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Amerikos Spėkos Šturmu Musų Torpedlaiviai. m
Ima Franeuzų Afriką 1 “ l™ —'k™ R"s,!”18**Bet japonų nuostoliai buvo 

daug didesni. Kareivių.Čia eina kalba apie didįjį
ANTRAS FRONTAS JAU vai iškėlę Afrikoj 140,000 jūrių mūšį, kuris įvyko ties Rusų armijos nuostoliai sie-

LIEPSNOJA.
Amerikiečiai skubinas užei

ti Rommelio armijai iš 
užpakalio.

Kaip perkūnas iš giedro 
dangaus pereitą nedėldienį

kareivių armiją, prie kurios Midway sala šių metų birže- 
• busiančios pridėtos dar ke- lio 4 d. Japonai tuomet puo
lios anglų divizijos.

Vėliausios žinios sako, 
kad Vichy Francuzijos ad
mirolas Darlan, vyriausis 
’aivyno vadas, esąs paimtas

lė Midway salą didelėmis 
jėgomis, bet buvo skaudžiai 
sumušti. Jie neteko tenai 
apie 20 laivų, kurių tarpe 
buvo

kie 14,000,000 kareivių, 
sako Hitleris.

ĮŠALDĖ darbi
ninkų ALGAS.

War Labor Board paskel
bė, kad visos darbininkų al
gos yra įšaldomos pagal 15 
rugsėjo lygį. Tai reiškia, kad 
jos negali būt aukštesnės, 
kaip buvo rugsėjo 15 dieną.

Egipte Fašistus Ištiko 
Didžiausia Katastrofa

ANGLAI PAĖMĖ NELAIS
VĖN 90,000 ITALŲ-

Rommelio armija visiškai 
sudaužyta ir bėga galva

trūkčiais.
Liūdnos dienos prasidėjo

4 lėktuvų laivai. At- 
nuaidėjo per visą pasaulį zi--į vežti tais laivais japonų or

Alžyro mieste, kuomet ~

Jeigu reikės kur daryti ko- 
Berlyno radijas pereitą kių išimčių, tai bus vaduoja- 

sąvaitę peskelbė pilną Rusi- niasi tuo principu, kuris bu
jos karo apžvalgą, nes tam vo pritaikytas “Mažojo Plie-
karui sukako jau lygiai 500 no” darbininkams. Jų algos Hilkritdk- M^o’lin‘iu“vį^ 
dienų.. Penki šimtai karo buvo pakeltos 15 nuošimčių jų armija Egipte sudaužyta 

'r bėga į Libiją. Kad pri-
laivynas, padedant Anglijos 
karo laivams ir aviacijai, 
pradėjo šturmuoti franeuzų 
Afriką

dienu kainavo priešui 14,- aukščiau negu buvo 1941 
muvv ■ k t- o namo 000,000 vyrų užmuštais, sun- metų sausio 1 dieną dėl to,
pereitą nedėldienį amerikie- ™X£t;KUF; ™ kiai. sužeistais ir nelaisvėn kad nuo to laiko pragyveni-
ciai uzeme, 

Berlyno radijas
sugrįžti jiems buvo peitoli. patekusiais,” sako oficialu 

: Manoma,, kad japonai ture- 'no žimas.
pianesa, • atgįvežę nemažiau kaip■> I-v »-» x-\ r-* - -

mas pabrango 15 nuošimčių. 
Taigi, jei kuri darbininkų

dengti savo užnugarį, Hitle
rio generolas Rommel pali
ko užpakaly 90,000 italų, o 
pats su savo vokiečiais lei-

Šitie karo pabūklai buvo 
aiba sudaužyti, arba paimti 
į anglų rankas, bet Romme
lio aimija jų jau nebeturi.;

Nuo tos dienos, kaip ang
lai pradėjo šitą ofensyvą, 
per dvi sąvaitė? priešas bu
vo nuvalytas jau 150 mylių 
atgal. Tai yra toks blitzkrie- 
gas, kokio vokiečiai iki šiol 
da nebuvo matę. Pasirodo, 
kad čia jiems ne su rusais 
rariauti. f > į

Ištisi Afrikos plotai,, ku-Prancūzų laivynas bandė ka<* Ąmenkos bombanešiai l50 oriaįvi^ Taigi jų nuos- Rusija pasirodė daug ge- grupe yra jau toki pakėlimą dosi bėgti Bet italai tuoj ,
priešintis, bet tuoj buvo ap- ?V^auTz^ Darlano sarvuotlai- t j- j tį Midway sala buvo l iau karui pasiruošusi, sako gavusi, tai daugiau ji j u e- padavė anglams į nelaisvę.nais Rommelio armija bėga, 

< isJkiVi Jean Bart ir ketunas Rprk-nn radii^ n™, kas galės gauti, sako War Labor * -- - --------------------- 1-------------daužytas bombomis iš oro. I JI "Jean Bart ' ir Ketunas jabai skaudus. Bet pasirodo, Berlyno radijas, negu kas galės gauti. suku vv ai ir dabar angiy orlaiviai ir
Sausžemy franeuzai didelės £rancuzų submai mas, kurios kad jr musiškiams nevisai nors galėjo tikėtis. Jos armi- >oal c J?1*!?1 1 ’ " tankai vejasi patį Rommelį.
opozicijos neparodo. Alžy- ^u^° ^ejustos amerikiečių pigįaj §j kova kainavo. Lai- 5a pasirodė daug kartų di- . . Sakoma, kad iš apie 150.-
ro miestas tuoj pasidavė., a^k?^4‘ ‘Jean Bart yra • Q departamentas dabar desnė. negu visų Europos ^ao^zuoti yra |sa- fašistų armijos pas
Granas apsuptas,Casablanca 3o,000 tonų drednotas, sun- pranešgų kad iš 41 torpedi- valstybių armijos sudėtos kęs pats prezidentas Roo e- [>ommelį belikę jau tik apie 

Uuostai iš abiejų kiai ap^rvuotas laivas ir nio oriaivio kurie buvo nu_ krūvon. Bet nežiūrint to, v eltas^kad išvengus mfliaci- 20,000 kareivių, ir tie patyskiai apšarvuotas laivas
stovėjo Alžyro uoste. 'Ėiįti* atakuoti "besiartinanti vokiečiai nuvarė ją iki Vol- flu° tikslu jau buvo "Į-

Rašant mums šiuos žo- priešą, sugryžo tiktai 6. Tai- ?o_s: užėmė visą Ukrainą ir saldytos butų nuomos ir vi 
ir trys franeuzų aerodromai, džius, žinios sako, kad ame- gį 35 jų žuvo.

Amerikos blitzkriegas už-skiečiai užėmė jau 1,000

taip pat.
Casablankos pusių jau ame
rikiečių rankose. Jų rankose

klupo franeuzų Afriką tik- mylių Afrikos pakraščio, 
lai žaibišku greitumu. į Pranedant nuo Agadiro Mo- 

Amerikos ginkluotų jėgų rokojee’Yant iki Alžyro 
vadas, generolas Dwight Ei- Ąlgenjoj, Ylsas Pajuns esąs 
senhower, tuojau paskelbė Jau musiskių rankose, 
per radiją atsišaukimą į Dabar prezidentas Roose- 
franeuzus, kad Amerika ei- veltas nusiuntė Tunisijos 
na ne prieš juos, bet prieš beyui Monsef Pasai prašy- 
vokiečius ir italus, kurie ma, kad duotų Amerikos ar- 
luošėsi užimti jų žemes Af- mijai laisvą kelią per Tuni- 
rikoje. Aš įsakiau savo ka-įsiją į Libiją. Tai reiškia, 
reiviams, kad jie jus neata- kad amerikiečiai taiko užei- 
kuotų, ir jie neatakuos, jei- ti vokiečių generolui Rom- 
gu jus nepulsite jų pirmuti- mėliui iš užpakalio, nes 
niai. Toks buvo Eisenhove- Rommelis dabar anglų spau-

įnėjo Kaukazar 
Kiek vokiečiai prarado 

Berlyno 
radijas nepasakė. Bet jų 
nuostolius paskelbė Stali
nas, kuris kalbėjo keturic/.n

yra nukloti nacių lavonais ir 
sužeistais, sudaužytais -jų 
tankais, vežimais ir kito
kiais pabūklais. Kiti daiktai 
paliekami visai sveiki, nes 
galvatrūkčiais bėgdami na
ciai nespėja jų su savim pa
siimti nei sunaikinti. • - 

Į anglų užnugarį, / Aleįk-

visiškai sudemoralizuoti.
Orlaivių jie jau beveik ne
turi. Kitų karo pabūklų pas
juos irgi jau negali būt sandriios link, visais keliąiš 
daug, nes jie baisiai daug ir smėlynais ritasi ilgoji vir? 
jų prarado, šešios italų divi- tinės trokų ir kitokių veifU 

. .. . zijos, kurios pasidavė anglų mų su karo belaisviais, ir
Is Šveicarijos ateina zi- nelaisvėn, pasidavė su visais šoklu karo grobiu. Daugelis

soms kainoms 
bos.”

uždėtos “lu-

Sovietai Paleido 84 kareivių Rusijoj,
Areštuotus Lenkus
Jie buvo suimti teikiant pa

šalpą ištremtiems savo 
tautiečiams.

Tremtinė lenkų vyriausy
bė Londone gavo iš savo Fj3“ tj . V WV
ambasadoriaus Maskvoje vių. Ir iis tvirtina, kad j?u zmonm
žinią, kad šiomis dienomis "‘nebetoli yra ta diena, kuo- .r. eunajkintas Kroa T "i—1 uT~ eina pirnijSovietų valdžia sutikusi pa- met priešas pajus naują rau- .;una™^u laiko krito kaip knisa is aud- kad virtuvė
leisti 84 lenkus, kurie buvo anosios armijos smūgi.” ajjeJjaus neJi nuo
suimti teikiant i>tiemtiems Savo kalboj Stalinas kelis Xagiebo? užmušė 19 karei- 

pašalpą, kartus nusiskundė, jog vo- vių ir 4 civilius. Šulinys su- 
kiečiams iki šiol sekėsi dėl naikintas. Belgijoj išsprog-

EUROPOJ RIAUŠĖS 
ŠAUDYMAI.

IR

dienom vėliau. Rusijos dik- p11?’kad V1S.°J nac1^ okupuo- ginklais, amunicija ir kito- belaisvių patys trokus ope 
tatorius sako. kad vokiečiu t°UEur<?P°J pksta riaušes kia karo medžiaga. Be to, įuoja' ir džiaugiasi,ykad, gaus 
armija Rusijoj neteko dau- U..ZI?°J!? šaudymai. Šlove- Įabai daug karo pabūklų bu- pavalgyt ir kad daugiąu ne
šiau kaip S.OOBJMM) karėk de vieno vokiečio ik- vo sunaikinta anglų artileri- reikės kariauti.

PO, naciai sušaudė o0 Įio-nimi ii* orlaivriu hnm- . t < , •• _
iu Kaimas Krasnaia k • T • U u AnSIu Astuoto.p f armijAių. Kaimas Krasnaja bomis, kunos per sąvaitę p;na n;rmvn tain n-rpibii 
įsai sunaikintas. Kroa- laiko krito kain kruša iš and- i _j ’
būrys partizanų puolė

mušimo,

savo tautiečiams 
Jiems busiančios duotos

rio pranešimo turinys. Jis džiamas traukiasi iš Egipto zos išvažiuot į Persiją. Dar to, kad Europoje nebuvo djnta kasykla kur buvo ka- 
patarė visiems franeuzams į Libiją. Išrodo, kad jo armi- 16 lenkų pasilieka bolševi- /‘antro fronto." Bet jis turįs saTna vokiečiams anglis.

i kalėjimuose ir jų nepa-< vilties, kad neužilgo aliantai __________
leidžia. Mat, teikdami saviš- įsiverš Europon

vi-

pirmyn taip
__ ..rtuvės turi važiuoda-

ringo debesio. mos valgyt virti, peš kaip
Anglų karo vadovybė sustoja, tuojau atsilieka 

paduoda Šitokius Rommelio Įob nuo armijos, 
nuostolius ginklais

500 tankų.

užsilaikyti ramiai ir nieko ja, patekusi tarp dviejų ug- 
nebijoti. Jų orlaiviams pata- nių, bus visiškai sunaikinta 
r ė pasilikti žemėj, o laivams ir tuo budu Afrika bus visiš- 
uestuose, ir patarė jų ne- kai nuo fašistų apvalyta, 
skandinti, nes tai “jūsų pa- Ta(ja ateis Italijos eilė. 
čių turtas.” Tuo pačiu laiku Mussoliniui kinkos jau dre- 
aliantų orlaiviai pradėjo mė- ba. Manoma, kad iki atei- 
tyt neokupuotoj Francuzijoj nančio pavasario Italija bus

600 orlaivių. 
1000 kanuolių.

prezidento Roosevelto atsi- jau užimta ir paklupdyta.
šaukimą į franeuzų tautą, Tuomet bus užkurta pirtis 
atspausdintą franeuzų kai- Hitleriui. Fašistai bus sunai- 
ba. Musų prezidentas prane- kinti. Juos sunaikins Ameri- 
sa franeuzų tautai, kad A- kos ir Anglijos demokratijų 
nierika eina Afrikon ne spėkos. Antras frontas jau 
Francuzijos žemių grobti, liepsnoja!
bet eina apsaugoti jas nuo _1________
musų bendro priešo. jvacfffli Siunčiami 

Laisvųjų franeuzų vadai, .. - r» • j

taipgi atsišaukė į savo tautą, IS KUSIJOS į EsįįiptCl. 
patardami jai nesipriešinti žinios iš Graikijos sako, 
šitam Amerikos žygiui, bet kad naciai pradėjo galva- 
padėti jam. Amerika padės trukčiais gabenti savo ka- 
mums nusikratyti nacių jun- reivius iš Rusijos fronto į 
go ir atstatyti laisvą Francu- Egiptą, kur dabar anglai lu- 
ziją, ske.bia laisvųjų fran- pa Rommelio armiją. Trau- 
euzu atsišaukimai.

nes to rei-
kiams pašalpą, jie klausinė- kalaująs jų pačių labas, 
jo apie jų padėtį, kur yra ki
ti jų giminės, kaip juos trė
mė ir tt. Šitokių informacijų 
rinkimą bolševikai laiko
šnipinėjimu ir suimtuosius Londone gauta žinių, kad koše. Tuoj busianti paimta 

teis kaip snipus. vengrai pradėjo verbuoti Casablanca, svarbiausis
Nors lenkų ambasadorius Rusįjos frontui Pakarpačio franeuzų uostas Morokoj. 

ladeusz Romei praneša iš ru£jnus> bet tje priešinasi. Solomono salose ameri- 
Maskvos savo \ aidžiai Lon- ^nądįen Pakarpačio Ukrai- kiečiai baigia užimti Gua- 
done, kad lenkų padėtis Ru- no * buyo nuvyRęs pats daikanalą.

praneša, kad
jo....................

EXTRA!
--------------- Einant “Keleiviui” spau-

Vengrai šaudo Pa- don a‘ėjo žinių, kad didis 

karpacio Rusinus. gerijoj jau amerikiečių ran-

Prezidentas Priešin
gas Ilgesnėms Va

landoms.
Nuvargę darbininkai 

mažiau padaro.
Kongrese prasidėjo dis

kusijos, ar nevertėtų at
šaukti 40 valandų darbo są- 
vaitės įstatymą? Vieni ma-

Pirmutiniai eina greitieji 
anglu tankai ir šarvuoti au
tomobiliai, kurie nuolatos 
aplenkia bėgantį priešą* už
važiuoja jam už akių ir nai
kina jį be pasigailėjimo.

Tuo tarpu iš priešingoj 
pusės, nuo franeuzų Tnnisi- 
sijos, ateina amerikonai. Iš
rodo, kad nei vienas voki^- 
tys neištrūks gyvas.

Vichy valdžia, kuri tuojau 
nutraukė su Washingtonu 
diplomatinius santikius, 
skelbia, kad Amerikos lai-

VICHY ATIDAVĖ FAŠIS
TAMS 35 ALIANTŲ

LAIVUS.
Londone oficialiai pa

skelbta, kad Vichy franeuzų 
valdžia atidavė fašistams 35 
aliantų prekybos laivus, ku
rie stovėjo Francuzijos Vi
duržemio uostuose. Trylika 
tų laivų esą atiduota vokie
čiams, o 22—italams. Tie 
laivai buvo Francuzijos uos
tuose kuomet Francuziją su
smuko ir pasirašydama karo 
paliaubas turėjo vokiečiams 
pasižadėti tų laivų iš savo 
uostų neišleisti. Todėl nuo to 
laiko jie tenai ir srovėjo.

kiniai prikimšti naciais va
žiuoja per Atėnus į pajūrį, o 
iš tenai jie keliami į Kretos 
salą, iš kurios paskui busią 
gabenami Afrikon. Mat, Ru
sijos frontas naciams nepa
vojingas, bet kas kita Afri
koj. Anglai, mat, ne rusai. J 
kelias dienas anglai paėmė 
daugiau kaip 100,000 fašis
tų nelaisvėn, o likusia Rom
melio armiją nugrūdo apie 
150 mylių atgal.

NEMATOMOJI JUGO
SLAVUOS ARMIJA.

Jugoslavijos karalius Pet
ras II sako Londone, kad jo 
tautiečiai turi “nematomąją 
armiją,” kuri laiko pririšus 
prie Jugoslavijos 30 priešo 
divizijų. Bet tai armijai 
esanti labai reikalinga ma
terialo ir moralė pagalba

-cirpia ' tačiau nridn i— —no, kad jį reikėtų atšaukti, o
CiiriX Premjeras Kallay. Jis kalbe- Churcbill praneša, kad kiti siūlo tik suspenduoti ka-

SuutV \nn non Užhorode ir Porošlove. Afrikos ekspJdicij, supla- ro metui,
kurie būro išvežri l>nW -vo prezidro.a, Roosevel-tl'v bolševiku nkutiaciioZ-™s stoti aroujon ir padėti ir jam priklauso už tai joms, laikraščių atstovai, 
jos bolse ų o jos Hitleriui karą laimėti. Vie- visas kreditas. kurie kasdien laiko su prezi-

toj eiti į armią. vietos rusi- Egipte vokiečiai neteko centu konferencijas, pa
nai įtaisė demonstraciją dviejų generolų. Vienas pa- klausė p. Rooseveltą, kaip 
prieš Vengrijos fašistų vai- įmtas nelaisvėn, kitas už- jis žiuri į valandų pailgini- 
džią. Dabar i Pakarpačio muštas.

metu. Tie žmonės esą suva
ryti į “darbo bataljonus” ir 
verčiami dirbti katorgos 
darbus.

Ukrainą esanti nusiųsta 
baudžiamoji ekspedicija, 

nužiūrėtu? žmones are-
NACIAI BOMBARDAVO 

ANGLIJĄ.
Hitleris pereitą sąvaitę gtuoja ir šaudo

nusiuntė Anglijon vieną _____
bombanešį, kuris numetė
kelias bombas ir greitai pa
bėgo. Matyt, naciai nebeturi 
daugiau orlaivių, arba nebe
turi jiems' gazolino. Vėliau 
buvo nulėkęs kitas bomba- 
nešis, bet anglai tą numušė 
vienu šuviu.

kui i
Romon nupiškėjo Hitleris 

ir Lavalis. Jiedu tariasi su 
Mussoliniu, kas dabar dary- 
ty. kad juos pradėjo iš visų 
pusių lupti.

BRITAI PAKORĖ JAUNĄ V; .liriAViva Vichy radijas praneša,
ISDA Ą. kad neokupuotoj Francuzi-

Anglijos valdžia paskel- joj prasidėjo dideli areštai.
bė. kad Wandswortho ka- Areštuojami franeuzai, ku- 
lėjime pereitą savaite buvo rie reiškia Amerikai ir Ang- 

Scott-Ford,

KANADOJ JŠALDYTI 
VISI BIZNIAI.

GEN. GIRAUD SU 
ALIANTAIS. V

Jis vadovaus naujai fran-’ 
euzų armijai. <

Pagarsėjęs franeuzų ge- 
ti -j-- j- i • nerolas Henri Giraud (iš-

taik: žiro>- ku>‘syra pabė- ooz.111 o o m-o, _ vokiečių nelaisvės per

mą; Prezidentas atsakė, 
kad jis tokiam sumanymui 
esąs priešingas, nes žinąs, 
kad dirbdami ilgas valan
das darbininkai nuvargsta ir 
nepadaro daugiau kaip dirb
dami trumpesnes valandas.

Vokietijoj ir Anglijoj bu
vę daromi bandymai šitoj 
srity, sako prezidentas, ir 
pasirodę, kad ilgesnė kaip 
48 valandų darbo

pereitąjį karą ir per šitą, 
jau atvyko į Alžyrą ir tuoj 
buvo paskirtas organizuoti 
nauja franeuzų armiją šiau
rės Afrikoj. Manoma, kad, 
jam pasirodžius aliantų pu
sėj, franeuzai liausis prieši
nęsi ir stos išvien, su aliantais 
prieš bendrą priešą—prieš 
vokiečius ir italus.

_________ 1 •
KOMUNISTUI DORIO- ? 
TUI PADĖJO BOMBĄ. 
Francuzijos komunistų va- 

savaitė Borioto biure pereitą są-
pakartas Scott-Ford, 21 lijai pritarimą. neduoda" daužau produktų. \ait? sprogo bomba ir suar-

Nalciko apylinkėj, Kau- de visą jo ofisą. Donot da-
kaze, rusai pradėjo atakuoti j
vokiečius.

metų amžiaus prekybos la:- 
vyno jurininkas, kuris už 
872 Portugalijos uoste par
davė Vokietijos šnipams

Žmonės, kurie dirba po 54 
ir po 56 valandas, daugiau

__  nuvargsta, greičiau apserga,
ARGENTINOS FAŠISTAI ilgiau serga, dažniau susi- 

KELIA RIAUŠES. žeidžia, ir vietoj laimėjimo 
Buenos Aires mieste fa- gaunasi nuostolis, sako pre-

jo otisą. 
bar tarnauja fašistams ir 
verbuoja Francuzijos darbi
ninkus Hitlerio fabrikams.

, ... , ,. T. Anglijos laivyno paslaptis,
Nuo lapkričio 1 dienos Ka- pasakydamas jiems kokie

nado.Įe Y? v’s.‘P"- Anglijos laivai plaukioja ............................. .......
vatiniai bizniai, kaip dirbtu- Portugalijon, kaip jie ap- šistai pradėjo svaidyt į bu- Z1cęntas.
vės, taip krautuvės ir viso- saugoti, kokiu laiku jie plau- vusi prezidentą Justą kiau- . 'Bsai pabrėžia, . .
kios patarnavimo įmonės. kja ir tt šiniais ir tomeitėmis. Kilo kar9. pramonėj daugumas tdke Čries prezidentui Kooh
Nevaržomi tiktai tokie vers- ___  ____ , iaušės ir daug žmonių areš- darbininkų ir dabar dirba se\elto pak\įetimą atvykti j
lai, kurių darbas reikalingas Stokholmo žiniomis, Hit- tuota. Fašistai siunta prieš P? i sąvaitę, tik Jungtines \ alstijas. č.Ij^
armijai arba valstybei ben- leris pašaiinęs Lenkijos gu- gen. Justą dėl to, kad jissto- u? virslaikj jie gauna dau- preudeutas Rios jau yru to- 
drab kajP. fermeriai, žvejai, bernatoriu gen. Franką, nes ja už bendradarbiavimą su £iau a Taigi spenduoti kią Keluiię planavęs, bei 
laikraščiai, medžiotojai, gy- jjs buvęs “perdaug mielašir- demokratinėmis vafetfvbė- 40 valandų įstatymą nėra dėl įvykusių nesusiprarim£
vuliu augintojai ir tt, dingas.” mis. reikalo.

kad musu

ROOSEVELTAS KVIEČIA; 
ČILĖS PREZIDENTĄ. £
Amerikos ombasadori-.s L.

jbnvo ją. atidėjęs.
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DYMO KONTROLĘ.

Pereitą savaitę Massachu
setts valstijoj buvo referen
dumo keliu balsuojamas 
gimdymo kontrolės klausi
mas. Romos katalikų kuni
gija nėrėsi iš kailio, kad to 
klausimo nedaleirius prie 
balsavimo; kardinolas 0‘- 
Connell buvo pasisamdęs net 
advokatus tam tikslui. Bet 
valstijos vyriausis teismas 
patvarkė, kad tas klausimas 
eitų balsavimui, nes už tokį 
referendumą pasirašė 50,- 
000 balsuotojų.

Tada kardinolas pasakė 
katalikams, kad gimdyme 
kontrilę “draudžia pats Die
vas.” Kada jis tuo reikalu su 
Dievu kalbėjosi, jis tačiau 
nepaaiškino. Bet fanatikams 
to užteko, ir jie balsavo 
prieš gimdymo kontrolę. 
Kadangi tikinčiųjų žmonių 
kol kas vra dar daugiau, ne
gu laisvųjų, tai gimdymo 
kontrolės įstatymas nepra
ėjo : bet vis dėl to už jį bal
savo daugiau kaip pusė 
miliono žmonių.

Įdomus dalykas, kad kata
likų spauda kėlė triukšmą 
prieš gimdymo kontrolę ne 
tiktai Massachusetts libose. 
bet ir kitose valstijose, kur 
to klausimo niekas nebalsa
vo. Pavyzdžiui. Chicagos 
kunigų “Draugas’’ 31 spalių 
laidoj įdėjo šitokį edito
rialą :

“Gimdymo kontrolės propa- 
gatoriai mirtinai nusideda 
prieš Dievą ir Bažnyčią, bet 
labai skaudžiai pažeidžia ir 
tauta.* - - f”.Jie taip pat reikia priskai-, 
tyti prie tautos priešų, prie 
sabotažninkų. nes jie labiau 
yra pakenkę kraštui, negu va- j 
dinamos penktosios kolonos 
žmonės.

“Taip mano ir David Gold-

kuoja celibatą, ir ne jiems 
kalbėti apie vedusių žmonių 
reikalus. Tuo klausimu ge- 
. Jausis autoritetas yra medi
enos mokslas, o Massachu
setts daktarų draugija pasi- 
akė už gimdymo kontrolę.

Protestonų dvasiškija, ku- 
i pati augina vaikus, taipgi 

pasisakė už gimdymo kont- 
olę.

Reikia da žinoti ir tą fak- 
ą. kad tokį gimdymo kont- 
:olės įstatymą, koks dabar 
juvo balsuojamas Mass. val- 
tijoj, turi jau 46 valstijos. 
Tokią kontrolę leidžia ir fe
deralinis įstatymas. Jam 
oriešinasi iš viso tiktai Con- 
neetieut ir Massachusetts.

Taigi* pagal “Draugo” iš
eitų, kad visos Jungtinės 
Valstijos yra priešingos Die
vui ir bažnyčiai, visas jas 
reikia priskaityt “prie šalies 
priešu ir sabotažninkų.”

Argi galėtų būti didesnė
nesąmone.

Nebraskos senatorius George Norris žiuri Į Kongreso ramus, kur jis išsėdėjo per 39 metus, 

gindamas silpnuosius nuo galingųjų smurto, bet daugiau tenai jam vietos jau nebus, nes 

pereitos savaitės rinkimuose ją paveržė jo oponentas Kenneth Wherry. Senatorius Norris 

yra jau 81 metų amžiaus senelis, taigi jam laikas jau ir pasilsėti.

laikraščiai tik pakartojo ją. 
Buvo apie tai rašyta ir “Ke
leivyje, ’ ir kituose musų lai
kraščiuose. Tik "Laisvės”

KOMUNISTAI NEGALI 
GAUT AMERIKOS 

PILIETYBĖS.

KAS YRA FRANCIS BIDDLE 
IR KĄ JIS VEIKIA. «

Francis Biddle, Suvienytų Department of Justice yra 
Valstijų Generalinis Proku- pasišventęs savo vardui, tai 
roras,yra žmogus stiprių įsi- yra, teisingumui. Jis prižiu- 
tikinimų, kuriuos jis pare-.ii, kad žodžio ir susirinkimų

laisvė nebūtų draudžiama. 
Jo pareiga vra sekti tuos, 
kurie kenkia visuomenės 
gerovei ir šalies saugumui.

Biddle’io pastangomis bu
vo tardoma Standard Oil of 
New Jersey kompanijos 
kontrolė dirbtinos gumos 
gamyboj. Jo pastangomis 
buvo suimta daugiau kaip 
8,000 pavojingų svetimšalių 
priešų po užpuolimo ant 
Fearl Harbor uosto. Ištar
džius juos, vieni buvo inter
nuoti, kiti paleisti.

Daugelis amerikiečių bu
vo suimta ir nubausta už 
priešvalstybinį veikimą. 
Pats prokuroras Biddle vedė 
bylas vokiečių šnipų, kurie 
buvo išlipę į musų krantus 
iš priešo submarinu.

Prieš kelis mėnesius Bid
dle sukėlė dvi skirtingas 
nuomones dėl savo nusista
tymo deportuoti Hany 
Bridges, jurininkų unijos 
vadą. Bridges yra australie- 
tis, niekad nebuvo Amerikos 
piliečiu. Pastanga jį depor
tuoti buvo padaryta 1941 m. 
dėl jo komunistiškų simpa
tijų, bet Immigracijos De
partamento Taryba pakeitė 
sprendimą. Nuo karo pra
džios dokų darbininkai po 
Bridges vadovyste pradėjo 
lemti Amerikos karo pa
stangas ir vienu laiku gavo 
iš Laivyno pagyrimą už re
kordinį laivo prikrovimą.

Nesenai pranešime ‘ apie 
ateivius p. Biddle pareiškė:

“Didžiuma musų ateivių

mia veiksmais. Republiko- 
nas, jis rėmė Tadą Roosevel- 

Jtą, kada Progressive Bul! 
Moose partija buvo įsteigta. 
Jis balsavo už Al Smithą 
1928 m., ir remia Rooseveltą 
nuo 1932 metų.

i Jis yra kilęs iš vienos ge
riausia žinomų senų šeimų 
Philadelphijoj, kur jo tėvas 
buvo teisių profesorius Uni- 
veisity of Pennsylvania. Jis 
parašė knygą, kuri pajuokia 
tų senų šeimų išdidumą. Jo 
gyvenimo troškimas buvo 
įvykdytas kada jis buvo pa
šiurtas prie tos pačios vie
tos, kurią turėjo jo predle
dukas, Edmund Randolf. 
piie Jurgio Washingtono, 

(tai yra generalio prokuroro 
vietą.

i Prezidentas Rooseveltas 
ir Biddle lankė tą pačią pra
dinę mokyklą Massachu
setts valstijoj ir vėliau abu 
lankė Harvardo Universite
tą. Biddle baigė aukštais 
laipsniais kolegiją ir teisių

Verčiau už žydą ir nigerį, mokyklą. Jis darė pragyve- 
negu už lietuvį. nimą mokytojaudamas ir ra-

Bolševikų “Laisvė” lap- šydamas straipsnius laikraš- 
kričio 2 d. laidoj įdėjo pra- «ams: '’lm' ^>™usias 
nešimą savo skaitytojams, i TelseJa? Holmes P?1*.'1? « 

ką jie turėtų balsuoti..savo sekretorium. J tą vietą 
įdėjo irtu kandidatų ątvaiz- vl£‘ Harvardo teisių studen-

Žiūrint iš Šalies.
DĖL STALINGRADO 

TILTŲ.
Bolševikų -Laisvė” tvirti- bolševikai praleido ši faktą 

na, kad Stalingrado tiltai ilylomls'
nebuvę deginami. Lapkričio Associated Press pranešė kad butų panaikinta \Villia- 
’ d. laidoj ji rašo: šitą žinią iš Maskvos jau ke- mo Schneidermano pilie- už

“‘Naujienos’ šmeižė Sovietų pa^a ^'^ičių atgal. Kai v O- tvbė.
Sąjungos vyriausybę, rašyda- kiečiai pradėjo Stalingradą šneidermanas yra 
mos. buk Stalinas Įsakęs sudt- šturmuoti ir rusai ėmė trauk- tautybės komunistas ir da- 
ginti tiltus ties Stalingradu. at£ab }a\ AP prisiųsta iš bar jis eina Califomijos ko- 
kad Raudonoji Armija negalė- Maskvos žinia sakė, jog vy- munistų organizacijos sek
tų pasitraukti. Pas mus jau riausioji Sovietų karo vado- retoriaus pareigas. Jis atvy-

Justicijos Depai ramentas 
padavė Vyliausiajam Tribu
nolui raštą su pareiškimu,

žydu dus. Štai jie:
Israel Amter, žydas. 
Benjamin Davis, nigeris, 
Elizabeth Flynn, airė. 
Amteris “nurijo” į guber-

tai pageidavo.
Per 10 metų Biddle prak

tikavo advokatūrą Philadel
phijoj, pakol jis buvo pa
skirtas specialiu pagelbinin- 
ku Suv. Valstijų Prokurorui 
Pennsylvanijos Rytų Dist- 
rikte. 1934 m. buvo National 
Labor Relation Boardo pir-

kelis kartus buvo irodvta v.vbė įsakiusi sunaikinti Sta- Ro Amerikon iš Rusijos, kur natorius, gi juodukas Davis
kad tai Naujienų’ blofas. Pa- Imgrado tiltus, kad miesto jįs buvo gimęs, ir 1927 me- ir an’ė Flynn į Kongresą,
sakos, buk ‘Krasnaja Zvezda’ gynėjai negalėtų is savo po- tais išsiėmė Amerikos pilie- Brooklyno lietuviai statė į
taip rašė. yra melas: Krasna- tybės popieras, užslėpdamas metaisjbus lojalųs musų demokrati-
ja Zvezda' rašė figuratyvėj ?°. tiguratyve forma. tą faktą, kad jis yra komum- gų, advokatą u lagūną ura j niams principams, jeigu mes
formoj, kad pasitraukimui ke į^P dabar Laisvė noiėtų stas. Devintos apygardos fe- ke, het komunistams v eičiau s senatoriaus Waimp- 'Suvienytų Valstijų piliečiai
Ho nėra. tai reiškia, kad Rau- ^aiškinti, bet tiesioginė deralįnis teismas dėl to iau nigeris, negu lietuvis. O kai! . __ . , - ~ i iįerns Įpjsjmo Musu uanoiam
donoji Armija turi muštis ir kalba. įy)a nusprendęs pilietybę (1 eikia Bimbos-Mizaros kom- j^K1j^yra ugdyti jų lojalumą... kol

smerkė todėl, kad jų nariai ?teivia? šioJe ?a!-vJe. Prisilai- 
negalėjo laisvai derėtis su s Prie sioe salies įstatymų, 
darbdaviais 1ie neturi bijoti nei Teisin

turi muštis ir lyra . n -1 •• • i,
priešą atmesti arba žūti, nes Kai vėliau paaiškėjo, kad jam atimti, bet komunistai i panijai aukų, tai Pas ne
traukiantis atgal, pastatys ša- rucai dar vali Stalin<*rade audėjo daug pinigų ir ape-Jius ir žydelius jie neina pi
lį į pavojų. laikytis, jeigu gaus suSpri- kuoja į Vyriausi Tribunolą, mgų prasyti Jie lenda pas

"Vėlesnės žinios parodė, nimų, tai teko tiesti pontoni- prašydami, kad apygardos lietuvius Is lietuvių tie įska- 
kad ties Stalingradu Raudono- nius tiltus ir Mušti mierto gv- teismo sprendimas butų pa- rijotai ėda duoną ir tuo pa- 
u U, nėjams pagalbą iš anapus naikintas. Jo bylai ginti ko- čiu laiku lietuvius niekina!

munistai pasisamdė Willkie. Kada gi musų žmonės su- 
Justicijos Departamento ripras ir iššluos visą komu- 

valdininkas Charles Fahy nistišką šlamštą iš savo na
šavo pareiškime Vyriausiam mi2 -1 šiukšlyną.
Tribunolui nurodė, jog ko- “ “
munistas negali būt natūra- Puodas katilą vanoja.
lizuotas Jungtinių Valstijų A. Bimba savo kazionoj 

“Mizara vis dar negali pa- pįiįetis, nes natūralizacijos gazietoj (“Laisvės” Nr.260) 
miršti tos spygos, kurią jo ajętas reikalauja, kad sve- kritikuoja “Draugą, 
draugas Bimba gavo. nuvažia- jms^ilis. kuris priima Jung- “Ir Chicagos klerika 
vęs aukų rinkti į Bostoną. Hnių Valstijų pilietybę, “tu- ‘Draugas’ pamylėjo

ji Armija turi pontoninius til
tus. Naciai juos nori su naikiu- Volgos.
ti, Raudonoji Armija didvyris- -----------------
kai juos gina ir priešą atre- APIE BOSTONO ŠPYGĄ 
mia. JAU KURIASI POEZIJA.

“Vieny

gurno Departamento, nei ki
tu valdiškų šakų... Mes ne- 

Po to buvo teisėjas Suvieny-!^

Appeals Pennsylvamjoj, ir . ....... /• -i-4 ; -*• tarp ateivių ir kitų svetimsa-tą tarnybą Jis galėjo turėti -- .

Biddle buvo patarėju Ten- 
nessee Valley vyriausybei.stėm (priėmęs katalikų tikėji

mą žydų tautos mokslininkas),; 
kuris yra ‘Campaigners for 
Christ’ organizacijos direkto
rius.

“Goldstein vienoje savo kai- 1
boję pasakė, kad ‘jei šiame! čia “Laisvės” galvočiai Juozas Tysliava 
krašte butų buvę uždrausta į patys savo tvirtinimą sumu- bėj” rašo: 
gimdymo sabotažninkų propa- ša. Girdi, vėliau paaiškėjo,
ganda... musų krašto gyvento- kad ties Stalingradu raudo
ją skaičius butų siekęs šian- noji armija turi pontoninius 

Ldien 200.000.000 vietoje 130,- tiltus. Tai reiškia, kad regu- 
tooo.ooo*. •. liarių tiltų ties Stalingradu

“Toliau šis energingas kata- jau nebėra, nes jeigu jie te- 
likiškosios akcijos vyras, mok- nai butų, tai armija, kuomet 
slininkas Goldstein pabrėžė, jai reikia taip sunkiai kovo- 
kad jei ne ‘gimdymo sabotaž--ti, negi statytų per Volgą 
ninku' veikla. Amerika galėtų pontoninius tiltus, 
pastatyti į karo frontą 1,725

lių jausmą, kad jie čionai 
nereikalingi, mes statom i

“Bet. pasirodo, tos špygos 
negali pamiršti ir kiti pašali
niai. žmonės.

“Štai. šiomis dienomis, vie-

Pontoniniai tiltai yra lai
kini tiltai; jie laikosi ant 
tuščių bačkų arba ant laive
lių, ir juos tiesia tik tenai.

per visą gyvenimą. Bet tas 
darbas netiko jo aktyviam
temperamentui. Po 1*2 mė- • reik5tu ™aįVįn.
nėšių jis priėmė paskyrimą i " tai reiKstų sunaiRm
Solicitor General ‘of thė I “ ką mes Pat-Vs
United States. I_____________________

Kada Biddle tarnavo, ta-Į 4 T >'>*• n
e Iimnįgracijos ir <4T LeiS ValuZia SūUO 

Natūralizacijos tarnyba bu-

j pavojų savo tautini vienin-

būt prisirišęs prie Konsti- ną ir gražiai pamirki jo bu- 
tucijos principų ir gerai nu- cieliškus darbus Lietuvoje.” 
siteikęs Jungtinių Valstijų Bet Bimbos atmintis dar

, J ,. J.' labui ir laimei,” tuo tarpu gi prastesnė, negu' “Draugo”
„as musų „endradarb,s paraše komunistų partįja £avo raa. negS jis -^iai
..u. ,uose į. važiavimų „u[ari. apįe budeliškus

niuose skelbia, kad šios sa- bolševiku darbus Lietuvoje, 
lies valdžia turi būt nuvers- o juk Stalino čekistai siautė 
tas smurtu, per kraujo pra- Lietuvoje daug vėliau, negu

eiles, kuriose, tarp kita ko. 
Bimbos adresu sakoma:

“ ‘Rooseveltą pikietavai.- 
špvgą Bostone gavai...’ ”

divizijas daugiau kariauti dėl 
Atlanto čarterio Įgyvendinimo 
ir dėl totalitarianizmo sutriuš
kinimo.

“Pasakyta šventa teisybė.
Gimdymo kontrolė veda tautas 
prie išnykimo. Katalikų Bažny
čia su tais tos rūšies sabotaž- lingrade ir nebuvo? Gal tas jimu, kad tai esąs 
ninkais ir tautos priešais visa-, miestas visados naudojosi įublis.” 
da kovoja.’’ pontonais.

Čia 
onės _ 

kontrolės

v,,, tiVv-,,;,, rvVoi 1 Kalbamoji špvga juokais liejimą- Smetonos žvalgybininkai.
tis per upe reikia greitai. " ■)UVO nuPiešta. ant popieriaus Taigi, nežiūrint kaip ko- Smerkiant kitus,., visados 

ir, renkant Bimbai aukas, Į- munistai dangstosi Ameri- 1 eikia pirma į save pasižiu- 
O gal pastoviųjų tiltų Sta- mesta Į kepurę, su pažymė- kos “patriotizmo” skraiste, 1 ėti.

‘Stalino valdžia vistiek juos 
šios šalies kenkėjais.

laiko

Laikrašti?

Ne! Carycino miestas, ku- ADV. RASTENIS LAIMĖ- 
. .nęs3mone ant nesą- j j bolševikai dabar vadina 

menes joja .Girdi gimdymo Stalingradu, da prie caro 
on ro es pi opagatoriai nu- valdžios turėjo neblogą til- bal-imii ieti-: adv ’ \'ada<

čia Apie koki Dievą jie čia 11 ęelezl?kell5> Rastenis yra išrinktas i Ma-
ą. ipie KOKĮ mevą įie Čia lg Ekaterinoslavo Į Ast- ,vlandn lomdiatnra Tk ėin plepa, ir kada jie su juo kai- nabar aK*in Dlan«° įegisnaturą. jis ėjo

bėiori9 O ka bažnvčia sako lacha?£- Dabai, be abejo, j rinkimu? demok’atų są- oejou. u Ką oazny čia &aKo, tag miestas turėjo daugiau
tonedaug tereiškia. Dane- geresnių tiltų, nes bolševi- Clevelando lietuviai turė 
^SėP°kPad"“a Staling?de I'o ilndidatC Ohio
plokščia. Ir bažnyčia iki 2d £3™ oū^ntS" oi • be,‘ p3'

-įos pramones cemra. praejo, mums da neteko

JO RINKIMUS.
“Vienybė” praneša,

yours;
kad

War Needs

Thls war calls for ere-T our.oe 
o< energy. every dlmc and dollai 
wc can muater for ships—and 
pianes—and guoa.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him wlth a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
hlgh with a $J0O or $1.000 Bond.

Don’t delay — wery h o u r 
counts. Buy Ublted States 
Defensr Bonds and Stamps 
TODAY.

pramones centrą. Gi 
dienai skelbia kad pasaulis sunkiajai pramonei reikalin- 
buvo sukurtas tik 6,000 me- gerj jr Kiprus tiltai. Jeigu 

atgal, ir kac. visų įmina fiabar raudonoji armija bu- 
Dieyas padare sviesą, o tik VQ priversta dėti per Volgą 
uz kelių d^nų apsižiūrėjo, pon(onuSt taj reiškia, kad 
kad saules dar nėra. tikrieji tiltai jau sunaikinti.

“Geriausia talkininkė.”
Vienas Maskvos agentū

rų 5 lapkričio “Laisvėj,” 4- 
tam puslapy, koresponden- 
cijoi iš Bostono, sako, kad 
Sovietų Sąjunga esanti “ge
riausia Amerikos talkininkė 
kare prieš fašizmą.”

Yes, ves, tikrai bolševi
kiškas argumentas. Tik pa
žiūrėkit, kaip ta Sovietų Są
junga “padeda” Amerikai 
japonus lupti! -

Raudonas Pipiras.

vo perkelta iš Teisingumo.
Departamento Į Darbo De
partamentą. Vienas iš 15 at
sitikimų, kurį jis pravedė Šiomis dienomis Washing- 
prieš Aukščiausiąjį Teismą, tone pasklido gandas, kad 
buvo Algų ir Valandų Įsta- federalinė valdžia ruošiasi 
tymas. leisti savo laikraštį, kad pla

nas tokiam leidiniui esąs jau 
gatavas ir kad nuosavas ad- 

j rninistracijos organas pasi
rodysiąs dar šiais metais.

Roosevelto administraci
jos priešininkai tuoj pradė
jo kelti lermą. Jie pradėjo 
kaltinti valdžią, kad ji eik- 

Įvosianti piliečių pinigus jr 
! kad toks laikraštis busiąs 
[“smūgis spaudos laisvei,” 
nes įnėjus federalinei val
džiai į laikraščių biznį, pri
vatiniai laikraščiai negalėtų 
išlaikyti konkurencijos ir 
turėtų žlugti.

Karo Informacijų Biuras

Reporteriai sako “taip/ 
valdžia sako “ne.”

“moks-

KLAJOKLIŲ GAIRĖS.
Prieš kelią didį 
Gairės žinotinos— 
Tikriausiai lydi 
Palaima motinos...
Derlios rugienos,
Jeigu mes budime— 
Tik usnys vienos 
Tetarpsta pūdyme...
Ari ar grėbi,
Stengkis, apjakėli,
Imti į glėbį 
Ir ko nepakeli...
Dirbk ne po laiko 
Darbelį nūdienį— 
Didesnio saiko 
Sulauksi rudenį...
Niekad nežūva 
Ką išsirūpini,
Jei krauni krūvą ’
Po mažą trupinį...
Priklaupk pavėsy. 
Žemės atklydėli,
Jei užsidėsi 
Kryžių per didelį...
Gailesį girdi,
Priėjęs kryžkelę,
Kas žemės širdį 
Į dangų iškelia...

Jurgis Baltrušaitis.

tuos gandus nuneigė. Jis sa
ko. kad valdžia tokios min
ties visai neturinti ir jokių 
planų oficialiam VVashing- 
tono dienraščiui nedaranti. 
Tiktai diktatorių valdžios, 
kaio Rusijoj. Vokietijoj ir 
Italijoj, leidžia valstybės pi
nigais nuosavus laikraščius 
pronogandos tikslams, pa
reiškė Karo Informacijų 
Piuro atstovams Washing- 
tono korespondentas. De
mokratinėj Amerikoj visuo
menė tokiais laikraščiais pa
sipiktintų, sako jisai.

girdėti.
Buvo ir daugiau lietuvių 

aspirantų į aukštas politines 
vietas. Adv. Dragunas-Dra- 
ke iš Biooklyno kandidata
vo į Kongresą. Iš Baltimorės 

bolševikų kartu su adv. Rasteniu sta-Taigi bažnyčios
las gali tikti mažiems vai- “Laisvė” kelia šituo klausi- tė kandidatūrą adv. Laukai- 
kam? arba suaugusiems silp- mu ginčą ir puola “Naujie- tis. Chicagoje adv. Olis kan- 

Naujienos” didatavo Į miesto teisėjus.
Kaip rodos, iš visų lietu

vių kandidatų, rinkimus lai-

Keista, kad

naprociams. nas;, tartum
Gimdymo kontrolės klau- butų šitą žinią prasimamu- 

Bimu katalikų bažnyčia taip sios. Juk apie tai rašė visa 
jiat negali būt joks autorite- Amerikos spauda, o lietuvių mėjo tik vienas Rastenis.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išpildyt; pilietybės jstary 
mai su reikalingais klausimais ir »' 
sakymais lieturhj ir an^lų kalboje 
Antra peržiūrėt* ir paderinu 
laida. Ka;na ................................... 2br

MOTERYS NUTEISĖ 
PAČIOS ŽUDIKĄ.

Trenton, N. J. — Pereitą 
sąvaitę čia buvo teisiamas 
dėl savo žmonos nužudymo 
32 metų amžiaus James 
Kearns. J prisaikintujų suo
lą buvo išrinkta 12 moterų 
ir jos pripažino jį 2-ro laips
nio žmogžudžiu. įstatymas 
numato jam iki 30 metų ka
lėjimo.

I
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KAS SKAITO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO (AMERIKOS LIETUV TT KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA

1

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Kriaučiai laukia milžiniškų uniformas siūti, aišku, kad 
valdžios užsakymų armijos Kasperskas gaus šiek tiek 

drapanoms. civilinio darbo.
Spaliu 28 buvo kriaučių Karvelis, kaip jau žinote, 
skyriaus mėnesinis susi. hko ,Ylcn“s kontraktonus, 

nes V. Draugeli paleido.

Sustiprinimai Solomono Saloms

54 skyriaus mėnesinis susi 
rinkimas. Kaip mėnesinis,III vUvOllllk. • y. • • j 1 J • V 1**tai buvo gana sfeitlmg^l^.J! .^abar dirba orlaivi- 
nariais, mat dabar į dirbtu- nlnTk« “Ponelius, 
ves ateina militariids dar- .. Lapasausko dnD^ e"' 
bas, civilinis išeina, todėl, d‘d>ike dirba apie 60 darbi- 
turbut, siuvėjai tomis per- Jle tureJ? slraeJ Pa
mainomis labai susidomėję J« "!oka Pm'
ir dėl to i susirinkimą skait- kia! s’ut1’ bet netun ko dai
lingai atsilankė. Seilinki- Ru butu «al,ma « dl,btuv« 
mus įeikėtų lankyti visuo
met skaitlingai.

Musų lokalo atstovai pra
nešė iš Joint Boardo ištaigų,

Įsukti karinių šinielių, gal 
būt jų padėtis pasitaisytų.

Mičiulio dirbtuvė diibo 
uniformas ir civilius drabu-

Kada darbas nevieno-kad valdžia tuojau duosian- z,iUS- 
ti užsakymą pasiūti du mi- C;as’. tai darbininkai mažai 
lionu kareivišku “žakietų” įdirba* Dabar Miciulis ims 
(vasariniu kostiumų) ir tiek dir,bV ls?.mtma!, uniformas 
pat overkotu (žieminiu pal- l?d^. galimas daiktas, kad 
tų). Žinoma, tas milžiniš- darbininkų padėtis pasige-
kas darbas teks ne vieniems nnp; x .. ...
New Yorko kriaučiams; jj Matulio dirbtuve gana di- 
dii bs visi Amerikos kriau- ir siuvėjai tenai turėjo 
čiai. Bet atstovai sako, kad nev^a! blogą sezoną, plma-
didžiuma to darbo teks ryti- n? 1firma Pr?deJ° kar1’ 
nių valstijų kriaučiams pa- mnkU overkotus. Jie gana 
siūti. Prie lytinių valstijų £erai apmokami. Eet Miciu-
piiškaitomi miestai: New hs. noyeį° £aut? dar Jejiau’ 
Yorkas, Philadelphia, Bo^ įai Paleido Pakalus, kad de- 
tonas, Baltimore, Rocheste- Agatas nepadeda jam įsko- 
ris ir kiti drabužių išdirbvs- votį is Jj Įmano firmos geres- 
tės centrai. Tie keturi milio- kamT?’ uztad jis ir darbo 
nai uniformų turės būt gata- neima- Kada neeme, tai tas 
vi iki 1943 metų kovo pen
kioliktos dienos.

Čia matome Amerikos kareivius vykstant iš Naujosios Kaiedonijos j Solomono salas, ku
rias šiomis dienomis japonai kėsinosi atsiimti iš amerikiečių. Tai yra oficialė Amerikos ar
mijos nuotrauka. Įsidėmėkit, kad laivas, i kuri kareiviai sėda, yra išmargintas Įvairiais 
šešėliais. Tai yra kamufliažas, kad ištolo laivas neišrodytų kaip laivas.

WATERBURY, CONN. !čiai. Todėl ir mes visi vieny-’Mums RaŠOftlū
kimės į vieną stiprią organi
zaciją, nes tik tuo budu pa- 
gelbėsime sustiprinti Lietu
vos nepriklausomybės at
eiti.

CHICAGOJE LIPDOMAS TAUTININ
KŲ KATALIKŲ BENDRAS FRONTAS'.

darbas buvo atiduotas kitam 
kontraktoriui. Delegatas nu- 

, ... . . A . girdęs, kad Matulis orasi-
Kuomet reikia siūti tokią manęs nerimtų istoriių aūie 

daugy bę uniformų, tai ciyi- jj todėl pasišaukęs Matuli irlinic visiškai t r-____ j...v?linis darbas visiškai mažėja. 
Jau net lietuviški kontrakto- 
riai ruošiasi dirbti unifor- 

(kareiviškus drabu-

Matulio čėrmona su darbi
ninkų komisija i Joint Boar- 
dą nas Hollanderi. Matulis 

_ .. pasijutęs lyg katinas priter-
y1*3 šęs miltus ir Į Joint Boardą 

keblus darbas. Pne jų dau- nepribuvo. Hollanderis (A. 
giausia turi darbo operato-c w New Yorko Joint 
nai (siuyikai ant. masinu). goarįo menedžeris) užtikri- 
yi2n£iniai Kriaušiai pne uni- no dirbtuvės darbininku čėr- 
formų darbo beveik neturi. monui v Bielskiui ir komi
ku prosytojais tas pats. Ku- sjjaj kad Ulmano firmos 
ne prašytojai nedirba ant darbas niekur neprapuolė: 
masinu, o. tik pne prosų, kain tik Matulis bus pasi- 
tiems ateitis labai prasta, i-ŲOšes karininkų paltus siu- 
nes prie uniformų jie visis- ti> jis ir gaus
kai nereikalingi. _ o- - " i v •T _. . . . T . , J- Šimėnas persikelia i

Xew Yor ką su visu savo biz
niu, nes tą jo vietą, kurią jis 
laikė Long Islande, paėmė

mas

zaitis padarė pranešimus iš 
buvusios 27 rugsėjo konfe-
rencijos, kurioje įsikurt federalinė valdžia. Šimėnas 
1 ' °,rko lietuvių Tauti- prįe u n if ornuy kirpi-
ne Taryba, raportas pmm- - - r
tas vienbalsiai.

Delegatas Ch. Kundrotas
mo ir siuvimo 
skale.

Šimaitis turėjo

Chicago, 111.
Musų kunigėliai bara sa

vo parapijomis, kad skaito 
“Keleivi,” bet patys studi
juoja Maikio su Tėvu disku
sijas atsidėję.

Ir reikia pasakyti, kad, 
musų dvasiškiai, jei ne vi- jprileisdavo, o kai tie pradė
siu*, tai bent Chicagoj, ne- '3° d®J t0 protestuoti, jis net 
maža iš “Keleivio” oasimo- kalėjiman juos sodindavo, 
kiną. Ačiū “Keleivio” kriti- Dabar gi situacija pakitėjo, 
koms, šv. Jurgio parapijoj Tautininkų srovelė Ameii- 
buvo daug kas pakeista, koje labai mizerna. Kairieji 
daug ydų pašalinu. Paša- >o nepripažįsta “preziden- 
lintos net kai kurios davat- tu.” Na, o “tautos vadui” 
kos iš parapijos mokyklos. būti be tautos, Ui nei šis, nei

Girdėjau, kun. Jonaitis tas. Todėl ir pradėjo vyras 
viename kunigų susirinki- plaktis prie katalikų, štai, 
me pasakęs, kad “Keleivis” nuvažiavo anądien Detroi- 
daugiau prisidėjo prie kata- tan kalbėti, ir prieš prakal- 
likų iškulturinimo, negu ka- bas nuėjo bažnyčion pano- 
talikų laikraščiai. Sako. teriauti. Vadinasi, žiūrėkit, 
“Keleivio” Maikis su Tėvu katalikai, aš su jumis! 
daugiau lietuvių jaunimo iš- Jeigu po karo Lietuva at- 
mokino lietuviškai skaityt ir gaus nepriklausomybę, ka- 
kalbėt, negu lietuviškų para- talikai bus Smetonai reika- 
pijų mokyklos. Kun. Jonai- Hngi. Su jų pagalba Smeto- 
tis sako, kad ir jis išmokęs na gal tikisi vėl tapti Lietu- 
lietuviškai vien tik Maikį su vos “prezidentu.” Todėl ir 
Tėvu skaitydamas. pradėjo “tautos vadas” lan-

Čia bus * įdomu pastebėti, kyli bažnyčią. Matyt, tais 
kad kuomet kunigai moki- pačiais sumetimais ir kiti 
naši iš “Keleivio.” tai tūli tautininkai pradėjo tartis su 

'komunistai ir tautininkai kunigais apie “bendrą fron- 
jieško dvasiško “pasilko” tą.”

kunigus. Štai, vienas Reikia pažymėti, kad so- 
su katali-

užgaulioti ir nekritikuoti, 
įdomu, kad ir pats Smetona 
pradeda prie kunigų gretin
tis. Nors jis iš prigimties yra 
klerikalas, tačiau būdamas 
Lietuvos diktatorium, klebo
nų prie valstybės lovio ne-

Dainuos operos dainininkė 
Ona Katkauskaitė.

“American Friends of 
Lithuania of Connecticut,
Ine.,” rengia koncertą 22 
lapkričio, 3 vai. po pietų,
Buckingham svetainėj, Wa- 
ierbury. Dainuos p-lė Kat- 
kauskaitė-Kaskas, žymi Me
tropolitan Operos kontralto.
Džiugina mus žinia, kad ne
paprasta viešnia, artistė An- 
na Kaskas, pasižadėjo mus
atlankyti ir palinksminti sa-. sekmadieniais- New
vo nepaprastai maloniom 1 ’, "griuvęs, tai jis
dainelėm: gal kitos tokios . * u/atprhnrv 19 -^0" t" tvark^k Važi

iš stoties wlTR. k ^.j?s“ ‘™nk?i artintis prie Konjunktūra jie vėl galės

nas neatsilankęs į si koncer-Į,^ spaudo5 pranešimus kburia manės ,ie « ^plepėjo, kad šiomis tavos diktatorius, tai ne la-l3. t-> i f* oa 1 1 L01 . JrkldLi^lci rndiięo. Oci jii.i.— C?w*z\4-zx,r>zxo /Itattzno
‘ . . P° k?nc?rb5» 6;30 vai. vaka- kau, ag farmerys—ir dac oi,

American Fnends of re, Hotel Elton įvyks vaka- 
Lithuania” yra lietuvi
tos užtarėjų organizacija. __ _ _____ _____ ... _ — _K, _ _ . ,
Artistė Anna Kaskas, su- ti žymus garbės svečiai. Ku- Barvaziavom namo. Ant ko] kas (ja nesucementuotas, kai pradėjo kunigams spa
rti asdama ir atjausdama rie norėtumėte dalyvauti to- st. ,,° . . I®.1_ bet pamatai jau paruošti: viodntis
liūdną Lietuvos padėtį, ne- ie vakarienėje, malonėkite V1S. laikraščiai. Jis nutarta vieni kitų viešai ne-’
pasididžiuoja, bet stoja Į isigvt tikietus iš anksto pas PaernG Keleivi, pavarte, 
užtarėjų eiles ir patarnauja komisijos narius. pavarte 11 numėtė. Pavarte
lietuvių tautai ir jos atei-l Koresp. Dr. M. J. Colney. ir_vel numėtė. Issitrau-j
_____ Z___________________________________________ ke iš kiseniaus sutrintą Lai

svę” ir pakišo man: “Ot, pa- 
Įskaitvk, ka čia rašo!” Atsa- 
kiau, kad dabar neturiu lai-

Komunistas nenorėjo 
kaminą valyt.

Parašysiu, kokį aš prietiki 
turėiau su komunistu- Man

tos. Kurie norėsite daly vau- paaiškinau reikalą Man vo. komuntstams prakalbas, Čia tai jau komunistų
ti ir pasirinkti tinkamesnes tuo j arVedė vvia Tuo i naši- net .?a]e dundėdavo. Gal nuopelnas.’ Kuomet Mask- 
vietas, malonėkite įsigyti ti- ro(jė kad iis lietuvis Aš to žmonės ir Dundu- vos agentai pradėjo iš naujo
kietus iš anksto pas komisi- klausiu kas iis nėr vienas o . Pavadin?. O dabar galąsti Lietuvai peilį, tai ki-
jos narius, arba nurodytose atcako- “kaminisc ” Pa- gedėjau, kad jis jau atsiver- tos betuvių srovės ėmė bur- 
vietose. Tėmykite praneši- mislinau «au mano kaminas prie “dvasios šventos” ir tis, kad bendromis spėko- 
mus per lietuvių radijo pro- «enai nevalvta*« ir iau an e’na išpažinties. Kunigai mis atremti Lietuvos nez- 

F senai nevalytas ^Aau-.ap- juokiasi, kad “bedieviai” ninkus.
. . , ?ales JI su' jau “giižta prie Dievo.” Bet jeigu tautininkai ma-

Paskutiniais laikais ir tau- no, kad naudodamiesi šitaAs jo klausiu pavardes. Pa-

** V’T---X* r — -- -------- —--------------- ------- ,
dienomis jie turėję slaptą bai klysta. Smetonos dienos 

įas 01 i re, noiei Elton įvyks vana- T;ą «vki nasitrvrė kad iie konferenciją su kunigais jau pasibaigė ir Lietuvoje 
ių tau- rienė artistei Arnai Kaskas “kamimsc ’ J Chicagoje ir tarėsi dėl “ben- vietos jam nebus. Veltui jis 
izacija. pagerbti, kur dalyvaus ir ki- „ .. dro franto. Nors “frontas poteriauja, veltui tautmin-' ’ - _ Pom’GviovAra nomn Ant 1 t i t _ _____ ____ x_ x_ _______

Stokjardų Sargas.

LEONAS PRUSEIKA SUDOROJO 
VISĄ NAŠLES GAIDĮ.

ganaplačia POLEMIKA IR KRITIKA.
nevisai

padai ė gana žingeidų ir j>ia- sezoną. Dabar jau bai
tų pranešimą apie lietuviškų is civilinius drabužius ir 
dirbtuvių padėti. Jis nurodė, »a(fe sjutj uniformas. 
ksd—

Atkočaičio dirbtuvė rao- Šalavėjus dirbo gana ge- 
šiasi pereiti iš civilinio dar- rai. Dabar jau ir jis baigia 
bo prie uniformų. Goldber- civilius drabužius ir pradės 
gio dirbtuvė' jau senai dirba siųti uniformas, 
uniformas. Juškevičius turi didelę

Aimakauako dirbtuvė tu- dirbtuvę. Jie neturėjo taip 
rėjo gana prastą sezoną, jau gero sezono, bet visgi 
Pats Armakauskas buvo su- šiokį tokį gyvenimą darbi- 
sižeides, nebuvo kam rupin- ninkai darė. Dabar jau jų 
tis jo dirbtuve. Dabar Arma- firmos civilinį darbą baigią, 
kaus kas jau pasveiko ir tiki- Juškevičius buvo raginamas 
si pradėti dirbti uniformas, imti uniformų. Bet jo part-

Diržio dirbtuvė turėjo ne- nerįai nesutinka, nes prie 
visai bloga sezoną. Ten yra rel1kla pertvarkai
daug nesmagumo' su knyg- ™prtneriją. kas šiuo laiku 
ved?. Kaip piimiau, taip ir k«‘™o.« nemaža pinigų, 
dabar ji pridaro klaidų, kas Raubos dirbtuvė jau nuo 
padaro keblumų išmokant pat karo pradžios dirba uni- 
algas. Diržys, negaudamas formas ir darbininkams ten 
iš firmos užmokesčio už pa- sekasi nevisai blogai, 
siutus žiponus, sustojo mo- Su delegato ranortu ir su- 
kėjęs algas darbininkams, sirinkimas pasibaigė.

Paskutinis žodis broliui 
V. M, Rinksui.

Kuomet aš padariau “Ke
leivyje”'pastabų dėl tų be
galimų rezoliucijų prezi- , , , . , -
dentūi Rooseveltui ir palie- brėžiau, kad jos bereikšmės,

r Baigdamas sayo 
mą V. M. R. sakoiS 
zoliucijos visgi nebf 
Ivkas.” O kur ir kada ašlsa 
kiau, kad blogas? Visur pa

----------------------- .. r----  ... vclI1, o mano
čiau okupuotos Lietuvos 0 tarP blogų 11 bereikšmių pasjiik0 miegot, 
klausimą, tai brolis V. M. dab’kų yra didesnis skirtu- jau pusryčiųLir jj

Minneapolis, Minn. neturį vienybės. Girdi, jei
--------------- --------- Parašysiu keliatą žodžių su.ręng£ vakarienę ir
padėjo savo gazietą iš musų* užmirštos lietuvių visi susirinkę, tai bučiau pa- 
■ynmano moteris'kolonijos. Pirmas sniegas sakęs svarbią prakalbą. _ 

nub stalo,—- ir į čia pasirodė spalių 24 dieną. ' ^ai Pagedo vakanenes, 
žmonės šneka, kad dar bus našliuke suprato, kad misijo- 

Anksti įytą aš išėjau.’dar- “indijonų vasara,” bet kol nienus gali būti alkanas ir

Rinks į tai reagavo, bet ne
pajudino nei vieno mano ar
gumento. Jis tiktai sako, 
kad tos mano pastabos pati
kusios komunistams, tai ta
me ir visa bėda.

mas, negu tarp raidžių W 
ir V, kurias kaž-kokiais su
metimais jis man prikiša. 

Tai ir viskas, ir baigta.
J. Pakarklis.

sako: “Gal tamsta ponas ga- 
lėtumei biskį atsisėsti?” 
Prūse

sėdi. Moterėlė

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

...=...........................................,___ Petrai Šukiui — Labai dešimtuką, ir. jis išėjd.
kom-tam patinka. Ir nuro- ačiū draugui už iškarpas iš bar mes galvojame, ar tai tjk
džiau keliatą pavyzdžių. Detroito laikraščių, bet apie bk nebuvo Antanas Bimba,
Eet V. M. R. nenurodė būdų, tą nelaimę “Keleivyje” buvo

Po to aš vėl atsiliepiau ir 
nurodžiau, kad sunku, ir r.et 
negalima išvengti visko, kas

samdininkas kas vis šalta.
Kai parė- Darbai eina gerai. . . . . , .

jis prie sta- džiausios dirbtuvės Minnea- Fniseika tuoj prie stalo_ 11 
lo. Papusryčiavus aš jam poly, tai New Britain ir jau sėdi. Moterėlę turėjo 
sakau: “Antanai, išvalyk Northern Pump Co. Jose gaidj šventai dienai, tai ir 
kaminą.” Jis tuo įsižeidė ir dirba tūkstančiai žmonių, padėjo ant stalo. Ak, tu die- 
kategoriškai pasakė, kad nes jos dabar gamina amu-
kamino nevalysiąs. Tuomet niciją. Kitos dirbtuvės taip- 
aš jam patariau važiuot ari gi gerai dirba. Visur reika- 
gal. Pradėjo prašyt kvoterio Įauja patyrusių darbininkų.
ant kelionės. Žmona davė 2, ,. , . . .__ _U Tarp lietuvių nėra vieny

bės.

vuliau! Per šešias minutes 
visas gaidys prapuolė, tik 
kaulai paliko. Ant viršaus 
dar užpylė porą puodukų 
kavos ir apsilaižęs Pruseika 
sako: “Ot, jei visi lietuviai

Turim tris draugijas, butų taip susipratę, tai butų 
*k viena Minneapolio malonus gyvenimas.”

Mo, V M K nenurodė budu t» nelaime "Keleivyje - buvo '?rtlė'joi^',i^dtuo‘iailta ,.cl',augij,a turėJ0 pikni' Suprantama! Kiek žinau, 
v.gM- K.jiejiurocle bučių, rą nelaimę Keleivyje buvo • • » anvlinke k3- Moterų draugija ir vyrų Cia gyvena 63 lietuvių šei-kaip išvengti to ar to, kas au rašyta tode: iškarpų ne- tranke-i po sm aoyknfcę. d jja gt Pau,Q mieste m ,eieu jos butų’udį_

kom-tam patinka. “Kelei- teks vartoti. r- n^nr^no-^ no; vi^nn niUni.

Darbininkai sustojo ir jų 
sustojimą remia Joint Boar- 
das. Veikiausiai po šio su
stojimo, sako Ch. Kundro
tas, turėsime naują knygve- 
dę, nes darbininkai reika
lauja tvarkingos knygvedės, 
o jeigu ne. tai jie streikuos, 
kad ir kelias sąvaites. Mes 
manome, kad laimėsime vis
ką, ir algas ir naują knygve- 
dę—pareiškė Ch. Kundro
tas.

Kasperskio dirbtuvė nedi
delė ir ten uniformų nesiųs. 
Ji turėjo neblogą sezoną. 
Kada visos dirbtuvės ims

patinka
Nr. 43 jis ir vėl prikiša Kataržiui. _ Ačiu

mantagneką ir net barasi, isi tas gkarpas, bet žinia 
kam as atsiliepiau į jo man £ įivvki jdėjon;

būt V. M. R. mano, kad jo - *
žodis yra alfa ir omega, ir F. Bertuliui.—Ačiū drau-

vio uz

Vyt. Katilių*, b

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniai* numeriais.

90 MILLBURY STREET
WORCESTER. MASS

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS.

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

baigta. Gal jisai mylėtų ma- gui už prenumeratą ir už pirm. pagelb.-f. sedoravWa, 
tyti komuni^us išsmaluotus laišką. 3 ,ncon 9t- ” ««•"»
ir iškukuotus, bet aš ne. Čia Kliubo Nariui — Neužsi
ir vėl kaip kas gali man Dri- moka tą vyruką kritikuoti 
kišti komunistų gynimą, bet per daug jam butų garbės, 
aš ginu tik demokratijos
principus, kurie reikalauja ... 
lvgiu teisių ir musų oponen- sin®.110, - ,
tams. Priešingai bus dikta- jVc.10 korespondencijas ne- 
tura desime. Neverta kreipti de-

, , mėsį į tokius pliauškalus.Bet as norėčiau, kad ma- _____ ___________
no spėliojimas apie V. M. R. Pirkit Karo Bnndsus ir Stam

PROT. RAST.—Susana L. Gabris.
730r iVIcAlister avė., VVaukegan, III

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eighth st., VVaukegan, III.

FIN. RAST.—Emilija Kernagis Ums tą meta. 
111 McKinley avė., Waukegan, IV.

nesurenge nei vieno pikni- iusios 63 gaidžius, Pruseikai 
ko. Kaip girdėti, tai ir ba- butų geresnis rojus negu po 
liaus nerengs šią žiemą. Stalino saule.

Dvi savaitės atgal buvo Išvažiuodamas Piuseika 
čionai atsibaladojęs Stalino pasakė: Jeigu iki Naujų Me- 
misijonierius, lYuseika iš tų nesurinksime tūkstančio 
Chicagos. Vaikščiojo po lie- dolerių, tai turėsime uždary- 
tuvių namus siūlydamas sa- ti brangų laikraštį, 
vo gazietą “Vilnį.” Kiek ži-* Kitą sykį daugiau para- 
nau. lMinneapoly tik dvi mo- žysiu. * Žilagalvis.
terelės skaitė “Vilnį” perei- ----

Vienai moterėlei KAS GIRDĖT LIETUVIŲ 
buvo įsiūlyta už $1. Bet kaip KOLONIJOSE.

tamsias mintis butu klaidin- pas. Kas sąvaitę Įdėkit 
gas. Jeigu netiksliai priki- nemažiau kaip dešimtą 
sau, tai atsiprašau. uždarbio dalį.

W*"!Se'!*Xrts:Ūaii-' KAGSGrtSi2B"AI - D- P?u?eika'at'vaiiaTO; ~ D-ras Bie-
maršalkos — jonas stoikus. kė atnaujinti prenumeratą,,zls . LA 134 moterų kuopos 

m. Kernagis. . • DOnas naliko susirinkime skaitė paskaitąSusirinkimai būna paskutinį nedėl- lal PO"aS rTUSeiKa pailKO; Paskaita bu
dienį kožno mėnesio. 1:00 v. po pie- ant Vienos parapiJOnkoS. Ne- , P1“ ? ezl°. ^abKaua ou-
5’AdamsysS %1‘iTega'n km p- ^ko patirti, gal ir ta oaskuti- vo įdomi ir pamokinananti.

nė nebeatnaujino j Herlrinr, N. Y.—čia mi-
Pas Meną našliuke P. la- Vaclovas Brasiuna^, kurisjuos LYTIŠKOS LIGOS, 

savo FipMSafi«irteti^«3S bai aimanavo kad Minnea-,huv0 Wlęs iš Gelvoniį va,^Ir kaip nuo 
D-ras
ta ir papildyta laida. Kaika .. 25c. polio ir St. Paulės lietuviai čiaus, Škaisgirių kaimo

b <
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MIESTO MERGINOS KASA RUNKELIUS

štai. šitos banko tarnautojos Califfornijoj pasiliuosavo vienai dienai 
iš tarnybos ir nuvyko ant farmos padėti farmeriui runkelius kasti.

Republikonai Laimėjo Rinkimus

18pt Kel patar farmeriams.
Kas daryti, kad vaisiniai 

medžiai vestų daugiau 
vaisių.

ma visos šakos iki pusės me
džio, paliekant plikus stuob
rius. Nuplautas vietas reikia 
aptepti kokia nors smala ar

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.

Tačiau Kongiesas pasilieka jie žymiai sustiprino savo 
demokratų kontrolėj. poziciją ir valstijos legislia- 

Pereitos sąvaitės rinki- turoj.
muose lepublikonai turėjo \jew Yorko valstijos gu- metai iš sutaupytų maistų ir 
netikėtai stambių laimeji- ^ernat0, ium išrinktas re- duoda derlių, vaisiai esti 

Dewev, kuri mu- maži,-’ neskanus, dažnai nu- 
siškiu bolševiku “Laisvė’’ F<upę> todėl mažos \ei tės.

Kas turi ant savo farmos karvių meški maišytu su mo- 
ar mieste prie savo namo ko- IU• apsaugoja
kių vaismedžių, tai privalo n‘eJ^ r?uo lsdzluv in]9- . j
laiku juos apžiūrėti ir išre- Šitaip senas medis aptai- 
tinti šakas. Tada medžiai JJeIS jaunų atžalų,
duos daugiau vaisiu ir tie kur.1.os bus taip stiprios iri 
vaisiai bus daug geresni. kaip visai jauni me

džiai. Tik nereikia duot per- 
Žmonės paprastai mano, daug tų atžalų priželt. Pa- 

kad juo medis daugiau turi likti tik dvi-tris stipresnes 
šakų, tuo daugiau atves vai- atžalas prie kožno stuobrio,! 
siu. Bet tikrenybėje daž- o kitas nupiąut. Greitu laiku 
niausiu esti priešingai: šakų iš tokio medžio susilauksite 
turi daug, o vaisių veda ma- gražiu vaisių.
žai. Tas ir nestebėtina. . * ---------

Jei paimsime 2 vienodus ^as daryti, kad žiedai pa-
ir.edžius, tai jie dažniausia va?arj nenusaltų,
turės ir šaknų vienodai, ku- Kada medžiai anksti pa- 
rios medi maitina. Jei vie- vasari pražydi, tai dažnai 
nam medžiui sumažinsime, šalnos žiedus sugadina, 
tai likusios šakos gaus dau- Kad tas neatsitiktų, daro- 
giau maisto iš šaknų, negu ma taip: da žiemos laiku, 
piima gaudavo. Atliekamą kada yra sniego, aplink me- 
maistą sunaudos žiedinių džius sukasama daug snie- 
nių pumpurų auginimui, ir go, supilama jis vandeniu ir 
kitą gausiau žydės ir didės- suminama kojomis taip. kad 
nius vaisius užaugins. pavirstų i ledą. Ant \ iršaus

Neišgenėtam medžiui vos uždedama mėšlo, ar šiaip 
užteks maisto visų šakų gy- ko nors, kad sniegas ilgai
vybei palaikyti, o žiedams nesutirptų. j

Šitaip apžiūrėtas medisgaminti ir vaisiams auginti 
maisto nelieka. Jei kas treti

mų. Žemesniuose Kongreso . ... 
lumuose jie laimėjo 41 nau- Puollkona. 
ią vietą, o Senate 9 nauja
vietas. Tačiau Kongreso prieš rinkimus šmeižė kaip Kai medžio šakos stovi re- 
kontrolė pasilieka dar de- Hitlerio agentą. Ji rašė, kad tokai, nesikryžiuoja, tai sau- 
mokratų lankose
jie turėjo tenai
didžiumą. cunnu u<yuiiguo, iv vo.xsuaxiio auginu, jui oa- medŽlU

Dabartinio Kongreso po- kad “Dewey eina naciška li- kos stovi tankiai, viena ant- ‘ y
litinis sąstatas yra toks: :nija,” kad jis esąs.“darbi- ią stelbia,, lapai viens ant-

Senate: 66 demokratai ir ninku priešas” ir tt. iam užstoja saulės šviesą,
28 republikonai. Žemes- ~ ;------  tai jie daug mažiau pagami
ntuose rūmuose: 267 demo- ‘Švento ^liesto' Gal- na maistų ir vos patys iš- 
kratai ir 162 republikonai.

Naujo Kongreso sudėtis
bus tokia: Santa Cruz kalnuose, Ca-

Senate: 56 demokratai ir lifornijoj. yra nedidelė reli 
38 republikonai. Žemesniuo- ginė kolonija, 
se rūmuose: 220 demokratai “Šventu Miestu” (Holy 
ir 206 republikonai. Kelios City). Ją Įsteigė tūlas Wil- 
vietos dar ginčijamos. .iiam E. Riker 1917 metais.

Republikonai laimėjo be- Ji tvarkėsi komunos pagrin-

pradės sprogti daug vėliau, 
kada visos pavasario šalnos 
jau bus praėjusios, ir tada 
jo žiedai jau negalės nušalti.

Vaisinių medžių baltinimas.
Vaisinių medžių baltini

mas yra labai svarbus ir nau-

va Areštuotas.

nuodui
peš ir samanas. Aplužusios 
žievės taip pat gieičiau nu
li upa, o medžių liemenyse ir 
šakose nesiveisia Įvairus 
gadintojai.

Kai kurių vabzdžių rude-minta bei sukrauna maisto 
atsargos kitų metų lapams.

Kai šakos retos, tai lietus per žiemą ir pavasari iš jų 
iueie i eu- jag gerai nUpiauna ir tuo ou- išeina kirmėlės. Kalkės to- 
pavaamta ou lie|elcj2ia ant šakų augti kius kiaušinėlius sunaikina.

kerpėms, samanoms ir kuo- Vaismedžius naudinga 
kiems vaisinių medžių ken- baltinti dar ir todėl, kad jie 
Kėjams bei ligoms. išbaltinti dienos metu netaip

i odei, kaip tiktai atšils, įkaista, o naktį ne taip Įšąla.

r." nurieti lciancinolia i ičKiintiXI* |zc*\<^vx maucuivuui ivvmIIm

mokratų. daug kaip bolševikų Rusijoj
Republikonai labai su- Niekas Į tuos “komunistus” 

tiprėjo Illinojaus valstijoj, nekreipė dėmesio, iki Ame
uiapoja, tai sunkiau pama- per metus: rudeni ir pavasa
ri susipynusios šakos ir ta- ,į. Rudenio baltinimas ap-

kur jie pravedė savo Brwk- rika nebuvo įtraukta į kara. “ į™ estl aal«,au Atokių me(ižius nu,, salcįų.
- - . - .............uaroų. 0 pavasario—nuo vabzdžiu.

Fnmiausia reikia išplautisą i senatorius ir laimėjo 3 Dabar gi to “šventmiescio” 
naujas vietas žemesniuose galva pradėjo siuntinėti 
Kongreso rūmuose. Be to da kongresmanams laiškus ir

LOWELLIO MAJORAS T ............ •
NUTEISTAS KALĖJIMAN ^poniją. Be to, jisai islei- 

no keliara spausdmių, ku- 
Lovvell, Mass.—Šio mies- i juos e Hit’eri vadina “ant-

1 o majoras Ashe pereitą są- n-oiu Martinu Liuteriu.” 
vade buvo nuteistas metams Taigi pereitą sąvaitę jis bu- 
kalėjimo
vagiant 
t’vs sėbrą
uždaryti kalėjiman. Majoras 
Ashe tuo tarpu paleistas po

sausosios šakos. Paskui iš- .. Kad kalkes netaip greit 
taoin"ti'juoš"'*‘da:vt?"taika su P'auti vieną ,š dviejų susi- re>^ P™
ašies valstybėmis, išskyrus ?.ak5'..hla.u.na”a Iii arbi šviežo

silpnesne. Toliau išretinti ?ais ai^.a sy.lez^° ^anės mė
tas šakas, kurios eina Į vai- s °’ ne 
niko vidurį.

Gailėdamiesi didelių ša
kų, dažnai išretinimui nu-

Vištų pagerinimas.
Kad turėti dėslias vištas,

kauciia. nes apeliuoja i auk
štesni teismą. Bet jam už
drausta kiš i pirštus i miesto 
reikalus. Majoro pareigas 
dabar eina Sweenev.

VVILLK1E GAVO VĖJO.

(Tąsa) i 1 anos ir kai kurių daiktų likučiai buvo

Gandoniavo. Tačiau su Ferdinandu buvo kitaip:’ .iis cavo žodžio nelaikė į nesirodė, nieko nenorėjo matyti.
’ tačiau butą ne visai teisingo. Po didelio

vargo, po sunkių kovų su vandenyno aud
romis, Ovando pasiekė Kanarų salas, čia

Bobadillą atšaukus, į jo vieta buvo pa
skirtas Don Nicholas de Ovando.

Ovanda gavo visus reikalingus igalioji- keleiviai, susitaisę savo aplaužytus laivus,
mus : jam buvo pavesta Ispanijos sosto pljĮikr0Vę įeikalingo maisto, pagaliau, po 
vardu valdyti salas ir Terra Firmą, kurios dvjeju mėnesių vargingos kelionės, balan- 
centras turėjo būti Ispaniole. Savo parei- v
gas turėjo pradėti eiti vos atvykęs Į Nauja- 
ji Pasaulį, o Bobadilla turėjo buti tais pa
čiais laivais grąžintas Į Ispaniją. Atvykus 
i savo paskyrimo vietą, Ovandai buvo Įsa
kyta pravesti stropu nešališka tardymą: 
nusikaltėlius nubausti: neklaužadas paša
linti iš salos; atšaukti Įstatymą, kuriuo Po- 
badilla buvo leidęs visiems jieškoti aukso 
be karaliaus leidimo; trečia dalis šito me
talo, jau surasto ir išvalyto, turėjo būti nu
siųsta Į Ispaniją, o iš naujai atranu-^o— 
pusė turi eiti Į centrinės vyriausybės iždą.

Toliau ėjo Ovando Įgaliojimas kurti 
nauūis miestus, duodant jiems tas pačias 
privilegijas, kurias turėio Ispanijos mies
tai. Įsakyta prižiūrėti, kad ispanai, ypač 
kareiviai, juose gyventų, bet nesibastvtų, 
kur kam patinka. Be šitų reikalavimų, bu
vo ir tokių, kurie stabdė pažangą, pav., 
nrekvbos monopolizavimas. įsakyta pri
žiūrėti, kad niekas savo vardu nesiverstų 
šituo verslu. Reikalingos prekės turėjo buti 
iš Europos Įvežamos tik per tam tikrą vals
tybinę Įstaigą. Sostas sau pasiliko visas tei
ses kasykloms, brangiems mineralams, da
žų pramonei valdyti, žydams ir maurams

džio 15 d. atplaukė Į San Domingo.
KOLUMBAS RUOŠIASI I KETVIR

TĄJĄ EKSPEDICIJĄ.
Pasilikęs Granadoje, Kolumbas nerimo. 

JĮ labai intrigavo portugalų jurininko Vas- 
co da Gamos pasisekimas susisiekti su In
dija per Gerosios Vilties priežemi. Kitas 
jurininkas, Pedro Alvarez Cabralis, pasi
naudojęs Kolumbo planais, padarė laimin
gą kelionę Į Rytus ir grįžo iš ten su dideliu 
lobiu. Apie Calicuto tunus ir Indostane at
rastąsias brangiųjų mineralų kasyklas visi 
tada tik ir tekalbėjo. Perlai, auksas, sidab
ras, šilkas, Įvairus kvepalai ir kitkas v iliote 
viliojo. Naujasis Pasaulis pajamų Ispani
jai kol kas labai maža tedavė. Bet šitas su
sisiekimas su Indostanu Portugalijos pirk
liams buvo neišsemiamas lobio šaltinis.

Kolumbas suformulavo naujos kelionės 
idėją. Jo išskaičiavimu, ši ketvirtoji ekspe
dicija, jeigu Ferdinandas ją finansuotų, 
turinti progą pasauliui daugiau duoti, negu 
pii moji, ir kur kas daugiau, negu Vasco d a 
Gamos pasiekti rezultatai. Remdamasis 
savo paties patyrimu ir kitų jurininkų pa
sakojimais, jis samprotavo, kad Tena Fir-

apsjgyventi kolonijose buvo uždrausta. ma driekiasi toli Į rytus. Pietų pakraščiai 
Tačiau tokia prekybinė Ispanijos politika Kubos salos, kurią jis laikė Azijos žemyno 
buvo labai žalinga tiek jai pačiai, tiek ko- dalimi, traukėsi taip pat ta pačia kryptimi, 
lonijoms. _ Karibų jurų tėkmė, jo nuomone, turėjo pe-

Pamaldžioji Izabelė troško, kad su indė-1 reiti per šitas žemes. Taigi, tenai būtinai 
naisbutų elgiamasi švelniai, kaip su ly-; turėjo rastis koks nors jurų sąsiauris, ati- 
giais žmonėmis. Karaliaus vietininkui jj darąs kelią Į Indijos jurą. Jeigu jam pasi- 
pranešė, kad, atvykęs i nauią žemyną, tuo- sektu surasti tokį perėjimą ir jis galėtu su- 
jau sušauktų visus indėnų kacikus ir pra- jungti Naująjį Pasaulį su turtingomis Se- 
nestu jiems, jog valdovai ima juos i savo nojo Pasaulio lytų sritimis, tada galėtų 
ypatingą globa ir baus tuos ispanus, kurie jaustis pasiekęs savo garbės viršūnę ir pa
grįstų iuos kokiu nors budu skriausti. Jų sisakyti, kad Įvykdęs aukščiausia savo gv- 
mokesčiai neturį buti didesni, kaip kitų Is- venimo misiją.'
panijos piliečių.

Izabelės buvo įsa kylu ypatingą nemesi chanis, šie juo parodė didelį susidomėjimą, 
kreipti Į jų krikščioniškumą. Tuo tikslu Ferdinandui Kolumbo idėja labai patiko, 
buvo pasiųsta dvylika pranciškonų. Tai jįs buvo godus monarchas; jam rūpėjo 
buvo pirmieji šv. Pranciškaus ordino vie- turtai ir Ispanijos garbė. Ferdinandas ge-
nuoliai — misionieriai Amerikoje.

Kai Kolumbas šitą planą Įteikė monar-

rai suprato, ką reikštų valstybei tiesesnis ir

eikia 
ilikti

kos. Todėl, vainiko išretini- tik tas. kurios daug vėliau 
mui, reikia išplauti didesnės pradeda šertis ir kurios arfk- 
šakos su visomis mažomis sčiau pavasarį pradėjo dėti. 
šakomis, t « Keičiant vištai plunksnas,

ts.iv n-.v- Qni-vkorrror Plaunant reikia piauti arti ji labai sumenkėja, todėl tuo 
v_,.i. „ . Jųliemens arba pagrindinės ša- laiku vištos reikia geriau

Ynrkn žv" kos’ kad nePa)ikt^ šiekšto, šerti. Kiaušinius pei ėjimui
du iškaloi prakalba patar- bet.teiP» kad ir žal2da butM reikia imti dėsliausiausių

" ••• 1 P . galimai mažesnė. vištų. Ir ilgiau vištų nereikia
camas jiems neorganizuoti Nupiautoji vieta naudin. laik^ jj,,. 2 met* nes pa.

ma-
bent karvių mėšlu pusiau su žyn.

Žvdas Priešingas 
Žydų Armijai.

Ai 
“Nev. 
jas,

jiems neorganizuoti
, Amerikos generalinio šta- žydų m mijos ir nedaryti jo- tį arba d arba skuj . dfelumas eina
bo viršininko pavaduotojas, Kių planų žydų valstybei gent ka,\.iu mėjl., «„ Svn
gen. Joseph T. McNarney. Palestinoje po karo. Kaip zi- sum^iš tu
skaudžiai uztepe įllkiui ma, žydų z.omstų organiza- 
už jo vėjavaikiškas kalbas Hja yra nutarusi steigti Pa-' 
apie “antrą frontą” ir kitus lestir.oj d de’e koloniją, kur 
karo strategijos klausimus, pn karo ga’ėtų sutilpti visi 
apie kuriuos jisai neturi jo- dabar pa togės netekę Euro-

Kaip pasenusį medį at 
jauninti.

Senas medis

Kaip pažint" sėklų gyvumą?
Paberkit g-udus ant karš

tos skaurados ir pakaitinkit 
gerų vaisių j jos. Gyvos sekios tuojaus

kio supratimo. Savo kalbo- l os žydai. Zionistai dabar neduoda. Kada vaisiai pasi- jms pūstis ir sproginėti su
mis VVillkie tik kiršina pub- ----- ---------- - ------ -------— -----
liką. sako generolas.

_okių 
ne-

miniaun?!- aut

DĖL NUOMOS “LUBU” parašų po tokia zionistų pe- Pakerusį medį galima at- degs neissprogusios. T 
K?LA PROTFSTAI. ticija neduoti, o zionistams jaunint. Tuo tikslu jam da-sėklų nesėkit, nas jos 

Namų savininkai jau pra- siūlo savo planus padėti Į sa- ram operacija: 1
deda organizuotis ir protes- li. Tokie planai, jis sako, su- 
tuoti dėl uždėtu “lubų” bu- kurstys Palestinos arabus ir j 
lų nuomoms. -Tie savo, kad pridarys Anglijai nereika-, 
karnų administratorių . Į lingu rūpesčių. Pati Anglija 
šaldydamas rendas, užmir- jau davusi zionistams supra
šo uždėti “lubas” taksams,'sti, kad jie to nedarytų, 
anglims ir kitokiems eks-!Sui.j.Krge S ir pats yra žy- 
pensnms |dr.s, _ji _

MEMBER

OUR POLICV
“The ,»>irp«>5v of the A»«oe>tiou *h»H 
be to help preserve tl«e i.ieat* ;in<* 
traditictis of our eountr;. the Vnlte«, 
States tf America, to revere its :?ws 
and others to respect and obey
them. ai t in all ways to aid in making 
tliis coui <ry srreater and better“ *

Dar vienas regulavimas lietė indėnus, saugesnis susisiekimas su kraštais, kurie 
tai Įstatymas, kuriuo jie galėjo buti priver- Portugalijos sostą taip aukštai iškėlė eko- 
sti dirbt kasyklose ar bent kokį kitą darbą, nominiu ir politiniu atžvilgiu pasaulio aky-

Taigi kartu su misijonieriais ėjo ir krikš- |Se. Jo manymu, Kolumbo projektas turėjo 
čioniškoji baudžiava Amerikos indėnams dar ir kitą gerą pusę: bent kurį laiką atpul- 
—dirbk ir melskis. tų jo pretenzijos Į Naujojo Pasaulio val-

Šita dievuotų valdonų politika pasirodė džią, o savo talentus galėtų labai naudin- 
labai žalinga čiabuviams, nes ji privedė ffai suvartoti Ispanijos sosto interesams, 
prie kraštutinumų ir priespaudos, kuri ma- Nors karalius nepasitikėjo Kolumbo, kaip 
ža kuo tesiskyrė nuo tikrosios vergijos. administratoriaus,, gabumais, bet jį laike

Ovanda išlydėjo anapus Atlanto 30 lai- £abiu ir ištveimingu jūreiviu. Taigi, jeigu 
vų ir 2,500 žmonių. toks jurų sąsiauris esąs, tai tik Kolumbas,

Tai buvo pirmutinė tokia iškilminga ir bet ne kas kitas galįs jį atrasti, 
tokia gausi kelionė Į Naująjį Pasaulį. Ta- Ferdinandas sutiko finansuoti šitą jo 
me dideliame skaičiuje keleivių, kurie vy- planą. Tuoj Įsakė duoti reikalinga lėšų su
ko kartu su Ovando, buvo nemaža dalis mą numatytiems laivams ir sutaisyti eks 
pasižymėjusių Ispaniios piliečių. Kad nau- pediciją. Kolumbas, patenkintas sprendi- 
jasis gubernatorius iškilmingiau atrodytų, mu, su neapsakomu entuziazmu 1501 metų 
iam buvo leista dėvėti šilko drabužiais, ludeni išvyko Į Seviliją taisytis i tolimą 
brangakmeniai ir kiti liuksusiniai papuo- kelionę.
šalai, kurie tuo metu Ispaniioje buvo už- Nugalėjęs nemaža Įvairių kliūčių, pasi- 
drausti vartoti. Kaip privilegiją, jam buvo įuoš’mo daibą Kolumbas baigė. Jam buvo 
suteikta teisė laikyti 72 palydovais, iš kurių leista su savimi pasiimti savo broli Baltra- 
10 buvo raiteliai. mieju. sūnų Ferdinando, kuris tada ėjo ke-

Ferdinandas nesigailėjo lėšų aprūpinti turioliktuosius metus, ir du ar tris žmones, 
Ovando kelionei ne tik dideliu žmonių mokančius arabiškai, kad jie. pasiekus Ry- 
skaičiumi, bet taip pat reikalingais specia- tu kraštus, padėtų susikalbėti su Didžiuoju 
liftais, maistu ir amunicija. Kartu vyko Khanu ir kitais šitų kraštų kunigaikščiais, 
chiiurgas, gydytojas, vaistininkas ir 72 pa- Į šitą ketvirtąją, ilgiausia, pavojingiau- 
rinktos šeimos, pasižyminčios geriausio- šią ir paskutinę kelionę Kolumbas iš-itai- 
mis fizinėmis ir moralinėmis ypatybėmis, sė nebe jaunas žmogus—jis buvo jau 66 
Tas paveikslingas šeimas buvo įsakyta taip metų amžiaus.
paskirstyti, kad kiekviename iš keturiii Jo ekspedicija susidėjo iš keturiu laivų 
Įkurtųjų miestų butų apgyvendinta jų po jr 150 žmonių. Su savim pasiėmė numatytą 
18: joms turėjo buti su*eikta ypatingų pri- kieki maisto, ginklu, vandens, vaistu, euro- 
vilegiju, Įvairiu lengvatų. Tuo norėta pa- pietiškos manufaktūros, Įvairiu blizgučių 
siekti didelis tikslas: kad iš jų išaugtų Nau- (kain savotiško ekspoito Į Naujau Pasaulį, 
jame Pasaulyje sveiki, tvirti, ^abųs žmo- 1 ur indėnai už juos noromis mainė auksą 
nės. Tuo tarpu visokie nenaudėliai, silpnos perlus ir kitką).
sveikatos ir menkos doros ispanai turėio Kolumbo padėjėju ir patarėju šitoj ke- 
buti gražinti atgal Į Europą, šita mintis bu- Eonėj buvo paskirta^ jo brolis Bartholo- 
vo iškelta paties Kolumbo, o Izabelė ją pa- meo, o jaunesnysis runus Ferdinando, 
į ėmė. sveikas ir patvarus jaunuolis, buvo įgulos

Su tokiomis tat idėjomis, su tokiais pia- džiaugsmas ir suraminimas — iis savo gy- 
rais ir Įgaliojimais išsirengė Ovando, Fer- vumu ir landumu tėvo laive gaivino šeim.v- 
dinando favoritas, Į tolimą kraštą, užimti nišką nuotaiką. Kolumbas pasiėmė jį Į šitą 
tarnybą, iš kurios Kristupas Kolumbas bu- ekspediciją, norėdama? duoti jam progą 
vo taip negarbingai pašalintas. pažinti, kas yia vandenynai, koks d delis

ii gražus yra pasaulis, kain puikiai atrodo 
tos žemės ir salos, kuriai jis atrado ir dau
giau jų mano atrasti. Jis iautė. kad fizinės 
jėgos pradeda sekti, o šita kelionė, rasų 
yra paskutinė...

(Bu3 daugiau)

Laivai išplaukė iš uos‘o 1502 m. vasario 
13 d. Tačiau kelionės pradžia buvo nelai
mi n ga. Kilo didelė audra. Vienas laivas su 
120 keleivių nuskendo. Kiti, kad išvengtu 
katastrofos, buvo priversti daug ką išmesti 
į jurą. Po kelių dienu sudužusio laivo lie ■j



No. 46. Lapkričio 11 d., 1942 m. KELEIVIS, SO. BOSTON
Kokie Gubernatoriai i kuškis parašė lietu- 

Išrinkti.
Pereitos

/ ■
rinki-

VIŠKAI.
Camp Edvvards

Jie Kuria Amerikos Istoriją Solomono Salose LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS 
E. de Sao Paulo.

“Keleivis” pas mus atei
na, tik nereguliariai. Ačiū; 
labai už pranešimą, kad 
Maikio tėvas batus nuplėšė 
pas mus vaikščiodamas. Mes 
pasirūpinsime ir pasiųsime 
jam ant batų, skolingi seniui 
nebūsim. Mums šįmet vata 
užderėjo, tai ir seniui bus 
ant batų. Mes negalėjom lai
ku sumokėti už prenumera
tą dėl to, kad gyvenam ant 
laukų, o paštu negalima sių
sti, reikia per banką, o mes 
nuo bankų toli, ir dėl to at
silikom. Bet mes norim, kad 
senis mus lankytų be per
traukos. Mes visuomet jo 
laukiam kaip mylimiausio 
svečio. Sulaukę, visi apstoja 
senį, visi kiaurom, kas nauja 
pasauly. O senis viską mums 
pasako.

O dabar mes linkėjam įe- 
daktoriams ko geriausio pa
sisekimo ir sveikatos visuose 
tamstų darbuose.

Kazys Šileikis.

Ši nuotrauka parodo Amenkos jurininkų (marinų) karininkų grupę Guadaikanalo saloje. Jiems vadovaujant, jurininkai 
atsiėmė iš japonų kelias salas Solomono salyne, žiedu apvestas matosi jurininkų komendantas, gen. Archer Vandergrift.

stovyk- 
daromi artilerijossąvaitės

muose gubernatoriai buvo šaudymo kvotimai. Seržen-
^r?karP1..“^'noJ xa^stlJoj, n tas Binkerd, kuris vedė tuos 
įsnnktisie. kvotimus, davė kareiviam-

Alabamoj — demokratas tokį įsakymą: “Rašydami 
.paiks. atsakymus, visados rašykit

Anzonoj demokratas tokiais žodžiais, kuriuos aiš- 
Usborn. klausia patys suprantat”

~ demokra- Leonardas Juškis parašė sa-
kins:. . ,vo atsakvmus lietuviškai.Califomijoj — republiko- __________

nas IVanen. AUTOMOBILIAI UŽMU-
Connecticut e- republi- SĖ JAU 27,900 ŽMONIŲ. 

Eonas Baldwm.
Georgijoj — demokratas National Safety Council 

Arnall. praneša, kad per 9 šią metų
Iovvoj — repub. Hicken- mėnesius automobilių nelai- 

loooer. mėse šioje šalyje buvo už-
Hansuose — republikonas mušta 27,900 žmonių. Tai 

Schoepper. esą 24 procentai mažiau, ne-
Maine—rep. Sewall. gu pernai buvo užmušta per
Massachusetts — repub- Pat4 laikotarpį.

likonas SaUonšrilk --------------
Nevv Hampshire—repub- EIDAMAS MEDŽIOTI NU- 

likonas Blood. ŠOVĖ ŽMONĄ IR P ATS
Nevv Yorke — republiko- NUSIŽUDĖ.

loj buvo

nas Devvey.
Ohio—rep. Bricker. 
Oklahomoj—dem. Kerr. 
Oregone—rep. Snell.

KAS ir KAIP DARYT metalinės apkabos, nei me- Kaip Tarti Vokiškus 
dinio koto. Jeigu makolas -- » -
vis dar kietas, pamaigyt ji
dažniau.

Vardus. Nova Odessa,
E. de S. Paulo, Brazil.

Redakcijos pastaba: SIS
laiškas buvo išsiųstas šių

... , žodžių rašyto- Karo žiniose Šiandien
>io jui teko mirkyti makolą apie dažnai tenka susidurti su 
i>- j mėnesius, nes buvo sudziu- vokiškais vardais, todėl pa-

V^pie- mirko “gražia^Si'ipiovė2!,' ?Bkin™* “*? . kaityto- metų gegužės 22 d:, o atįo 
u pop e mirko, giaziai įssipiove n Jams> kaip reikia’juos tarti. tik spalių 24 d. Vadinas, jis 

Vokiečių rašyba yra leng- ėjo daugiau kaip 4 mėne- 
va, nes taisyklinga. Sykį tas sius.

— - - ---- J ----- IS- -------------- ------------------- -
. beveik

Kaip atnaujinti grindis. jum, irgi negalima vami
Amerikoje yra mada, kad .ne? ?ieka(l nei

—į kain ątikbv? džius ir jūsų grindys sau į kaktą ir pats nus,žudė. įe[ J? rys kaip ta limpamo
nes, nors ir kas diena valo- ,a’ kun daroma musėms pasidarė kaip naujas Kaip
mos, nuo kojų jos vistiek su- 8?"^- \‘.enu z?dziu, var- įaa visa maleva išmirks, ma-, ..
sibraižo ir prisimina purvo. Į11510 negalima niekui tepti, kolą reikia išplauti karstam taisykles pažinus,'galima it

i.'Jeigu kartais moteris, nore- kur medis yra prisigėręs ke- vandeny su stipriu muilu;Į ^rti ar narašvti bevei

Syracuse, N. Y.—čia bu
vo toks atsitikimas. Michael 
Kearing, svaiginanamujų 
gėrimų pardavėjas, ruošėsi’ 

Pensvlvanijoj — republi- medžioklei. Bet tuo tarpu
konas Martin. susipyko su žmona ir ją nu-

Rhode Islande — demo- šovė. Paskui atstatė šautuvą 
kratas McGrath.

So. Carolinoj—demokra 
tas Johnston. SULAIKĖ SKUSTUVĖLIŲ "es’

So. Dakotoj — republiko
nas Sharpe.

GAMYBĄ.
Kiti bizniai irgi suvaržomi. tarti ar parašytiVemoMe'-dem.' OlT'' ^erikos įSo Gamybos dama jas pataisyti, 'užtepa Į™alleiaus ar kltokl" ; iriekyieną ?ardą''be “spelini-

Taigi iš 21 gubemato- Tar>’ba (WPB) sulaikė ant purvo selako ar vanisio, ' _____ pamerkti jKerosmą, vei ge- moTaigi ____ ________ „ _ . . ...
riaus, 7 išrinkti demokratai, skuituvėlių (saletv iazors);tai grindys lieka visai suga- 
o 14 republikonų.

ISPĖ IA NELAIKYT GA
ZOLINO VISAI.

gamybą civiiiems reika. 
lams. Nuo dabar skustuvė
liai bus gaminami tiktai ar
mijai ir lendlease tikslams.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų r.uo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlinfo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumas, kreipkitės, duosiu gerų 
patarimų ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENC
1814 S. Water SL, Philatk phia. Pa.

iai nukratyt ir suvimojus į 
ropierą padėt iki bus reika
lingas.

Geriausis būdas, tai ne

Štai keliatas taisyklių: 
Raidės ch vokiečių rašy

boj tariasi taip kaip lietuvių 
žodyje choras arba chemi
ja. Yra kai kuinų išimčių, 
bet nedaug.

Raidė h, kuomet ji stovi 
prieš balsę, išsitaria kaip

Kaip nuvalyti suteršta: 
sienų popieras.

Sienų popieroms valyti

dintos ir jau pataisyt jas la
bai sunku.

Pajuodusias grindis 
riausia pavesti tam tikram 
kontraktoriui, kad jis jasNational Safety Council 

duoda automobilistams pa
tarimą. kaip apsisaugoti nuo 
laikomo gazolino sprogi 
Gazolinas lengvai
ii jo dujos gali sprogti , z r -a u- , , .. , . .ar nuo cigarėfo piasiciGrta ApiiI fool diC” tam tikru cbcmikHiu, kuri

BLOGAI SU KAVA.

krautuvėse parsiduoda gata- duoti makolui sudžiūti. Pa- 
vai sudaryta tam tikra tešla, baigus darbą, tuojaus iš- 
Angliškai vadinasi; “Wall plauti ir suviniojus į popie-nuskustų tam tikra mašina. - , „ T* -• • , „ „,,i-x

Washingtono .žiniomis, žinoma tas nepigiai kai- '
kavos padėtis nepagere- nuoja. Todėl galima pasi
•___ -21 • *____• 1 A* • • i n X' _

kitą langams kituoti. Ji ima-
2S ifi-rteSumčto Kkn- Spi^S. R& "?a ra\km. bekonu, per
irt mėnesio. .Bet balandis reikia nuimt senį vamišių f**» j>ellm.a vlfos dulkes

“Anril H i p- t.™ tik™ kuri* ir kltokls nesvarumas. JosoegtuRo ar nuo cigareto.il'1*^1'1™ C. , uuu umu vucuiimiu, . t salima nasidarvt ir namip p

Jeigu įvyktų tokia ekspliozi- na’ 131 kas gali žinoti, ką angliškai vadinasi “pamt & jmama '4 <įaiįs bile kokiu ta*
ia ir namas sudegtu =avinin- «iihbs pakis kavos vietoj? .varnish remover.” Kai nu- ' .2 a , SaJ?f ia i šm<
,a n namas suaeguj, .avijnin to skutimo malevu ,niIUŽ ir 1 aaiIS saia™niako . „i

- 7 - (angliškai: sal ammonic).kas negautų už nuostolius 
jokio atlyginimo, nes ihš’u- 
rans kompanijos už tokius 
nuostolius neatsako.

Geriausis būdas nuo tokio 
pavojaus apsisaugoti, tai ne 
laikyti
visai.

Kaip pažinti plieno ge
ruma*.

T . .. j įtik pailginaJeigu pbenas yra. geras, Pavvzdžuii.
■ įkaitintas baltai jis sdby- i
j šmotelius; ii-Statote

šviesiai raudonai

PUIKI KALĖDŲ DO
VANA.

Užsisakykit Simučio knygą.
. , , - j - » ’ The Economic Reconstructionlcnltų ir anglų žodyje ho- Lithuanla After I918 i9ki 
nor; bet kuomet ji stovi po dam, ir j dami zemiau d(, 
balses, tada visai neissitana,

balsės garsą, 
žodis -Hahp 

išsitaria kaip

ce. Per 1941 metus čia įsiku- Nereikia ant syk plačiau juo ~ ", ,., ,. , , . n
rė 388,100 naujų Įmonių, o,lept kaip 10 lentų. Vieną 1!?vaI>11 b<1.el! kambai1- Po;

gazolino5 namuose šįmet tik 245,000. Taigi 93,- vietą nuvalius, reikia ją per- PjnoAa ^ei dažaniuo"^^^ 
000 mažiau negu pernai. šluostyti švariu skuduru su z - a ,n ’a. ?

. —— . .. gazolinu, terpentinu arba n^ut^ tal ^au t0 nePata1’
Naujų biznių sumažėjimą medžio alkoholiu. Tada eitiITALAI GALĖS ŽUVAUT. Dunn & Bradstreet aiškina toiįau. po tam duot bent 24 

Iš VVashingtono praneša- taip: (1) Valdžia draudžia valan(jas laiko džiūti irge- 
kad Amerikos italams pirkti ir pardavinėti žalia- rai nupopierįuot, tik visada 

užsiimti ir va: (2) sunku gauti tinkamų reikia pOpįeriuot išilgai me-
ma,
iau leidžiama

Norint pažinti plieno kie
tumą, reikia įkaitingi po va
liai iki raudonumo ir staiga 
Įkišt į šaltą vandenį. Jeigu’

Deutschland (Vokietija) 
—kaip Doičland.

Sp visada išsitaria kaip 
»p. o st—kaip »t.

damą lapelį, į kurį reikia įrašyti 
savo vardą, pavardę, adresą irį 
pasiųsti leidyklai, jei su lapefir’ 
pasiųsit pusantro dolerio, ją i 
pati leidykla apmokės pašto is< 
laidas, o jei tik vieną lapei}, ta’ 
tada paštininkui turėsit sumo
kėti už knygą ir kelis centus 
persiuntimo išlaidų. Neužmirš
kime tą knygą padovanoti ka
reiviams ir draugam.-,—lai puiki 
Kalėdų dovana.

sysi.
Taukuotas dėmes 

išimti iš popierų karštu pro- stiklą, tai jis geros rūšies, 
su. Ant dėmės reikia uždėt
šmotelį sugeriamosios po-

galima (iabar nulaužtas jis braižys sados tariasi
Raidė z pas vokiečius vi- _Iškirpk Iškirpk

Norint pažinti plieno tvir- 
,,, a . tumą, reikia jį kietai užgru-

pieros (o.ntter) ir prispaus- fjytį ir kietu plaktuku kaltižvejyba, kuri jiems buvo darbininkų; (3) daug žmo- džio Dulkes gerai nuimti'ir .
draudžiama beveik per 8 nių gal butų ėję Į biznius, iš- užtepti šelaka. Šelakas labai “ Ją proSU
mėnesius, nes iie buvo skai- ėjo kariuomenėn; (4) kiti džiūsta, todėl jį tepti Jeigu šie
tomi priešais ateiviais. Da- bijosi steigti naujus biznius, iejkia greitai; negalima taškyt rašalu, tai reikia su- tos, trupės.
bar priešo dėme nuo jų nu- nežinodami kuo gali pusi-;tra.ukti šepečiu per tą pačią šlapinti dėmę vandeniu ir
imta. i------------- ' - - . . . r

Į kietą geležį. Jei plienas ge
greitai džiūsta, todėl jį tepti Jeigu siena pasitaiko ap- ros rūšies, jis lys; jei pras-

kaip mūsiškė
c, ir tz kaip c; viena s pas n«w York. n. y.
juos visada skamba kaip'J ... _ r me a copy of The Economic Recųr*-musiske Z. Pavyzdžiui: Zu- struction of Lithuania After 1018 by 

Anicetas Simutis.
Check
I am enclosinsr $l.i>0

baigti karas.

DARBO JĖGŲ MOBILI
ZACIJA ATIDĖTA.

VVashingtone buvo 
sumanymas imi darbinin
kus konskripcijos keliu ir 
siųsti juos ten. kur jie dau
giau reikalingi, kaip karei
vius. Bet unijų vadams to
kiai mobilizacijai pariprie- 
šinus. oKezidentas Roosevel-

Selsmanai negauna gazo 
lino. Bet jiems nėra kas ir 

, ... y nardavinėt. Pagaliau, jei 
kl e> kam ko reikia, gali nurinirk-

satz (priedas) išsitaria kaip 
Cuzac; Nazionalsoziali-«mu9 
—nacionalzocializmu*, ir tt. i
Bet dvi *s krūvoj išsitaria 
kaip s.

Vokiečiai vartoja v ir w; 
pirmoji pas juos visada 
skamba kaip f, o antroii—1 
kaip mūsiškė v. Pavyzdžiui: 
vorwaerts (pirmyn) išsita
ria forverc.

Visos vokiečių raidės va
dinasi lygiai kaip mūsiškės, 
išskyrus tik keturias, kurios 
turi šitokius pavadinimus:

j—jot 
v—fau 
y—ipsilion 
z—cet
Žinant kaip yra tariamos 

iu raidžiu kombinaciios ir, 
atskiros raidės, beveik kiek
vieną vokiečiu vardą gali-! - 
ma pe»- kaityti ar parašyti •’--------

( )
I will pay to the postman ( 
My address;

)
>9
TName

Street

City
vietą daugiau kaip 2 ar 3 nutraukti ų svaria sugeria- 

_ kartus, nes džiustantis šėla- n':a popiera. Reikia tą pa
kas susiardo ir darbas susi- kartoti keiiatą kartų, o raša-
gadina.

Tirštas šelakas taipgi ne
gerai vartoti. Jį reikia pra
skiesti medžio alkoholium 
(wood alkohol). Jeigu šela-

Kaip valyti veidrodžius.
Veidrodžius geriausia va

lyti alkoholium. Paimti šva
rios vatos, pavilgyti alkoho
lium, tik neperdaug sušla
pinti, ir trinti stiklą pakol 
alkoholis išdžius ir vilnių 
nebesimatys. Jei stiklas la-

Statelas išsiims
Kitas dėmes 

popierų galima
ŪKTOS tlCoV. PIRMO Rl oCTMOiš sien.nių 

ištrinti gu
miniu paišelio galu. Jeigu 
nuo po,aeros nusitrintų da- _____

u ku?Jan?as buna lėta?, žai, tai jt. > galima is naujo j aj nešvams, tai geriaus pa
tapo įšaldyti kaip ąžuolas arba uosis, ku- uždėti spalvuotu kraior.u ar- pt vata du kartu Ir 
Naujų įmonių lirose yra daug skylučių, tai ba kreida, kurią vaikai va*. Iejįia atsiminti. nelai'kvt 

leidimo reikia dėti selako porą toja paveikslėliams pi šti. veidrodžių tokioj vietoj,
. . . . . - „ desim’.sio- j ur įuos siekia saulės spin-

to reikia lengvai nupopie- riuose. - r

ti ir be selsmano. Ištikro, 
selsmanai nereikalingi žmo
nės.

Kanadoi 
visi bizniai.
steigti be valdžios

tas sutiko ją tuo tarpu ati- iau nebus galima, ir esamu- sluoksnių. Po kiekvieno kar- Jos galima gauti 
dėti. jų negalima plėsti.

Kaip Generolas Miega

n*»rikiečių generalmajoras Ralph Royce susirietęs mieva
sni-o skraidninoi ♦ vji-tAi-pj, g-rižtant ini >š Hnrhn

Kaiįiuot, kad nusiimtų šiurkštu
mas. Patartina vartoti po- lengvai išimti 
pierą (sand paper) No. 1. į šviežia duona. 
Kai šelakas gerai išdžius, i —
tada uždėti vamišio. Bet
peikant vamišį reikia žiūrė
ti, kad iis butu padarytas 
specialiai grindims. Angliu
kai jis tain ir vadinasi:
“Floor Varnish.” Jis yra Juo

Kai su;.

kulias dėmes galima 
patiynus jas

Kaip išva’yti svdžiuvusius 
makolus (brušius).

MEDUS
TIKRAI BICIV

, 100Č4 PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

dūliai, nes 
veidrodį.

tai sugadina

Kodėl maleva atsoksta?
Kodėl kartais numalevo-

Gamtos 
Saldumynas 
j. Sveikatai

i . -L - • 
KONČIAUS BITININKYSTĖ57 milo, SI.. »•. IMmM. Mmm.

dolerių dov-vnų. kuris įrody*. >o< 
medus nėr* tikra* buhų medus

be klaidos. »
t
»»
«♦I

i

TIKRAI GERI 
PREPARATAI
ALEXANDER’S 
nASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

to namo sienos pradeda lup
tis. maleva nuo medžio at
šokėta? Todėl, kad malevo- 

, . iant siena buvo šlapia. Už
na. arba A;ishing soda, p: i- reikia žiūrėti, kad ma-
dėkit tn \\k tiek vandene ]evoįan( medis butų gerai 

išdžiuvęs, netik paviršium 
sausas, bet perdėm. Jeigu 
senas pentas buvo uždėtas 
ant šlapios sienos, tai jau 
antru kartu jį malavot neuž
simoka: jį reikia nudegint 
žemėn ir uždėti visai naują 
pentą.

Nupirkit dažų krautuvėj 
druskos vadinamos Sal So-

PAJIESKOJIMAl

.• i j j * • nai cuiit pakabinkit sisius, kad sudžiūvęs pasidaro . _ , - .i u • i • * • -i- i-i tam sku on v sudziuvusj maJabai kietas ir ilgiau laiko.
Pigesnis varnišius tuojaus 
po kojomis nusitrins ir gai
la bus darbo.

kolą taip. kad jo galas ne
siektu dugno. Tegul pa-to vi 
taip šiltoj vietoj keiiatą pa
rų. Tuomet ii reikia oamai- 

Kitas labai svarbus daly- gyt, paku i tyt. kad šeriai

PalicSk"" d’-'-—’ I-rpn »- 
PAVILONIO, iš Lietuvos jiedu paei
na iš Rumonų paraniios. jiedu eryve- 
no Scranton. Pa. Taipsri paiieš' au 
Antano KURPAVICTAUS Ud-Uos 
parapiios. KarPnu kaimo. Jis c-”-em> 
anie Pitt^b-rrh. Pa. Prašau atsišauk
ti Kurie *inot i<ur ije sryver.a, 
nėkit pranešti jų adres*. (5)

Antanas Kurpavičius
1019 Cadil’a- «treet.

VVindsor. Ont., Canada.

i*
’ rr

padarytas iš tikro
jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna 

leiskanas ir viso- 
ius kitus nešvaru

mus ir sustiprina
>d». 50c. už bonk;».

kas, tai nekuomet netepti 
vamišio, pakol apatinis 

(“coatas” nėra gerai išdžiu
vęs, nes jusu varnišis tada 
niekad neišdžius ir visuomet 
bus “stickv.”

Ant tokių grindų, kurios 
piima hpvn tepamo® alio

prasiskirtu, ir vėl pamerkti. 
Jei mak ’r. labai nudžiūvęs, 
tai jį reil-ė< mirkyti kelias 
sąvaitės. ’ei vanduo nu- 
džiusta. dr i’ti '’jmiu-iu. Vi
suomet reikia žiūrėti, kad 
mirktų tiktai patys šeriai. 
Vanduo "> ;uiv>iio -iekti nei r

REUMATISKI SKAUSMAI? 
P«in-Expeneri«. kuri* yra atebėtinu loti. 
meniu, .iitcili, ilgai teaiafičiR. raminančia 
šiluma. Viri l» milijnnil bonk ii| parduota 
km liunija iu luiulmpimn F Aataoki 

-R. i ain I .pri!, i. . Jok.
a. I J. aut. .. \

/P M N . F Y F T I 1 E R

DETROIT. MICH.
JIEŠKAU KAMBARIŲ

Pavienė moteris jieškau 3 ar I 
kambarių prie lietuvių, kur nėra vai
kų; nepaisau 1 okioj miesto daly. bet 
ne dausriau kaip du transferai ant 
st ceetkaTio. Dirbu General Motor Co 
C .diliau, padarau $">0 sąvaitėj, randa 
užtikrinta. Kambariai be šilumos ar
ba apšildomi. Stella Rudžius (5)
2i75 'torrell street, Detroit.

J
ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

• Aliejų ir Oda Gydančiu Vaistu 
J Mišinys. Pažymėtina eyduolė del 
t plaukų šaknims ir Odos itydvmui. 
J 50 centu nž bonka.J Pas ižymi savo jrerumu. Prisiun- 

čiam per Pasta j visas dalis Su
vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S CO.
| 414 W. BKOADWAY
| SOUTH BOSTON, MAito.



&5tas Poslapis ggaavia, sa bostor No. 46. Lapkričio lla., 1942 m.

Moterims Pasiskaityt
Ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

LAIŠKAS REDAKCIJAI. ŠIŲ DIENU GYVENIMAS.
Gerbiamoji Redakcija’. ( Nekurios moterys nusi- 
šiandien pas mane atsi- skundžia, kad jų sunams iš

laukė “Keleivis.” Aš, kaip 
yra mano paprotys, tuojau 
padėjau šluotą ir mazgotę i

ėjus karan, jų vyrai, vietoj 
simpatijos ir užuojautos, pa
sidarė žiaurus ir lyg norėtų

šalį, o atsisėdau virtuvėje su nioteriai keršyti, tartum ji 
prie puoduko ka-i butų kalta. Tas moteriai 

labiau širdį užgauna, 
imbo-'nes Ji netik sunaus neteko,

6* * * * Jsvečiu
Pasitenkinau tais ame- car

Motina Su Dukterim Kuriu Lektūrų Modelius

vos.
rikoniško gyvenimo
liais — geri valgiai, laisva 
spauda—ir esu dėkinga.

O dabar noriu pabalti 
“Tėvą,” kurs sakosi esąs vy
čių generolas ir geras Katali
kas, o, matyt, nemoka “Tėve 
musų.” Nes poteriuose nesa
koma, kad dabar ant žemės 
yra taip, kaip ir danguje. 
Poteriuose prašoma taip: 
“Ateik karalystė tavo, ir 
buk valia tavo, kaip danguj 
taip ir ant žemės.” Tai jau 
suvis kita mintis. Shame on 
you, tėve!

Ir noriu žinoti kada pa
baigsite “Medinius Stebuk
lus,” nes man rupi sužinoti 
kas atsitiko su Vince Dovi
ne. Aš Įvertinu tokias apysa
kas, kuriose piešiamas seno
vinis lietuvių gyvenimas ir 
papročiai.

Ir ačiū šimtą kartų už re
cipę, kaip rauginti agurkus. 
Aš užraugiau savo agurku- 
pagal tą recipę, ir buvo labai 
geri. Gavau daugeli kompli
mentų nuo svečių ir savo 
šeimos.

Ant užbaigos, “Farmer- 
ka” klausia kaip reikia svie
stą dirbti. Aš esu ex-farmer- 
ka ir turėjau gana patyrimo 
dirbant sviestą. Visų pirma, 
Smetona turi buti nei per 
šilta, nei per šalta: farmer- 
ka turi turėti “gradusnin-i— ” 1-r.ui iz? x-n/linoci • v atiniGci .

bet Kartu ir vyro prielanku
mo. Kodėl tokia permaina? 
Tūlos moterys mano, kad 
vaikams esant namie, tėvas 
norėjo jų akyse visuomet 

ati švelnus, geras ir man
dagus, bet dabar, likęs su 
;. oteria vienas, jis nesivar- 
ž . sako kas tik jam ateina 
a .t liežuvio, pamiršdamas 
Kad tas gali moterį užgauti 

ba ižeisti.

rl a i ’

Vaizdelio vidury yra parodyta Mrs. Stanley Potter. kuri su dviem savo dukterim konkuruo
ja naujų lėktuvų modelių kūryboj. Konkursą naujiems orlaivių modeliams kurti yra suor
ganizavęs tam tikras kliubas \Vashingtone.

Iš kitos gi pusės, vyrai nu- ių gerove. Jų pareiga kas-Į 
siskundžia, Kad jų moterė- dieną padaryt vyrui gerą! 
Its dažnai eina į svečius ir į skanią vakarienę ir užlaikytj 
P iksmybių vietas, jieškoda- namus švariai ir tvarkingai, 
rr os susiraminimo, visai ne- Jos turi žiūrėti kad vyras, 
p.tisydamos savo namų nei parėjęs iš darbo, rastų jas 
vyro. Visą dieną sunkiai namie, o ne kur pas kumutę. 
d.rbęs. vyras sugryžęs ran- Karui pasibaigus, ateis 
da tuščią, nejaukų namą. saulėtas ir linksmas rytojus. 
Kartais net ir valgyt tun Sugris musų sūnus. Jie bus 
pats pasidaryt. daug ko patyrę ir matę. Jų

Kaxp motina., ta p n- ten.. įtebin?ir užinteresucis, bet
sunaus lyguti gaila. Jiedu, j pradžiugins. Mes 
aou vargo ir rūpinosi kol is- • • - i • • _auklėio todė’ abiem vra vel Jausimes laimingi ir gy-cdikiejo, todex abiejų yra. imu patenkintL 
pareiga, vieniems pasilikus, r M . .
viens kitą paguosti, pagerb- _________  ° CriS’
ti ir pagelbėti. ' AR ŽINOTE, KAD- 

vyrai, kūne genau moka
savo jausmus paslėpti ir su- Apie 3,200 moterų Jung- 
valdyti, neturėtų pykti ant tinėse Valstijose moka gerai 
savo moterų dėl to, “kad jos skraidyti orlaiviais ir tun 
nuolatos aimanuoja ir aša- aviatorių laisnius.
roja. Gerai išsiverkus, joms n. , • ! , ...i -- j- „ Rinkoje pasirodė tam tik-buna lengviau ant sndies. , i *- i • . i& ra bonkute, kun telpa į mo-

Eidami poron, mes priža- terišką rankinuką ir kurion

theimometer. Jis gaunamas 
krautuvėse, kur parsiduoda 
farmerių Įrankiai, ir kainuo 
ja apie 35 centus. Ant jo yra 
pažymėta: “Churn.” Tai 
įeiškia sviestui sukti tempe 
raturą. Patėmysit, kad tai 
yra tarpe 55 ir 60 laipsnių. 
Jeigu Smetona yra šiltesnė 
kaip 60 laipsnių, tai pasta
tyk ją Į šaltą vietą pakol at-

virine L'it o nrm Kti 
vidui viuii^ T\nti nolimo cncirAilti 

i/uu penimei ouoiviivi ractova rmn_ x vcvvi a-----

MUSŲ LIETUVA.
Tu Lietuva, tu mano, 
tu mano tėvynė:
Lietuvėlė, tu mano 
šalelė gimtinė.
Motinėlė kaip augino, 
mano kunu džiaugės; 
dabar priešai musų biaurus 
baisiom kulkom šaudys.
Tu Lietuva, tu mano, 
tu mano tėvynė; 
Lietuvėlė, tu mano 
šalelė gimtinė.
Nėra Lietuvoje tako, 
kur nėr kraujo lašo; 
tai kuiie dar tenai gyvi, 
tai taip mumi rašo:
Tu Lietuva, tu mano, 
tu mano tėvynė; 
Lietuvėlė, tu mano 
šalelė gimtinė.
Mes tenai visi užgimę, 
tenai mes užaugę; 
kad ir žemė musų žūtų,
vorrlac Euq kain huvos-------------  —.

I

TESKABMA GARSIAU!
Teskamba garsiau 
Mieloji daina,
Teplaka drąsiau 
Širdis kiekviena.
Lai tavo jausmai 
Pakyla urnai,
Kovon kviesdama 
Teskamba daina!
Ei, kilkit, aidai 
Tėvynės dainos!
Aušra sužibės 
Laisvosios dienos.
Tėvynę atmink,
Vergijoj ramink,
Jos priešus nuveik 
Ir laisvę suteik.
Jaunime drąsus,
Parodyk sielos!
Paleiski garsus 
Dainelės mielos.
Lai tuoj suliepsnos 
Iš rankos jaunos 
Tau kardas kovos 
Dėl mus Lietuvos!

Ar Galima Namie Užsiauginti Kavos?
Gloucesterio miestely, ne- yra vėtomas ir tuo budu pu- 

labai toli nuo Bostono, gy- pelės atsisKuia nuo luKšcų. 
vena italas vardu Cai mėlio Taigi aišku, kad Glouces- 
t apillc, nuris giriasi šįmet teiyje užauginta minėto Ca- 
užauginęs savo darže 20 pilios kava nėra tikroji ka- 
svaių kavos pupelių. Jisai va. Bet gali buti kad ji taip 

‘tvirtina, kad paspirgintos ir pat gera, kaip arabiškoji 
sumaltos jos esančios daug kava. Jeigu agrikultūros de- 
geresnės, negu ta kava, kuri partamentas atras, kad ji iš- 
parsiduoda krautuvėse. t iki uju gera, tuomet visi ga-

Jo pranešimu susidomėjo lesime ją auginti. 
Massachusetts rlgrikultuios Reikia pažymėti, kad sėk- 
r't partamentas ir nusiuntė -V katąlioguose irgi yra skel
davo atstovą, kad ištirtu vie- biamos “naminės kavos uo
loje, kiek to italo pasakoj gos’ (domestic coffee ber- 
via tiesos. Jeigu pasirodytų, *y). kurių Į/2 svaro sėklų 
kad čia auginta kava ištikiu- galima gauti už 30c. Ji au- 
ju tokia gera. kaip Capilio ganti bet kokiam klimate, 
tvirtina, agrikultūros de-net kiaštutinėj šiaurėj, ir 
partamentas stengsis jos au- esanti “daug geresnė,” negu 
ginimą išplėsti po visą vals- krautuvėse parduodama ka- 
tjjąe " ' ' va. Bet tai esanti ankstyva

! New Hampshire valstijos sojos pupelių atmaina, 
žemės ūkio departamentas Pačiam neišbandžius, ži- 
irgi pradėjo tirti tos kavos noma, negalima žinoti, ar iš
penimą tikrųjų taip yra. Sekančiais
‘ Capilio sako, kad jis pe- ?et^is musij redakcija pati
įeitais metais gavęs iš Mek- toį kavos UZS1’
sikos parvežtų kavos pupe- apginti. Tuomet žinosime 
liu ir pasodinęs jas patvory. V1S1». &abma namie uzsi- 
Išaugusios ilgos virkštys, auginti geios kavos, ai ne. 
kaip “binzų,” kurie vynio

ištikimi ir nelaimėj viens se duodamas ant stalų cuk- 
kitą paguosti. Mes prižadam rus. 
dalintis viskuom, ką tik liki
mas mums atneš. Tu priža- Yra išrastas ir krautuvėse 
cų laikantis butu kur kas pardavinėjamas elektriškas 
lengviau prieš visokias gv- prietaisas, kurio pagalba į 4 
venimo audras atsilaikyti, minutes galima padaryti 6 
Gražus, suderintas šeimyni- puodukus kavos, 
nis gyvenimas vra didžiau- T
sias turtas ir lame. Laikraščiai praneša, jog

lexas universitete esąs įs-

Tu Lietuva, tu mano, 
tu mano tėvynė;
Lietuvėlė, tu mano 
šalelė gimtinė.

Magdalena Chiras.

JUOKAI.

STREIKAI KALTI.
Kada darbininkai pasiskun- 

jis jas išlukšteno, pasirodė džia kad sunku pragyventi, nes 
tikros kavos pupelės. Šįmet viskas brangsta, tai kapitalistai 
jis pasodinęs tų pupelių sako. kad viskas dėlto brangsta, 
daugiau ir gavęs 20 svaru jog darbininkai nuolatos strei- 
kavos. kuoja ir reikalauja didesnių

Iš šitų faktų aišku, kad a-CT- 
tai nėra tikroji kava, kuri Be* kodėl gi brangsta kiauši- 
buvo atrasta Arabijoj ir da- niai? Juk vištos unijų neturi ir 
bar yra auginama Brazilijoj niekad nestreikuoja! 
ir kituose šiltuose kraštuose. T c Diin*e
šita kava auga ant medžių. IŠM0KT ANGLIŠKAI. 

•Laukiniai jos medžiai siekia wUwlingiausių žodžių k
lKi 25 pėdų aukščio, bet pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta
plantacijose jiems neleidžia- ’̂-p len^'!?i ir suprantamai, kad kiek. J , - - - i • . vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.ma augti aukščiau kaip 10 liškai. Joje telpa netik atskiri žo.
iipiju Tie nrMflpfln vpsti virt— džiai, bot čieli sakiniai, pasikalbeji- peaų. jie praaeaa vešu vai- reai darbo jieškantt važiuojant įnr 
SIUS tik treciais metais ir ve- nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
rtij iki JO metu Tu vipdiii vra pas barzdaskutj, pas kriaučių ir tt. aa IKI 40 metų. JU Zieciai yra su fonetiškų ištarimu ir gramatika, 
balti kaip sniegas ir labai Antra padidintą ir pagerinto laida.
kvepia. Bet pupeles auga ne Kaina ................................  3£c
ankštyse, o apskrituose lukš-

‘ i tuose, kaip kaštonai. Lukšte . 
buna sulipusios dvi pupelės.
Kava raškoma su visais luk-

jasi ant lazdų, ir atsirado 
ankščių. Kai jos nunoko ir

vės- “o "jeigu «m“etona vra' Patartina vyrams nesigai- rastas naujas būdas maistui 
šaltesnė kafp 55, tai padėk i l«ti gražesnių ir meilesnių įaldyt. Maistas sušąlą 4 kar-
i šilta vietų, kad temperatu- zcdzIų ra™ moter™5’ ku- tus greičiau negu iki šiol.

rimu jrios Per dieną nekantriai -----
geriausia temperatūra yra 
tarpe 57 ir 58 laipsnių. Svie
stas susimuša greitai ir- bun2 
geros tekstūros.

Su pagarba, užganėdinta
skaitytoja, ’ tesnės ir sumanesnės. Jos tu-

Vyresnioji Sesuo, ii daugiau rūpintis savo vy-

Ponia Rooseveltienė Londone

_____P..~~ __ ’■ laukia jų iš darbo pareinant. Melboumo mieste, Aust
ai eilus žodžiai nieko nekai- rali jo j, .amerikiečiu firma 
r.uoja. vienok jie poros gy- įsteigė dirbtuvę vitaminų
venime daug ką reiškia. 

Moterys irgi turi buti rim-

Amerikos prezidento Roosevelto žmona kalbasi su Londono 
merginomis darbininkėmis, kurios mokinasi taisyt automo
bilio ratą. šiomis dienomis ponia Rooseveltienė buvo orlai
viu nuskridusi pažiūrėti, kaip gyvena Anglijos žmonės.

aliejui iš ryklių (sharks) 
jaknų gaminti. Dirbtuvė pa
gaminsianti tokių riebalų 
per metus 20,000 galionų.

Brazilijos valdžios kvie
čiama, tenai nuvyko grupė 
.Amerikos specialistų kad 
padidinti augmeninių rieba
lų ir aliejų gamybą.

Yra išrastas elektriškas 
prietaisas, kuris išvalo iš oro 
apie 95 nuošimčius visokių 
nešvarumų.

APIE VALGIUS.

JUOKINGAS RUDUO.
Ruduo atėjo neprašytas. 
Purvinas, suveltas,
Lietaus iš ūpo išvarytas, 
Nejaukus ir šaltas.

Nėra jau piknikų triukšmingų 
Dėl draugijų labo;
Kaip blynas, virš miškų aidingų-. 
Saulė taip sau kabo.

Išnyko skrybėlės šiaudinės 
Nuo plikų makaulių;
Jau verda grybus gaspadinės— 
Bus Sudiev pasauliui!

Merginos rengiasi ploniausiais 
Rūbais iki kelių;
O karštyj puošėsi šilčiausiais 
Kailiais nuo žvėrelių.

Svetainėsna veikimas gryžo 
Koncertais ir baliais;
Ruduo jau veikti pasiryžo 
Pu visais parai iais.

{Tik ūkininkai liūdnai skaito, 
i Kaip jie arė, sėjo...
{Dabar gi vargšai usus raito—

SPALGENŲ SU OBUOLIAIS (Plastai užderėjo! 
PRIESKONIS.

1 svaras spalgenų (eranber- 
ries).

2 dideli obuoliai.
2 orančiai.
1 lemonas.
2)i puoduko cukraus. 
Nuplauk spalgenas,

O spekuliantai biržoj keikia. 
Stumdosi ir baras.
Kad jiem geresnio pelno reikia. 
Nors ir taip jau geras!

Atliktas Kriukis.

ATSISVEIKINIMAS.
nulupk

obuolius, ir išpiauk širdį su sėk- Pe>nu aš vienas pasaulin, 
lom. Perpjovus orančius ir le- ’šrinu su skausmu širdy; 
moną irgi išimk sėklas, bet ne- lėbauju Brazilijos šalin, 
lupk. Viską sumalk mašinėle ^lir mirt? Kal nešuos savy.
(food chopper). Užpilk cukrum. Dar kartą visus apkabinčiau
gera, y,ska sumanyk supa- jr verkdams baSioo4iau karšui 
kuok , puskvortin.us st.k us. dar karta suraminiiau 
Padėtas šalta, ant ledo la.kys skirja ,ikima9 žiauriai 
kelis mėnesius.

šis prieskonis yra labai ska- Sudie Tau, Tėvyne brangioji, 
nus prie kalakuto arba kitokios tnan gaudžia nubudę varpai, 
paukštienos, ir labai lengvas ’> tau> mergužėle manoji, 
padaryti, nes nereikia virti. jei žučiau—jus mano kapai...

ši proporcija sudaro 3 paintes.
I

- ----- - . štais, paskui džiovinama
KĄ Bl čERis GALI ATSIIMT? p^eš saulę, o paskui leidžia- 

Atėjo bueernėn kostumerka ma per tam tikrą “kuliamą” 
ir prašo pas bučeri šolderio kre- mašiną, kuri sutrina sausus 
ditan. lukštus. Tada šitas kulinys

—Ne, kreditan negaliu duoti,-----------------------------------------
—sako mėsininkas. Sveikata—Brangiausis

—Kodėl negali? Koks čia iš Turtas,
tavęs biznierius. Ve, rakandų SVEIKATA LIGONIAMS 
krautuvninkas man davė lovą Pamokins but Sveikais.
:r pečių kreditan, ir dar “ačiū
pasakė. Drabužių 
mielu noru

NtBOK ZiLAd
IšRODYK 10 METU JAUNESNE

Gydymas visokių liga Šaknimis.
.. . , Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk-
StominKas lontis ir Lapais. -Toje telpa 311 vardo 

davė futrini palta visokia ane-alu lietuviškai, angliškai 
. . . . - ,* ’r lotyniškai, ir paaiškinimai kokiasbe pinigų, O tu negali duoti sol- ligas eydo ir kaip reikia vartoti
derio. Gaus vvras pėdę, ,tai ir fPra«»u iš Kanados štampu nesiusti

Kanados doleris dabar tik 80 centų ) . . s
užmokėsiu. Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigu? Stebuklingos Gyduolės, Kurios Pa-

\'c n^croliii geriausia siųst, Money Orderiu, arba naikina Žilimų, Plaukų slinkimą it
.\e. neganu. popierini doleri laiške. Adresas: (-V Plaiskanas. šias gyduoles privalėtų

—O kcdel anie gali? PAUL MIKALAUSKAS turėt kiekvienas, kuriam žyla, alėn-
140 Athens Street, ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos—Matai, su anais yra kitoks 

biznis. Jeigu drapanų krautuv-
ninkui neužmokėsi, tai jis atims KUNIGU CELIBATAS. ______ _ __________ __
iš tamstos fur-kota. jei neuž- —Išaiškinta kunigų oepatystės is- pakeli už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 

, ... . puolimas, šių knygą turėtų perskai- svtanpyk doleri. Jeigu nebusite pilnaimokėsi rakandų kompanijai, tai tonja, pasekmės ir jų doriškas nu-
• • „x;__ „X n-olici,, *7*’ kiekvienas vyras, tėvas ir jauni-ji a.ims lotą. Bet ką a. galėsiu kurje geidžia, kad ju moterįs,

ir mylimosios nepapultų į

SO. BOSTON. MASS. ’ti taiso žilus plaukus koki bu
co, bet nėra dažai. Nėra nieko už 

■ jas geresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui ptsiulome didelį $2.00

atimti, kada šolderis bus jau su- dukteris ------ ---------- .
, x •■> n iii x_^.. tokią kunigų globą. Paraše kum Geo.talgytas . Pasakyk, ką as tada To^rsend Fox, D. D., sulietuvino

Ferdinand de S»rn-»»ntia. 2^

patenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti. Reikaiaujame agentų.
VALORTONE HERB CCL,

Dept 4,
P. O. Box 305. Clinton, Ind.galėsiu atsiimti?...

SAVO VYRO VIETOJ

šita jauna moterėlė, Mrs. 
Vinfred Tennil, dirba orlaivių 
dirbtuvėj prie tos pačios maši
nos, prie kurios pirma dirbdavo 
jos vyras. Dabar jis savo noru

SIELOS 
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS. ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 
KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti navų knys

J. Motekaitis. įsirašė armijon.

minėta knyga.
___  . js. Pinigus geriausia

siųst “Money Orderiu.“ Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti tavo ir “Keleivio“ ad- 
re«ą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus marką.

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

gBB9B8R^SaSSSS89BS9BBSraBnm

knyeyną
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
žmonių Sarašas.

r --------------:—
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąra-e E.’uvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardus ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsikv.kr.as ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. V; as sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

(Tąsa)
39(5. Jarulaitis, Jonas (Lu

ko sūnūs), pusantrų metų am- o 
žiaus.

397d. J ai ulaitytė, Viktorija 
(Luko duktė), G mėn.

3977. Jasolis, Adomas (Tarno 
sūnūs), gimęs 1909. siuvėjas. 
Kauna-.

3978. Jaseneckis, Edmundas 
(Antano sūnūs), gimęs rugp. 16

| 3998. Jasinskas, Jurgis (Au-
gvstino sūnūs), 56, Telšiai.

3999. Jasinskienė, Liucija. 
v.j, žemvaldė, Pušalotas.

mokytoja, Kalnagaliai. i
4030. Jašinskaitė, Juratė(Mi-j 

j ko duktė), 15, mokinė.
4031. Jaštoldas, Sergiejus1 

(Kosto sūnūs), gimęs 1909, ag-' 
ronomas, Vilnius.

4032. Jaug lienė, Janina (Juo
zo duktė), Z0, šeimininkė, Staš- 
kuniškis, Taujėnai.

4033. Jaujininkas. Vincas. 40.' 
Audroniai, Obeliai.

4034. Jaujininkienū, Marijai 
ZJono duktė), 35, šeimininkė. Į

4035. Jaujininkaitė, Judita! 
(Vinco duktė), G metų.

4036. Jaujininkas, Algiman
tas (Vinco sūnūs), 3 metų.

4037. Jaujininkaitė, Elzbieta, 
40, samdinė, Marijampolėj

4038. Jautakis, Vacius (Ju-
4000. Jasinskaitė, Teresė, 15. liaus «”“>• ««• 

r, . , , 4039. Jazbutis. AleksandrasPušalotas. . „ , • i
. — . t • , Vaitiekus ’’iurgl° sūnūs), gimęs 1918, lei-I

tenantas, Kupiškis.
4040. Jazbutis, Kazys (Jono; 

sūnūs), 35. samdinys, Aleksan-: 
drija, Skuodas.

4003. Jasinskas. ZigmasLJuo- 4041. Jazbutienė, Sofija (Jo-'

4001. Jasinskas,
12 metų amžiaus.

1002. Jasinskaitė, Liuda, 
muši 19O0, Kėdainiai.

gi-

zc sūnūs), 45, Kėdainiai. 110 duktė), 32, mokytoja, Alek-;
isevičius, Juozas, 54. 4004. Jasinskaitė (Juozo dūk- sandrjja> Skuodas.
Jokubiškiai Viešinta, 49, krautu\ininkė, Kedai- 4049. Jazdauski

Anglijos Karaliaus Rūmuose (Antano sūnūs), gimęs 1902, 4129. Jonaitis, Keistutis (Juo-
ukininkas, Jomaičiai, Papilė. ?o sūnūs). 7.

4115. Jokubauskienė, Anasta- 4130. Jonaitis Algirdas (Juo- 
zija (Jono duktė), gimusi 1919, 7.0 sur.us), 5.
šeimininkė. Jonaičiai.

4116. Jokucčikienė,
, . 4131. Jonaitytė, Živyie (Juo-

SaDina zo duktė). 2.
(Stasio duktė), 24. seimininkė,
Vilnius. 4132. Jonaitis, Juozas,

4117. Jokubinienė. Marija kareivis, Pabradė.
(Antano duktė), gimusi 1897, 4133. Jonaitis. Jonas
Alytus. sūnūs), 40, knygvedis.

4118. Jakubkienė, 60, šeimi- Vilkija,
ninkė, Petrošiškiai. 4134. Jonaitienė. Ona.

4119. Jokubka, Jonas (Prano šeimininkė, K vėsai.

36,

(Vlado 
K vėsai.

sūnūs), 34. ūkininkas, Petrošiš
kiai, Vabalninkas.

4120. Jokubkienė, Valerija 
(Juczo duktė). 24. ūkininkė.

4121. Jokubkaitė. Danutė 
j (Jono duktė), 4 metų.

4122. Jonaitienė, 83. gyv. 
vieta Viešintos.

4135. Jonaitytė, Regina 
ne duktė), 8.

45,

«J«

Florai Sistemos 
Tonikas

1922, darbininkas. N. Vilnis.
3979. Ja

ūkininkas, Jokubiškiai Viešinta. l€ L KrautuvininKe, n.euai- 4042. Jazdauskienė. Modesta
3980. Jasevičienė, Ona. 54, n‘ai- _ (Miroslavo duktė), 45. šeimi-

ukininkė, Jokubiškiai. Viešinta.; 4005. Jasinskas, Viktoras, 27. nįnkėf Daubariai, Tirkšliai.
3981 Jasevičiutė, Marija (Juo- muzikantas, Kaunas

Ši nuotrauka parodo penią Rcoseveltienę Anglijos karaliaus 
rūmuose. Ji sėdi ant sofos su karaliene Elizabeta. Dvi jau
nos mergaitės iš dešinės, rai Anglijos karalaitės. Iš kairės 
stovi pats Anglijos Jurgis.

4078. Jesikevičiutė, Kilnutė sandro duktė), gimusi 1914.
Jazdauskaitė,, V anda (Antano duktė), 2 metų. mokytoja.

4079. Jeserskis. Jonas (Bro- 4103. Jodelytė, Nijolė (Al-
į_' ".VŠ ” ° ’Į 4<)44. Jazdauskaitė, Regina , niaus sūnūs), 38, kvietkininkas. fonso duktė), 2.

3982. Jasevičius, Algirdasj 1 c ^1. 4fi (Vlado duktė), 13, mokinė. Vilnius. 4104. Jodka, Bronius (Stasio
(Juozo sūnūs), 14, Jokubiškiai. j • ’ ! 4045- Joč-Vs’ Antanas (Ado-> 4080. Jaženskienė, Jadvyga sūnūs). 25, vežikas, Kaunas.

3983. Jasevivius. Pranas, 72.1 ’Jasiuliaitienė, Teklė ”■« sunus), 3«, batsiuvys, Pane-1 (Nikodemo duktė). 53. ukinin- 4I05 Jodka, SUsys gi
'«>’• , ĮkS- Vabalninkas. IW2 darbininkas, Vilnius.

4009. Jasiukaitytė. Nijolė' «46. -JoCys Lionginas (Ado. | 4081. Ježanskas Vytautas 410«. Jonienė. Ona (Jono
(Jono (Juozo duktė). 15. mokine. nio sūnūs). 37, da.l.de, Pane.| (Alfonso sūnūs), 27. ukinmkas. duktė) . ginwsj 1876 

^7€?zys.
4047. Jegintavičienė, Vanda 

(Stasio duktė), 33, ūkininkė,

zo duktė). 25. ūkininkė 
biškiai. Viešinta.

Joku-
4043.

4006. Jasinskienė, Petronė, i (Vlado duktė) l7 mokinė 
(Frano duktė), gimusi 1880. 
elšiai.

Labai geras vaistas pataisymui su 
irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu 
jums maistas neskanus, arba jei var- 

. . gina nevirškinimas ir gastritis, ar
4123. -Jonaitis, Jonas, gimęs esat nervingas ir lengvai suerzina-

1898. knvgvedvs, Viešintos. mus’ skauda galvą ir jūsų mie- 
* * gas nesuteikia tinkamo pailsiu, jeigu

4124. Jcnaitienė, gimus 1891, k< rčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nc-
.. vargęs ir nevikrus, jeigu tur.t blogų

• lesintos. k\ipą, apvilktą liežuvį arba skaudė-
4125. Jonaitvtė (Jono dūk- strėnose ties inkstais. Florai

~ System Tonic jums tikriausia suteigs
te) t 10- greitą palengvinimą.

Ton»it is Iiinzas 35 &ls Tonikas padarytas iš vienų tik41zb. Jonaitis, Juozas, <>’>. žolsųĮ, ir žievių. Jis paprastai
mokytojas. Pašaltuonis, Erž- suteikia puikias pasekmes beveik vi- 

sos e formose skilvio ir inkstų nege- 
\ 11KHS. rovėse ir geriausias nuo užsisenėjusio

4127. Jonaitienė, Elena (Ka- užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz. 
pa butelį.

t
zio duktė), 32, mokytoja, 
šaltuonis. į

4128. Jonaitis, Romualdas 
(Juozo sūnūs), 12.

ūkininkas, Rcstlavai, Juodšiliai.
39*1. Jasevičienė, Elena, 32J <Jono duktė), 38, Telšiai.

ukininkė, Rostlavai.
3985. Jasenas. Kazys

sūnūs). 42, samdinys, šakiai. 4010. Jasiukienienė, Ona, 34,
3986. Jasenienė, Jane (Jono samdinė, Vilnius, 

duktė), 38. šeimininkė, šakiai. 4011. Jasiukonis, Kazys (Jo- paeitai, Vendriogala.
3980. Jasevičienė. Ona. 54. no sūnūs) 49. Joniškis, Šėta. 4048 Jakimavičius Vincas

ukininkė, Jokubiškiai. Viešinta. 4012. Jaskauskienė, Karolina (jono sūnūs), 38, šoferis, gyv.
3981. .Jasevičiutė, Marija (Kazio duktė), 46, aptiekorė, vjeta Kaunas.

(Juozo duktė). 25, ukininkė. Anykščiai. « 4049 Jaleniauskas, Stasys
Jokubiškiai. \ iešinta. i 4013. Jaskulskis, Lukas, gi- (Stasio sūnūs), gimęs gegužės

3982. Jasevičius, Algirdas męs 1908, Vilnius. - (j, 1896, ūkininkas, Virbalis.

4082. Ježerius, Antanas (Ed- kė, Grybalai, Maišiogala.
vardo sūnūs), 42, darbininkas. ( 4107. Jakobsonas. Karolis,)
Vilnius. ,41. architektas, Kaunas.

4083. Jocas. Stasys (Stasio 4108. Jokantas, Kazys (Jono 
sūnūs), 31, mokytojas, Salantai, .sūnūs), 57. gydytojas, Kaunas.

4084. Jocienė, Stasė, 28, Sa-' .1AA T 1, - 1 j4109. Jokantiene, Jadvygalantai.
4085. Jocytė, Karmutė (Sta

sio duktė), 8.
4086. Jocas, Virgilijus (Sta-

(Juozo sūnūs), 14. mokinys. Ja 4014. Jackūnas, Antanas (Ka- Je|eniauskic„į. Teresė;.«io sūnūs), 1 metu
k"±kia:; VieS.inta- O ,, Z,O.SU""?).' darl>ininkas- (Vinco duktė), gimusi 1907, Sei- 4087. Jocys, Aleksandras (A-

3983. Jasevičius. Pranas. 72, vieta Vilnius. ii j v n- ,.... , . T ..... . . .A1_ T , . . . . mimnke, Virbalis. leksandro sūnūs), 35, techni-
ukmmkas, Rostlavai, Juodeikai. 4015. Jaskumene. Agniete, 4051 Jeleniauskas, Juozas kas, Vilnius.

T ,iAp voizMfVrt IT* Įgirto A/ilniua I _ _ .
-'-v.... ......... (Stasio sūnūs), gimęs gegužes i 4088. Jocius. Jonas (Jono su-

nkininke Rcsdaoni. 4010. JaskunaUe. Vida (An- g 1934. studentas. mus), gimęs 1903, karininkas.
3985. Jasenas, Kazys (Jono tano duktė), 2 metų. 40-2 Jele„ia„skaltė Stasė Vilnius

SUn“’>- V' Uk:ninkT 4017- ■’*’»>***. AdolfasiPra. <stasio d„ktė), ghn„si gegugės 40g9 Jocvt4 Qna
o986. Jaseniene, Jane (Jono no sūnūs), 45, ūkininkas, Dum- j- d 1936 ninkė Raseiniai

duktė). 38. šeimininkė, šakiai, čiai, Pilviškis. 40į3 jeleniauskaitė, Irena 4091. Jocienė. Sofija (Jono

(Vaclovo duktė) 47, šeimininkė.1 
Kaunas.

4110. Jokis, Avaraciejus (Mo
tiejaus sūnūs), gimęs 1895. 
miško sargas, Marcinkonis.

4111. Jakubaitis, Juozas 
(Baltraus sūnūs), 27. darbinin
kas, Panevėžys.

4112. Jakubaitis. Petras (Jo
kūbo sūnūs), gimęs 1912, dar
bininkas. Panevėžys.

4113. Jokubauskas, Juozas 
(Prano sūnūs), gimęs 1906.

3987. Jasenas. Algirdas (Ka- 4018. Jasulaitienė. Anelė. 30. (Stasio duktė), ^usi gegužės daikte)^ 57. šeimininkė. Vilnius. murininkas’ Alytus
zio sūnūs). 8 metų amžiaus. šeimininkė, Dumčiai. og d 1937

3988. Jasenas, Leonas, 31, 4019. Jasulaitis, Jenas (Adol-
samdinys, Panemunėlis. f«. sūnūs). 9 mėn.

3989. Jasenienė. Vitalija (Ka- 4020. Jasulaitis. Vincas (Ka- kas Marijampolė
zio duktė), gimusi 1911. moky- zjo sūnūs), 42. pulkininkas. ’ 4O.į5. jelenskienė. Magdalena 
toja. Panemunehs. Vilnius. ,?etro duktė), gimusi 1903.

3990. Jasenaitė, Leonidą (Le- 4021. Jastramskienė, Pranė. 40^g Jelenskas, Vytautas
ono duktė), 3 metų. 80. Šiluvai, Girkalnis. (Antano sūnūs), 13, studentas.

Jasenas, Algimantas 4022. Jastžemskis, Aleksand-j 4057 jelenskas, Aloyzas(An- 
las (Antano sūnūs). 38. techni- lano aunus), 10, studentas. 

Jonas kas, Vilnius. 4058. Jelenskaitė, Aldona
1906. A 4023. Jastžemskienė, Irena. (Antano duktė), 8 metų.

•84. Vilnius. 4059. Jelenskienė, Marija, 88,
Jonas. 4024. Jastžemskaitė, Alina Š€.jmjninkė. Vilnius.

Misiumškiai. (Aleksandro duktė). 5 metų. 4060 Jelinskas, Juozas, 31. 
4025. Jastžemskaitė. Lilija samdinys, Balbieriškis.

3994. Jasienevičienė. Marija (Aleksandro duktė), 5 mėn. 4061. Jelinskienė, Ona (Prano
(Prano duktė). 33. mokytoja. 4026. Jastžemskienė. Pranė. ;fiykt£) 34 Balbieriškis.

4062. Jelinskaitė, Šarūne (Juo-

3991.
(Leono sūnūs). 1 metų. 

3991. Jasienevičius,
(Kosto sūnūs), gimęs 
samdinys. Vilnius.

3993. Jasienevičius, 
45, mokytojas. 
Rokiškis.

FLORA.L HERB CO- Dept. 5.
Box 305, CLINTON, IND.

PAGAKSLMflAl
KELEIVY'

Norint. kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstracijon nevėliau PANEOĖ- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iŠ anksto, kad pa- 
Siektų mus nevėliau kaip panedė
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal
pint.

Norint. kad garsinimas nesusl- 
erukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir pinigus.

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

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus. kaina 2c. už žodį. Sta m bes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

i-KeJdiviO*’ prsnumeratoriamą už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieško
jimo kaina 65c.

Norint pajieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.

Dabar ką tik išėjo ia pa spaadoo

Nauja Lietuviška
BIBLIJA

SATYROJE
ooiera Biblijos 5V2i8 coliu, tari ĮSI 
paalapiu Ir 176 paveikslėlio*. Labai 
idasai ir madinga kiekvienai ypatai. 
Žmogus sfcsitydsuaai šią Bibūy* ir tė- 
mydamas į paeeikslėlias. (kario per
stoto ku boro pina satvėrime svieto 
ir iki užgimimui Kristau ). užmiri 
su saro vargu ir džiaugsis j ogiai to
kią knigą įgijo, jom bes tror - iie-

KA1NA TIK »I.O4>
Norinti gaut šia Bibliją, pinigu 

siuskit Ezpreso ar Poeto Money Orde
riu arba regist rastame laiike ad eta:

“KELEIVIS”
6i«> BROADH AY,
So. Boston. Mass

4114. Jokubauskas, Stasys .5»4092. Jočas. Henrikas (Kon- 
4054. Jelenskas, Antanas (Jo- rado sūnūs), 27, inžinierius,

no sūnūs), gimęs 1902, valdinin- Vilnius.
4093. Jočaitė. Marija (Kon

rado duktė). 17. Vilnius.
4094. Jočinas. Alfonsas (Ju

liaus sūnūs). 60. Vilnius.
4095. Jočinas. Ipolitas, 60, 

ūkininkas. Padoliai, Žeimiai.
4096. Jočinienė, Antanina, 45. 

šeimininkė, Padoliai.
4097. Jočinytė, Eugenija (Ipo

lito duktė). 25. ukininkė.
4098. Jočinytė, Janina (Ipoli

to duktė). 20. ukininkė.
4099. Jočinas. Antanas (Ipo

lito sūnūs). 10.
4100. Jočys. Vladas (Mikolo 

sūnūs). 42, N. Vilnia.
4101. Jodelis. Alfonsas, gi

męs 1915. mokytojas, Alovė.
4102. Jodelienė, Anelė (Alek-

Misiuniškiai. 80. šeiminkė. Bakaičiai.
3995. Jasienevičius, Raimu.n- 4027. Jašelskis. Aleksas 

das (Jono sūnūs), 7 metų. darbininkas, Šiauliai.
3996. Jasienevičiutė, Geno- 4028. Jalinskas, .Mikas (Ado- 3j samdinys. Kupiškis.

4064. Jarmolavičienė, Valeri
ja (Kazio duktė), 28. Kupiškis. (

4^* zo duktė), 2 mėn.
4063. Jarmolavičius, Antanas,

vaite (Jono duktė). 3 metų. mo sūnūs). 52. pulkininkas. 
3997. .Jasinskienė. Feliomina. Kalr.agliai. Alizavas.

55. akušerė. Telšiai. 4029. Jasinskienė. Olga. 50.

Gauna Medali Ligoninei

Aliantų aviacijos vadas Australijoj, generolas George Brett, 
prisega aviacijos karininkui Sneedui medalį ligoninėj.

4065. Jarmolavičiutė. Laimu 
tė (Antano duktė), 6 metų.

4066. Jarmolavičius, Rornual 
das (Antano sūnūs), 4 metų.

4067. Jarmolavičiutė, Gitą 
(Antano duktė), 18 mėn.

4068. Jerškevičius, Jonas 
(Prano sūnūs), 54, samdinys, 
Leipalingis.

4069. Jeruševičius, Jonas 
(Prano sūnūs), gimęs ,1903, 
mokytojas. Gūdžiai. Daugai.

4070. Jeruševičienė, Veroni
ka. Gūdžiai, Daugai.

4071. Jesenka, Vacius, 28, 
samdinys, Kėdainiai.

4072. Jeserenas, Viktoras, 43, 
ūkininkas. Paveisėjai, Veisėjai.

4073. Jasiukevičienė, Ona 
(Antano duktė), 33. slaugė. 
Vilnius.

4074. Jasiukevičiutė, Sigutė 
(Antano duktė), 12. Vilnius.

4075. Jesinskas, Viktoras, 28, 
aktorius, Kaunas.

4076. Jesinskienė, Stefa (Ko
sto duktė), 30, šeimininkė.

4077. Jesinskaitė, Dalia (Vik- 
toro duktė), 12 mėn.

LIBERTY UMEi?ICKS
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TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako- . 
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tai” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas ? Balta 
jaunosios. šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymą* jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. lr “Teisingas Patarėjas’’ čia 
patiekia įdomių informacijų.

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

Kodėl tūlos motervs neturi vaiku, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai botų 
sveiki ir gražus? Kaip tari užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ganti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

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

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

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.**

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.
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LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS.

Vietinės Žinios
Harry Bridges Bostone.
Harry Bridges yra pagar

sėjęs CIO organizatorius ir

Dariaus Postas įvesdino 
naujus pareigonius.

Rio de Janeiro.—Pas mus
streiku kurstvtoias Pacifiko Pereltą penktadienį Fo- ^ia dabar šilta, vasara. Po- 
pakrašty. Dėl to jis buvo !^ers ?J?j’.SoU}h Bostone, piečiais karštis siekia iki 90
areštuotas kaip komunistas !v>’ko lietuvių legijomerių aipsmų pavėsyje. Nešiojant

vedė tik du saviškiu, tai vai- ir teisiamas deportavimui į Dariaus Posto pareigonių Į- lengvas drapanas, nėra taip
stijos iždininką >F. X. Hur- Australiją. Nors užpuolus vesdinimas. Kartu buvo ir Jay .lo^a’ bet ^e*. no"
ley ir knygvedį T. J. Buck- Hitleriui Sovietų Rusiją, legijonierių moterų pagel- ietW sniego pamatyti,
ley. Bridges pasidarė kaištas binio skyriaus viršininkių į- A® Jau aPsjPra^aeu ii susi-

Demokratai vedė labai Amerikos -‘patriotas” ir lai- čventinimas Marei Winchus Fažmau su daugeliu amen-. svenunima.. .viaiei 1!K11Us Rįečių, kurie čia gyvena. Di-
yra geri sporto

. k - . . o — ir mane išmėgi-ton buvo įstatyta Marv Ross nn rQfin kad ai e^u “OK ”
UX optuigiieiuo UlitJUią j'Uk- jj ucpvnuuu. (PucimūmA) Vipprnrminin- . ’ .

Buvo siūloma į- namą, kuris ėjo demokratų Šią sąvaitę Bostone posė- £ Dareį<rom's įvesdinta He AŠ’ ™a-’ ?uo maz*?srisio.iia rm knnvonniia Kes pareigoms įvesdinta ne- . S1 ZUV1 oaerauti Soutl

BALSAVIMAMS PRA
ĖJUS.

Už gimdymo kontrolę pa
duota 505,043 balsai.

Pereitą sąvaitę Massachu- 
setts valstijos piliečiams pir
mu kartu buvo pastatytas _ 
balsuoti gimdymo kontrolės!už Špringfieldo majorą Put- jį deportuoti, 
klausimas. Buvo siūloma į- V»ric si« rUmnlcMtu Si* savaite
vesti tokį įstatymą, kuris 
leistų daktarams teikti mo
terims nurodymų, kaip ap- tonstallo, agitacija buvo la- 
sisaugoti nuo nėštumo, jeigu bai kukli ir rimta, be jokios 
to reikalautų motinos svei- demagogijos; tačiau Sai
kutes ar gyvybės apsaugoji
mas. Šitokią iniciatyvą refe
rendumui pastatė Motinų 
Komitetas,

sąrašu į gubernatorius; jo džiauja CIO konvencija, to- 7aneliunienė• “iauneZ ?,ausi ŽUV* $°Uth
oponento, republikono Sal- dėl ir Hairy Bridges atva- . . d„_irminjnL \ Bostone nuo tilto. As žinau,

Pasinaudodamas U Ketore BUnchl kad:Sou* B“ton?
Harvardo libe- Palionis, sekretore, Klanine re mane z----------

rali} kliubas surengė Paliau- Stravinsky; dvasininke, Bea- avyzdžiui, dr. Kapočius, G. 
U s tnce Zuroms; istorike. Ve- paul Likas man0

maršai- t^vas jr kiti. Ale kaip dabar

ziavo. 
konvencija,

yra ge- 
žuvininKų,

patenkinti. Jų valia. Prarė-i 
žęs žuvį labai nustebau. Jos 
viduje radau keturius galio
nus gazolino, šešius genis 
automobilio tajerus, laivelį, 
iš kurio liepos 4 dieną išgel
bėjau keturius žmones, ir

taciau
tonstall laimėjo 757,847 bų Dienoje prakalbas ir pa- Gr«howskv
baisais prieš Putnamo 628,- kvietė kalbėti žinomesnius , T. ------ o , .....866 balsus. CIO vadus. Pakvietė h ^a, Jieya CKllevicz. benojo pasirodo> tei įr aš nuo jų ne- Bostono zuiv minkai noi

ameri1 in komiteto sąstatas buvo toks: atsilieku zmoti, kukį skistimą Br;kurj reme u j Į Pildomąją Tarybą buvo bndgesą. Amenkos Legijo- £stber kelies Adelė Patots- (tau^ aisllieKU*
Massachusetts daktaru drau- išrinkti 7 republikonai, o tik no Massachusetts departa- , . pb„ab’tb Subatoje, sp

X demokratas. menus dėl to pareiškė pro- genaiai uinnildnket n. gerokas būrys susite- įa JT
Massachusetts valstija nurodydamas. kad Marei \vinchus buvo įteikti rėm važiuoti žuvauti. Išvy- * _________

renka 14 savo atstovų į Kon- Bpjįges yra žinomas komu- 3 labaį dailus gėHu bukietai Lom 4:30 vai lyto. Prie Lietuvių radijo programa, 
gresą. Iki šių rinkimų, iš tų nlsfas, nora ir neprisipažįsta, . kebatas kitokiu dovanu už Guadabara įlankos pasi- .14 rietu Kongrese rėpubli- todėl Harvarde jam ne vie- įs į^Srdu dSba leri£ ^"-stėme kas sau-kiekvie- Lietuvių Radijo Korp. 

te. Ir ne vieta jam esanti

gija. Daktarai parodė, jog 
moterims, kurios turi silpną 
širdį, džiovos ar inkstų ligą. 
kūdikių gimdymas yra labai 
pavojingas. Silpnos širdies 
motina gimdydama gali 
numirti, o džiovininkės mo
tinos kūdikis irgi gali but 
džiovininkas. Taigi toks kū
dikis neturėtų gimti.

Kad pastatyti šitą inicia-

Saliune peršovė merginą.
Viename Bostono saliune, 

piie 1164 Washington st., 
garsiai džiazo muzikai pler
piant, prie vieno stalo sėdė
jo jauna mergina tarp dvie-

. . jų vyrų. Vienas iš jų buvo
noą su užrašu: Be pnonty kareivis. Staiga prie jų pri- 
leidimo nevalia vaitoti. gjo trečias vyras, išsitraukė 

Kažin, kas daugiau teks revolverį, paleido į merginą 
pagauti šiltuose tropiko van- vieną šūvį ir pabėgo. Mergi- 
denyse. O kaip jums, south- na tuoj susmuko. Jonas Bel- 
bostoniečiai, šįmet sekasi dakas ir petras Kašuba, kd- 
žuvauti? įriedu sėdėjo saliuno gale,

Beje, spalio 3 dieną čia nuvežė merginą į miesto li- 
lankėsi J. V. Laivyno sekle- goninę, kur nustatyta, kad 
torius Knox. Yachtų Kliube ji vadinasi Rita Nault, 19 
turėjome puikią parę jo pa- metų amžiaus. Kulka jai pa
gerbimui. take į dešiniąją krūtį ir su-
. Draugiškai jūsų. stojo prie nugarkaulio. Jos

Stanley Sarafinas. gyvybė pavojuje.
Redakcijos pastaba: So. , T , .Bostono majoras patariaetų

azi- moterims šįmet apsipirkti
~ 7 lijos žuvininkai geria, jeigu Kalėdoms anksčiau, nelau-

Subatoje, spalių 24 dienų, j? tokias žuvfas unaiJ p« kiant paskutines sąvaites. ■ 

j TeL TRObridge 6330
Dr. John Repšius

(REPŠYS) i
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

I kamp. Inman st. arti Central skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Prie
____ ___ i įlankos pasi-

nuoširdu darbu lpcriio- >kii*stėme kas sau kiek\ie-nuoširdų darbą legijo- tįkėdamiesi geresnio lai. programos yra duodamos is 
jau sumėčiau mes- DRL stoties, 9o0 kiloeik-

komulimentu Nauiai uirmi- keres nuo šeštos valandos ir .
nmkei, p. Marei Ros^Rasi- mukiau • žuvytes uzsikaoi * y k 
pienei, buvo įteikti du gra- Laukiau ir laukiau o pro^ama b^“
zųs bukietai. kia: 1) dainl 2) muzika,

konai turėjo 9, o dabar tu _
rėš 10. - ■ Pf-T-b^. pasakytalabai daug gražių mikio. Aš jau sumečiau mes-

Kiek balsų gavo, socialis- n < ą*> ‘ lrnrr»r»iim<»nti, Maniai nim nil keres nuo šeš
tai, rašant mums šiuos žo- .. .
džius da nebuvo paskelbta. P^albų rengę ai
Socialistai šimet jokios agi- manvatsape-j 

tyvą referendumui, tai yra tacijos už savo partiją neve- £U1, ka(1 dabar Bndgera is-
dė, nes karo metu nenorėjo braukti
&X2p^ja^" pakviestą tik kaip kon- ^^uskio^tenbu  ̂ Aš^iOti ^ebi^už iki ^programa
vo kandidatus ir buvo no- yencijos delegatu, o ne . ady. Juozas c iynos. Žuvis, kaip motoras, bus tokia- D muzika, 2)

pacių žmonių balsavimui. 
Motinų Komitetas surinko 
50,000 parašų. Romos kata
likų dvasiškija pakėlė gvol- 
tą.' Kardinolas O’Connell 
pasisamdė advokatus, kad 
užkirstų šitam referendu
mui kelią. Ir politikieriai bu
vo jau nutarę Motinų Komi
teto peticiją atmesti, nors 
pagal įstatymą jie neturėjo 
teisės to daryti. Motinų Ko
mitetui teko kreiptis į Vy
riausi Teismą, kad apginti 
savo konstitucines teises, 
kurias juodoji reakcija pa
siryžo sumindžioti. Ii' Vy- 
riausis Teismas įsakė, kad 
gittidvmo kontrolės klausi
mas butų statomas balsavi
mui. » i ‘

Tuomet Kardinolas pra 
dėjo gąsdinti katalikus, kad 
nebalsuotų už Motinų Ko
miteto ir daktarų siūlomą 
įstatymą, nes gimdymo kon 
trolei pats Dievas esąs prie
šingas. Tiesa, ne visi dvasiš
kiai savo tikinčiuosius šitaip 
mulkino. Episkopalu vysku 
pas per radiją pareiškė, kad 
Dievas negali but gimdymo 
kontrolei priešingas, nes tai 
ne religijos, o sveikatos rei
kalas. V.vriausis Teismas 
taipgi pažymėjo, kad šis 
klausimas religijos neliečia. 
Protestonų dvasiškija, kaip 
pažangesnė, beveik

kaip komunistes. Jo P?.1!1*' IvSdinin^ ceremonijos "ku^ pradėjo mane su laiveliu ve- dainininkas Is1135 Kubilių- |
nes pažiūros Harvardo libe- y tokios Dat, kaiD ir mote- ž?oti aplink, kad net vanduo nas 1S South Bostono ir jo

_________ y ___r_ kliubui vlsai neapeman- tiR m(£erys ge/įau išgila. pylėsi į abi puses. Aš jau “
tiekti valstijos sekretoriui cloS' _________ vinusios ir jos daug gražiau pradėjau biskutį nugąstauti,
raportą ir parodyti, kiek ji »»• • , • . • maršavo, negu vyrai. Moterų kad ji gali mane nuvežti i‘ ■ • Aliejaus kuponai busią ga- ,... _. , r| m « Hluma ir „utekšti.

minavę.
Kiekviena partija, daly

vavusi rinkimuose, turi pa

išleido pinigų savo agitaci 
iai. Socialistų partija prane
šė, kad šie rinkimai jai kai

akompanistė Elena Žukaus
kaitė.

Po programos prašom pa-

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: noo 2 ild 4

ir noo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

--------------------------------- -
TEL. ŠOU 2712 f

Dr. J. C. Seymour ;
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidnr;q LigS> į 
t Ausų. Nosies ir Gerklės.

-Rožburyje gat\ ėkaris SU- i Vartoja vėliausios konstrukcijos, 
zc ------- ’ X-RAY Aparatu.

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

Tokiu rašyti laiškutį ir pasakyti sa- f
tavi sekančią sąvaitę. į^p^di^ Apie vpTUS*to*paša- momentu, žinote, nėra laiko isPudžius. Adresuokit: J

se, Kau Šie rinkimai jai nai- Massachusetts kainų ad- negalima. Kai kuriems į 8al.V(^. kas čia reikėtų da- LM^man
navę lygiai 4 centus, už ku- ministratorius Parkman pra- jų kojos painiojosi, kai ku-'1^1: b^t reikia daryti. Taigi •
riuos buvo nupirkti du pašto neša, kad kuponai aliejui riems apsisukti nesisekė, ir nusitvėriau kablį, kuns bu- P° J
ženkleliai dviem raporto ko- racionuoti busią gatavi atei- n^ršuojant kai kurie nega- v? pririštas prie geros vir-
pijom nusiųsti.

Žada tik 50 nuošimčių 
kuro aliejaus.

Pirma buvo skelbiama, 
kad žmonės, kurie vartoja

VOS1. prasidėjo šokiai. Kviesti-, zanaę. žuvis aa buvo greita _______________________
-------------- riems svečianrlsbuvo paruoš- ir mane smafki&i nešiojo po CflTJ'TJf

, .. Bostono šiukšlių ir pelenų ta užkandžiu ir išsigerti. vanbenF Betgi, prisitaikęs,! l
aliejų savo pečiams kūrenti, vežikai, atradę bačkose ei- Bendrai paėmus, vakaras kitą galą virvės išmečiau į CAFE
šią žiemą galėsią gauti apie nuotų blėšinių, išmeta jas buVo gyvas ir smagus kraštą, kur apie dvidešimt! vincas balukonis ir sūnūs
v!rtnoTlSrCX»s-mSiis'eiS; ■ at?7 -Re^ --- ' ?mOniM Tėj° " ?ebŽjOSi SMAG« VICTA PASIVAKINT
tartojo pereitais metąis. va kla; atiduokit jas | laužą ka- jau pradėta kalbėti, kad 1S. mano kovos su baisūnu.

greitu laiku Bostone bus i- ’be nusitvėrė virvę ir ištrau-.har ffi State Committee on rQ medžiagai gaminti.
Hi<r<rin«nn hu^ -------------- vestos kortelės sviestui pirk- ke žuvį ir mane į kraštą, ne-
Higginson praneša, kad bu- .p^itą sąvaitę FBI agen- ti o pienui busianti pakel- lob nuo Fluminense Yacht 
šią labai gerau jeigu žmones taį Bostone darė vokiečiu ta kaina Na o kur dingo Kliubo. Visi dalyviai mane 
gausią 50 nuošimčių pereitų nepilieči namuose krc<as. kainų “lubos’’^ sveikino ir šaukė: “Bravo!”
metų kvotos. Taigi gali but, Mado nemaža kontrabandos. U _____ 1____  Dabar visi pageidavo, kad
kad negaus nei pusės to, ką 
pernai suvartojo.

Bus smagus pasilinks
minimas.

Lietuvių Moterų Apšv. 
visa ■ Draugystė lapkričio 22 d. 

.tojo už gimdvmo kontrolę, rengia puikų bankietą Lie-
Bet Bostonas vra tirštąj į1'^ SalėJe'B%tone' 

apgyventas ateiviu kataliku. iBus ger.ai. vakane-.
Tai vra nats tam*iau«ri ele ne’ gardznJ genmų ir smagi

u rt e1 muzika. Todėl visi lietuviaimentas. lr tie žmones baisa-__ ,__ .. , , .. _
vo taip, kaip jiems buvo kar- maįo.n«klte, dalyvauti musų
dinolo ir kunigų Įsakyta— miršSte6 vakarienė6 prasidėt 
prieš gimdymo kontrolę. »

Nežiūrint visa to, gimdy-|22 d. Komitetas.
mo kontroles įstatymas tik ________________________
be trupučio nepraėjo. Prieš
iį buvo paduota 691,394 
balsai, o už jį—505,043. :

Taigi daugiau kaip pusė 
miliono piliečių balsavo už 
gimdymo kontrolę. Nėra1 
abejonės, kad sekantį balsa
vimą tas įstatymas bus pri
imtas.

Valdininkų rinkimus pe
reitą sąvaitę čia laimėjo re-! 
publikonai. Išrinktas guber
natorius Staltonstall, leite- 
nant-gubernatoriuę Cahil, 
valstijos sekretorius Cook, 
senatorius Lodge ir attorney 
general Bushnell — visi re
publikonai. Demokratai pra-

Roxbury automobilis 
mušė Robeccą Marden, 
metų amžiaus moterį.

Gubernatorius Saltonstail aš—pagal čionikščius papro- 
už_- pataria nevalgyt daugiau' čius — tuojan tą žuvį skros- 

mėsos kaip 2L> svaro a>me-'čiau ir pažiūrėčiau, kas yra 
niui per sąvaitę. jos viduje. Sutikau visus
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LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI 

(Insured 
Morėm)

P^rkraastom 
čia pat ir i to 
Įima* rietaa

č.nir nHefi^ra
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

kaina prieinama

534. BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insuraace 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 57 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W-

-L--

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!
Mes jau parupinom daugybę visokių prekių, kurios bus 

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

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

Akmenimis.
KASOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. 

PERLŲ KAROLIAI, Lakctai, Branzoletai. 
RADIOS-—Pfcilco, Victor, Zenith.

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

iš Senų į Vėliausios mados.
Užeikite pas savo Laikt odininką.

KETVIRTIS & CO.
312 BROADWAY,

(tarpe D ir E Street)
SO17TH BOSTON, MASS. 
Tel. SOU-th Boston 4649

Pas VINCĄ BALUKONJ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

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

258-260 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone COMmonwealth 9280

Dr. Emil Sauer
PHYSICIAN & SURGEON

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

72 COMMONWEALTH AVĖ.
(9 doors from Berkeley st.) 

BOSTON, MASS.
Egzaminuoto jas Daktarras

Bethlehem-Hingham Shipyard. Ine

TeL ŠOU 2808

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTASb

Ofiso ▼»landos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomin:
Nuo 9 ryto iU 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
15 Leningrado.

Specializuoja Vyriška organo 
silpnėjime. Gyvenimo pei 

motery. Moterų ir Vyra 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVB, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonarealth 4570.

J Tel 28624 Gyv. SUOS

: DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

picnncK
Tai miera pagal kurį kiti 
Alės yra sprendžiami

PICKVVICK ALE«PICKVVICK
MfiVfO 07 HAFFENREFFC2 a CO., INC., BOSTON, MASSACHUSETTS — MEV^EBS S/NCE *70

AKIŲ

Valandos: 0 iki 12 
nuo 2 iki 8, 
noo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir m

DAKTARAS
(IBtaiso defektuotas akis ir tinka- 
J mu laiku sugražinu žviesa. Uag* 
] išminuoju ir priskiriu akiniua.

114 Summer Street,
LAMRENCE. MASS.

DR. G. L. K1LLORY
«0 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BO8T0N. Telef. Lafayetta 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 2 ryt iki 7 eak. k 
Nadėliom, nuo 10 ryto iki 1.

1




