Maskva prisipažįsta, kad HUSlją raSl€K€ Ul-
šitos naujos priešo spėkos džiausis Konvojus. 
jau prasilaužė per rusų ap
sigynimo liniias miesto šiau
rėje, kur iki šiol sovietai at
mušdavo visas atakas. Rusų ministeris Anthony Eden valdžioj ir buvo vyriausis pOrto laivą. Per visas šitas 
apskaičiavimu, per pereitą pranešė parlamentui, kad lenkų armijos vadas, rezig- operaciias* mūsiškiai nepra- 
sąvaitę Stalingrade ir jo šiomis dienomis Rusiją pa- navo ir savo pareigų, nes r£do ne’j vieno orlaivio.
apylinkėse krito 25.000 vo- siekė didžiausis laivų kon- “persunkus buvęs jam dar- _________
kiečių. vojus su ginklais ir kitokia bas.” Jo vietą užėmęs kaž Cerni A n.

Wendell Willkie, kuris karo medžiaga. Vokiečiai koks Dr. Marjan Kukiel, i e p-
šiomis dienomis buvo nu- buvo paskelbę, kad jie ata- “žymus Lenkijos istorikas.” siginklūVUSl.
skridęs Maskvon, apžiurėjo kavę tą konvojų 6 paras ir į Matyt, lenĄ valdžioje i- Associated Press sako k’y Pat priemonių. Ir Dr.
Sovietų dirbtuv ’ ” 1 ’’ '' 1—» n j -v.i. tt_:
kalbėiosi su

Arnuos Gaiva. vo Raibą į kefeįunktus ir
Generolo Sikorskio vietą įuo- ‘u'fsjdegė. amenkiecių. kiekvieną punktą nušvietė,

užėmė gen. Kukiel AUiifn salAv Alas. . ~ ~ 7 „ Visų pirma—

Jį lydėjo 75 karo laivai.

Is Londono pranešama, ka> mūsiškiai orlaiviai kartu 
kad gen. Sikorskis, kuris iki kanadiečiais sunaikino 
šiol ėjo karo ministerio pa- 7 priešo orlaivius. 2 subma-

Amerika Pasiruošus 
Dujų Karui.

Viduržemio Frontas:
Šitam frontui priklauso 

Afrika ir visi Viduriniai 
Rytai. Čia reikėjo sulaikyti 

. x . . .Romelio žygį prie Suezo
Niekas taip nenori atida- Kanalo. Jis sulaikytas ir,

Antrasis Frontas:

Anglijos užsienio reikalų nugas tremtinėj Lenkijos rinae ir rSdegė riena tmns- Jei bus rcika!°’ Chemikal9 antrąjį frontą, kaip turbut, savo tikslo niekados
*„4.1____ -__ - < rjnas ir uzaeee \ieną irans J:rutlivx_ ..ir. mes. aiiantai.” sako ūsai.mes, aiiantai,” sako jisai, nepasieks 

Ir nėra jokios abejonės, ' pacifiko Frontat.
Čia reikia vesti

dirbtuvės galės pagaminti 
gazų kiek tik reikės.

Prpyi /j pri+o c y?kad kaip tik bus galima, A.—1 .. ., . . , .rreziaentas Kooseveitas, meriko5.Iarniiia ir kartll čia reikia vesti sunkią 
andai jspejo Japoniją, kad meriK.?s armija ir mes Kaitų Tanoniia kuri išsi-
ii nedristii vartoti nuodingi antraJi frontą atidarysim, su Japonija, Kun įsei-11 neauštu vanoti nuodingų . nee.aliu iums Da- tieS€ Per Ramiojo Vandeny-gazu karo lauke, nes Amen- ta^au as jiegaiiu jums pa saiao ka:D kokia nuodin- L-o rroUHi lakyti nei laiko, nei vietos, no salas Kaip KoKia nuoain

kur tas frontas bus. ?a g>7at,e- Jl. cl¥JPia Unijos
“Mes esam kovoję jau žmonių kraują ir norėtų įsiuvęs ir ilgai beveik visą jį sunaikinę nes vyko kokių nesutarimų, jei- kad iš mažeSnių valstybių Haggard, Vale Universiteto

!L4.^ ,3lbS Švedija yra vieninteiė šalis Gontuose. Bet a«
sesiuose rangyti i Indiją ir Austrai.

risis, sakosi priėjęs išvadą, dinti. Kad vokiečiai tą kon- ęa pasidarė “darbas pereun- į^ūly, kuri pat?siatvdina- sako’ Jog Amerika šiandien "X vyks. Jošlakvnas jau smar
kad Anglija ir Amerika tu- vojų atakavo ir kad kova kus. ri karo laivus tankus i'r lieja ?alėt« , pagaminti nuodingų j? ’ tu -°P°S “myne v._. . ...

.......... ” +o’ sunkiausias kanuolės. Pama-kiek ^.I1 n?r®tų-
čiusi, kas atsitiko su jos kai- . ^menkos chemi-
mynėmis Norvegija ir Dani- ^‘Vu’^^oktam^ėikJuV rtsim"nuostoHų-fr‘nemani griebti Sibyrą, tai dabar jau 

kurios neturėjo ginklų, siruosusios toKiam reiKaiui, — - 
ir vargas butų priešui, kuns 

ir ovnrvriirvT, „ pradėtu vartoti nuodus šia-

retų tuojau atidaryti antrą buvo žiauri, tai matyt ir iš 
anglų pranešimo, kurie sa
kosi numušę jūron 40 vokie
čių orlaivių ir sunaikinę 2 
ių submarinas. Bet kad vo-

RUMUNIJA PRAKIŠO 
300,000 SAVO VYRŲJaponija Sovietų

Nepulsianti.
Jos santikiai su Maskva 

esą draugiški.
Naujas Japonijos užsie

nio reikalų ministeris, Ma
sa juki Tani, pasakė per ra
diją įdomią kalbą apie karą. «*

Pakrėžė,kad nežiūrint turėjo but labai didelis ir Tuo pačiu laiku Rumunijoj 
\ okietijos ir Italijos laime- vad vokiečiai viso jo ne- ir kituose nacių užvaldytuo- 
jimųUaponųa savo politi- maU kraštuose baigiasi mais.

tas ir kuras, o gauti jo nie
kur negalima. Žmonės ken- 
tėjo-kentėjo, bet ju kantry-

RUSIJOJ.
. . Londone gaunamos žinios pradėjo sparčiai ... ,

kiečiai to konvojaus negalė- sako, kad Balkanuose kįla ginkluotis, ir šiandien įi Pradetų vartoti
1

Iiyiit^*' * *
..... lengvas daiktas. Mes kiai apdaužytas ir susilpnin- 
tenai jau buvom ir sugrį- Oro jėgomis ji silpna.
šim vėl, bet kol sugrįšim, tu- Japonija. tikėjosi

griebti Stbvra, tai dabar jau 
sprandasnuostolių.”

Rusijos Frontas:

... . baigianti statyti du r ‘'anvuzijos n-onte, anamų kįečių tikslas buvo likviduo-
10 laivai, tai aišku, kad jis reikalauja dar 50,000 vyrų. kreiseriu ir turinti 22 naikin- Pramonė nebuvo tokiam ka- tj ją taip kaip 1918 metais.

ji pavėlavo. Jos 
jau aplaužytas.

Padaręs visų frontų ap- 
ir mes žvalgą, gen. Wavell sako, 

galėdami, kad kad karas bus musų laimė- 
Rusija dabar tas. 
centras. Vo-

kos Rusijos atžvilgiu nekei- 
sianti. Jos santikiai su Mas
kva pasilieka draugiški kaip 
buvo.

Nors santikiai su Maskva 
‘“draugiški,” vistiek Tani

jo

KODĖL VOKIEČIAI NE
PAIMA STALINGRADO.

tuvu.

FAŠISTŲ REDAKTO
RIUS AREŠTUOTAS.
Šį panedėli Brooklyne 

buvo areštuotas Domenico

iui pasiruosusi. Amerikos 
orlaiviai šiandien galėtų už
pilti nuodais visus Japoni
jos miestus.

ad nereikėtų kariauti .

GAMINS NAUJAS GAIS
RINES BOMBAS.

Karo Gamybos Taryba 
šią sąvaitę paskelbė davusi 
du dideliu užsakymu naujo

•j ■ ' tt-x, • 1 j •• ,no savo žmonėms, kodėl sveikino Hitlerį, kad jis mu-. Hitlerio armija iki šiol ne
są savo priešus, taigi ir ru- naima Stalingrado. Tai esą 
jus. Be to, jisai pajuokė dėl to, kad Hitleris “labai 
Jungtinių Tautų planuoja-1 gailisi” gavo kareivių ir “ne-

Vokietijos propagendos bė jau praneda baigtis ir 2UXO ,a ąxStu<1<® T]en’C0 
ministeris Goebbels išaiški- prasideda bruzdėjimas. į lr?m , ta’ -f ’

; 152,1° Women’’p£rty)J reikalauja.

j į J J • IIU Vllvldlll Iii U IldUJ*'
Atskleis Nacių rron- tipo gaisrinėms bomboms 

tą Amerikoje.
Dies parodysiąs visus Hitle-

Vienas užsakymai
REIKALAUJA LYGAUS ~ . 84,500,000 sumai duotas į
MOKESČIO MOTERIMS. Dies ParodySiąs visus Hitle- prOvidence, R. I., o antras
Moterų partija (National r:o P«r 4 pa«ku- toks pat kontraktas pavestas

- - J - timus metus. » ? *• • " 1

gammti.

„V1X1V11 x«xv», Louisvillės firmai, Kentucky
ia della Stirpa” redaktorius. R d už jVffU darba moterims Kongresmanas Dies pra- valstijoj. Kuo tos bombos 

i Tas laikraštis platino Ame- ^uj.u mokamas lygus mokės- nešė, kad jo komitetas prieš- Vra naujos, pranešimas ne- 
nu- Iik°j fįistų Propagandą ir jQg reikalauja kad tokia yalstybiniems gaivalams se- aiškina, tik pažymi, kad 

. tapo uzdan ia> da pereitą k,,*., Soline kti greitu laiku paskelbsiąs ioms raminti bus reikalincd

RUMUNIJA DAVĖ HIT 
TERIUI 15 DIVIZIJŲ
Turkijos žiniomis, Rumu- .

nija turėjo 20 divizijų armi- Trn^hZtta
ik gniodzm menesi. Tiombettą konstitucijon. Karo -

kaip prie- T ba kaj kuriose djrbtu. per 4 pastaruosius 
ls ii neuz- vgSe jau pripažino mote- velke išvien su Hitler 

rims lygų mokestį su vyrais.

majį antrąjį frontą. Jo nuo-i nori- to miesto smarkiai jį ir 15 divizijų iš to’atida- 
mone, tokiam frontui visai atakuoti. į6 Hitleriui. Dabar Hitleris buv0 arestuota»
nėra'jetos. Kai japonai, vo- „nFre ninpi i iapo, reikalaująs tokios pat pa-
&'UŽDENeŲ LAIVfLJAP°- >a'b<» * « 

busiančios “sunaikintos.” Generolo MacArthuro bu-! VOKIEČIŲ LAKŪNAS NORVEGIJOJ AREŠTUO- 
Jisai pridūrė, kad japonų veinė pranešė iš Australijos, NUMUŠĖ 202 ORLAIVIU. TA 270 FAŠISTŲ, 
“laivynas” jau dabar vei- kad aliantų orlaiviai smar- Berlynas skelbia, kad Londono žiniomis, šiomis
kiąs Atlanto vandenyne iš- kiai bombardavo japonų Hermann Graf, pagarsėjęs dienomis Norvegijoj buvo
vien su vokiečiais. ---- ------------------------------------------------------- -------- •_ ..xj«—t., :

Anglai tuoj atsakė, kad
tas japonų “laivynas Atlan
to vandenyne,” tai tik viena 
japonų submarina, ir ta bi
josi iškilti iš po vandens.

šingos šalies pilieti? 
siregistravęs.

garantija butų įrašyta šalies 
konstitucijon. Karo Darbų

AUTOMOBILIAMS NU
STATYTA 35 MYLIŲ

RIBA.
Karo transportacijos di-

greitu laiku paskelbsiąs joms gaminti bus reikalingi 
visas organizacijas, kurios visai kitokie įrankiai, 

metus
Hitlerio fron-

Jungtinėse Valstijose.tu
Busią įvardinti ir visi asme
nys. kurie rėmė tas organi-

ŽYDAI PIRKS 6 ORLAI
VIUS IR 15 AMBU- 

LIANSŲ.
Už poros sąvaičių Ameri-

zacijas pinigais. Tarp jų esą kos žydai karo veteranai tu- 
“aukštai stovinčių žmonių.” rėš Scrantone suvažiavimą. 
Komiteto raportas užimsiąs kur projektuojama įsteigti

laiKe tiesiai j įo.uuu tonų fronte, lai padaro iš viso norvegų tasistu, Kurie atsi- nų per vaianną. oreiciau ua esanti vuem pav, naip u uu<uviu& pu ©au.vuv,
talpos japonų prekybos lai- jau 202 orlaiviu, sako Ber- sakė vykti savanoriais į Ru- važiuoti nevalia. Šis patvar- komunistų fronto propagan- 15 pilnai įrengtų ambulian- 
vą, kuris tuojau pradėjo lynas, kuriuos Graf yra nn sijos frontą už Helerį ka- kymas taikomas visam kraš- da, sako kongresmanas sų ir 15 kilnojamų virtuvių 
liepsnoti ir paskendo tirštų mušęs oro kovose, į riauti. įri’i, Oies. i Amerikos armijai
dūmų debesiuose.

i
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DOROTHY THOMPSON 
IŠSIŠOKO.

Pereitame “Keleivio” nu
mery mes rašėm, kad mūsiš
kiai bolševikai labai nudžiu
go Dorothy Thompson ienės 
straipsniu, kuiiuoji Įžeidė 
Amerikos lietuvius, latvius, 
ukrainiečius ir “kai kuriuos* 
lenkus.

Kad šitas Įžeidimas butų 
skaudesnis, mūsiškiai bolše
vikai net "pataisė” jį. Tos 
amei ikietės straipsny apie

Dabar pasirodo, kad šitą 
kvailystę i jos sakini Įsprau
dė "Vilnies” galvočiai, no
rėdami apšmeižti lietuvių 
vardą daugiau, negu ji. 1

Doi othy Thompson turi 
daug drąsos ir mėgsta kal
bėti apie tokius dalykus, ku
lių ji gerai nesupranta. Kad 
ir tame savo straipsnyje, 
kur ii kaltina aliantus, ji va
duojasi tik bolševikų propa
ganda. Maskva yra užsukusi 
visus savo gramofonus už
sieny ir tie nuolatos triubija.

KELEIVIS, SO. SOSTO*

Mulai Neša Kanuoles į Kalną

No. 40. Rugsėjo 30 d.. 1942 ai.'

diuzmusią sensaciją jos ve- jokios pagalbos.
damoji tema buvo: Rusijos Taj « meias.
Likimas Nulems Karo Ilgu- Aliantai'duoda Rusijai dau- 
mą. Jeigu Rusija suklups, pagaibos, negu ji galė- 
aliantams bus sunkesnis u 5 kaį/nors tikžt? JKį,. ;
ilgesnis karas su \ okietija ir į; Amerikos fabrikuose 
JOS talkininkais. Bet jeigu ;,atomj kar0 buklai_ jeigu 
Rusija is karo nepasitrauks. Re Rudjon? Anglija taipgi 
Vokietija bus sumušta grei- kas mžnJesi Rusijai
aau Tooe: a Kantai mietu 50 ,ank Į u
remti Rusiją kuo galėdami, į . k, Tuįs alian;
kad j. nesukluptų. Bet ar ; „e pagamintij 
taip yra? Dorothy Thomp- h h. prktatvti R^jai, nes 
son daro plačią apžvalgą ir - . -]aj „etmi Tas
landa, Kad taip nėra. Kai tI-a|bo.; Rusijai teikimas 
nišai musąsi ties Stahngra- aliantam3 Minuoja ]abai 
du ir Kaukaze, tai aliantai 6i';

Vaizdeli.' parodo Amerikos armijos karo pratimus 

yra gabenamos i kalnus mulais.

kalnuotoj Colorado valstijoj. Kanuolės

Liguisti Kapitalistinės

Sistemos Reiškiniai
Savo gyvenime man teko matyti nemažai nuostabių ma

šinų. Man teko matyti kranus, kurie kilojo milžiniškus 
geležies blokus,, ir audžiamąsias stakles, kurios sustodavo 
veikę nutiukus ploniausiam siului. Aš mačiau mašiną su 
geležine lanka ir nematoma akim: ji tikrino ar taisyklin
gai sudėti dėžutėse papirosai ir pataisydavo mažiausį ne
tiks'.urną. Aš mačiau mašinas, kurios galėjo patikrinti 
vištos kiaušinių šviežumą, nuošimčių išskaičiavimo tikslu
mą ir žmogaus balso tembrą. Aš jau senai nustojau ste- 
bėbėtis mašinomis. Ir vis dėlto, pamatęs šią mašiną, aš la
bai nustebau. Aš ne iš karto suvokiau jos esmę. Iš maši
nos mes reikalaujam daugiau negu iš žmogaus: mašina 
neprivalo pasižymėti poetišku temperamentu arba bloga 
nuotaika, ji privalo būti protinga. Pagaliau, supratęs šios 
mašinos paskirti, aš vis dar r.enurimau. Aš nutariau apie 
ją parašyti, nes ji, iš tikrųjų, to verta. Pasaka paprastai 
pradedama iš tolo. todėl ir aš pradėsiu ne nuo mašinos, o 
nuo juros.

Tai buvo miglota šiaurės jura, visa nusmaigstyta žvejų 
burėmis. Pajūrio kaimų moterys tebenešiojo senoviškus

----------------- ---------------- olandų gopturus. Ir čia nebuvo nieko nepaprasto—jura
nuotus vandenis. Prancūzijoje taip pat buvo olandiška ir žvejai joje gaudė išgarsėjusias 
kankinami pabėgę žydai at- olandiškas silkes. Be to, žvejai rūkė molines pypkes ir va- 
kreipia Amerikos spaudos di- žinėjo dviračiais. Jie smerkė šio amžiaus naujovę, bet jie 
džiausi dėmesį. Olandijos, Len svajojo apie automobilius. Tai buvo garbingi savo šalies 
kijos ir Čekoslovakijos žmonių vaikai, ryžtingi, kaip sir Her.dri Deterding. ir bukapročiai, 
korikai susilaukė musų šalies1 kaip vėjo malūnai. Tiesa, malūnai jau senai butų išnykę, 
prezidento labai griežto Įspėji- bet Olandijoje Įsisteigė vėjo malūnų globojimo draugija, 
mo. Bet kas šiandien kalba Daug r amiau būti senu malūnu kur nors prie Almaro, negu 

ti Sovietų koncentracijos apie tūkstančius lietuvių trem- jaunu čiabuviu olandų kolonijoje.
Stovyklose. Jis sako, kad tinių Sibyre ir kitose Rusijos 
daugelis jų jau nebesugrįš srityse, kur jie prievarta išga- 
Lietuvon, nes išmirs nuo ba- benti, kur jie privalo dirbtibrangiai. Jau šimtai laivų

.... ... . ... žuvo. Ir pereitą savaitę vo-
j.esko didesnio solidarumo kiečjaj g nuskandine
beveik nieko nedaro. Rusai ~

su aliantais. Molotovas buvo
atvykęs net Londonan ii pagapoa> o tie laivai juk ne- 
Washingtonan tuo tikslu. «žti Jje buv0 ilni
lio nnroin nonon’T cntorti cn . _

38 laivus, kurie vežė Rusijai

tai vadino "banditais,” “raz- nę Sibvran. Ji paliuosavo 
baininkais'* ir kitokiais. vien tik dėl to, kad jis yra 

Štai ką apie tai rašė 1923 Amerikos pilietis ir Ameri- 
14 d. “Keleivis:*’ kos valdžia primvgtinai rei- 

komunistų spau- kaĮavo i>. Paleisti.' Sugryžęs 
•Lietuvos'Komu. !s bolseviKu nelaisvės jisda- 

nistu Fanuos Atsišaukimas PaP^ąkojo šiurpulingų 
Klaipėdos Klausimu.- kur biau- dalykų apie tremtinių pade-, 
riausiais žodžiais koliojam:
Klaipėdos sukilėliai ir reikalau
jama. kad Klaipėdos kraštas 
pasilikti; po Vokietija, arba 
franeuzų imperialistų globoje.”

Piktinosi komunistų tak-

vasario 14
"Amerikos 

doje pasirodė

do ir ligų. 
Na, tai

“Laisvės*’
ką dabar sako 
ir “Vilnies” bol-

Jis norėjo padaryt sutartį su 
Ameiika. Bet jo pasiseki- ginklų ir maisto.

Ir nežiūrint tokiu sunkiu

tika ii “Naujienos.” Tų pa- ševikai? Jie tyli. O tylėti 
jiems neišpultų. Kad apgin
ti savo poziciją, jie dabar 
būtinai turėtų išleisti kokį

mas bu\ o menkas. Rusai no- nuostojju aliantai savo pa- 
įėjo vieningos vadovybes ,b Rusijai nenutraukia, 
visoms aliantų spėkoms, bet K’uskandintų laivu vieton 
aliantai ir tam nepritarę. statomi tik (,ė,

Isparodzrus tuos neva kad Amerikos ir Anglijos 
faktus, Dorothy Thompson laivynai turi gabenti Rusijai 
užsimena ir apie Amerikos pagalbą, japonai galėjo už- 
lietuvius. Ji sako: pulti Pearl Harbor, užimti

“Anti-Russian activities are Filipinus ir kitas aliantų po- 
thriving in this country, spor.- zicijas uaciiiKo vanaenynė. 
sored by Lithuanians. Lat- Negana to, prezidentas 
vians, \Vhite Ukrainians, ar.d Rcoseveltas siūlė Rusijai da 
even some Poles...” ir Amerikos kareivių pagal

bą, bet Stalinas atsakė, kad
Šitą jos išsišokimą prieš žmonių jam netrūksta, 

lietuvius gerai atrėmė ir su- jr vfsa t0 akvvaizdoje Do- 
mušė tam pačiam Bostono 10thy Thompson meta alian- 
laikrašty (The Boston Daily tams Į veidą apkaltinimą. 
Globė, Sep. 14) Lietuvos kad jie neduoda Rusijai pa- 
garbės konsulas A. O. Shall- galbos!
na. Jisai parodo, kad Ame- Ar tai ne žioplas išsišoki- 
rikos lietuviai gražiai pasi- mas?
žymi Amerikos armijoj, kad Ryšium su ta Maskvos 
iie nepalaiko jokio veikimo propaganda, kurios tikslas 
prieš Rusiją ir kad Dorothy yVa kurstyti minias prieš A- 
Ihompson sviedė į juos ap- rnerikos ir Anglijos vyriau- 
fealtinimą neparodydama sybes. kad jos nepradeda

čių metii 30-tam numery jos 
įašė:

"Tik pagalvokite: Klaipėdos 
krašto žmonės sukilo ir kovoja 
su ginklais rankose prieš savo 
prispaudėjus;
džios, vadovaujamos franeuzų, 
siunčia prieš klaipėdiečius ka
rinius laivus, stato jiems ulti
matumus ir grasina sunaikinti 
juos.

"Padėtis be galo rusti. Ir ne 
tik Klaipėdos krašto ZriivTiemS. 
bet ir Lietuvai’. Nes Prancū
zija su Lenkija mėgina suver
sti kaltę dėl to sukilimo ant
Lietuves ir grūmoja nubausti mingų Lietuvos žmonių liki- V1ų 
ją. jeigu ji neatsisakys parem- mu 
ti tautinius klaipėdiečių sieki- organas

gyvenanti kritiškiausią

nors manifestą su Bimbos ir 
Mizaros parašais ir paskelb-

Santarvės vač & kad tokio ^meps, kaip 
Di. Devenis, niekad nebuvo 
ir nėra: kad visa tai yra tik 
Goebbelso išmislas.

LIETUVOS ŽMONĖMS 
REIKALINGA MUSŲ 

PAGALBA.

jokio fakto tam apkaltini- “antrojo fronto, 
mui paremti. Tai yra nedo
ras apkaltinimas, sako adv.
Fh alina.

Labai gerai, kad p. Shall- 
na tą nepamatuotą apkalti
nimą sumušė.

Kaip sakėm, musų bolše
vikai stengėsi tos moteriškės 
išsišokimą da daugiau išpus
ti, net ios žodžius iškraipė, 
kad tik skaudžiau lietu
viams įkandus. Pavyzdžiui,
Thompsonienė savo straips
ny sako, kad “Anti-Russian 
activities are... sponsored 
by Lithuanians,” kas reiš
kia, kad anti-rusiška veikla 
yra lietuvių remiama, o 
“Vilnies’’ bolševikai iškrai
pė jos žodžių prasmę šitaip:
Amerikoje “išsiplėtė anti- 
įusiška veikla, kuriai vado
vauja lietuviai.”

Remti kokį nors judėjimą 
via vienas dalvkas, o vado- 
vauti visai kitas. Vadas vi
suomet neša didesnę atsako-

tik žiuri.
Kaip viena Rusija kovoja, 
“The Boston Post” deda ši
tokią pastabą:

“Anglai, žinoma, galėtų at
sakyti, kad 1940 metais, kuo
met Francuziją krito ir kuo
met visas nacių oro jėgų svo
ris buvo mestas prieš Angliją, 
tai Rusija ne vien tiktai iš ša
lies žiurėjo, kaip Anglija gy
nėsi, bet buvo pripažinta na
cių talkininkė. Rusija padėjo 
naciams sumėsinėti Lenkiją, 
kuri buvo Anglijos sąjungi
ninkė, ir smurtu užėmė visas 
Pabalčio valstybes, kurios bū
damos laisvos butų galėjusios 
sudaryti koki nors apsigynimą 
prieš nacių įsiveržimą.

“Faktinai, jeigu 1939 me
tais Rusija nebūtų pasirašiusi 
pakto kaip Vokietijos talki
ninkė, Hitleris gal niekados 
nebūtų išdrįsęs pradėti naują Pasaulini Karą.”

Kad Stalinas padrąsino

mus.
"Ir šitokioje situacijoje Lie

tuvos komunistai kartu su A- 
merikos lietuviais komunistais 
kalba minioms, kad tas Klai
pėdos sukilimas tai esąs 'Kau
no budelių’ pasikėsinimas už
grobti kraštą! Jie pataria 
Klaipėdos krašto darbinin
kams stoti už susijungimą su 
Vokietija arba pasilikti po 
Francuzijos komisaro kontro
le. tik jokiu budu nesidėti prie 
Lietuvos'. ?

“Jie šaukia, pagalios: ‘šalin 
Kauno budelių kruvini nagai 
nuo Klaipėdos! šalin Jankaus 
part izanai—banditai!’

“Drėbti šitokią panieką i vi
sos Lietuvos veidą, iško’ioti 
šitokiais žodžiais Klaipėdos su
kilėlius—ką tai reiškia? Ar 
tai nėra sąmoninga nrovokaci- 
ja Lietuvos visuomenei? Ar 
tai nėra mėginimas sudemora- 

lizuoti eiles kovotojų už Klai
pėdos krašto pasiliuosavimą?”

Kaip matome, mūsiškiai 
komunistai nuo pat savo at
siradimo buvo savo tėvų 
krašto ir tautos išgamos.

mybę, negu jo sekėjai ar re- Hitlerį pradėti šitą skerdy-
mejai. nę, tai yra faktas, kurį mato

Mes jau pereitą sąvaitę visi’ i^kyniMikbolševikus. 
pastebėjom, kad toks pasa
kymas, kaip “vadovauja lie
tuviai, latviai, ukrajiniečiai” 
ir kiti yra gryna nesąmonė, 
nes jeigu visi butų “vadai,” torijai. tačiau įdomu bus at- 
tai kur tada butų jų vado- siminti, kaip tada į tą lietu- 
vaujamieji? Pereitą sąvaitę vių patriotų žygį žiurėjo 
mes da nebuvom Dorothy mūsiškiai komunistai. Tuos 
Thompson’ienės straipsnio karžygius, kurie tada guldė 
matę ir abejojom, ar ji gale- galvas, kad atidalyti Lietu- 
tų tokią nesąmonę pasakyti, vai duris į pasaulį, komunis-

KADA LIETUVIAI ĖMĖ 
KLAIPĖDĄ...

Nors tai priklauso jau is-

Malūnams pavojus negręsė. Žmonėms parupo jura. 
Olandija—tradicijų šalis. Ji priprato kovoti su jura. ir ji 
nenorėjo pasitenkinti savo buvusia galybe. Tuo budu gi
mė Siudersee nusausinimo projektas. Buvo tiksliai iš
skaičiuota kiek hektaru žemės bus laimėta ir kiek žus sil
kių. Apskaičiavimai parodė, jog nusausinimas apsimo
kės, ir žmonės nuėjo į jurą. Valdančios partijos, kuri 
kukliai vadinosi “Partija kovai prieš revoliuciją ir anar
chiją,” laikraštis rašė: “Mes įrodysim, jog penkmečio pla
nas tegalimas tik civilizuotoje valstybėje, o ne laukinės 
liaudies šaly.” Juros nusausinimui buvo atvežtos nepa
prastos mašinos. Tačiau tai buvo ne tos mašinos, apie ku- 

- rias aš žadėjau parašyti šią pasaką.
Žvejams buvo atlyginta už atimtą iš jų žuvingą juros 

kraštą. Susimąstę čiulpė jie savo pypkes. Burinius laivus 
jie pakeitė traktoriais. Jie pamiršo apie karališkas silkes 
ir ėmė kalbėti apie nepaprastą olandiškų kviečių kokybę, 
kuriuos karalienės garbei pavadino “Vilhelmina.” Žvejų 

Keleivyje” šis klausimas dukterys, sekdamos pagreitintą istorijos tempą, savo gop- 
ua pereitai? tUlUS pakeitę Amsterdamo skrybėlaitėmis. Kino režišie- 

Lietuvos pagalbai 1'ius Ivens, kuris režisavo filmą apie Magnitogorsko kom-

sunkiausius darbus, kur jų su
šelpti neprileidžiamas net A- 
merikos Raudonasis Kryžius ? 
Kas šiandien užsimena apie 
tūkstančius lietuvių, kuriuos 
naciai gabena j savo pragarą?

“Dveji su kaupu metai jau 
prabėgo, kai vyksta lietuvių 
tautos žudymas, o mes, ameri
kiečiai lietuviai, dar vis tebe 
dejuojame, kad negalime susi
tarti, kad negalime surasti 
rakto lietuvių tautos gyvybei 
ginti, lietuvių tautos vardui iš
laikyti.”

buvo įsKeitas
Amerikos lietuvių spau- metais, 

doje pasigirdo balsų, kad organizuoti musų buvo siu- -omolcus. buvo pakviestas įamžinti kaip žmogus nugalėjo 
laikas jau susirūpinti nelai- lvta šaukti Amerikos lietu- gamtos stichiją: jurą olandai pavertė puikia ariama žeme.

Jie viską numatė: ir darbo kainą, ir ekrano pafosą, irsuvažiavimas. Bet tam

~ L-r p f v a šių skaitlinių prisidėjo dar nauja skaitlinė: pasaulio aruo- 
mo. ziavimą sauKti. bet Kaa pa- (Juose pasirodė esą šeši šimtai trysdešimts milijonų buše-

1 iii Vvippin lenui o nnvn nncmentą ir jos ateitis labai mig- galba , reikalinga, tai jau ijy kviečių, kurie puvo, nes nebuvo kam juos parduoti.
lota. Raudonųjų okupacija sa- pradeda pripažinti ir kiti, 
trempė Lietuvos laisvę ir ne- tik nežino, kaip ją suorgani- 
priklausomybę, tūkstančius

Duoną—ne gopturai; ji nebijo mados kaprizų: ji reika- 
zuoti. Mums rodos, kad be linga visiems ir visada. Bet žmonės pasirodė kvailesni už 
suvažiavimo šitas klausimas rnarinas. jie apsiskaičiavo Kiekvienais metais Kanadoj, 
vistiek nesiduos išrišti. Argentinoj ir Australijoj—sėjo vis daugiau ir daugiau 

" kviečių. Javų atsarga didėjo, kainos krito, farmeriai ban-
KODĖL JIE ŠMEIŽIA JU- krutavo

GOSLAVU VADĄ. Piimame nusausintos juros ruože olandų pastorius at-
... . . laikė pamaldas: teužderėja duona! Anoj pusėj vandeny-

,. ... , ... . ... . v įsi jau yra girdėję apie no kiti pastoriai garbino ugnį: jie nebuvo pagonyš ir Ugnį
•'ab 1U’ 11 P^auz \ svel a 0Je smarkias kovas, kurias Ju- garbino tik todėl, kad pasauly pasirodė per daug kviečių,
;au ia o pa ieb i įmo. au- goslavijos^ cetmkai veda puriuos reikėjo greitai sunaikinti. Tuo tarpu Olandijoje
gelis tremtinių, tarp jų mo e- pnes fasistus okupantus. nU0 juros atkovotoje žemėje žmonės sėjo kviečius. Ką gi 
i\.< ir vaikai, kenčia sa ti, alki Toms kovoms vadovauja kita darvti šiems darbštiems olandams? Nejau vėl užtvin-
ir kitokius nedateklius toli- nai -sus ir gabus buvęs Jugo- dyti žemę?... Jie sėjo, tikėdamiesi blogo derliaus. Derlius
mame ..ibyre. slavijos generolas, Draha pasirodė geras. Tada jie pradėjo spalvoti, kaip sunaikinti

"Atūžusi naciškoji okupaci- Michailovič. Europoje yra kviečius.
ja primetė Lietuvai savo vai- manoma,_ kad gen Michai- Kai išmintingieji ekonomistai sako, jog pasaulyje per- 
dzią ir t\arką. Naciai daro pla- lovič ruošia dirvą ‘ antrajam daug duonos, lai nereikia šito pasakymo suprasti pažo- 

Lietu\ą. kaip ir kitus pa- frontui.’’ Ginklų jo partiza- <jžiu. Visiems “atlikusių*’ kviečių bušelių milijonams su- 
'.••i-gtus kraštus įškolonizuoti nų armijai pristato, kaip ro- gjrastų dar pakankamai stiprių dantų ir tuščių pilvų. Nors 
vokiečiais ir visiems laikams dos, anglų submarinos. Jo greitai didėjo elevatoriuose gludų atsarga, "dar greičiau 
prijungti prie Vokietijos. Lie- armija, kuri veikia nedide- didėjo bedarbių ir alkanųjų minios. Kiniečių milijoninės
t u vos žmonės pavergti, api- Bais būriais, turinti apie masės raitėsi iš bado. Tačiau tai etnografijos arba senti-
plėsti, paskutinis duonos kas- 120,000 ginkluotų vyrų. Tai- mentų dalykas. Duonos birža drebėjo nuo dejavimų, 
nis atimamas. _ gi, rodos, gera pradžia “ant- Bankai sprogo. Farmeriai paniuio. Romos tarptautinėje

Iš antros pusės Sovietų Ru- rajam frontui. O betgi ko- konferencijoje keturiasdešimts šešių valstybių atstovai
sija nieku budu nenori atsiža- munistai pradėjo šitą jugo- svarstė “organizuoto kviečių naikinimo” projektą, 
dėti Lietuvos. Ji neatlaidžiai slavų vadą Šmeižti. Vadina r- • j • j - • • v • i •
stato savo reikalavimus alian- jį “išdaviku.” Kodėl? Eozinas įaudoni dažai. Vyriausybių vyrai sugalvojo
tams, kad šie pripažintų jos
pretenzijas.

“Akivaizdoje tokios sunkios 
Lietuvos padėties ir miglotos 
ateities Amerikos lietuviuose 
nesimato gyvesnio veikimo.
Srovių fondai sudaryti neva 
Lietuvai gelbėti ir remti akci
ją jos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymui, yra tušti, 
jų pajamos mizemos.”

veikliausių inteligentų ir vei
kėjų išbloškė į tolimiausius 
Rusijos užkampius. Dėl sun
kių gyvenimo aplinkybių, dėl 
vargo, skurdo ir ligų nevienas 
iš jų jau atsiskyrė su šiuo pa-

Eozinas—raudoni dažai.
“Nnninii Carlvnp” eozino pagalba denatūruoti kviečius. Jie norėjo sulaikyti

J J * ’ duonos kainą: tegul kviečius ėda gyvuliai!... Iš deneturuo-
“Kame dalykas? šmeižtų tų grudų buvo gaminamas ėdalas karvėms. Tat buvo nuo- 

kampaniją pradėjo Maskva. stabus kultūros laimėjimas, tačiau pasakojimas apie eozi- 
“Pasiaptis tokia. Michailo- ną tėra tik įžanga—pati pasaka dar priešaky, 

vic, vesdamas kovą pnes oku- Da?auy0 ięarvės ėdė puikius kviečius—“manitobą”
arba “barletą.” Jos ėdė kviečius ir davė pieno. Žmonės 
iš pieno darė sviestą. Be to, žmonės valgė bifsteksus ir 
rostbifus. Atrodė, jog surasta laiminga išeitis, jei ne kar
vėms, tai bent žmonėms. Bet visą reikalą vėl supainiojo 
skaitlinės, ir čia aš turiu staptelti ties jų slaptinga prigim
timi.

Yra statistikos skaitlinės. Jas studijuoja specialistai.

KODĖL JIE TYLI APIE 
D-RĄ DEVENJ.

Kai musų spauda Ameri
koje pradėjo skelbti bolševi
kų išvežtųjų Lietuvos žmo
nių vardus ir pavardes, tai 
musų bolševikai iš “Lais
vės” ir “Vilnies” kempių 
pradėjo rėkti, kad tai esanti 
“Goebbelso propaganda.”
Tai esąs “prasimanytas Hit
lerio agentų melas,” kad ap- 
šmeižus bolševikus. Bolševi- ’’’ Brooklyno 
kai nieko iš Lietuvos neiš- parodo, kad
vežę. Jei kas išvykęs Rusi- kraštų žmonėms ..... ............. — — - ------------s. - , - -
jon, tai išvykęs savo nom. Ja.u €lna’ tik apie Lietuvą fBvįzijag kareivių su tankari; panašios į laukinius žvėris. Pavyzdžiui, Monte-Karloj, 

Bet štai, šiomis dienomis niekas ne^pina - - - - * ------ a-------— — -- ---------
sugryžo Amerikon D-ras De-

pantus, neima direktyvų jš ko
munistų !“Užtai jis ‘išdavikas,’ užtai Jugoslavijos partizanai ‘tarnauja’ ašiai.”

čiatz u. * ii • Maskva čia veda labaiKalba tud pačiu klausimu. PFAAVhmA ” ji Z1°P^ politiką. Kovai su ge-

,venis, kuri bolševikai buvo
pagrobę Lietuvoje ir išgabe- 

i

ir orlaiviais. Jeigu ne gene- išeina laikraštis, kuriame nėra nei telegramų, nei straips- 
Pavyzdžiui: rOlas Michailovič ir ne jo nių, nei įvykių kronikos. Šis keistas laikraštis perpildytas
“Graikams plaukia maisto partizanai, tai šitos fašistų ilgomis skaitlinių eilėmis.laivai per blokadas, per užmi- divizijos muštų rusus. (Bus daugiau)
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TO NIEKAS
NEVEIKIA
NEPETK1A

Maikis su Tėvu.
Parašė J. Krukonis. o “Keleivis” apsigyveno naujo-

<Speviai'.s dialogas, suloštas J*- vietoje. Ir, tai, tų įkurtuvių 
••Keleivio” purėj.) paminėti ir geriausios kloties

Tėvas ;r Maikis apsirengę "Keleiviui” palinkėti, mes “Ke- 
panašiai, kaip “Keleivyje” telpa leivio” draugai, šiandien čia su- 
paveikslas. Pirmiausia įeina sirinkom. Todėi prašome ir Mai- 
Tėvas. Prisideda ranką prie kį su Tėvu prie musų prisidėti, 
kaktos, apžvelgia publiką ir pra- nes mes žinome, kad ir jus esu- 
deda kalbėt. te geri “Keleivio” draugai, ka-

Tėvas:—Ale taigi svietelio! dangi gražus pasikalbėjimai vi- 
Kiba iš balos. Nu, tai tegul bus suomet “Keleivyje” tilpdavo, 
pagarbintas, jei norit.

Vakaro vedėjas:—Ant am
žių, ant amžių, Tėvai. Prašome 
arčiau. Prašome prisėsti pas 
mus. Užkąsite, išsigersime 
kartu.

Jojimo Lenktynės Kalėjime

Maikis:—Ačiū už pakvietimą 
—mielai prisidėsime.

Tėvas:—O aš ne. Ką tu čia, 
Maike? Ar tu nežinai, kad "Ke
leivis” yra bedieviška gazieta ir 
man, kaipo vyčių generolui, ne-

-Tėvas:—Ačiū, labai ačiū. Ką- možna su bedieviais būti. 
sti tai aš nenoriu. Buvau užėjęs Maikis:—Palauk. Tėvai, nesi- 
pas kurną Čilę, tai ten ir užkan- karščiuok. “Keleivis” nėra joks 
dau. O jau kąsti, čenčiui pasi- bedievių laikraštis. Jis yra dar- 
taikius, tai as nesidroviu; prisi- bo žmonių laikraštis ir jų rei- 
kertu, sau, atlyst ant trijų die- kalus gina. O ginant darbinin- 
nų. o ką gi čia! O išsigerti tai kų reikalus, tenka susidurti ir 
va. va ir as turiu savo Rye kunigų politiką kritikuct. Už tai
Whisky. Ateidamas čionai, susi- 
duriau dar frentą, tai ir jam da
viau gurkšni maktelti. Na, ogi 
Maiklo čia nėra? Turėčiau jam 
svarbių informeišinų pasakyti.

Vakaro vedėjas:—Palauk, tė
vai, gal ir jis tuojau užsuks. 

Tėvas:—Taigi, taigi (atsisė-

čia matom Oklahomos valstijos kalėjimo kiemą, kur kaliniams duodama progos parodyti 
savo gabumą joti arkliais. Oklahomos valstijos gyventojai verčiasi gyvuliais, todėl joji
mas tenai užima labai svarbią vietą ir kas gal: laukiniu arkliu geriau joti, tas didesnis “did
vyris.” Todėl net ir kaliniams ruošiamos jojimo šventės.

VIDAUS FRONTAS

kunigai ir jų pasekėjai “Kelei
vi” apšaukė bedievišku laikraš-x. >čiu.

Tėvas:—Iz dacol! Hm. hm... 
Maikis:—Taip. Tėvai. “Kelei

vis” eina jau 37-tus metus. Per 
tiek metų eidamas “Keleivis” 
pas visuomenę nėra prašęs

nias) Ką? Apsikabinėjęs cili- gingi vyrai ir. manau. “Kelei- 
kais? Mano garbės, užslužytus vį” ves dar ilgai, ilgai, ko aš 

nei daiktus tu, Maike, vadini cili- jiems nuoširdžiai linkiu. (Mal
da, jei yra vietos. Tuo tarpu jei- aukų, nei kitokios paramos. kais? kiui kalbant, Tėvas susijaudi
na Maikis. Tėvas greit pakyla ir Tėvas:—Dac good! Bet išvi- Maikis:—Aš vadinau cetli- nęs verkšlena, o jam pabaigus
puolasi prie Maikio). Halio, rozyk. Maike, kaip jis gali išsi- kais, o ne cilikais; na, medalijo- sako—Amen.)
Maike, Halio... Good evening. laikyti? Ana, kitos gazietos tai „ais pavadinsiu, jei nori. Bet Tėvas: — Jau aš mislinau.
Vai, kur tu, ieliau, vendravoųi? tik žiūrėk ir prašo: apieravokit, pasakyk. Tėvai, kur tu juos ga- mislinau pasakyti daug. daug.
Gal tuščiu pilvu ir su sausa ger- apieravokit naujam linupitui

pirkti; tai vėl rengia piknikus 
gazietos naudai, i tak dalše, i 
tak dalše.

Maikis: — Paaiškinti labai 
lengva.
laikraštis, yra visų mylimas. uį chrabrasti,
Visi ji skaito, visi jį pranume- ginai kas? 
ruoja. Taigi skaitytojų ir gar- Maikis:—O kas?
rin,tOj/ h’ Tėvas (Pasididžiuodamas) :—
iaiKosi. (ievas praučua civi pa- Aukščiausias visu generolu ge- 

Tėvas:—Sėsk, kad sakau, ne- siekia nuo stalo šmotą duonos ir n€roias
buk durnas. Tu vis man sprečy- valgo, visai Maikio neklausyda- 
jiesi, ir už tai guzą gauni. Ne- mas). Ei, Tėvai, taip nedaryk! 
mandagu! Kas dabar žiuri man- Tėvas:—Ko nedaryt ?
dagumo ? Maikis :—Nesigraibvk po sta-

Maikis:—Geriau. Tėve. pa- Ia ir neimk valgio. Taip daryti 
aiškink man, koks čia parengi- negražu.

Te\as.— (Piktai) Maike, klausk 0 gitą, žinai kas davė? kad lošimas nelabai sekėsi, 
dont meik mi laf. Ar tu negir- ’
dėjai (rodydamas į vakaro ve
dėją), kaip šis ministeris prašė 
mane ir tave sėsti, esti ir gerti?

Maikis:—Taip. aš girdėjau, 
bet tu, Tėvai, sakei bėgsi per 
duris.

Tėvas:—Laik hel. aš bėgsiu 
per duris. Pusk. Maike. kiek 
telpa. . t 5

kle streetais maklinėji? O čia, 
va, tiek svieto, tiek visokios gė
rybės ant stalo. Sėsk ir ėsk.

Maikis:—Gerą vakarą. Tėvai, 
gerą. Bet aš nesu nei su tuščiu 
pilvu, nei su sausa gerkle. O sė
sti svetimoj vietoj, nepažįsta
muose žmonėse ir dar nekvies
tam—labai nemandagus da
lvkas.

vai

Gromata Maikio 
Tėvui.

Tegul bus pagarbintas 
šam generolui!

(Office of war Information). claim). Svarbiausios me- 
Musų dabartine k« >va prieš džiagos yra metalas ir gu- 

AšĮ yra skirtinga nuo pirmu- ma. Bet sąrašas keičiasi. Su 
į jų mėnesių kovos. Matome karo progresu gali būt ir bus 
' pakeitimų kautynių fronte, kitų daiktų, kurie bu? buti- 
kur musų oro ir žemės pul- nai reikalingi. Dabar musų 
kai pradeda pasirinkti savo kai o industrijos būtinai rei- 
laiką kirsti priešą, ir pakei- kalauja—
timai pasirodo naminiame (j) Geležies bužo.—Fu- 
fronte, kur mes visi pasiren- sė kiekvienos lankos, nai- 
gę prisidėti prie sunkaus ir kintuvo, prekinio laivo ir 
svarbaus vajaus laimėti si šautuvo, kuriuos musų ka.o 
karą. fabrikai gamina, yra iš da-

Tuoj po Pearl Harbor i- lies pagaminti iš geležies 
vykių, dėjome milžiniškas laužo, kuris mums lig šiol 
pastangas, puikų? nuveiki- buvo visai bevertė’. Reikia 
mai ėjo kartu su betvarke, jį būtinai surinkti, kad -u ė- 
Kai kurie karo pastangos tume pakankamai medžia- 
darbai nebuvo sėkmingi, gos karo darbui.
Truko žalios medžiagos. Bu- (2) Varis, iais*Bga$, cin- 
vo permažai patyrusių dar- kas, aluminas ir švir vs.— 
bininkų kai kuriems karo Mums tų visų metalų truks- 
darbams, ir reikėjo pradėti ta. Be jų negalima gaminti 
milžinišką lavinimo progra- amunicijos. Bombų vii šus, 
mą. Įstaigos, kurios gamino šautuvai, masinu šautuvai, 
daiktus civiliams žmonėms kanuoles ir labai svarbus di- 
buvo uždarytos, kad galėtų džiulių šautuvų meckaniz- 
gaminti ginklu. Ir mes ture- mai jų reikalauja. Laivų ir 
jome siųsti vis daugiau ir lėktuvų statytojai jų būtinai 
daugiau musų maisto ir kitų reikalauja.
reikmenų musų sąjunginin- Guma _ Amerikos
kams ir musų kovotojams rimčiausias trukumas. Šian- 
vvrams. <iien japonai užima šalis iš

Tas viskas, pradžioie, kur net 97% gumos ateida-
star- reiškė betvarke. Bet palikę vo jįe ten bus, kol mes juos 

betvaikę užpakalyje sutvar- išvysime. Amerika turi rink- 
O <.aba? aš noriu žinot:, kiek kerne dalykus taip. kad da- ti savo visą seną guma, net 
turėsiu seivyt tau ant batu, bar galime pavesti laiką pla- atiduoti ios nesvarbius gu-

rių, ale aš rokuoju, viską laikyti. Racionavimas Virtuvės Riebalai,
įeikės jau daugiau, vicipms duos lveia nuoga

bet viską pasakė Maikis, tik 
Tėvas, (nudžiugęs):— Aaa, pamiršo pasakyti—Amen. Jis 

nau ju tok. Kur gavau? Aš tau jau išaugo į vyrus ir pasidarė dviejų dolerių, 
pasakysiu, šitas, va, gautas nuo dar mandresnis. negu pirma. ka(į (;aba
ščeslyvos Smerties Susaidės. Bet ant kritikų aš vis su juo ba pabrango visokis štofas. Eni pauti kai kuriu reikmenų

Keleivis.” kaipo rimtas gitas, nuo vyčių vaisko; šitas eisiu. Skaitykit "Keleivi” ir ma- kas kajS pįrrna kaštavo dolerį, '
o šitą atsiuntė, tysit, kad aš ji sukritikuosiu. taj dabar reikia rnekėt du ir

Good night. O dabar. Maike, trjs Užtat aš rokuoju, kad ir
(komanda) Dešinėn, žengus- tau ant dvirublės jau ne-
mars... Viens, du, trys; viens. jabai užteks, gal reikės jau tri

progą Kasmet Amerikos šeiminin- 
Jkės išmeta apie 2 bilijonu 
svarų virtuvės riebalų ir ne

Pavyzdm, šiandien stinga reįkalingų taukų. Iš riebalų 
mėsos. Musų kovoiantieji gamįname gliceriną, kuris 
vyrai ir musų sąninginmkai reikalingas pagaminti eks-

uu, uja. \ xmeilia i uv* .

Maikis:—Eik. jau. eik... 
Tėvas:—Nevierini ?
Maikis:—Ne, netikiu...
Tėvas:—Aš žinau, kad 

Maike. neviemas Tamošius,
jei nevierini man. tai eik ir pamuš ir kas jį rengia?

Tėvas :—Ai du nou... Klausk 
jų, jei nori.

Maikis:—Tai bus geriausia. 
Gerbiamieji! Leiskit man pa
klausti kas ir kokiam tikslui ši 
parengimą suruošė?

Vakaro vedėjas:— Gerbia
mieji ! Kaip žinote, musų myli
mas “Keleivis” persikraustė Į 
naują vietą.

Tėvas:—O kur gi senoji pa
liko?

Vak. vedėjas.—Senąją vietą 
valdžia paėmė savo reikalams.

Tėvas ir Maikis:—(Nustebu 
šiai) Paėmė!...

Vak. vedėjas:—Taip. paėmė,

MAIKIO ŽODIS.
Rugsėjo 20 d. per “Kelei

vio’’ inkurtuvių vakarą man 
tu. su drg. Pi*. Vaigausku teko 

O lošti Maiki su tėvu. Apie tai 
rašydamas “Keleivis” sako,

Kalantą neišpasakytai plioduoiamą medžiagą, 
daug meso?—ame v uiiijy- šianclien kiekviena šeimi- 
nus svarų. Civiliai žmonės prašoma taupyti to-
jpvartotu 21 bilioną svarų Rjug riebalus, ka(i šalis turė- 
simet, jeigu jie galėtų, bet *u užtektinai pigios glice- 
musu kiekis yra tik 24 bih- rjno(.
ienai svarų mėsos. Ir tas Į skudurai, “manija”
skirtumas taip kiekio ir rei- virvė> “buHap” šie
ka.avimo reiškia, kad mes jajktaj irgi reikalingi. Ne- 
namie įmesime apsieiti su begauname indiškos kana- 

svarų mėsos kiekvienam pgg Apsunkinta tekstilė- in-

jų. Taigi duok mari ZinOt, kiek 

aš turėsiu seivyt.
Su pagarba.

V/oreesterietė E. N.
Tėvo atsakymas:
Pavožna Worcesterietė!
Visų pirma atsakau: ant am

žių ir amen! O dabar rienkiu ve
ri mač už tokią supratlyvą gro- 
matą. Teisybę pasakius, tai rei- 9!Maikis:—Nežinau. nes esą nėra estrados.

Tėvas: - Nugi milkmonas, Bg egtrados (scenos> loš- 
cna. cha, cha... kad jį kur devy- žinoma, negerai, ypač jei 
R1”* ... „ . nemoki gerai rolės. Bet pe-

nagl" Kuo reitą sekmadieni buvo ne 
atsižymėjai, Tėve. milkmonui. ^R kalta estrada, kiek kit- 

Tėvas: — Atsižymėti, tai kas
ndatsfžymėjau jam nieko. ^miau£ja, ie

njan labai mažai "laiko*
. t. ritmui ir išmokimui Ma'

genu Rye Whisky,Tai jis, pad-,^ Tėvu pafkutinę ?a: 
la, prisigerindamas man ir at- d Vaigausko žmonai vie- 
siunte medalį; no. ne medalj. ale na paskui kitą buvo padary- 
ordeną. Rokuojasi, mesk viskę |Qg Operacįjos £i-
įr gerk jo pieną. Ale žinai. ką. gong buvo pavojuje ir drg.

. Vaigausktii rolė nempėjo.
Maikis: O ką. šeštadienio vakare. 8 vai.
Tėvas :—Dabar pamaršuosi- jįg man pranešė, kad lošti 

me paradnų maršų ir eisim Tėvo rolę visai negalėsiąs.
u*iot- Ir tik labai prašoma? sekma-

Maikis:—Gerai, Tėvai. betjdjen| parėjęs iŠ darbo, kali) 
kur tu nori maršuot? penkios, jis atvyko ir apsi-

Tėvas: — Tik klausyk mano ėmė rizikuoti, kaip bus, taip
komandos: šmimo. Zdvoisia. bus.
šagom. šmarš... raz, dva, tri.— Maikio su Tėvu pasikal- 
(maršuodami prieina prie gar- bėjime buvo Įtraukta? ir va- 
bės stalo ir tėvas sukomanduo- karo vedėja? Jam buvo 
ja) Sustok! dešinėn! (trumpa duota jo žodžių kopija, bet 
pauza). Nu tai pašnekėk. Mai- ijg trunutj susimaišė ir su
kę. ką nors—ko tyli. kaip... maišė Maiki su Tėvu.

Maikis :-Ar Ui aš turiu ką “Keleivis” sako, kad be
paša vu. reikalo Maikis turėjo use-

Tevas :-0 ką tu mišinį, ? Su Hus j MaiRio
manim ta, tu mok, eit ant knti- rig„ «Keje5vv" aiškiai ro. 
ku o šitiem ponam ką nors pa- (1q Rad MaiRis u?e, ,, tu?i 
sakyt, sarmatijies,, a? _ TiR mažf?niu? nes?u pe_

Maikis:—Turi klaidą. Tėvai leita sekmadienį turėta. Jei-
—žmoniškai kalbėti į žmones aš gy Maikis su Tėvu iau 37 
niekad nesigėdinu. Gerbiamie- me(aj ka.ip kritikuoja?!; jei-
ji! Man smagu matyti čia gražų gy Maikis visuomet Tėvą
būrį žmonių, kurie įvertina^ de- “suvaro ožio ragan” tai jįs
mokratinės spaudos reikšmę, negali būti pirmos creidos
Prie demokratinės spaudos pri- pienburnis
klauso ir “Keleivis,” kuris jau Buvęs Maikis.
gyvuoja 37 metus. Per visą lai- ■ -------- ------ '-------------
ką, apart steigimosi peri jodo, AMERIKOS MACOCHAS. 
■•Keleivi" vedė. SUi, ėia sėdin- Mg.
tieji. t. y. Jurgis Gegužis ir Sta- «*vo meilužę, Or.4 Aumuiicraitę 
sys Michelsonas. Jie

?.s
Bet

Maikis:—^Klausyk. Tėvai.;
.Tėvas: — (Maumodamas) 

O ką?
Maikis:—Kokiais tu čia cet- 

likais apsikabinėjęs? Gal tai 
kokie burtai ?

Tėvas:— (ko nepaspringda-

aš. matai, niekad pas ji 
pieno, neimu. Aš vietoj pi

__ -—.. — , lf.— Apsunkinta tekstilė
ketų praisą pakelti, ba viskas ‘"merpui p«*r sąvaitę. Bei dustrija negali pristatyti
pabrango. Gero štofo kvorta mes tle* paprastai vartoja- gfcudurų, kurie reikalingi
kaštuoja jau 3 dolerius, ir da n?ę nėr pereitu? pesimt me- mačjnų šapoms ir inžinų
negauni regli kvortos, ba bon- civiliai žmones kambariams. Amunicija yra
kas daro daug mažesnes, tik io'* įpakuojama skudurais,

ąktąį dalį galiono. Taip pat ir
duoda pusę svaro, ale 

ri mokėt už čielą sva 
istijonas rokuota, kad 

^lykinė šįmet bus branges
nė. P'otkeles jis keos jau puse 
saizo mažesnes. Sako. jeigu 
snapso bonka susitraukė, ir

p ai 5 unci jas. Toliau, mes 
turime pakankamai vištų, 
sūrio ir džiovintų pupų pa- 
nildvti musu dieta. ,

MANO PASTABOS.

Amerikietis WiUkie Maskvoje

šiomis dienomis Maskvon atskrido amerikietis Wendell 
YVillkie. asmeninis prezidento Roosevelto pasiuntinys. Jis 
matosi šio vaizdelio kairėj pusėj. Rusai priėmė jį labai iš
kilmingai ir vakare nusivedė jį į teatrą, parodyt savo šo
kikes. Willkie buvo pastatytas ant estrados, nuo kurios jis 
pasakė trumpą kalbą ir pabučiavo vyriausiąją šokikę. Pub
lika sukėlė jam didelę ovaciją. Knygelė an fotorTufiSka^ afvaiz- dar ener- Kaina .........................  lrtc.

S&nd&riečių partija basa.
“Sandara” aimanuoja, 

Mes naminiame fronte vis kad sandai iečiai turi daug 
eikvojame reikmenis, ku- gerų idėjų, bet jų iždas tuš- 

pats doleris susitraukyta?turi ’iuo" ^lėtume ir priva- čias. Girdi, gali turėti pilną 
susitraukti ir piotkos. Ai fceė lome aukot! peięalei. Netik maišą auksinių idėjų, bet če- 
jur laif, kad ir mano šiušiai tu- .maziaV Y1^.0 valtotl: verykų už jas nenusipirksi,
res pabrangti, jeigu vaina ne- ^ėt lUiime linkti 11 taupyti Vyrai, ar nevertėtų padaryt 
pasibaigs raidavei. ' f^os daiktus, kuriuos mes kolektą ir sumest sandarie-

O dabar gudbai! pirmiau išmesdavome. čiams ant čeverykų?...
Su tikra pavožone, Šiandien turime sąrašą

Staršas Vyčių Vaisko medžiagų, kurias turime 
Jenerolas. rinkti ir atjauninti (re-

Nauji Tankai Bandomi Upėj

Lietuviški papročiai.
Lietuviai nebūti, lietuviai, 

jei pradėjus vienam ko nors 
siekti, kiti nepakištų jam 
kojos, lašo Tysliava “Vie
nybėj.” Tai lietuviški rap.o- 
čiai. Nabašninkas Račkaus
kas savo “Saulėje” dažnai 
parašydavo: “Bukim lietuv
ninkais, ale nedarykim lie- 
tuviszkai.”

Ku- tas {altinis?
Kunigų “Diaugas” rašo: 

“Kad išk.ikyri turimą ’ai vę 
ir nepriklausomybę, musų 
ovvenima? turi gaivintis 
Dieviškuoju Šaltiniu.” Butų 
< ei ai. kad “Di auras” pa~a- 
kvtu, kur tas šaltini: yra. At
sigėrę iš jo gaivinančio što
fo, Hitlerį galėtume ir be 
pinklo suvaryti į ožio ragą.

Vožė-Drožė.
vienas naujausių Amerikos tankų iriasi per upę. o jo AMŽINOS DAINOS.

vadas stovi prie kanuolės orlaiviam šaudyt, šitos rūšies 
tankai dabar statomi urmu naujoj tankų dirbtuvėj, kuri 
buvo pastatyta kažin kur Pacifiko pakrašty.

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

i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

auksas. Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Pabaiga iš pereito ,num.) Daugiau negu pusę visam 

pasauly esamo aukso davė 
u* dabar tebeduoda Trans- 
valis (Anglų kolonija Afri
koje). ‘

Klondike auksą pradėjo 
kasti 1898 metais. Apie 1901 

čia pagamindavo po

Auksas yra grynoji naugė 
ir jo deginti, Kaip geležinę 
įudą, neprisieina. Kad at
skirt ji nuo žemių, užtenka 
tik paprasto vandens.

Prie aukso kasyklų daro- kietus* 
mi tam tikri lo\ iai ii jais unicijų aukso. Po
leidžiama vandens srove. Į aukso produkcija čia pra- 
yanderų pilamas iškastas su ū- nukrito ligi
žemėmis auksas. Vandens 400,000 uncijų j metus. 
t‘?°.Ye zem& „ lengvesnį Auksas dabar jau nebeka- 
oaiktą, nuneša tol} n, o auk- samas tokiu budu, kaip prieš
K* ^rU-( e sU^u,a dy&nę- keiiatą desėtku metų Cali- 

Paskui aukso grūdeliai pn- fornįjoj ir Alaskoj. Tais lai- 

siema sulydmt į vieną g*- kais kiekvienas aukso jieš- 
u‘ visas dalbas baig- kotojas dirbo sau. Jis plovė

la>; , i • v Taip vadinamą auksini smė-

Auksas, kaipo brangus ų koj neužtikdavo “gelto-' 
metalas, sveriamas umcijo- nojo metak>” trupinių. Tai 
mis, gramais ir kitais mažais kuvo lengva daiyti. Nerei- 
svonais. kėjo giliai kasti,—auksas

Pietų Afiikoj, Tiansvaly, g^ėjo ant pat paviršiaus, 

auksą atrado 188o metais. jęas dabar: dažnai ten- 

yTen įandami ir deiman- ka įsįj^stį į žemę apie my- 

tai.). Apie 190o metus šitoj kol j)asiepįama auksinės

provincijoj pagamindavo į gyslos

metus apie 5,000,000 uncijų * kiek laiko jungtinių 
aukso. gamyba kas Valstijų Kasyklų
met čia didėjo ir jau 1927ije^0 brošiūrėlę, kur 
metais čia pagamindavo trauktoj formoj paduodama

(T^sa) kentėjo nuo katastrofos, tuoj šitos žinios
Spalių 14 d. Kolumbo ekspedicija, pasi- pasklido po visą Andalūziją: imta

ėmusi su savim septynis indėnus, iš lėto v^GSe bažnyčiose skambinti varpais krau- 
nusiyrė salos pakraščiais toliau. Jis nepa- tuvės tapo uždarytos, įmonėse sustabdytas 
sitenkino tuo, ka atrado: jautė, kad tas ap- darbas. Dideliausios minios jaunų, senų 
tikimas yra tik pradžia kur kas didesniu ir net vaikų—bėgo prie laivo. Kiekvienas 
laimėjimų. ' norėjo pamatyti juros didvyri ir jo bend-

Guanahani buvo viena iš Bahamos salų, uidarbius. Sveikino jį kaip okeano nuga- 
arti Amerikos žemyno, o indėnai, kurie te- lėtoją. Tuoj paskubomis buvo sudayta 
nai gyveno, buvo aravvakų kilmės milžiniška procesija su vėliavomis ir muzi-

Pirmosios ekspedicijos rezultatą sudarė ka‘ Kiekvienas Kolumbo pasirodymas bu- 
Bahamos atradimas, dalies Kubos aptiki-?'0 "T 'į'y'fmas su didžiausiu smalsu
mas bei ištyrimas ir Ispanijos kononijos T, “ k'ykstav,ma!s- br,1S?Upas Kolumbas
įkūrimas pakrašty atrajos naujos salos ivl.rt0 fne UUT ? % h f ?SOS ,Eu'?pos 

km i dabar vadinama Haiti, arba SantJ triumfu. Kiek kontrasto butą ta valandą su 
Domingo (Šv. Domininkas). Kubą Ko- I’a<letlml vos Prles kellus menesius.

— - - Sužinojęs, kad karaliaus šeima yra Bar
celonoj, Kolumbas per kurjerį pasiuntė

lumbas pavadino Juona, o Santo Domingo 
—Hispaniola.

Pirmoji kolonija Ispanijoje buvo oficia
liai įkurta 1492 m. per Kalėdas; jai duotas 
vardas La Navidad (Užgimimas). Pada

jam ir karalienei laišką, painformuoda
mas juos apie savo atradimus ir laimingą 
grįžimą. Po to, laukdamas valdovu atsaky-

ręs ispanų kolonijos užuomazgą Indijoie, !mo’. isvvko į Seviliją parėmęs t u
Kolumbas paliko 60 žmonių josprižiūrėti. savlml 6 lndenus‘ kunuos atslveze 15 Nau'

Biuras iš- 
su-

—Na, tai tegul bus pagar- čio senai jau atidarytas, 
bintas, Maike! Bulšiai iš “Vilnies” skiepo

—Labas vakaras, tėve. kad bombarduoja “Naujie-
—O aš rokuoju, kad ne- nų” krepasti, tai rodos, kad 

labai labas. ; tenai visa Hitlerio armija
—Kodėl? Įsėdėtų. Taigi aš noriu, Mai-
—Tu, Maike, skaitai viso- ke, kad tu man išvirozvtum, 

kias istorijas, tai turėtum kodėl jie nemato, kad jie 
geriau žinot, kodėl. Ve, ga- patys turi antrą pruntą? 
zietos rašo, kad mėsos ne-' —O
gausim. Tai koks čia bu
gerumas be mėsos? ,na, niekados vandens ne-

—Gausim, tėve, tik ma- mato. 
žiau. —Dabar supratau, Mai-

. —Na, Ui kaip bus? Ne- ke- Vėžys negali visko ma- 
jaugi Amerikoj reikės pas- tyt valuk to, kad Dievas jam 
ninkauti? , akis įdėjo ne iš to galo,

apie 10.000,000 unicijų.

POLEMIKA IR 
KRITIKA.

įdomių žinių apie auksą.
Brošiūroj sakoma, kad jei 

visas auksas, kurį žmonės iš
kasė nuo Kolumbo laikų, bu
tų sulietas į daiktą, tai mes 
gautume kubą, kurio briau
na lygintųsi tik 38 \2 pėdų.

Kas ta “praba” arba 
“karatai.”

Aš jau sakiau, kad gry- 
, ... . nas auksas yra minkštas me-

ar žinai, tėve, kad . ^e,eni.° atsiliepia lajas iš gryno aukso galima
vėžys, kuris vandenv gyve- Jr sako, kad ta mano polemi- jeng^-aį nukalti aiba išploti

• ka patikusi hetuviskiems • ploną> kaip ploRšte.
senovė-

ATSAKYMAS BROLIUI 
W. M. RINKSUI.

Dėlei mano nuomonės 
“Keleivyje,” kad tos begali-' 
nės rezoliucijos prezidentui 
gali įgrįsti, brolis Rinks

o

niskeliams (komunistams), j -r’odėl jau žiloįį
E?ą. \ įlnis pasigavusi tą je karaliai ir šiaip didikai, 
mano polemikos musę ir la- -fakoma “dengdavęs! auk- 
bai nudžiugusi. (“vilnies Ly?,

neskaitau. J. P.) Bet Padalytas iš giyno aukso

’ojo Pasaulio. Vienas iš iu mirė juroje, o 
trys sunkiai sergančius paliko Palone.

Tą pačią dieną vakare, džiaugsmo Įkarš
čiui dar neatslugus, Ispanijos krantus pa
siekė ir “Pinta,” kuriai vadovavo Martin 

sausio 6 d. jie vėl prisijungė Alonzo Pinzonas. Jis išlipo Bayonnės uos- 
prie Kolumbo. “Jei šiuo atveju bivo suvai- t0-, Aud,os metu Plnzonas atsiskyrė nuo 
dinų ne išdaviko rolė, Ui bent, mažiausia, (K<?lumbo ?r’ manydamas kad tas okeano 
parodytas nedrausmingumas savo vyriau-'Sukutyje žuvo, išlipęs ant kranto, tuo.; pra
šiajam vadui tokiu neleistinu pasielgimu”.nese.kaminu apie savo aaadimą ir pa- 
—rašo Bandelieras ' Prase išeito pasimatymo, kad galėtų pats

Betyrinėjant Ispanilės pakraščius, Ko. Painfoimuoti apie pasiektus laimėjimus ir 
lumbo' laivas "Santa Maria” užplaukė ant ,.sav? ?«>Pelniis Laišką atidavęs pasiun- 
seklumos. Nebuvo viltiesJi išgelbėti. Ko- m.iui sėdo i savo laivą ir nuskubėjo i Pa
kimbąs turėjo jj palikti. Tai įvvko tą pačią1 tikėdamasis kad ten ji gimtojo mies- 
diena. kurią bi'vo jkurta La Navidado ko- !° ž™one(s ti lumfaliska, sutiks Bet, jolau- 
loniia. ‘-Pinta” buvo pražuvusi. Taigi Ko- k.?s » uosg pamate Kolumbo laivą. Entu- 
lumbas pasiliko su vienu mažu laiveliu, zlazlPa? Ptnzon? sndy apmne. .Jis )!’0.;o 
“Nina.” Sutvarkęs visus liliputiškos koto! ?Fsl‘,ktl su admirolu tnumfo valandą, kad 
nijos reikalus, davęs reikalingu nurodvmu sls 10 "Stumtų uz nesilaikę ma diau-me , 

„lesiem, kolonistams Knhimhas kali- nes Kolumbą paliko vieną Kubos pakras- 
čiuose, neklausė .10 nurodymų. Be to, ir pir
miau, vos tik pasiekus Nauiajį Pasauli, bu
vo kažkur kelias dienas dingęs, nutolęs 
ruo ekspedicijos. Todėl dabar ir drebėjo;

Tos apylinkės buvo gana tirštai indėnų 
aravvakų apgyventos.

Kelios dienos prieš kolonijos įkūrimą 
pražuvo “Pinta” su savo vairininku Martin 
Alonzo Pinzonu ir visa savo laivo ingula. 
Tik 1493 m

jauniesiems kolonistams, Kolumbas pali 
ko Naujojo Pasaulio krantus ir išvyko at
gal i Ispaniją. Su savim jis pasiėmė 10 in
dėnu ir įvairių to krašto pavyzdžių, ro
dančių atrastosios žemės turtingumą, kaip, 
pav., aukso, sidabro ir kitų metalų po ga- bet Kolumbas nebuvo iš tų, kurie mėgsta 

keršyti. Pinzonas, matyt, norėjo užbėgti
as balą: taip pat iš augmenijos srities—jvai- , , . .- ,. . x . . .. . XT

rių sėklų, šaknų, vaisių; iš gyvulių irgi ne-Į ud.^u1 V? ir pats pasiskelbti Nau-
užmiršo pasiimti viena kirą kurįe buvoi ^^a,u !.° /^radėju. Maciau )y’’K° k!" 
įdomesni ir kurių Europoje nebuvo matės, i Įa?P- Ąūšlminęs, išvargęs pagyromis paimO 

laivą ir, vengdamas rodytis viešai, sugrįžo

faktas vra. kad ir komunis-—Gaii but, tėve, kad rei- bolševikas negali  --------- ~--- *—
kės diržą suveržti. prasti valuk to, kad Dievas t<l1 \aitomo Prezidentą savo netįnka_ žiedą,

—Tai pasirodo, vaike, razumą įdėjo ne į gerą plei- rezoliucijom. Pnes vokiečiu 
kad Karalienės Mikaldos

vvi?i\u r U“ zl m L" t o a vi amt. o m 11-211 1 o i lr o iįamaic

y sim,
, ... lengvai sulenksim ir jis bus

■ ūsų karą jie kepę protesto netikęs vartojimui. Todė! 

įezoliucijas del teikiamos į.monės priėjo prie to, kad 

Anglija! paramos; o dabai auksas reikia jungti su kitu 

jie rėkia reikalaudami ant- metalu_ Sulydintas auksas

praractvos neišsipildė.

—O ką ji pranašavo?

kielėsai^kad^btK mėsoT Pereitą nedėldieni prezi- PXmik«°'“miSF Nutiko su cinu- V- kitu metalu..!Sau- 

ale nebus kam valgyti. O <i?ntas Rooseveltas tarė žo- na visai kitą ypatybę, jis pa-

dabar, Maike, išeina atbu- Į

lai: yra kam valgyt, ale nė

ra mėsos.

—O gal ir geriau, _____
nėra. gyvybę karo laukuose. Ame-

PREZIDENTO ŽODIS 
MOTINOMS.

polemikos "muse’
Amerikos motinas, se- Š k^unis^ n0.rb neisidaro kietas, 

seris ir mviimas merginas, Jlems.bu'° taikoma. (As sa- Todėl šitą priemaišą an; 
kurios sielvartauja dėl savo vo. minty turėjau tiktai sav,- auksjnių daiktų ir žymj

kad mylimųjų, aukojančių savo ka “‘'I;at®kį ar S patinto skaitIinėmis’ mes vadina’ 

, ,v o laukuose..Ame- ka™ “br”s“P*

—Kodėl tu rokuoji, kad rika Slto karo nenorėjo. Ji ^51^: neo-alima štai Davvz- geriau? ;buvo užputo ir turi gintis. ^ka.‘
—Todėl, kad 

žmonės perdaug 
valgydavo. Tik

Nutolus nuo kranto, prisidėjo ir “Pinta,” 
bet paskui vėl kažkur paslaptingai dingo. 
Kelionė šį sykį buvo labai varginga, 
visą kelią siautė dideliausios audros.

Palos uostą Kolumbas pasiekė 1493 me
tais kovo 15 d.

o angliškai-me "proba,” 
“karatu.” 

Pavyzdžiui, senojoj Ru-

KOLUMBO PRIĖMIMAS ISPANIJOJE.
(1493 m.)

Kolumbo pasirodymas Palos uoste 1493 
metu kovo 15 d., grižus iš Naujojo Pasau
lio, buvo netikėtas. Tada nebuvo nei tele
fonų. nei telegrafų. — taipgi, nebuvo prie
monių, kuriomis jis butų galėies painfor
muoti apie savo atradimą ir grįžimą. Maža 
kas jo belaukė sugrįžtant. Nuo tos valan
dos, kai jis su savo ekspedicija paliko šitą

i savo namus. Jautė savo širdy liūdėsi, kad 
triumfo vainikas atiteko jo konkurentui, 

nes Kolumbai. Pagaliau sulaukė ir karaliaus 
atsakymo: jam buvo griežtai uždrausta 
pasirodyti sosto rūmuose, šitoks karaliau? 
sprendimas jį visiškai pribaigė. Po kelių 
dienų Pinzonas išsiskyrė iš gyvųjų tarpo...

Kolumbo biografas W. Irvingas taip 
apie jį atsiliepia:

“Nuskridęs mintimis prie kapo. kuriame 
ilsisi Pinzonas, niekas tenedrįsta jo sunkiai 
kaltinti. Jo nuopelnai ir darbai yra dideli, 
verti didelės pagarbos. Jis buvo vienas iš 
nedaugelio tu ispanų, kurie Įvertino Ko
lumbo projektus ir pasiryžimą; jis buvo 
vienas iš nedaugelio tu, kurie parėmė jo

mėsos nerimsta, žmogus tu- r 
lėtu maitintis daržovėmis, jaunoms žmonoms nereikė- 

—Maike, aš ne vilkas, ale daugiau verkti dėi savo 
porčapą myliu. Ypač jeigu mylimųjų.
yra gera burna očiščenos.

—Bet tu, tėve, nori patek
ti Į dangaus karalystę, o mė-

KRATOS BINGHAM
TONE.

, j . j 1 Binghamton, N. Y.—Pesą valgydamas ir degtinę .. s
p fonoi nonotnlzci '

Šventieji,

I ivnui. Įvaįrios šalys turi Įvairią
diktatorių Smetoną, tas irgi savo “prabą.” Dažniausia 
komunistams patiks Taigi krašto valdžia nutalia kiek
norint is\ engti visko, kas aukajnju0Se daiktuose dėti 

jiems patinka reikėtų ran- o auk 0 kiek plie. 

kas sudėti ir tylėti. maišos.

Man rodos, kad jei butų Tas pats galima pasakyti

uostą, praėjo 7 mėnesiai ir 12 dienu. O žie- ekspediciją ne tik žodžiu, bet ir sa\o turt.i,

tenai nepateksi reitą ^vaitę federalinės galima taip padaryti, kad vi- ir apie sidabrą, bet apie tai 
kurie dabar dan- valdžios a£entai padarė ši- sas “Keleivis’’ komunistams gal pakalbėsime kita kartą.

guje gyvena, mėsos 
gydavo. Jie badavo, 
vabalais maitinosi.

neval- aPY^nkėj eilę kratų ir patiktų, tai butų geriausias
gal pakalbėsime kartą.

Giraitės Žentas.
suėmė 7 Įtartinus asmenis, vaistas jiems nuo komuniz- 
du vokiečiu ir penkis italus, rno išsigydyt.

(Ižtaifri Maike aš nri- Pas kuriuos rado uždraustų Prie progos noriu pašte- UZ„!o IZ. daiktų. bėti broliui Rinksui, kad va-
—------------ ! dinti komunistus “lietuviš-

NUŽUDĖ DA 10 ČEKŲ. kais ruskeliais” nėra jokis 
Berno žiniomis, Pragos argumentas, nes jie tiki ne i

arba

VIBERTY UMEfflCKS

ma buvo labai audringa ir jura nerami. 
Kas galėjo tikėtis, kad iie išliks gyvi tame 
okeane, kurio niekas prieš tai nebuvo pasi
ryžęs perplaukti? Ne vienas ir ne viena jau 
senai buvo apraudoję savo mylimąjį kaip 
žuvusi galingose bangose, beribės juros 
gelmėse.

Vos tik žmonės sužinojo, kad Kolumbas 
gryžo, ir grvžo atradęs anoj pusėj vande
nyno didelį žemyną, ir kad nei vienas iš 
ekspedicijos dalyvių kelionės metu nenu-

guliu prie Ščeslyvos Smer- 
ties Susaidės, kad lengviau 
butu Į dangaus karalystę pa
tekti. Ale tas tai mano pri- ... . ... . . .. - - - -
vatiškas biznis, taikė, o tu, Yądjjas paskelbė, kad vokie- rusų tautą, bet į tam tikrą 
kaip socialistas, neprivalai j1?1,okGPąntai tenai susau-sistemą. Lietuviai katalikai 
i mano privatiškus reikalus f‘e ^.^.ceky uz . avlkls“ tlkl i Romos katalikybę, bet 
savo nosi kišti. Ot verčiau M veikim3 Pnes *okie' juos užtai “lietuviškais įtali- 

'joneliais” niekas nevadina, 
nes jie ne italų tautos žmo
nės.

Šiaip ar taip, toji mano

K V* » \_Z A 1VZ K. A IblVVA, V-Z A VAU K . • •
išvirozyk man, ką tu mislini, 
apie antra pruntą: važiuo-j 
sim imti Berlyną, ar ne?

—Tą tik ateitis parodys, 
tėve.

ORLAIVY SUDEGĖ 25 
KELEIVIAI.

Iš Vichy pranešama, kad pastaba iššaukė polemiką ir 
—O kodėl tu negali to iš- Alžyre sudužo didelis fran- brolis Rinks turėjo progos 

figeriuot iš kalno?& įcuzų linijos keleivinis lėktų- pašukuoti ne mane, bet ko-
__jš kalno, tėve, tik Kara- vas su 25 žmonėmis ir visi munistus, kurių aš, rodos,

jie sudegė, kuomet liepsnos neatstovauju. Sakau ne ma- 
apsupo orlaivį. ine todėlei, kad jis visai ne-

--------------- ' palietė nei vieno mano ar-
ANGLIJA. 'gumento. Todėl aš ir laikau-

Ruošiami parašiutininkai, si tos pačios nuomonės, kad 
—Amerikos kareiviai Ang- šiuo momentu musų prezi- 

kagoj irgi rėkia kaip liežuvį lijoj dabar mokinami šokti dentas užimtas sunkiausiom 
nusiplikinęs, kad Amerika iš orlaivių ir leistis žemėn problemom ir tos musų re- 
raidavai atidarytų antrą parašiutais. Spėjama, kad zoliucijos yra nereikalingas 
pruntą, o nemato, kad ant-,tai yra pasiruošimas antra- jam apsunkinimas, 
ras pruntas ant Halsted stry. jam frontui. J. Pakarkii».

liene Michalda 
Šauti.

-Na. jeigu tu toks kyt- 
ras. Maike. tai išklumočyk, 
kodėl Bimbos gazieta nori 
antro prairto? Andriulis Či-

prana-

u --O

A chef ubo kncw lots about 
dough

Said, ”So far, we’ve raised 
it too slow—

Ve’ll beat Hitlcr when 
One dollar in ten

Is put into Var Bonda— 
Let’a gof*

ITeTl conlc tb*
wh*» and whea 
body doea ha part. Don’t 
Irt tba V. S. down. Put a

LŪŠNOS DAINA.

Žinau, pažįstu sena lūšnelę...
Prie pat jos slenksčio piktžolės želia. 
Siauri langeliai lyg užsimerkę,
Tarsi ji liūdi ir tyliai verkia,

Tarsi stebėti, ka žemė rodo.
Našlaitei vargšei jau atsibodo...
Darže nalinko kryžius ir svirtis...
Dar tebekyšo tvoros ketvirtis...
Kreivai Įlinkęs, apdaras blogas,
Dar teberiogso lopytas storas.
Tik smilgų pluoštu vis pasipuošęs,
Nes daug jį vėlė viesulo riaušės...
Kur buvo trankios vaišės ir puotos,
Vien nykiai girgžda grindys nešluotos... 
Kur jaunas džiaugsmas pra darža žengė. 
Vien skurdus gluosniai takeli dengia... 
Apleistą kiemą šiukšlės užklojo—
Senai prie vartų šunes neloja...
Kurčia motutė jau nebegirdi.
Kas glostė, burė jaunystės širdį...
Tik šniokščia sodo lapai, atsargus,
Kad nepabustų senė, nuvargus,
Kad nepažeistų jos viso turto— 
Nenubaidytų sapno užburto...

_ Jurgis Baltrušaitis

pasiaukojimu, darbu. Be to, jis rizikavo 
savo gyvybę. Be jo paramos vargu Kolum
bas pats vienas butu įstengęs sutaisyti lai
vą (vieną iš trijų), kaip to reikalavo sutar
tis su Ispaniios šortų. Toliau, io Įtaka žy
miai pasireiškė taip pat sudarant Įgulą: 
nemaža dalis iš drįsusių leistis i ta nežino
mą kelione buvo jo draugai, giminės ar pa- 
žvstami. Nemirtingos garbės dalis jam bū
tinai priklauso! Deja, iis nusikalto admiro
lui nedrausmingumu ir savymyla—tat me
ta iam ivodą šešėli. Jis iuto savvie iėga, 
buvo tikrai gabus iureivis—tai pripažvsta 
visi io laikų istorikai. Iš prigimties btivo 
prakilnus ir garbingos ambicijos vyras— 
eavo klaida jis pajuto tik Palos uoste. Jis 
ištvėrė audra smūgius bet šitos negarbė’ 
c m u gi o vi« dėl to neatlaikė. Žemu Įgeidžių 
žmogus iuk to butu visai nenai’e?. Tr> isto
rija—tai namoka daugeliui: kain tukrtan- 
tis nuopelnu neatlaiko vieno nusikaltimo, 
kain viena silpnybė sugriauna visų gražių
jų dorybių ramą.”’
KOLUBMO PRIĖMIMAS ISPANUOS 

VALDOVŲ RŪMUOSE BARCELONOJ.
Kolumbo laiškas valdovu rūmuose sukė

lė didžiausią sensaciją. Nauioio Pacaub'o 
atradimą Ferdinandas ir Izabelė laikė di
džiausia laime tautai, kuri ka tik nusikratė 
barbarų antplūdžių. Po ilgų kivirčų ir karu 
kraštui atsigauti reikėjo naujų jėgų. At
rastosiose žemėse jie matė gaivinančius 
šaltinius nualintos tautos padėčiai sustip
rinti. Dar nepasimatę su Kolumbu, iau 
planavo antrą, kur kas didesnę, ekspedici
ją Naudajam Pasauliui ištirti ir eksploa
tuoti. Ypač iiems rapėio auksas ir kiti 
brangus metalai, kurie buvo beveik visiš
kai išsibaigę bekovojant už laisvę

(Bu3 daugiau)
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AMERIKOS PULKAI SAUGOJA 
40 PASAULIO FRONTŲ.

Į septynis mėnesius po ja- su olandų kolonistais ir vie- 
ponų užpuolimo ant Pearl tiniais gyventojais, bet Ka- 
Harbor, ginkluotos Jungti- ro Departamentas tą ne- 
nių Valstijų jėgos saugojo t vii tina. Karo Depai tamen- 
jau visus pasaulio vandeny- tas nesenai pranešė, kad A- 
nus ir turėjo įsitaisę stovyk- mei ikos pulkai dabar ran- 
las visuose kontinentuose, casi Naujoj Gvinėjoj, 
išskyrus Europos žemyną. , Afrikoj, Amerikos karei-

Šiandien ginkluoti Dėdės vius matome Brazzaville 
Šamo vyrai saugoja jau 40 gatvėse (French Eąuatorial 
pasaulio frontų. Ir gal nėra Africa sostinė), dabar lais- 
Amerikoje tokios šeimos, vų franeuzų rankose; ir gal 
kuri neturėtų savo kareivio Leopoldville, Belgijos Kon- 
toli už Amerikos ribų, kur go sostinė.

YOUR DIME’S IN THE NAVY NOW!

nors siaurės šalčiuose ar 
karštuose Afrikos smėly
nuose bei tankumynuose.

Seniau jūreiviai būdavo 
verbuojami į laivyną obal-

Daug jų randasi Eritrea, 
I'aliios žuvusioj kolonijoj, 
ir toliau i šiaurę randame jų 
Egipte, netoli Lybijos kovos' 
laukų ir net pačiose Lybi-

siu: "Stokit laivynan ir pa- jos kovose. ...
matykit pasaulį!” Šiandien . Amerikiečių yra Persijoj
gi ne tiktai jurininkai, bet ir }r Indijoj. Jų yra Kinijoj, 

kur Amenkos savanonų la
kūnų įinktinė padeda Čian 
Kaišeko pulkams mušti 

I klastingus japonus.
Į Amerikos pulkai stovi ir

vykę net už 12,000 mvlių j AĮaskoj, būtent: Ko-
kur iie hehu-l«!ake-1sl‘koiĮ- 01?ndų Loste 

(Dutch Harbor) ir kitur. 
Panamos Kanalo Zona

sausžemio kareiviai, ir oro 
lakūnai, ir ligoninių dakta
rai bei slaugės vyksta į visas 
pasaulio dalis.

Kai kurie jų šiandien iš-

KELEIVIS. SO. BOSTON

Kili
BALTINOM SUN

Jei kas nežino, kiek jis pirkdamas karo boną ar štampą gali pagelbėti Amerikos ginkluo
toms jėgoms mušti priešą, tai jam gali aiškiai parodyt šis kartūnas. Už 50 centų naikintu
vas gali turėti visai valandai aliejaus. Už $75 galima padaryti 2 ardomąsias bombas. Už 
$500 galima pagaminti gilumos bombą, kuri sunaikins Hitlerio submarina. Ir taip toliau. 
Taigi pirkit Karo bonus ir štampas.

r.uo namų. Bet kur jie be’ou 
tų, gyvybinė linija jungia 
juos su Vidaus Frontu, su 
namais.

Ir beveik 40 vietų, kur A- 
merikos kovojantieji vyrai
šiandien apsistoję, 25 vietos . o „ u. • rr
yra svetimose žemėse, dau- £}n Salose, Porto^Rikoj, Ka- 

Suv. Tautu teritori- ,lbe-'<>s Juro1

I jeigu bus, tai reiškia, kad vi- REDAKCIJOS 
I si generolai ir Stalinas turės ATSAKYMAI
labai žemai nusilenkti pnes _____
musų redaktorius, kad šie K. Banevičiui.—Tame iš- 
leistų toki frontą atidaryti, tremtųjų Lietuvos žmonių 
Ot, kad taip “Laisvės” re- “V ase kuns randasi pas 
caktoriai tu. etų 'okią galy- m-us’ Laugaidz.ų pavardes
bę! Lukšių Juozas.

______ Onai Petraitis. — Patarti-
Žvilgsnls iš šalies. na tamstai nueiti į City Hali 
... , . . . ._ - , ir paaiškinti visą istoriją.

Netiktai lo^alese pasai- Tenaį tamstai pasakys, kas
pos draugijose, oet u galm- lfejk daryti, kad butų galima 
gam.e SLA via nemaža sava
naudžių narių, kuiie prie or
ganizacijos ugdymo neprisi
deda, bet jei tiktai pašinas 
po nagu palindo, tai apsivi- 
niojęs puštą ir eina pas sek- 
letorių ’eika’auri blankos 
pašalpai gauti. Tol iu sava
naudžiu Sn«ivicni»irr>p* vi-a ir Pa,ink^s’ Paeina iš Kaunijos nuo ląuuzių OUUUt.lHnie yia U Jurbarko. Prasišalino iš Philadelphi- 
dėlei tU 15c. kareiviams. Jie jos 192S> m., paliko moterų, sūnų ir 
outoo iv Km-zdo dukterį. Kurie žinote, malonėkitezuiza II uiuzua. pranešti, jam pačiam bus iš to nau-

1 v : ____ , , _ x • da- J- Baradinskas (0)Kaip 'y* ..ei.UOiamOS tU.ll 8020 Suffolk ave., Philadelphia, Pa.
vadus, tain turi savo užtarė-' ■ ------- ——-— ------- —-

• x- ot 1 jv . Pajieškau pusbrolio Jono KAMAJUS ir tie SLA savanaudžiai. NAUSKO ir puseserės Petnisės Ra- 
Užtenka tik paskaityt “San- manauskaitės; abu paeina iš Kaur.i- 
, ,, rn •' 1 -i 'x? • los, Ariogalos miestelio. Prašau at-(laną. lasai laiKiastis pasi- sišaukti, kurie žinote jų adresą ma
dare visų SLA ardytojų or-,lonėkite.PranešP- U)
ganu. Ir jo redaktorius, iri
bendradarbiai kniurkia. kad

gauti vaiko gimimo metriką.

PAJIESKOJIMAl
Ptjieškau FELIKSO YUšKOS ir 

kas praneš tikrą jo adresą, tam duo
siu Š 10.00 dovanų. Plaukai tamsiai 
juodi, garbanuoti, plono sudėjimo, 
apie 5 pėdas 10 colių aukščio, biskį

Adelė Sadauskaitė 
3210 Victory ave., Racine, Wis.

taipgi budriai 
ma.

Po žvaigždėta 
vėliava mūsiškiai

yra saugoj a-

giausia 
jose.

Musų kareiviai yra New- 
foundlandijoj. Kanados da
lis; Grenlandijoj, Danijos 
pozesijoj; Islandijoj, vals
tybė sujungta su Danija; 
Siaurės Airijoj ir Anglijoj.

Karibėjiskose jurose ir į

Kanada Turi Duonos 
Ant 20 Metų.
Kanada šįmet turėjo gerą 

kviečių derlių. Jį suėmus,
Kanada turėsianti milžiniš-

. t , x i- ką duonos atsargą. Jos už- , ■ • , , - -
pietuose, netoli Austi uli- tpĮęęįo krušto crvventoiaiTis■ rodyt, knd \okiecitj dienij, Htlnikęs eilę konfe- , veja japonus iš užimtų OJd |Luftwaffe (oro ginklai) renci jų ir pasikalbėjimų,

iai aliantu salų. Dabar Kanada turinti sa-|P^^°. jau_ silpnėti. Pavyz- Wendell Willkie įsitikinęs,
vo duonos aruoduose 400,- ;džiui, šiauiės Afrikoj anglų kad Amerika ir Anglija tu-7 l_ — - V_ _ __ — L-,..-. — ..~1 . ..7 J _ — . ą . • i-v • • • v •

Amerikos 
budi Vir-

ir Midway sa
loj, viduiy Pacifiko.

Dabar jie kaujasi Pacifi
ko
jos
tenai aliantų salų.

Mažos Johnstono ir Pal-

- - , . • _ . Pajieškau draugo JONIKIO, girta loc. mokestis per menesi dėjau kad dirba Wisconsine prie far-
arba pusė cento dienai vra merįfr pirmiaus dirbo pas Gierybie- 
v • • v • j m • i • nę Michigane. Turiu svarbų reikalą, 
DRĮSI SKnaUua. 1 aip, Sknau- prašau greitai atsiliepti, kurie žinot

Vokiečia Aviacija Iš VISO PASAULIO da, ^1? šikštuoiįams ir
Susilpnėjo.

Londonas ruošiasi didelėms 
priešo atakoms iš oro.

TRUMPAI.
MASKVA.

Willkie už 2-rą frontą.
Vėlesnieji reiškiniai pra- Išbuvęs Sovietų sostinėje 10

pavyduoliams. Lietuvoje ! 3831 Archėr ave., chieago, m. 
apie tokius yra susidariusi 
patarlė: “Už grašį duotų'
SaU ir kaulą įkalti.” . Pajieškau apsivedimui

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty

APSIVEDIMAL
pusamžes

Pašalinis moteriškės, gali but našlė. Esu far-
___________ * merys, pavienis, 48 metų amžiaus.

.Turėtų smagų gyvenimą. Rašyt se
kančiu adresu; John Laučėnas 

j 916 W. 34th place, Chieago, Iii.

myios salos nedaug visuo- qoO,OOO bušelių kviečių atli- 
, menei žinomos bet musų kushj nuo it o

rytus nuo Floridos, ameri- gmklu°ti vyrai budi ir tenai, met„ derlius duosiąs dar 
kiečiai skaitlingai sausroj
britų pozesijas. Tos vietos
yra Bermuda, transatlanti- 1IK4- . . bušelių kviečių. Gi Kanados,
nio orlaivio sustojimo vieta, visa Amerika gai- žmonių pragyvenimui reikia ^eneiL0,. . .
Bahama Salos ir mažesnės “ .fe tik aPie 50,000,000 bušelių ;^.^zįa;1'berlS?ul
salos Antigua ir Saint Lueia.

bombanešiai buvo nuskridę retų duoti Rusijai daugiau 
toli į vokiečių užnugarį, pri- pagalbos. O geriausia pagal-
zj Z, W.Z1 , 1 z\ z.i J z. , , y . zy 1 X * A _ _ . _ A _ . . _ — _darė jiems tenai daug nuo- ba, tai antras frontas prieš

Rommel

Yra Amerikos kareivių Ku-
»*• 1 1 _ 
II Vz^riivi au-DOj, Ajruauim2iS

Amerikos žemė-e.

su reikalingais klau-imais lr at- 
•akymais lietuvių ir an-bi kalbose 
\ntni neržiurėta ir pagerinta 

laida v.;-., «e

Išradimai

Pajieškau apsivedimui draugės nuo 
45 iki 50 metų, turi but gražaus sudė
jimo ir linksmaus budo, nesunkesnė 
apie 180 svarų ir pasiturinti. Aš esu 
gerai pasiturintis, turiu gražius savo 
ramus, be šeimynos. Arčiau Susipa
žinsime per laiškus. Su laišku pra
šau prisiųsti ir savo paveikslą, kurį

KETURIŲ RUSIŲ GYDUOLĖS, sugrąžinsiu reikalaujant. J. M. (0) 
kurios stebuklingai pagelbsti nuo | 1341 Dix Rd., Lincoln Park, Mich.
daug įvairių Ligų, užpatentuotos i---------------------------------------------------------
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu- • Pajieškau apsivedimui merginos 
viu Šeimynoj. arba našlės be šeimynos, nuo 28 ikį-

NO. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 40 metų: aš esu vaikinas, gerai atro- 
(for Tooth Ache Irritation and Hard- dau, mylėčiau susirasti sau gyvenią 
ening of the Gums). Prašalina užsi- mui gerą draugę iš Detroito apylin- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenis kės. Prašau rašyt šitokiu adresu;evakuotas ir kad Corregidor per ’ “ laivių stokos. Tas, žinoma,

puolė, bet karo Departa-* atsiminsime, kad but ir tiesa, tik klausi- Neteko 5,000,000 vyrų.—
. . xxjnada užaugina daugybę kaiP.to.? skundas willkie pamatė, kiek šis ka-

Filipuių salos įr kiekių javų, daugybę vi- g_al^° Patekti Į aliantų ran- ias kainavo Sovietų Rusijai,
mentas leidžia mums žinoti, 
kad ne visosnes Amerikos zeme-e. Tų 

dvieju šalių valdžios su 
Jungtinių Valstijomis pa
skelbė karą prieš Aši. Olan
dų salos Aruba ir Curacao, 
netoli Venezuelos pakraš
čio, maloniai priėmė Ameri
kos kareivius, ir Pietų Ame
rikos kontinente Britų Guia-
na ir olandų Surinam pave- , A.. _A . , . ..
dė strategiškas vietas Ame- nebuvo tikėta, kad bus gali- 
rikos jėgoms. ma talP S™“1 Perke,tl

japonų užimtos, kad Ameii- fokįy daržovių ir gyvulių, ka?/

RUSIJA.

xv/xvxu vkxix.wiu xx t t t t_ ir ' .. . . sako “New Y ork Times”
kos vėliava plevėsuoja kai tai ją galima bus pavadinti ^Negana to, Maskvoje lei- Maskvos korespondentas, 
kuriose salų dalyse, kur A- ir nipnn na- ūžiamas anglų kalba Mos- Eusija neteko jau 5,000,000

vyrų. Iš 180,000,000 Rusijos
mis, kur visko stinga.

. ... , A- meJaus įr pįeno kraštu, pa
menkos kareiviai, nukirsti ]yginu5 ją>'su kitomis šįlijcow
nuo savo criginalių vienetų, 
vis kovoia su japonais išvien 
su vietiniais filipiniečiais 
ir vietiniais civiliais.

Prieš Pearl Harbor ataka.

raso, kad Sta
lingrado bare nacių oro 
jėgų veikimas irgi staiga su
mažėjęs. -Jis susilpnėjęs apie

ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo
jaus pavartok Miracle M. .1. S. Oint- 
TTi^Tit fsr Tooth Ach®, Sučėdvsi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma- 

SOc
NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR 

ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są 
nariuose, Mosuluose. nuo

J. K, n. (1)
1182 Cadillac st..

Windsor, Ont., Canada.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
____ Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį
Ūžsišaldy- RUO Reumatizmo. Kurie turite kokius 

nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENE

mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.06.
NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE

nuo Old and Fresh Sores. šita Mostis npO vokiečiais. Rusija neteko taį tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 1 1814 S. Water St-, Philadelphia. Pa.
savo duonos aruodų ir Šia i turite senas Ronas, kurias Skauda ir 1 

;- niekas jums nepagelbėjo, tuojaus . ,. . Žiemą jai gręsia maisto ir bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo-
Anglai Sitais gandais apie kuro stoka čių. Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą

Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų 
Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 
jimą. Nudegimą, Sumušimą, Skau
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,

„ .. . į - . • T J v Dirva 2-rajam frontui.--- įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg-20 bušelių miežių, nuescių gyventojus, kad bu- tai pažymėkite, Speciališkai
šįmet prikulsianti i tų pasiruošę

Didelis javų derlius reiš
kia ne tiktai sausą duoną,: nuošimčiu 
bet ir gerą gabalą mėsos,
sako Kanados valdininkai. . , . ... -1^ ={vokiečių aviacijos susilpne- 

Pavyzdžiui, užauginti if jimą tačiau nesidžiaugia. Jiema tain greitai perkelti A-
Žiūrėdami i kita pasaulio menkos pulkus į visus pa- nupenėti pilno ūgio kiaulei ispėjo Londono ir kitų did- 

dali, Amerikos kareivius di- sau1!? kampus. Bet kad A- reikia oo r-.a k„_ -F7 _ - . zvva LrL’ovmtnoi coiinrm*skaitliais randameHeliais sKamiais 
Naujojoj Zelandijoj, kur su 
tų salų vietini.'^ pulkais, jie
neduoda japonams briautis 
į pietus. Ir musų kareiviai su
laisvais franeuzų kareiviais________________________
bendrai tarnauja Naujoj piršlys SUVADžIOTOJAS 
Kaledonijoj ir artimose sa- Vieno veiksmo Komedija. Patašė
įose po franeuzų vadovybe. ^rS^J^Tmot^sTe

• i j a „ KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko-Gauname Žinių, kad Ame- mediją Parašė Ben Rumšas. Juokin-
rikos kareiviai vis kovoja **•’ veikalėlis Dalyvauja 2 vyrai ir 

_ t , y 2 moteruk. Abu veikale.iai vienojeolandų Rytij Indijoj, Kartu knvmtėie Kaina ..........  ...

Triukšmingas Mitingas

gyventojų, trečia dalis jau

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ŠVEDIJA.

merikos kareiviai saugoja Kanada šįmet prikulsianti,tų pasiruošę dideliems už-
pašau 10 laisvę visose pašau- apie 272,910,000 bušelių puolimams iš oro. Jeigu ki- 7o/švednai ^esuSiti 
lio dalyse, tai įrodo, kad De- mježių, kas reiškia apie tuose frontuose vokiečių or- -nv|’-iį o-anJ+i Jbl+j an- 
dė Samas bus prisirengęs j 3,645,500 nupenėtų kiau- laivių liko mažiau, tai labai
dėl sekamų sunkių mėnesių. liŲ įgalimas daiktas, kad jie yra

FLIS.

Mibile mieste snstreiksv o dairu -tarybos darbininkai pro- 
testuoda m .o! 5 r. ntu rooi-esnio už pervažiavimą per upę. 
ais mitinga., vjksia tits »’itj Hali. Vietos unijos vadas 
Kei»urick buvo areštuotas už kurstymą darbininkų kelti 
riaušes. Teismas nubaudė jį 190-čiai dienų kalėjimo.

Kadangi duoninių grudų koncentruojami 
(kviečių) Kanada turi dau- bombarduoti.
giau negu reikia, tai visi šių 1 ~ -------------
metų miežiai ir avižos ski-į
liami kiaulių ir kitų gyvulių 
pašarui. Avižų ir miežiu bu
sią iš viso 1,548,899,000 bu
šelių.

Šis pašaras galįs duoti 
kraštui per metus vieną iš 
sekančiųjų:

100,000,000 kiaulių, arba
40.000,000 mėsinių galvi

jų. arba
154,889,900,000 svarų 

sviesto.

Pranešimą gausite. Šitos mostis, tai 
Ginklas prieš Vėžio Ligas.
Kaina tik $1,00. Mažesnė—50c.

NO. 4. MOSTIS NUO POISON 
IVY. Kurie greit pagauna Poison 

. z x v įvy, tai turite turėt šitų Gyduolių.
trOJO fronto dirva arba VO- suteikia greitą pagalba. Kaina'$1.00. , • .. . t __vx. •— 1,1 -d_:i—,-..j—: z,_j_-,i_ siųsite jr. kiečiai galį įsiveržti jon, kad ‘ Rf^iaudami Gyduolių siųskit. Anglijai - fetx • J . x - Pinigus Money Orderi arba Čekj ne- 
UŽbegUS antį ajam frontui mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 
UŽ aklU. ^mėt Gyduolių Gerumą tai duodam

v* tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

I i padarytas iš tikro-
• jo Castile muilo.
I U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru- 
Į mus ir sustiprina 
« odą. 50c. už bonką.

• ALEXANDER’S HAIR
TONIC

G-NASHING

UIS-
‘d

--7
MM HJSH

MEKSIKA.
Konfiskuoja kavos laukus.

—Meksikos valdžia konfis
kavo 86 kavos plantacijas, 
kurias buvo įsitaisę vokie-į 
čiai ir japonai.

—vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę, 
neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už
ganėdintas, grąžink didesnę į 10 die
nų laiko, mes atitrauksime tik per
siuntimo kaštus—20c. (-)

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA 

Miracle Ointment 
Broad Str. P. O. A. Box 73.

HARTFORD. CONN.

I 
•
{ Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų j 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl • 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui. J 
J 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
• čiam per Paštą i visas dalis Su- 
| vienytų Valstijų.
t 
t t 
» 
t 
t

REFRESHING

ALEXANDER’S
414 W. BROADMAY

SOUTH BOSTON, MASS.

CO.

Kas Mums Rašoma

PANAIKINO ČEKU STA
ČIATIKIŲ BAŽNYČIĄ.

Nacių okupantų valdžia 
ranaikino čekų stačiatikių 
bažnyčią Bohemijoj ir Mo
ravijoj. Penkis tos bažny
čios vadus naciai andai su
šaudė. kaltindami juos slė
pus koriko Heydricho už-1 
mušėjus. Tos bažnyčios už
darymą paskelbė vokiečių 
radijas. Visą uždarytos baž
nyčios turtą naciai konfis
kuoja. teisingiau pasakius— 
pavagia.

American free<l<>ni 
Or else Japanccdom—
Of vhich are mu fonder? 
Be a vieton- bonder!

Hhatration bf Gib Crorkft.

Bl Y WAR BONDS 
AND STAMPS

V. & Trtamrr Dv >

Pirkit Karo Bondsus ir Stam-

Musų redaktorių galybė.

“Laisvės” No. 156 edito- 
riale antro fronto sumeti
mais tarp kitko pasakyta: i 
“Tėmykit, antro fronto nori 
p. Rooseveltas. daugelis ge
nerolų, stambių laikrašti
ninkų ir kitokių aukštų vy
lų, tiktai to fronto nenori 
Grigaitis, Stilsonas, Tyslia
va, Šimutis, kun. Urbonavi
čius ir visa ta lietuviška pro- 
p.acių veislė.”

Tai matote, kokią galybę 
turi tie lietuviški redakto
riai ! Amerikos prezidentas

pas. Kas sąvailc Įdėkit į juos norj antoo fronto, generolai
nemažiau kaip 
uždarbio dalį.

dešimtą savo

“The p„

MEMBER

TELEFONAS 
Worce»tcr—5-4334

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR RONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.nori ir, galima da pridurti, 
kad to fronto da labiau nori 
Stalinas, Molotovas ir Litvi- 
novas, tačiau negali nieko 
padaryti, nes keli lietuvių 
redaktoriai to nenori!

Tiesa, “Laisvės” fronti
ninkas sako, kad antras 
frontas bus atidarytas. Bet
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Moterims Pasiskaityt
Sesuo ir Brolis

§1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

VAIKAI — NESUTIKIMU 
PRIEŽASTIS.

reikalo stoti vieno ar kito 
pusėj. Visi sudaro viena šei-

Dažnai yra sakoma, kad n;^ ir,viens , ?ž .kit* Pas“'en~ 
tos poros, kurios neturi vai- &a. 'a guldyti, 
kų, yra nelaimingos. Gal iai laikams pradėjus. augti, 
ir tiesa, vienok vra daug to-jltval P’nal° )n,ataitl; ka1.^ 
kių porų, kurios šiandien Senau aukį*\. kad J* 
yra nelaimingos dėlei vaikų, užaugę butų netik jiems, pa
vieni perdaug ju turi ir dė- tlziaugsma>, bet u \i-
lei skurdo negali tinkamai Išmonei naudingi nariai.
išauklėti nei žmonišką gy- J£va\V,ei ™‘ma nve,-V 
venimą jiems duoti, • todėl eut alk^ aukiej -
negali jaustis laimingi. Kiti moreikatas yra partnerys- 

- - - - ® te. Jie yra abiejų vaikai.
todėl abu turi jais ir rūpin
tis.

Jei tėvas nubaudė vaiką 
už nepaklusnumą ar už koki 
prasižengimą, tai motina.

gi dažnai barasi tarp savęs 
ir pyksta viens ant kito vien 
tik dėl to, kad nemoka kaip 
reikia su savo vaikais pasi
elgti. Kiek man yra žino
ma, tai apie 90 nuošimčiu . . . , , 
visi naminiu ergeliu ir nei nols Jai’r ,;alla- neI,1lI- 
sutikimu kila vien dėl vaiku. va 0 '?lk? uztartl: J> Pavalo 
Tėvas, ' daleiskim, buna P*'3”1 Jam tev0 klaus«1- 
griežtas, mokina vaikus pa
klusnumo, mandagumo ii 
pratina prie atsakomybės: c

Nors tai išrodo kaip Holly\voodo romansas, bet ne roman
sas. čia Hoiiywoodo žvaigždė Gail Patrick šoka su savo bro 
liu Richardu Fitzpatricku kuris yra laivyno karininkas.

arba už kelių metų. Taip su-j 
taisytas jūsų kraujas kuo- 
-’ieiciausiai buna siunčia-

i tokias vietas, kur' 
ns: iie iimas—trans-, 

a a reikalingas, kad
t . •; V\ . e. • Ii

APIE VALGIUS.
AYiZNOS KZPSMS.

.•k v įer.or i:
! tinka šlaunis.

.... .c... i a. o .no.aen.u, Į visus rauku
p • r'- - reikia daug ištrink mi.taks aaiba.styk drus- 

ir visur—ant laivų, karo lau- lx ir pipirais. : upiuustyk svo-, 
i'v.Ul.c e. eivr.ių gelbė- ganą išilgai mažais šmoteliais 

..ar.'.ie, arba kur nors ir kiekvieną prisrr.vik tu’.piku iš 
/• • s.iaiį oje, Indijoje, Afri- viršaus. Įpilk pusę eo.io vandens į 
i oje, iijtų ar Vakarų fron- j keptuvę i? šaukštą uksuso. 
tuose. i Galima Įdėti ir šmotelį česnako;

štai vienas is daugelio pa- prie avienos jis labai tinka.

’. "Zi ziv. Kelios sąvaitės at- Kepk vidutiniam karšty, kol 
i auras vyrukas užėjo i mėsa gerai pagels; tuomet kar

kos Angeles kraujo ėmimo Štį sumažink ir kepink iki bus 
c vi t ą o uari'’t’.zlė, kad jis! minkšta. Dažnai palaistyt. Pa-

ip i.1-1 
Nuir.ik

jtriaas.a 
aao jos

ir plėves. Paskui

Priedui galima duoti spagė- 
<iu (spaghetti) su tomeičių 
sunka, arba bulvinės košės.

tai nereikės bausti.
Tėvas dažnai buna per- 

griežtas vaikams: bet ir ta- 
motina kitaip žiuri: jai bile syk reikia tik vaikams negir-
tik vaikai patenkinti, tai ii dlnt.tas ja™ P”ml.nt‘ lr. Pa’ 
gerai. Vienas ju pasako vai- Pra?-Vt1’ kad kitą kartą butų 
kams, kad ten ir ten neitų. relTv .f aštriai ne- 
arba kad ko nors nedarytu: baustų. \alkams girdint te
kius sako. kad nereikia vai- vai visados tun viens su kitu
i sutikti, gražiai kalbėti irkų varžyti, jiems reikalinga , n , ., .
laisvė, kad mokintųsi sayy-|(Iuoto zoclzl° iaiRyU>- 
stoviai gyventi. Tuoj kįla' Kur tėvai moka susitaiky- 
bamiai, nesutikimai ir viso- ti ir tinkamai vaikus auklėti, 
kie viens kitam išmėtinėji-' ten netik jie patys, bet ir jų 
mai. Visa tai dedasi vaikams vaikai yra kur kas linksmes- 
klausanties. Vaikai pamatę, ni ir gyvenimu patenkinti, 
kad tėvai dėlei jų negali su- Tokiuose namuose maža bu- 
sitaikyti, pradeda abiejų ne- na kivirčų ir nesutikimų. Vi

si sau ramiai santaikoj gy
vena.

Ten, kur tėvas stengiasi 
vaikus auklėti ir mokinti 
vienaip, o motina antraip, 
nuolatos buna barniai, nesu
tikimai ir peštynės. Tokiuo
se namuose meilė tuoj išle
kia per duris. Motina sako, 
kad tėvas negeras, o tėvas—

RYŽIŲ PUDINGAS.
Imama tokia proporcija:
1 puodukas virtu ryžiu.
1 paintė karšto pieno.
2 išplakti tryniai.
2 šaukštai sviesto.
4 šaukštai cukraus, 
žiupsnis druskos.
1 lemono žievė.
Sumaišyti ryžius, pieną ir iš-

i'< ris Groti puskvortę krau- tartina Įdėti keliatą skustu bul- plaktus 2 kiaušinių trynius. Nu- 
’o. Užrašant jo vardą paaiš- vių, kad iškeptų toj pačioj sun- tarkuoti 1 lemono žievę ir tą 
! ėjo, kad tas jaunuolis, Mel koj. Jei sunka išdžiūtų, reikia Mėti. Įdėti sviestą ir cukrų. Iš- 

an Kuren, yra buvęs vie- dapilt truputi verdančio van- tepti sviestu bliudą ar puodą, 
i Af iŠ Pearl Harbor sužeis- dens. Stalan duet karštą, su bu sudėti paruoštą medžiagą ir 
tujų. Jis gavo astuonias rokėlių priedu. kepti pusę valandos 350 laipsnių
kraujo transfuzijas. Dabar1 Burokėlių priedas daromas karšty. Pudingas duodamas

_____  jis vra pasveikęs ir norįs at- taip: stalan šaltas, užpiltas smetonė-
darbio Įdėti i Karo Bonus ir S375, tuomet gaus $500; o Raudonajam Kry- Burokėlius išvirina, smulkiai k ar pienu, kaip paskutinis pa-
Stampas. Kiekvienas iš mu- kas įdės $750, tas gaus atgal ž:ui taipgi krauju už jo gy- supiausto, pabarsto pipirais ir tiekalas.
sų turėtų nusistatyti kas są- čielą $1,000. vybės išgelbėjimą. ; druska. Atskirai paspirgina ant - -------
vaite dešimtą dalį savo pa- Kaieiviai aukoja savo gy- Nuo dabar iki naujų me-'sviesto smulkiai supjaustytą ŠARLOTĖ Iš OBUOLIŲ, 
jamų Įdėti i tuos bonus. Tai vybę, kad mes galėtume lai- tų Raudonasis Kryžius nori i svogūną ir sumaišo su buroke- obuoliai turi būt rakštys ir 
bus paskola musų valdžiai, svai gyventi. Iš mus gi pra- gauti po 50,000 kraujo da-J^is; paskui užkaitina, Įdeda lengvai suverdami. Nulupk
Vėliau ji tuos pinigus mums soma tik paskolos. * " vėjų kas sąvaitė. Kožnam .keliatą šaukštų geros rukščios JUOS> suskaldyk ant 4 dalių, pa-
atiduos, ir atiduos su gerais Taigi pirkim kaio bonus verta pasiteirauti pas savo Smetonos, išmaišo ir stato ant jaifnk sėklas ir supiaustyk plo- 
nuošimčiais. kas sąvaitę Įdėdami bent po gydytoją, ar jūsų kraujas stalo. Galima šaukštuk^-kitą nai; paskui pabarstyk cukrum

Šiandien pinigų yra. Bet 10 procentų* savo uždarbio, tinka, ar jus galite duoti jo uksuso Įdėt, nes burokėliai vi-’ir cįnamonu. Galima įdėti šauk-
už 10 metų tokių uždarbių O kas gali, tegul įdeda ir savęs nenuskriausdami. Jei-.suomet gardesnį rūgštus. Bet‘žtą medaus. Išmaišyt ir pa
gal jau nebus. Už 10 metų daugiau. Remkime savo šalį gu viskas yra tvarkoje, ne- Jeigu Smetona gerai įrugus irĮStatyt į šalį. Dabar išplakt kiau- 
gal bus nedarbas ir pinigas ir kartu taupykim savo pini- pamirškite, kad Raudonasis nemaža jos Įdėsite, tai uksusas §jnj ar truputį pieną,
bus labai reikalingas. Taigi gus ateičiai. Taupykim ge- Kryžius jūsų laukia.
kaip tik tada valdžia ir grą- riausioj ir saugiausioj įstai- Dr. D. Pilka,
žins mums tuos pinigus, ku- goj—Dėdės Šamo Ižde. Gė
riuos šiandien busim įdėję resnio ir saugesnio invest-

gali būt ir nereikalingas.

klausyti, pradeda meluoti ir 
visai, nepaisyt tėvų žodžio 
ir negerbti jų. Tąsyk tėvai 
sako, kad vaikai negeri. To
kioj šeimoj, kur tėvų nuo
monės viena kitai atvirai 
prieštarauja, nėra nei ramy
bės. nei laimės. Ten nuola
tos barniai, priekaištai, ne
apgalvoti viens kito užgau 
nojimai ir įžeidimai, 
barniai, prasidėję dažnai iš 
tokio menkniekio, kaip 14 
metų Marvtės “permenant 
v/ave,” už kurį tėvas atsisa
kė mokėti penkinę, o motina 
spyrėsi kad mergaitei ta? 
būtinai reikalinga, daug 
kartų priveda prie tokių ne
sutikimų, kad viskas baigia
si divorsu, šeimyninio židi
nio išardymu.

Kitą kartą barniai kįla 
dėl vaikų lekcijų, dėl per 
dažno ėjimo ant “movies,” 
arba dėl to, kad pervėlai na
mon pareina.

Jei abu tėvai yra užsispy
rėliai, viens kitam nenusilei
džia ir viens kito minčių ne

- - . Ai t L* n zl 1 UUtt Į ridvi VttoiIo r\ v ana,

neišmano. V aikai verkia, 
nežinodami prie kurio glau
stis.

Nors tokie tėvai kaltę me
ta viens kitam, bet jie abu 
yra lygiai kalti. Kapse.

KODĖL MES TURIME
PIRKTI KARO BONUS.
M. Michelsonienės kalba, 
pasakyta rugsėjo 13 d. iš 

WORL radijo stoties.
Gerbiamieji—
Aš buvau pakviesta pasa

kyti tamstoms keliatą žo
džių apie Svetimkalbių Ko
mitetą Karo bonams platin-

___ ti. Šitas komitetas yra suda-
gerbia, tik visuomet stengia- 1T^as Jungtinių \ alstijų Iž-
si viską “pastatyti ant savo,’’ 
o kitas su viskuom nesutin
ka ir visados prieštarauja, 
tai tokiuose namuose buna 
ne laimė, bet tikra pekla.

Norint ramiai, santaikoj 
gyventi ii’ Vaikus gražiai iš
auklėti, reikia duoti jiems ir 
gerą pavyzdi. Jei vienas tė-

karo bonus. Kas dabar įdės mento nėra.

PUSKVORTĘ KRAUJO.
Sujaudinta Amerika yra turėsite ir truputį paslėptos 

pasiryžusi vesti karą iki pa- baimės ir abejosite, kaip čia "Onvte 
baigos. Už tą obalsį vienin- viskas baigsis.
gai stovi visi šalies gyvento
jai. Žmonės iš visur atsilie
pia ir siūlosi: “Kuo aš gale 
čiau prisidėti prie krašto ap

do Departamento pastango
mis ir susideda net iš 24 tau
tybių atstovų. Jame yra at
stovaujami ir lietuviai. Jo 
obalsis skelbia: “Visi Mes 
Esam Amerikiečiai ir Musų
Galybė yra Vienybėj.”

Jo tikslas yra raginti visų 
tautybių . ateivius, kad jie

vų ką nors paliepė ar paša- pirktų karo bondsus ir stam- 
kė, kitas tam niekados vai-1 pas. Jam yra uždėta pareiga 
kams girdint neprivalo steigti taip savo žmonių ko- 
prieštarauti. Tik vaikams mitetus visose Massachu- 
negirdint galima tą ar kitą setts kolonijose ir visur ska- 
juos liečianti klausimą ap- tinti bonų pirkimą—skatin- 
tarti ir kitą kartą elgtis taip,!ii ne vien tiktai lietuvius, bet 
kaip abu nutaria. i visas šio komiteto atstovau-

Niekados nesakykit, kaoHamas tautybes, būtent: 
tėvas arba motina “nieko! Albanus, armėnu.:, kinie-
neišmano” ir todėl nereikia 
jo ai- jos klausyti. Geriau sa
kyti, kad visuomet reikia 
klausyti motinos, nes ji ge
riau dalvkus supranta: ir 
kad taip pat reikia pildyt 
tėvo Įsakymą, nes jis yra na
mu galva.

Vaikai turi manyti, kad 
abu tėvai yra, iuos myli ir 
stengiami jiems laimingą at
eiti paruošti, todėl jų rei
kia klausyti ir gerbti juos.

Vaikų pagarba ir paklus
numas priklauso abiem tė
vam. Gerai išauklėti vaikai 
myli tėvą ir motiną. Kur tė
vai gražiai ir pavyzdingai 
gyvena, ten vaikam nėra nei

NAŠLAITĖS KAPELIS.
Gražiajam žviryno kalnely 
pušaitėms byrėjo rasa 
Į ką tik supiltą kapelį, 
kur ilsis našlaitė basa.

truputj pasudyt ir sumirkyt 
apie tuziną plonų riekučių bal
tos duonos. Paimt puodą, ištepti 
sviestu ir iškloti jo dugną tomis 
duonos riekutėmis; tuomet pa- 

eilę obuolių, paskui eilę

Onyte!”—suužė 
pušaitės ant kapo liūdnai,—

„ . . .sakykie. ko verkia giružė,
Tuc-tuojau pasiiodts dak- sųraj<j0 nuliūdę paukščiai? 

taras su linksma mina ir pa-
liuosuos jūsų minti nuo bai- F’et- vargšė, mergaitė tylėjo 
mės. Jis jus užtikrins, kad kalnely užmigus saldžiai;

-- --------------- 1---  ! nnčaitiic lincravn šlam£injuriu snaiiuejiinu neūus.i'““""'-"
Tuo tarpu jis sumažyte ada- :r Jaistė kapelį graudžiai.

klausima atsakvti dabar ta: 5* bakstels po oda ir įleis , Tik staiga atskridus lakštutė 
klauumą at. akt ti dabar, ta. biskuti anestetikos, kaip ir • prabiio našlaitės balsu:
—duoti puskvortę kraujo zjpi i r.,-, - _*•j- aei atsaigos. —Palikau as vargti mažutes.anaien. tt^ •_To.-Vr, b z minutes ar poros vis-: netekus tėveliu savu. Nežiunnt ktek jus la.ko kas bus bai • * •
pašvenčiate aps,gymmo rei: dins jus h. ®rs.

SPIRGINTA MARKELĖ 
(MACKEREL).

Makrelė yra labai pigi ir la
bai gardi žuvis. Pigi dėl to, kad dėti

įjos labai daug pagauna. Ji vi- duonos ir vėl obuolių, iki susi- 
suomet tvirta, neištyžus, ir turi Į dės visa medžiaga. Ant pat vir- 
stiprų skoni. Ji turi tamsią mel- šaus turi būt duona. Uždėti ke-
svai-žalsvą spalvą, panaši į ly
deką. Ją paruošia taip: pašalina 
galvą ir vuodegą, perpiauna

liatą šmočiukų sviesto ir kepti 
apie 1 valandą laiko 400 laipsnių 
karšty. Šarlotė valgoma kaip

saueros?”--- o---
Kiekvienas sveikas vyras 

ar sveika moteris gali į ši 
a atsakyti d

—duoti

kalams, kiek jus aukaujate į 
Raudonojo Kryžiaus Karo 
Pagalbos Fondą, kiek nu- 
perkate apsigynimo bonų. 
bet duodami puskvortę 
kraujo jus aktyviškai prisi
dedate prie šalies gynimo.

—Kelkis!
—Is that all?—jus da tei

rausitės.
—That is all!—ji atsa

kys.

Nekartą atbėgus čia viena 
maldaudavau Dievą karštai 

jir verkdama skundžiaus
kasdieną,

Į kaip spaudžia nelaimės, vargai. 
Tik vakar pajutau nubalus.

Suprantama, kad jus da- kad daros malonu, saldu

skersai ir tucmet kiekvieną pu- pudingas.
sę perskelia pusiau, taip kadi -----------------
peilis pereitų per nugarą ir pil-’ŠIO SKYRIAUS VEDĖJA
vą. Nuplauna šaltam vandeny ir! IŠVYKO ATOSTOGOM.
pavolioja miltuose. Kepa karš-! „ , •: , i M. Michelsomene, šiotam aliejuje, kol pagruzda; ta- , . • i- i-.
da sudeda ant torielkų. Suplaus- ‘į,^

• Llcmskaite įsvvko Pennsvl-to du dideliu svogūnu ir pacirs-; .. , .. .»• ,, z..... - t , įvannon ant “vikeisino. Pir-kina toj pačioj skauradej pora1 . , , •
minučių Tada užnila ant w>* m°J1 aPlankys S3™ dukten minučių. lada užpila ant s'°-;Yioletą Yale Universitete, o 
gunu gera pusę puoduko uksu-1 , • • ’* -1 . . .. _ . paskui savo sesen Kalen-

ir. vargšė, nustojau kvėpavus, 
nursė paprašys jus prie ka- kalnely paliko graudu...
\ os ii užkandžių į kitą kam- yeverkit. pušaitės, neverkit,

čiulbėkit paukšteliai linksmiau; 
nekelkit Onytės, nekelkit— 
našlaičiams numirus geriau...

J. M—tis.

Puskvortė kraujo nėra dausčbal' Jausitės _ biskuti “blue,” 
Bet ji gali isgelbeti gyvybę
daugelio kareivių. , . . x - - . .. .Įbari, kur patarnautojos dėvi
Kaip yra kraujas duodamas, mėlyną uniformą.

Kraujo davimas vra visai —Feeling all right?— 
paprastas dalykas. Daleis-1 nursė da kartą pasiteirauja, 
kim, kad jus norite duoti —Sure!—jus ją užtik? i- 
kraujo Raudonajam Kry-jnate.
žiui; iųs nueinate į kraujo Tos "mėlinsiulės” papras- 
davimo centrą (Blood Do- tai yra jaunos, gražios, ma

čius, čekoslovakus, danus, 
olandus, estus, finus,, fran
euzus, vokiečius, graikus, 
italus, žydus, latvius, lietu
vius, norvegus, lenkus, por- 
’ugalus, iusus, ispanus, šve
dus, šveicaius. sirijonus, ūk
ia jiniečius ir kitus.

Gerbiamieji, turim neuž
miršti, kad musų Ameriko- 
valdžia veda sunkų 1 a ą. Jai 
reikia labai daug pinigų. 
Tais pinigais yra statomi 
tankai ir orlaiviai, gamina
mi ginklai ir amunicija. Fa
brikai dabar dirba dieną ir 
naktį ir darbininkai uždirba 
gerus pinigus. Taigi valdžia 
prašo nors dešimtdalį to už-

nor Center), ir ve kaip ten 
įeikalas vystosi toliau:

Pirmiausia jus ten sutin- kja prie Raudonojo Kry 
kate priėmėją—malonią mo- žiaus. Išsigėręs puodelį ka 
teri su pilka uniforma, arba Y9.s R pakalbintas grak- 
jos padėjėją su geltona uni- ?či°s panelės, jus galėtumėt' 
forma. Ji paprašys jus sėstis visą dieną ten praleisti. Bet! 
ir padės jums išpildyti apli- biznis yi a biznis, reikia eiti. i 
kaciją. ant kurios reikia pa- Pasikeliate ir—good bye! , 
sakyti savo vardas, adresas,' Plazma,
amžius ir porą kitų klausi- .
mėlių. Pasirašius tą blanką. . , vę Kraujo, jus, be abe-
padėįėja nuves jus prie sek- J°’ dabar noiesrt žinoti, ką 
retorės, kuri atmuš tą apli- su iuo darys.
kaciją ant mašinėlės. Šu tuo Jums dar tebegulint ant: 
raštu jus dabar pasiims nur- lovelės ir besikalbant su 
sė (slaugė) į savo globą ir purse, ar gal jau smaguriau- 
rusives už uždangos ar į ki- jant kavą, jūsų kraujas buvo 
tą kamba?’}. čia ji da patik- Jau kelionėje į laboratoriją.! 
r:ns jusu pulsą, temperatūra Iki j^s pasieksite namus ir 
ir kraujo spaudimą, kad pasigirsite savo drąsa; jūsų 
kiaujo davimas nepakenktu kraujas gal bus iau už kelių 
jūsų sveikatai. Po to ji pa- šimtų mylių. Paimtas iš jūsų 
tars jums atsigulti ant ten kraujas į 12 valandų, labo- 
esančios lovelės (cot). atrai- ratorijos procesu, buna pa
tys rankovę ir alkoholium keistas į sausus, geltonus 

miltelius bei pauderį ir vadi
nasi plazma. Pauderis tuo
jau buna supiltas Į stiklinę 
ir aklinai uždarytas iki rei
kės vartoti.

Pauderio pavydale jūsų

lonios poniutės ir panelės iš 
socialinio sąrašo, kurios vei-

h. IMG V CELIBATAS.
— Išaiškinta kunigų oepatystės is- 

puolimas. Šią knygą turėtų perskai- 
torija, pasekmės ir jų doriškas no- 
tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni
kaitis, kurie geidžia, kad jų moteris, 
duitterįs ir mylimosios nepapultų j 
tokią kunigų globą. Parašė kun. Geo. 
r«wsend Fox, D. D., sulietuvino
Ferdinand de Sam'.enna. Zfic

nušvarins ranką arti alkū
nės.

Jus dabar jausitės didvy
riškai, kad ir jus “aukojai 
savo kraują krašto gyni
mui.”

Be šito didvyriško jaus- kraujas galima vartoti tuo- 
mo ir pasididžiavimo, jus'jau, arba už kelių mėnesių,

t

so. uždengia, pašutina o minu- , , . , , ,_ •
tęs ir karšta užpila ant žuvies, kausk.enę Shenandoah ryje, 

gi antroji sustos pas savo 
motiną Philadelphijoj.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vard^ 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
rr lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampu nesiusti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.)

; Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini doleri laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS.

Pirkit Karo Bor.dsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę Įdėkit į juos (1) Neužsitikintis Vyras; (2) žy-
nemažiau kaip dešimta savo ta Jo=e nurodoma kaip žmonės pai- 

kai tik: i visokius prietarus.Uždarbio dalį. burtus ir tt. ........................ 15c.

NEBŪK ŽILAS
METU JAUNESNEiRODYK

Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa- 
laikina zilimą. Plaukų slinkimą ir 
'lait-kanas. šias gyduoles privalėtų 
urėt kiekvienas, kuriam žyla, skn- 
a arba pleiskanuoja' plaukei. Joi 

■ti taiso žilus plaukus koki bu- 
.o. bet nėra dažai. Nėm nieko ui 
ias geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
r pažindininiui pasiūlome dideli $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE HERB CO. 

Dopt. 4,
P. O. Box 306. ciinfcm, Ind.

f

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spatvoota paikių paveikslų. 
223 puslapių dydžio, apie 130 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMVNBKOS IR D4RB1NINKMKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK Sl.OC. Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs tų knygą pasiaŪangs. Pinigus geriausia 
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte. bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt už3 centus markų.

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



No. 40. Rugsėjo SO d., 1912 m. KELEIVIS, SO. BOSTON

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

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 lietuvių 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) • 2937. Gieštoras, Tadas (Ste- į~ , . - - . * -* po sūnūs), 23, studentas, gyv.2896. Gerbimene-Antanaity- . . T, tė. Katarina (Jono duktė), 37, '1€ unai»- mokytoja, Kamajai. 2938’ Gieštcraitė, Sofija (Ste-2397. Germanavičius, Marty- P« duktė), 23, šeimininkė, šalinas (Antano sūnūs), 30, kari- uPis- Išlaužas, ninkas, Vilnius. 2939‘ Gieštoras, Jonas (Stepo2898. Gertus, Bronius (Vik- sunusb 16> mokinys, toro sūnūs), 45, karininkas, A. Gieniusz, Juozas (Jur-.gio sūnūs), ūkininkas, Sidonis- kiai, Zulonai.2941. Gilius, Stasys (Jono sūnūs), gimęs 1915, darbininkas, 
nūs), 30. ūkininkas, Čedasai, Kaunas.Panemunis. 2942. Gilys, Bronius (Anas-2901. Gervienė. Anelė (Pra- tazijaus sūnūs), 36, darbinin-!no duktė), 32, mokytoja. kas’ Radviniškis.2902. Getečas, Leonas, mo- 2943. Gilienė, \ eronika, 29, įkytojas, Švėkšna. šeimininkė, Radviliškis.2903. Getečienė, Juzė (Anta- 2944. Gilys, Eimutisno duktė), gimusi 1920, patar- niaus sūnūs), 9, mokinys 
nautoja, Švėkšna. 2945. Gilytė, Aušrelė2904. Gibavičius, Rapolas niaus duktė), 7.(Jono sūnūs), 50. ūkininkas, 2946. Gilys, (BroniausRadeikiškis, Žemaitkiemis. nūs), 3 mėnesių.2905. Gibavičienė. Teresė. 2947. Gilys, Izidorius,80. ūkininkė. Radeikiškis. samdinys, Šiauliai.2906. Gibavičienė, Kazė, 27. 2948. Gimžauskienė, , . T Lūkininkė. (Jono duktė), 40, Kaunas. sūnūs), 34, mokytojas, Labuna2949. Gimžauskas, Mindau- va* Kėdainiai.

Amerikiečiai Padeda Anglijos Farmeriam

Amerikos kareiviai Anglijoj padeda ūkininkams valyti javus nuo laukų šią vasarą, nes Anglijos vyrai tarnauja tolimuose karo frontuose, šiame vaizdely matosi kaip amerikiečių “džypė” traukia Anglijos ūkininko vežimą.

Henri-
Jadvy-

Zenonas

i

Roma-

Panemunė.2899. Gerulaitis, Zenonas, 44, generolas.2900. Gervė, Jonas (Jono su-

LEGIJONO VADAS

2977. Gipiškis, Jonas (Kazio tro duktė). 58, šeimininkė, gyv. duktė), gimusi 1911, mokytoja.
vieta Rokiškis. 1 želv-’3.sūnūs), 15.2978. Gipiškis, Albinaszio sūnūs), 13. Į (Roberto duktė), 32, siuvėja, sūnūs), gimęs 1939.2979. Gipiškis, Antanas (Ka- Rokiškis. • 3048. Gobys, Jonas (Jurgio G^tekso duktė), 13zio sūnūs), 10. į 3013. Gizleris, Leopoldas sūnūs), gimęs 19392980. Giraitis, Juozas, 36, gi- (Roberto sūnūs), 29, plomberis, 3049. Gobytė, Danutė (Jurgio musi 19®2, darbininkė, Vilniusrininkas. Luginė, Marijampolė. Rokiškis. duktė), 4 mėn. amžiaus.(Bro- , -- 3016. Gisas. Bronius (Kazio 3050. Gobraitienė,šeterni- (Jono duktė), 20, Kaunas.3051. Gobaitis. Aleksas (An- (Rapolo tano sūnūs), l1^ metų amžiaus.Mockai,

(Ka- 3014. Gizlerytė, Leontina 3047. Gobys, Stefas (Jurgio

i 3067. Golembevskis, ikas (Igno sūnūs), 21.
3068. Gombevskytė, 

ga (Igno duktė), 16.
3069. Golembevskis,

(Igno sūnūs), 14.

3070. Golembevskis, 

nas (Igno sūnūs), 13.

3071. Golembevskaitė, Zofija 
(Igno duktė). 10

3072. Golembevskis, Jonas 

(Igno sūnūs), 8.3073. Golembevskaitė, Marija 
(igno duktė), 5.

3074. Golombovskaitė. Eugenija (Engelberto duktė), 75, ūkininkė, Parainiškiai, Šaukėnai.3075. Golombovska, Irena (Stasio duktė), 48. dainininkė,Vilnius. a3076. Golembauskas. Pranas, čia yra leitenantas generolas21, plomberis, Raseiniai. Ben Lear, Amerikos Legijono3077. Golenkevičienė, Euge vadas, ši nuotrauka buvo pada- nija, 23, darbininkė, Vilnius. ryta kalbant jam Legijono su-3078. Golenkevičius. 3 metų. važiavime, kuris nesenai įvyko3079. Golenkevičiutė, Jolita, Kansas mieste, šitoj kalboj ji-1 metų amžiaus. sai pareiškė, kad vieni bomba-3080. Gomolickis, Aleksas tiesiai šio karo nelaimės. Karas(Antano sūnūs), gimęs 1896, busiąs laimėtas tik tada, kai ja- tikininkas, Kaunas. ponas ir nacis bus prismeigti3081. Gomolickytė. Galina durtuvo galu prie žemės.
LENGVAS BUDAS

2981. Girdys, Leonas (Silvestro sūnūs), 40, ūkininkas sunus), 34. ūkininkas.
(Bro- Kavoliai, Dusetos. ka’’ Gervėčiai.0^00 j *- *- /t ! 3017. Gisas, Stasys2982. Girdyte. Danute (Leo- . ....su-, ,r, sūnūs), 23. ūkininkas,no duktė), 10.

30.
Kostė

Gervėčiai. ūkininkas. Prudiškiai, Vilnius.3018. Gylys, Antanas (Juozo 3053. Godlevskienė. Antani- sunus), 58, ūkininkas, švent- na, 75, ūkininkė, Prudiškiai.2984. Girčys, Petras (Kipro e2erjSf Seinai. 3054. Godlevskis, Juozas, 46.3019. Gylienė, Genė (Antano ūkininkas,
duktė), ūkininkė. 3055. Godlevskis, Justas, 44,3020. Gylys, Juozas (Antano ūkininkas, sūnūs). 26. policininkas, švent- 3056. Godlevskytė. Veronika,

3082. Gonerko. Paulina, gi- I§M0KT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių ir3083. Ganzorekas, Jonas (Pra- pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta

Marcelė ™ «««). jn-ęs W9Lninkas, Vilnius. liškai. Joje telpa netik atskiri žo-
3084 Cnrrlrinlknvšikaitč Gs, džiai> bet čieli sakiniai, pasikalbėji- o0»4. (jOrtlZialKOV skaitė. Ga- mai darbo jieškant( važiuojant ku- brielė, 63, N. Vilnia. nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
ožio- /-, tz /tr- Pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.3052. Godlevskis, Juozas, 90, 308o. Gorinąs, Kazys (v inco gn fonetiškų ištarimu ir gramatika.

2983. Girčys, Edvardas (Leono sūnūs), 7, Kavoliai, Dusetos
sūnūs), gimęs 1906, patamau- Antra ^didintą ir pagerinta laida. 
. . Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.tojas, Kaunas. Kaina................................................ 35c3086. Gorinienė-Skecevičiutė. Elena (Juozo duktė), ‘gimus 1909, darbininkė, Kaunas.3087. Gorinąs, Rimvydas (Kazio sūnūs), gimęs 1939.3088. Gorinąs, Eugenijus (Kazio sūnūs), 8.Ričardas 3089. Gorinąs, Alfredas (Kazio sūnūs), 2.Kristina 3090. Gorodeckis, Jeremėjus (Augustino sūnūs). 74, ukinin-

2907. Gibavičius, Vilius (Ra- . «. .. -polas), 7. gas (Kajetono sūnūs), 3. 298o. Girčienė-Selenyte, Ele2908. Gibavičius, Vidmantas 2950. Gineika, Stasys (Leo- ,ia’ 30; seimininke.(Rapolo sūnūs), 1. nas), 47, mokytojas, Panevėžys. -986. Girčytė, Gražina (Petro ežeris. 42, ūkininkė.
2909. Giečevskis, Mykolas 2951. Gineikaitė. Antanina dukte)’ 6 metų amžiaus- 3021. Gylys. Teofilius (Anta- 3057. Godlevskis,(Napoleono sūnūs), 23, darbi- (Stasio duktė), 15, mokinė. 2987- Girčys’ Algirdas (Pet- no sūnūs), 22, ūkininkas, švent- (Juozo sūnūs), 14.ninkas. Vilnius. 2952. Gineitienė-žulytė, Tek- ro sunus)- ežeris. 3058. Godlevskytė,2910. Giedgaudas, Mykolas lė Stasio duktė), 65, šeiminin- 2988‘ G,rčys’ Rimas (PetPo 3022- Gylytė’ Stasė (Antano (Juozo duktė), 9. .(Otono sūnūs), 60. ūkininkas- kė, Tauragnai. sūnūs). duktė), 15. 3059. Godlevskis. Juozas Juo- kas, Sodeikiai, Šiluva.Eržvilkas. 2953. Gineitis, Juozas (Pra- 2989. Girčys. Napoleonas (Ju-, 3023. Glabauskas, Jonas, gi- zo sūnūs). 8.2911. Giedra. Balys (Juozo ne sūnūs' 43 studentas <rvV. stino sunus)’ g‘męs 1921. bu- męs 1913, girininkas, Apušinė,1 3060. Godonas. Romualdassūnūs), gimęs 1897. mokytojas, vieta Kaunas. balteris, Vilijampolė. N. Radviliškis.2990. Girdauskas, Antanas 3024. Glasz, Jurgis (Stepo Užežerė, Seda.(Antano sunūs), 76, ūkininkas.

šakiai.2912. Giedrienė, Marija, muši 1900. šeimininkė, šakiai.2913. Giedraitis, Viktoras. zo duktė), 5 metų. 60, ūkininkas, Kačėnai, Jašiūnai.2914. Giedraitienė, Stefa (Jono duktė), 40, šeimininkė, An- taninavo, Maišiogala.
2915. Giedraitytė. Jieva (An- šeimininkė, Utena.

2954. Gineitienė-Srtarskaitė gi- Vanda, 37, samdinė, Kaunas.2955. Gineitytė, Gražina (Juo- v*eta Pilviškiai. 2991. Girvainienė
gyv. sunūs), 23. studentas. Vilnius.

gyv.
(Antanas), gimęs 1900,

3025. Glašienė, Jieva,60, ūki- vieta Vilnius.2956. Gineitis. Pranas (Pra- nmkė* Kaunas. 3026. Glebavičius. Jonas (Pono sūnūs), 50, mokytojas, gyv. 2992. Girdzijauskas, Anta- vįjo sūnūs). 35, mokytojas, vieta Utena. nas (Kazio sūnūs). 27, darbi- Gražaj. Josvainiai.2957. Gineitienė-Martinenai- Hm^as), Kaunas. Seredžius. 3027. Glebavičienė, Stasėtė, Domicėlė (Perto duktė), 45, 2993. Girdžiušas, Danys (Kri- (Prano duktė), šeimininkė, gyv.stupo sūnūs), gimęs 1915, ūki- vieta Graužai. Algirdastano duktė). 2958. Gineitis, Vidmantas- ninkas, gyv. vieta Mešoniai, 3028. Glebavičius,2916. Giedraitis. Andrius Pijus (Prano sūnūs), 18. Švenčionys. (Jono sūnūs) 11.(Antano sūnūs). 2959. Gineitis. Rimantas- 2994. Giriunas, Vincas (Vin- 3029. Glebavičiūtė,2917. Giedraitis. Vytautas Pranas (Prano sūnūs), 13. co sūnūs). 42. buhalteris, gyv.' (Jono duktė), 5. Birutė
(Antano sūnūs). 2960. Gineitis, Mindaugas- v5eta Kaunas.2918. Giedraitis. Juozas (Izi- Razvs (Prano sunos)j n 2995. Giriunienė, Salome

2961. Ginelevičius. Balys- <Juozo duktė>’ 40- mokytoja,1899.doriaus sūnūs), gimęs
mokytojas. Jurbarkas. Adolfas, 31, amatninkas,2919. Giedraitienė, Aleksan- diškės, Trakai. 2996- Giriunaitė. Saulė (Vin-dra, 25, Jurbarkas. 2962. Ginelevičienė, Vladė co dukte)- 12’ mokine.2920. Giedrius. Petras, gimęs (Jono duktė), 24, Rūdiškės. 2997. Giriunaitė, Jura (Vin-1908. ūkininkas, Ivaškevičiai, , ... co duktė), 6.Utena. 2963‘ Gineleviciute, Kamile- 299g Giriunas Antanas (Vin-Rita (Balio duktė) 2 metų. co sunus), 45 ukininkas> Tar.

Ru- Kaunas.

3061. Godonienė, Marija (Viktoro duktė), 78, ūkininkė, gyv. vieta Užežerė.3062. Gogelis, Aloyzas (Ta-

3091. Gorodeckienė. Elena, 63, ūkininkė.
3092. Gorodeckis. Marijonas 

(Jeremėjaus sūnūs), 46.3093. Gorodeckis, Romanas (Jeremėjaus sūnūs), 32, ūkininkas.3094. Gorodeckis, Jurgis (Je-

2921. Giedrienė, Jadvyga, 29. ūkininkė.2922. Giedrius, Bagdonas (Petro sūnūs), 2 metų.2932. Giedrius Lionginas ūkininkas. Ivarševičiai.2924. Giedrienė, Marija, ūkininkė.

29,

2964. Ginelevičiutė-Vaškele- vičienė, Elena (Adolfo duktė), 32, patarnautoja, Radviliškis.2965. Ginelis. Stepas (Jono sūnūs), 19, studentas, Vilnius.

pūčiai, Marijampolė.2999. Giriunaitė, Emilija, 40, ūkininkė. Tarpučiai.3000. Giriunas, Laimutis (Antano sūnūs), 20, studentas.27, 2966. Giniotaitė, Elvira-Kazė, 3001. Giriunaitė, Emilija(An-*45, ūkininkė.gimusi 1922. darbininkė.

3030. Glemžaitė, Michalina (Miko duktė), 49, lektorė, gyv. vieta Vilnius.3031. Glibauskienė-Juškevičiūtė. Stasė (Stasio duktė), gimusi 1907. mokytoja. Telšiai.3032. Glibauskas. Antanas 
(Petro sūnūs), gimęs 1902. mo
kytojas. Telšiai.3033. Glinskas (Aglinskas), Vincas (Juozo sūnūs), 63, ūkininkas, Sausininkai, Bartininkai.3034. Glinskienė (Aglinskie- nė), Anelė (Motiejaus duktė),

do sūnūs), gimęs 1901, darbi- remėjaus sūnūs), 24, ūkininkas, ninkas, Panevėžys. 3095. Gorodiščas. Jurgis (Pe-3063. Golba. Vaclovas, 46, tr° sūnūs), gimęs 1917, studen-darbininkas, Vilnius. , tas, Vilnius.3064. Golbergas. Mikalojus 096. Gostkevič. Jurgis (Emi-(Dovydo sūnūs), 40, ūkininkas, lijono sūnūs), 45, kareivis, gyv. Tytuvėnai. vieta Vilnius.3065. Golenbevskis, Ignas, 48. ūkininkas. Vičiunai. Musninkai.3066. Golenbevskienė, Veronika, 48, ūkininkė, Vičiunai,Musninkai.

PAGAKSIMlflAl
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstracijon nevėliau PANEDĖ
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos 
savaitės numerį nespėjama patal
pint.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpa 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 žodį. Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai- 
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško
jimo kaina 65c.

Norint pajieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS.

Pekla
gyv. tano duktė), 17, mokinė. » 3035. Glinskaitė (Aglinskai-2925. Giedriutė. Benedikta vieta Telšiai. 3002. Giriunaitė, Ramutė tė), Aldona (Vinco duktė), 16.(Liongino duktė), 7. 2967. Ginkus, Antanas (Mo- (Antano duktė), 12. mokinė. mokinė.2926. Giedriutė, Jolanta tiejaus sūnūs), 38, Kaunas. 3003. Girštautas, Vladas (A- 3036. Glinskas (Aglinskas).(Liongino duktė), 1 metų. 2968. Gintalas, Juozas (Juo- leksandro sūnūs), 45, samdinys, i Vytukas (Vinco sūnūs). 14.2927. Giedrius. Ignas, 75, ūki- zo sūnūs), gimęs 1899. mokyto- Panevėžys. mokinys.ninkas. Ivaškevičiai. jas, Tverai, Telšiai. 3004. Girštautaitė, Helia; 3037. Glinskis. Balys. 38,2928. Giedrienė, Michalina, 2969. Gintautas, Andrius (Vlado duktė), 14 metų. Plungė, Milašaičiai.56, ūkininkė. (Andriaus sūnūs), 63.2929. Giedrius, Jonas (Igno dis, Glaužiai. Šėta.sūnūs). 24. studentas. 2970. Gintautas,2930. Giedrikienė-žilinskaitė. (Andriaus sūnūs), 37. Eugenija (Jurgio duktė), 29. Glaudžiai.Smalininkai, Kalvarija. 2971. Gintautienė.2931. Giedrikas, Jonas (Jono (Andriaus duktė), 23.-sūnūs), 9, mokinys. ninkė.

žemval- 3005. Girštautienė, Anelė, 78, ūkininkė. Naujupis, Gudžiūnai.Jonušas 3006. Girštautas, Bronius, bininkas, Vilnius, šoferis, (Aleksandro sūnūs), 31. ukinin- 3039. Gnatovskis, Bronius, kas. Naujupis. 30, darbininkas, Milašaičiai,Marija 3007. Girštautienė, Marija, Plungė.šeimi- 33, ūkininkė. į 3040. Gobarskienė, Marija3008. Girštautas, Bronius2932. Giedrikas, Arvydas 2972. Gintautas, Vladas (Pe- (Broniaus sūnūs), 13, mokinys.(Jono sūnūs), 7. tro sūnūs), 60, Kaunas. 3009. Girštautaitė, Nijolė2933. Giedrikas, Mykolas. 30, 2973. Gintendorfienė. Anta- (Broniaus duktė), 3 metų.policininkas. Šančiai. nina (Jurgio duktė), gimusi 3010. Girštautas (Broniaus2934. Giedrikas, Aloyzas, gi- 1897, Kaunas. sūnūs), 6 sąvaičių amžiaus,męs 1907. karininkas. Panevė- 2974. Gintovt. Stasys (Igno 3011. Girutis, Juozas (Albino Kaunas, žys. sūnūs), 37, šoferis. Vilnius. sūnūs), 21, ūkininkas, Petriš-' 3044. Gobis, Jurgis (Antano2935. Giedrys, Leonardas 2975. Gipiškis, Kazys (Juozo kiai. Lentupis. >sūnūs), 36. samdinys, Šiauliai.

3038. Glinskis, Antanas (A- domo sūnūs), gimęs 1904, dar-

(Stepo duktė). 36, ūkininkė.
Pabradė.

3041. Gob&rskytė.Pabradė.3042. Gobarskytė. Vaclovą.3043. Gobleris. Juozas. 38,

Kristina.1I

(Felikso sūnūs). 32, šoferis, sūnūs), 45, ūkininkas,Vilnius. ' kiai, Užpaliai.
2936. Giedvilas, Vincas. 45. 2976. Gipiškienė. Veronika

darbininkas, Šiauliai. (Juozo duktė), 40, ūkininkė.

žeibiš- 3012. Girutis. Vincas (Albino sūnūs), 38, ūkininkas, gyv. \ieta Petriškiai.
3045. Gobys, Jurgis (Jurgio 

sūnūs), gimęs 1907. mokytojas. 
Ukmergė, Zelva.3013. Gizlerienė, Emilija (Pe- 3046. Gobienė. Stefa (Jono

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Paraše
A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama MKsl«i*
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS”
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

AR ROMOS
piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
t3> 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 monarchijoms, 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 Urbonai II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandienini* supratimas tikinčiųjų lietuvių api« 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, ją pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
hnygą. nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S1.2S.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

^KELEIVIO" KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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DĖL M. ŽILINSKIENĖS 
SUŽEIDIMO.

PAS LIETUVIUS DAK
TARUS.

verčiau šok valcą. 
iėtas šokis, nenuv 
širdies, kiek polka, 
tavo amžiui pavojinga.

SOUTH BOSTONO 
PIPIRNYČIA.

Ii Lietuvos Dukterų ir Sūnų Duduci! Gal tu nesupyk- 
draugijos valdybos susi- si, jei aš įlysiu j savo pipir- 

rinkimo. nyčią.
i Rugsėjo 14 d. įvyko Lie- Žinai, Duduci, netoli tą

D-ro Landžiaus patarimas 
kaip išrodyti jaunam ir 

ilgai gyventi.
Man teko matytis ir kal

bėtis su keliais musų dakta
rais. Dr. Kapočius nusiskun
dė, kad šįmet jis neturįs lai
ko nei pažuvauti. Jis pavė
lavo net į bankieta, kurį So.
Bostono Piliečių Draugija 
buvo suruošus jo garbei. Jis 
labai užimtas. Mat, musų
žmonės jau paseno, tai vi- trukdyti ir išėjau, prižade- kuose ir kitokiose pramogo- rįsT du airišiai sėdf prie duo 

damas užeiti kitą sykį. ge, ir da niekas jos girtos ne- bės, kur “Keleivio” spausdi- 
Tūlas laikas atgal man te- matė- .. .. namoji mašina stovėjo.

reikia naujus radėti Ir visi ko kalbėtis ir su D-ra Jaki- į1 bįjy° sužeista šitokiu a!—Jonas sušuko
reikia naujus raaeti. ir visi mavičium_jakmauh> kuris budu. Šią vasarą South Bos- Tai jųs išsikasėt ir išlakėt

yra gubernatoriaus paskir- tone buvo ruošiama pramo- “lektrą!”
tas Massachusetts Sveikatos §a Amerikos Raudonojo Airiai, manydami, kad čia
Departamento komisijonie- Kryžiaus naudai. Žilinskie- juos užklupo pirmesnis na-
rium. Jo pareigos labai di- platino to vakaro tikie- mo savininkas, pradėjo Jo-
delės, o yoač šiuo laiku, kuo- tus- ėliau, būtent birželio na atsiprašinėti ir pasiūlė

Tuo tarau jo nebuvo namie: met reikia būti pasiruošus 14 ,d-> ji nuvyko j Bnghtoną patraukti “lektros,” tiesiog 
neužilgo atvažiavo ir aisive- priešo užpuolimams, kada paliktų tenai bilietų kolek- £g bonkos. Tas Jonui labai 

gali būt ne tiktai daug su- ttioti. Lžbaigus savo darbą, patiko ir pritiko, 
žeistų, bet ir daug pabėgę- ji nuėjo su p. Jonikiene ant Susidraugavę, visi susėdo 
lių be pastogės. Jiems turi Lincoln gatvės kampo paim- apiink duobę. Vėliau ir Jo- 
but iškalno paruoštas mais- ti busą atgal į South Bosto- nas prisidėjo su painte “lek- 
tas ir surastos tinkamos pa-.n3; Belaukiant buso, pne jų tios,” sakoma, kad senobi- 
talpos bei stovyklos. Visais prikibo bomas ir griebė už j0 paties namie darytos, 
šitais reikalais turi rūpintis Jonikienės rankinuko su pi- Kuomet Jonas baigęs dėsty-
D-ro Jakmauh. - vadovauja- nigais. Jonikienė pradėjo ti savo žinojimą, kaip jis

labai daug darbo. Jis turįs mas Sveikatos Departamen- gintis ir rėkti. Jos ginti sto- pats ginasi, tai visi trys—du 
vesti ligoninę, prižiūrėti sa-Įtas. Jis atlieka savo parei- Žilinskienė. Bomas tren- aįrišįaį ir jis p<ts—buvę ge-
vo ofisą ir padėti Raudona- gas gerai, tačiau musu dak- kė Žilinskienei į kratinę ir rokai “nusilektrikavę.”
jam Kryžiui. Be to, jis įdo- tarai mano, kad jis tarnauja parmušė žemėn. Krisdama T nakti Jonas na_
mauja visuomenės gyveni- paškutini terminą. Jo vieton P nusilaužė dešinę ranką. labai Ųėlai h. išHto •_ 
niu. rašinėia į laikraščius. esąs jau'numatytas kitas. O Subėgę žmonės mušeiką su- mQ “kalaspaiidenci-
Sakau: “Apsivesk, daktare, i Dr. Jakmauh ėjęs savo pa- laikė ir pasaukė policiją. • - -- v
žmona padės.” Daktaras nu- reigas labai nuoširdžiai. Tą kuri tuojaus jį ir suėmė.
siiuokė ir sako: “Kad nėra pripažįsta visi daktarai. Jis Liepos 17 d. buvo teismas 
laiko nei merginos pajieš- nepaskyręs nei vieno lietu- ir mušeiką nubaudė. Bet jo 
koti.” vio daktaro į Sveikatos De- frentai, jį teisindami, plati-

Nuo D-ro Pilkos iki D-ro partamentą, kad niekas ne- pa da.bar melagingas -pasa- 
Seymouro-Landžiaus ofiso galėtų jam prikišti favoritiz- kąs, ir gaila kad yra zmo-
tik keliolika žingsnių, taigi mą. Kai kurie musų dakta- nių, kurie tokias pasakas ne- vincas balukonis ir susus 
užėjau ir tenai. South Bos- rai mano, kad šiuo žvilgsniu BS RCv į «raugijų &usnin„i- 
tone kažin kas buvo palei- jis buvęs net perdaug atsar- mus. J. J. M.
dės paskalą, kad Dr. Sėv- gus- JelgU airiai valdininkai

Marės Žilinskienės, tos nai, atsitiko nei šiaip nei 
Atsisveikinęs jį, nutariau draugijos narės, sužeidimo taip. Vieną kartą, kuomet 

užeiti ir pas D-rą Pasakantį. klausimas. Vienas valdybos jis vežėsi grabą neva su na- 
-Jis yra plačiai žinomas akių narių užsipuolė Žilinskienę, bašninku, jį užpuolė “ogpu“ 
daktaras, akinių specialistas buk ji gina būdama “nore- ir padarė “haltą.” Nuo to 
ir turi daug darbo. Jani pa- jusi užmušti žmogų, sudau- laiko jis grabų su nabašnin- 
deda jauna, daili ir energin- žiusi automobilį ir pati susi- kais daugiau nebeyežioja, 
ga padėjėja, D-rė Rodd-Ru- žeidusi.” bet “lektrą” šinkavoja.
aokiutė, bet ir abudu dirb- šitaip sakyti yra didelė Aną pavakarį Jonas ūžė
dami vos apsidirba. Kadan- klaida. Marė Žilinskienė yia jo į seną “Keleivio’4’ namą. 
gi abudu jie buvo labai už- gerai žinoma draugijų veik- kuri dabar baigia griauti, ir 
imti, tai aš nenorėjau jų ioj, dilba jų baliuose, pikni- marš tiesiai į skiepą. Bežiu-

siems dantys skauda. Vie
niems reikia juos sulopyti, 
kitiems ištraukti, da kitiems

eina pas .iį, nes jis gerai at
lieka darbą.

Užsukau pas D-rą Pilką, 
kurio ofisas randasi ant 
kampo Broadway ir G st.

zė maišą grasių. Sako, prie 
ligoninės, kuria jis prižiūri, 
esąs gražus sodas. Pavaiši
no ir mane bartletais. Gra
sios geros. D-ras Pilka visas 
sušilęs, panamišką skrybėlę 
atsivertęs, šluostosi prakai
tą ir skundžiasi, kad turis

ją į Brooklyno kazionają 
gazietą. Dvasia Šventa.

SOUTH BOSTON
CAFE

Pataria saugotu Hitlerio Vieulas pridarė daug 
agentų. į ; nuostolių.

Pereitą nedėldienį Bosto- Pereitą nedėldienį iš ry- 
r.e kalbėjo Donald MacAf- to buvo labai šilta ir šutino, 
fee, Massachusetts ‘Saugu- Vakarop kilo viesulas, kuiis 
mo Komiteto piimininkas. siautė iki pusiaunakčio ir 
Jis \ra ilgai gyvenęs Fran- pridarė daug nuostolių; nu- 
cuzijoj ir matęs kaip tenai krėtė sodus, išlaužė me- 
veikė Vokietijos agentai, džius, sudaužė laivelius, nu- 
Todėl jis įspėja Amerikos traukė telefono vielas. “Ke- 
visuomenę, kad ji butų labai leivio” ofiso telefonas šį pa- 
atsargi, nes Hitlerio agentų nedėlį irgi neveikė, 
ir čia yra daug. Dabar jie
sėdi pasislėpę ir viešai nesi
rodo, bet jie tuojau pradės 
veikti, kaip tik Hitleris puls 
Amerikos pakraštį.

Kad Hitleris turi Ameri
koje savo agentų, tai niekas 
nesiginčys; bet kad jis ga
lėtų pulti Amerikos pakraš-1 
tį, tai mums išrodo nereika
lingas žmonių bauginimas.

STATEMENT OF THE 
Ownership, Menagement, Etc.
Reąuired By The Act of Congress 

of August 24, 1912,
OF KELEIVIS—THE TRAVELER

(Lithuanian VVeekly) * 
Publithed Weekly at Boston. Mas*.. 
Seffolk County. for October 1, 1942.

KARO METU TRANS- 
PORTACIJA BOSTONE.
Nepaprastos valandos retail 

storu ir apdraudos darbinin-1
kams, Massachusetts ir Bostono' 
miesto darbininkams įeina ga-' 
iien ateinanti ketvergą, Spalių 
1 d., tikslu, kad sumažinus kam-‘ 
šatį skubotumo valandose Bos
tono Elevated Railway syste- 
moj. Taip paskelbė William H.

miesto Karo

Befcre nie. a Notary Public in and for 
the State and ctnmtv afnresald. pen«>'P» 
ally appeared J. G. Gekuzia, who having 
been dūly aworu according to law, de- 
poses and sava that he la the Bus JI Kr. 
of the Keleivis and that the fol- 
low njg is. to tlie best of his knowledxe 
and nelief. a true stateinent of the 
o« I erslnp, Inu na Keri len t (and if a dali y 
pac?r. the circulatlon). etc.. of the 
aforesaid publication for the date shoun 
in iie above caption. reųuired by the 
Act or AuKUSt 24. 1912. enibodied m aec- 

, tlor 411. Poetai Laws and Rejtulations,
1 prii tvd on the reverse of tins forin. to
wlt

1. That the numes aml addresses ot 
the publisher, editor, nianaguiK editor. 
and business mnnagers are:
PulJislier—1. G. Gegužis & Co.

626 Broadway, So. Boston. Mass.
Editor—Sta nlev JI ichelson.

636 Broadtttay. So. Boston. Jlass.
Jlaaaging Editor—Stanley M ichelson.

636 Bruudu-ay, So. Boston. Jlūss.
Bueinees Manager—J. G. Geuuzis.

636 Broadway, So. Boston. Jlass.
2. That the otvner is: (If o»n«l by a 

Corporation, its name and address mušt 
le stated and also inunediateiy there- 
under the narnės and addresses of 
stoekholders o» ning or hokhng one per 
ceri or mere of totai amount of stock. 
If not ovvned by a Corporation, the 
narnės and addręsses of the individual 
ouners mušt be given. If owned by a 
ftrm. company, or olher uninocrporated 
cor.cern. its name and address, as well 
as those of each individual meutber. 
nrvst be given.)
J. G. Gapozis A Co.

636 Broadrvay, So. Boston. Jlass.
, St. JI ichelson

636 Bnoadtvav. So. Boston. Mass. 
Geo. J. Gegužis, South Boston, Jlass.

3. That the knoun Ismdhoiders, mort- 
gagees. and other security holders o»n- 
lng or holding 1 per cent or more of the 
to:al amount of bends. mortgages, or 
other secunties are: J'one.

4. That the two paragraphs next 
above. giving the narnės of the onners, 
stoekholders. and security holders. if 
any. oontair. net onlv the lįst of stock- 
heiders and security holders as they ap- 
peir upon the tooks of the company būt 
also. in cases where the stoekholders or 
security holder appears upon the books 
of the company as trustee or in any 
other ftduciary relation. the name of the 
person or Corporation for whcm such

• trustee is acting. is given; also that the 
said two paragraphs' contain etatęments 
embraclng affiant’s full knovvledge and

; be ief as to circumstances and condi- 
ti< r:s under whicli stoekholders and se
curity holders who do not appear upon 
the books of tbe company as trustees. 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
ar,d this afflant has no reason to believe 
that any other person. associatlon. or

| or rnoration has any lnterest direct or 
indirect in the said stock. bonds. or 
ot -,er securities than as so stated by 
him.
(Signed) J. G. Gegužis, Bus. Jlgr.

■4worn to and «obscribed before me
• this 3d-th day of S- ptember. 1942. i .

Eortunatus J. Bagočius. Notary PdbliC 
My commission expires Feb. 8. 1S<6>

Cambridge, Mas?.
15 kambarių Ix>dging House parsi

duoda labai pigiai. Rašykit:
J. Kaslauskas

56 Portsmouth st., Cambridge, Mass

VARIS
TAIKOS METU, 

REIŠKIA PEN NAS
JŪSŲ KIŠENY

ZALVARIS
turi

kariautojo
darbą

Day, Bostono 
T ransportacijos 
mininkas.

Pirmasis žingsnis nepaprastų g ET Karo |aiku jfe 
\alandų reguliavimui, Bostono aplinkui pasaulį, varis rei- 
miesto darbininkai pradės ir .|ja kujpkas jr bombas, vie

las bombanešiuose. ypatingai

komiteto pir-

baigs darbą vieną valandą pir
ui iau. Massachusetts valstijos 
darbininkai Bostone pradės ir 
baigs darbą tris kvoterius va
landos pirmiau negu dabar. Ki
tų grupių darbininkai pradės ir 
baigs darbą pusę valandos pir
miau. Pakeitimą darbo valandų 
retail storų darbininkams pa
skelbs kiek vėliau Retail Trade 
Boardas.

Sulyg to plano penkios high

bomboms Kapsuliai, susisieki
mo linijos -atvisuose mūšiuose 
ir pristatymui reikmenų. Va
ris yra strategiška karo me
džiaga. Varis eina Į karą.
Varis yra strategiška telefo
ne medžiaga, taipgi... mylio
mis eina kabelis nuo miesto 
iki miesto.
Nėra patenkinančio užvaduo- Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: ž-4 ir S-S 

Nedėliotais ir šventadieniais; 
noo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS-

schoolės Bostone pradės moks- tojo (substituto) variui, štai 
ią nuo dešimtos valandos.

Nepaprastų valandų tvarka 
Sumažins 2v iiuOSiinCių ypatų, 
kurie įeis į vidurmiescio tune
lio ir subway stotis tarp 5:00 ir 
6:00 vakaro. Toji pakaita pra
šalins daug kamšaties ir duos 
geresnį ir greitesni patarnavi
mą važiuojantiems į darbą ir iš 
darbo.

Nepaprastų valandų regulia-; 
vimas vra įvestas ir kituose di-i

dėlko ro^s turime daryt tele
fonui lengvatas kolei mes lai-
nangĮityg bara

Karas yra pirmasis ant tele
fono linijų. Malonėkite suma
žinti nereikšmingus tolimų 
vietų pašaukimus...
Tik labai svarbiuose reikaluo
se galima pašaukt tokias ka- 
ro-skubotumo vietas Wash- 
ington. D. C., Chicagą. Cleve- 
landą, Philadelphiją. Detroitą,

a T » VV/Vl A A (AIE.-'IS JI AGI 1ILIA r.lSIVAlsi.11
Pas VINCĄ BALUKONĮ 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra 
šerne visų užeit, pas mus pavie
šėti.

258-260 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Reikalingos Dišvašerkos
j . • Darbas užtikrintas ir nesunkus.- , i . OUtmių tuzinas, 39 centai: Moterys, kurios būna blaivios sąly- 

ir Klausia, tuzinas mažu (pullets), 29 *os.ger°s jr mokestis palyginamai 
»ės. Gavęs ppntaį Krautuvėse penktu- b,-e la,kn-

Maisto kainos.
jon7Klausiu, ar tiesa? Dak-jir dalija jiems politines tar- Urminės (olselio) maisto 
taras sako. kad jis nieko nybas, tai reikėję ir lietuviui kainos šios sąvaitės pradžio-

mour esąs šaukiamas armb favorizuoja savo tautiečius

saviškių neužmiršti.
Reporteris.

je buvo tokios:
Sviestas: nuo 46 iki 47

centų svaras. Krautuvėse— 
nuo 50 iki 54 centų.

Suris: nuo 26 iki 28 centų 
svaras.

Kiaušiniai: dideli, iš arti
mų farmų, tuzinas 52c., vi-

apie tai nežinąs. Per perei
tą pasaulinį karą jis tarna
vęs Amerikos laivyne, bet --------------
abejojąs, kad jį šauktų į šį Pavėlavo į vestuves ir pra- 
karą, nes jis jau perėjęs ka- dėjo šaudyt
riuomenės amžių; be to, jis, ... _ t _
yra vedes ir turi gražią šei- ■ gename Back Ba\ y^^s- 

~ bučių buvo sitoks atsitiki-
' * mas: atvažiavo jaunas ruda-
Nors Dr. Seymour-Lan- plaukis vyrukas 

džius jau pergyvenęs pusę kur čia yra vestuvės, vravęs rpnta; Krautuvėce nenktu
amžiaus, tačiau jis išrodo atsakymą, kad į vestuves jis j-u daūriau *

naS vestuvninkai TokiS kaino3 buv0 Bos. (
Jau -Jls tf'P slB1?rzl: tono rinkoj. Xew Yorke kai- ’

daug jaunesnis, negu ma- 110> kad įssitrauke revolveri kitokios ^vipstas
čiau ji pirmiau. Sakau, dak- įr nradėio šaudvt i viešbučio 7° • ' b
iptp nAflkvk man šokėta jr pi aaejo sauayi į \ lesoucio tenai pentuku brangesnis, o tarė, pasakyk man sekretą, pnndis. Paskui greit išbėgo i-įnn«iniqi H**«imt,ikn ni 
kaip pasidarei jaunesnis: aš į į gatvę, pasiėmė taksį ir lie- ?e<!ni u u p
irgi norėčiau numesti nuo pė važiuoti; pavažiavus ke- * \rįa trumui atnifm be*
“VlmP^pa^’^Skn^dhkta Blokus, jis iššoko' is tak- vis*iek brangi. Brangiausia jv^toja vėliausios konstrukcijos 5 
That s easy, sako dakta- sles ir pabėgo, neatsilyginęs kiauiiena ir jautiena. Kavos :X RA¥ Akinio,.

Zlkn ir arbatos visai negalima •
Cukraus

sako dakta 
ras. Girdi, pradėk mažiau 
valgyt, ir busi jaunesnis.

su vežiku.

BLINSTRUB'S 
304 Broadway,

RESTAURANT 
South Bostone.

• 
iI j
•į i•
• Specialybė: Akių. Viduriu Lisy. 

Ausy, Nosies ir Gerklės.

TEL. ŠOU 2712 •i

Dr. J. C. Seymour •
(LANDŽIUS)

deliuose industnjos miestuose, . .... t , j j Norfolka, Pittburgha. Albany.ir tas daroma dėlto, kad vaziuo- * ‘
jantiems Į darbą žmonėms butų
teikiama
cija.

geresnė transporta-
Atminkite—karas eina ir dra- 
tais. Pamislyk pirma negu 
šauksi tolimas vietas.

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

ir nuo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

PARSiDUODA KARAS
1938 Buick Sedan—4-rioin durim. ' 

Padaruos vidutiniai geros. Parsiduo
da labai pigiai. Matyt gali bile laiku, i 
Sūnūs kariuomenėj, nėra kas važiuo- i 
ja. St. Sakalauskas, 149 W. 8-th st., 
So. Boston. Tel. ŠOU 2285. (1

KW ERGLUO niEPHME i. TELE&M7H CO.

Tai

PICKMCK

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Noo 9 ryto ild 12

Mažiau valgyk, lengviau Pereita savaitę automobi- a313?1 v + r 3Ua 'Y ,^na' • 
dirbk ir liaukis polką šokęs,|iių nelaimėse buvo užmušti j)ai daudl^ne^pbma.1^ 
sako daktaras, tuomet busi tik 4 žmonės musų valstijoj. 1
netik jeunesnis bet ir daug pernai šiuom laiku žuvo 14
ilgiau gvvensi. “Bet aš mėg-! gyvybių.
stu šokti.” paaiškinau aš i _________
jam.. “Well, jeigu jau taip; Bostono krautuvėse pas- 
megsti,” sako daktaras, “tai kurinėmis dienomis jau ne

begalima gauti kavos. Jau
tienos mėsos taipgi sunku 
gauti.

VALANDOS: nuo 2-4 r.uo 7-8 

534. BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAT 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
ėia pat ir i to 
b mas vb-ta»

Sau (r priežiūra, kaina prieinama 
vv« Doninu'ny 

n finsTnv m 

Tel Ra-Iaf

Reikalingi Darbininkai
Reikalingį patyrę bartenderiai. vei- 

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

LIETOS tnu>v. PHMO KVOTIMO “

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BKOADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Offlca Tol. So Boston 0948
Ber. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury. Mass.
Tel. Parkuay 1233-W

TIKRAS MCIV

MEDUS
<10C"- PUTE HONEY >

Maistui
Vaistams

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai XSveikatai

KONČIAUS BITTNINKYST6
(Lttor, m, X. Mm.

Simu, dot.nų kurto irodyv >of ».medus nėra tikras btč*” r 'dus

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!

tiktai tiek jums reikia žinot apie 
tikrąjį Ale! , '

■■ ...

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų Hgaa 
Kraujo ir Odos Ligaa. 

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

180 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.
Mes jau parupinom daugybę visokių prekių, kurios bus 

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

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

Akmenimis.
RĄŽOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. 

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

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

iš Senų į Vėliausios mados.
Užeikite pas savo Laikiodininką.

KETVIRTIS & CO.

JI
f

TeL 2>»6ž4 Gyv. 31182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susi taros.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų* Ikeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
lavvrence. mass.

f

>4

312 BR0ADWAY,
(tarpe D ir E Street)

SOUTH BOSTON. MASS. 
Tel. SOU-th Boston 4649 BR(WF0 BY HAFFfNRIHfP A CO Ine., Boston, Mo*-'-., SlNCI 1B7O

DR. G. L. KILLORY
to SCOLLAY SQUARE, Fiom 29 
BOSTON. Telef. Lafayet^ 2271 

arba Somerset 20C-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. fla 7 vak.____
Nedėliom, ouo 10 ryto iU L

e




