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Vokiečiams Gręsia
Šiltinės Epidemija.

Amerikos Karo Informa
cijų Biuras sako, kad vokie

Čilėj Sudaryta Nau
ja Vyriausybė.

Bet jos sąstatu visuomenė 
labai nepatenkinta.

Čilės Socialistų Partijai 
pareikalavus, pereitą sąvai
tę rezignavo ministeriu ka- 

___  tbinetas, kuriame buvo ir jos
Japonai atakuoja didelėmis šauti bet laikomasi tos nuo- T' z£™iai Ja susilpninti,* tiys nariai. Socialistai reika--auu, oei laiKomabi ios. nuo- vo Hongkongo uostą buvu- ypač kuomet užeis žiemos iaVo kabineto 
spėkom nuo ju ų, . o o mones, kad kova eis iki pat £įoj anglų kolonijoj, kurią šalčiai. Pereitą pavasari

ir sauszemiu. gai0, kol viena ar kita puseidaįar s J - - ------ - f
Anksti

Susprogdino Hong
kongo Uostą.

Koulono dokai ir sandėliai 
išmesti j padanges.

Iš Kinijos pranešama, kad čių armijai Rusijos fronte
midi I aiizvma V a u ■ - Amerikos bombanešiai, ku-gręsia šiltinės pavojus. Nors
MUSŲ LAIVYNO NUOS- Nuo dabai tirus musis pa- rje padeda kiniečiams japo- ši liga pati savaime Hitlerio 

TOLIAI LABAI SUNKUS, s.baigs, \\ ashmgtone tuo nus mušti, pereitą nedėldie- armijos ir nenugalės, bet ji

Apie Solomono Salas Verda 
Didžiausia Jūrių Kova

Afrikos Tyruose Anglai 
Pradėjo Antrą Frontą

tarpu niekas nenori prana- nį jabaį smarkiai bombarda- gali
rezignacijos 

vo- dėl to, kad užsienio reikalu 
japonai, kiečių užkariautuose plotuo- ministeris, Ernesto Barroš1U11 UZemę mnnsieiis, kinesių udiius

i pereito nedeldie- nepasieks pilnos pergales. Įsieji Amerikos bombane- se, kur pirma stovėjo rusai, Jarpa stojo už palaikymą
nio rytą japonai pradėjo di- Nuo to, kaip sis musis pasi- §įaj mėtė ardomąsias bom- buvo pakilusi stipri šiltinės diplomatinių santikių su fa-
džiausį šturmą prieš ameri- baigs, veikiausia prigulė- 0 mažesnieji sėjo užde- epidemija. Lenkijoj, Balt- mistiškomis valstybėmis.

gamasias. gūdi jo j ir Lietuvoj sirgo la-
Tai buvo pirmutinė alian- bai daug žmonių. Liga buvo 

tų ataka ant Hongkongo nuo pasiekusi ir vokiečių anniją.

pnes amen- baigs, veikiausia prigulė- 
kiečius Solomonų salose, sianti tolimesnė karo eiga 
Šitam tikslui jie senai jau Pacifiko pietuose, 
koncentravo tenai savo jė- Šiton kovon japonai pa
gas. Nors mūsiškiai orlaiviai ±eido visą savo jūrių gal} bę perekų Kalėdų dienos, kuo- Grįždami iš Rusijos fronto 
nuolatos jų laivus atakavo, ir visas oro jėgas, kad įsniu- me^ japOnaį šitą anglų tvir- vokiečiai buvo atnešę ją ir

Kabinetas rezignavo, kad 
prezi dentas turėtų laisvas 
lankas sudaryti naują vy- 
liausybę. Ir prezidentas

MUŠIS SIAUČIA PER 
40 MYLIŲ.

šmės tolimesnei karo eigai. 
Jeigu ji pavyks, karas nueis 

....... . .... ..visai kita kryptimi. Jeigu
? ičCi z?*1! pavyks Rommelio armiją

Afrikoje sumušti ir užimti 
visą Viduržemio pajūrį, iš 
kurio aliantų orlaiviai galės

tenai turi 1,000,000 kareivių 
ir 1,000 tankų.

Pereitą sąvaitę Aštuntoji 
Britų Armija Egipte prade- lengvai sprogdinti Italiją,

bet japonai vistiek suvežė 
tenai didelių spėkų, iškėlė 
net savo sunkiąsias kanuolės 
ir tankus, žinios sako, kad 
pereitą nedėldienį mūsiškiai 
orlaiviai sužalojo 3 japonų 
skraiduolius (greituosius ka
ro laivus) ir du orlaivių ve- 
žiotoju, bet kažin kodėl mū
siškiams nevyksta juos nu
skandinti. Pataiko bombą į

šti amerikiečius iš Guadal 
kanalo salos, kurią užimti 
mūsiškiams kainavo taip 
brangiai.

Jeigu šitoj kovoj gelton-

x italams tuojaus išgaruos no-
.... , -r, ras kariauti. Paklupdžiusvokiečių generolų Ronuneh. bus galima ja£ kelti

kelių puolimui paruošė ang- a!iantų armiją į Balkanus, 
lų artilęrija, kuri bombarda- arba per Ispaniją žygiuoti 
vo priešo pozicijas tokiu Francuzijon.

kokio šis karas Taigi ši ofensyvą turi la

jo smarkia ofensyvą pnes . . .’..,o kąriauti.

naują vyriausybę sudarė, ta-,
tovę užėmė. Kovos orlaivių Vokietijon. Nors vėlesniais čiau demokratinės partijos Į smarkumu, 
lydimi, Amerikos bombane- laikais apie tai nieko nesi- da nebuvo matęs. Tuomet bai toli siekiančių galimy-
šiai susprogdė ilgas dokų ir girdi, bet taip pat nebuvo statu, nes prezidentas’ FfiosisaPera^ pradėjo naikinni bių, jeigu ji pavyks.

a- nasirinko tokius žmones, minas, kūnų vokiečiai ture-J Anglai kol kas nieko nė
jo prikasę žemėn prieš savo pranašauja, nes jau ne sykį 

nepagerejo, tuose rinkimuose. Liberalai pozicijas. Po trijų dienų pradėtas žygis Afrikoj pras 
tik vokiečiai neišleidžia ži- naujam kabinete neturį nei
nių. vieno atstovo.

Vokiečiams sunku su šilti- Po visą Čilės respubliką
nės epidemija kovoti, sako dabar vėl daromi masiniai 
Karo Informacijų Biuras, mitingai ir reikalaujama,

labai nepatenkintos jo sa- 
p pat nebuvo statu,

sandėlių eiles, sudaužė japo- girdėti ir apie situacijos pa- pasirinko tokius žmones, 
r,al’vėgranoniios°OTvatė ‘ bu« nų laivus ir paliko visą uos‘ eer«i“1«- ĮaiP tenka man>- kurių partijos rėmė jį perei- ^riušk^U ' iiTa^ bus at0 A kad padėtls nep«' rinki™ ’

Ja?. P“?*3“ laimėtas. orlaivius užpuolė
Taigi tikėkimės kad pnesas . kovo3 lžktuvaL Ame. 
bus čia sugniuzdintas. rikos aviatoriai 10 japonų

orlaivių

sunkios kovos, anglai jau tai pasibaigė. Bet jeigu po 
prasimušė keliose vietose visų nepasisekimų jie dabar 
per vokiečių ir italų priešą- ryžosi iš naujo pradėti puo- 
kines linijas. li^ią, tai išrodo, kad jie jau-

Italai skelbia, kad visos čiasi turį pakankamai spėkųĮMUHUUU. ididiAu uuiuuą i r7<#*l. * / orlaivių nušovė zemen, o Karo inlormacijų Biuras, mitingai ir reikalaujama, Italai skelbia, kad visos ciasi turi paKanKamai speKų
japonų laivą, ir laivas nu- rergaie L ZtlrCrinta, penkis pašovė, patys praras- nes jie nėra skiepyti ir nėra kad valdžia tuojau nutrauk- anglų atakos buvusios at- savo tikslą pasiekti. Kaipr.louL’io /Su L’oc nnrc •» r? ji__• • _ •__ __ i •_: a ,1 •__ i-____ ____ :_______ i- i « •_  __ _ • i_ i? x_ iplaukia. Čia kas nors kaltas 
arba japonų laivai pastatyti 
labai stipriai, arba musų 
bombų naikinamoji jėga 
nepakankamai stipri. Pa
vyzdžiui, "VVashingtonas da

Sako Knox. darni tiktai vieną orlaivį. tokiom ligom sirgę, taigi ne- tų diplomatinius santikius muštos ir keli šimtai tankų didelės tenai jų spėkos, jie 
Ru- su "Ašies” valstybėmis. " * ' _sunaikinta. Bet vokiečiai patys, žinoma, neskelbia, 

taip nesigiria. Berlyno pra- bet oro kontrolė dabar yra 
nešimai suredaguoti labai jų rankose. Gi oro jėgų per- 
atsargiai. Jie sako, kad Af- švara šiame kare beveik vi-
....................... ... suomet turi lemiamos reiks-

Tiesa, vokiečiai dar 
nusiusti Rommeliui or-

turi išvystę atsparumo 
sai šituo žvilgsniu esą ge- —

apsaugoti. Nors rusai DEGTINĖ 
Nuo

Eet tamsių dienų dar turėsi- Z-ficII PADARYTOS 
me, įspėja laivyno virsi- | BOMBOS NESPROGSTA, i iau

ninkas. | Mrg R w taip paj nėra skiepyti, bet jie
Nežiūrint visų

bar tik paskelbė, kad kovoje j kimų, kokių mums
už Solomono salas, į kelias 
minutes musų laivynas nete
ko 13 karo laivų, jų tarpe 4 
skraiduolių ir vieno orlaivių 
vežiotojo—iš viso 58,000 to
nų. Gi japonų pusėj buvo 
sunaikinti tik 8 laivai, apie Knox.
24,000 tonų talpos. į “Mes žinom,”

PABRANGS.
Mrs. R. W. Frost, kuri gy- taiP Pat nėra skiepyti, bet jie Nuo lapkričio 1 dienos atsargiai. Jie sako, kad Af- svan 

nepasise- yena New Jersey valstijoj, Prie t(>kių JaH PnPrat§- degtinės kaina pakils po $2 rik°J reikia laukti labai sun- suon 
s_teks dar £avo iš Afrikos laiška. ku-!£° P™0 pasaulinio Karo galionui, kas reiškia 50 cen- kios kovos ir sunkių nuosto- mes. 
Į lokiją ir ___ Kusiia nergvveno baisia šu- «... i.-j Ira. nes nriešas esąs labai ganpatirti pekeliui į Tokiją ir rjarne kareivis rašo, kad Rusija pergyveno baisią sii- kvortai. Tai reiškia, kad nes pyresas D ,

Berlyną Amerikos visuome- d vokiečiu bombų nu-tm,es epidemiją, kuri buvo tiek reikės mokėti valdžiai £erai šitai ofensyvai pasi-laivių is Rusijos fronto. Bet
ne ga i but užtikrinta, kad krin^ nesprogdamos. išar-! palietusi apie 30,000,000 su- naujų uksų. Bet degtinė ga- ruošęs. Anglai ir jų taikiniu- tuo tarpu jų aviacija Afrikoj 
pergale bus musų, pasakė vieną tokių bombų pa- ,311?115^ žmonių. O kiek sir- jgS da jr daugiau pabrangti, ka* sutraukę Afrikon 1,000.- s,^P”a^ o
pereitą nede dienį ashing- jog jj tyčia taip pa- 6P vaikU’ mekas nezino. nes nes dabar jos jau nebedaro kareivių armiją, 1,000

lavai

tont iaivyno sekretorius į-
v viduje buvo įdėtas čeko dar- 

jis sa o, bjnjnko raščiukas: “Mes

jie nebuvo registruojami, daugiau. Alui ir vynui taipgi tankų ir didelę orlaivių ga- 
Rusijoj šiandien vargiai yra uždedami nauji mokesčiai, Iš pranešimų išrodo,
toks žmogus, kuris nebūtų kurie įneina galėn nuo lap-

±° d±±f S.b% da:±,Ug,^Š Menpa»& padėti jums kuo .° fe fefe kričio 1 d.
musis, lieka dar pamatyti dienų. Bet musų laivynas," * ,-S • 
Bet žinios jau sako, kad turi pergalių tradiciją, ir 
nuostoliai labai sunkus iš mes neleisime tai tradicijai 
abiejų pusių. Priešas puola mirti.”
sausžemiu, bombarduoja---------------
nuo vandens ir iš oro. SUOMIJOS SOCIALDE

persirgo, prie to liga jau ne
taip greitai kimba.

kad vokiečių generalinis šta
bas nori paruošti savo visuo
menę blogoms žinioms.

Šitos anglu ofensyvos 
priešai jau tikėjosi. Berlvno, 
Paryžiaus ir Vichy fašistų 
kontroliuojamos radijo sto
tys bliaute bliovė, kad jų 
Afrikos frontui gręsia pavo
jus, kad aliantai ruošiasi

MOKRATAI PRIEŠ 
NACIUS.

BOMBARDAVO VICHY 
FRANCUZIJĄ.

Vichy Francuzijos val
džia paskelbė, kad ji nusiun
tusi Anglijai protestą dėl

IVlokcscini bus uždcti ir J
taip greitai Kimba, nes jo (aj degtinei, kurios saliunai, | Dalykų žinovai mano, kad į,uosiasi
Kunas tun įsvystęs jai atspa- krautuvės ir kliubai turi pri- ši aliantų ofensyvą, jeigu ji ^riebtl V1S? n 5- rancu- 
rumą, ko netun vokiečių gjpirkę dabar. ' / » j e j nor_
tauta. Šiltinė yra utėlėtų
žmonių liga, todėl vokiečiai

uavvks turės lemiamos reik zų Pronacis admirolas Dar- 
pavyKs, tuies lemiamos reik- Janag paskutinėmis dieno-

STALINAS NORĖTŲ SU- -------------- , , r .. +
ŠAUDYT HESSĄ. ! Iš Stokholmo pranešama, neokupuotos Francuzijos te-

Stalino valdomoi Rusiioi kad Helsinkio mieste nacių Įyfonjos bombardavimo. Sa- 
btaimo valdomoj Rusijoj , cenzura konfiskavo ko’ kad Anghjos orlaiviai pras,dėjo reikalav.mar, kad^™ “ i pereitą subatą subombarda-

Sosialide'mokraati,” Suomi- v0 ?^,as ™tas neprrklauso- 
jos Socialdemokratų Parti-|m°J RrancuziJ°J- 
jos organą, kuris atvirai pa
sisakė už Suomijos nepri
klausomybę ir prieš brolia-;

suimti nacių viršininkai, ju 
tarpe ir Rudolfas Hess, kurį 
Anglijon su slapta misija, 
Hitleris pernai nusiuntė, 
tuojau butų nuteisti ir nu
bausti.

ALIEJAUS KUPONAI 
BUS PO 10 GALIONŲ.

Anglijos užsienio reikalu b^’J? X°feiijos L
ministeris Eden atsakė, kad “Helstngin Sanomat,’ bu- nesą, kad kuponar aliejui
Hess yra karo belaisvis, o 
karo belaisviai nėra teisia
mi, kol karas nepasibaigęs.

Bet Maskvos “Pravda” ir 
“Krasnaja Zvezda” sarkas
tiškai stato klausimą: “Kas 
ištikrujų yra Hess—karo be
laisvis. ar pilnateisis Hitle
rio pasiuntinys?”

Jie tikrina, kad jis nėra

vusio užsienio reikalų minis- i pirkti esą daromi dvejų ka
terio Erkko laikraštis’ irgi iš- tegorijų. Pirmos kategorijos 
spausdino panašų editoria-; (Class No. 1) kuponai bus 
lą, bet ar jį konfiskavo, ži- * po 10 galionų, o antros kate- 
nia nepasako. 'gorijos (Class No. 2) kupo-

Socialdemokratams vado- nai bus po 100 galionų, 
vaujant, suomiu liaudis pra- Kuponams gauti 
deda vis griežčiau
čiau atsirubežiuoti
cių.

.................. .......... . mis straksėjo po savo kolo-
LIETUVJ ĮMETE UPĖN. nijas Afrikoj, kaip gaidys 

. Haverhill, Mass. — Vieną ant karštos laktos. Francu-
__________ Amerikos laivyno vyriau- vakarą čia nežinia kas iš- zai žino, kad Rommelio ar-

RUSIJOJ UŽMUŠTAS IS- pašalino iš vadovybės maudė Menimacko upėj miiai susmukus, jų kolonijos
PANIJOS KOMUNISTAS.™, \iceadmirolu, būtent Mateušą Kulešį. Tą vakarą Afrikoj bus dingusios. Jeigu 

Iš Maskvos nraneSama Ghoijnlr , jis linksminosi Gedimino aliantai norėtų paimti Daka-
kad Rnsiins karrUronte hu’ kaltinai?as apsileidimu. Kliube po numeriu 324 Ri- rą dabar, francuzai priešin
io užmušus leitenantai Ru- J-S ??.° ' ver st. Grįžtant jam namo tusi ginklu. Bet jeigu fašis-
ben Ibarruri. 21 metų am 
žiaus Ispanijos komunistas.
Jis buvo pagarsėjusios Ispa-

prie jos nepripratę, ir todėl i 
ji jiems labai pavojinga.

AMERIKA PAŠALINO 
DU ADMIROLU.

se, kur Amerikos laivyną iš- apje iq;3o valandą nakties, tu anniia Afrikoj bus su
tiko beveik toks pat smūgis, 
kaip Pearl Harbor.

nijos komunistės Doloresos 
Ibarruri, žinomos kaip La 
Pasionaria, sūnūs.

1,300,000 VYRŲ JŪRIŲ 
TARNYBOJ.

NAUJAS KAREIVIAVI
MO BILIUS UŽKLIUVO.
Kongreso politikieriai ne

reikia r* PaRkti naują kareiviavi- oqo

nežinia kas užmovė jam mušta, Dakaras negalės gin- 
maišą ant galvos ir įmetė į tis. Pasiduos tada ir francu- 
upę, kurios vanduo dabar zu Alžyras Afrikoje, 
nelabai šiltas. Parėjo namo

Ma j oras LaGuardia 
Šaukia Romą.

Iš Berno (Šveicarijoje)

vyras visas šlapias. Kadangi 
Laivyno sekretorius Knox Kulešis yra diktas vyras, tai 

painformavo šalies spaudą, i o kaimynai nenori tikėti, 
kad dabartiniu laiku Ameri- kad kas nors butų galėjęs ji 
kos jūrių tarnyboje yra upėn įmesti. Jie sako, kad pranešama, kad pereitą ne- 
1,300,000 vyrų. Apie 1,000,- veikiausia iis pats upėn į- riėldienį tenai labai aiškiai 

esą laivininkų, apie makleno. Kiti gi kitaip spė- girdėjosi Nevv Yorko majo-
ir griež- užsiregistruoti. Registracija P?? ’k’ P.° rinkimų. Po- 200,000 jurininkų ( mari- ja. Sako, kadangi Kulešis ro LaGuardijos kalba, kurią
nuo na- daroma šią sąvaitę, 28, 29 ir; hpk^nams pumoj eilėj rv- nes) jr apje 100,000 vyru yra buvęs žymus komunis- įis pasakė trumpomis radijo ion__ ji_______ . i______ savn “dziabai. bet no šn- ..„i._ A______________________ ~ j„i__ ____ L __________ ___ • ____ .Bet karo vadovybė na-'30 spalių dienomis, o kny--P1 savo džiabai, bet ne >a- pakračšių sargyboj. 

- - lies reikalai.karo belaisvis, nes Hitlerio i 'iu,s-'aikob ?av0 ‘a'kininkais, gėlės kuponais .bus duo-;
siunčiamas įats Anglijon todel. I'fe“ net ,r areštų. J 

r & J (šiomis dienomis Helsinky
buvę areštuota apie 20 dar
bininkų, kurie pasisakė 
prieš nacius.

nuskrido.
damos lapkričio 4, 5 ir 6 die-: 
nomis.

SAKO. HITLERIS BOM
BARDUOS ANGLIJĄ 

NUODAIS.
Anglijos mokslininkas

Haldane pereitą nedėldienį 
pasakė civilinės apsaugos 
konferencijoj prakalbą, į- 
spėdamas apsigynimo dar
buotojus, kad Hitleris galįs 
rmogti Anglijos miestus 
nuodais. Todėl didmiesčių 
gyventojai turėtų but aprū
pinti dujakaukėmis. Vokie
čiai veikiausia pradėsią var
toti nuodingas dujas kuomet

NUŠOVĖ FARMERĮ.
Milford, Mass.—Čia mirė 

farmerys Aharonian, kuris

FINANSUOS GUMOS GA-
BYMĄ BRAZILIJOJ.
Amerikoje įsikūrė organi

zacija gumos gamybai Bra
zilijoj finansuoti. Brazilijos 
valdžia šį planą jau užgyrė. 
Jos skolinamais pinigais bus 
steigiamos gumos medžių 
plantacijos, statomos darbi
ninkams kolonijos, įvedama 
sanitacija, tiesiami keliai, 
statomi sandėliai ir superka-

AREŠTAVO 52 JAPONU.
Houston, Tex. — Pereitą 

nedėldienį federalinės val
džios agentai čia padarė eilę pataikė 
kratų pramonės distrikte iv (dant vaikams i taikini netoli 
areštavo 52 japonu? Buvo nuo namų. 
iškrėstos iš viso 66 vietos. __

tas, o dabar prisirašė prie bangomis Italijos gyvento-
-------------- parapi jos, tai buvę jo drau- jams. New Yorko majoras

KAVAI ĮVEDAMOS gai galėjo jį upėn įmurdyti, yra italas ir jis kalba Italijai
KORTELĖS. _--------------- -  _ itališkai. Pereitą nedėldienį

Šią sąvaitę "VVashingtonas DUKTĖ NUDURĖ TĖVĄ jisai ragino italų tautą pra- 
paskelbė, kad kavai tuoj IR PATI NUSIŽUDĖ. dėti “pasyvę revoliuciją” 

įvestos kortelės. Kiek-į Greemvich, Conn. — Ro- prieš savo talkininkę Vokie-

aliantai atidarys antrą fron- nią guma iš vietos gamin
ta Europoj, __ _ tojų.

buvo peršautas skaldant bus
malkas savo kieme. Kulipka vienam šeimynos nariui bus berto Maxwello namuose tiją, kuri atima iš jų duoną

jam netyčia, šau- damas 1 svaras kavos ant 5 pereitą nedėldieni įvyko iv čiulpia kraują. “New
sąvaičių. Vaikai iki 15 metų šiurpi tragedija. Maxwello York Times” praneša, kad
kavos negaus. duktė, 46 metų moteris, kė- majoras LaGuardia trans-

--------------  sinosi nusižudyti peiliu. Se- liuoja propagandą Italijon
MOTERIS NUŠAUTA, nas tėvas puolėsi ją stabdy- ka5 nedėldienį. Jo programa
DAKTARAS AREŠ- -ti. Duktė movė kelis kartus vadinasi: “Majoras LaGuar- 

TUOTAS. I peiliu tėvo krūtinėn ir nudu- (ka Šaukia Romą.”
East Haven, Conn. — Pe- rė jį. Paskui ji suvarė peilį Amerika stengiasi įvaryt 

reitą nedėldienį D-ro Kurzo savo krūtinėn ir pati mirė. kylį tarp Italijos ir Vokieti- 
vasamamy čia buvo nušauta Maxwello šeimyna prigulė- jos. Matyt, tuo tikslu nuo 
jo revolveriu Mrs. Jessica jo “aukštesnei klasei.” Šitos italų ateivių Amerikoje nu- 
Garrup, daili 27 metų am- tragedijos motivai nežino- imta ir Priešo dėmė. Italai 

mi, o jeigu ir žnomi, tai ne- čia dabar vaišinami kaip 
skelbiami. -dvaugiškos tautos žmones.

Buenos Aires mieste buvo 
sugautas Japonijoo šnipas, 
Goro Mižazaki. Argentina 

Brazilijos prokuioias, Gil- nutarė deportuoti jį Japo-

BRAZILIJA IMA NAGAN 
VOKIETIJOS ŠNIPUS.

berto de Andrade, kreipėsi į n,-;nn
Valstybės Saugumo Tribu- ‘ _ _______
nolą su prašymu, kad uždą- Iš Argentinos pranešama, 
lytų kalėjiman 8 Vokietijos kad Čilės respublikoj perei-
šnipus ir ištirtu vokiečių fir- tą sųvaitę buvo įvesta c^n- .. - .. ..
mos Herman Stoltz & Co. zura išsiunčiamoms užsie- z,aus geltonplauke. Policija 
veiklą. [nin žinioms. Isueme daktarą.

l
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APŽVALGA Savaitine Karo Informacijų Biuro Apžvalga. \Pareiškimas Pasiųstas Lenkiškiems Laik
raščiams ir Lenkų Valdžios Pareigūnams.

Hitlerio tvarkraštis.
Savo prakalboje Sportpa-M|/VX •! • v • . ,

DEMOKRATIJOS LAIMĖ- NEW YORKO LIETUVIU laste rugsėjo 30 d. Adolfas 1K1
JIMAS REIŠKIA IR LIE- , TARYBOS TIKSLAI. ‘ Hitle.L užlipino vosiečius, f “j“-1 •

TUVAI NEPRIKLAU- r kad S:a.m-rudas bus paim- Gam>bofc Komisijom paiei-
cnMVDc ls mu>^ korespondento ri,.rr, gunai svaine ku»i la k^.
SOMYBĘ. Vyt Katiliaus pranešimo c?. matoma trinius ir ^inima-

Šiomis dienomis Chicagos skaitytojai jau žino, kad šio- ' -^/-ngrauds oet^t .p:n;r
lietuvių delegacija lankėsi mis dienomis Brooklyne Įsi- lalko£1 da- l!§iau’ ne^ na
pas Illinojaus senatorių kūrė New Yorko Lietuvių 
Brooks’ą, kuris maloniai lie- Taryba, kurion Įneina visos 
tuvius priėmė ir prižadėjo lietuvių srovės ir organizaci-
padėti musų pastangoms at išskyrus komunistu

Tikiraasi, kad atsakymai į mažesne bausme. Tokie yra 
tuos paklausimus bu- gauti to nauiai pasiūlyto Įstatymo 
" nuostatai.

Ką :c J:ia prala-mejimat.

STATEMENT.
The Lithuanian Indepen- 

dence Day Committee, com- 
prised of representatives of

brutal form of inhumanity 
and persecution known to 
manland. It also knows 
that the Lithuanians are

r.u (žemiau seka ištrauka iš
UI VA Vy A X V. p/ X X X l X v <O VJ ■ i . f i •

- Lithuanian organizations in fomplelely powerless m
moKimei Davis, Ka-; session a . n L.• their own country, and that

if any acts of biutality are

ciai kada ne. s sau tą vaizda
vosi, ir rusų atsparumas ge

suda xė vokiečiu ar- . .
tvarkrašti. Tas vienas

faktai, nekalbini jau apie Ahant« Pe!BalS
rokai
milo ir tuo pagreitinti į - įeiškia 

ką įeiškia
and uniust accusations

demokratija, o demokratijai 
laimėjus visos pavergtos 
tautos atgaus laisvę, taigi ir 
Lietuva turės būti laisva.

“Aš noriu kad jus žinotu
mėt, jog jus turėsite pilną ma
no paramą siekiant to kilnaus 
tikslo, kad Lietuva butų laisva 
ir nepriklausoma valstybė.’’ 
pareiškė senatorius Brooks.

“Po 1918 metu, Lietuva bu
vo nepriklausoma valstybė per 
22 metu. ir per tą laikotarpi ji 
parodė pasauliui, jog ji verta 
nepriklausomybės ir savysto- 
vumo. Ji pasiekė aukšto gyve
nimo laipsnio ir jos produktai 
pasaulio rinkose buvo pripa
žinti kaip geriausi.

“Nelaimei, Lietuva buvo 
dusyk užpulta. Pirma jos že
mėn įsiveržė Rusija, paskui 
Vokietija. Abidvi okupac-ijo

Suvienytas Valstijas dabartį- patenkamai 

niame kare prieš agresorius ir vokiečiam? 
pokariniame atsistatymo dar
be;

“2) Visomis jėgomis pagel
bėti Lietuvos žmonėms atstei- 
gti laisvą, nepriklausomą, de
mokratišką Lietuvos vyriau
sybę ;

“3) Pagelbėti Lietuvos žmo
nėms. kenčiantiems okupaci-

kad Stalingr 
tas.

Bet įvykiai

Jis
žioplas duoti 
pasižadėjimą, 

bus paimti das

kaitą

das bus paimtas, Stalingra
das ne tiktai laikosi, bet dau
gėja dargi ženklų, kad vo- 

jos jungą savo tėvynėje ir Kječiu aimija vra linkusi nuo 
vargstantiems koncentracijos į Stalin’grado atsisakyti, ir gal
stovyklose;

“4) Palaikyti ir ginti gyvą
Lietuvos ir lietuviu tautos var- i., •u<xip pernai
dą Amerikoje ir kitur;

“5) Tarybos Šukiai: 
merikos pergalę! Už
klausoma Lietuva

tikiai
prasto

atsisakys, kaip nuo 
biznio; lygiai taip, 

i vyko su Mask-

tetalin^ latras ir ainst the le of Lith. founded aecusat.on that the 
tok! karą pralai- u|nian bdį c*įrcuIated bv people of Lithuania have

the Polish Nears Agency bee.n °r std> are 
PAT" and published in ?nd ^laughtenng the help- 
Kurjer Codziennv” on ess- tragicaUy soicken Po-

September 28. 1942, and in >mparttal observer,
“T^i^rtiv rbipatrnA-i” H- Foster Anderson, dele- 

karo vadai išdirbs. dusu dirbtuvės, bankai, įmo- o r h 9n *1049 ..„b gate of the Polish Relief
Turėdama tas infoimaei- nės atitenka priešui, - Jis pa- oeK 3

jas, Jungtinė Gamybo 1 :'rfa j savo iankaę daugumą
Išteklių Komisija, i kurią 1:rosavybės Šerų. mokėda- C^
dabar lema Anglijo? ir Jung- mar juoę tiesioginiai ar Sulat^? P^T . ,heeC 
tmių Valstijų atstovai, gale- netie Joginiai ---- fect that the Nazis themsei-

ar
popieriniais . , x .

tiks- ves were f°rced to mtervene 
to prevent the v.holesale*K U'UUCUXX1U1 XX LtlOmOv I 1 . /• 1 J J X* T4lkx - k*; zio sjaughter of hundreds of Po-t btuves bei įmones aa- , , T u t

Fund in Lithuania, writes in 
bis book “Borderland Rus- 
sia”: ‘‘The Lithuanians
v.ere doing their best with 
a very difficult situation and 
it is m y considered opinion 
that the Poles were decently 
treated, when one takes into

reguliuoti laivų, orlaivių ar rotaj, n9rb jv moka jam les and Jews by Lithuanians, account the iii feeling that 
tankų gamybą, kaip to rei- pelnus. Jeigu jusu drabužiai, u.50 .an<1 otnious a ^ad existed for years bet-
kalaus karo situacija. ramų įrengi ar kas kita Pie*e of Nazi \v een the two countries.”

D.iešbi patiks, iis atims iš ju- ‘"a‘ tbe„ed.lt0!U;'f lhe
šų. Jis neuavūgs, bet rekvi- Po.ll£h, Z«odakr1V C^,cagP 
zūos ir užmokės už tai po-‘.ef.used to publ.sh the at- 
...ieriniais pinnigais, kurių iis tlcle mentioned in his news- 

i Kongresą sali prisispausdinti, kiek tik PaPe.r’ statmS ,hat’ in hli 
istaty- jam patinka. Bet jūsų daik- °Pm.lon;

Biddle reikalauja mirties 
bausmes saboiažnink ims.

Generalinis 
Biddle kreipėsi

Prokuroras

\veen
(p. 171). Mr. Anderson also 
statės that the Lithuanian 
Government helped many 
Poles to escape to England 
by issuing Lithuanian docu- 
ments to them. (p. 196).

The Lithuanians are not 
strangers to suffering, per
secution, and oppression. 

1. They, likę the other Nazi-
lacr. o. OCCUpįed nations of Europe,

vos puolimu. Vokiečių nuo . ,
stoliai žmonėmis ir karo me-Prasydam^s is^el.stl. - , -’i.-’- •
diiaga Stalingrade buvo itin ^rs skirtų mirties baus- tai is jūsų bus paimti ir jus

.. , , rvA/A o»»r\*A L'olmimn iii nortomoTT’Cir zv o n tolo r\i_

it \vas “nothing būt 
Nazi propaganda.”

žymę-. 'ReikSlL'-uLneent- arba kalėjimą iki gyvo- JU nebematys#, o sui tais pi- de^ocra'tk^OTkTfeVhMked 
Panašios organizacijos h ruoti dideles jėgas ties Sta- Fa '?? uz kiekvieną sabota- nigai: jus nezinosit ką dary- . wanton and wide-

padu sutrukdė vokiečių ??/Irtą, uz snipmejimą u- uz ti, nes nupirkti jais nieko ne- bnlUllt , ,
o veiksmus kitose fionto k«okią pagalbą priešui. galima Jeigu jus esate far- ; di Į (l b,. the

Tokio įstatymo tikslas, sa- merys, tai viskas, ką tik jus ■’
ko generalinis prokuroras, užauginate, bus priešo pa- * "
yra bausti

Už A- 
Nepri-

____ su panašiais tikslais yra jauilingradu sutrukdė vokiečių
buvo neteisingos ir nereikalin- Chicagoje ir Bostone. Ar ne- kai 
gos. Lietuvai reikalinga laisvė vertėtų ir kitose kolonijose vietose. Pagaliau, jei kovos 
ir nepriklausomybė, ir aš esu pradėti ką nors panašaus or- ties Stalingradu užsitęs da 
tvirtai įsitikinęs, kad Jui^ti-ganizuoti? kiek ilgiau, vokiečių armijai
nėms Tautoms karą laimėjus. Kanados lietuviai senai teks susidurti su nauja Rusi- 
Lietuva vėl atgaus savo nepri- turi savo tarybą, tiK gai- jos žiema toli nuo lengvai 
klausomybę.’’ la> kad su ja negalėjo veikti apginamų centrų.

Ir čia senatorius Brooks socialistai, pati demoKratiš* bent 
užtikrino Chicagos lietuvius, klausia musų
kad siekiant mums laisvos ?rove- 
Lietuvos atstatymo, jis duos
pilną savo paramą. ANGLU KALBA—NE

visuomenės gali dar
džių, pasakytų aūie Stalm 
grado paėmimą

FRANCUZIJOJ SUSTIP
RĖJO POŽEMIO SPAUDA

‘‘Neue Zuericher Zei
tung” praneša, kad paskuti
niais laikais neokupuotoj 
Prancūzijoj labai sustiprėjo 
“požemio spauda,” kuri yia 
leidžiama ir platinama slap
ta.

Keli mėnesiai atgal Lais
vųjų Prancūzų atstovas, kal
bėdamas per radiją iš Lon
dono i Francuziją. pareiškė, 
kad trys požemio laikraščiai 
neokupuotoje Francuzijoje 
spauseina 100,000 egzemp
liorių ir turi apie 800,000 
skaitytojų.

Dabar gi Šveicarijos laik
raštis, “Berner Tagwacht,” 
sako, kad Francuzijos pože
mio laikraščiai turi jau kelis 
milionus skaitytojų. Ir fran
euzų visuomenės nusistaty
mas dabar seka tes spaudos 
vedamą liniją.

Požemio spauda griežtai 
pasisakė prieš ėmimą Fran
cuzijos darbininkų Vokie
tijai, ir Lavalis nedrįsta dar
bininkų prievarta imti. Pe
reitą sąvaitę buvo laukiama, 
kad jis paskelbs privalomą 
darbininkų konskripciją, 
kaip to reikalauja Vokietija, 
tačiau jis nedryso to pada
ryti. Jis kalbėjo kaip žmo
gus, kurio kinkos dreba iš 
baimės. Jis pasakė, kad 
Francuzijos darbininkai ga
li vykti darbų dirbti Vokie
tijoj liuosu noru; o jeigu 
nevyks, tai ne patys galės 
pasiaiškinti ginkluotoms vo
kiečių jėgoms, kodėl ne
vyksta

AUrDIVACniTiiurui\vj C ALTVDr JS* T 1 OIL.

‘‘Vienv-

J know from tragic experien-
,- . . in c°ynti ie> occupied ce what it means to be help-

imta maitinti jo tautą; o jei- v v?* ^-e mfeience less and at the mercy of a
mu visus asmenis, kurie, no- gu jus dėl to badausite (tuk- 1 e J ua^ an peop e, o cruel oppressor. They have
rėdami pagelbėti priešui, stančiai ir tūkstančiai Euro- suffered too much themsel-

comzi oo o want to įnflict suffer-
ing and persecution upon 
their neighbors.

Any inference to the cont- 
rary is nothing būt mali- 
cious propaganda, and a slur 
upon the good name and re- 
uutation of a nation that has 
become known throughout 
ihe vvorld for its peacefuL 
ners, humanity and serupu- 
lous consideration for the 
rights of others.

Lithuanian Independence 
Day Committee:

Lon L. Labanauskas, 
Chairman; 

Edward J. Kubaitis, 
Secretary.

--------------- t
Pakėlė Variaka- 

siams Algas.
Bet mechanikų algas Det

roite “įšaldė.”
Karo Darbų Taryba pe

reitą sąvaitę padarė du 
stambiu žingsniu darbo jėgų 
srity. Iš vienos pusės ji pa
siūlė pakelti vano, švino ir 
cinko kasėjams algas, kad 
darbininkai iš tų kasyklų 
nebėgtų kitur geresnių už
darbių jieškoti, o iš kitos 
pusės ji nutarė sustabdyti 
kvalifikuotų mechanikų bė
gimą Detroite, kur 30,000 
mechanikų algos tapo “įšal
dytos.”

Variakasiai Idaho ir Utah 
valstijose gaus po $1 į dieną 
daugiau, o vakarinėse valsti
jose—po 21/2iki 12 Vo centų 
į valandą daugiau. Bet kai
nų administratorius sako, 
kad vario kompanijoms ji
sai neįeisiąs kelti metalo 
kainų.

Karo Darbų Taryba sako, 
kad Detroite mechanikų al
gas būtinai reikėjo įšaldyti, 
kad dirbtuvės neviliotų jų 
viena nuo kitos.

Tuo pačiu laiku Washing- 
tone ruošiamasi išleisti įsta
tymą, kuriuo darbininkams 
butų uždrausta mesti vieną 
darbą ir eiti kitur dirbti. No
rima įvesti net darbininkų 
konskripciją, kad juos butų 
galima imti ir siųsti tenai, 
kur jie reikalingi, o ne kur 
jiems norisi dirbti.

Senatorius Reynolds siūlo 
jau panaikinti 40 valandų 
darbo sąvaitę ir viršlaikio 
mokestį iki 57 valandų.

tinkamu griežtu-

......., S 2bkod,°ažaar/nŠti '•“'i1 roUnoJ^iįenlS’^ and S^aziSccu-

rn“ntsbaa- sr

rvacionuoia vyru pajėga.
‘Mes mokėmės racionuoti rius, arba
IV 11 J____ • - «

tikslas taip pat yra išplėsti pasakys, kad nukariautieji 
dabar veikiančių Įstatymų turi badauti, nes pergalėto- 
nuostatus link asmenų, kurie iai turi būti sotus. Pagaliau, 
slepia priešo agentus, priešo karo pralaimėjimas reiškia,
tautų ginkluotų pajėgu na- kad jus galite būti pasmerk-_

kurie yra isitrau- tas vergauti — pasmerktas

e
Nazis

themselves, is impossible to 
believe by a vvorld that has 
come to cannote Nazism
with the iovvėst and moM

Juozas Tysliava
bė j” rašo: medži

“Daily News įdėjo laišką, me mokyti 
kuriame kažin koks nusmukt- pajėgą." Padaręs tokių prasižengi- Tokie tipai dabar yra žino-
kelnis siūlo uždaryti kitatau- šitie prezidento Roose- mų asmuo butų baudžiamas mi visuose kraštuose, neiš- 
čių laikraščius ir radijo pro- velto 
gramas... ‘for the duration’. pereitą

iagą; dabar mes turi- ]<ę į kenksmingą veiklą prie- kokio nors Quislingo ar La- dėžius- F* 
lokytis racionuoti vyrų čq naudai. valio puslaugiu pritarimu, kiame kare

Pralaimėjimas to- 
reiškia, kad jus 

netenkate visko: laisvės, 
srvvv-5 nuosavybės ir dargi

žodžiai, pasakyti už- mirtimi arba kalėjimo baus- skiriant nei musų krašto. Jus isdrįsit sakyti,
tą sąvaitę, rodo naują, me iki gyvos galv os, arba, busite pasmerktas vergautiac* t0 nemėgstaie.• • • • • a-• • • * • «’ i* • • 1 I f ^>7 t j“Dar vis atsiranda žmonių, dideli žingsni Į visuotiną, to- jei teismas rastų galima, ir ir kalti sau pačiam vergo re-! Office of War Information, 

kurie nežino, kad tu laikraščiu talini kaią. Jų reikšmė via ' ” ~ ~ ★
ir radijo programų dėka. vadi- labai didelė. Jie iškėlė pro- - r
narni kitataučiai yra išpirkę biemą, kaip tinkamiausiai
milijonus dolerių vertės karo naudoti darbą karo garny- J --  '•••F' _
bonų. | bcj. ir įspėja, kad ši proble-

“Rodos, jau laikas butų vi- ma turi būti išspręsta, dargi 
šiem? žinoti, kad ‘kitataučiai.’ jei dėl to darbininkams šiuo 
kaip ir ‘tikrieji amerikonai’ tarpu tektų atsisakyti nuo ’ 
šiandien kovoja už visų tautų dabar turimų darbų. Tais 
laisvę. žodžiai? prezidentas numa-

“Sakyti, kad ‘they may be to galimybę imti Amerikos 
better Americans when they vyrus konskripcijos keliu 
come to talk. read and think bet kokiems darbams — gi- 
English,’ gali tik toks žmogus, riose. laukuose, dirbtuvėse 
kurio galvojimas panašus Į —kokie tiktai bus reikalingi 
‘oneway’ gatvės trafiką. pagreitinimui pergalės mu-

“Kodė! negalima būti kelio- šio laukuose. Tie žodžiai nu- 
mis kalbomis kalbančiu ir gal- tiesia kelią sudarymui iki 
vojančįu amerikonu ? Paga- 1943 metų pabaigos 65,000,- 
liau, kuo anglų kalba yra ame- 000 žmonių armijos nramo- 
rikoniškesnė už ispanų, fran- nei ir kovai. Tai reiškia pusę 
euzų. lenkų, rusų ar lietuvių šalies gyventojų.
kalbas? Prezidento žodžiai buvo

Jungtinių \alstiju konst’-i ypatingai svarbus dar ir tuo, 
tucija nieko nesako apie ta>-'pad ji? Iškėlė reikalą numu

šti į armiją šaukiamų vyrųkokia turi būti oficialė šios ša 
lies kalba.

“Patys amerikonai, kaip. pa
vyzdžiui. ‘New York Times’, 
andai pastebėjo, kad kalba nė
ra mastas žmogaus vertei ma
tuoti.

“Išskyrus indėnus, visi 
—ateiviai iš senojo pasaulio.

“Ir Kristupas Kolumbas, at
vykęs į Ameriką, nekalbėjo 
angliškai...”

amžių, Įtraukiant i ją 18 ir 
19 metų vyrus. Prezidento 
pasiūlymas susilaukė greito 
pritarimo iš Kongreso. Pe
reitą sąvaitę abiejų rūmų 
karinės komisijos pritarė Į- 

mes 1 statymui paimti apie 2,500,- 
000 vyrų po 18 ir 19 metų 
aimiios tarnybai.

T2S tiesa. Anglų kalba A-Taigi Lavalis nusiplovė 
rankas ir palieka ši opų nierikoje yra ateivių kalba, 
klausimą patiems žmonėms lengvas BUDAS
spręsti. Jis nedrįsta Hitlerio I5M0KT ANGLiskaI. 
įsakymo vy Kinti, nes žino, Rankius reikalingiausių žodžių ii 
kad franCUZų tauta sukiltų pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
rtrioč tui * ta’P lengvai ir suprantamai, kad kiek-

... . vienas jjali greitai išmokt kalbėt ang.
Ir šitokį vieningą francu- liškai. Joje telpa netik atekin žo- yra reikalingi

“Planuojamas ūkis” alian
tams paremti.

Formuojasi planuojama? 
ūkis, kuris apima visą prieš 
Hitlerį kariaujanti pasaulį.

Visi Jungtiniu Tautų na
riai buvo užkviesti patiekti 
sąrašą dalykų, kurie jiems 

karo ir civb
zų nusistatymą prieš priva- ma*,’(£bočTiešk^n'a4žiS Ham vartojimui, ir taip pat
lomą darbo tarnybą suce---------- ’—“—------------------
mentavo Francuzijos pože
mio spauda, sako “Tribūne 
de Geneve.”

mai
SUCe- nore. nuėjus krautuvėn, pas daktaru duoti ŽiniU apie ju Ūkiškus

s“ fonetilku^ištannui ^įramatiki išteklius ir patiekti tas visas 
AntI?-P^int* Jr pagerinta laida informacijas bendrai garny-Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 96.
ICaiua ••••••••••••••• .« 860 bos ir išteklių komisijai čia.

Trecit ’em 
with kindness and

Apžiūrėk savo elektrikinius prietaisus šianden. Jeigu jie reika
lauja pataisymų, paduok juos savo kainainystėj elektrikinių daik 
lų pardavėjui pataisyt.

Atsimink—dabartinių, savo elektrikinių prietaisų gal jus naga 
lesite pakeisti. Pataisius juos dabar, jie DIRBS reikalingą laiko 
tarpi.

DYKAI LITERATŪRA Bostono 
Edisono Košt umerams. Ta reikš
minga knygytė duos geru faktų 
kaip

JUOS LAIKYT DARBE!
Ta knygutė sutaupys jums Laiką, 
Pinigus, Darba ir Rūpesčio.*

Paprašyk jos kilę kurtoj

VMTtO Į <į-r<TtS Į 
1

’BOSOS ' 

L«5TAMrS
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS JLIETU V i įJ GYVENIMAS | KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Lietuviškų penktakojų veik- tė, ir tą sukolektuotą iš geros 

la prieš demokratus. , valios žmonių, o ne iš savo
Brooklyne nuo pat karo larP°-. To(s.« organuos 

pradžios yra Įsikurs lietu- t,k ant popteros.
Vili komitetas karo bonams Bet paklausykit, kaip jie 
pardavinėti To komiteto pradės apie savo ‘ galybęįtoS'yJ’j E1-dieMi

Baisusis Chicagos Banditas

chorai, kliubai ir kita. Žmo-Kiek teko sužinoti iš patiki-.................. ., ,mU šaltiniu, tas komitetas

komunistai jau svietą “val
do.” Kaip žinai tą jų blofą,

yra pardavęs jau netoli uz 
milioną dolerių karo bonų. 
Jungtinių Valstybių iždo 
departamentas su Morgen- 
thau priešaky yra labai pa
tenkinti to komiteto darbuo
te.

Jeigu tam komitetui nesi
sektų, suprantama, ir musų 
penktakojai nesinervuotų. 
Bet kada tam komitetui se
kasi, kada jis viename pa
rengime gali parduoti dau
giau kaip už 30,000.00 dole
rių karo bonų, tai “Laisvės” 
penktakoiai neriasi iš kailio 
ir tą komitetą plusta. Sako, 
kad jis yra “fašistinis.”

“Laisvės” 234 numery sa
koma : “Brooklyne, tie patys 
elementai, kurie 1941 me
tais balandžio 20 dieną lai
kė konferenciją, ir buvo su, 
darę ant Hitlerio plano tero- 
ristų-smogikų komitetą.”

Pagal penktakojų logiką, 
jeigu jie jos turi, išeina, kad 
žmonės, kurie remia Ameri
kos valdžią ir stengiasi su

yra

tai tik nusispiauti.

Penktakojai grūmoja 
kliubams.

Spalio 11 d. New Yorko 
valstijos lietuviški kliubai 
turėjo konferenciją ir įstei
gė New Yorko Lietuvių 
Kliubų Federaciją. Toje 
konferencijoje delegatai 
vienbalsiai indorsavo Į de
vinto New Yorko kongresi
nio dist rikto kongresma- 
nus W. J. Draguną-Drake. 
Tas indorsavimas buvo lyg 
peilis po kaklu lietuviš
kiems penktuko jams. Jie 
per savo “Laisvutę” (nume
ri? 243) suriko: “Kas juos 
Įgaliojo užgini Dragūną?”

“Niekas!” mes jiems 
sakome.

Bimbai, žinoma, pikta:

Čia yra parodytas tas baisusis Chicagos banditas, Irvin Ru
dens, apie kuru plačiai buvo rašyta pereitame “Keleivio" 
numery. Jis pats prisipažino padaręs apie 75 plėšimų ir ki
tokių prasižengimų per kelis mėnesius. Norėjęs “linksmai 
pagyventi.“ ntA buvo nutaręs nusižudyti. Jis buvo suimtas 
ir sužeistas plėšimo metu. čia jį laiko Chicagos policmanas.

CHICAGO, ILL.
Adv. Olis kandidatuoja į

miesto teisėjus.
Spalių 18 d. adv. a. 

buvo susaukęs politišką susi-

mentai. dasi; buvo keliatas ir mažų
Iš susirinkusių žmonių vaikų, kurie nebuvo ramus, 

nuotaikos ir ūpo atrodė, kad o tėvai nesistengė juos su- 
jie balsuos už adv. Olį lap- drausti. Svetainėj irgi nebu-Olis , ... ,kncio 3 d. Nors p. Olis yra vo kas prižiūrėtų tvarką.

įmkimą, kad paagituoti bal- A. Smetonos salininkas, bet Programai vykstant,
Lt-otojus balsuoti už jo kan- ?.er.al,’r.l®s (^uris (trejos) :
uidatira i municipalio teis- adv. A. Olis bu ių išrinktas j daros; prie durų . 
mo teisėjus. Jis kandidatuo- Į Chicaga jau turi žiopso be bilietų praeiviai,
a lepubnkonų tikietu. Susi-'?.en? įetuv* Rišėją, tai p. trukdydami programai sce- 
r.kima buvo su pamar°i-: ^lurU birtų gerai, kad ture- rioje. Už tokią netvarką kai

rumais: buvo kalbu, dainų ii kitą teisėją lietu- ta rengimo komisija.
b juoku. Žmonių buvo ne-,vL tadą butų geresnė rėpi e-( gimano Daukanto Drau- 

izentacija lietuviams ir Lie- ijai programą ildė Suval- 
uvaL. Suprantama, vieni lie- gįįčiųF Čraug?joHs Choras.

žmones susirinko ne pagal tbviai į0 neisnnks, nes per- Vaidmo “Lietuviškas Vestu- 
lietuviams Įprastą madą —mažai balsuotojų, bet Olis vesy> Neperdedant, reikia 

i nepavėlavo. Buvo skelbta, jĮHJ1 neblogą vardą ir tarp pasakyti, kad ŠĮ sykį choras

svetai- 
stovi at- 

prie durų stovi ir

i ir.kima
i

juokų 
maža.

Reikia pažymėti, kad

Kas tik rimtesnio, kas tik ge
resnio bandoma sukurti, tai 

, t musų penktakojams — “Fa- 
at‘ šistų darbas.” Net karo bonų 

pardavinėjimas, ir tas jų
x . . akimis žiūrint—“fašistini

lietuviški kliubai, kūnų nu- darbas;- Ot, duokit kokia
neto j konferencijoj dalyva- šimti ' Sulin0
vo 9, visai jo nesiklausė ką ............. -
indorsuoti. Jes sir, pasielgta
nelabai gerai, kad neturint 
penktakojų Įgaliojimo, imta 
ir užgirta W. J. Dragūno 
kandidatūra Į kongresma- 
nus. Gevalt!

SAKO, GALI PRITRUKTI 
MAISTO.

Massachusetts Farm Bu- 
reau Federation vėl Įspėja 
visuomenę ir valdžią, kad 
ateinančiais metais Ameri
kai galės pritrukti maisto,

tai busit “demokratai." jeigu nebus sustabdytas dar- 
,r , ., ~ ;bimnkų iš farmų ėmimas,kuomet Įtūžusiai diena Jau dabar dal.bJninku -;ek

dienon vis tas pats ir tas cumažėj0, kad farmeriai za- 
pats kartojama, tai zmo- j3cja

diktatūrai,

naikinti hitlerizmą,
“hitlerininkai.”

Bet ar ištikrujų nebus tik 
Hitlerio agentai tie šmeiži
kai, kurie karo bonų platin
tojus šmeižia?

Lietuvių komitetas rupi; 
naši kiek galėdamas padėti 
Jungtinėms Valstijoms karą jų delegatus, 
laimėti, o komunistai tą ko
mitetą dergia ir juodina jo 
vardą. Toks “Laisvės” dar
bas yra labai aiški talka fa
šistiškai ašiai.

Laisvininkai užkimusią ri Į New Yorko gubemato 
gerkle rėkia, kad jie eina su rius. Jeigu jie butų tai pada- v]ci žino, kiek jiems rupi A-j 
demokratinėm valstybėm. įę, aišku, kad “Laisvės” ko- merika. Pavyzdžiui, kai lie-- 
Bet ar tai nėra melas? Jeigu misarai butų juos pagyi ę. i tuviai aukojo pinigus ambu-’

. liansui pirkti, tai vyriausis
jie New Yorko Lietuvių Taryba komunistų čyfas Bimba vos- 

ir penktakojai. Y0S išstenėjo 25 centus!
Lietuviai jau žino, kad 

iš komunistų yra

nems nusibosta klausyti: 
Tos jų zaunos, kad kas tik 
negarbina Maskvos, tie yra 
visi “fašistai,” tiek jau nu-Penktakojų organas plus

ta visus kliubus, o ypatingai bluko, kad visuomene ne- 
kurie neatsi- kreipia i jas jokio dėmesio.

i kad prasidės 2:30 po pietų 
Aš atvykau Į svetainę 2:07, 
ir jau radau pilną žmonių.

Programa prasidėjo da 
• prieš paskirtą laiką. Kalbė- 
i tojų buvo keliatas: buvo net 
'patsai senatorius Brooks at
vykęs iš Washingtono. Kai 
i p. Brooks išsireiškė, tai jisai 
griežtai stoja už laisvą ir ne- 

: priklausomą Lietuvą.
Pasakęs neilgą kalbą, p. 

Brcoks vėl skubiai gryžo Į 
AVashingtoną.

Kitas geras reiškinys: lie- 
tuvys advokatas I. Grish ta
po paskirtas Illinois valsti
jos prokuroro padėjėju. Ta
me pat susirinkime adv. I.

kitataučių. Linkime, kad jis 
butų išrinktas.

Programa tęsėsi ir baigėsi 
visokiom kalbom, dainom ir 
iuokais. Višakio Ruda.

n choristai pasirodė ko pui
kiausia: atskiri asmenys sa
vo roles atliko gerai ir cho
ras su savo naujom dainom 
atsižymėjo puikiai. Prie taip 

’ _ _ . puikaus prisiruošimo daug
S įmano Daukanto Draugi- pastangų pridėjo choro mo- 

jos vakaras. kytoja p. Anna Metrick ir
Lietuvių Auditorijoj buvo draugas A. K. Valukas. 

rengiamas koncertas. JĮ ren- Taip pat ir visi choristai 
gė Simano Daukanto Drau- nuoširdžiai darbavosi; jų 
gija paminėti 49-nių metų balsai buvo gerai suderinti, 
savo gyvavimą. Susirinko Vyru sekstetas gražiai su- 
nemaža žmonių, bet reikia dainavo. “Vestuvių” tėvas ir 
pasakyti, kad publika nebu- motina, o ypač svočia, roles
vo pavyzdinga. Aš pastebė- atliko gerai, 
jau, kad tai buvo kaltė kon- Simono Daukanto Drau- 
cėrto rengimo komisijos, gijos astuoni nariai gavo do- 
kad nesutvarkė gerai vaka- vanų už tai, kad per dvyliką 

Grish buvo prisaikdintas ir iro. Pildant programą žmo- metų nesirgo. Vakaras užsi- 
jam Įteikti reikalingi doku-,nes tam savęs šnekasi, kukž- baigė šokiais. V. M. Rinks.

pagaminti tiktai pusę 
tų produktų, kurių pagami
no šiais metais.

SHRDOVJS

klausė bimbukų ir padarė perpykę, kad niekas jų ne- 
tokią “kiaulystę.’ Kliubų klauso, komunistai pradėjo
delegatai savo konferencijo
je turėjo užgirti ne lietuvi

Washingtono žiniomis, iš 
Rusijos atvyksta Amerikon 
gumos ekspertas.

. , . . Neokupuoton Francuzijon
gesinti padalysią viehy valdžia Įsileido 500 

■' • taip ir taip. net Ras gi jų g
Dragūną, bet Izraeliu Amte- grąsinimų bijosi? Komunis-

tu “galybę” visi jau žino. Ir

jie eina su demokratinėmis 
valstybėmis, tai kodėl 
šmeižia tuos lietuvius, kurie
deda savo pinigus demokra-i tie musų miest0
tinei Amerikai. _ Ju be pi- penkįakojaį yra tiki-i kome- naudos

komunistai sabotažuoja lie
tuvių pastangas, kurie pini
gus kelia.

DETROIT, MICH.
Lietuviai, BALSUOKITE 

November 3, 1942 
už WILLIAM E. DOWLING

for Prosecuting Attorney 
of Wayne County. Michigan.

dijantai. Buvo kadaise lai- tiek, kiek is ožio yra pieno, 
kai, kada Brooklyno komu- °dėl niekas ių dabar ir ne- 
nistai turėjo šiokios tokios bepaiso. New Yorko Lietu-

• i j intakos lietuvių organizaci- Tarvba Įsikūrė be jų ir 
Tas komitetas non, kad Bet nuo lg39 met kai gyvuos be jų geriau, negu su

lAl/vinnoc’ lznrlo rr\7_ » ____ ’T' ______i _ _____ _•__i___kiekvienas lietuvis, kuris gy
vena New Yorko apylinkėje, 
priduotų savo vardą, pavar-

Stalinas pasibučiavo su Hit- ial?- 
Ieriu, ta jų intaka pradėjo 
nykti kaip kamparas ore.uę ir uz kiek p.rko bonų, ,r tjk £ čia Hft.

kad priduotų bono serijos , taIįįnink^ti. kaip tik 
numerp Toks uzsiregisUavi- d j kautį „y kr aie 
mas j-ra reikalingas kad mes į c0Jming;> žmon& pradė- 
zinotume kiek pnsidejome j 8,alintis k f nu0
savo parama prie sios salies, -Hjt] J - Kad/ Hjt.

skaito.

Tegul jie sau pyksta, 
niekas su jais nesi-

Vyt. Katilius. LENKTYNIŲ PAJAMOMS PADEDANT
COLLINSVILLE. CONN.

Mirė K. Dinebergas. ilgametis 
“Keleivio“ skaitytojas.

Pranešu liūdną žinią, kad 
rugsėjo 20 d. čia staigiai mirė 
Karolis Dinebergas. 58 metu 
amžiaus lietuvis, kuris per 32

kurioje gyvename. Tada ,eris pradėjo prieš sav0 part. 
y1”; n3ekas neSaĮ®s pnme- ner| gtabną karą, mūsiškiai
Mes parodysime juodu ant ^aRkt ^ir ^ad? 0 metu be pertraukos skaitė “Ke-
balto kad mes gen sios sa-fad dabar‘ au jie 
lies patnjotai, kad mes gau- ..d/mokratijos šalininkai.” 
saai rememe sali, kun mu- įitokia veįdmainiška politi- ;e’ 
mis priglaudę atbėgusius ka Iutinai uos dis£edi. - 
nuo Rusijos despotizmo. tavo

Tos bonų registracijos
musų penktakojai labai nu- Brooklyno lietuviai, pa- 
sigando. Jie kaip visur, taip ma^ę e penktakojų tikslus, 
ir bonų pirkimą “remia” tik Padėjo organizuotis. Jie su- 
liežuviais. Mat, pas juos to- organizavo karo oonams 
kia viera: rėk kiek drūtas, pardavinėti komitetą. Jie

‘New York at ie.

kivį.
Velionis buvo gimęs Lietuvo- 
Jono ir Elenos Dinebergu sū

nūs. Baubštų kaime. Pašvitynio 
parapijoj. Joniškio apylinkėj. 
.Amerikon atvyko 1910 metais 
ir tuojau užsirašė “Keleivį,” ku
ri prenumeravo ir skaitė iki pa
skutinės savo gyvenimo dienos.

Atvykęs iš Lietuvos, Dine 
bergas apsigyveno Waterbury-

pirkite karo bonus!” o pa- nuorganizavo ------------------ r—
tys nei nikelio neiškrapstys , a.r parado komitetą, Collinsvillę ir nekurį laiką 
iš kišenės. Tai tokia jų “pa- . isvyst® New Yorko oninso kompanijai; pa
rama” musų šaliai. Bonų re- lietuvių Taryba. O dabar
gistracija parodys, kad ko- susiorganizavo ir Neuj 
munistai Amerikos neremia. ^°jko .^tuviškų Kliubų 
Todėl jie ir nusigando. Federaciją. Ir jus žinote,

Jus sakysite, kad aš me- ka(\ v.lsa. tai P\*es
luoju, kad aš noriu apšmeiž- Penktakojų norus. Kaip kliū
ti buvusius savo “frentus.” l\al’ 1P draugijos ir knau- 
Ne. Aš juos labai gerai pa- euj lokalas tiems darbams 
žįstu. Kuris tik iš jų dau- Patarė. Gvoltas tarpe penk- 
giausia rėkia, tai tas mažiau- takoju
sia prisideda. “Laisvė,” kaip ir papras-

Paimkime kad ir ambu- tai, kas tik lietuviška, kas 
lianso pirkimą. Musų orga- lietuvių gerovei, viską mai- 
nizacijos davė gana daug šo su žeme. Jos akimis žiu- 
pinigo, o ką jų organizaci- rint, New Yorko Lietuvių 
jos davė! DolerĮ-kitą prime- Taryba yra “profašistinė.”

persikėlė j 
dirbo paskutiniais laikais pelnė sau duoną Bristol B ras s Co. dirbtuvėj, 

Bristolyje.Velionis buvo vedęs Oną Urbonaitę, kuri dabar lieka našle; prie jos lieka sūnūs Jonas ir duktė Olga. Lietuvoje velionis turi dvi seseris ir vieną brolį.Palaidotas Calvary Kapinėse Waterbury, Conn.
Mrs. C. R. Cooper

4

bet 1919 metais

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę Įdėkit Į juos 
nemažiau kaip dešimtą 
uždarbio dali.

savo

Mr. WILLIAM E. DOWLING 
yra dabartinis Prosecutoris dė! Wayne County.

Užimdamas tą urėdą iki šiam 
aikui, jis atsižymėjo savo veik- 
umu persekiodamas ir bausda
mas visokius piktadarius ir blė 
dingus visuomenei gaivalus.

Už savo pavyzdingą ir nau
dingą tarnystę jis tapo nominuotas į Prosecutor vietą nau- 
iam terminui nuo Demokratu Partijos.

Mr. William E. Dowling yra 
gabus, energingas ir teisingas 
asmuo. Jis pripažįsta, kad vi
suomenės labui, valdžioje turi 
dalyvauti visų tautų atstovai, ir 
darodymui to. jis paskiria savo 
Assistentu taipgi energingą ir 
veiklų lietuvį-Advokatą Alex 
Conrad. kuris pavyzdingai pildo 
Assistent Prosecutor pareigas 
ir garbingai atstovauja savo 
tautiečius lietuvius.Todėl visi lietuviai Wayne 
County yra kviečiami Balsuoti 
už WILLIAM E. DOVVLING ir vėl išrinkti jį Prosecurng At- toraey kaipo pilnai tinkamą tam urėdui asmenį.

V. W. BUDWIDES.

D AUGIAU ka'p dvylika mi'iorsų 
dolerių bus perduota Į Valstijos 

iždą, jeigu lenktynės bus tęsiamos.
šiais 1942 metais Massachusetts 

surinko iš lenktynių $3.000.000.00 
mokesčiu. Valstija gavo iš lenktynių 
per $17.000.000.00 pajamų.

Niekas nėra verčiamas lankyt ark
lių ar šunų lenktynes. Tie, kurie vyk
sta popiet ar vakare praleisti laiką, 
sumoka tą milžinišką sumą kaip liuo- 
s© noro mokestj. Kad ir butų lenkty
nės uždarytos, daugelis vistiek loštų. 
Bet jei jos butų uždarytos, valstija 
netektų apie $3.000,000.00.

Lenktynių mokesčius Įstatymas 
skiria Senatvės Pašalpai. Balsavimas 
aiškiai parodė, kad didelė didžiuma 
neri tą paša'pą musų seneliams pa
laikyti. Bet jei mokesčių iš lenktynių 
nebus, tai šitą pašalpą galima bus 
palaikyti titkai pakeliant nekilnoja
mos nuosavybės mokesčius.

Kemianties vėliausiais Taksų 
Kcmisijonieriaus apskaičiavimais. 
Massachusetts mokesčiai, dė! suma
žinto gazolino vartojimo ir karo me
to permainų, per ateinančius metus 
nukris daugiau kaip $19,000,000.00. 
Valstija negalės to pakelti nepadidi- 
nant taksų ant namų. O padidinti 
taksai reikš beveik namų konfiska
vimą.

Jeigu apie $3.000.000.00 pajamų 
iš lenktynių nebus per metus gauta, 
tai apie $700.000.00 tos sumos turės 
sumokėti nekilnojamos nuosavybės 
Suffolk Kauntėj; kiekvienas namas 
turės pakelti dali šitos naštos.

Karo metu pinigai Valstijai reika
lingesni negu kitados. Kad taksai ne
pakiltų ir seneliai turėtų pašalpą. šių 
metų utarninka, lapkričio 3 d., eik 
Valsuoti. Balsuok YES už šunų lenk
tynes ir YES už arklių lenktynes, ku
rios atneša daug pinigų valstijai.

LENKTYNĖS YRA DAVUSIOS PER $17.000,000 00 
MASSACHUSETTS SENO AMŽIAUS PAŠALPAI

To vete on ihe loltowing, mark a Cross (X) m the sjuare at the rigtit d YES

REVERE RACING ASSOCIATION. Ine.
Edward M. Gallagher. President

1. Shail the pari-mutuel system of betting on licensed 
horse races be permitted in this county?

2. Shail the pari-mutuel system cf betting on licensed 
dog rcces be permitted in this county?

NO
YES X
X0
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jai. Pradėjai nuo aniuolų, o 
užbaigei ant varlės.

—Taip, tėve, laisvės nori 
visi: ne tiktai aniuolai, bet ir 
varlės.

—Tfu... ant tokios šnek 1 
tos tik nusispiaut!

—Tik nespiauk, 
prieš vėją...

' pritarė. Trockiui pavyko iš
sprukti, bet Stalino agentai 
surado ji Meksikoj ir tenai 
nužudė. Yra net tokia komu
nistų organizacija, kuri ko
voja prieš Stalino diktatūrą. 
Taigi matai, tėve, kad ir 
prieš ji eina tokia pat kova, 
kokia kitąsyk ėjo danguje.

—Ale prieš Staliną bun- 
tavojasi ne visi, Maike.

—Tas tiesa, tėve. Kiek
vienas ponas turi paklusnių 
sau tarnų. Prieš Dievą irgi 
ne visi aniuolai sukilo. Nuo
lankesni visada pasilieka sa
vo valdonui ištikimi vergai.

Tokiu spasabu tu, Maike, 
pripažįsti, jog musų pote
riuose vra pasakyta šventa 
teisybė, kad kaip yra dangu
je. taip ir ant žemės. Velnias 
niekur nemiega.

—Ne, tėve, čia ne velnias 
kaltas. Kuomet danguje Įvy
ko pirmutinis aniuolų suki
limas, velnio da nebuvo.

—Na, tai kas juos subun- 
tavojo?

—Tai padarė jų pačių no
ras buti laisvais, tėve.

—Ar tai jie buvo laisva
maniai?

—Laivės nori ne vieni tik 
laisvamaniai, tėve. Tai jau 
toks yra gyvybės instinktas. 
Kiekvienas gyvas padaras 
nori but laisvas. Paimkim, 
pavyzdžiui, varlę. Rodo?,

—Dėl to, kad jie Stalino jos gyvenimas nepavydėti- 
diktaturai pasipriešino. Ir nas. Rodos, jai butų geriau 
ne vien tik jie buvo susau- visai negyventi. O tačiau pa- 
dyti. Beveik visi pirmieji mėgink ją sugauti: matysi, 
komunistų vadai buvo išnai- kaip ji bėgs! Matai, varlė

ėjimas 
Maikio su Tėvu

—Gut mornink, Maik! Iš 
kur taip bėgi?

—Iš mokyklos, tėve.
—Pasakyk, ką tu su tuo

mokslu darysi?
-Mėginjsiu laimingesnį kinti. Ir taip pat buvo likv i- irgi nori but laisva!

gyvenimą sukurti.
—Maike. aš mislinu, kad 

tu darai misteiką. Per moks
lą laimės nepasieksi.

—Tai kaip ją pasiekti?
—Aš vokuoju, Maike, kad 

musų laimė priklauso nuo 
pleiso, kur mes gyvenam. 
Kaip musų klebonas per pa
mokslą sykį pasakė, tai 
daug geriau dangaus kara
lystėj tarnauti, negu pekloj 
ponauti.

—Jūsų klebonas Ine pats 
tuos žodžius išgalvojo, tėve. 
Jis girdėjo, kad panašiai yra 
išsireiškęs vienas filosofas. 
Bet jūsų klebonas to filoso
fo mintį iškraipė, nes jo ne
taip buvo pasakyta.

—O kaip?
—Tas galvočius pasakė, 

kad geriau buti valdonu pra
gare, negu tarnu danguje.

—Taip, Maike, tik šliup- 
tarniai kalba.

—Bet’taip sako ir Biblija, 
tėve, kurią tavo klebonas 
laiko Dievo žodžiu.

—Ar tu skaitei Bibliją?
—Taip, tėve.
—Na, tai išvirozyk, ką ji 

lašo?
—Biblijoj yra prirašyta 

daug nesąmonių, tėve, bet 
viena jos mintis yra labai 
teisinga, būtent ta, kad nie
kas nenori buti kito vergu 
arba tarnu. Pavyzdžiui, vos 
lik Dievas sutvėrė aniuolus, 
kad jį gai bintų, jie tuoj pa
kėlė prieš iį revoliuciją dan
guje. Jie atsisakė jam tar
nauti ir garbinti jį. Pono 
mums nereikia, pareiškė jie 
jam.

—Sakai, susibuntavojo?
—Taip, tėve.
—Na. o kodėl komunistai 

nepakelia bunto prieš Stali
ną, katras ant jų bosauja?

—Priešinasi ir jie. Ar tė
vas negirdėjai, kad da nela
bai senai Stalinas sušaudė 
septynius savo generolus?

—Je,«, Maike, aš girdė
jau. Bimba sykį per prakal
bas aiškino šitą biznį. Jis ro- 
kuoja. kad tie generolai bu
vo zdraicos. su Hitleriu 
frentavo. už tai Stalinas ir 
padarė iiems kaput.

—Bolševikų pasakoms ne
tikėk, tėve. nes jie meluoja. 
Fakta= vi a toks. kad tuos ge
nerolus sušaudęs. Stalinas 
tuoiaus pats su Hitleriu susi
bičiuliavo. Taigi aišku, kad 
r.e dėl Hitlerio tie generolai 
buvo nužudyti.

—Na, tai dėl kn gi?

duoti tūkstančiai eilinių ko- —Maike, man rodos, kad 
munistų, kurie tiems vadams tu čia bedieviškai nukalbė-

tėve,

VISKO PO BISKI.
Karas Amerikos žmo

nėms dabar kainuoja kas
dien po 227 milionus dole
rių. Vien tik naujiems karo 
fabrikams valdžia išleido 
$13,000,000,000.

Ateinančiais metais Ame
rikos automobiliai turės var
toti tas pačias numerių blė- 
tas, nes naujoms nėra meta
lo. Vietoj blėtos, ant prieša
kinio lango turės but prilip
dyta korčiukė su numeriu, 
kad matytųsi, jog automobi
lis yra užregistruotas 1943] 
metams.

ūki-j 
kadi

Naujosios Anglijos 
ninkai nusiskundžia,
50 nuošimčių jų 
yra išėję armijon. Jie mano, 
kad sekančiais metais gaii 
pristigti maisto. Sunkiausia 
yra tiems ūkininkams, kurie 
verčiasi iš pieno.

darbininkų

Karo Gamybos Taryba į-Į 
sakė uždaryti visas aukso 
kasyklas Jungtinėse Valsti
jose, nes auksas Amerikai] 
nereikalingas. Aukso kasė
jai gali but pristatyti prie 
naudingesnio darbo.

Balsuok “YES”! Kitoks balsavi
mas (arba visai nebalsuojant) 
tai pakvietimas butlegerių ir su
grąžinimą tų dvokiančių “prohi- 
bicijos” aplinkybių 11 ssachu- 
setts valstijai. Jūsų Valdžia la
bai gerai gali kontroliuo.i alko
holinių gėrimų pardavimu.

Kaip Kolumbas_Atrado Ameriką.
(Tąsa) [nubudęs, nei linksmas. Jautė, kad netiu-

Kolumbas, matydamas toki, kritišką pa-
“fStkiaU S “"T' • JeigL

rtene-ėsi atstatvti pašliiusia tvarka Tn< ,ltas incidentas kilo, tai greigiausiai per stengėsi atstatyti pašlijusią tvarką. lui Didelės širdies žmonės ne
keršija. Tik savo dvasioje jis gailėjosi tų, 
kurie “nežino, ką daro”...

Nors admirolas ir Don Diego jau buvo 
suimti, apkalti grandinėmis ir įmesti į ka- 
ėjimą, o Bobadilla gyventojus klasta jau 
buvo patraukęs į savo pusę, tačiau pats jis 
širdyje nesijautė laimingas. Jam dar vis 
kažko truko, būtent, dar pasiliko laisvas 
admirolo brolis Don Bartholomeo. Taigi, 
pasiryžo ir jį sunaikinti, tik bijojo pasi
priešinimo.

Todėl įsakė admirolui, kad jis pats savo 
.ardu parašytų jam laišką, reikalaudamas 
tuojaus jį atvykti į San Domingo. Admiro- 
’as neprieštaravo. Savo laiške jis prašė 
brolį nesipriešinti karaliaus įgaliotam as
meniui, bet viską kantriai iškęsti su vilti
mi, kad, atvykus į Kastiliją, viskas paaiš
kės ir padarytos skriaudos bus atitaisytos.

Don Bartholomeo paklausė brolio šir
dingų žodžių. Viską palikęs, ramiai atvyko 
i San Domingo. Tuoj buvo suimtas ir sura
kintas grandinėmis. Visi trys broliai buvo 
uždaryti į atskiras celes; jiems buvo už
drausta vienam su kitu susižinoti. Pats Bo
badilla nenorėjo jų matyti ir kitiems nelei
do jų lankyti. Nei puse žodžio neprasitarė, 
už ką, už koki nusikaltimą juos suėmė...
. Gali kam kilti mintis, ar Bobadi’.la turė- 
o pakankamai galios admirolui ir bro

liams areštuoti? Ar šis Kolumbo įžeidimas 
vyko pačių Ispanijos valdovų sumaminu? 
Galimas dalykas, kad Bobadilla tik įsi
vaizdavo turįs valdžios taip pasielgti, kaip 
am atrodė tinkamiausia, nes Ferdinando 
1499 metų kovo 21 d. instrukcijoje buvo 
pažymėta, kad jis yra įgaliotas suimti tuos, 
kurie yra kalti; konfiskuoti jų turtą ir bau
sti griežčiausiomis civilinių ir kriminalinių 
Įstatymų bausmėmis, šitas karaliaus posa
kis, matyti, buvo taikoma? Roldanui ir jo 
šalininkams, kurie buvo sukilę prieš teisėtą 

jo sutikti. Bobadilla jau iš anksto buvo ne- Kolumbo vyriausybę. Dėl to įvykio ir pats 
palankiai nusistatęs prieš Kolumbą ir jo Kolumbas buvo nemaža susirūpinęs ir sa- 
brolius, todėl, vos tik išlipęs iš laivo, tuoj vo laiške, rašytame Ferdinandui, prašė pa- 
pradėjo rinkti prieš juos pagristus ar nepa-j tarimo, kaip tokiu atveju pasielgti. Boba-
____ : i_________ t___ ; -i : ; \ - J - J-ll- -__ _ kiiUI_ 1—2__ ____ ___

tikslu jis kreipėsi į Ispanijos karalių ir pra
šė skubios paramos. Geraširdis vadas ne
paisė nei savo autoriteto, nei vardo, kad tik 
susitaikytų susipešusios partijos. Pagaliau. 
1500 metais, apie birželio mėnesio vidurį 
didžiuosius nesusipratimus pasisekė šiaip 
taip likviduoti.

Tačiau Ispanijoj apie šitą įvykį, t. y. ko
lonistų susitaikinimą, dar niekas nežinojo: 
piimiaus gautos žinios kėlė nerimą ir susi
rūpinimą. Atrodė, kad Kolumbas nesuge
ba administruoti savo atrastųjų kraštų.

Todėl Ispanijos monarchas įgalioje 
Francisco de Bobadillą tuoj vykti į Ispano 
lę ir nuodugniai ištirti visą padėtį, o kal
tuosius nubausti. Bobadilla gavo iš monar
cho reikalingų instrukcijų, ir jam buvo pa
vesta sutvarkyti reikalus kolonijose. Be to, 
jam buvo įteiktas laiškas, adresuotas Ko
lumbai, kuriuo buvo įsakoma perduoti Bo- 
badillai visas pilis ir kitas viešąsias salos 
nuosavybes bent laikinai, kol viskas susi
tvarkys.

Kaip jau’ esame minėję, Kolumbai už 
naujųjų žemių atradimą buvo suteiktos to
se žemėse vice-karaliaus teisės. Dabar gi. 
karaliaus manymu, laikytis šito sutarties 
paragrafo esą nepraktiška, nes pasirodė, 
kad kolonistai, kiek buvo galima spręsti iš 
pranešmų, atsisakę jo klausyti. Todėl vice- 
karaliaus valdžia buvo neribotam laiku 
suspenduota. Galų gale, visai liautasi Ko
lumbą tuo titulu vadinti.

Bet nusikalto ir karaliaus Ferdinando 
įgaliotinis, kolonijoms skirtasis gubernato
rius Bobadilla.
KOLUMBAS IR BROLIAI SUIMAMI IR

GELEŽIMIS APKAUSTYTI GRĄ
ŽINAMI J ISPANIJĄ.

Žinia, kad atvyko naujas gubernatorius, 
greitai pasiekė visus kolonistus, ir šie sku
biai susirinko iš visų San Domingo pašalių

ama, savaip Bishinuanias ganiąsias 
atrakcijas, neištyręs dalyko, pasinaudojo 

Jis jautėsi esąs karaliaus visagalis įgalioti- karaliaus autoritetu ir suėmė ne tikruosius 
nis, jam vienam teatsakomingas, todėl Ko- kaltininkus, tik patį Kolumbą, 
lumbo visai neklausinėjo ir iš jo nereikala- Yra istorikų, kurie stengėsi šitą graudų 

nUgVjestį taip. kad Ferdinandas išei
tų visai nekaltas. Bet faktas lieka faktu: 
jeigu karaliui butų rūpėjęs Kolumbo as
muo, jis Bobadillai nebūtų davęs tokių 
plačių, tiesiog neribotų, įgaliojimų, o šis 
nebūtų drįsęs taip žau'iai pasielgti ra žy
miausiu pasaulio geradariu. Karalius, ma
tyti, labiau pasitikėjo pašaliniais žmonė*-

grįstus skundus. Kaip gubernatorius, jis tu
rėjo visišką teisę pasielgti'kaip tinkamas.T • • x 1 1 • * * j —
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vo jokio pasiaiškinimo. Kolumbas jo aky
se buvo sąmokslininkas, išdavikas, revoliu
cionierius... Bobadillai rūpėjo kiek galint 
daugiau surinkti prieš jį kaitinimų. Tokiu 
budu jis norėjo sustiprinti savo autoritetą, 
kad paskui galėtų laisviau šeimininkauti 
kolonijose. Jis rodė didžiausią palankuma 
tiems®. kurie pasistengė daugiausia surinkti
šmeižtu ir prasimanymų, teršiančių ačmi- mis. Skundėjai palaikė Kolumbą išnaudo- 
rolo ir jo brolių gerą vardą. į toju, egoistu, didžiausiu tironu, tarytum

suimtas admirolo Ko- nieko žmogiško jame nebūtų likę. KaltinoPirmiausia buvo 
lumbo brolis, Don Diego, apkaltas grandi
nėmis ir įmestas į kalėjimą, nenurodžius 
net už ką tai buvo padaryta.

iį net ir tuo, kad iis neleidžiąs misionie
riams indėnų krikštyti. Jis buvo kaltina
mas, kad vogęs perlus ir brangenybes, ne-

Išgirdės, kad miestan atvyksta pats Ko-, .T“« ,ta! r-u žinoma, 

lumbas. Bobadilla isakė kariams apsigink- kad J* ,a.‘;kro aĮro atžvilgiu buvo laba, 
iuoti. Tuo tanmįu paStg^d

admirolas ruošiasi jam, kam teisėtos vai- davoKmonarch aie atrastafjas že_
tižios atstoviu, atvira, pmamte-m tuo;meS- je jose4esa£čius turtu5 BTba(jn£ 

relkalu tare=,s su mdenu kacikais (kaiale- kfi ' . iR iRėj ; nežmonjš

bais) ir tt. Bet Kolumbai nei į galvą neat- kaiį kaltinimais. *
ėio tokia mintis. Į San Domingo jis vyko 
vienas, be sargybos. Kai kurie ispanai iau Pagaliau, šitas Ferdinando visagalis
buvo ji įspėję apie BobadiPos planus. Nors [Įgaliotinis pasiryžo visus tns Kolumbus, 

iautė. kad su juo bus žiauriai pasielgta, ta- atestuotus ir grandinėmis apkaltus, kaip 

čiau buvo ramus, kaip visada. didžiausius ki iminahnius nusikal.ėuus, iš-

Kai tik Kolumbas pasirodė. Bobadilla at*al » IsPan,»;; . k b.
isakė kariams jį tuoj suimti, kojas ir ran- Pora lalvM paprasčiausių bsikų, spe-

istyti geležinėmis grandim 

tvirtove. Šitoks žiaurus.

plaukiu vyru. tiek daug nusipelniusiu žmo- • tremtiniams.^ Kehones vadui Bobadilla 
nijai, net didžiausiems jo priešams pada- Įdavė parvežt1 Feidinandui laistą, -ame 
rė blogą įspūdį. Kai atnešė grandines, nei Juodžiausiomis spalvomis aprašė grazma- 
vienas nedriso su jomis prisiartinti prie *nus. kabinus, pndejęs bgą e_ilę_Hinkiau5ių

ZYM Of COLUMN MEST i
.. .......... - - —-

Bahvck “YES”! Nes alkoholinių gėrimų| Mark a cro** 
industrija y.a didelis šaltinis Valstijos tak
sų, Lu i sumoka milionus dolerių kas metą.
Jeigu Valstija negautų tų jneigų JŪSŲ 
taksai butu didesni.

Boston Beer Co., Boston, Mass.
Brockert Br»wing Co., Worcoster, Mosi. 
Cold Šerinę Brewing Co.

lowr*nc», Mon.
Cro** Brew-n>Co., Boston. Mass. 
Oawtan's Brewery, Ine.

Now Bedtord, Mos*.

D:-”nond Spring Brewery, Ine.
u>v .♦nce, ftca,

F ierptlso Brew»ng Cc. /-
Fali River, Moss.

Moffenrofsr & Co., Ine Estfon. Mos*. 
Ha re ode e Brewing Co.

Willi»onsett. Mass.
Harvard Brevring Co., lovrell. Man. 
Smith Brothers, Ine.

New Bedford. Moss.
Star Brevrng Co., Bos*nr., Moss.

>

(X)
1. Shall licensei be granted in 

thi» eity (or town) for the sale 

therein of all akoholk bever- 

oges (urtiisky, rum, gin, malt 

beverages, virines and all other 

aleoholie beverages)*

2. Sholl Rcenses be granted in 

this eity (or town) for the sale 

therein of erines and malt bever- 

oges (erines and beer, ale and 

all other malt beverages)*

te grar 

for th

2.3
foilows:

this eity (ar town) for the sale 

therein of all aleoholie bever- 

oget in packages, sa called, not 

to be drunk on the premisas?

kaltinimų, ir, kaip visateisis įgaliotinis, pa
tai damas monarchui nubausti nupelnyta

_ , , - 1 * • - bausme ir į jokią tarnybą daugiau ju nie-Tada buvo pasauktas vienas is admiro’o kad neb 'iimti’ ’ °
tarnu, virėias; jis atėjo is virtuves suodi- - tz-? t- 1 u , 1 -
r as, persi juosęs nevalyta prijuoste, n?- Tam grtzo Knstupas Kolumbas atgal 1 
niautomis rankomis, — 'tikras neorausta- Ispaniją ,s Naujojo Pasaulio, kun jis atra- 
burnis: tad šis niekšas ir atliko bude’io <Į°» kurl taip brangino, kurio likimu visa 
daiha. tokiu budu atsidėkodamas savo šei-,£ie a rup111©31—
mininkui už gerą širdį. Jis vadinosi Espi-1 Laivai su kaliniu Kolumbu pasuko Euro- 
no?a. ' pos link 1500 m. spalių mėn. pradžioj. Su-

Kolumbas tylėjo. Jis nematė reikalo kurstytų žmonių būrys'palydėjo jį grumo- 
ginčytis su žmonėmis, kurie nebuvo verti jįmais, piktžodžiavimais, šaukdami įvai- 
žmogaus vardo. Laikėsi šaltai, nesiprieši- 1 iais balsais, lyg proto netekę pamišėliai, 
no pažeminimams, nes žinojo, kad tuo sa-' Taip tat atsisveikino su tuo milžinišku 
vo padėties vis tiek nepalengvins. Kaip vi- žemynu tas, kuris savo dideliu protu ir pa- 
?ada, taip ir dabar jo veide švietė rimtis: siaukojimu dar taip nesenai atidarė į jį du- 
balti kaip sniegas plaukai puošė jo didelę ris pasauliui...
galvą, atrodė majestotiškai; nebuvo nei (Bus daugiau)

Kolumbo. Visi atsisakė tą niekšišką palie 
pimą vykdyti.

r i
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Pykstat? 
Suprantama 

kad Pykstam!

Iriai dabar skundžia keturias 
I kitas ir reikalauja algų, ku- 

Pažto paaiškinimas. į greitai gendą daiktai yra , rb| jie dėl to streiko neteko.
Karo, Laivyno ir Pašto di audžiami siųsti pakietuo-

Kaip Siųsti Kareiviams Kalėdų Dovanas. DEL SLA PENKIOLIKOS CENTŲ. PAJIEŠKOJIMAI
POLEMIKA IR KRITIKA. ____

MATEUŠAS J. ŠVILPA, Jono su-

įr
: departamentai deda visas 
galimas pastangas pristaty
ti, prieš Kalėdas, visus Kalė
dų atminimus musų ginkluo
tų jėgų nariams užjury. Siųs
kite savo pakietą dabar.

se musų ginkluotoms jėgoms 
užjury.

MASSACHUSETS VALS
TIJOS RINKIMAI.

OFFiCAL U. S. NAVY FHOTO6RAFH

ATSIMINK PEARL HARBOR’. 
Arizona ir trys desroyeriai žuvo 
prie Pearl Harbor. Ir tūkstančiai 
drąsių Amerikiečių neteko ten 
gyvibiu. Mes niekad negalėsim 
grąžinti jiems gyvybę, bet mes 
galime atstatyti tuos laivus. 
$100,000,000 Massachusetts Sav- 
■ ngs Bankai investavo j valdžios 
bondus vien tik pereitais metais 
kas galės atstatyt juos PENKIS 
KARTUS.

GELBĖK MUS LAIVUS! Kuo
met skaitai kad Ašies submarinai 
paskandina tris musų laivus 
sąvaitę. ar

vertės bondų ir stimpu f Tuos 'jH-
nigus musų depozitoriai investa
vo pas Dėdę Šamą, ui kuriuos 
pabudavos 11 desiroyerių sunai
kint priešų submarinoms vande- 
nvnuose.

Už ką turėtų balsuoti 
lietuviai.

Šių metų 3 lapkričio bus 
linkimu diena. Kiekvieno 

šiuose

Padėkite ant visų siunti
nių aiškų ir pilną adresą.
Rašykite adresą taip, kaip, 
adresatas jums nurodė pas- H* 1,e.cl° Parei?a Yra 
kutiniame savo laiške, ir pa- ■1 ūkimuose

Nuo Italų Nuėmė 
Priešo Dėmę.

Justicijos Departamentas 
paskelbė anądien, kad italai 
nepiliečiai jau nebus skaito
mi Amerikos priešais. Jeigu 
kuris jų prasižengs šios ša
lies įstatymams, tai jis bus 
baudžiamas tik kaip atski
ras asmuo. Šituo pasiremda

dalyvauti, kad mas, Civilinės Apsaugos di-

Esu pi įverstas prašyti toriai net po stubas lanc’žio- ^p^^mSiSu^s^uJ,”^
‘Keleivio ledakcijos patai- ja pinigus kolektuodami. kau savo giminių ir artimu draugų, 

dai bininkuipinti šią mano nuomonę Biednam dai bininkui jau 
apie SLA seimo uždėtą na- net pikta darosi, kad visokie dingą. m. j. švilpa^ (4) 
riams 15 centų mėnesinį mo- sukčiai stengiasi sau kiše- R statlon Aiįai >̂oxrd‘ 3’cann.
kęsti, nes SLA organas šito- nius prisipilti iš jo menko ---- —----------------- —------ -
kių diskusijų netalpina. uždarbio. Ir lyg tyčia SLA

Aš noriu pareikšti, kad temas uždėjo mums da po.™ ‘SSiSK
SLA seimas blogai pasielgė 1? mėnesinių mokės- Antano KURPAVIčI AUS. Ūdrijos
tokią mokesti nariams užde- >»d užmokėti kareivių
damas, jų nuomonės neatsi- ’lUOKie^. . . ti. Kurie žinot kur jie gyvena, malo-
klausęs. Tokį reikalą reikėjo Tie patys seimo delegatai nėkit jų adresų. (s>
pavesti referendumui, tuo- ' sugryžę namo sako, kad si-( ------ • ••autiniame savo įaisKe, ir pa-1:.......~ ---- 77’ • 7—I.., .. pavesti reierenaumui, lUo- J“* ---- . .

iųskite pakietą prieš lapkri- butų įsunkti genausi zmo- lektorius Landis įslvulo pa- met buvę demokratiš- nutarimu pažangiųjų
Kurpavitius 

1049 Cadillac Street,
Windsor, Ont., Canada.

čio 1 dieną. nės. Mums, lietuviams, ypa- tvarkymą, kad nuo dabar
tingai turėtų šie rinkimai italai nepiliečiai gali but

Saldainiai kietesnių rusių rūpėti, ir štai dėl ko: 
ir panašus daiktai, užklei- Mes dalyvaujam visų lai- Piliečių Apsaugos Korpuso 
muoti (sealed), kad nesu- ku didžiausiame kare. Tuks-' nariais.

kai. (Šalies įstatymai sako. vadovybė nus*os P.rest3™ 
. , _.. . ,. , .. kad seimas turi didesnę ga- Susivienrnme ir atėjus ta-

pnimami Jungtinių \ alstijų ,j referendumą.
APSIVEDIMAI.

tiems rinkimams tuo pasi
naudos ura-patriotai.

Aš esu įsitikinęs, kad Su-

Pajieškau rimtos merginos arba 
našlės tikslu apsivesti, amžiaus nuo 
25 iki 34 metų, pageidaujama atsi
šaukti nuo farmų. Aš esu vąikinas

gestų, ir supakuoti pakanka- tančiai musų jaunų vyrų— Vokiečiai nepiliečiai šito- reikalinga; ji yra reikalinga sivįeniiimui nebus’iš to nau- uiš^M^n^te^'n’KTZvei^ 
mai stipriuose kartonuose, musų sūnų, brolių ir net tė- kios privilegijos negauna, tik jų tėvams; todėl tevųi(jog Daug nariu atšals nuo lą- m. p*ki»inis, 125 Manning st., 

Kariai iš to

-Red.)
Kareiviams pomirtinė ne-

kartonuose, musų sūnų, brolių ir net tė- kios privilegijos negauna, tik jų tėvams; todėl 
gali buti siunčiami kariams tų — tarnauja ginkluotose;Jie skaitomi šios šalies prie- priedermė yra ir savo sūnų 
užjury. Siųskite visus Kalė- pajėgose. Todėl mums yra šais. - duokles užmokėti į SLA,
dų siuntinius prieš lapkričio labai svarbu, kad šis karas
pirmą dieną.

Kalėdų pakietai, siunčia
mi užjūrio pajėgoms, turi 
buti aiškiai pažymėti 
“CHRISTMAS PARCEL.”

Tokie pakietai gaus pir-

Toronto, Ont., Canada.organizacijos, 
irgi nepasinaudos, ne- jiems 
pinigai armijoi

Pajieškau gyvenimui draugės, ne
senesnės kaip 45 metų, pageidaujama nereikalin- kad butų rimta teisinga ir linksmausgauti jų ap-jeigu jie nori 

draudą.
Aš tarnavauSu Analfabetais . As anniJOJ per

N epolemiZUOSlU. pereitą karą ir niekas už ma-
-------  ... ne SLA duoklių nemokėjo.

Rašo Vytautas Bacevič-us. yjes padarom narius lengva-
__  “Laisvė” (iš spalių 10 d.) tikiais, mokėdami už juos

jam padėtų tokie vyrai kaip1 patalpino labai dideli straip- mėnesines duokles. Ir kas 
"nes Put-sni nukreiptą prieš mane, gali garantuoti, kad sugrįžę

pasibaigtų kaip galima grei 
čiau ir kad musų vyrai su- 
gryžtų namo. Vyriausis 
musų vadas, Prezidentas 
Franklin D. Roosevelt, yra 
demokratas. Jis nori, kad

menybę kelionėje ir visos Roger L Rutnam, 
pastangos bus dedamos įtei- nam koopeiuos su preziden
to1 juos adresatams prieš |U loųc/ę visuose reikaluose. 
Kalėdų Dieną, jeigu jie bu? Karo laimėjimas da neiš

riš Lietuvos klausimo, nes 
musų kraštas bu?

kuriame bando “kritikuoti” iš armijos jie norės prie SLA 
mano mokslišką straipsnį prigulėti? Tai yra didelis 
estetikos klausimai? patai- klausimas. Bet kad tomis 
pintą “Šviesoj,” sausio mėn. duoklėmis mes išvysime iš 
1942 m. Tame straipsnyje SLA daug senesnių narių, 
aš išnagrinėjau 5 pagrindi- tai beveik nėra abejonės.

IV turi b„ti išsiusi tnnian ir dentas Rooseveltas' yra jau nes estetikos pakraipas, ku- Dabar yra karo laikas ir ,«y turi būti issiysti tuojau ir delegaciją ir n» “Laisvė” visaip ištarai- pinigai yra renkami viso-

išsiųsti prieš lapkričio 1 d.
Kalėdų siuntiniai musų Simtinis .

.ginkluotoms pajėgoms užju- P° svetlJ^a kontrole. Erezi

ne kėliau, kaip lapkričio 1 d, < 7 / . ' žadėti °IJpuTvai i PO ir ta proga prirašo tokių kiems reikalams. Unijos net 
I Sna°^ta^ orii Kaų "atgerinepnktau teisių a&,‘ tokiu nesą" prievarta atitraukia tam tik- 

Mu Meni P kmvbę. Roger L. Putnam/kiai matosi, jog tie ponai- rą algos dalį kas sąvaitė.
“ y_____  demokratu kandidatas i kikai matosi, jog tie ponai- Reikia duoti visokiems rei-

Tik duok ir duok 
ir visokiems 

Pasinaudodami 
visokie kolek-

Visi Kalėdų Pakietai, ski- Massachusetts valstijos gu- či.ai iš “Laisvės” pastogės iš kalams.

JUS GALIT PAGELBĖT’. Kiek
vienas doleris, kurį jųs sutaupot 
šiandien, pagelbi Amerikai. Prak
tiškai kožnas naujas doleris in
vestuotas į Massachusetts Sav- 
ings Bankas šiomis dienomis ap
verčiamas į valdžios bondus kad 
nupirkt reikmenis musų kariams, 
kurios neapsakomai reikalingos. 
Todėl pridėk da prie savo sutau
pą ir nupirk karės bondą. At
mink, kvailai išleisti yra išdavy
stė:

Estetikos moksle esu įssi- 
specializavęs Paiyžiaus Sor-

' surišti ir tinkamai užadre- respublika. bonoj, estetikos mokslą des-
;suoti. Siųskite juos prieš 1 d. Todėl išrodo labai aišku, ipau ^9 metų Kauno Valsty- 
lapkričio. kad tokie žmonės,

, zidentas. siuntiniai, einą musų ka-
rviViaiTiS ir jurGiViSTTiS U2ju-
iy, turi buti ne didesni kaip ,oda ,au m 
8 colių ilgio, ir ne didesni, !as fako kad mes

kaip 48 colių ilgio ir apemi- H
mo bendrai. Jie neprivalo

1 buti sunkesni, kaip 11 svarų. __
Kadangi norima sutaupyti 
siuntimo vietą reikalingoms 
karo medžiagoms, tai publi
ka nuoširdžiai prašoma ma-

Į buti gerai supakuoti stip- tuva po karo butų nepri- 
riuose talpintuvuose, gerai klausoma ir demokratinė

kad tokie žmonės, kaip Pre
zidentas Rooseveltas ir Ro- 
ger L. Putnam, gali daugiau
sia lietuviams pagelbėti, ir 
todėl iau musų pačių reika
las sako, kad mes turime

bės Konservatorijoj ir to
liau toj srity rimtai dirbu, 
tad nematau jokio reikalo 
mokslo 'klausimais poierni- 
zuoti su analfabetais iš po 
“Laisvės’’ pastogės, nes tie

ai A5 virtau tai i$ natvrimn budo» m>’linti tvarku Šeimenos gyvt- gl. AS Žinau lai 1S patylimo, nįm? Prašau rašykik: P. J. (4) 
nes pats buvau armijoj.

Jeigu šis klausimas butų 
pavestas patiems nariams Pajieškau gyvenimui draugės nas- 
išspręsti, tai reikėtų sutikti
SU didžiuma. Seimas gi bu- pažinsime laiškais. s. T as
vo narių mažuma, tai jis ne- ______________________
turėjo teisės uždėti tokią detroit, mich.
mokestį. Dėl tos mokesties JIEŠKAU KAMBARIŲ 
didžiuma narių dabar kalti- , pa/,ienė T°^ris .ieškau 3 ar 1 
na pažangiųjų vadovybę ir kų; nepaisau kokioj miesto daly, bet 
Pildomąją Tarvba. "e d*a*iau tlka,lp du tranai antį _ , streetkano. Dirbu General Motor Co.

J. I. lviebart, Cadillac, padarau $50 sąvai tėj, randa 
352 ko narVS “^tikrinta. Kambariai be šilumos ar-

‘ ba apšildomi. Stella Rudžius (5) 
2175 Morrell street, Detroit.

Turkija paleido du bolše
viku, kurie buvo nuteisti 20- 
čiai metų kalėjimo už są

1602 Bidwell street,
N. S. Pittsburgh, Pa.

PARSIDUODA
GERAM STOVY MEDINIS NAMAS

mokslą nužudyti Vokietijos ^u'^maža^'vartot^iT'4! 
ambasadorių.

REUMATISKI SKAUSMAI?
Pain-Expelleri*, kuri* yra stebėtinu Kni- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šOuaą. Virs U milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Paia-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutė*.

ruimin- 
furnišiais; 

furnace šilima, šiltas vanduo, 3 karų 
garažus, nesenai pentvtas. Randos 
neša $295 į mėnesį. Namas vertas 
$12,000, dėl nesveikatos parduosiu už 
$8.950 Jaccb lapenas (4)
15233 Center avė., Harvey, III.

HARTFORD, CONN.
Parsiduoda Restoranas

Geroj vietoj ir labai geras biznis, 
visi furnišiai geri, randa pigi, turiu

Kurie Norit Gyvent Floridoj į-ft 
Nupirkit mano vietą. Laikau Alų, Parduosiu labai pigiai—už $3,500.

Vyną, Groserj, Gas stotį ir 7 kabins. Bet kas mokėtų visus cash iš karto, 
Parduodu labai pigiai. Priežastis— atiduočiau kelis šimtus pigiau. Kurie 
likau viena, atvažiuokit arba rašykit mylit tokį biznį, tai tikrai pinigų šal-' 
■nišką, adresas • -B. A. 14} tinivi. Atvažiuokite nasĮŽĮųrėtį. 14).
Delaware Camp, Winter Beach, Fla. M. ŠVILPA
------------------------------------------------------- -  128 Park street, Hartford, Conn.

PAIN-EXPELLER

.as doleris, kuri 
utaupot pagelbi 

Amerikai

STABItlTY

__

Veiklus Vyras
dėl visų žmonių

SENATOR HENRY CABOT

LODGE

analfabetai tik ta supranta,
John J. Grigalus. gali pačiupinėti, tad su
_______ jais galima polemizuoti tik

apie valgi ir apie pinigus, 
! bet ne apie meną. Jie visą 
i laika maišo meną ir mano 
| muzikališkus straipsnius su

SKUNDŽIA 4 UNIJAS 
DĖL PRARASTOS 

ALGOS.
Edwardsville,

' durną — mažinti iki viduti- sąvaitę čia buvo užvesta i >jenc|raį 
nės poros batų dėžės miero? by a pnes keturias Amen- jjgOnia^ 
ir iki 7 ar 8 svarų sunkumo. bos b)a’bo Federacijos uni- fmonės.
Vengkite nusivylimo. Siųs-kurios buvo apskelbu- §ia proga griežtai drau

gios streiką amunicijos dirb- džju įiems ponaic.iam5 iš
^U?„e2- i “Laisvės” vadinti mane fa

šistu, mane. kuris atstovauju

žinti kaip galima pakistu di-

kitę prieš lapkričio l‘d.

. e,el_ savo fašizmu ir komunizme.
su politika. Tai 

tai sugadinti

SENATOR LAURENCE

CURTIS
for

STATE TREASURER
Patyręs-Teisingas-Gabus 

Boston City Councilu 4 metus
State Reprezentu 
State Senatorium

4 metus 
6 metus

Degtukai, cigaretams už- 
sidegti skystis, svaigalai ir streikui nepntare, tai jos na- lpi|tį demokrati1a ir tar.

paremkit^ ROOSEVELTĄ! nauju vi?ai liaudžiai’ visaii tautai, visai žmonijai. Aš 
i esu priešas fašizmo ir bet 
J kurios kitos diktatoriškos
i valdvmo formos.

su musų garbingu

VYRIAUSIU KOMANDIERIU
Dabai tinis kritiškas laikas reikalauja veikime vienin
gumo. Mes turime išrinkti vyrus, kurių mintys ir širdis i 
karštai remia tuos principus musų didžiojo Preziden
to, kuris siekia Garbingo Demokratijai Laimėjimo.

Balsuokit už visą DEMOKRATŲ tikietą 
Už Lt. Governor .... .... .... MAYOR JOHN C. CARR
Už State Auditor............... THOMAS J. BUCKLEY
Už State Treasurer .......... FRANCIS X. HURLEY
Už Secrelary of State .... JOSEPH J. BUCKLEY 
Už Atty. General............... JAMES E. AGNEW

BALSAVIMAI, Utaminke, November 3-čią

Pres/denf Roose re/f NEEIK Them Į/M/TTTfrem f

JOHN J GRIGALUS. E»q. 
52 G Street, Sn Rnston.

Nebalsuokit už vardą! 
Kandidatai prieš CURTIS. 
nors jis vardu Hurley, bet tai 
NĖRA dabartinis State Iždi.

William E. Hurley, 
kandidatu, TIK yra

ninkas.
NĖRA
Curtis.

ELECT
Laurence CURTIS
STATE TREASURER

Kraanh B. Boad. S rtulbnci Boad. BrooUina.

VISŲ ŽMONIŲ Administracijon . . .

Vel Išrinkti Gubernatorių SALTONSTALL
Darydamas paskyrimus, jis yra pripažinęs visas 
tautybes ir tikybas.

Prie jo administracijos štato skolos buvo sumažin
tos 7^. Vietiniai taksai buvo numušti.

Padidinta pašalpa senojo amžiau žmonėms, labda
rybei ir apšvietai.
Civilinės Apsaugos Pasiruošimuose Massachusetts 
vadovavo visoms valstijoms.

★
DABAR NE LAIKAS

ir visą

ŠTATO TIKĖTĄ
Jungtinių Valstijų Senatorių

Henry Cabot LODGE
Leitenantą-C ubernatorių 

Korace T. CAHILL

Štato Sekretorių 
Frederick W. CCOK

Štato Kasierių 
Laurence CURTIS ”

Štato Auditorių 
Ru ssell A. WOOD

Alto r.cy Ccnc.al
Robert T BUSHNELL

KEISTI VADUS
George B. Roweil. 2"> Pnnd I une. Cambridge

-4-—— —4- ■■ — —— 4.—
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Moterius Pasiskaityt
AT OirV"t»TI T TVADrnSĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

MOTERYS KAIP PRIE
MONĖ NACIZMUI

PLATINTI.
Pasiklausykit, ką apie tai 

rašo George W. Herald, bu
vęs “Le Petit Parisien” re
dakcijos štabo narys, kuris 
nesenai atvyko Amerikon.

Vokietijos naciai pradėjo 
vartoti moteris kaip priemo
nę kitoms tautoms naikinti 
ir savo veislei (rasei) pla
tinti.

mokinės turėjo eiti savo 
sveikatos patikrinti. Tas 
“tikrinimas“ tęsėsi kelis mė
nesius. Paskui pradėjo. šauk
ti tas mergaites grupėmis i 
puikius lumus, kur jos turi 
visai išsirengti ii- nuogos turi 
visaip lankstytis ir kraipytis, 
neva sveikatos sustiprini
mui. Tuo tarpu už tamsaus 
stiklo sėdi jauni vokiečių ka
rininkai ir įsižiūri, kuri jų 
kuriam geriau patinka. Pa
sibaigus šitai parodai, kiek-

Naciai turi jau įsteigę net vienas karininkas pasiima 
Rasinės Politikos \ aldybą patinkamą sau mergaitę ir 
(Rassenpolitisches Amt), nusiveda i savo butą. Paskui 
kuri “moksliškom” priemo- visos tos mergaitės laikomos 
nem kontroliuoja Įvairių priežiūroj iki pasirodo neš
autų veisimąsi arba jų nyki- rumo ženklai. Tada jas sure-

. gistruoja ir siunčia atgal pas
Šita valdyba ar administ- tėvus, sakydami, kad nacių 

racija yra padalijusi Euro- valdžia parūpins joms po 
pos gyventojus Į tris rases: daktarą ir pasirūpins apie ju 
nordikus, lotinus ir slavus, kūdikius.
Pati prasčiausia rasė, žino-Į Nacių “mokslininkai” sa- 
ma, yra slavai. Todėl slavų ko, kad kiekviena moteris

Kimo Mankšta Reikalinga Sveikatai
... ....... --------------

KELEIVIS. SO. BOSTON

ši nuotrauka parodo Barnard Kolegijos (New Yorke) studentes darant kūno mankštą. Be to, mergaitės yra mokinamos da ir karinės rikiuotės.
$50 pabauda.

Kavos raketas išėjo aikš
tėn visai netikėtai. Pradžia 
buvo Fitchburghe, Massa
chusetts valstijoj. Viena mo-

apgyventuose Europos plo- privalo pagimdvt nemažiau tei.ls tenai pasigyrė savo vy
tuose turi but vartojamos vi- k;ijn kūdikius. 1U1» *ad jai pasitaikė ' lai

mė“—gavo svarą kavos vie
noj krautuvėj. Bet kai ji tos

vartojamos vi- kaįp 6 kūdikius, 
sos priemones, kad jų skai-Į ______
čius mažėtų. Ypač reikia 
naikinti rusus, lenkus ir če
kus. Tos trys slavų tautos 
turi but visai pašalintos, kad 
netrukdytų progresui, «ako 
nacių “mokslininkas,” Dr. 
Walther Gross, kuris vado
vauja rasinei politikai.

Tuo tikslu Lenkijoj

SUSEKĖ KAVOS SIN
DIKATĄ. kavos išvirė, vyras paragavo

. . ir susiraukė. Sako, čia vel-
Šiomis dienomis Massa- žjno kas, bet ne kava.

chusetts valstijoj buvo su- Moteris sako: turėtų but ge-
sektas kavos rinkoje biaurus ra> nes užmokėjau 45 cen-
raketas. Krautuvėse kava uį. svarą. Ir parodė jam
staigiai prapuolė ir dabar ‘'glipą,“ kur kaina pažymė-

j labai sunku jos gauti. Krau- ta Vvras pasiėmė ta “sli-
••-ii- v J tuvninkai aiškina, kad ir jie Da ” Dariėmė kava ir viskąciai jau legalizavo abortus. Tnn t JL priėmė Kena. irNpščios lpnku tauto* mote- g - ' J □pristatė kainų admimstraci-A esc ios lenkų tautos mote-, War procĮUction Board skel- o<- ofis.an pitone 

rys privalo registruotis tam bja ka(, lužta nuo Joi otLan Wne‘
tikruose biuruose neva svei- kavos. Tai kodėl k,.autuvės
katos tikslais; nacių pa^a- negaiijosgauti? Hrodo kad praaejo _ 
tyti daktarai beveik visados tarp ir krautuvių ‘on krautuvėn, kur ta kava
atranda, kad tokios moteries susįdarė spekuliantų sindi- buvo pirkta ir sužinojo ped-
sveikatai būtinai reikalingas amerikoniškai tariant lerj; kurls £ pnstate
abortas. Be to, daugybe len-:_.‘raketas,” kuris superka krautuvėm Tuo] jį suėmė.

Valdžios agentai tuoj 
veikti. Jie nuvyko

RUDENS VARGONĖLIAI.
Apėjęs darželį, kol dienos dar žiba, lr vėl apsižvalgęs po visą sodybą.Stebiu, kad nei rūtų, nei rožių vainikoBeveik nebeliko...
Po viso, kas verpės ir raizgės ir grūdos.Vien drykso, vien klojasi samanos rudos Ir to. kas dar skursta, kas dar tebevysta,širdis nepažįsta...
Štai. mano gegužės vyšnelė didžturtė—Ją degino saulė ir darganos purtė...žienais apsikrovus, ji tarpo kadaise—Nūnai ji bevaisė...
Ant, stūkso už vartų liepelė palaikė— Pavasario kasos, gaurai išsidraikė Ir skraistė nuskuro—kiek nori. dairykis,Tai visas laimikis!
Bet sveikink, širduže, ir delčią, kaip duoklę— Gražins tavo žiedus slaptinga švytuoklė. Atželdins voratinkliais klotas rugienas—• Aš, skurdęs, ne vienas...

Jurgis Baltrušaitis.

JUOKAI.
DŽIAN BAMBOS KEIDĖ VAIDINASI.
žmcnės sako,

!

vaidinasi ir neduoda namiškiams ramybės, tai reikia iškas-
1 puodukas jei numirėlis trupinių.

APIE VALGIUS.
KIAUŠINIAI ISPANIŠKAI.

minkštu duonos
2 šaukštai sviesto.*2 puoduko supiaustytų svo- ti jo grabą, nukirsti jam galvą gunų.:r padėti gale kojų. kad negalė- puoduko supiaustytų žalių tų jos rankomis pasiekti ir vėl pipiru.užsidėti, tąsyk negyvėlio dvasia daugiau negrvš ir likusiųjų nebaugins. Jei tas butų tiesa, tai gal reikėtų tą patį padaryti ir su Džian Bambos Keide. tik nežinau kur ji palaidota. Ji pradėjo lankyti mano sapnų vaidentuvę ir jokiu budu negaliu jos nusikratyti.Keidė sako, kad ji su savo Džianu sugyveno neblogiausia. Jei kada ir kildavo tarp jų kivirčai, tai tik dėl pauderio ir lupų tepimo, kas Džianui nepatikdavo. Keidė gi. būdama jaunesnė, visuomet norėjo būti graži ir gerai atrodyt. Džianas, būdamas senas ir visuomet susiraukęs, jai labai užvydėjo.Aš pripažįstu Keidei kreditą, kad ji norėjo būti graži ir apsukri. Ji nenorėjo but apsileidus ir susmukus kaip nekurios iš musų sesučių yra. Jos nieko negirdi ir nemato, tik tyli, lyg tie “klemsai,” kol jų neįmeta karštan vandenin.

A. Liutkuvienė.

. 2 puodukai kenuotų tomeičių.
1 šaukštukas druskos.
6 kietai išvirti kiaušiniai.6 riekutės džiovintos sviestuotos duonos (buttered toast).
Paskirginus svieste svogūnus su žaliais pipirais, sudėk duonos trupinius ir tomeites, pasudyk ir tegul paverda labai lėtai kokią 15 minutų. Supiaustyk kietai išvirtus kiaušinius į ketvirt- dalius, užpilk karštu sosu. apdėk džiovintos duonos riekutėm ir duok karštus valgyti.
SPIRGINTA DUONA PUS

RYČIAMS.

2. kiaušiniai.1 puodukas šaltos kavos.** puoduko cukraus.4 riekutės baltos duonos.Sviesto.
Kiaušinius išplak, supilk kavą ir cukrų, išmaišyk. Nuo duonos nupiauk plutą, perpiauk kiekvieną riekę pusiau, gerai suvilgink kiaušinių ir kavos mišiny, apspirgink karštamU S PER TELEFONĄ, svieste, vartant kad abu šonai \ ienas aliejaus pirklys turėjo gerai aprustų, sudėk ant karš- išeiti iš ofiso, o neturėjo nieko tos torielkos, apdulkink cuk- da ugiau palikti, kaip tik mote- raus milteliais (powdered surinkę, kuri ateidavo kas dieną gar) ir duok karštą pusryčiams.išmazgot grindis. ______—Štai, tamista,—tarė jis jai,—aš turiu išeit ant kelių valandų ; jeigu suskambės telefonas, tamsta nuimk ragelį ir sakyk “Heilo! Kas tenai?” ir lauk atsakymo.Išėjus jam laukan.skambėjo ir telefonas, pribėgo ir šaukia:

Kaip plauti vilnones 
pirštines.

Reikia pasidaryti šilto 
muilino vandens ir užsimo
vus pirštines ant rankų plau-tuoj su- ti jas tame vandeny. Jei vie- Moteris nas vanduo susiterš, paimt

.. . — ,— n ....... , .... » 3au«vm. naujo. Gerai pirštines išplo
tų vyrų atskiriama nuo mo- kav^ maįšo ja su pigiais ja- Pasku’įpaeme kavos spirgi- tų pažymėjimu, tai jis pa- mosfera mokintis. Tėvai ga- _Hello! Heilo! Kas tenai? vus, susukti jas į rankšluostį 
terų ir issiunciama dirbti to- vais, pagkui spirįna> maja nimo kompaniją, kun jam prastai mokytoją. Ii but kalti, kad leidžia jam _Tai aš Bamsonas< _ ir jame išdžiovinti.
iaH; » s lir Darduoda “iuodoi rinkoi” . a.a Par ave’ ,° Motina irgi mano, kad mo- perdaug bėgioti_ gatvėmis, atsakymas.— Gavau daug švie-Tik vienai lenkuos anv- iv"- i' i •' • * oaeme ir Kavos oiseinmka. _ _Tik vienai Lenkijos apy
gardai (Tatrų kalnuose) pa
daryta išimtis. Žmonės tenai 
labai sveiki ii- gražus, todėl 
nacių “mokslininkai” išaiš
kino, kad Tatrų kalnėnai 
yra kilę iš vokiečių liaudies, 
ii jų merginos dabar yra 
verbuojamos į “rasės gerini
mo stovyklą,” kuri yra įren
gta netoli nuo Lodzės mies
to, Lenkijoj. Tos merginos 
yra verčiamos tenai gyventi 
su jaunais naciais.

Buvusios Čekoslovakijos 
slovakai yra tokie pat slavai 
kaip čekai, lenkai ar rusai, 
bet kadangi slovakai iš pat 
pradžios susidėjo su naciais, 
tai jiems Hitlerio “moksli
ninkai” irgi daro išimtį ir 
pripažįsta, kad slovakų veis
lė gali vystytis. Taip pat ir 
vengrų, kurie liuosu noru su
sidėjo su naciais.

Taigi šita rasinė politika 
nėra augenika, kurios tikslas 
yra gerinti žmonių rasę. Ra
sinė politika ištikrujų yra 
naciško imperializmo politi
ka. Jos tikslas yra naikinti 
visus, kurie priešingi naciz- 

’ mui. Ir tam tikslui siekti na
ciai vartoja moteris. Jie stei
gia tam tikras stovyklas, i 
kurias traukia merginas ir 
suveda jas su jaunais na
ciais. Lytinis gašlumas yra 
akstinamas tam tikrais ju- 
domais paveikslais, nudistu 
kolonijomis ir kitokiais bu
dais.

Tuo tarpu naciai laiko in
ternavę 1,350.000 franeuzų 
karo belaisvių ir nepaleidžia 
ių namo daugiausia dėl to. 
kad iie negalėtų grįžti prie 
savo žmonų ar mylimų mer
ginu. Franeuzu moteris ir 
merginas vokiečiai naudoja 
savo kareiviams. Sako: 
“nors franeuzės ir nevertos 
tos garbės, bet visgi bus ge
riau. kad jų vaikai turės dalį 
vokiško kraujo.”

George Herald sako, kad 
Paryžiuje vokiečiai įsteigė 
keliolika “sveikatos punk
tų,” kur jaunos mokyklų

labai aukštomis kainomis. f .. 11 □ \°s kytoja yra nedora, jeigu ne- perdaznai vaikščioti 1 Ju_ži
Kainų Administracijos ku-ns. parda\ e tą stofą duoda jos vaikui geresnių džius. Arba gali but jo klau-s:

viršininkas Massachusetts ^PJr)pntoJarns. Pradėjus tir- pažymėjimų (marks). sa bloga: jis gali negirdėti
valstijoj. Henrv Parkman, į? to,iau.’ ^sekta net 12 olse- u nežinau tokio vai- ka mokytoja aiškina. Galisako, jog ta “butlegenų” kai '"į k«ne buvo sudarę kavos 5*a^nežinau tc£o « feut jr ak prastos. Namuo
va dažnai visiškai netinki raket3- Paaiškėjo, kad vie- ^°; Ruris P>ktu ant sa\ o mo
va aaznai vaškai netinka nas pediioris a ie \Vorces- k.vtoJost kuomet jis gauna
vartojimui, tačiau parsiduo- . - mėnesi laiko išpar <A’ pažymėjimą.” sako vie-
da kartais net po oO centu j - i , '■ , ° no natūrini mnkvtninsvarui Žmonės moka tokia dave krautuv'ninkarns dau- na patyrusi mokytoja.
ka?™ dėl tt’ Sd”ori karo. giau kaip 3’000 svanJ “but- J,elgu- Paz-™.^lmai «en—
Kainą dėl to, Kad non Kavo., !egerižkos- kavos, šitiems mokytoja puiki!

žio aliejaus ir tuojaus jums nusiųsiu. Bukit gatavi jį priimti.Kada pirklys parėjo, prie telefono stovėjo moteriškė ir lau- - - . .. . kė pakišus po juo viedrą.
se gali radijas groti perilgai. —Ką tamsta darai? — už- 
Kuomet vaikai tun daryti klausė jįs
lekcijas, radij'as tun but už- —Sakė. kad aliejų tuojaus
dalytas. Vaikai paprastai pajejs—atsakė jinai.
sako, kad radijas jų lėkei- ________________________
joms Nekliudo. Bet nereikia KAIp tapti SUVIENYTŲniautuvuou jure? <a. * J . i --------- — # mir IMTU OUIIDU

Prie to raketo priklauso PazymėJJmai.bus tam tikėti. Yra jau Patirta ir VALSTIJŲ PILIEČIU?
keliatas labai rtambiu fir- sunk1^ patfcmes. Juos žada vaikas mokytojos nekenčia. Lreraį zinoma, kad radijas Ai4kiai pilietybės įstaty

ų persekiot M ar Production Nekenčia jos ir vaiko mo- jabai tnikdo vaikams mo- sn į**-
Atsirado jau ir “pedlio-nele«alp kavos tina. „ .neta

rių,” tikn, “kavos butlege- vSdvS'ul kaka^'™”
nų,” kurie keliauja is krau- i uz kal^

o krautuvėse jos nėra.

tuvės į krautuvę ir siūlo joms 
kavos, žinoma, aukštomis 
kainomis. Ir daugelis krau- 
tuvninkų tą kavą iš jų perka, 
nes nori patenkinti savo 
kostumerius.

nustatytų kainų laužymą.

NE MOKYTOJA KALTA, 
JEIGU VAIKUI NESI

SEKA.

tkymais 
Antra ne-žinreta 
laida. .

ir pagerinta 2Sr
jeigu vaikui nesiseka, siseka, motina turėtų nueiti 

Mokytoja negali jam duoti mokyklon ir pasitarti su mo- 
100 nuošimčių kredito, jei- kytoja, kas reikėtų daryti, 
gu jis padarė tik 60 nuošim- kad jam padėti ar paleng- 
čių. vinti. Mokytoja gali daug kį

Jeigu vaikas
Bet Kainų Administracija gauna už savo lekcijas pras- se gali but 

įspėja moteris, kad nieka
dos nemokėtų už kavą dau
giau. kaip seniau mokėdavo, 
nes kavos kainos dabar yra 
“įšaldytos.” Vidutinė kavos 
kaina turėtų būti tarp 20 ir 
25 centų svarui. Žinoma. yTa 
aukštesnės rūšies kavos, ak
linai uždarytose blėšinėse 
arba stikluose, kuri ir seniau 
parsiduodavo po 30 ir 35 
centus. Tokia kava. ieigu jos 
galima gauti, negali but pi
gesnė ir dabar. Bet paprasta 
kava maišiukuose turėtų bū
ti tarp 20 ir 25 centų svarui.

Massachusetts valstijos 
kainu viršininkas sako. kad 
gerai žinomu kompanijų ka
va vra gera ir ia galima pa
sitikėti. Bet reikia, esą, sau
gotis “butlegeriu” kavos, 
kuri pavadinta visokiais ne
žinomais vardais, arba ir vi
sai be vardu.

Kainų viršininką® ispėia 
ir krartuvninkus. kad iie ne
pirktų kavos iš visokiu ped- 
liorių, nes tik tokiu budu ka
vos raketas turės išnykti.
Be to. krautuvninkai negali 
imti už kavą daugiau, kain 
valdžios vra nnstatv+a. Kas 
parduos brangiau ir bus i- 
skųstas, tas bus nubaustas

Vaikui gali nesisekti dėl patarti ir mielu noru pasa- 
mokykloje daugelio priežasčių. Namuo- kys motinai kas jos vaikui

Mokytoja.

Sako
Vyriausis

gimdymo
». Mass.įams- *

balsi*'* pa. ei: -įeko r.iekam
“Siūlomas įstatymas duoda
r-edraudžia ir n<7*^dimas tikėji- 

tiktai leidimą-

Atsaky damas
Vyriausis 
pareiškė".

Teismą5
kontrolės pri«*

Teismas vien-

r.io nekliudo-

- 'i&y

V0T€

- -S

netinkama at- kenkia.

r,sDafc,arai S>U

1-lTrs. g. T
G. r>nr!Urw’Oo<?
Fred u’\Dr- -Vat.

• r 3xori

’l klausimų

5. pp^r

^r- John C. Rock 
Curt- C. Tripp

Sveikata—Bran gi au sis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

NUSUK ŽILAS
IŠRODYK 10 METŲ JAUNESNE

S
Ste*aklin«w Gyduolės, Kurios P*, 
naikina Žiliu**, Plaak* slinkimą ir 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
vo, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 

.... ..... sutaupyk dolerį- Jeigu nebusite pilnai
Kaina su prisiuntimu S1.00. Pinisrus P.ate.R'<*P^s’, i0™8 P'mfcai bus sugrų- 
geriausia siusti Money Orderiu, arba žmti. Reikalaujame agentų, 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) VALORTONE HERB COM 

PAUL MIKALAUSKAS ! 4,
140 Athens |^ee^OSTON MAgg • P. O. Box 305. Clinton. Ind.

Gydymas visokiu ligų šaknimis. 
Au“"m®nimis. žievėmis Žiedais. Sėk
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardu 
visokiu ausmln lietuviškai, an&rliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
liras arydo ir kaip reikia vartoti, 
f Prašau iš Kanados štampu nesiusti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.)

Balsuok YES 
už klausimų No. 1.

Jau 46 valstijos leidžia dakta
rams duoti šeimom patarimų 
sveikatai ir gyvybei apsaugot. 
Balsuokit už šį klausimų YES, 
tai ir musų valstija atsistos tarp 
kitų 46.

Neklausykit tų, kurie šį reikalo 
iškraipo. 50,000 BALSUOTOJU 
—daktarų, dvasiškių, piliečių, 
motinų ir tėvų_ reikalavo statyt 
šį klausimą balsavimui.

iJUESTION
TUESVAY
NOV.3^

PHYSICIANS COMMITTEE FOR THE DEFENSE OF MEDICAL RIGHTS• A M M y

143 N «‘wbury Street. Boston

/

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 jvairię eilię.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNI3KOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
* knyga.
Įnirus gurinusia

siųsti tiesiog papras
ti- “Keletno” ad-

Kiekvienas turėtų papuoiti save 
Kiekvienas nusipirkąs tą knygą 
siųst "Money Orderis.” Popierinius 
tame konverte, bet reikia aiškiai 
resą ir nepamirškit prllipyt ul3

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

I i



Nu. 44. — Spalio 28 <U 1942

Išvežtų Rusijon Lietuvos
Žmonių Sarasas.• _ __

(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuviu kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

SO. BOSTON

Sugryžo Su Apdeginta Uodega
—------~~r~-

Cia matosi anglų bombanešis, sugryžęs iš Vokietijos, kur jis bombardavo Bremeną. Įsidėmėkit, kad užpakalinis jo galas visas nudegęs, tik metaliniai rėmai likę.

LIETUVIU-IŠEIVIU.

(Tąsa) studentas,(Povilo sūnūs), 28,Vilnius.3664. Ivanovienė, Marija H Vlado sūnūs), gimęs 1903, (Stasio duktė), 26, Vilnius. samdinys, Vilnius.3707. Jagminas, Romaldas(Se-

3705. Jagminas, Leopoldas

(Leopoldo sūnūs), 12, Vilnius.3708. Jagminas Henrikas;(Leopoldo sūnūs),8, Vilnius.3709. Jagminas, Antanas’ (Vinco sūnūs), 60, samdinys, Šiauliai.3710. Jagminienė, Ona (Igno

3621. Indriūnas, Antanas (Jono sūnūs, 11, mokinys.3622. Indriūnas, Vytautas(Jono sūnūs). 9. i 3665- Ivanovaitė, Irena3623. Indriūnas, Algis (Jono' verino duktė), 7.sūnūs) 8. 3666. Ivanovas, Zenonas (Ko-3624. Ingelevičius, Alfonsasįst°sunus), 27, darbininkas, Mi-(Aleksandro sūnūs), 40, veži- nuškiai, Ignalinas. kas. Vilnius. 3667. Ivasiuk, Jonas (Jono3625. Intras, Alfonsas (An- SUDUS)> vežikas, Vilnius.3668. Ivaškevičius, Aleksan- . .dras (Jono sūnūs), 44, dekorą- 58. šeim,ninkė.-rius Vilnius 371E Jakaltls’ Petras (Povi-
3669. Ivaškevičius, Bronius lo “»“>• j5: Kau“S‘3712. Jakaitis, Pranas (Jurgio sūnūs), gimęs 1904, šakiai.
oe™ t-i -a- v j- 3713. Jakaitienė, Kazė (An-v r- m. , . 3670. Ivaškevičius, Ferdinan- '3628. Inzelis, Edvardas (\ ai- , ,. . . , QAr>, ’ , . das (Juozo sūnūs), gimęs 1892.terio sūnūs), 11, mokinys.

tano sūnūs). 31, darbininkas,Klibiai, Kretinga.3626. Inzelis, Valteris (Jono tor’us» Vilnius, sūnūs), 45, pardavėjas, Kaunas.
3627. Inzelienė, Lucija tano duktė), 40. Kaunas.

. . (Felikso sūnūs), 33, batsiusys. (An-:,.., .V įlnius.

3749. Jakimavičius, Vladas (Jerimalajaus sūnūs), 17 mokinys, Vilnius.3750. Jakobas, Antanas, advokatas, Kaunas.3751. Jakobienė. šeimininkė.
3752. Jakobas. Vytautas (An

tano sūnūs), 19, studentas.3753. Jakobaitė, Elė (Antano duktė), 18. mokinė.3754. Jakštaitė. Adelė, 
tarnaitė, Kaunas.3755. Jakštas, Adolfas, samdinys, Kaunas.3756. Jakštienė, Veronika. 28. i samdinė, Kaunas.

24.
33,

(Antano sūnūs), gimęs 1912, ūkininkas, Jonaičiai, Papilė.
3779. Jakubauskas, Vacys (Jono sūnūs), 42. ūkininkas. Ketuvai, Kuršėnai.
3780. Jakubauskienė, Izabelė (Jono duktė), 39. ūkininkė, Ketuvai, Kuršėnai3781. Jakuba vičius, Jonas (Kazio sūnūs), 46, mechanikas,' Radviliškis.3782. Jakubavičienė, Jadvy-' įga, 38. šeimininkė. Radviliškis. !
3783. Jakubavičius, Vladas (Jono sūnūs), 16, mokinys,’ Radviliškis.3757. Jakštaitė, \ ida (Adolfo .3784. Jakučionis, Jurgis (Jur-duktė), 3 mėnesių. gio SUnus), 36, Šiauliai.3758. Jakštas, Antanas (An-, 3785. Jakučionienė, Elena,tano sūnūs), 45. samdinys, 22 metų amžiaus.Narsečiai, Garliava. 3786. Jakučionis. Algirdas3759. Jakštienė. Marcelė (An- (Jono sūnūs), 6 mėn.

Jašiūnai, Vilnius., . . _ , , u.-. - i 3671. Ivaškevičius, Stasyskaitė. Ona (Petro duktė), gi- /T , ,• T-11 -I- i (Juozo sūnūs), oi, ūkininkas,muši 1896. v įlkaviskis. „„„„ v - t,. 'Milvidai, Pernarava.3630. Ivaškevičiene, Elena (Zakarijaus duktė), 30, samdinė, Milvida, Pernarava.

3629. Iškauskienė - Vilčins

3631. Ivaškevičius, Kazys’ (Kazio sūnūs, 33, Pernarava.

tano duktė), 33, šakiai.3714. Jakaitytė, Janutė (Prano duktė), 7.2715. Jakaiitis, Algis (Prano sūnūs), 3 metų.3716. Jakas, Juozas (Juozo sūnūs), samdinys, Plungė.3717. Jakas, Stasys (Adomo

Užges tavo viltys, 
troškimai apgaus, 
tik gelsvosios smiltys 
tave tepriglaus.
Supus tavo kūnas, 
ir kapas sužeis, 
nei vėjas-klajunas 
prie jo nesimels.
Nemarios tik mintys 
tėvynės jieškos 
ir skraidžios ramintis 
gimtinės miškuos.
Ims brolių ilgėtis 
šalti pelenai, 
neduos tau ilsėtis 
neramus sapnai.
Ir kaulai atšalę 
miegos neramiai; 
sapnuosi tą šalį, 
kur augai, gimei...

K. P. Inčiura.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

VAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS.

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

PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia,
733 Lincoln st., Vaukegan, IIL 

PROT. RAŠT.—Susana L. Gabris, 
730 McAlister avė., Waukegan, III. 

I2D.—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eighth st., Vaukegan, IIL 

FIN. RAŠT.—Emilija Kernagis Bros
111 McKinley avė., Vaukegan, III. 

KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis,
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.
Susirinkimai bnna paskutinį nedėl

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pie
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Adams Sta.. Waukegan. IIL

Atskridęs, kaip vėjas, 
iš už vandenų, 
gimtinėj viešėjęs 
tik porą dienų,
J žydrąjį tolį 
įuošiesi, skrendi,—
Ką jauti, o broli, 
tu savo širdy?
Palieki tą namą, 
kur augai, gimei, 
kui- soduose šlama 
sau medžiai ramiai.
Čia vandenys tviska 
vis rodos šauniau; 
jie primena viską, 
kas buvo seniau.
Čionai tu svajojai 
dar mažas kadais, 
skambėjo pagojai 
jaunatvės aidais...
O štai tu ruošiesi 
iš savo šalies; 
daugiau neregėsi 
senos obelies.
Daugiau neklausysi 
senovės dainos, 
daugiau nematysi 
pirkelės senos.
Toli ten už jūrių 
ilgėsies namų, 
tu busi paniuręs, 
tau bus neramu.
Ir skausmas tau sielą 
kasdieną gesys, 
tau bus nebemiela, 
kankins ilgesys.
Atminsi tėvynę, 
kur ūžė šilai, 
ir dainos kiūtinę 
bangavo mielai.
Vaidinsis tau kloniai, 
žalieji miškai, 
ir meiliai, maloniai 
nušvitę laukai.
Jausi, kad jau vysta 
širdis nerami, 
i gimtąjį lizdą 
skrisi mintimi.

fotrz-i grrn lz\r> Aa 
ucl uxvu ^lajvnuo

nurimę jau blės, 
paguost tenai žmonės 
tavęs negalės;
Lazdelę padėsi 
ant žemės šaltos, 
išblyškęs gulėsi 
ant grabo lentos.
Ir niekas tau uoliai 
akių neužmerks, 
nei sesers, nei broliai 
tavęs neapverks.

tano duktė), 34, šeimininkė.3760. Jakštaitė, Danutė (Antano duktė), 14. mokinė.
3761. Jakštas. Vytautas (Antano sūnūs), 13, mokinys.3762. Jakštaitė. Aldona (Antano duktė), 9.3763. Jakštas. Keistutis (Antano sūnūs), 5.3764. Jakštaitė, Gražina (An-

372b'*Jakys. RegimenUš, ta™ duk“.’’.1 metl)-i 3765. Jakštas. Antanas (An- 9 m- 'tano sūnūs), 6 mėn.. Narsečiai. Garliava.3766. Jakštonis, Jonas (Igno sūnūs),37, Šimonys.3767. Jakštukas. Stasys (Simo sūnūs), gimęs 1914. leitenantas iš Vilniaus.3768. Jakubaitytė. Valerija (Juliaus duktė), 25. darbininkė. Panevėžys.3769. Jakubauskaitė, Sofija (Jokūbo duktė), 26, Vilnius.
3770. Jakubauskas. Juozas. 72, darbininkas, Liudvinavas.3772. Jakubauskienė, Jadvyga (Jurgio duktė), 48. šeimininkė, Tryškiai.3773. Jakubauskas. Leonas (Juozo sūnūs), 22, studentas.1, Pažečiai, Tryškiai.
3774. Jakubauskaitė, Jadvyga (Juozo duktė), 26, samdinė, Telšiai.3775. Jakubauskas. Juozas (Juozo sūnūs), 11, mokinys, Telšiai.3776. Jakubauskas. Juozas. 34, darbininkas, Julijanava..

sūnūs). 45, Darsūniškis.
3718. Jakienė, Marija, (My-’

3672. Ivaškevičius, Kazys (Kazio sūnūs), 31, ūkininkas,Milvidai. Pernarava.3673. Ivaškevičienė, Jadviga,39, ūkininkė. Milvidai.3632. Iskielevičius, Vladas 3674. Ivaškevičienė, Elena, kolo duktė), gimusi 1898, Sei-,(Motiejaus sūnūs), gimęs 1902, 27, ūkininkė, Milvidai. imininkė, Darsūniškis,ūkininkas. 3675. Ivaškevičiūtė, Estera, 7 3719. Jakienė, Emilija, gimu-3633. Išara, Juozas (Alek- metų. si 1910, šeimininkė, Žeimiai,sanaro sūnūs), 46, advokatas, 3676. Ivaškevičiūtė, Asta, 3. 3720. Jakaitė, Nijolė, 12, gyv.įVilnius. 3677. Ivaškevičiūtė, Kristina, vieta Žeimiai.3634. Isarienė, Emilija, ūki- 7 mėnesių amžiausninkė, Inturkė. Malėtai. 3678. Ivaška, Mykolas (Alek- Žeimiai.3635. Išaras, Petras (Juozo sandro sūnūs), gimęs 1917, 3722. Jakytė, Danutė,
sūnūs), 18, Inturkė. Rukšanai, Trakai. nėšių amžiaus.3636. Išaraitė, Marija, 7. 3679. Ivinskis. Stasys, 27, ge- 3723. Jakavičius, Cezaris3637. Išaras, Jonas, 14. ležinkelietis, Kaišedoris. (Juliaus sūnūs), 40, Tarno ši u-

ocoo T-l L A 3680. Ivaškevičienė, Jadvyga - v IVIškauskas, Antanas. (Leo Mo dukts), 23 ukininkė> 3724. Jakav.oene, Koste (Ka-
4i>; . Milvidai, Pernarava. r.o duktė). 38, mokytoja. Ta-3640. Iškauskas. Juozas (Jur- ivaSkevKius, -...... mokumai.g.o sūnūs), 42, ūkininkas. Vii- <5 ukini„kas
7-V’t-i i- - i. 3682. Ivaškevičienė,3641. Iskauskiene, Ona, 44.

Stasys,
Elena(Zacharo duktė), 31.3642. Išoraitė. Marija, 16, 3683. Ivaškevičius. Kazys

37225. Jakavičius, Dalia (Cezario duktė), 6.3726. Jakelaitis, Lukas, gimęs 1907, mokytojas. Bataičiai.3727. Jakelaitienė, Mikalina (Prano duktė). 30, šeimininkė, Bataičiai.3728. Jakelaitytė, Viktorija (Luko duktė), 6 mėn.3729. Jakelaitis, Jonas (Luko

mokinė, Inkentrai. Maletai. (Kazio sūnūs), 33, ūkininkas.3643. Išora. Jonas (Petro su- Pernarava,nus). 14. mokinys, Inkentrai. 3684. Ivaškevičiūtė (Kazio3644. Išoraitė, Ona (Petro duktė), 8 metų amžiaus,duktė). 13, Inkentrai. 2685. Ivaškevičiūtė (Kazio3645. Išora. Petras (Petro duktė), 5 metų amžiaus,sūnūs), 18. ūkininkas, gvv. vie- 3686. Izokaitienė, Ona (Juo- sunus>’ 1 metų amžiausta Inkentrai. zo duktė), 50, darbininkė, gvv.!3'30' Jakev,cius’ Edvardas3646. Išorienė, Emilija (Igno vieta Kaunas. ' (Jono sunus)’ ,gimęs 19125 P°ll_duktė), 48, ūkininkė, Inkentrai. 3687. Imalajus, Valijanas cir”"^s’TIf!cecia.1;. . .3647. Ivaišas, Jonas (Antano (Zinajevo sūnūs), gimęs 1911, ' 3 ravimus, jsūnūs),-20, darbininkas, Radvi- ūkininkas, Milkunai, Adutiškis. ' . . m yS’liskis. 3688. Yla, Jurgis, 45, samdi-3648. Ivanovas, Vladas. 36, nys, Dūkštas, Zarasai,amatininkas, Vilnius. 3689. Yla. Rimas (Jurgio su-3649. Ivanovas, Kostas(Alek- nus), 5 metų. , i7-x+^+;„so sunus). gimęs 1912. studen- 3690. Ylaitė Milda (Jurgio tas, Kaunas. duktė), 7 metų.3650. Ivanauskas, Aleksand- 3691. Ylienė, Stasė (Kosto ras, 40. darbininkas. Vilnius. duktė), 30, Dūkstai, Zarasai.
3651. Ivanauskas, Antanas 3692. Jablonskis, Česius (Ig- (Juozo sūnūs), 17, Dobravolė, n° sūnūs), 42, knygvedys. Pa- (Antano duktė). 5.Pajevonys. bradė. 3737. Jakimavičius, Antanas3652. Ivanauskas, Kostas 3693. Jackevičius, Leonas (Jo- (Jono sūnūs), 13, mokinys.(Antano sūnūs). 29. knygve- «> sūnūs), 20, Kaunas. Nausėdžiai, Pernarava.dys. Betygala, Raseiniai. e 3694. Jackevičius, Stasys 3738. Jakimavičius, Balys3652. Ivanauskas. Mykolas. (Leonardo sūnūs), gimęs 1903, (Jono sunus) .gimęs 1912, ku- 35. samdinys. Klebonija, Mes- darbininkas, Kaunas. nigas, Kaunas,kuičiai. 3695. Jackevičius, Viktoras, 3739. Jakimavičienė, Ona,3651. Ivanauskienė, 27, sam- 32, karininkas, Vilnius. 100 metų amžiaus, ūkininkė,dinė. 3696. Jackūnas, Kostas. 31, juodžiai, Kėdainiai.3655. Ivanauskaitė, (Mykolo kalvis, Laumeikiai, Pabiržė. 3740. Jakimavičiutė, Bronėduktė). 2 metų. 3697. .Jackūnaitė, Laimutė, (Pi-ano duktė), 57, Nausėdžiai.3656. Ivanauskas, Petras, gi- 12, Julijanava, Garliava. Pernarava.męs 1908, samdinys, Biržai. 3698. Jacunskas, Medardas 3741. Jakimavičius, Jonas3657. Ivanauskienė. Antanina (Kazio sunus), 62. ūkininkas, (Prano sunus), 53, veterinaras,(Benjamino duktė), gimusi Semetiškiai, Deltuva. Nausėdžiai1908. šeimininkė. Biržai. 3699. Jacunskienė, Elena 3742. Jakimavičienė, Liuda3658. Ivanauskaitė. Rita (Pe- (Juozo duktė), 54, ūkininkė, (Jono duktė), 50, ūkininkė,tro duktė), gimusi 1937. Semetiškiai. Nausėdžiai.3659. Ivanickis. Karolis, 72, 3700. Jačiulienė, Emilija (A11- 3743. Jakimavičius, Gedimi-tano duktė), 30. nas (Jono sunus), 22, studen-

3732. Jakimavičius, Antanas (Jono sūnūs), 44. Vištytis.3733. Jakimavičienė. Teresė
3734. Jakimavičius, Keistutis (Antano sunus), 13, mokinys.3735. Jakimavičiutė, Dalia (Antano duktė), 8, mokinė.3736. Jakimavičiutė, Marija

inžinierius. V’ilnius.3660. Ivanickienė. Marija, 60, 3701. Jagintavičius. Juozas.Vilnius. 36, Pacunai, Vendziogala.3661. Ivanovas. Severinas 3702. Jagintavičius, Juozas (Aukuntijus). 62, ūkininkas. (Juozo sunus), 9.Vilnius. | 3703. Jagintavičiutė, Kristi-3662. Ivanovienė, Eugenija r.a (Juozo duktė). 2 metų.(Juozo duktė), 36, šeimininkė. 3704. Jagminas, Bernardas Vilnius. (Petro sunus), 27, studentas,3663. Ivanovas, Vladimiras Kaunas.

3787. Jakučionis, Mikas. 45, samdinys, Gelvoniai.3788. Jakučionienė, Marija (Kazio duktė), 37, mokytoja, Kelvenai.3789. Jakučionis. Ramutis (Miko sunus), 4 metų amžiaus.
3790. Jakučionis, Mikas (Stasio sunus), 44, sargas, Alytus.
3791. Jakučionienė, Marija, 47. Alytus.3792. Jakutis. Jonas (Kazio sunus), 30. geležinkelietis, Viduklė.3793. Jakutis, Petras (Kazio sunus), 35. kapitonas, Vilnius.3794. Jakntif-nP-(Jono duktė), 30, šeimininkė. Vilnius.3795. Jakutis. Rimvydas (Petro sunus), V’ilnius.3796. Jakutytė. Gražina (Pe

tro duktė). Vilnius.3797. Jakutytė. Vanda. 16. mokinė. Šaukėnai.3798. Jalenskas. Antanas, 35, policininkas. Marijampolė.3799. Jalenskienė. Magdalena. 35. šeimininkė. Marijampolė.3800. Jalenskas. Vytautas (Antano sunus), 14. mokinys. Marijampolė.
(Bus daugiau)

Garliava.3777. Jakubauskas, Juozas (Prano sunus), gimęs 1906. mūrininkas, Alytus.3778. Jakubauskas, Stasys
Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEM SLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė

A. M. METELIONIS.

tas, Nausėdžiai.3745. Jakimavičiutė, Marija (Jono duktė). 18, mokinė.3746. Jakimavičius. Vytautas (Jono sunus), 16, mokinys.3747. Jakimavičaitė, Marija (Jono duktė), 17, Kaunas.3748. Jakimavičius, Kazys (Jono sunus), 16, Kaunas.

LIBERTY LlMESICKS

A ehef who knew loti about

Said, ”So far, we’va rai*ed 
ittoo«low—

V«*H beat Hitler wbea 
Oaa dollar in ten

Ia put Into War Bonai— 
Lafetui*

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir ai pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt šuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šioa kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, aaa pakine vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja tako buvus kitąsyk 
pekla, dabar >1 putli au- 
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti-

Kay

636 BROADWAT.
SO. BOSTON. MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI 

7747 Navy Avssaa,
Detroit. MicK1

stam

baUr Una bM «.n. 
he tke U. S. •***-/r/i, j***

PAGARSINIMAI
KELEIVY’
Norint, kad pagarsinimas tilptų 

GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstracijon nevėliau PANEDŽ- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųatl ii anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinamai 1 tos 
sąvaitės numeri nespėjama patal
pint.

Norint. kad garsinimas neeusi- 
Srukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siusti ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitok; parengimą, trumpą prane
šima patalpinam uz »l-55. vž uluįį- 
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par. 
davimus ir kitokius smulkius prane- 
timus, kaina 2c. už žodi- Stamoes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. estra.

“Keleivio“ prenumeratoriams už 
pajieškojimus gimimų ir draugų, kai
na te. už žodį. Mažiausio pajieško- 
jimo kaina Š6c.

Norint pa j eškotl su paveiksiu, 
reikia pasiųst fotografes ir klaust 
kainos •

KELEIVIS. «’€ BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.

AR ROMOS
piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

kada į Pasauk, atėjo 
«ji Kristaus žodžiai

SKYRIUS L Aiškinama laikai ir a]
Kristus. Pagoniška tų laiką vieejbė- 
Dusknasstoma įaiaioma.
SKYRIUS IL (1) JenasaJės bažnyčia. (21 Ar.tijochijog bažnyčia. 
(3 Bažnyčia Mažojoj Arijoje. 14) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jema Kratus boro Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip pnrfeaor’.ųa Pr. Bačya, Kaune Kaaigų Se
minarijoje dėstydamas fųndamentaliną teologiją, aiškino kokių 
esama “a.stybėje adminiatraeijoe formą Aiškindamas tas fer
mas, jis pridavė didelę reikime aonarchčjomo. bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.

šimtmečio irSKYRIUS V. Popiežių vardai ii žemam šimtmečio ajų 
SKYRIUS VL Kryžmos Karai ir popiežius Urbonas IL Iskvizš- 
eija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bafcyčioe nuopelnai Frar.eaaijaž 1«96 m. 
Filipicį revoiioetja ir prteiaštys. karka tą revoiiaeiją 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.

ir pa- 
Dieoo

PA

SKYRIUS VIIL
kitas bažnyčias. _ _
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie 
bažnyčioje. Kaip popiežiai Laoeas X pardavinėjo

KIEKMKNAM ROMOS KATALIKUI reškėCą 
knygą, aea joje ras daa< reškaliscų dalykų tr 
SMipažiat sa visa katalikiškos bažnyčios

KIEKVIENAM UKTUVIUL karis tari 
pratimą apie tikėjimą arba tikėjis^ skaito kaipo 
stsizą p'AČios visaoaMBds, ypatingai re&ėtų tą 
tyti Taip aiškina savo knygoje ka. M. Vi ‘

Knyga apie 234 poslapių, didstta
Asdimo

gos vardas. KAINA 32.04
Tvirtais popieras viriekaia. kaina SUK 

Galima gaut pas anturtą sekančia 
REV M VALADKA. K D. 2, BALTOM

Taipgi n-=a gast tą knygą aoordytn

KELEIVIO^ KNYGYNE
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

v
v



AitoDtaa Poslapis

U2SIREG1STRUOKIT 
ALIEJAUS KORTE

LĖMS GAUTI.

MASSACHUSETTS BAL- ir privatiniuose namuose, taj 
SUOTOJŲ DĖMESIUI. [pamatytume, kad jos miršU 

ne šimtais, bet tūkstančiaisVisi balsuokite už fereren- 
dumo klausimą No. 1.

Ateinanti utarninka, lap- ui-
kriėio 3 dieną, bus rinkimai' š.ikTs^i’oi^n'' ''“T*“*ir karti, hal.rLJ0d\?r"?!J^14lUS1?1.gan- gracija bus daroma mo-,

KELEIVIS, SO. BOSTON no. 44. ^pano zs a., iy4z m.
Cambridge’aus Lietuvių 1 Nuo “Keleivio” inkurtuvių V. Tukis, Brocktono lietu- 

Kliubo inkurtuvės. liko $51.62. vis, užmuštas Solomono
Cambrige’aus Lietuvių Musų brolis Bronius Kon- salose.

Registracija daroma šios są- Kliubas Pristatė gražų nuo- ti imas atnešė ir įteikė “Ke- Pereitą sąvaitę Brocktone 
vaitės seredoj, ketverge savą namą ir pereitą nedėl- leivio redakcijai savo čekį buvo gauta žinia, kad Solo- 

ir pėtnyčioj. dienl buvo suruosęs inkur- Sol.62 sumai. Čekis įsrasy- mono buvo užmuštas
Rn<tnnp vr» 7S 000 tuves’ Nors *žanga kainav0 tas ^menkos u Raudonajam Wallace Tukis, 19 metu am- 
Bostone yra apie 7o,000 $2.50 asmeniui, žmoniu pri- Kryžiui, ir Keleivio re- žiaus lietuvis kuris tik ne- 

šeimynų, kurios vartoja ku- sirinko daug> galėjo bu£ apie dakęįja jį jau išsiuntė. reitais metaL’ baigž B.oįk- 
?' užsi 400> 0 gal ir dau^au- Buvo šltle Pmi£ai liko nuo ban- tono high schoolę. Jo tėvas,io aliejų savo namuose._ ,

Publika tokių dalykų ne- savaitę visos jos turės užsi

” jau mada: kada tik būna ko- mat, persikėlė naujon vie- no miestely, Long Islande,
" kios viešos iškilmės, visada ton). netoli nuo New Yorko Jau-

11 prisikviečiam airių politi- Bankieto rengėjai prane- nasįs Tukis įsirašė armijon
New Yorke šių metų sausio 
mėnesy.

ir kartu Massachusetts bai-f 
suotojai turės balsuoti gim- tįijtT stotis, 
dyrno kontrolės klausimą, balsuotų 
kuris ant baloto yra padėtas 
kaip Question No. 1. Ši klau
simą reikia balsuoti YĖS. dvlojui nevalia burną atidc mokvtoios 

Nereikia tikėti juodvar- ryti ar receptą parašyti
nių agitacijai, kad gimdymo Gimdvmo kontrolės vat 
kontrolė atneš ištvirkimą 
arba sugriaus tikėjimą.

Šis įstatymas duoda tik 
daktarams teisę partati ve-

- zavo ir triubija per visas la tykiose ir tęsis 3 dienas: se- ton)
kad balsuotojai redą, ketvergą klOb viesos lskilmes’ Vksada ton)

aarvs
cija.

i egistra- pietas gerybes. Bet airiai jo dalyvauti. Tie pinigai bu- 
.. , niekad nepakviečia musiš- vo priskaityti prie bendrų 

registracija bus organizacijų viršininkų pajamų, ir rengėjai taria 
drg. Butkams nuoširdų ačiū.

Gimdymo kontrolės vat Aliejaus 
žymas turi liūdnų paseku, vvkdoma tokia pat tvarka, • _ balius

ir..gaSoIin° «siąracij? • Gal kai kas mano, kad 
kalaus daug moterų jieske buvo, tik šita bus painesne, ...pažibos pas visokius šu. nes aliejaus. vanoX"X ^a^^neT v“ jų 

dtugstonnm parodytu kiek galionų alte- ^ankose į jje pada[$

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programa duodama iš 
W0RL stoties, 950 kilocik- 

■ — lių.
Socialistų Partijos kan- šeštadieni, 31 spalių, nuo

didatai. 8:30 iki 9 valandai ryto pro-
Ateinančio utaminko rin- grama bus tokia: 1—muzi

kiniams Massachusetts So- ka, 2—dainos, 3—pasaka

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniam j 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

| TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

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

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatų.

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

534. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

dusioms moterims kaip ap- Jaktarius ______ ________ „
sisaugoti nuo gimdymo, jei- kus. Tiems biznieriams, mat ja“u^ jie išvanojo per pereirj mums d • • •
gu gimdymas yra pavojui--nedraudžiama visokie “vai- ta žiema iki kovo 31 dienos. ,mums..daHg ger°; Jeigu Juo . , .
gas jų sveikatai ar gyvybei. stai” pardavinėti, nes tai gLTS Ana kvailų klausimų,1 • Man rPdos’ Sklistų Partija stato sekan- apie “Magdutę.
šitokią teisę daktarai turi biznL<. Bet kas toliau? Daž- pavyzdžiui' kiek aliejai -?1 klaldmSaiPa?^ra. cius kandidatus: Sekmadieni, 1 lapkričio,
jau 46-šiose valstiją, irto- nai tie d.ugštorininko ‘’vais- b'uvi išvanota kambarių šil- n°° 9:30 “ 10:30

fe :ain’„rgneUir K** tel* vandens aidy.buWm t5k “enan^—

Jungtinėse Valstijose yra MoteriSj žinoma> kreipiasi kuomet tas pais pečius šildo kad m"s" hjl-
Ūktai d\n valstijos, kur dak- ; atgai j drugštonninką jau vandeni ir kambarius, nie- ‘ 
tarams ir tėvams neleidžia- 5U “bėda.” Drugštorininkas kas nežino. Be to. reikės ua-

ir

, ... it-- ------; Drugštorininkas kas nežino. Be to, reikės pa
ma naudotis medicinos mok- dabar pasijunta nesmagiai: sakyti, kiek yra šeimynoj 
slo žiniomis. \ iena is jų yra.Rej grąžinti kelioliką dole- žmonių ir kiek” jų yra da ne-j 
Massachusetts. t ių. nei pas gydytoją siųsti, pasiekusiu 4 metu amžiaus. '

Gydytojų Draugijos Ko-Bet jis žino “bobutę,” kur Reikės pasakyti, ‘ ar aliejus 
miteto piimininkas Dr. v\ tai tamsioje gatvėje. Ji gali vartojamas centraliniam šil- 
H. Robey ir ios sekietonu? moterį “pafiksyt.” Arba pa- dymui, ar atskiriems pe- 
Dr. L. B. Lilis rašo Naujo- ti moteris bando save "pa- čiams, ar vien tik virtuvės 
sios Anglijos Medicinom fjksyti. ' Ar kardinolas O’- pečiui. Reikės pasakyti, kiek 

e’ ?og s?.5 Į-tatvmas fonnell, kuris taip atkak- iš viso šildoma kambarių ir 
reiškia nei mažiau r.ei dau- jįai kovoja prieš gimdymo koks jų dydis.
giau, kaip tik tą. kad regist- kontrolę, žino kiek moterų Kas neatsimena, kiek pe- 
ruoti daktarai turės 1---- ’
du.?ti1.v£dusloms. rnot^r\ms katą visam gyvenimui'.' Ar j0, tegul kreipiasi i aliejaus
reikalingų patarimų, jeigu jjs žino, kiek jų nueina į ka- pardavėją —‘gal jis galės
matys, kad gimdymas butų pus? pasakyti. Bet kambarių dv-
pavoungas jų sveikatai ar šitą “fįksintojų” raketą dį išmatuoti kiekvienas gali i Q v,.™ i
gyvybei. Jie nurodo, kad galima butų pašalinti ir mo- pats. Kas bus neaišku, mo-į?'
motenms, kurio? serga sir- tinų sveikatą ir gyvybę tin- kytojos paaiškins registruo- Seniki ’ 1 * *
dies liga, inkstu liga, džiova karnai apsaugoti, jeigu tik- jauties i _ , ,

S“ bE
suotojų pareikalavo, kad ;r 6 dienomis. Be tų kortelių 
gimdymo kontrolės klausi- nebus galima aliejaus nusi- 

kardinolu O’ConnelFu agi- mas butų pavestas patiems, pirkti.
tariniuose lapeliuose aiški-i piliečiams išspręsti, ir- todėl gjta registracija vykdoma 

jis bus . ne vien tik Bostone, bet vi- 
Massa-įsuose miestuose.

Jis eina

kad musų bai-----Walter Hutchins iš Green-
sai turėtų gerą svori, o poli- fieldo. 
tikieriai tupinės apie mus ir Į valstijos sekretorius — 
be vaišių. Ištikrujų, tai jie Peter \Vartiainen iš Fitch- 
turės mus vaišinti, kad už burgo.

i juos balsuotume. Į U. S. senatorius — Rev.
Aš čia kalbu ne vien tik- George Lyman Paine iš

tai apie Cambridge’aus Lie- Cambridge. 
tuvių Kliubą, bet apie tą Į attomey general — Ho- Mass.
blogą pataikavimo paprotį, \vard Penley iš Bostono, 

i kuris yra bendras visoms į valstijos iždininkus —
musų organizacijoms. Anders Swenson iš Green

Apie Cambridge’aus Lie- fieldo.
tuvių Kliubą reikia pasaky
ti, kad jis įsigijo labai gra-

ryto.
programa sekanti: 1—ar-
monistai Jonas Šiurila iš W. 
Roxbury ir Jonas Povilaitis 
iš South Bostono; 2—daini
ninkė Ona Kavaliauskaitė- 
Casey iš Dorchesterio.

Prašom parašyti atvirutėj 
savo įspūdžius ir prisiųsti 
šiuo adresu: \Y0RL. Lith
uanian Program, Boston, 

S. Minkus.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

TeL ŠOU 2S05

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

ir tujomis psichinėmis ligo
mis, kūdikiu gimdymas yra 
labai pavojingas ir dažnai 
baigiasi motinos minimi. 

Katalikai ?u savo čvfu

«e»? tuo budu suardo savo svef reitą žiemą aliejaus išvarto- ?’ “o/5 !5Iglj0 la"al,-«?-
katą visam gyvenimui. Ai 10. tegul kremiasi i alieiaus b*. jauRi, bud tru Mokyklų komitetas prašo

pūtį didesnė. mus pranešti Cambridge’aus
sveikatai ar|‘ “fikrintnin” rak-Ata I Inkurtuviu bankietas bu- Hetuvdų žiniai, ^d 3 lapkri-

Valgių ir gėrimu cio atsidaio vakariniai ang- 
norėj o', lų kalbos ir pilietybės kur- 

buvo gera, vpač ^<*i, kurie bus duodami Cam
IL’OI CVA/HOI TOOlrrSfS

Kortelės
bridge High and 

mool’ėj utaminkų ir' ket-Sc
k vakarais, nuo 7 

Užsirašyti "

Latin

na. kad Bostono miesto ligo-: sekantį utarninką 
rinėie miršta tik pusė nuo-! balsuojamas visoj 
šimčio moterų gimdvmo; chusetts valstijoj.

bėtojų buvo daug, todėl vi- pačioj mokykloj pirmą va
šų pavardžių ir neminėsiu, karą. Pamokos duodamos 

South Bostono Lietuvių dovanai.
Piliečių Draugija irgi galvo- 

: ja apie nauio namo statvmą. 
bet ji turės laukti kol karas

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So Boston 0948
Bes. 37 ORIOLE STREET

West Rozbnry, Mass.
TeL Parkway 1233-W

metu. Bet jie gudriai užtvli, 
kad pusė nuošimčio iš 38,- 
312 gimdymu reiškia apie 
190 mirčių. Ir tai vien tik 
Bostono miesto ligoninėje 
Tokių ligoniniu visoje vals 
tijoie randasi daug. Jeigu 
sudėtume krūvon visas mc 
tinas. kurios miršta nuc 
gimdymo visose ligoninėm

pirmuoju klausimu (Ques- 
tion No. 1). Po klausimu yra 
pažymėtos dvi klėtkelės at
sakymui: YES ir NO. Yes 
reiškia, kad gimdymo kont
rolė butų legalizuota, o No 
—kad nebūtu legalizuota.

Dėkoja pp. Minkams. pasibaigs, nes dabar statvba 
Marcelė Simanavičienė-1 sustabdyta. Cambridge aus 

Simon, iš South Bostono, lietuviai anksčiau pradėjo, 
dėkoja pp. Minkams, kad, *ai gnlėjo pabaigt! 
per jų pikniką jai pavyko 1
laimėti S25 karo boną ir si-; 
dabrinę taurę, kurią aukavo

Kliubietis.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų

moterų. Moterų ir Vyrų Ii 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: nuo 10 iki 12 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakar*

180 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Reikalingas Darbininkas
ANT VIŠTŲ FARMOS. Darbai 

nesunkus, užmokestis gera. (o)
T. J. BURBA. 509 Spring street, 

W. Bridgewater, Mass.

Parsiduoda Pigiai Labai 
Puiki Farma.

Naujas penkių kambarių namas, 
apšildomas su steam heat. maudynė, 
elektros šviesa, šiltas ir šaltas van-

Pirfcit Karo Bondsus ir stam- duo stuboje. Beveik nauji vištininkai v -j-v# • • ir harn«- Randasi tik trys ir pusė
Todėl, balsuodami, visi Mr. Carroll. Ji sveikina visas; .. s?™1? ! JU(” mylių nuo miesto: 45 akrai žemės,

i .. i - i- - izr-ci .• j , • < 'nemažiau kaiD desimta savo Del platesnių informacini kreipkite*tatykit kryželi uz ^lES. motinas, dalyvavusias moti- " .. , Jrp • šiuo adresu: a. j. kupstis. 14
nų konteSte ” uždarbio dau. I 332 Broadway, South Boston, Mass.D. P.

Po rūpestingo 
dienos darbo . .

PICKWICK ALE — 133 OT PKKWKK

PICKOTCK
"ALE that is ALE"

Mfwro IT CO iAf u.tes Mę..

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas iš tikro
jo Castile mnilo,
U. S. P. Išplauna 
pleiskanas ir viso- 

» kius kitus nešvaru- 
j mus ir sustiprina 
I odą. 50c. už bonką.
5 ALEXANDER’S HAIR

REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu 
{ .Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
1 plaukų šaknims ir Odos gydymui. 

[ 50 centų už bonką.
Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 

1 čiam per Paštą į visas dalis Su- 
Į vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADW\Y

SOUTH BOSTON. MASS.

TeL 28624 Gyv. 81182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžina šviesą. Išeg- 
zamiuuoju ir priskiriu aloniu*.

114 Summer Street,
LAIVRENCE, MASS.

SUFFOLK DOWNS sumokėjo 
*7,843,048.27

HASSACHUSETTS VALSTIJAI IR SHIATVJS PAŠALTA

SUFFOLK DOWNS *umo,fejo 

*1,254,986.82 in 1942
NASSACHDSETTS SEHATVES PAŠALTA

SUFFOLK DOWNS gal sumokei 

*5,000,000 MORE
SENATVĖS PAŠALPAI PER SEKANČIUS 

' KETURIS NETUS
Eostern Rocing Astociotion, Ine., V. C. Brvce Treos., 21 Windso< Roo d, W<llesley

VOTE zYESy ON 
HORSE RACING

1. Shall the Pari-Mutuel 
System of betting on li- 
censed horse races be per- 
mitted in this County?

YES X

NO

C

DR. G. L. KILLORY
Cfj SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt iki 7 vak. kasdien.
Nedėliom, ruo 10 ryto iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movera)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

S«n«ri oriežiura, kaina prieinama.
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

NAMŲ SAVININKAI
Kaip su jūsų pataisymais? 

Ruduo jau atėjo, tuojaus
susilauksime šalčių. Pasi- 
lengkite, kad nepridarytų 
c’aug bėdos.
PAS MUS GALITE GAUT 
VISOKIŲ Iš

Geležies Reikmenn
PI.l'MBINGŲ, Geriausio* Rūšies 

PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų ii
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD SQLARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

f




