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Rusai Pradėjo Ofensyvą, 
Paklojo 26,000 Nacių

24,000 VOKIEČIŲ PAIM
TA NELAISVĖN.

Be to, naciai neteko 556 ka
nuolių, 2,826 trokų, 1,200 

vagonų ir daugybės 
kitokių daiktų.

Paskutinėmis dienomis vo-

Be to, rusams teko 556 vo
kiečių kanuolės, 2,826 tro
kai, 1,200 gelžkelio vagonų, 
2,625 kulkasvaidžiu, 32 geri 
orlaiviai, 35 geri tankai ir 
daug kitokio karo grobio, 
kuris da nėra suskaitytas.

Neskaitant šito grobio, ru-

Kunigas Areštuotas 
Kaip Šnipas.

Norėjęs išgauti Amerikoj
“užšaldytą” Rumunijos 

auksą.
Detroite yra areštuotas ir

Italijos Karalius 
Norįs Taikytis.

Aliantai ruošiasi sprogdinti 
makaronų žemę. '

Iš Europos ir artimųjų Ry
tų eina gandai, jog Hitleris 
nusiuntęs Italijon 60,000 kaltinamas šnipinėjimu kun. 
‘‘turistų” ir kitokių Geštapo Glighaerie Moraru, rumunų 
agentų, kad palaikytų smun- stačiatikių bažnyčios dvasiš- 
kančią Mussolinio fašistų kis. Su juo yia suimti ir du 
dvasią ir sustiprintų Italijos kiti rumunai, vienas jų ku- 
pajurį prieš aliantų invaziją, nigas, o kitas—rumunų laik- 
Tie gandai sako, kad Itali- raščio redaktorius. Juos kal-

kiečiai ištraukė iš Rusijos gai sakosi per tas kelias die- j°s fašistM uPas labai smun7 tina agentavimu svetimai
fronto apie 40 divizijų ka- rj^g sunaikinę 70 vokiečių ^a> aliantų orlaiviai valstybei.

^vioixri,i orlaivių, 157 tankus ir 186 kasdien vis smarkiau bom- Kun. Moraru, žinoma, gi- 
kanuoles barduoja Italijos miestus ir naši. Jis su savo draugais or-

Matyt šitas rusų spaudi- ^ada visai juos sunaikinti, ganizavęs Kanadoje laisvo-
rr.as buvo suderintas su Žmonės iš jų bėga,

reivių ir daugybę orlaivių.
Visa tai Hitleris nusiuntė
prieš aliantų antrąjį frontą ____ ___ ____
Afrikoje. 'mas buvo suderintas su Žmonės is jų bėga, visi ke- sios Rumuh.įOS . partiją

Pasinaudodami šita pro- aliantų ofensyva Afrikoje. ba* . ūžimais aliantų naudai. Jis siekiąs
ga, rusai pradėjo atakuoti Berlyno radijas prisipažįsta, 11 pėksciais bėgliais. Turino oemokratijos laimėjimo, 
vokiečius Stalingrado fron- kad vokiečiams jau pradėjo mlesIas esąs jau v įsai su- Bet valdžios agentai sako, 
te. Ir vėliausios žinios iš nesisekti. Jau eina gandai, griautas, Genuja ir Mi.anas l ad jo organizacija esanti 
Maskvos sako, kad šita ofen-!kad tūli Vokietijos genero- J’#1 suardyti. Žinios iš Tur- ardomojo pobūdžio ir tar- 
svva rusams gerai sekasi. I lai ruošiasi Hitlerį išspirti iš kilos sako, kad italų genei c- liaujanti svetimai valstybei, 
pietus nuo Stalingrado rusai valdžios ir siūlyti aliantams a7 Badoglio, kuris anais me- Kun. Moralu jau kvietęs A- 
jau persikėlė per Dono upę taiką, jeigu pastarieji sutik- ^ais buvo užkariavęs Etiopi- merikon Rumunijos karalių 
ir per vieną dieną šį pane- tų atsteigti Vokietijoj kons- ja. pradėjęs jau agituoti uz Karoli ir norėjęs organizuoti 
dėlį nustūmė priešą 12 my- titucinę monarchiją, maž- atskirą taiką. Karalius Ema- cia tremtinę Rumunijos val- 
lių atgal. Kita rusų dalis tuo daug tokią kaip Anglijoj. pueis_ ir&* norįs Italiją iš dzią. Jo tikslas buvęs gaut; 
pačiu laiku iš šiaurės supa Amerikoje irgi pradėjo karo ištraukti. Su karaliaus Amerikos piipazimmą to- 
vokiečius ties Stalingradu, reikštis nuomonių, kad ka- pntanmu, gen. Badoglio jau kiai valdžiai ir Tuomet priei- 
Jeigu įusai eis pirmyn tokiu ras Europoje ilgai negalės prasės popiežiaus, kad jis at- ti pne uzsaldjto Rumum- 
pat greitumu ir toliau, tai tęstis. Ateinančiais 1943 me- siklaustų aliantų, kokiomis jos aukso, kurio cia esą tarp 
400,000 vokiečių armija prie tais Hitleris su Mussoliniu sąlygomis jie galėtų su Ita- .*40,000,000 ir >100,000,000.

MAK0VNEilN0G Francuzijos Petain Suimtas
Stalinas skundėsi, kad ang- T 1 i _ _ TT • J_1 • •w pasiglemš Ru«jon.iu»-Ta valis Bernaus Hitleriuiciamus orlaivius.

Kai Willkie lankėsi Mask-1 VAKARINĖ FRANCUZU 
koj, tai Stalinas jam skun- AFRIKA PASIDAVĖ 
dėsi, kad Škotijoj anglai pa-' AMERIKAI.
siglemžę Rusijai siunčiamus --------
orlaivius, o jų vieton davę Tunisijoj vystosi sunki kova, ir nepasiekė? Taigi
menkos vertės savo karo( nes vokiečiams pribuvo Stalinas labai klydo sakyda- 
medžiagos. j daug orlaivių. . mas ĄVillkitii, kad tuos orlai-

Dabar iš AV ashintono pra-į Pereitą sąvaitę karo veik- vius “pasiglemžę” angiai, 
nešama štai kas: Šių metų smai vystėsi _ nepaprastai kontrolėje, išskyrus ma- 
vasarą iš Amerikos buvo greitu tempu. Kai vokiečiai įutę Tunisiją, kur vokiečiai 
siunčiamas Rusijon didelis su italais užėmė iki šiol. ne- spėjo prigabenti orlaiviais 
konvojus su oro kobromis okupuotą Francuziją, \ ichy savo kareivių ir įsistiprinti 
(tokio vardo orlaiviai), valdžios galva maršalas Pe- dviejuose miestuose: Tuni- 
Konvojus sustojo Britų sa- tain pavedė valstybės vairą soj įr Bizertoj.
lose. Tuo laiku Anglijoj bu- į Lavalio rankas, o pats mė- Paskutinėmis dienomis 
vo Amerikos generolas Ei- gino su generolu \\ eygandu vokiečiai traukia savo jėgas 
senhovver, kuris darė tenai bėgti Afrikon. žinios sako, visų Europos frontu, o 
pasiruošimus antrajam fron- kad išdavikas Lavalis abudu daugiausia iš Rusijos, iv 
tui Afrikoje. Kai jis pamatė juodu areštavo ir atidavė į siunčia jas i pietus, arčiau 
oro kobras, jis užsispyrė, nacių rankas, o pats pasi- pVje Afrikos. Jie koncent- 
kad tie greitieji kovos lėk- skelbė talkininkausiąs Hitle- luoja jas Sicilijoj. Sardini- 
tuvai butu atiduoti jam, o ne riui. Jis organizuosiąs fran- joj įr'kitose įtalpos salose 
i ūsams. Jis kreipėsi tuo rei- euzų “savanorių” legijoną, Afrikos pakrašty. Iš tų salų 
kalu į premjerą Churchillą, kuris padėsiąs Hitleriui ko- jie naktimis gabena savo ka-

-------------- , voti prieš “žydus ir komuni- reivius ir ginklus i Tunisiią.
RADO NUŠAUTĄ MOTI- rius.” _ , Todėl Amerikos ir Anglijos

kuris pagaliau ir sutiko, kad 
tos “sparnuotos gyvatės’ ar
ba oro kobros butų nusiųstos 
Arfikos frontan. Dėl to jie

NĄ IR VAIKUS.
Maine’o valstijoj, netoli

Stalingrado galės but ap- tikrai busią pakarti.
supta iš visų pusių ir sunai- --------------
kinta. Kai kurie vokiečių su- Italija Neteko
sisiekįmo keliai jau perkirs
ti ir keli miesteliai iš jų at
imti.

Maskvos telegrama ši 
utarninka skelbė šitokių lai-

Jau
W

• • xx>m__
Mussolinio avantiūra kaina
vo italų tautai arti 600,000 

žmonių.

lija taikytis. Generolas Ba- Be to. čia yra užšaldyta ir
doglio yra Mussolinio opo- 815,000.000 asmeniškų Ka-
nentas. rolio pinigų, kurijos taip pat

--------------- norima paimti.
D/MID 1DH AV/A ČTIIT- 
—---------------- ---------FZVVVZ X VZ X -

gartą. Pasveikino Biddle’o
Iš Londono pranešama, Sunu

ado- 
De-

kad pereito nedėldienio na-
mejimų: Londono žiniomis, Italija keli šimtai didžiųjų Ang- Amerikos Legijono vi

Vesdama didžiąją žiemos orarado jau 66 divizijas ka- >L°S bombanesių, kiekvie- vybenusiuntė Justicijos
ofensyvą, rusų armija jau reivių nno to laiko, kai Mus- nas varomas keturiais moto- paratamento viršininko Bid- 
prasimušė per Dono upę už soiini's pradėjo karą. šešias- >.als’ -'markiai bombardavo nie o sunui pasveikinimą uz 
100 mylių i šiaurę nuo Sta- dešimts šešios divizijos, tai Štutgarto miestą V okietijoj, ai. kad jis pastate keliatą 
lingrado ir pradėjo supti apie 600,000 vyrų, nes italų kur Da slatomi įnzinai sub- karstų klausimų komunijų 
priešą J,-/ o nAo i.?mannoms. orlaiviai, gele-lyderiui Bndgeui, kuometiš dviejų pusių. Šis divizija turi apie 9,000 ka- r?a.nr??m®’. orla\v’ab &eJe“ b dei iui Bridge ui,
veiksmas kainavo vokie- reivių. zinkellV lokomo ivai, trokų pastarasis anądien kalbėjo
čiams jau 50,000 kareivių ii Albanijos ir Graikijos ko- motorai ir kitokia sunkioji gorione. Tarp kitko, jaunas
gali da sunaikinti kitus tuks- vose italai prakišo 11 divizi- mašinerija. Dešimts bomba- Biodle pak au.-e -o komum>-
tančius. jų; Rytų Afrikoj—37 di vi- 11 es1^ nesugryzo

Per tris dienas 26,000 vo- zijas, o Šiaurės Afrikoj—18 T 
kiečių buvo užmušta, įskai- divizijų, 
tant 12,000 kritusių šį pane- Kiek žinoma, Mussolinis 
dėlį.

Tuo pačiu laiku
yra nusiuntęs 10 divizijų ita
lu ir i Rusijos frontą Hitle- .

DAR DU LAIVAI SU MAI
STU IŠPLAUKĖ GRAI- 

KIJON.
Pereitą sąvaitę du Švedi-

to: “Kodėl tamsta dabar 
taip karštai agituoji už karą, 
o pirma, kol Rusija nekaria
vo, buvai didžiausis izolia- 
cionistas?”

Bridges turėjo prisipažin-

NACIAI NUŽUDĖ 
87 LENKUS.

DAR Staiina. pakeitę savo

Kai Lavalis atvirai naši- oinkluotų jėgų vadai ispėja,
........................ . kė einąs bernauti Hitle- kac| kova dėl Tunisijos bų-

nuo VVaterviliės, apie 200 nm. visa vakarinė franeuzų sįanti sunki ir ji busianti 
jardu nuo savo fanuos buvo £f"ka’ kartu su strategine <jaUg ilgesnė, negu iš ora-
atrasta miške nušauta Mrs. Dakaro baze, stojo Amen- c|žjos tikėtasi. Dabar viršum

kes pusėn. Tai buvo labai Tunisijos eina smarkus or- 
ou u.iciu ^i^elis aliantams laimėji- laivių mūšiai, Aliantai nori

žais savo sūneliais. Visiems n!as-. nes Dakaras guli ar- pirrna įšmušti priešą iš oro,
b ims buvo duota po vieną pr^ Amerikos ir ,s tada
šūvi. Tragedijos vietoj poli- Dakaro uosto vokiečių sub- mėje. 
ciia' rado tris ,30-to kalibro Pla,ln°s atakuodavo Amen- 
tuščias gilzes. Unity mieste- kos pakraščiuose laivus. Da-
iio krautuvninkas sako, kad ba'' iau Da.^ «a|es 'arto- 
viena dėžę tokiu gilzų jis V. re,lmlams aliantai.
nesenai pardavęs ‘ Geo Pal- J,s'a;met?s be.mus‘°- I 
mėliui, nušautos moteriškės',. Dabar jau visos franeuzų 
tyrui, o antrą-io kaimynui kolonijos Afrikoj yra alian-
Reynoldui. Bet Reynolds sa-1 c,šeimynos.kuriosbuvodavu-
ko. kad savaitę atgal jo sau- D ZStlKlC »Vl€8ią. ,sios ir pagalbą
Jyya kazm kas pavogęs.! j^aro Gamybos Taiyba Herbertui Hauptui, kuris 
\ ieną iššautą gilzę iš to sau- pereitos sąvaitės pabaigoj kartu su 7 kitais nacių sabo- 
tuyo policija rado Palmeno užšaldė beveik visą sviestą tarais buvo išlipęs iš vokie- 
kišeniuje. Palmei iš aiškina- sandėliuose. Šviežias svies- čių submarinos Amerikos į- 
si vartojęs ją medžiodamas tas kol kas da neužšaldytas, staigas sprogdinti, 
kaip švilpuką. Taigi rastos ^et j0 nėra daug ir kai ku- Hans Haupt, ružudytojo 
iš viso 4 įssautos gilzes, ir rjose krautuvėse jau negali- šnipo tėvas, nuteistas mirti 
kaimynai girdėjo^ pereito.] ma j0 gauti. Išrodo, kad elektros kėdėj, o motina, 
subatoj do piet 4 suvius toj sviestui bus Įvestos kortelės. Ema Haupt. nuteista 25- 
pusėj. kur Palmei lene su pernai šiuom laiku šaltuose kiems metams kalėjiman iv

Eilėn Palmer, 44 metų am 
žiaus moteris su dviem ma-

nro rl i o į/x ei’ :x7’icv ofaViinfi ''Žza— avanuvvi

3 HITLERININKAI PA
SMERKTI MIRTI.

Jų žmones nuteistos 24 me
tams kalėjimo.

Ši utarninką Chicagoje 
buvo nuteistos trvs vokiečiu

Suėmė 12fi00 Sve
timšaliu Priešų.

Konfiskuota 4,000 šaujamų Pasiremdamas Stokhol- 
ginklų. daugybė amunicijos mo šaltiniais, Maskvos radi- 

ir dinamito. jas praneša, kad šiomis die-

ANGLAI NUŽYGIAVO 
AFRIKOJ 700 MYLIŲ.
Nuo tos dienos, kai aštun-

,------- jie
nuomonę.

Išvada iš U) buvo savaime 
aiški: jeigu ne Rusija, tai 
komunistai ir šiandien butu 
sabotažavę Amerikos pa-.. piunvotA, nuvi svirne UIV ... , •• AT ’1 ‘ S3 DO laZtl VC AmOllKC

Amerikos slaptosios poli- nomis Tczewo mieste, buvu- toji anglų armija Afrikoje gtanRas j^nji ]ajmėtj 
cijos (FBI) viršininkas P. riame Lenkijos “koridorių- pradėjo pnes vokiečius da-;
E. Foxworth praneša, kad .ie,” vokiečiai sušaudė 87 kartinę ofensyvą ji nuzygia- 
nuo tos dienos, kaip japonai lenkus, 28 iš jų moteris. Tai A.°. Jaa P11[n-vn-
užpuolė Ameriką, jo agen- buvęs nacių kerštas už 3 už- Tai reiškia, kad tiek buvo 
tai suėmė arti 12,000 svetim- muštus nacius. nugrūsta atgal priešo armija,
šalių priešų ir konfiskavo

vaikais buvo nušauta. sandėliuose sviesto buvo užmokėti $10,000 pabaudos.
». to izr.PTi nor 203.000,000 svani, o dabar Walter Froelich ir Otto 

re PRE" esą tik 126,000.000 svarų. AVergin, kurie padėjo Haup-
KIŲ VARDUS. Ateinančiais metais sviesto tams jų sūnų slėpti, taipgi

Kadangi beveik visų pre- busią da mažiau, nes farme- nuteisti elektros kėdėn, o 
kių kainoms dabar yra užde- riai negauna darbininkų. Ki- jiedviejų moterys gavo po 
tos “lubos” ir kelti jų negali- ti parduoda savo galvijus 25 metus kalėjimo ir užsi- 
ma. tai atsirado gudrių biz- mėsai ir patys eina dirbti i mokėti po $10,000 pabau-
nierių, kurie pradėjo keisti miestus, kur geresni uždai- Jos.
savo prekių vardus. Užde- biai. ---------------

ir
daugybę visokios kontra
bandos. Darant kratas, SU

BOMBARDAVO SUOMI
JOS SOSTINĘ.

DAUGELIUI KARO LAI 
MĖJIMAS NERUPI.

Ponia Rooseveltienė tei-

COLOMBIA GALI DUOT 
GUMOS.

Dr. Eduardo Lopez, Co- 
iombijos prezidento brolis, 
kuris dabar vieši Jungtinėse 
Valstijose, sako. kad jo ša
lis galinti duoti mums po

da ant bakso ir bonkos nau
ją pavadinimą ir naują kai
ną, žinoma, daug aukštesnę, 
negu pirma buvo.

Bet kainų administracija

POLICIJOS VIRŠININ
KAS ĮKLIUVO.

Vienas policijos viršinin
kas iš Connecticut valstijos

kelis šimtus išvystytų foto- Kelios bombos nukrito mies- 
grafiniu nuotraukų iš Filipi- to pakraščiuose. Priešlėktu- 
r.ų ir aplinkinių salų. Be to, vinė suomių artilerija už- 
atrasta 4,000 šaujamų gink- puolikus nuvijo.
Ių, 250.000 šaumenų ir --------------
2,340 gabalų dinamito. Ma- MOROKOS SULTONAS 
tyt, penktakojai ruošėsi SVEIKINA AMERIKONUS 
sprogdinimams. Moroka yra franeuzų ko-
JAPONAI NETEKO KINI- SkĄranci'zaihiS riė-

nerupi: Lau daryt ką nori, ių įeiKanngi nan iai. tru- 
jie žiūrės tik savo asmens mos kaina pakilo ^au iki 60 
labo ir leis pinigus vien tik- centų už svarą. Prieš karą ji 
tai savęs patenkinimui.” kainavo apie 15—20 centų

---- —------  svarui.
NAMU SAVININKAI PRI- ------------
VALO UŽSIREGISTRUO

TI IKI 15 GRUODŽIO.
Visose apsaugos srityse 

namų savininkai privalo už-

PADANGOS TURI BUT 
ATIDUOTOS IKI

1 GRUODŽIO.
Nevartojamos automobi-

REIKIA DAR 8.500,000
ŽMONIŲ KARO DAR

BAMS. '
Federalinės valdžios or- nuvažiavo i Maine’o valstija 

iau apsižiūrėjo ir praneša, ganai rūpinasi, kur gauti pa- medžioti. Farmeriai tuoj pa- 
kad tokie gudruoliai tuoj bu- kankamai darbo rankų karo stebėjo, kad šitas ponas turi 
šią pažaboti. Vardo pakeiti- darbams. Žmogaus jėgų ko- prie savo automobiliaus pri
mas nepakeičia pačios pre- misijos pirmininkas McNutt lipinęs “C” kortą gazolinui, 
kės ir todėl negali but kei- sako, kad per ateinančius 12 o “C” yra duodama tiktai 
čiama kaina, sako kainų ad- mėnesių reikėsią gauti dar labai svarbiems reikalams, 
ministracija. Ir vardų keiti- 8.500,000 darbininkų, nes Todėl jie jį raportavo Kainų 
mas buriąs visai uždraustas, karo pramonei reikės 62,- Administracijai. Iš viso bu-

-------------- 500,000 žmonių. Reikėsią Vo raportuota 30 tokių, po-
SAKO, HENDERSONAS samdyti daugiau moterų ir nu, kurie su “C” kortomis 
NETINKA SAVO PA- merginų, nes vyrai beveik buvo nuvažiavę medžioti. 

REIGOMS. visi jau dilba. __________
Angliakasių unijos 31 

distrikto pirmininkas C. Fre-i

JOJ 2,513,280 KAREIVIŲ. fos arabų sultoną. Dabar, siregistruoti iki šių metų lių padangos turi but ati- 
Kinijos vyriausybė pra- kai Mokovą užėmė ameri- gruodžio 15 dienos. Regist- duotos valdžiai nevėliau 

neša, kad nuo 1937 metų lie- kiečiai, sultonas pasakė per racijos blankų galima gauti kaip 1 gruodžio. Sau galima 
pos 7 dienos, kai Japonija radiją prakalbą, nuoširdžiai visuose bankuose ir paštuo- pasilikti tik 4 padangas ant 
užpuolė Kiniją, japonai ne- Amerikos armiją pasveikino se. Už nesiregistravimą nu- automobiliaus ir penktą at 
teko užmuštais ir sužeistais ir prižadėjo jai visa kuo pa- matoma $5,000 pabaudos saigoj. Daugiau penkių ne
jau 2,513,280 kareivių, įdėti, i arba 1 metai kalėjimo, galima turėti,

NEGINS PRIEŠVALTY- 
BINIŲ GAIVALŲ.

Pilietinių Laisvių Sąjun
ga, kuri gina nersekioiamus

PIENAS PABRANGSIĄS.
mont Davis paskelbė savo' Maine’o valstijos senato- 
pareiškimą, kad Kainų Ad- rius Breuster pradėjo reika-
ministracijos direktorius lauti Washingtone, kad kai- dėl politiniu Įsitikiu’mu 1 
Hendersonas netinka savo nų administracija leistų tinamus žmones, paskelbė 
pareigoms ir nemoka tvar- Maine’o farmeriams pakelti viešai, Kad priešvalstybinių 
kyti kainų. Jo vieton prezi- pieno kainas. Maine’o valsti- gaivalų, Kurie veikia Ameri- 
dentas turėtų paskirti tinka- jos pieną vartoja visa Nau- kos priešų naudai, ji negin

al-

irnesni vyra. įjoji Anglija, <iant\
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Lakūnams Prisega “Sparnus”

MOK1NA SMETONIUKĄ 
ISTORIJOS.

Apie 25 metai atgal

AMERIKA IR ANGLIJA NUGALĖS 
DEMOKRATIJOS PRIEŠUS.

AMERIKA PADĖJO ANG- tankų, šimtai kanuolių ir 
LAMS SUNAIKINTI daugybė kitokių karo Įran-

ROMMELĮ. kl^
.... , i. , x • Ir ačiū šitai pagalbai,Anglai jau kelis kaltus Rommelio armija Afrikoj 

buvo sumušg Afrikoje ita- j,uvc sumušta!
Ius ir vokiečius, bet kozną __________
syki fašistai gaudavo sustip-
rimmų. susitvarkydavo ir 
vėl atsiimdavo pralaimėtas
savo pozicijas. Bet šį syki Apie 25 metai atgal Pet 
išrodo, kad generolo Rom- rapily buvo susirinkęs "Lie
telio vadovaujama fašistų tuvių Seimas” pasitarti dėi 
armija Afrikoje bus jau vi- Lietuvos ateities. Susirinko 
siškai likviduota. tenai iš Lietuvos pabėgę in-

Anglų aštuntoji ai mija ši “Agentai, Įvairių politinių 
sykį smogė fašistams lemia! F*rtijų ir spalvų žmonės, to
mų smūgi ačiū Amerikos pa- susitarti negalėjo n tas 
galbai. ' tetmas skilo.

Bostoniškis ‘‘Heraldo*’ ko- Apie tą skilimą kažin 
respondentas Ciapper pra- koks fašistas Clevelando 
nesą iš Washingtono Įdomių "Dirvoj” anądien nušnekėjo 
žinių apie Amerikos pagal- šitokią pasaką:
bą. Neapsakomai svarbu T. ... , „ .- r • Lietuvos socialdemokratai.

bolševikai ir menševikai balsa
vo prieš nepriklausoma Lietu
vą ir dainuodami ‘atsisakom 
nuo senojo svieto* iš susirinki
mo žygiavo pas Leniną Mask
vos link.”

Amerikos aviacijos generolas Barney M. Giles prisega lakūnams Karo Aviacijos ženklus, 

paprastai .alinamus "Aviac jos sparnais.*’ Daugelis tu laku ai yra j..u dalyvavę oro ko

vose Aleutu ir Solomono salose.

vaidmenį šioje srityje suvai
dino prezidento Roosevelto 
pravestas Kongrese lend- 
lease Įstatymas, kuris duoda 
jam galios duoti skolon arba 
nuomon visokios pagalbos 
valstybėms, kurios kariauja 
prieš agresorius.

Lend-lease Įstatymas bu
vo vienas didžiausių šio ka
ro išradimų, sako minėtas 
korespondentas.

Kai tik Europoj kilo ka
ras, prezidentas Rooseveltas 
suprato, kad Vokietijos lai
mėjimas reikštų pavojų A- 
įnerikai. Todėl jis pradėjo 
teikti Anglijai pagalbą, kad 
Vokietiją sumušti. Rusija 
tada rėmė Hitleii, o komu-

MANO. KAD STALINAS prisidėjęs Hitlerio usus. pu- .enai jau tik nulius,
ŽINOJO APIE ANTRAJI 

FRONTĄ.

tai ko-

Nuo 1939 metų, kai de- kai ui nepasiruošus, o Ame- 
inokiatijos priešai pradėjo rika ca daugiau buvo tuo 

! dabartinę žmonių skerdynę, žvilgsniu atsilikus. Dabar gi 
jau matėme pakankamai Amerika su Anglija ne tik- 
naio veiksmų kad butų gali- tai susilygino oro spėkomis 
ma padaryti porą aiškių iš- su savo priešais, bet žymiai 
vadų, būtent: juos pralenkė.

1. Viena aviacija negali Toliau tas skirtumas dary-
karo laimėti, tačiau sis da didesnis aliantų nau-

2. Negalima tikėtis karą dai.
laimėti neturint žymios per- Suprantama, vienų maši- 
svaros ore. nų neužtenka. Reikia ir pro-

Butų galima nurodyti iš- to. Reikia gerai išlavintos, 
tisą eilę kovų pei paskutini apšviestos ai mijos, reikia 
trejatą metų, kurios patvii- aukšto mokslo ir gabių stra- 
tins šitą teoriją. Pavyzdžiui, tegu. Gi Amerika ir Anglija 
Rommelio armija Egipte bu- šituo žvilgsniu stovi ne že- 
vo sudaužyta i skutus ačiū miau už Vokietiją. Intelek- 

•tik tam, kad anglai ir ameri- tualėmis jėgomis demokra- 
kiečiai sukoncentravo tenai tinės tautos stovi ne žemiau, 
daugiau oro spėkų, negu gi ekonominiais ištekliais ir 
priešas turėjo. Tą pati ma- industrijos pajėgumu jos te
tom ir Pacifiko pietuose. Ja- li prašoka diktatorių valdo- 
ponai tenai turėjo daug stip- mas šalis.
įesni laivyną negu amerikie- Pereitą sąvaitę preziden- 
čiai, tačiau japonų laivynas tas Rooseveltas išleido isa- 
jau baigiamas naikinti, nes k\mą padidinti orlaivių ga- 
MacArthur turi daugiau or- mybą ateinančiais metais 
laivių negu japonai. Po va- 100 procentų. Ir War Pro-

, blika imdavo juoktis ir svii- dėl Andriulis visas savo mai- liai japonai jau baigiami va- duetion Boardo pirmininkas
pri- . . das pradeda ir baigia Gri- iyti iš Solomono salų Į jūres. N’elson sako, kad Amerikos

Paskutiniais laikais Mask-1 Todėl okupantai ir uz- gaicio vardu? Čia ne nulius Panašią padėti matom ir pramonė ateinančiais me-
vos Kiemliuje buvo prasidė-!draU(^ Norvegijos teatruose Andriuliui, bet nesugromu- Rusijos fronte. Rusų armija tais galėsianti pastatyti or-
;.ęs gana mktas zurzėjimas usus* lino jamas kąsnis. prieš karą buvo labai didelė. laivių už §30,000,000,000.

' Naujoji Gadynė mano, Anglija ir Amerika --------- ----- ~ . T- - Vokiečiai sako, kad ji buvo Jeigu daleisime, kad užJ ------  ’ -----  F g MANO PASTABOS gilmes” Andriuli s rašo: daug kartų didesnė negu vi- milioną dolerių galima pa-
;------- ” Draugas kaip ir smerkia £Os kitos Europos valstybių statyti vieną " skraidomąją

**\ ilnies” Andriulis nu- SSSR, kaip reiškia nepasiti- armijos sudėtos krūvon. Bet tvirtovę, arba 10 kovos lėk-

kad tas bloznas, kuris paša- kacĮ los nepadeda Rusijai 
koja tokias nesąmones, turi kariauti, neatidaro antro? 
būti ne kas kitas, kaip tik fronto. O Maskvos agentai! 
Antano Smetonos sunu'

nistai Amerikoje staugė jam trumpą istorijos pa 
prieš Rooseveitą, kam jis maką. Sako: 
padeda Anglijai. Jie važia
vo net Į \Vashingtoną savo 
protestą jam pareikšti. Jie 
pikietavo jo Baltuosius Ru
mus. (Šitame žygyje daly
vavo ir lietuviški penktako- 
jai iš “Laisvės” ir “Vilnies” 
abazų.)

Bet kai Hitleris susipyko 
su Stalinu dėl svetimų že
mių grobimo ir pradėjo ka
lą prieš Rusiją, pre-zidentas 
Rooseveltas nutarė duoti 
paramos ir Rusijai, kad ji 
galėtų ilgiau prieš Vokietiją 
laikytis. Ir davė nemaža.

Bet kai Japonija užpuolė 
Ameriką, padėtis pakitėjo.
Tūli musų armijos ir laivyno 
vadai buvo tos nuomonės, 
kąd dabai reikia nutraukti 
paramos teikimą kitoms val
stybėms, o žiūrėti, kad butų 
viskuo aprūpinta sava armi
ja ir laivynas. Ir šitai nuo
monei atsiiado daug prita
rimo. Pagalbos tiekimas 
aliantams žymiai sumažėjo.
Rusijai buvo labai reikalingi 
apaiatai gazolinui refinuoti, 
bet ji ilgai negalėjo jų iš 
Amerikos gauti. Preziden
tas tuo tarpu buvo užimtas 
naujomis problemomis ir ne
galėjo visko prižiūrėti.

Vokiečiai tuo pasinaudo-

Girdi:
"Iš šito nerimto rašymo bu

tonos plunksną, vaikėzo, kurs vo keliamas daugiausia tuo1 bengtas oficialiu mandagu- Kokia Kvaila priekabe. silaikyti. Ji buvo nuvalyta orlaivių per vienus metus, ir 
apie Lietuvos naujausia istori laiku, kuomet Amerikos lai- ““t o reikia širdingumo. kacta Lietuvos žmones tu- net iki Volgos. pridėjus prie to dar Kana-
ia Žinias sėmėsi pas savo ma- vai gabeno Afrikon ginklusi^az kokio nuoširdumo is įėjo bėgt i nuo bolševikų te- Ką visa tai parodo? doj ir Anglijoj statomus or-
ntos plauku šukuotojas." u kai eivius antrajam fron-i non p. Lahęyir icio per \ okietiją j Amen- Tai parodo, kad lemiamą laivius, Vokietijos, Italijos

tui. Todėl, kai dabar aliantai'AndnulK’ lr kokI nuoširdų- Lą. tai mūsiškiai bolševikai vaidmenį šiame kare vaidi- ir Japoniios miestai bus
Todėl “N. Gadynė” duo-j ‘ ----- i_. ....................... - .°- pradėjo Afrikoje ofensyvą, ma Rusija rodo Amerikai. čia buvo įsikandę posakį: na ne kareivių skaičius, bet šluote nušluoti nuo žemės

a- tūli Amerikos laikraštiniu-   . “ Atbėgo per Berlyną r fr si- mechanizmas, o ypatingai veido. Pėstininkams su tan
kai suprato, kad apie šitą “Atrodo, kad per daugeli tų priekaištą jie laikė dide- aviacija. kais liks tik pribaigti demo-

ninku
prie kurių prisidėjo ir lietuvių 
karių delegacija. Kada gydy 
tojas Nagevičius (generolas kitaip 
Nagius). nešinas raudoną vė
liavą, išėjo iš bendrojo seimo, 
o santarietis Skipitis, traukda

ne- 
metų

. ________ _ .................... J • -vi- v X - *------ ---------------------------  -- — ---- - ----- —blokšta
Bet dabar iau pradedama koneveikimas, ir ki- n dagi uzbliombuotam va- Anglija. Italiia. Paskui ateis eilė Vo

lų tokių piktos zaunos, bus gone. tai bulšiai sako, kad Visi žino, kad karo pra- kietijai, o po jos—Japonijos
ištrinta iš Amerikos lietuvių tai kvaila priekabė. Bul- džioje orą kontroliavo vo- džinsus turės darvti sau
atminties. Pasiliks daug ne- šių logika tokia: jeigu aš ki- kiečiai. Anglija buvo oro hara-kiri.
apykantos, bet tai tiems, ku- siu ranką i tavo kišenių, tai _

Maskvos zurzejimą 
aiškinti. Bostoniškis “Trave- 
lei" mano, jog Stalinas ga
lėjęs aliantų planus žinoti.

mas ‘Internacionalą.* ji pasekė bet tyčia kaltinęs juos neno- i!e kurie dūmė aki.'
su kitais kairiausiais delega- lint Rusijai padėti, kad šu
tais, tai ginčas ėjo ne tiek dėl klaidinti priešus. Mat, ant- 
Lietuvos ateities, kiek dėl pa- lojo fionto
ties to seimo teisės spręsti tą labai slėp 
Lietuvos ateiti... kalbėjęs taip, kad išrodytų,

"Kad supratus tuos ginčus, jog antrojo fronto nebus, 
reikia prisiminti, kad jie vyko Tai buvusi sutaita strate- 
1917 metais, gegužės gale, ru- gija priešams apgauti, 
sų pirmosios revoliucijos aukš- Gal ir taip. Bet jeigu Sta- 
čiausiame pakilime. Apie tuos lįnas Amerikos ir Anglijos 
laikus Julius Janonis sakė. planus žinojo, tai jo agentai 
kad: Ir pilkiausias demokra- (komunistai) Amerikoj ir 
tas. jei neklystu, vagia vardą Anglijoj tikiai to nežinojo

savo sekėjams.” sako bolše
viku gazieta. Tai tikra tiesa gevalt: 

rto"planu?'reikėjo *P™ kartu įndiiulio
ti. todėl Stalinas i. “’P , (Per ne3P5>-

........................ ziurejimą), kad pasilik
daug neapykantos tiems, ku
rie melavo ir meluoja, kurie 
dūmė akis savo sekėjams. 
Melavime, tikrovės slėpime 
ir akių dūmime, “Vilnis” ir 
“Laisve” užima pirmą vietą.

tu tylėk; bet jeigu tu Įkiši 
ranka i mano kišenių, tai

V. M. Rinks.

Rooseveltas Pasmer
kė Rėksnius.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Vaikų pilietybė. ir prašyti, kad duotų tamstai

Klausimas: Aš tikiuos ne- “C eit ifi kat e of Deritative 
užilgo tapti Amerikos pilie- “Certificate of Derivative 
čiu, taip pat ir mano žmona. įeikalinga jau kitokia blan-

“ ‘Naujienos’ su ‘Keleiviu-
-i - - * r . .-i dar vis bando dankstvtis de-socialisto. Dangstomasis kai- Jie reke uz antrąjį frontą tik mokratiioa skraiste 'Be’ ko

rinmis taria hnvn „7. tr. K,™ Jc-o mOKlailJOS, SKraiSte. r»e. aO

.o*,-, ka. būtent: Form N600. 
r ei eitą sąvaitę preziden- 17 jr 20 metų amžiaus. Toks ceitifikatas kainuoja 

tas Roseveltas pasakė kai- Ar jie Ups piliečiais, kai mu- S5 ir paprastai reikia laukti 
oą pei radiją, pasmerkda- įgySjme pilietybės popie- apie porą metų, kol aplikan- 
mas tuos žmones, kurie vis ar ne? - jį gauna>
lekia, kad yaldzm slepia AUak Du jaunes- „ ... .-TTV 7
aaro žinias. V ienas tokių nieji vaikai pUiečiais, Kodėl ne.auk.a kyot.mam8?
rėksmu yra M endell Will- ....... . Klausimas: As padaviau

riomis frazėmis tada buvo už- dėl to, kad jiems buvo Įsa- 
nikęs visus, neišskiriant nei Ryta rėkti. Maskvos politi- 
vėliau nusimaskavusių reakci- kos paslapčių jie niekad ne- 
ninkų, kaip Nagevičius ir pa- žino ir jie niekad nesupran- 
našųs žmonės. Todėl Petrapi- ta to, ką jie daro.
lio seimo ginčai gali atrodyti' ------------------
nesuprantami, jei neatsižvelg- USA! XAIP PROPA- 
ti. kokioj aplinkumoj jie vy- GANDA.
ko.'

, . < - . bet vyresnysis turės pats na- .
k,e komunistų numylėtas turalį!įuoti£ jaatvm^dabar ?jel aant% P0^

VU eJ-n , p ^ko, kad svetimšalių vaikai J.°.rke dar 1941 mefrj
Prezidentas RoosevelUs lg , amžiaui negali !’.a andz o. me.ne1g’ b.?‘.,kl 

nurodė, kad negalima skelb- nu0 tįvu. neturiu jokios žinios.
Ii tokių žinių, kurios at.den- ikf18 ^e(u jkai •.
gia karo paslaptį musų pne- v3 iliežiafe kuomct tžvai 

. ................... ................. ....... ...........................—. eams. Jis pažymėjo šitokį piKetyb4s popieras.

iau nerašo, kad Stalinas ly- Pa\tzdj. pei _ veną junų Tačiau tokie vaikai turi gy- 
«us Hitleriui banditas, bet r,lusf bV'° sužalotas vienas ven(į Jungtinėje Valstijose.
tūli to laikraščio skaitytojai '?.1\as ortaiviams ve- _ «_------

---------x? npsi- Z1°G- Kiek vėliau paaiškėjo, Kaip gauti vyro popierų
kad

tie laikraščiai viešai nesako, 
tą pasako jų suklaidinti 
skaitytojai Jie pikčiausia 
švokščia prieš Jungtines 
Tautas, ypač prieš Sovie
tus... Nors ‘Naujienos’ viešai

Kodėl taip ilgai nešaukia 
manęs kvotimams? Ar ne
bus kartais pamesta mano 
anlikacija?

Atsakymas: Turbut nepa
mesta. Natūralizacijos biu- 
rai dabar turi labai daug 
darbo, ypač dideliuose mies-

Žinios sako, kad Norvegi
Tuo laiku revoliucinė Ru- joj naciai uždraudė vyrams taip užpumpuoti, ..... .......  1 1 _ K..

sija rengėsi šaukti Steigia- aktoriams rodytis scenoje su gedi viešai tą skelbti.” ši- -.ac Pa^al^yti jo nebus ga-
dami pradėjo ofensyvą Ru- maji Seimą, todėl lietuvių ūsais. Žiūrint paviršium, taip post:ingauja komur.i-- !,ma- toP.ėl n nuskandino -------- ----- ~ .
sijoj ir Afrikoj. Ir jie daug Petrapilio suvažiavimas gin- toks okupantų patvarkymas tas L. Piuseika. Tiesom paša- rn; v oaeru laivynas. Pnesas už Amerikos piliečio 1917 ;!e]? uimu naturalizuotis, 

si ir dėl to seimo: ar lie- gali išrodvti kvailas. Bet jei kvmas komunistams iš’odo rai nieko nežinojo; ja- metais ir žinau, kad per ji aš loclę* nespėja greitai visas-----. l -------- . ---- ... ---- ------------- guk

kopiją?
Klausimas: Aš ištekėjau tH?se* kur dau£ atsiv}U Pa

ciais ir į oifcigiamaji Rusijos \egijuj \nn? piupjianuos j aivijų u esmą. /\r n ne- ‘.----  r------- - nui yia tu pniwsRus pupie
laiku Seimą visai neiti? ,priemone prieš nacius.Mato- sa, kad Stalinas užgriebė ėmiau ir paskelbiau, kad los dingusios. Kas man da

<ijos? Ar ne tiesa, ;iena® niu^-ų lėktuvų laivas ųar daryti? Aš gyvenu neto 
•" i- r-.. ■žnvn “Tr ač čia nurlarian i:____

popieras.ties.
Bet kaip tik tuo 

jiems atėjo iš Amerikos pa
Klausimas: Aš noriu tap

ti Amerikos piliečiu, bet ne
žinau kaip. Ar negalėtumėt

Lietuviu ceima« negalėio te’ balius Haa- pusę Lenkijos
galba. Anglai atsigriebė ir 5it • klaitimais nusitarti ir kon ^.stark: Gkunb kuris kad Stalinas 
šiandien jau baigia vyti ęk;io Smetoniuka* na«ako- yra Pa?^raukęs ?u savo vai-, landi ją ir daug kitų mažų 
priešą iš Afrikos. i^įo tik c,ž.iaJ An?li« 5 r^?,kali!

Kiek Amerika galėjo pri-kairieji elementai, kuomet!^ nacius. Jur, didelius tmt, Naujienas ,, “Ke- 
statyti anglams tos pagal- ištikrujų išėjo net ir tokia
bos į Egiptą? žmonės, kaip gen -Narius-, non „„„ veida ---------

Bostoniškio dienraščio *1 a' '• ' ' ,‘P1' Haakono ūsais, publikoj kil- Andriulis savo
bendradarbis sako, jog da- z|noniy Smetonos dlkta- 
bartiniam anglų žygiui Egip- turos ram9CIa •
te prezidentas Rooseveltas Situs dalykus turėtų žinoti norvegai tuo budu veda pro- naudos iš terliojimo Sovietu kur mus atakuoti, 
nusiuntė ginklų ir amunici- ne tiktai “tautos vado”
jos už §600,000,000 su vir- dinis,” bet ir visa smetoni- kuris eina kartu su Jungtinė- naškutini šaltini p. Grigaičio kuriai rupi karo laimėjimas, zacijos ofise. Kai paduosi t k pnmrnnn pniin. 
Eum. Tarp nusiųstų daiktų ninku kompanija, kuri taip mis Tautomis prieš “ašį.” biznio. Politiniai jis jau se- negali tokių žinių skelbti, paklausimą ir gausi atsaky- cy “ for Ame,ican Unitv" 
buvę daugiau kaip 1,000 or- mėgsta svaidyt akmenis Į Iš kitos gi pusės, kuomet nai nulius...” kuriomis priešas gali pasi- mą, tada tamsta turėsi pa- 992 Fnurth avp York
laivių, 20,000 trokų, šimtai socialistų daržą. [aktorius išeidavo scenon, Jeigu Grigaitis Andriuliui naudoti. duoti peticiją Į tą patį ofisą “’ FLIS

užnuolė Fin- zr,vo- “Ir aš čia Padariau li nuo Philadelphijos.
klaidą,” sako prezidentas. Atsakymas: Kreipkis tam- *'**;««
“Mncii laivvnn admirolą-; ♦ • tt c i - F 7- p mataiti, KU» man tuo reikaluAl ūsų laivyno actmnoias sta j u. S. Immigration & kreiut^ ir ka« Harvti^

...............................laba. mane kritikavo, kad Natūrai iz ati o n Office, Reį'kalimra
usus. Ii kai tik kuris akto- leivį,” kad jie pasakė tikra «s atidengiau priešui labai Franklin Trust Bldg., Phila- KciKanngų
. ius Norvegijoj išeidavo sce- tiesa ? svarbią karo paslaptį. rtelohia. Pa., ir paklausk, ka- čmoį Common“cil to

--------  Visuomenei tokios zmios da ir kur buvo tamstos vyras An.P)1- TTn:tv Porasvk
/' buvo ar nebuvo, o priešui ios naturalizuotas. Paklausimą ta; jjtajg.ai ^j5ka jr paaiš.

davo kaiščiausi aplodismen- šneka: “Iš visa ko matosi, >e galo svarbi informacija, reikia duoti ant tam tikros kjnk savo atvykimą A- 
tai. Taigi naciai suprato, kad kad po šiam karui nebus nes jis tuomet žino kaip ir blankos. žinomos kaip Form ,rp,;kn"n kfl;n ijo-a; čiu Xvp

►s iš terliojimo Sovietu kur mus atakuoti. G 76. Tokią blanką galima nj jr ,)rj^urk‘ ka^ norj natu-
Įpė- pagandą už savo karalių. Sąjungos. Tai išdžiovintu Taigi aišku, kad valdžia, gauti kiekviename natūrali- i«t«io-n« ad
oni- kuris eina kartu su Jungtinė- oaskutini šaltini p. Grigaičio kuriai r”"’ Kg
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KAS SKAITO. RAŠO
į TA? IHK1NOS NF.PR AMERIKOS LIETUVEJ GYVENIMAS 1

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

ŠIURPI TRAGEDIJA LIETUVIŲ 
ŠEIMYNOJE.

Brazilėnai Pasiruošę Kzro Veiksmams

Nenorėdama skirtis su savo jos, Dvariškių kaimo Gi jos 
svetimi, kuris ėjo į karą, Ma- vyras, Jonas Madijauskas, 

dijauskienė nutarė mirti kilęs iš Marijampolės ap
kartu su juo ir atsuko gazą. skilties, Kvietiškių vals- 

Y._Ma-Amsterdam, N. 
d i jaus kų šeimynoje čia Įvy
ko šiurpi tragedija. Klemen- 
tina Madijauskienė, kur 
pirma gyveno su dviem savo 
sunais ant farmos netoli nuo 
Amsterdamo, vieną jų jau 
išleido aimijon ir dabar ant
ras įuošėsi eiti. Negalėdama 
šito pakelti, motina nutarė 
numarinti ji gazu ir 
mirti su juo.

Jaunesnysis jos sunus Vy
tautas, 21 metų amžiaus, 
kaip farrnerys, buvo laikinai 
paliuosuotas nuo militarinės 
tarnybos. Bet kadangi moti-, 
na savo farmą pardavė, tai 
jis nuėjo ir įsirašė į marinui 
korpusą. Panedėlio rytą, 
lapkričio 9, jis jau turėjo iš 
eiti.

čiaus, Adomiškių kaimo.
Savo lietuvišką pavardę 

Madijauskai yra pakeitę A- 
merikoje i toadik, ir tokiu 
pavadinimu šita jų tragedi
ja buvo aprašyta Amsterda
mo laikraščiuose. Nabašnin- 
kas sunus Vytautas buvo va
dinamas Wnliamu.

Šis aprašymas yra paim- 
Pat*: as iš Amsterdamo “Evening 

Reccrder,” kuri mums pa
siuntė musų skaitytojas, 
draugas F. Shultz.

GARY, INDIANA.
Atsakymas SLA Bariui 

Grakiui.
kia matosi Brazilijos kareivių grupė armijos parado metu Rio de Janeiro mieste, 
žiurėjo pats respublikos prezidentas Vargas. Brazilija yra ap>kelbusi karą ‘'Ašies 
bėms ir daug padeda Jungtinėms Tautoms, nors kovose kol kas da nedalyvauja.

VIDAUS FRONTAS
(Office of War Information >.

Mechanikai Jungtinių Vai- li greitu laiku išmokti patai- 
stijų armijos arsenalų ir syti ginklus, patikrinti bom- 
signalizacijos korpusui. bų rėmus, išbandyti taikyk-
Mes vedame meehanizuo- llus įr būnamų ginklų me- 

chanizmą, prižiūrėti, kadtą karą. Tankai, radijos, or
laiviai ir mechanizuota arti
lerija dabar yra sprendžia
mi veiksniai kiekviename 
susirėmime.

Milžiniški musų dirbtuvių 
darbai, kuriais pagaminami

piecizijos instrumentai ir 
susisiekino sistema butų gė
loj tvarkoj.

Tai yra vyrai nuo 18 iki 
44 metų amžiaus, viengun
giai arba vedę, kurie gali Į-

tūkstančiai orlaivių, tanku ,odJ* /avo sugebėjimą ir 
’ vra tinkamai fiziniai aimi-ir kanuolių, paruošimas vy- 

rų tais orlaiviais skraidyt. .’<« lauko tarnybai
tankus operuoti ir šaudyti iš . kur,
tu kanuolių, gali nueiti nie- uesnasyti tuojau, nieko ne
kils, jei nebūt kas prižiūri, Mukdami, kad musų Kai o 
l ud tinklui h„t„ aparatas galėtų gerai veikti.

ie tuii 
nieko ne-

kad pagaminti ginklai butų 
laikomi reikalingoje tvar
koje. Kiekvieno artilerijos 
karininko ir kiekieno artile-

SLA narys Grakey rašo 
“Keleivy,” kad mes neorga- 

Motina pradėjo verkti, nizuojame jokių gvardijų 
laužyt rankas, sielvartauti, prieš SLA Pildomaną Tary- 
Tėvas kartu su šeimyna ne- Dą, tačiau daugumas narių 
gyveno. Nedėldieni sunus nepatenkinti dėl 15 centų 
nuėjo pas jį ir patarė, kad ekstra mokesčio. Ką tai reiš

AKRON, OHIO.
Lietuviai dirba Amerikos 

labui, o komunistai sa- 
botažuoja.

jis ateitų ir nuramintu moti- kia? Ir ką reiškia, kad SLA
->• J56",1; Madijauskas nu- 284 kuopa užsimokėjo uz sikšt(,kai/ Tiesa.
ėjo, bet Madijauskienė 
davė perkalbėti. Jeigu
kutinis ios sunus išeina, tai Metų? Dėl pakeltos mv»wr i „„ ti™™’ i cia no.-tre veikimo iau ne taip daug L monjai nesą ko gyventi; ji nuei- ties nei vienas bLA narys 
sianti ant geležinkelio ir pui- viešai neprotestavo, tik plo
sianti po traukiniu, kad ją testavo finansų raštininkei 
suvažinėtų. (tas reiškia, kad jie

Tėvas
kitoj
pati . .
du kartu nueiti pažiūrėti mo- baigta, 
tinos, bet ji jo neįsileidusi.

Tą vakarą, kai sunus par 
ėjęs namo atsigulė (jo kam 
barvs buvo šalia virtuvės)

Važiuokit automobiliu
Parado .karininko ir kiekieno artile- susidėję,
valsty- • vistų būrio, aptarnaujančio Važiavimas susidėjus yra 

'kanuolę, užnugai-ų turi buti svarbiausis uždavinys pen- 
dar desėtkai vyrų bazėse, kių padangų programoje 

BROOKLYNO LIETUVIŲ ORGANI- kurie vaidina esminiai svar- taupyti gumą. Niekas ne-
vipi/p CITQf 7? 7Y’IZ7Bf 41 rolę karo veiksmuose, gaus papildomo gazolino
Z/ZiLlJę oL o/itiiV/i-l/a/ii. Tai yra radijo operatoriai, kiekio, reikalingo vykti j

... . . , , .. 77~i • • x tu* x ginklininkai, lydytojai, me- darbą ar važinėtis biznioVis.i juose dalyvaukite. uz .kokius surusintas lietu- fa]o darbininkV ir kitokie reika!ais, jei jis nepriklau-
šv. Jurgio Draugijos pnes- vius. Šv. Jurgio Nar,.. , ; ti technikai

metinis susirinkimas įvyks rys prie kokios nors grupės, 
kuri naudojasi automobiliu

veikimo jau netaip daug Union avė. Šis susirinkimas nis susirinkimas. Šis susirin- mušti,” kaip Prezidentas ne- p^a važiavimo 'grupe «u- 
kaip būdavo, bet vistiek šis- bus svarbus, nes bus renka- kimas taipgi bus svarbus, senai pasakė, mes turim bu- č" ... tinkamu eli
tas veikiama. ma dalis valdybos. Draugi- nes jame bus renkama dalis ti gerai ginkluoti, gerai išla- nrilmrmin ‘ nom

Čia yra 2 SLA kuopos, so-!jai svarbu išrinkt gerus virsi- Kliubo vaidybos. Tad kiek- vinti ir visiškai suderinti.

kavo Amerikos Raudona- litikos.
uaoarumu metu oignauza- • • , • „ . x

Šiandien šv. Jurgio Gruodžio 9 d., kaip 7:30 cijos Korpusas ir Arsenalų į,*“jįe "gaus Aidimą pirktis

io nui kzliolinę paipą ir antrą jos turime tokių narių, kurie iš gjc Brazas. Nors tas vyrukas šimtmečius smaugė, 
i Įvedė į sunaus kambarį, pašalpos gyvena ir kurie ne- mažai teišmano, bet visur mylite Lietuva ir li• ** I “ Z'"'* • <4 1 i va r-r r* v z-k 1 r + v zl v v z-s 1 » 1 v v v I Y • 1 1 _ 1 __ _ T1 __-I _ A _ — 1— — A. _ — Y_  T. - — — * —

motina prijungė prie gazi-
<Xv« Ja

guminę • • • - - ■
gala .
Duris uždarė. Sunus miego- gali 
jo ir nieko nejuto.

Tuomet motina atsisėdo 3° 
parašyti laiška vyresniajam bendrai 
savo sunui Juliui, kuris jau ^ed-I 
tarnauja armijoj. Vėliau tas A. Grakey karna apie dai. komisija buvo nutaius,;Kaip vienas broliukas rengė 
laiškas buvo atrastas ant bLA seimą, kuris visų kuo-kad visi ios nariai nusipirktų, “išleistuves” kitam b. o- 
stalo. Jo turinys toks: pų neatstovavęs. 0 kas dė: Įžangos bilietus. Nutarta ir liukui.

“Aš rašau tau paskuti:
laišką, bet išsiųsti jo negalė- ,na j. A. Grakey delegatu, r. i p u nadarvti

užsimokėti

Kas tik dybos. Kiekvienas kriaučius
lietuvius, privalo ateiti į šį susirinki- j--e

II gUIIILTO

imamos padangos būtiniems 
reikalingieji vyrai reikalams. Vienok visi au-

išvengiamai nukentės.

duobių, lenda ir kelia lermą. Įlindo ateikite Į šv. Jurgio Draugi- mą ir atiduoti savo balsą už esmęje yra žmonės apsipra- tomobilistai turės sumažinti
17 K Q I Iz hnk/\ l.’i rrn iv crinnn L'itn L’O rvno’mne '/mnnne i . __ ..(Šiuo atveju Giakey kalbė- ir į Politikos Kliubo komisi-jjos susirinkimą ir atiduokite tinkamiausius žmones į lo- ji 

jo ne apie 284 kuopą, bet kad trukdyti jos darbą, savo balsus už lietuvius, o ne kalo valdybą. Kriaučius. m
apie visą SLA. Rengdama minėtąjį vakarą 

Raudonojo Kryžiaus nau-

su mechaniškais instru- važinėjimąsi kiek tik gali- 
mentais. Tai yra telefono ir ma, ir jie turės pridaboti, 
telegrafo žmonės, radijo kad padangos butų tinkamai 
operatoriai, mechanikai, išpustos; jie turi reguliariai 
elektrotechnikai, metalo patikrinti savo padangas ir 
darbininkai, garažų mecha- važiuoti ne greičiau kaip 35 
nikai, laikrodininkai ir tie, mylias per valandą. Tiktai 
kurie liuoslaikiu užsiiminėja taip mes galėsime aptamau-

Raudonaiam!n eo« šaligatviais. Armijon mėgstamu mechaniš- ti automobiliais butiniausĮ
naucionajani!?askelbs^ Rad rengia ^leis- neina Turbut laukia kad tas ku darbu’ Tokie zmones susisiekimą. OWI.? -------------- --------.---- - - -------------- ------

CHICAGO, IIL. usipakavo i baksus gėrimų 
likučius ir su viskuo išėjo, 
palikęs visus svečius, nors 

i buvo dar tik 11 valanda va- 
. karo. O tas jo grinorius da irto kaltas? SLA 284 kuopa už drauanu pasidėjimą už- -r, i j • u • i karo. O tas jo grinorius da ir

*nį buvo išrinkus Į pereitą sei- mokėti' kad tik daugiau pi-L. Buvęs k?aais^ .gibonus šiandien vaikščioja Chica- 
lė- »no T a riv-iVm- Joiorrof,,   i u.: —i.— i cia sumanė pasipinigauti ir šaligatviais. Armiion

es savo gnnoriįu ore, 
is jau išeisią 

eklamavo tą
. . v • . . , . kitose kuopose buvo tokių 0 kai reikia Ameriką parem-f!5asc,1U0;et lr
bef nenoriu kad ir atsitikimų. (Taigi Grakey ti, tai nei penktuko neduo-į*aG ateltų .

— _1_X rašė teįgyhę kad daug kuc>_ da, Amerikai neduoda nei > salę Patbamde
pų seime nedalyvavo. Dė1 cento, tačiau rėkia, kad A-

merika atidarytų antra fron
tą Rusijai ginti. Rykšte.

turėjau du sunu; vienas man 
jau žuvo,
kitas žūtų. Mano širdis plyš
ta nuo skausmo kad reikia 
su jumis skirtis. Man gaila ko tat ginčytis?—Red.) 
palikti jus be motinos, bet 
turiu pasakyti jums sudiev, 
mano sūneliai.”

daugiau
parapi-

Bet kadangi žmošįgs tą 
melagi gerai pažįsta, t

o broliukas surengtų jam 
Įfcėr |ita? “išleistuves.”

Raseinių Magdė.
CHICAGOJE GRIAUJA TAUTIŠKĄ 

LIETUVIŲ BAŽNYČIĄ.

Grakey netiktai susirinki
me agitaciją varo, bet da ir

„ ,-v . i • viešai per laikrašti agituoja.P^deho lytį kaimynai R £ irmininku> šit< 
astebeio. kad iš Madnaus- i x-r r - zttpastebėjo kad is Madijaus- , ; negražu. (Kllopos ir. 

kų buto dvokia gazas ir ne- nlfninka« 'turėg ^vo 
simato nieko vaikščiojant., f H j eikgti
Buvo pasauktas nuo kampo v;ešaj / ~ «kio ne. gavo sios
policmanas, kuris išlauže J -----------

MONT, IND.
Nelaimė parako dirbtuvėj.

_ Čia yra United States <<t„ntiška bažnvčia” dar ve-
daug svečių .jis susilaukė. įPowder C<) parako du'btu- !ionio\-yskupo” Mickevičiaus
Atėjo tik apie 2a asmenys, ve, kur ir as dirbu. Sąvaitę . . • D , • rjaula

Kad liktu daugiau pelno, atgal vienam dirbtuvės sky- Uabai auja.
rengėjas nei muzikantų ne-yliuje Įvyko sprogimas, kuris Tautinė maldykla buvo 
?amdė, nors skelbimuose ža-! du darbininku užmušė ir 3 gražioj vietoj, prie Union ir 
dėjo duosiąs “gražią pro-’-sužeidė. Laimė, kad dirbtu- 35-tos gatvių kertės. Ją ge- 

. gramą” ir laikrodėlį broliui.[vė padalyta Į daugelį nedi- rai žinojo nevien Bridgepor- 
«! ^ad žinotų armijoj kada at- dėlių skyrių, kurie yra vie- to, o ir kitų tolimesnių apy- . .aiie. p ie>-yDesi „ , . • ‘ njl~ nnn kito atskirti nvli- linkiu lietuviai: nors melstis

WATERBURY, CONN.
34 lietuviai gavo pilietybės 

popieras.
Šie lietuviai bei lietuvės

... . , gražumo. Juk dėl to mes ir P°Pieras- .duris ir paaiškėjo visa tra-įž demokratij kovojam. „ p/ras Barisas,
gėdija. Lovoje gulėjo be gy- kad kiekviena« gaIėta lafal Sutkus 
vybes ženklų jaunas Vytau- vaj k ; * nuomonę. Semetes
tas Madijauskas, o ant že
mės, šalia lovos, ant patiesto 
matraco, taip pat be gyvy
bės ženklų gulėjo jo motina. 
Į tą kambarį buvo įvesta iš 
virtuvės guminė paipa ir per 
ją ėjo gazas.

—Red.) S. Paškauskas.

iau
Policmanas tuojau gazą Pačiam

',\Q
Chicago, IU. 'nori likti. Jie butų atėję į

Bridgeporto apylinkėje, tautišką bažnyčią.
iT«it a Chicagoje, buvo žinoma, Kun. Linkus turėjo užleis-
Lnitea blate, _ .------ tj šitą bažnyčią kita. O no

rinčių tos vietos buvo; bet 
jis neturėjo reikiamo gabu-
mo ir nenorėto pasirodyti 
tokiu esąs, mat, gal kitas bu
tų visai kitaip tą vysk. Mic
kevičiaus įsteigtą vietovę su
tvarkęs. Kun. Linkus taip ją 
nugyveno, kad nei jam, nei 
kitam nieko neliko, žodžiunas nuo kito atskirti pyli- linkių lietuviai: nors melsti

mais, taip kad vieno sprogi- retas teatėjo, bet dažnas lan- TTžhXa ir
KT n- vr □ i , ,• u x -x -• mas nepaliečia kito. Kitaip kė ten rengiamus sekmadie- r, , g.’, T . 1 ,

;ur, Nelhe Magdalena baro precelių.' potedo cips |fc ž d daugiau nio vatai air pasilinksmini-!1’110 be vietos. Taulmyla. 
Viginas,br nueantro_ rauginto agurko. ižmonilJ R. Bumbulis, mue. Paskiausia ioje kunigą- ~

vo kun. Stasys Linkus. Jis ir 
LIETUVIŲ LAISVĖS MY- nugyveno tą maldyklą iki

įsikelti japonų mušti.
Petras^ Užkandžiams padėjo prie

Pranė Dranginienė, Mari jo- Vienas po kito žmonės pra-1 
na Grebliunienė, Ona Le- dėjo eiti laukan. Kai salėj 
nartavičienė, Ignas Paulaus-: liko tik keli asmenys, tai 
kas, Vincas Visackas, Malti- vienas sportas padėjo pen- 
nas Šatas, Juozas Barakaus- kinę ant baro ir sako rengč

PORTLAND, ME.
Pas mus jau žiema.

Šiomis dienomis pas mus kas, Ona Janavičienė. Ona jui: “Duok jiems išsigerti, 
pasirodė tikra 

Poitlando
žiema. Pranskietis, Julius Girchis, Rengėjas penkinę pasiėmė, 
mieste Viktorija Elsbergienė iš bet su fundu nesiskubina.

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
VVAUKEGAN, ILL. 

VALDYBA 1942 METAMS. 
PIRM.—Juozas Mačulis,

906 Prescott st., Waukejęan, III. 
PIRM. PACELB.—F. SedoravUia, 

733 Lincoln st.. VVaukegan, JU.

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

dešimta savo

užsuko, atidarė langus ir du- sniegas tik apspiaudė gat- Naugatuck’o, Jieva Šapienė, Kištelėjo vienam kitam poiPROT. rast.—Susana 
ris ir pabandė daryti dirbti- ves, bet kitose vietose, kaip Elzbieta Matuliunienė, Ane- stiklelį degtinė?, bet ir tie 
nį alsavimą. Vaikinas buvo South Paris, prisnigo apie lė Adelė Norkus, Agota San- perpus nepilni. Viena mote- 
negyvas, bet motina pradėjo 5 colius sniego. Temperatu- kuvienė, Juozas Juščius, ris paprašė, kad ir jai duotų; 
alsuoti. Pašauktas policijos ra nukrito iki 10 laipsnių Viktoras Samuolis, Marcelė sako, juk užmokėta už visus, 
vežimas greitai nugabeno aukščiau zero, ka? reiškia Jakubaitienė, Karolina Sin- Rengėias ištraukė iš po baro 
abudu i Amsterdamo ligo- 22 laipsniu šalčio. kevičienė, Stanislava Butno- stikliuką su tiunučiu degi
ninę. Lietuvių čia yra keliatas rienė, Juozas Kazys Tučkus,;nės ir pastatė jai. Moteris,

Rašant šiuos žodžius, jau- šeimynų, bet visuomeninio Pranas Dovidaitis, Nellie užprotestavo. Sako, aš neno- 
nasis Madijauskas jau palai- veikimo tarp jų nėra jokio. Martinkus, Juozas J. Bau- riu to, kas liko kito neišger- 
dotas. o motiną daktarai ti- Gyvena kiekviena? sau. žas. Juozas šnielius, Jozefi- ta. Rengėjas paėmė stikliu- 
kisi išgydyt. Senas žvejas, r.a Naciunienė, Ramon Ma-: ką ir vėl pakišo po baru. Ir

Klementina Madijauskie- M ' IP gzW>1AfiyM.s' Pa^ Pliauskas iš Naugatuck’o,' taip ši moteli? negavo nie- 
ne po tėvais yra Navikaite; M Ausrust Bcbei. vertė v. k. r Mary Vitkauskiene, Verom-iko

730 McAlister avė., NVaukejran, III
IŽD.— Kazimieras Vaitekūnas,

726 Eiffhth st., Waukegan, III.
FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bros 

111 McKinley avė., Waukegan, Ilk
KASOS GLOBĖJAI — D. lauraitis. 

G. Grinius.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus,

M. Kernagis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl- 

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pie

praradimo, nes nesirūpino)
nei jos taisymu, nei išlaiky-;_________ ______________
mu; kas išmušė stiklą lan- AMŽINOS DAINOS.
ge ar duryse, tai užkalė sena Šioj knygutėj telpa 44 reriaosn?
cV*,f/‘lo • tai iriic: j1 u 11ei Jovaro dainų. Jos tinriji dekiamaci-SKaraa, jei Kas ,<eną pauze, ioms ir dainavimui. kaįp nam5ę> tojp
irgi bile kaip tam sykiui UŽ- ir susirinkimuose. Pusi. 32......... 15c.
kimšo, kad vėjas nešvilptų,
ir daugiau nieko. WORCESTER, MASS.

CHESTNEf’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.
90 MILLBURY STREET 

WORCESTER. M ASS.

Sakoma, kad Čapas buvo 
davęs keli? šimtus dolerių 
paskolos ant tos bažnyčios 
5 lotų. Žinoma, kad dabar 
jis gailisi. Jei toj vietoj butų 
buvęs darbštus ir uolus kuni- 

Sgas.'butų galėjęs prigyventi 
tiek parapijonų, kad dviem 1 
kunigam butų vietos užtekę; 
mat, yra daug tikinčių lietu
vių, kurie romiečių šeiminin
kavimo bei tvarkos nepa
kenčia, o be maldyklos ne-

PAPABCIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyraa; (2) žy- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai-

JI yra kilusi 1S Punevezio ap- Yra tai svarbiausia ir geriausia kny- ka Paskuviene, Balis Liut- Kai pamate, kad daugiau L ^?ok ? pnetarua,
sknties, Truskavos parapi- klausime, pusi 4». i»i5m. .. $2.00 kevicius. P. M. biznio jau nebus, rengėjas-----------------------------------
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
Kaip pasidaryt namie pysime tenai, kur nėra van- - . .

„a.,, r',- ....nJanc1 ! m v. N ei vienas iš (aai įan kaimo <rvvpntn i
Kaip pasidaryt namie pysime tenai, kur nėra van- 

g erų trąšų. ' dens'spaudimo. Gi vandens*
Trąšos kaštuoja pinigus, spaudimą galima rasti tiktai

my. Nei vienas iš Ciariari kaimo gyventojų
______ _ _ Labai sielojosi savo brolio likimu- jfgemoju .ne8utiko keliauti. Tada admirolas

Bet fairaeiys gali p^idZryt pakalnėse. Jungtinėse Vai- prikalbėjo, kad vyktų su šia ekspedicija,! >fak* ?ul™h septyms kurie atrodė protm- 
geru našų ir be dideliu lėšų. rijose ir Kanadoje dažniau- nors tas labai nenoromis sutiko. Graužėsi i geZn? l.r daa^iau kntyrę. Įvanionus auko- 
Reikia nupirkti bušelf pras- sia vanduo randamas pieti- ir dėl sunaus Ferdinardo, kad jį pasiėmė ?1S,be? maldavimais indėnai stengėsi įsva-
tos druskos ir sutirpint van- niame kalno šone. Geriausia su savim: jis dar toks jaunas ir vargo ne- ^uo!1 belaisxluį- Kolumbas jiems pnzade- 

H • • • ... . » jo, ka(j mek0 blogo suimtiesiems nedarys
ir netrukus juos paleis namo.
KOLUMBAS ATRANDA COSTA R1CĄ 

IR KITAS ŽEMES.

Spalių 5 d. ekspedicija iškeliavo toliau. 
Pc kelių dienų kelionės ji priplaukė gražų 
ir turtingą naujos žemės krantą, kurį ispa
nai vėliau praminė Costa Rica (t. y. Tur
tingas pakraštys), o čiabuviai ji vadino 
Caiibaro. Laivai, suradę vienoj ilankoj pa
togesnę vietą, Įmetė inkarus. Indėnų būriai 
grūdosi pamatyti Įdomaus reginio. Viskas 
juos nepaprastai stebino: balta europiečių 
odos spalva, jų drabužiai, barzdos, dideli 
laivai, ginklai. Bet kai pamatė, jog šie 
keisti keleiviai lipa ant kranto, visi dūmė 
Į krumus, kiek kojos nešė. Ir tik vėliau, pa
stebėję, kad tarp tų keistuolių esama indė
nų, taip sakant, savų žmonių, ir matydami, 
kad tie ateiviai nieko bloga jiems nemano 
daryti, atsipeikėjo ir, nedrąsiai dairyda
miesi aplinkui, ėmė rinktis mažais būre
liais ir eiti artyn prie keleivių. Indėnai bu
vo apsikarstę gryno aukso papuošalais; tai 
rodė, jog kraštas via turtingas. Jie šito me
talo per daug nebrangino: už mažmožius 
keitė Kolumbui didelius jo kiekius, čia pat 
mainais jam pasisekė įsigyti keliolika pu
sėtino svorio gabalų. Be to. ju nurodyta, 
kad šito metalo esama apsčiai kiek toliau, 
kalnuose, o ypačiai toj sritv. kuria jie vadi
no Veragua, esančioj maždaug už 20 lygų 
nuo vietos, kur ekspedicijos laivai buvo 
sustoję.

Išvargusiems ispanams šitokios žinios 
sudarė vieną malonumą. Troškimas greitai 
pratobti atgaivino jų išsekusias jėgas, jie 
tuoj pasidarė tvirtesni.

Spaliu 17 d. Kolumbas paliko gražiąją1 • *" w 1 • 1 J 1 • * • • ”

ton paimti medinių pelenų ir padaro kokią nors kilpą, 
sumaišyti su tuo vandeniu. toto j kilpos, galima paimti 
šitas mišinys vartojamas ^de koki lentgalį, išgręžti 
kompostui daryti. Kompos- aPto dviejų colių skylę, ir tą 
tas dalomas iš visokių šiukš- tontą prikalti piie dviejų 
lių, išmatų, lapų, žolių, mai- kuolų. Paskui paima ilgą ge-

taip tragiškai mirti, nes žinojo, kas lauki; 
ekspedicijos narių, žuvus jos vadui...

Tačiau dangus lėmė kitaip. Didysis Jū
reivis dar turėjo gyventi. Ir jis pasveiko.

Ilgai putojusi jura nutilo: pasidarė ra
mu. Rugsėjo 14 d. ekspedicija priplaukė 
kitą priežemį; jį pavadino Gracias a Dios.

Apkeliavęs Gracias a Dios priežemi, 
Kolumbas plaukė toliau, pietų kryptimi, 
Mosquito pakrantėmis. Žemė vietomis bu
vo labai derlinga ir gausi sriauniomis upė
mis. Gryname kaip kristale vandenyje žai
dė Įvairios rūšies žuvys. Uolų iškyšu
liuose ir tarpekliuose prieš saulę šildėsi be
galės keistų nematytų šliužų ir krokodilų. 
Iš lėto keliaudami priplaukė dvyliką gra
žių salelių, kur juodavo citrinų miškai, pil
ni prisirpusių geltonų vaisių. Užtat šitas 
salas pakrikštijo Limonares vardu.

Malonus didingi vaizdai, švelnus oras, 
naujos plačios vietos, begalinis gamtos į- 
vairumas kėlė keliautojų nuotaiką. Jie 
plaukė vis tolyn ir tolyn. Rugsėjo 16 d. 
vienos upės žiotyse sustojo pasiimti van
dens. Keli ispanai mažomis valtimis per
sikėlė ant kranto. Bet begrįžtam Į laivus 
pakilusi smarki juros srovė juos visus pra
lijo! Kolumbas šitą upę pavadino “Ei Rio 
del Desastre” (Nelaimės upė).

Su dideliu širdies skausmu paliko Ko
lumbas šitą vietą ir nuplaukė toliau. Rug
sėjo 25 d. (1502 m.) didelė audra privertė 
ekspediciją sustoti užvėjyje, tarp sausaže- 
mio ir vienos salos, kurioje augo palmės, 
bananai, cocoanutai, kvepiantieji augalai, 
gėlės

ležinę štangą, Įstato viršuti-; 
ni jos galą Į minėtą kilpą ar 
skylę, ir pakeliant aukštyn 
muša tą štangą i žemę. Mu
ša ir suka. Kartais vanduo 

tuojaus ir sauja
žodžiu, viskas, išskyrus tik aukštyn kaip fontanas. Ta-
plytas ir akmenis, viskas ei- d? stan"« !st?V.kl?.. lr tL0Jl 
na i kompostą. Visą šitą padaro sulinei!, arba
šlamštą deda eilėmis i krūvą metalinę vamzdi iri
ir apibarsto aukščiau minėtu vandP.? Pei. bėga. bet.§*' 
mišiniu. Mišinys padarytas nau įkasti sulinėhs ir Įdėt 
iš druskos ir kalkių ar pele- ^kmenu nntinj arba įstatyti 
nų, greitai tas išmatas suėda svarią bačką be dugno. Ta-j 
ir paverčia labai geromis da y andens. visuomet bus j 
trąšomis. I koki mėnesi ar 6 užtikrinta atsarga ir bi.e ka-į 
savaites trasos būna gata- da galima pasisemti keliatą 

viedrų. Jeigu šaltinio gręži
mas neduotu jokiu lezultatų 
vienoj vietoj, tai reikia pa
bandyti antroj, trečioj, ir 
taip toliau, nakol bus patai
kyta ant vandens ‘‘gvslos.” !

kagalių. šakų, bulvėnojų, 
komų stiebų ir tt. Jeigu pa- 

istųnpa višta, katė, šuo ar
kas kitas, tai ir juos i kom
postą verčia. Atliekama žu
vis, kaulai, nušautos varnos, prasimuša

—Tegul bus pagarbintas, jau, kad su tokiu meškos ne- 
Maike, su tavo atsakymu: nuversi nuo kojų. gali tik su- 
ant amžių ir amen. koliečyt, tai tada ir pačiam

—Tėvas vis garbini ir bus liestai. Taigi aš persi- 
garbini, bet nieko už tai ne- žegnojau id davai bėgti. O 
gauni. meška paskui. Matau, kad

—O kas tau sakė, Maike, nepabėgsiu, tai Įlipau Į nie
kad aš nieko negaunu? di. Ogi žiuriu, ir meška lipa

—Nesimato, ką butum Jes, lipa kaip katė. Lipa ir 
gavęs. Vis ta pati pypkė, tas urzgia. Išsitraukiau soblę i: 
pats sulopytas švarkas ir tie pradėjau durti. Ir taip gi- 
patys kiauri batai. niausi iki vakaro. A akarop

—Maike, tie daiktai, tai meška nušliaužė žemyn ir 
šio svieto mamastis. Ir šven- atsisėdo po medžiu. As visą 
tose knygose yra pasakyta: nakti drebėjau
nesilakamvk ant žemišku

vos.
Kaip pasidaryti šaltini.
Šaltinio, žinoma, nepada-

marnasčių, katras vagis gali kos jau nebuvo.

Roosevelto Sūnūs 
Tikras Karžygis.

Dažnai nesiskutęs, barzda 
apžėlęs, bet visuomet pirmu

tinis kovoj.
Rrezidento Roosevelto sū

nūs James, kuris dabar tar
nauja Marinų Korpuse, jau 

ir meldžiau- pasižymėti nepapras
to žinai kad iš rvto meš- tu narsumu, ir jeigu jis ne-

butų Rooseveltas, jo vardas
r fomdS suėsti, ale —O kada tėvas taip sap- figuniotų stambiomis raidė- 

sloiokis. kad dusia nepa-navai?' • - mis pirmutiniuose laikraščiųstoroki?, kad dusią nepa 
pultu i velnio nagtis

—Ar tai reiškia, kad ap- vienji. tai aš verčiau eiriu 
siavus gerais batais negali- kokia burna išsigerti.

Kaip pasidaryt kalkių 
be krosnies.

Kalkės yra’ daromos iš 
kalkinių akmenų. Tam tiks
lui yra statomos krosnys, ku
rios kaštuoja nemažai pini
gų. Bet kur yra kalkinių ak
menų. tenai faimeivs gali! 
pasidaryti kalkių saviems! 
reikalams ir be krosnie-. Da
loma taip. Sukrauna krūvą 
malkų, kaip galima
y» ri iv onlr zuIIY 11 ciuncvvcniy

Šitą stebuklingą salą Kolumbas pra- j Įlanką ir pamažu slinko toliau, čia vienoj, 
minė La Huerta, t. y. Sodu. Čiabuviai salą čia kitoi vietoj sustodamas. Netrukus pa
vadino Quiribiii. Netoli nuo tos vietos, kui (siekė ir Veraguą, kurios tikrai butą turtin- 
ekspedicija Įleido inkarus, vienos gražios gos—ne tik auksu ir kitais metalais, bet 
upės pakrantėje, buvo nusidriekęs didelis taip pat augmenija, gyvija, gamtos grožiu, 
indėnų kaimas Cariari. Pamatę europiečių žemesnėse vietose, kalnų pašlaitėse; žalia-_ . « i • • v • j * J • • 7 • • w i • • • • • _ i * ■ • i — *

ma nuo velnio apsiginti?
—O kur tu matei, Maike, 

kad šventasis butų apsiavęs 
gerais batais? Visi jie basi. O 
jeigu katras ne basas, tai vy
žom apsiavęs. Bet Kristus ir 
vyžų nenešiojo, basas vaikš
čiojo. Taip pat ir visi jo 
apaštalai buvo basakojai. 
Matai, kelias i dangaus ka- 
ralystę siauras ir slydus, su 
batais tenai neikopsi.

—Bet kunigai, tėve, visi 
vaikščioja batuoti. Ar tai 
įeiškia, kad jie turės nuslys
ti i pakalnę?

—Maike, aš negaliu tau 
viską išvirozyt, ba ir aš ne 
viską žinau, ale aš žinau, 
kad perdaug mandravot ne

Maike, jeigu tu man ne- puslapiuose: dabar gi ta- 
nėra skelbiama, kad neisro- 
dytų, jog jis keliamas i did
vyrius dėl to, kad jis prezi
dento sūnūs.

. Bet ko valdžia apie jau
nąjį Rooseveltą neskelbia, 
tą dabar papasakojo laik
raščių atstovams patys ka
reiviai, kuriems teko su juo 
veikti.

James Poosevelt turi ar
mijos majoro rangą ir vado
vauja Amerikos ‘laide
liams” (užpuolikams), ku
rie yra tas pats, ką Anglijos 
komandininkai. Nesenai jis 
su savo vyrais išlipo Makino

TUOJ BUS 1,030.000
AMERIKOS KAREI

VIU UŽSIENY.
Karo Departamento sek- 

įetoriaus padėjėjas Patter- 
son sako. kad dar ši rudeni 
Amerika turės užsieny jau 
1,000,000 kareivių.

VOKIEČIAI NEBOMBAR
DUOJA ANGLIJOS.

Nuo lapkričio 6 d. iki šios 
sąvaitės pradžios vokiečių 
orlaiviai visai nebombar
davo Anglijos.

ciot uznega. Kai gerai įside- kas Remano daryti, kitą dieną patys priėjo baisais klykti, šaukti. Beregint subėgo jų
ra, skyle virtuje pridengia.. aityn, nešdami drauge ispanams Įvairiau- apie pora šimtų, apsiginklavusiu vėzdais,

m karsem a. na- ^ių'dcvanų: maisto, perlų, auksinių papuo- • nešinais, lankais, lazdomis, ir visi grūmojo
salų. Tačiau Kolumbas uždraudė savie- keleiviams, kad nesiartintų prie jų žemės,
siems dovanas priimti, tuo norėdamas sa- Kolumbas, matydamas, jog su šita raudo
tos gyventojus Įtikinti, kad tuo atsilanky- nosių gauia gėluoju vargu begalės susika’-
mu baltieji žmonės visai nenori jų skriaus-• bėti. isakė įgulai apsiginkluoti ir rorą kar
ti. Atsisakius ispanams priimti jų dovanas, Į tu iššauti iš patrankų Į orą. Galingieji šu- 
indėnai įsižeidė. Rytojaus dieną prisiartj- (vių balsai nepaliko be pasekmės: vieni in-

Nuo to karščio a- menys pa
sileis ir turėsiu geriausių 
kalkių, kuriomis galima iš
kaitinti tvartus, sklenus. ap
tepti sodu medžius ir galėsi-: 
te pasidaryti gerų trąšų.

Farmerių maliava.
Kiekievienas farmerys ga

li pasidalyti sau gere? ir pi- 
saloj, Pacifiko vandenyne, gios malevos savo triobom<! 
išnaikinti tenai japonų ba- ciba tvoroms numalevot.

---------------zę. Prie salos juos prive- Formula yra tokia:
TURKIJOJ DREBĖJO žė Amerikos submarina, o iš 2 kvortos nugriebto pie-1 

ŽEMĖ. 'submarinos Į salą jie išplau-no;
Pusė svaro gesintų kai kių;
6 unc. sėmenų aliejaus:
2 unc. vvhite Buigundv; 

pitcii.
3 svarai Spanish v. nite.
Tų dalykų galima gauti

rba ge-

r o prie ispanų augalotas, pagyvenęs, rim
tas indėnas su dviem mergaitėm—viena iš 
jų buvo kokių 14 metų, kita—8, prašyda- 
damas priimti jas kaip laidą, jog, išlipus

dėnai išbėgiojo ir kaip zuikiai išsislapstė, 
kiti, drebėdami iš baimės, pasidavė. Many
dami ispanus esant ne šios žemės padarus, 
parpuolė ant kelių pradėjo maldauti, kad

•i • ♦ i - Pereita sąvaitę žemės dre- kė guminėj valtyje. Kol pa-
leikia. Ot, as tau pasakysiu, tėjimas ’ Turkįjoj pridarė siekė krantą, bangos apver
tas man atitiko pei eitą ne- tunkių nuostoiįų. Kai kurie tė tą valtį 7 kartus. Išlipęs 
ce miestai rytų Anatolijoj ap- salon, jaunas Rooseveltas su

griuvo ir yra nukentėjusių savo vyrais užklupo japonų 
žmonių. i garnizoną netikėtai ir visą

__________ jį išnaikino. Paskui dar dvi
MIRĖ BUVĘS RUSIJOS dienas medžiojo japonų sar- kiekvienoj malevų 

KONSULAS. i gus toje saloje. Salon at- ležies krautuvėje.

—Gavai mušt?
—Da blogiau, Maike. 

I’er plauką tik smeities ne
gavau.

—Na-na?
—lessa. be biskio meška 

re™/baske. Bučiau pražu
vęs be paskutinio patepimo.

—O kam tas patepimas9 
Juk
karalvst

—Še
luvo. Tu žinai, kad mėsa 
dabar pabrango.

—Taip, žinau.
—Žinai, kad už 

porčapo dabar reikia mokėt 
beveik pusę dolerio, o se
niau būdavo tik dešimtukas. 

—Žinau, žinau, tėve.

ispanams ant jų žemės, indėnai nieko blo- iiems nieko bloga nedarytu. Aišku, Kolum- 
ga jiems nedarysią. Kolumbui nebebuvo į bui terūpėjo tik gauti žinių apie atrastąją 
kaip besipriešinti. Mergaites liepė apvilkti j sriti. Jokių blogu tikslų jis neturėjo. Išsi- 
drabužiais, nes buvo visai plikos, o savo aiškinu? reikalą, indėnai pasidarė sukalba- 
broli Baltramiejų Įgaliojo su Įgulos nariais imi. net bičiuliški. Ju kacikas nanrašė ad- 
aolankyti salos gyventojus. Įmirolą i svečius, maloniai pavaišino savo

alios skanumynais, ir dovanoto keliatą di-Indėnai priėmė ji su didžiausia pagarba. 
Pasodinę Į kaciko neštuvus, atnešė Į savo 
kaimą krykštaudami, mušdami būgnais ir 
iš džiaugsmo šokdami. Baltramiejus Ko- 
’vmbas apdalino juos Europoje gamintais 
blizgučiais. Paskiau pasiryžo iš jų ką nors 
sužinoti apie pačią salą, jos turtus, todėl

Ne\v Yorke gauta žinių, skrido du j’aponų oro trans- Kalkės angliškai vadinasi ekspedicijos notaiui isakė surašvti visas iš 
1 ad Belgijoj mirė Miehail Portai da,l,lgiaJU !ime- Jas i eikia nugesinti ju gautas infoi macijas. Kai tik šis išsiėmė,
Ustivov 80 metu amžiaus Rooseyelto “raideriai” iš- vandeniu atei am ore. Pas-Į plunksna, popierių su rašalu ir pradėjo ra

švara

GAUNA $137.000 ALGOS Roosevelto būrys paklojo piteh); tada supilti liku. Į 
PER METUS. iš viso 130 japonų, pats pra- pieną ir ant r?t ?a!o ūpaniš-

Kai Kongresas nustatė rasdamas tik 5 vyrus. Karei- ką kreidą (S anish v.hite).
1 ei • oi ac’j i viršininkų ai- yiab kurie dalyvavo šitame Tai bus balta maleva ir su ja 
gcm- §25,000 ribą, tai dabar sako’ kad jaunas Roo- galima padengtu 27 ketui-'

syti. indėnai, kuriems šitas veiksmas pasi
rodė kaž-kodėl Įtartinas, nusigandę išbė
giojo Į visas puses, kaip zuikiai,—mat, 
vargšai pamanė, kad norima juos užkerėti 
ar ką kitą blogą padaryti. Europiečiai 
iiems atrodė keisti padarai; juos laikė ne
žemiškomis būtybėmis.

Kolumbo laivai šitoj saloj pasiliko kelia
tą dienų. Kiek pasisekė sužinoti, aukso ten

džiuliu aukso gabalų. O šis, iš savo pusė 
apdalino juos veidrodžiais, peiliukais i’.’ 
kitokiais mažmožiais.

Rytojaus dieną Kolumbo pasitikti atėjo 
iau d'delis ių būrys, šokdami ir krykštau
dami ii nešte atnešė i savo kaimą, vadina
ma Cubiga. Visa aplinkuma lodė. jog šitos 
^rities gyventoju esama kultūringesnių, ne
gu buvo ligi šiol matyti. Ju lūšnos—ne pa
prastos lindvnės, bet padarytos iš molio. 
Nors auksiniai papuošalai, kuriuos iie var
toto. buvo grubaus darbo, bet iu ginklai ir 
šiaip Įvairus Įrankiai, padalyti iš medžio 
ar akmens, rodė kur kas jų aukštesni išsi
lavinimą, negu. sakysime, Ispaniolės gy
ventojų.

Su ypatingu dėmesiu Kolumbas teiravo
si Veraguos gyventoju apie apylinkes ir 
‘o’tolesnius kraštus. Guidų padedamas, 
rinko žinias, stebėto jų mostus, veido iš

neš, nemokant jų 
reikėjo pačiam susivokt 

Kaciko pareiškimu, rytuose esanti labai 
turtinga šalis Ciguara—ja pasiekti esą ga
lima sausažemiu per 10 dienų, žmones ten 
esa stiprus, turį ginklų panašaus darbi?, 
kaip ispanų; jie vara plačia ir pelningą 
prekvbą, turį savo didelius mie.tus ir pilis; 
vyrai, moterys, vaikai esą pasipuošę auk- 
-u; net kėdės, stalai, puodai ir Įvairus įran
kiai, vartojami maistui gamini, esą padirb 
ti iš gi yno aukso...

(Bus daugiau) ’

paaiškė'o kad Columbia ^veltas esąs tikras kąržyęs. kampius jardu- . , . , . ____ ____ _____
Bioadcartm" korporacijos JiS dažnai apžėlęs barzda, ‘koutu. Jeigu pageidauja- brolis, viename kaime užėjo didelį namą, rai«ka, visu3 judesius

Ir žiliai, kad netoli Ka-I prezidentą V Paley imdavo nesiskutęs ir basom kojom, ma kokia kito'Ja - .aiva, tai; kuriame buvo laidojami indėnai. Vienu Raibok daug kas reikė j
ledos kožnam reikia navai- per metus iš savo firmos bet visuomet pirmutinis ko- vietoj Spani ' v.nite, rei-, kūnai buvo balsamuoti, pliki; kitų—suvy- R-a(.iko „„Jiskimu. n
ęyt M87.000 algos. Dabar jis y°J- KaS..J° nepažįsta, nie- kia nupirkti 3 sva ai gelto-( n:oti medvilne poromis; visi gerai išsilai-

—Žinau, tėve.

duodant .du, nebuvo. Betyrinėdamas salą, Kolumbo

—Taigi aš pastanavijau $ 65,000. kad valdžia nega 
nueiti miškan namedžio i. ičtų tiek daug iš jo paimti.

nutarė numušti savo algą iki kados netikėtų, kad jis Ame- nos, ar kitokio spalvos mil-i kę, papuošti tais pačiais pagražinimais, ku- 
rikos prezidento sūnūs. telių. j riuos nešiojo gyvi būdami. Jokio nemalo

naus kvapo viduje nebuvo jaučiama. Mi-
Sakau, gal pasissk? kokį ---------------
bai 'uka ižklunti, ar ką. Na, SUDEGĖ 25 KARVĖS, 
ir belandžiodamas tanku Wolfeboro, Mass.—Brews- 
ir.ynai? pamačiau, kad at- terio farmoje pereitą sąvai- 
maklena meška. Turėį iu tę ugnis sunaikino tvartą ir 
.krajavą pištalietju ale žino-1?' • < kanes,

A
MEMBER

OI R POLICT
“Th* pnrpose of the A^uftei.-tlon «l,iill 
be to help preserve fhe »-• .U' iii:*’ 
tradition* of onr eointry. ihe l'nlte,, 
State* of America, to rererr iJ* law* 
and !n«pi’-e olhers lo re«peei and obey 
them. and in all way« to aid in atlikina: 
this emintrr vreater and Inlter” ,

įusius didžiai gerbta, o jų kunus rūpintasi 
apsaugoti nuo sugedimo.

Kolumbas įuošėsi vykti toliau. Jam buvo 
reikalingi guidai (vadovai). Tą indėną, 
kuri pirmiau buvo pasiėmęs su savimi, pa
leido apdovanojęs Gracias a Dios prieže-
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Žinios iš Okupuotos Lietuvos
(Gautos aplinkiniais keliais)

PttSė pasaulio yra grūmoja atimti ŪKI- ANTANAS ADOMAITIS 
NINKAMS GALVIJUS. NUTEISTAS SUŠAUDYT.

ant musų 
Kalėdinio Lakšto

Amerikos Gazolinas Afrikoj ! PAIEŠKOJIMAI

Ką jus duodate?
Kuomet jus gausit savo kalėdų 
Taupymo čekį. be abejo jus pa- 
mislysit kokios dovanos geriausia 
patiktų tiems, kurie yra ant jūsų 
surašo. Bet kuomet pamislysite 
apie juos. butų labai gerai pamis- 
lyt ir apie tuos: kiekvienam de
šimtam žmogui užgrobtose šaly
se yra lemta mirti šią Žiemą— 
nuo badu.

“Laikraštis “Į Laisvę” de
da tokį pranešimą: “Gene- 
įal komisariatas yra pain
formavęs atitinkamas įstai
gas, kad ūkininkams, nepil
dantiems prievolių, bus pri-

Lietuvoz vokiečių spauda 
praneša, kad Kauno gyven-i 
tojas Tet as Astrauskas nu
teistas 3 mėn. kalėjimo. Jis
buvo kaltinamas neteisingų 

taikintos griežtos bausmės, žinių suteikimu, kurių pa- 
Piimoj eilėj bus atimami vi- grindų jam buvęs suteiktas 
si galvijai, kitais atvejais leidimas pasinaudoti gele- 
ūkininkai bus nušalinami žinkeliu kel onei į Vokietiją.
bo įstaigai (Arbeitsamt) ži- \ <*!<*"> .ta P™®3
niom Ypatingais atsitiki-f?^3’ ?ad 3^* uz 1to’ 
mais “neklaužados” bus klos nusižengimus bu- 
baudžiami ištrėmimu į pririš baudžiama “žymiai sun- 
verčiamojo darbo stovyklas, kiau.”
Kad visa tai butij žinoma, į- Gj Antanas Adomaitis,
sakyta tuojau kiektienam kdas Kauno lietuvis, buvo 
apskrityje 200-300 ne-;vokječių nutcistas sušaudyt.

Adomaitis buvęs jieškomas

VIS, SO. BOSTON

Čia matome trokus su gazolinu Amerikos Armijos Oro Korpusui Afrikoje. Tankai plukdomi ant baržos į pakraštį. Ačiū tam gazolinui ir kitai karo medžiagai iš Amerikos, Rommelio armija Afrikoj buvo sudaužyta ir nuvaryta jau apie 700 mylivnuo Egipto. Dabar išrodo, kad fašistai bus visiškai iš Afrikos iššluoti. •
drausmingai vykdančių ar
ba visai nevykdančių prie
volių ūkininkų, per apskri
ties viršininkus įspėti raš-

už kokią ten vagystę; atėjus 
policijos viršininkui į jo bu- 

Adomaitis pavartojęs

KOVA SU MAISTO SPE
KULIANTAIS.

Vokiečių spaudos žinio
mis, Vilniuje netrukus bu- I. Įvairios Žinios.

Pajieškau MIKO RYSUTAUSKO, 
seniau jis gyveno mainų apielinkėje 
ir Pittstone, nesenai jo duktė nusi
pirko farmą ir buk jis gyvena pas 
dukterį. Kurie žinote kur jis randasi, 

; malonėkit pranešti jo adresą ir pasa- 
' kykit kad jis parašytų man laišką 
arba atvažiuotų, arba lai pats atsi
šaukia. Mikas Pečius (9)

233 Pickinson st., Philadelphia, Pa.

Stefanija Grincevičiutė, pajieškau
"T£Stetos Uršulės AZINSKAITĖS po 

vyru Lėlius, iš Lietuvos paeina nuo 
Raguvos, Kirmėlių kaimo. 1919 m. 
ji gyveno Greenfield, Mass. Jeigu gy
va, prašau atsiliepti, turiu svarbų rei
kalą. Kurie žinote kur ji randas*, ma
lonėkit pranešti, už ką tariu ačiū. (S 

Stefanija Grincevičiutė 
208 So. Linn st.. Sioux City, Iowa.

APSIVEDIMAI.

Jis atiduoda viską.
Mliionai musų narsių vyrų aBf- •' 

formose kovoja už laisvę. Jiems 
Kalėdinių linksmybių nebus. Jų 
kalėdiniai sveikinimai bus cypi
mas mirtinų kulpkų ir trenksmai 
sprogstančių šovinių—tai dova
nos jiems nuo Ašies!

laikraštis
ninku, neatliekančių maisto
pristatymo prievolių, bu- * " _________
fiančios atimamos karvės. OLANDA1 Ž1URI UETU.

mėsos pristatymo kontin- VOJE ŽEMĖS ŪKIO. 
gentas, tai pirmiausia gyvu- Kaip rašo “Kauener Zei- 
liai imami iš ūkininkų, ku- tung (IX. II), į Lietuvą bu- 
1 ie arba visai nepristato pro- vo atvykusi olandų “Rytų 
dūktų, arba pristato silpnai. I Kompanijos” delegaeija su

-------------- jos pirmininku Rost van
1.5C0 KAUNIŠKIU IŠSIV-iTonningen priešakyje. Dė- 
STA į MIŠKUS MALKŲ legacija su vokiečių įstaigo- 

KIRSTI. 1 mis vedusi derybas dėl
Vokiečių laikraščiai rašo,»“olandų jėgų įsijungimo tuč 

kad šiuo metu 1,500 Kauno tuojau” žemės ukio srityje.
gyventojų išsiųsta į miškus Olandai yra gerai išsilavi- 
malkų žiemai paruosti. Si nę žemės ukio specialistai, 
prievole įvesta tiek miestų Į todėl, matyt, vokiečiai sten- 
oarbimnkams, tiek įstaigų pr^į pavesti jiems 
valdininkams bei tarnauto-1 dov žemės uki 
jams. Joje taip pat turi da-izuotį
lyvauti studentai. Prasidė- ’ ______
jus mokslo metams, jie turės 
įrodyti, ar atliko medžių 
kirtimo prievolę.

Kauno laikraštis “į Lais
vę” rašo, kad aplankius Vy
tauto Didžiojo Universiteto

sianti tais produktais, kurie 
busią konfiskuoti “juodoje 
biržoje.” Asmenys, pagauti 
nelegalinėje prekyboje, ga
lėsią pirkti produktų tiktai 
po 6 ‘mėnesių “pasitaisymo 
termino.”

Tie patys laikraščiai rašo. 
kad Vilniaus “Rūtos” bend-

“Ostlan- 
perorgani-

PRIVALOMA TALKA 
ŪKININKAMS. -

Lietuvoje išleistas įsaky
mas, pagal kurį apskričių 
viršininkai, valsčių viršai-

ISPANIJA IR PORTUGA
LIJA PATENKINTOS

ROOSEVELTO NOTOMIS
Užeinu: Amerikos spė- ______

kcms francuzų kolonijas Velionis kun. M. X. Moc- 
siaurės Afrikoj, prezidentas . . , .. .
Rooseveltas pasiuntė Ispani- kus ?ime Dzūkijoj 1864 me- 
jos ir Portugalijos valdžioms tų spalių 26 d., o mirė 1939 
užtikrinimą, jog musų eks- metų rugsėjo 23 d. 5-tą vai. 
pedicija nėra nukreipia ryto ir palaidotas rugsėjo 30

Velionio Kun. M. X. 
Mockaus Atminčiai

Pajieškau draugo, kuris mylėtų 
kartu gyventi ant farmukės. Skolų 
nėra, aš esu našlė. M. B. (8)

32771 Goddard Rd., Romulus, Mich.

Pirkit Karo Bondsus ir Štam
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
uždarbio dalį.

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių. 

Kaina tik 50c. metams.
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 6-th st.. Philadelphia, Pa.

REUMATIŠKI SKAUSMAI?
Pain-EapeUeris, kuris yra stebėtinu lini.
■lentų, suteiks ilgai tesianr ą. raminančią 
iilmą. Viri 1S milijonų bonkučių parduota.

jo naudingumą. Reikalaukit 
-Eapellerio su Inkaru

PAIN-EXPELLER
O

PUIKI KALĖDŲ DO
VANA.

Užsisakykit Simučio knygąpi ieš jas nei prieš jų posesi- ! dieną Chicagos lietuvių tau- The Economic Reconstructionrovės vienoje krautuvėje
••vė^vodST^ir^” Afrikoje, šis musų pre-ltįnėse kapjnė£e. Labai gaila of Lithuania After 1918 iškirp- ja. Krautuves sėdėjas ir vi- zlde„to uzt.knn.mas laba, dar#si pPrisminus vell? nio dami ir pasiūdami žemiau de-

si tarnautojai suimti. “Kaue
ner Zeitung” reikalauja 
“aukščiausiai galimos” bau
smės ir primena, kad vokie
čių teismas Rygoje už pa
našų nusikaltimą nuteisęs 
kelis žmones mirti.

Jeigu maisto butų pakan
kamai, spekuliacijai nebūtų 
vietos.

pa ten kino Ispanijos ir Por
tugalijos vyriausybes. Abi
dvi atsakė priėmusios Roo
sevelto notas su dideliu pa
sitenkinimu.

Geriausia dovana.
Kodėl nesimaudo! savo Kalėdų 
sutaupąs nupirkimai Karo Bon- 
do! Ar jus pirksite juos sau, ar
ka tiems artimiems ir jūsų myli
miems, jus žinosite kad n u pi r ko t 
daugiau negu atmintį tik vieno 
a mens. Tai bus dovana pusei 
pasaulio!

studentus, dirbančius Bra- čiai ir kaimų seniūnai • yra 
ziškių bei jūrės miškuose,1 atsakingi už tai, kad ukinin- 
patirtas didžiausias sunku- ka^ surinktų derlių ir dirbtų 
mas su maistu, dėl kurio dir-; laukus. Tie ūkininkai, kurie 
bantieji yra pastebimai su- neturi pakankamai datbo jė- 
menkėję. Tiesa, dabar mais- £°s* gali reikalauti pagalbos 
to normos kuro gamybos sri- įš kaimynų. Valsčių yfrŠMr 
tyje dirbantiems tarnauto- čiams suteikta teisė siusti 
jams padidintos. Studen-i 2yven^°ius tokiai talkai pu
tams jos nebuvo pritaikytos, valomu budu. Talkoje tUri 

Privalomas darbas įvestas dalyvauti ne tik ūkininkai, 
ir durpėms kasti. bet ir valsčiaus ribose esan-

Kauno miesto burmistrasį čių miestelių gyventojai.
skelbia, kad kuro pristatv-; —.H j , KURIA ĮMONIŲ są

jungą.

Ostlando” ceitunga pra-

PABĖGO IŠ VOKIEČIŲ 
LAIVO.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland" (IX. 10) deda to
kią žinią: “Iš vokiečių pre
kinių baidokų Kauno uoste 
šiomis dienomis dezeitavo 
du lietuvių jūreiviai: And
rius Gankovas ir Vlada- 
Mudzevičius. Pastarasis bu
vo paimtas tarnybon vienos 
karinės įstaigos Rytų Pru-

NESUNAIKINAMAS 
ŽMOGUS.

Taip šiandien Amerikos 
spauda vadina lakūną Ri- 
ckenbackerį, kuris jau kelis 
kaltus buvo orlaivių katast- 
įofose ir vis išlikdavo gy
vas. šiomis dienomis jis vėi 
buvo atrastas gyvas, išbuvęs 
visą mėnesį prapuolęs. Jo 
orlaivis sudužo, bet jis išliko 
gyvas.

NUMATO SVIESTO 
TRUKUMĄ

Agrikultūros Departamen- 
. .Tas mano, kad dėl stokos 

5**os*u Adu dezei tyrai netjr į darbo rankų gali sumažėti 
ir poli-Į pienO produkcija ir gali pri-asmehs dokumentu 

ėijos yra jieškomi.”

mas nesąs pakankamas, to
dėl iki atskiro parėdymo 
Kauno gyventojams busią! 
leista tiktai 25 nuoš. parei-! neša. ka(j Lietuvoje ir kitose 
kalauto kuro. į“Oslando” vietose yra ku

riamos įvairios įmonių są
jungos. Jų busią iš viso še
šios. I kiekvieną sąjungą bu- 

ujungtos tos pa-

kun. Mykolo X. Mockaus as- dam* » kuri reikia 
menybę. Tai buvo malonaus sav° var<*3’ pavardę, adresą ir 
Judo ir išvaizdos Žmogus, leidyklai. Jei su lapeliu
talentingas ir gabus kalbėto- ,p,usantro,dolerio:
jas, ir smarkus religinių bur
tų kritikas. Rodos, kaip čia 
senai su juo kalbėjomės, o 
ištikrujų, tai jau sukaro tiys 
metai, kaip kun. Mockus gu
li kapuose.

Reikia atsiminti

pati leidykla apmokės pašto išlaidas, o jei tik vieną lapelį, tai tada paštininkui turėsit sumokėti už knygą ir kelis centus persiuntimo išlaidą. Neužmirš-, kime tą knygą padovanoti kareiviams ir draugams—tai puiki 
ir giliai Kalėdų dovana.

apgailestauti tą liūdną va- iškirpk iškirpk
landą, kada atsiskyrėm^ gu — = =- — — —------ -
kun. Mockum, kuris taip Columbia University Press 

nuoširdžiai ir pasišventu- Columbia University
New York. N. Y.
Gentlemen:—Please kindly send 

, ... _ me a copy of The Economic Recori-damaS juose kunigų pasėtus struction of Lithuania After 1918 by 
prietaru*5 Anicetas Simutis.

šiai švietė lietuvius, naikin-

KAUNE TRŪKSTA ŽMO 
NĖMS PATALPŲ.

Kaune išleistas įsakymas, kiančio* 
pagal kuiį visi tie gyvento- čios rūšies įmonės.
jai, kurie į miestą atvyko po-------  — - =
pereitų metų birželio 22 d. I
ir netui i nuolatinio užsiėmi- ’ 
rr.o, turi grįžti į savo senąją! 
gyvenamąją vietą. Taip pat 
kai kurios įstaigos lagina- 
mos išsikelti Į tokius mies- į 
tus, kur esą daugiau laisvų 
oatalcų.

tiukti sviesto. Jau dabar
MI iifiPTn urni A NT sviesto pagaminama tik apie 

T 120,000,000 svarų per mė- 
nesi, kai tuo tarpu Amerikos

PAKORĖ 12 ŽMONIŲ, (žmonės suvalgo per mėnesį 
Spaudos žiniomis, Vilnių- apie 200,000,000 svarų.

je, Ožeškienės akištėje, nu- ---------------
kirstas medis, kurio amžius' JAPONŲ NUOSTOLIAI 
skaičiuojamas bent 500 me-į KINIJOJ,
tų. Šis medis ypač “pagir-j Kinu valdžios apskaičia 
sėjo,” kai rusų carų general-. v jmu, japonai neteko Kini- 
gubematoi ius Muravjovas-Į jos kare jau 2,513,280 vyrų 
Korikas liepė ant jo sakų pa-1 nuo karo pradžios. Japonai 
karti 12 žmonių, dalyvavu-; užpuolė Kiniją 1937 metų 
šių 1863 metų sukilime prieš liepos 7.
Rusiją.

VIBERTY UMEf?!CKS

UŽ GELEŽI ŪKININKAI 
TURI ATIDUOT MAISTĄ.

Šiomis dienomis Tauragėj 
lankėsi Šiaulių srities komi
sai as Gevvecke. Šia oioga 
jis pareiškė, kad geležis bu
sianti skiriama tik tiems ūki
ninkams, kurie “geriausiai” 
atliko maisto ir kitokių pro
duktų pristatymo prievolę.

GAISRAS REMŽINČIU 
KAIME.

Laukuva. — Gudausko u- 
kyie, Remžinčiu kaime, kilo 
gaisras. Sudegė šio ūkininko 
tvariai ir javams bei pašarui 
skirtos daržinės. Ugnyje žu- 

įvo ir ūkio padargai. Gaisras 
kilo i« negyvermmoin namo.

A chef who knew lota aboot 
dough

Said, "So far, w»’v» 
it too alow—

We*ll beat Hitler 
One dollar ia tao

Ia put bito Var 
Let’a goT

71
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KĄ VEIKS OKUPANTU 
“MOKSLO TARYBA?”
“Kauener Zeitung” (IX.

DANTŲ PUVIMAS ESAN
TI PAVELDĖTA LIGA.

Dr. T. A. Hardgrove, ku- 
i is ilgai tyrė dantų ligas, da-

2) žiniomis, prie vokiečių, bar rašo Amerikos dentistų 
[reicho komisariato “Ostlan- žurnale, kad dantų puvimas 
dę” sudalyta tam tikra esanti iš tėvų paveldėta liga. 
“mokslo taryba,” kuri susi- Dantų puvimas priklauso 
dės iš vokiečių administra- r.uo cndoktrinių liaukų sis- 
cijos valdininkų. Jos būstinė temos. Kadangi vaikai be
bus Rygoie. Tarybos uždą- veik visados paveldi iš tėvų 
viniai apibulinti gana mig- tapačią tų liaukų sistemą, 
lotai. Esą. ji vadovausianti tai jie paveldi ir dantų puvi- 
moksliniam5 tyrimams. Ta- mo priežastį. Jei tai butų tie- 
čiau budinga, kad ji prižiu- sa, tai tas sumuštų iki šiol 
rėš ir “universitetų bei insti- buvusią teoriją, kad dantys 
tutn atliekamą tyrimo dar-i trendą dėl netinkamo mai- 
bą.”

Su velioniu kun. M. X. 
Mockum susipažinau 1911 
metais; jis tada gyveno Det
roite.. Aš susirašinėjau su 
juo laiškais ir kviečiau jį at
vykti tada į Gi and Rapids, 
Mich., pasakyti kalbą. Tada 
kun. Mockus man atsakė: 
“Broli ’ iki šioliai aš niekur 
nevažiavau su prakalbom, 
nevažiuosiu ir pas jumi. Ant 
vietos, Detroite, kaip kada 
pasakau šį-tą.”

Po kelių mano rašymų ir 
[prašymų, visgi išjudinau ir 
išprašiau kun. Mockų iš De
troito. Nuo to laiko jis ir 
pradėjo važinėtis po Ame
rikos lietuvių kolonijas su 
orakalbom. Kun. Mockus 
daugybei neprotaujančių 
žmonių atidarė protavimo 
duris ir paliuosavo iš Romos 
?.gentų žabangų. Labai gai
la, kad netekom 
baus prietarų naikintojo.

Kūjų Vincas

TAYLORVILLE, ILL. 
Mirė Antinas Freitikas

Į sto.

Check
I am enclosing $1.50 ( )
I will pay to the postman ( 
My address;

Name

Street

City

State

)

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

i ALEXANDER*S 
J CASTILE OLIVE OIL 
1SHAMPOO
I padarytas iš tikro.
J io Castile muilo.
* U. S. R. Išplauna 
t pleiskanas ir vi.*o-
♦ kius kitus nešvaru- 
} mus ir eustiprina

odą. 50c. už bonką.

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

. Alieją ir Odą Gydančiu Vaistu 
} Mišinys. Pažymėtina srydnolė dėl 

„ t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
tokio ga- 5 50 cent,l už bonką.

s I Pasižymi savo jrerumu. Prisiun- .
• čiam per Paštą j visas dalis Su- { 
J vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S CO.
I 414 W. BROADWAY j
♦ SOUTH BOSTON, MASS Jt.

DR. MARGER1S
Gydytojas ir Chirurgas
Valandos’ -no 10 r-to iki 2 p. p 

ir n,i<> & iki ^:3O vakaro
*v»ntj»dipniai«: 10 iki 12 dieną.

3325 So Haistr-J Slreel 
CHICAGO. II-L.

Tel. Boulevard 8483

MAŽIAU MEDŽIOTOJŲ,
BET DAUGIAU UŽ

MUŠTA STIRNŲ.
Maine'o medžioklės val

dininkai sako. kad šimet esą 
daug mažiau

Noriu pranešti, kad spalių 
19 d. čia m ii ė Antanas Frei
tikas, susilaukęs jau 75 me
tu amžiau-. Velionis buvo il
gametis “Keleivio” skaityto
jas. Paliko našlę žmoną, 3 
dukteris ir 3 sūnūs, iš kuru 
tik duktė Paulina gyvena 
čia; kiti iau turi įsikūrę sau 
gyvenimą kituose Amerikos 
miestuose. Sūnūs Petras da
bar yra armiioi.

Našlė Freitikienė.

Petronėlė Lamsargienė
. • - i Užlaikau visokių vaistų nuo rožių

merlZlOvOJŲ, ; ronotų kojų ir nno kaulų Kėlimo
bet stiinu busią užmušta ne- Taip^' Mosti. * . . Inuo Reumatizmo. Kurie turite kokiu*
ITiaZldU kaip pernai, kuomet 'nesveikumui, kreipkite*, duobiu srers 
.apie 20.(1011 l,altavuode!;ių!'’‘'*ri™ * 
buvo nueatita. Į „„ <?. (Yat-r si., Pi

LICTOM tlF.OĮ^ PIRMO KI OPfMO
TIKRAS Biru

MEDUS
(100-V Pt’RE ITONCT)

Gamtos 
Saldumynas 

ja Sveikatai 
N

KONČIAUS BITININKYSTĖ
ST Ratterv St . No AMa<ton. Mmm.

Šimtas dovanų kurti jrodyv X *»»
medus nėra tikras bw'ių medus

MEDAUS K \IN \—
Kvorta, stiklinė .................... 85c,
5 svarai ................................. $1.25
Galioną*. 12 svaru ............... $3.00
Persiuntimą nu-s patys apmoka
me. Siunčiame irgi C.O.1K 

K<»N« IAI S BIU I K’ rr 
57 Batlery St.,

NO. ABINGTON. MASs>.

I i
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Moterims Pasiskaityt
i

Moterys, Kurioms Buvo Nukapotos Galvos.

$1 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Beveik visais laikais ir vi
sose tautose mes susitinkam 
su mir ies bausmėmis, su 
žmonių žudymais. Žudoma 
už Įvairiausius nusikaltimus, 
politinius ir ki iminalinius. 
liet už vienokius ar kitokius

raliaus Ferdinando ir Izabe
lės dukterį. Bet pagyvenęs

karalių . Liudviką XVI ir 
■1793 m. sausio 21 d. nukirto 

?! galvą. Pagaliau. 1793 m. 
spalių 16 d. buvo nugiliuoti- 
nuota ir gražioji Liudviko 
XVI žmona. Marijona An- 
tuanetė.

Čia dar ypat'ngai išsiski
ria trvr motei \ s, kuriom »e- 
voliucijos met < tu\o nu‘*u- - 
tos galvos. Tai yra: grafienė

Moterų Automobilis Sustojo

su ja 18 metu, jis persiskyrė “_ Z ; Dubai v, mergaite sarhote:rvede savo dvaro moterį, Ko,dė (Charlotte Cordav,Oną Baievn. Bet po kelių Ko,de . <Sh*rlo,ne 
metu jis si Ona susipyko ir » ,P°ma. Rcla"d: G aftene 
iieuė nukirsti jai g-alvį. To- I)UL’al-v nyste, 

susilaukė ir prasta mergaite,
buvo oa- 
bet labaižmonių Įsitikinimus, o kai-!kio pat likimo _______

tais ir visiškai nekaltai. Jei- lenktoji jo žmona, Katerina V\z a,. «>• t i t • u i . Liudviko XV dvarą ir buvog-u šiandien kas sulinktų ir rfoward Jai buvo nukirsta H ka aliaus-i
sužymėtų visų nuteistųjų n galva už tai kad ji rodė per- R , levo.iucijaii H ;u,ėjo 
•tuzudytujų vai dusiai susi- daug palankumo vienam ka- apie M Revoliu_

cionieriai, iš kuriu tarpo ji 
buvo kilusi, negalėjo iai do- 
vanoti tokio aukšto iškilimo, 
ir 1793 metais gruodžio 6 d. 
ji buvo nuglliotinuota.

Ji Daieko i kaiahaus

darytų milijonai. Daugiau- .aliaus dvaro lordui. Tai bu 
s;a via nuteisiami ir žudomi vo pripažinta lygu valstybės 
vyrai. i šdavimui ir už tai

Bet pažiūrėję istorijon - as.
matome, kad nemažas skai-', 1587 metais vasario 8 d. 
čius ir moterų yra buvę nu-Į ’otheringay pily nukirto 
teista mir tin ir nužudyta, važiosios škotų karalienės

SO. BOSTON

Tas atsitiko anądien Nev. Yorke. Važiavo laivyne tarnau
jančios moterys ir sugedo jų autcmobilius. Apstojo ji dau
gybė moterų, »:st nei viena nežinojo, ką reikia daryti.

47 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
KENUOTŲ” KIAUŠINIŲ
Oregono valstijos pami

šėlių prieglaudoj pereitą są-

Eilių Rašytojoms.
.•.it'.tų 2mor.es m'oai mėgsta

c:t. lasinėti. Kas tik atsi- 
vaitę staiga susirgo keli šini- mena kokią liaudies dainą, 
ai Įnamiu ir 47 jų tuoj mi ė. penašc savotiškai, padeda 
taaiskėjc. kad v- i ve buvo tavo vardą ir siunčia rectak- 

I užsinuodiję kiaušiniene, ku- \’ai i.aip nuosavą kūrybą.
.i jiem. buvo eaeaminta iš
‘kenuotų’ kiaušinių. Tai

t t.Au ke krau.'in.'ai, kuriuos iorju jr avintis ju negalima 
fedeiahne valdžia superka _._n<įgaiima aa.i 
is taimerių kaip perteku ir
-udeda i skaidines.

Liaudies dainos paprastai 
ua sukultos nežinomu au-

Charlotte Cordav buvo
Tik p: įsiminkime Vidui i- dalijos Stuart gaivą. Marija paprasta mergaitė is Caen o. 
niais amžiais raganų degini-L^tuart buvo atiduota auklėti Ji, nutarė nužudyti vieną di- 
mus ant laužų—juk čia žuvo k Francuzijos karaliaus dva- tižiausių revoliucijos vadų, vybę, o iš musų prašo tiktai

ą. čia ji užaugo i>-ištekėjo Maratą (žymiausi revoliuci- senų, nudėvėtų kojiniu: Ati-
1 Francuzijos karaliaus jos vadai buvo Marat’as, Ro- duokim jas, jeigu katios tu-

moteris buvo suimama, tei- Tanciškaus II. Bet vyrui bespierras ir DantonasL Ji lim- _________
siama ir deginama. Jokie iš-i įeitai mirus. Marija Stuart nranė, kad nužudžius Mara-
siteisinimai, jokie Įrodymai ugrižo Į Škotiją. Čia ji ant- turės susmukti ir Robes- 
nebuvo galimi. ą kaita ištekėjo už vusbro- pierre’o, ir Danton o,, ir kitų

io Darnley, kuris neilgai' vadų^galybė. IšiCaenc» jiiat-

šimtai ir tūkstančiai moterų. 
Užteko mažausio Įtarimo, ir

Garsiausia moteris, žuvu-

CH1CAG0S MOTERŲ 
VEIKLA.

Šiomis dienomis musu mosi ant laužo už tariamą “ra-į rukus buvo nužudytas. Tuo- važiavo į Paryžių ir paraše 
ganaVimą,” yra Žana d*Ark, į net Marija Stuart trečią Maratui laišką, kad ji pas ji terys dirba labai daug. Dir- 
žinomoji Orleano Mergelės' kartą ištekėjo už grafo Both- turinti labai svarbių reikalų, ba dirbtuvėse prie karo dar- 
vardu. Jau praėjo daugiau .veli, apie kuri ėjo gandai. ‘ vai. vak., besimaudyda- 5^ prie Raudonojo Kry- 
kaip penki šimtai metų. kaip kad esąs Darnley žudytojas. mas vonioj, Maratas priėmė įiaus ir skaitlingai dalyvau
ji buvo sudeginta ant laužo Dėl to savo vyro nužudyme Cordav. Taip vonioj besi- - moteru veikime.
Ruano mieste. buvo Įtarta ir pati Marija maudant Charlotte Cordav Gabi Jr . myljma Sofija

Nors Žana d’Ark buvo tik Stuart. Ji buvo suimta ir pa- Peiliu ir nuduie Maratą. R , ‘------ .--------
ūkininko -odinta kalėjiman. Bet iš Teismas nuteisė Corday mir-

KARE1VIO DAINA.
Pavasarį kaip pradėjo 
obelis žvdėt,•ė
obelis žydėt,
tu žadėjai mane vieną 
amžinai mylėt, 
amžinai mylėt...
Ir vakarais po obele 
tu manęs laukei, 
tu manęs laukei; 
o kaip ėjau aš Į karą 
tu gailiai verkei,. 
tu gailiai verkei.

dėti po jomis 
savo vardą ir pavardę. Be to, 
jos sukurtos senovišku sti- 

Peieitą seredą (18 lapkri- lium, jų kalba netobula, rit
erio) apie 450 minėtos Įstai- mas prastas, ir ištobulintai 
gos Įnamiu buvo pristatyta šių dienų literatūrai jos jau 
prie sunkesnio darbo ir to- Tebetinka, taip kaip arklio 
dėl jiems buvo pagaminta vežimas netinka į automobi- 
‘■geresnė” vakarienė — pa- ių kompaniją.
darė kiaušinienės iš šaldytų Da blogiau, kuomet musų 
kiaušinių. draugės ir diaugai patys

Nespėjo vakarienė pasi- piadeda eiles rašyti. Nėra 
baigti, kaip tūli silpnapro- tose nei limo, nei ritmo; vie- 
čių jau pajuto didžiausių 10 j eilėj 6 pėdos, kitoj 9, tre- 
skausmų viduriuose. Vienas čioj 17, ir autorius prideda 
jų mirė už 40 minučių po redakcijai pastabą: “Neiš- 
vakarienės. Su ilgo daugiau eiskit nei vieno žodžio, nes 
kaip 450 silpnapicčių, kurie .Ha surašyta tikra teisybė.’’ 
tos “patrovoe” valgė. Per Arba: “Jei kas negerai, tai 
naktį mirė 37 vyrai ir 5 mo- -i idėkit nuo savęs.”
dČ6.' Kk7emabuvdo'įnupa?a!?- Tie draugai ir draugės tu- 
žiuotos rankos ir kojos" pasi- alno°- kad “les rasyn 
reiškė paralyžiaus ženklai n?ra lengvas darbas n- kiek-
plaučiuose. ' vlena£ "egal b.ut Poatas-

Iš pradžios buvo paskelb- ra5 Poetas .“?? gerai mokėti 
tad kiaušiniai blėšinėse tuP tzln.ot‘ ed avimo

buvo sugede. Bet dabar jau ’“£>'kles ’r tun taret‘ P"' 
,,radėjo aiškinti. kad buvę "lmb> gabumą. Neužtenka
ta,

“geri;” nuodai buvę idėti i keliatą eilučių, ku-
& ’ - -rių galūnes atsiliepia. Rei-

paprasta mergaite, 
duktė, bet ji pasižymėjo ne- 
papiaastomis dvasios ypa
tybėmis: ji ėmė vadovauti 
francuzu kariuomenei, sav 
pavyzdžiu suteikdama ka

umanmgumu 
ir pastangomis turi Įsteigus 
pirmos pagalbos pamokas. 
Daugelis moterų tą kursą 
jau užbaigė. Pamokos duo-

odinta kalėjiman. ---- - , - . - ,
■mlėjimo iai pasisekė pabėg- ti- Ir 1«93 metais liepos 1 / d.
ii ir ji atbėgo pas savo pus- vakarop jai galva buvo nu-

- ' esere Elzbietą, kuri tuomet kirsta. Francuzu poetas La- ramoK(w nu,
o buvo užėmusi Anglijos <os- martine ją pavadino ‘jauna 3au uzoaige. ramoNu iu

lJ 1cn t- . LT , .z .-į \’nrmandiio< ” damos kas antradienis, 9 va-r-/.ą. Elzbieta neapkentė Ma- karžyge is Normandijos. landąryt0> Lietuvių Audit0_

\'ėl išauš pavasarėlis, 
obelis žydės, 
obelis žydės,
tik jau niekas mėnesienoj no
po ja nesėdės, 
po ja nesėdės...

valgi atskilai. Nuodai buvę , . , , . . . ..
tie patvs. kuriuos prieglau- k'a- kad but«. Hrt?naa P82!
da valinio tarakonams nai- !r -lvalrl vlsa elllų kalba' kad aa vartojo uiakonams nai nesikartotlJ tie patys žo.
' Dr. Frank Menne, Orego- dž.iaLr Ir prie da eilėms 

universiteto medicinos ''“kalingas gražus turinys,
lakios mintys.

reiviams didelės drąsos, nar-bijos Stuart, nes ši reiškė Ponia Roland buvo francu 
sumo ir pasiryžimo su ang-1 pretenzijų prie Anglijos so- zy vidaus reikalų ministerio * J J 
lais kovoti. Ir anglai buvo sto. Todėl ji suėmė Mariją 1 evoliucijos metu žmona, 
nugalėti. Tokiu budu visa Stuart ir išlaikė ją 18 metų ^ai buvo moteris, troškusi
Francuzija liko atvaduota, kalėjime. Pagaliau buvo pa- senuosiuose karalių valsty- . Krvyiaus mntpm

n-1 r/ Lri ™ 'larvta* «amokdas išvaduoti bės griuvėsiuose sukurti nau- ^auclonoJ°_kyzmus moterų
Del 10, kad būdama pa-i nš^nli Savo nolitįškuose chor? 1S. o0 *?arnJ- ,Reikia

prasta mergina ji parode to-',*Į1‘XIIJ^ 1=> '■7" f* pasakvt, jog choras jau ga-

3133 So. Halsted st. 
Tą pačią dieną, vakare, ten 
pat moterys mokinasi dai
nuoti, nes turi įsteigusios

Kad ir busiu aš toliausia, 
mylėsiu tave, 
mylėsiu tave:
jei papuls tau kits vaikinas, kėms 
neik po obele, 
neik po obele...

fakulteto bakteriologas, ku 
ris stengėsi nustatyti nuodų Taigi patartume savo 
rūšį, sako, kad jis paėmęs tų draugams ir draugėms ne- 
kiaušinių iš ivairių blėšinių varginti eilių rašinėjimu nei 

! (nekeptų) ir davęs žiur- savęs, nei redakcijos. Vietoj
Vpmc Tr -‘poezijos,” prašome rašinėtiJos suėdė ir išrod 
sveikos. Bet kai uždavęs paprastas žinias arba straip- 
joms kiaušinienės, kuri buvo -nelius.

Jei tekėsi tu už kito, 
gerai pagalvok,

galva
Labai daug nužudytų mo ružudvnLj. ji dar rado jėgu po.pamokų jos daro Raudo- 

' J - najafn Kryžiui bandažus,
nuteisė gyvą sudeginti ant 
laužo. Ją kaltino ne vien tik
tai esant ‘‘ragana, 
tuo, kad eidama

• kf‘ ir ^ancuzŽ^kameF°«S "arsuTy‘^uSŠl\an™ kareMaįis švede,iu-:
į karą ji 1 iancuzijos ~ kc^oiiucųos ; s „ _  o-ariancia ;r kojines ir pirštines, taipgituo, Kaa eiaama 1 Karą ji _ • Kojines^ ir mi stines, taipgi

buvo trumpai nusikirpusi metu. Ant ešafoto baigė sa- P^sauKimą J* siuva visokias drapanas vai-
Plauku ir užsidėjusi vynš-.vo gyvenimą ir karaliene -^"^iudjos' dX kam3.!,r Atrodo
kus rubus. Ir kunigai sude-|A*arija Antuanetė (Antoi- kaip tikra dirbtuve. Kiek-
gino ją ant laužo 1431 metu »ette.l, ir princesė Lamballe, m“lta- Jl bu'° nueihotinuo- j:.v.

i ir dauggegužės 30 d. • ir daug kunigaikštienių, ir
Vėlesniais laikais degini- grafienių, ir daugybė papra-

mai ant laužų išnyko. Bet už stU moterų ir mergaičių

ta 1793 m. lapkričio 9 d. viena skubiai dirba savo 
darbą. Didžiuma moteru tu- 

!ri po žvaigždę prisisegusios,SENŲ KOJINIŲ RINK . o . .
LIAVA JAU PRASIDĖJO J ?itos I?et n po 2—3,.kas reiš

kia, jog jų sūnus jau kovų 
Šiame skyriuje buvo jau lauke. Užkalbinus jas apie 

venimą ant ešafoto (tam tik- gaikščiai, grafai ir kiti aris- iašyta, kad neužilgo prasi- karą. tik pamatai, kad jų 
rą vieta, kur buvo nukerta- (okratai valdė didžiausius vajus nudėvėtoms mote- akys pa rasoja ir tyli: bet to
kios žmonėms galvos). Ant žemės plotus, ūžė, lėbavo ir j U kojinėms rinkti. Taigi to- įj tyla turi laimėti karą ir pa-
ešafoto yra žuvusių daug ka- kiek tik galėdami spaudė kja rinkliava jau prasidėjo, liuosuoti visas pavergtas
ralieniu ir kunigaikštienių, darbininkus ii- ūkininkus. Kiekvienoj krautuvėj, kur tautas.
jaunų mergaičių ir senų mo- Valstybė turėjo milijardus jjk kojinės yra parduoda- šįandien motinos loga ,a_
terų. skolų ir vis dar gilyn gnmz- padėtas tam tikras , . svarbia role Jo« netik

Anglijos karalius Henry do. Vargingesniems žmo- faksas, j kuų moterys atsi- , • * ,
VIII buvo vedęs Katerina nėms gyvenimas pasidarė neša ir sumeta senas kojines. . J L dirbt’šalies an 
Aragonietę, mirusio savo nebegalimas. n.v ... W u pamos dirba sai,es ap
biolio žmoną. Ispanijos ka- Revoliucionieriai suėmė

tai randame daug žymių mo- 1789 metais Francuzijoj 
terų, kurios baigė savo gy- prasidėjo revoliucija. Kuni

Fer kiekvieną pavasari 
obelis pražys, . 
obelis pražys; 
žy dėdama ji visuomet 
tau mane primys, 
tau mane primys.
Nepamirškie, kad šis karas 
amžinai nebus, 
amžinai nebus.
Ir kaip ilgas jis bebūtų, 
visi nepražus, 
visi nepražus...

RAI LO PATI.
Pučia vėjas kaip pašėlęs,
Fina Kaulas susivėlęs; ,
—Ko tu. Raulai, taip raukais 
Gal kas blogo su vaikais ?

Mergina Operuoja Traukinėlį

Šis vaizdelis parodo nedideli traukinėlį Anglijos orlaivių 
dirbtuvėj. JĮ operuoja mergina, o matomieji jpme vyrai, 
tai Amerikos pramonės vadai, kurie šiomis dienomis lan
ko Angliją.

pagaminta silpnapročiams, 
žiurkės tuo i susitraukė ir 
pradėjo stipti.

Šituo bandymu pasire
miant dabar ir pradėta skel
bti, kad kiaušiniai patys sa- turės pasilikti archyve.
vaime buvę geri, ir kad nuo- ------------- —
dų i kiaušinienę turėjęs pri- Vaistai nuo gyvatės įgilimo 
dėti koks piktadarvs

Musų redąkciios archy
vas vi a pilnas eilių. Geres
nes jų esame jau atspausdi
nę, ir kai kurias gal da su
vartosime ateity; bet kitos

iš ša
lies—gal vienas iš tų pačių 
silnnapročių.

Ryšium su šita tragedija, 
tapo areštuota beprotnamio 
virėja ir jos padėjėjas.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausių žodžių ir 
oasikalbėjimų. ši knycra sutaisyta 
taip lengrvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang. 

_ liškai. Joje telpa netik atskiri io. 
Vargo Duktė, džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji

mai darbo jieškant, važiuojant ku’ 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktaru 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ................................................... 35c

Indijoj, kur yra labai 
daug nuodingų gyvačių, 
žmonės paprastai gydosi 
nuo ių igilimo ' paprasta 
amonija. Ir sakoma, kad 
dauguma tuo budu išsigydo. 
Jie užpila amoniios ant ske
petaitės ir prideda prie tos 
vietos, kur buvo Įgilta.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalu, lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
< Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centu.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
popierini doleri laiške. Adresas: (-)

P*UL MIKALAUSKAS
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai išpildyt* pilietybės įstaty
mai sn reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglu kalbose. 
Antra oeržiurėta ir pagerinta 
laida. Ka'na ........................ ............. 25c.

žvelgė Raulas susiraukęs.
Ii vėl eina susitraukęs...
—Ko tu, Raulai, taip pyksti. 
Kibą apmušė pati?

ap-
mo-

pačios
saugai. Garbė tokioms 

Renka- terims!
mos visos šilkinės ir niloni- Raudonajam Kryžiui dali
nės kojinės, o taipgi maišy- giausia darbuojasi tos mo- --Ne: — atsakė — aš be miego, 
io šilko su nilonu, rajonu ar- terys, kurios dirba dirbtuvė- Nesenai pati pabėgo; 
ba bovelna, arba maišyto re, tuii biznius, inteligentės. Apsivilkus kailiniais, 
nilono su šilku, rajonu arba ir tos, kurio? šiaip sau ge- išvažiavo po Velniais! 
bovelna. Vieno įaiono (ra- liau gyvena; tuo tarpu gi ...... ...
von) kol kas dar nereikia. tos, kurios gyvena iš miesto pul u’ uo ®en ran
‘ Nešant kojines rinklia- pašalpos (relief), nepariro- ™ tau laisve tenka,
von, reikia jas išplauti ir iš- do. Jos tik įuninasi, kad vai- 'ensi *au in <’Tnai’ 
džiovinti. j džia duotų ioms pragyveni- -'ieruP€s P311’ namai-

Kaip jau sakėm anksčiau, mą, bet padirbti garbingą ir —Negyvensiu, tarė Raulas. 
iš nudėvėtų kojinių vra da- naudingą daibą, tai jos ne- o gerklėj jo tartum kaulas, 
romi maišeliai parakui di- nori, tikros tinginės. Jos tu- Lupas perkreipė keistai 
džiulėm laivyno kanuolėm. >ėtų gėdytis. Tegul pasimo- jr susiraukė piktai.
Tokių maišelių reikia la- kiną iš Rozalijos Moželiaus-
bai daug, ypatingai dabar, kienė?, kuri nors gana pasi- —Ką! Manai gal pasikarti? 
kuomet musu šalis pradėjo turinti, vienok dirba labai Aš pradėjau Raula barti.— 
ofensyvą prieš “ašį.” Pasku- daug. Ji veikia išvien su S. 1 us geriau tau be pačios, 
bėkim surinkti kiek tik ga- Bartkus. Tos dvi motervs Nereikės maitinti jos! 
lime ir kuogreičiausia nu- tikrai vertos pagarbos, nes _Vai nebus, nebus—jis sako, 
neškim i rinkliavos vietą, jodvi dau ką nuveikia. Visos ^e ilgam ši laisvė teko. 
kad musu laivyno amunici- moterys turėtų imti iš ių pa- ?tIano skruostai suraukti, 
jai nepritruktų reikalingo? vyzdį. Karo metu leisti savo Kad s-u-g-r-jžo jau pati! 
medžiagos. laiką tuštiems žaidimam^

Tokios rinkliavos atneša bei pasilinksminimams vra T'uc,a 'ėjas, kaip pašėlęs, 
i aeeidaujamą rezultatą tik prasižengimas priš tuos, ku- vaikščioja apžėlęs;
tada, kada kiekvienas pri- rie kovų laukuose aukoja Kaip pamato j j kiti.

Nežiūrint kiek skylių ar 
išarų kojinėj bebūtų, ji vis
tiek yra reikalinga.

I SIELOS 
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

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

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS: 

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

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
knyryv* minėta knyga, 

pasidžiaags. Pinigas geriaasia

deda savo dalį.
Kareiviai aukoja savo gy-

savo gyvybę.
Raseinių Magdė.

Sako : grįžo jo pati ’
Atliktas Kriukis.

Kiekvienas turėtų papooitl nava knyj
Kiekvienas nusipirkęs t* knyrų _ _ ____
siųst “Money Orderiu.” Popieriniu* galima siųsti tiesiog papras
tame konverte. bet reikia aiiViai užrašyti savo ir "Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt ui£ centus markę.

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

i
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No. 48. Lapkričio 25 d., 1912 n«. A > « [VIS, SO. BOSTON

Išvežtų Rusijon Lietuvos
II [(>mu dai

ka (Petro duktė), 34, ūkininkė, 
Karš tenai.

4357. Juškevičius. Feliksas 
((Felikso sunus), 45. ukininkas,
Karštėnai.

4358. Juškevičius, Vytautas 
(Edvardo sunus), 5, Kebeikš- 
čiai, Pajūri.

4359. Juškevičius. Edvardą; 
(Edvardo sunus), 13, mokinys.

4360. Juškevičiūtė, Dalia (Ed
vardo duktė), 15, mokinė.

Naujas Parašiutininko Ginklas

(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 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) 40 ūkininkas, Keberkščiai.

4363. Juškauskaitė, Ramutė

1361. Juškevičienė, Lionė. 
39, ūkininkė. Keberkščiai.

4362. J uškevičius, Edvardus,

T-i tt . » ztt •• t , ..-v , tt i (Ksa vei o uukte), 9, mokine.4290. Juška. Rapolas (Tomo (Balio duktė) 1 metų, Pertokas, ....... . .„ ar . *T.. i' ' \idgir:ai. Keturvalakiai,nūs). 40, eiguhs, Šiluva. Kapčiamiestis. Vl

(Tąsa) 4332. Juškevičiūte, Emilija

sunu
4291.. Juška. Vytautas (Vin

co sunus), 4, šakiai.
4292. Juškienė, Ona (Juozo 

duktė). 28, šeimininkė, Šakiai.
4293. Juška. Vytautas (Jono 

sunus), 2, Plinkšiai, Seda.
4294. Juška. Ramūnas (Jono 

sunus). 3.
4295. Juškienė, Ona (Salemo- 

no duktė), gimusi 1910, moky
toja, Plinkšiai, Seda.

4333. Juškevičiūtė.
(Balio duktė), 4.

4334. Juškevičius.
< Balio sunus), 5.

4335. Juškevičius,
(Balio sunus), 6.

4336. Juškevičius,
(Balio sunus), 8.

4337. Juškevičius, Balys (Ba
lio sunus), 10.

4338. Juškevičius, Petras (Ba-

Malvina

Vladas

Česlovas

Antanas

4364. Juškauskaitė, Eugenija 
(Ksavere duktė). 11, mokinė.

4365. Juškauskienė, Adelė 
(Jurgio duktė). 43. ūkininkė.

4366. Juškaitė, Birutė (Vinco 
duktė), 7, Antkalniškiai, Plokš-

s

4296. Juška, Jonas (Jokūbo sunus)» li
aunus), gimęs 1906, mokyklos 4339. Jušket iččienė, Emilija, 
vedėjas, Plinkšiai. 38, šeimininkė, Pertokas, Kap-

4297. Juškienė. Jadvyga (Juo- < iamiestis.
4340. Juškevičius, Balys (Pe-

vieta Šiauliai. .lro sunus), 40, ūkininkas. Per-
4298. Juška, Vytautas (Pra- TG^as-

4341. Juškevičius,

zo duktė), 30, darbininkė, gyv.

no sunus). 2 men., Šiluva.
4299. Juškvtė, Laimutė (Pra

no duktė), 7 metų.

Vytautas

ciai.

4367. Juška, (Vinco sunus), 
38, samdinys, Antkalniškiai.

4368. Jablonskis, policinin
kas, Mosėdis, Kretinga.

4369. Jakutis, Alfonsas (Ni
kodemo sunus). gimęs 1912. šo
feris, Anykščiai.

4370. Janavičienė. Ona (Ka
zio duktė), 75, ūkininkė, Gau- 
gorai, Šaukėnai.

4371. Janavičius, Stasys (Le
opoldo sunus), 49, ukininkas.
i

Šioj nuotraukoj matome Anglijos parašiutininką, kuris nu
sileidęs parašiutu iš oro šaudo Į priešą iš kulkasvaidžio. ku
ris buvo Anglijos inžinierių sukonstruotas specialiai para- 
šutininkams ir pritaikytas prie tokios amunicijos, kokia 
yra vartojama nacių okupuotoj Europoj. Tcdėl parašiuti
ninkai gali Įsigyti naujų šaumenų ir priešo teritorijoj.

/T t tzt i j- 4372. Janavičiūtė, Vanda;(Jono sunus), 19, knygvedis.
Leipalingis.

. „ 4342. Juškevičius, Edvardas ... ......4.i«b. Juška. Antana., (Prano <Jono ,unug mokvtojas. duktė) gimus, 1892, ap-
sunus), 12. t__ tiekore, Anykščiai.

(Leopoldo duktė), 46, ūkininkė. 
4373. Jazdauskienė. Karolina

4301. Juškienė, Elzbieta (Do
mo duktė), 40, Šiluva.

4302. Juška, Algirdas (Juozo

Izeipalingis.
4343. Juškevičienė, Apoloni

ja (Romualdo duktė), 46. 
sierius, Leipalingis.

4374. Kablys, Vladas (Anta-į 
no sunus), 35, mokytojas, Kie-į 

a taviškiai. Trakai.
sunus). 2 metų, Kaunas. T -x- tt • x z t 4375. Kačinskis, Marijonas,

4303. Juškienė. M įkalina (Juo- 4S44' ?.sk.ena1?' B?grta 86. plumberis. Vilnius.
zo duktė). 30, šeimininkė, Kau
nas.

4304. Juška. Juozas (Juozo 
sunus), 30, Kaunas.

4305. Juška. Marija (And
riaus duktė). 15, Širvintai.

4306. Juškienė, Marija, gimu-

ronimo duktė), 9, mokinė, Aly
tus.

4345. Juškenienė, Marija (Jo
kūbo duktė), 42, šeimininkė, 
Alytus.

4346. Juškenas, Jeronimas 
(Roberto sunus), 46, Alytus.

4376.
Vilnius.

4377. Kačinskytė. Nina (Ma
rijono duktė), 4 metų.

4378. Kačinskytė, Barbora 
(Marijono duktė), 3 metų.

Kačinskienė, Kazė.

si 1903, Širvintai.
4307. Juška. Andrius (Prano ius (Jon° sunus)’ 3 mėneslŲ

I 4425. Kairytė, Genovaitė (Al- 4443. Kalantas. Vytautas, 34, 
fonso duktė). 19. ūkininkė. šimuliai, Liudvinavas.

4426. Kairytė. Stasė (Alfonso 4444. Kalantienė, Marija
duktė). 18. ūkininkė. (Zigmo duktė). 24. švimminkė.

4427. Kairys. Vilius (Alfonso 4445. Kalantaitė, Dalia <Vy-
sunus), 12, metų. ti_to čukts), 3 metų. šimuliai.

4428. Kairys, Julius (Silvest- ?44€ Kalasa, Povilas (P.ano 
ras), 37. mokytojas, Punkišk.ai, , unus), gy, mokytojas, Paneriai 
Šimonys.

4429. Kairys. Bronius (Anta
no sunus) gimęs 19*»7, samdi
nys, Žagarė.

4430. Kairys. Jonas (Vinco .

4447. Kalasiunas, Juozas <Bc- 
: edikte sunus) gimęs 1911 ka- 
1 įninkąs, Ukmergė.

4448. Kalas u nas, Amanas
, . , _ , Vinco sunus). gimęs 1911, mo-

sunus) 67. ūkininkas. Trumbu- , vtcjas> žukKai pahai;kaa.
t i e 1/ i e I 11 o n o .

4449. Kalasuruene-Zagreckai- 
6®' tė, Valerija (Rapolo duktė), 30.

šeimininkė.
4450. Kalavinskas, Vincas 

(Jurgio sunus). 35, ūkininkas,
(Jono ęjaįišfcjaj, Vilkaviškis.

4451. Kalavinskienė, Teresė

tiškis, Utena.
4431. Kairienė, Marija 

ūkininkė, Trumbatiškis.
4432. Kairys. Antanas (Jono 

sunus), 24. ukininkas.
4433. Kairytė, Angelė 

duktė), 17. mokinė.
4434. Kaiserling-Narbutaitė, ,8 ukininka Gražiškiai. 

F:ena (Igno duktė). 55. ūkinin
kė. Juršiškiai, Trakai.

4435. Kaizer, Fritz, 40, sam
dinys, Švenčionėliai.

44-36. Kaladė, Jonas (Kosto 
sunus), 59, Kaunas.

4437. Kalakauskas, Kazys.
4438. Kalakauskienė, Magdž 

Iena.
4439. Kalakauskas, Jonas.
4440. Kalakauskas, Vincas.
4441. Kalakauskaitė, Mag

dalena.
4442. Kalakauskaitė. Kastan- 

cija.
4390. Kaėiulienė, Zuzana, gi- 4414. Kairiūkštytė. Liuda 

muši 1908. mokytoja, Seiriiai, (Antano duktė). 20. ūkininkė.
Vainiūnai.

4391. Kačiulis. 
(Juozo sunus). 9.

4392. Kačiulis, 
(Juozo sunus), 7.

4393. Kačiulis. 
(Juozo sunus). 6.

4394. Kačiulis, Jonas

4415. Kairiūkštis. Stasys 
Algimantas (Juozo sunus), 51, mokytojas. 

Kaišedorys.
Rimantas 4416. Kairiukštienė. Genė 

į (Tomo duktė), 45, mokytoja, 
Gražvydas Paneriai, Vievis.

4417. Kairiukštienė, Migaus- 
(Juozo kaitė Ona (Tomo duktė). 48,;

'sunus), gimęs 1919, Jurbarkas, šeimininkė, Kaišiadorvs 3o,'

4379. Kačinskis, Jeronimas, 
4347. Juškys, Jonas Eugeni- 2 metu.

4380. Kačinskienė,
Kaunas.sunus), gimęs 1907, Širvintai. (Miko duktė), 46.

4308. Jusaitis, Algirdas (Vin- 4348. Juškienė. Kazė (Vinco Gudeliai, Tytuvėnai.
co sunus). 15. mokinys. Šunskai, (luktė>’ gimu?i 1914 
Marijampolė. Kaunas.

4309. Jusaitienė, Adelė (Vin-1 4349' Juškys’ Jonas
co duktė). 33, ūkininkė, šuns- sunus)» 29- Kaunas.

4350. Juškevičius,

4395. Kaėiulienė, Elena (An- 4418. Kairiūkštytė. Elena-1
tano duktė), gimusi 1916. sam- Regina (Stasio duktė), 10. 
dinė, Jurbarkas.. J 4419. Kairiūkštytė. Irena

4396. Kačionas, Adolfas (An- (Stasio duktė), 8.
'driaus sunus). 47, ukininkas, 4420. Kairiūkštytė. Antanina 
iRačyliškės, Sasnava. (Vlado duktė), 20, knygvedė,

4397. Kačkovskienė, Ona (Le- Šeduva..
4421. Kairys, Aleksandras

(Vinco sunus). 29. muzikantas,
-r .. tono duktę). 60. žemes savinin-
, . . , . ke, Memoste. v arputenai. 

ūkininke, Juozas (Juozo

slauge, 4381. Kačinskkas, Juozas 
(Juozo sunus), 70, ukininkas.

Vilnius.
4422. Kairys, Alfonsas. 70,

kai, Marijampolė.
4310. Jusaitis, Vincas (And-i^^0020 sunus). gimęs 

riaus sunus), 38, ukininkas. samdinys, Kaunas.
4351. Juškevičius.

sunus), 20. samdinys, Plungė.
4399. Kadiučekaitė, Juzė (Mi- ūkininkas, Uteniai, Smilgiai.

;ko duktė), 28. darbininkė. Vii- 4423. Kairienė. Emilija. 55.
ūkininkė. Uteniai.

4424. Kairys, Zenonas (Al-

(Domo galkuva. Ukmergė
4382. Kačinskienė. Emilija, ,n’us-

Vladas ro. ūkininkė. 4400. Kaibutas-Kazlauskas,
1912, 4383. Kačinskaitė, Jadvyga Jonas, gimęs 1906, mokytojas. ,onso sunu?b 23, ūkininkas.

(Juozo duktė), 25 ūkininkė. Alytus.
49 —---------Aleksand- 4384. Kačinskaitė, Marija 4401. Kaibutienė-Kazlauskie-

’ ras (Vinco sunus) 19. Kaunas. (Juozo duktė), 24, ūkininkė. “ė, Zofija, gimusi 1903, moky- 
4352. Juškevičius, Juozas (Vin- 4335. Kačinskaitė, Elena(Juo-! toja-

PAGAUSINIMAI
KELEIVY’
Norint, kad pagarsinimas tilptų 

GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEOE- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą. reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai { tos 
savaitės numeri nespėjama patal
pint.

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

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

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

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na re. iiž žod}. mažiausio pajtėSco- 
jimo kaina 65c.

Norint pajieškotl su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga 
vio” Knygyno.

“Kelst-

Adresas: “KELEIVIS” 
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI 

7747 Navy Avenne,
Detroit, Mich.

4311. Jurovskas, Tadas 
inžinierius. Kaunas.

4312. Jurkūnaitė. Nijolė (Juo- . .. i . ... zr.
70 duktė! S metu Prienai co sunus>- 30- Kaunas. zo duktė), 20, ūkininkė. <402. Kaikans, Kazys (Do-

4313. Jurkūnas.' Algimantas 4353. Juškevičius, Juozas 4386. Kačinskas. Petras (VIa- įmosunus)..80. ūkininkas. Dvi-
(.Juozo sunus) 12 (Jokūbo sunus), 37. Kaunas. do sunus), 31. Musninkai. (-aiciai, bkaisgms.

4314. Jurkunienė, Elena J Juo- 4354. Juškevičius, Juozas 4387. Kaččinskienė. Emilija., ; 4403. Kaikanene-Lataityte.
zo duktė), 33, šeimininkė, Prie- (Antano sunus), 32. samdinys, 25. ūkininke. Veronika (Domo duktė), 06, šėt
rai • ••• Yliškiai. Kaunas. 4388. Kačinskaitė, Vanda mirnnke.

4315. Jurkus, Anicetas (Pra- 4355.. Juškevičius. Feliksas (Petro duktė). 4 metų. | 4404. Kaikans Vladas (Ka
rto sunus). 46. ukininkas. Pa-' (Felikso sunus), Karštėnai. 4389. Kačiulis, Juozas (Juozo[«© ^unus), -9. ūkininkas, 
šerkšne. Tirkšliai. Žarėnai. sunus), gimęs 1908. mokytojas,; 4405. Kaikans, Juozas (Ka-

4316. Jurkša. Algirdas (Vv- 
tauto sunus). 10, Gelgaudiškis.

4317. Jurkšaitė, Aldona (Vy
tauto duktė). 16, mokinė, Gel
gaudiškis.

4318. Jurkšienė. Marija (Vin
co duktė). 40. šeimininkė.

1319. Jurkša. Vytautas (Ka
zio sunus). gimęs 1901, samdi
nys. Gelgaudiškis.

4320. Jurkšienė Liuda (Kazio 
duktė), gimusi 1914. Kaunas.

4321. Jurkšienė. Ona. 26, šei
mininkė, Meistiškės, Pilviškiai.

4322. .Jurkšas. Jonas, gimęs 
1901, ukininkas.

4-323. Jurkšas. Jonas (Anta
no sunus). 26, Pilviškiai.

4324. Jurkšienė. Ona, 68. šei
mininkė. Pilviškiai.

4325. Jurkšienė, Marija, 60. 
šeimininkė. Pilviškiai.

4326. Jurkšas. Antanas, 60, 
siuvėjas. Pilviškiai.

4327. Jurkšaitis. Juozas (Juo
zo sunus). gimęs 1911, samdi
nys. Vilnius.

4328. Juzevičius, Stasys (Sta
sio sunus), 18. darbininkas, 
Vilnius.

4329. Juzefovičius. Pranas 
(Mikalojaus sunus), 21, ūkinin
kas. Adutiškis.

4330. Juzevičius, Petras (Ba
lio sunus), .37. samdinys, Vil
nius.

4331. J u vaga. Vitoldas (Juo
ze sunus), 30, Vilnius,

4356. Juškevičienė. Dominin- Seirijai, Alytus.

Tos Meiles Niekas Neišplėš.
(Eilėraštis gautas iš Lietuvos)

Mylėti savo gimtą krašta—
Tos meilės niekas neišplėš.
Grūmoja audros, vėtros blaškos— 
lietuvio nepakeis širdies.

Nuo piimo suklykimo vygėj, 
nuo žodžio tai to pirmąsyk, 
pamilstam lygumas tėvynės, 
pajuntam žemę ilgesy.

Čia ošia visad žalios pušys, 
gėlėm nusijuokia laukai...
Derlinga žemė neišdžiusta— 
diėkinta ašarom dažnai...

Čia rugio grūdas žvilga auksu 
kiyželiu, kryžių pakelėj.
Sesučių drobėsna įaustą, 
kaip mokam kraštą ši mylėt.
Tą nakti pamenu. Kalbėjai:
Tėvynė laukia. Aš einu...
Ir išėjai—ir daug jųs ė.io 
jaunuolių, senių, net vaikų.

Be ginklo, drąsus, tartum liūtai— 
jųs žygiais stebisi tauta.
Dėl savo gimto krašto žūti—
Kas gali buti dar gražiau?...

Kuklus tas vardas—partizanas.
Kiūtinėję—drąsi širdis.
Nebuvo jauno, anei seno— 
jus jungė ta pati mintis.

Balys Augustinavičiua.

zio sunus), 20. ūkininkas.
4406. Kairaitis^- Kazys, 

ukininkas. Tytuvėnai.
4407. Kairaitienė, Leokadija.

'29, mokytoja.
4408. Kairaitytė, Regina-Vi- 

da, 7 metų.
4409. Kairaitis. Česlovas (Ka

zio sunus), 5.
■ 4410. Kairiūkštis, AntanasI
, (Nikodemo sunus), 55. ūkinin
kas, Miliūnai. Panemunis.

4411. Kairiukštienė. Teklė 
(Povilo duktė). 46, ūkininkė, 
Miliūnai. Panemunis.

4412. Kairiūkštis, Antanas 
1 (Antano sunus). 26. ukininkas. 
ISipeliai, Panemunis.

4413. Kairiukštienė. Veroni- 
.ka, 21, ūkininkė.

35.

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 jųs kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

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

reina ~

■
Florai Sistemos 

Tonikas
Labai geras vaistas pataisymui su

irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu 
jums maistas neskanus, arba jei var
gina nevirškinimas ir gastritis, ar 
ėsat nervinga- ir lengvai suerzina
mas, jeigu skauda galvą ir jūsų mie
gas nesuteikia tinkamo pailsio, jeigu 
kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nu
vargęs ir nevikrus, jeigu turit blogą 
kvapą, apvilktą liežuvį arba skaudė
jimą strėnose ties inkstais. Florai 
System Tonic jums tikriausia suteiks 
greitą palengvinimą.

šis Tonikas padarytas iš vienų tik 
žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai 
suteikia puikia- pasekmes beveik vi
sose formose skilvio ir inkstų nege
rovėse ir geriausias nuo užsisenėjusio 
užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz. 
butelį.

FLORAL HERB CO- Dept. 5.
.W». CLINTON. IND.

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė’ Jaunosios šydras? 
Ryžiu 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 vaikų, 
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 butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

j visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpoamas.

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 Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai," McUabe'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 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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KELEIVIS, SO. BOSTON No. 48. lapkričio 25 d., 1942 m.

NAMŲ SAVININKAI 
TURI REGISTRUOTIS.
Už nesiregistravimą gręsia 
$5,000 pabauda arba metai 

kalėjimo.
Rvtinės Massachusetts ka-•r

re rajono rendų direktoiius

Lietuvių Moterų Apivietos 
Draugijos Vakarienė.

DEL LIETUVOS ŠELPIMO 
FONDO ATGAIVINIMO.

Gerbiamas Redaktoriau!
“Keleivio” 47-tam nume

ry tilpo D-ro Pilkos atsišau
kimas “Atgaivinkime Lietu
vos Šelpimo Fondą,” ir auto-

Antaną Matulaiti palai- Buvo bandomas oro už- 
dojus. puolimas.

Lapkričio 12 d. šv. Bene- Pereitą nedėldieni Bosto- Pereitą nedėldienį Lietu- 
dikto kapinėse buvo palai- ne buvo bandomas priešo vių svetainėje Lietuvių Mo- 
dotas Antanas Matulaitis, užpuolimas iš oro. Buvo si- teių pašalpinė draugystė bu- 
ilgametis W. Lynno gyven- muiluoti (t. y. nuduoti) 169 vo surengusi vakarienę, 
tojas ir ilgametis “Keleivio” nelaimingi atsitikimai, kur Taipgi buvo leidžiamos še- 
skaitytojas. Velionis mirė buvo nukritusios įsivaizduo- šios dovanos išlaimėjimui. 
diibtuvėj, staigia mirtimi, tos priešo bombos. 23 žmo- Laimėjo dovanas šie asme- 
nors buvo dar nesenas vy- nės buvo “užmušti” ir apie nys:
ias, vos tik 60 metų amžiaus 300 “sužeista.” Jie buvo pa- 1-mą dovaną laimėjo bi- 
ii da nevedęs. Buvo gimęs ir guldyti įvairiose miesto vie- lietas No. 905, kurį turėjo 
augęs Lukšiuose, šakių ap- tose ir ambuliansams buvo Mrs. Alice Petrusauskas iš 
skrity. pranešta, kuriose vietose tos Cambridge;

“aukos” randasi. Ambulian- 2-rą laimėjo bil. 121, Mrs.

Jonas Stevensonas išvažiavo Haymarket aikštėj atsida- 
Floridon. rė naujas restoranas. Tą pa-

Jonas Stevensonas, kuris V vakarą jį užpuolė plėšikas
Randolphe turi modernišką pagrobė visus pinigus iš
vištų ūkį, pereitą nedėldienį kaSQS-___________________
išvažiavo į Floridą atosto- ------- - -------------------- -
goms. Jis žadėjo praleisti
tenai kokį mėnesį laiko. Lai
mingos jam kelionės į Flori
dą ir atgal.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS-

Lietuvių radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijos programos duodamos 
iš W0RL stoties, 950 kilo- 
cikliais.

Į1?? Pia?° s^.ai ; ’ James H. Brennan paskelbė. Velionies kūną pasiėmė vie
t’ k •*!ie aPie • T/Y j kad visi namų savininkai ši- Į natinis jo brolis Jonas Ma- sai ir komandiruoti skalbyk- Mary’ Arena, Bostone;
Eaoai malonu gnneii, ’aCl tame rajone privalo užsire- įtulaitis South Bostone. Po lų vežimai turėjo visus juos 3-čią laimėjo bil. 452,

geiDiamas aaKtaias taip ' ^"Jgistruoti iRį šių metu giuo- laidotuvių, būrelis lvnniečiu surankioti ir nuvežti i arti- nevieve Wames, South Bos- Šią subatą, 28 lapkričio, ♦
KJS. S *a«o 16 A • ir southbostonieiių * susirin- miausias ligonines. Visiems tone; nuo 8:30 iki 9 valandos rv-
Ket ». .ia draugija, ar ?Prie šito rajono priklauso ko Jono namuose, kur jie buvo suteikta “pirmutinė 4-tą laimėjo bil. 568, Jos. to, programa bus tokia: 1)
panaši jau g>\uoja netoli au g;e apskričiai: buvo jautriai ir karštai pri- medicinos pagalba.” Dirbo Mikėnas, So. Bostone; dainos, 2) muzika, 3) pasa-
r»^n«riitaiTi V2/ 1. Suf f oi k apskritys (coun- imti. 350 daktarų. Jie raišiojo 5-tą laimėjo bil. 382, ka apie “Magdutę.”
i raugija. Ji .m da o i» da --------West Lynne velionis pri- “sužeistiems” kojas, galvas Catherine Bernotas, South Kedėldienio rytą nuo 9:30

kūlėjo prie Lietuvos Sūnų ir ir taip toliau. bostone, iki 10:30, progiama bus to-
Dukterų Draugijos, o South Žinoma, niekas nebuvo 6-tą laimėjo bu. 1288, k- . x 9x H • • •

I Bostone — prie Keistučio nei sužeistas, nei užmuštas, Mrs. Mary Pralgauskienė, kės Jeanne Balkų* iš South

Ge-
DR. D. PILKA

gelio draugijų, kuopų ir pa- ’ su Bostono miestu,
vienių. Ji turi savo čarterį, 2. Middlesex apskritis
ir konstituciją po valdžios 3. Norfolk apskritis; 
priežiūra. Joje priklauso vi- 4. Plymouth apskritis;
šokiu pakraipų žmonių: ka- 5- Bamstable apskritis, ir t>iąugijo:
talikų. tautininkų ir socialis- fi Rrktnl an*kritis I iiseios,
tų. “Keleivio” leidėjas, p.
Gegužis,yra spaudos komisi- pereitą

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki S.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

bet pratimas darytas taip So. Bostone.
6. Bristol apskritis. iiseKis, Antanai, laisvoj kaip kad visa tai butų gyva Vakarienė buvo labai ge- čiutTiTRevere

nrasidėin iau: Amerikos žemelėj, nors ne- tikrovė. Norėta tuo bud^i rai parengta. Svečių atsi-
roitn -ovJto Rlunk-n manau. kad tu tikėjaisi to- Datirti, kiek yra pasiruošusi Jankė neperdaugiausia, bet Po programos prašome
reita .ą\aitę. Blanku i e-....................  . . ----------------------- ... pil„ai patenkinti parašyti mums savo tam -j Sp^„yM; Akii Vlduri,

amintais valgiais džius, adresuojant taiD. J Ausų, Nosies ir GerU 
rprogram, WO 

Boston, Mass.
dėkoja visiems, kurie parė-

Dentistui Kasparui iškėlS 24 tautybių vakaras pavyko mė draugiją pirkdami lai- 
bankietą. gerai. mėjimų tikietus, ir tiems,

Mes gavome paklausimų dvi bausmės kartu, sako di-į Pereitą sąvaitę South Bo- Šio panedėlio vakarą Bo- kuiie dai>\a\o vakarienėje, 
apie šią draugiją net iš Pie- lektorius Brennan. stone buvo iškeltas dentistui stono Universiteto patalpo-
tų Amerikos, šios draugijos “Blankų privalo gaut pats Kasparui pokilis, nes jis išei- Je įvyko 24 tautybių grupės 
nariu gali būt kiekvienas namų savininkas,” sako • na kariuomenės tarnybon. Į vakaras. Si grupė susideda iš 
doras lietuvis ar lietuvė, už- Brennan. “Mes jų nesiunti- frontą jo nesiųs, nes jis jau valdžios sudarytų komi- 
siinokėdamas vieną doleri nėjam. Ir jo pareiga yra tin-1 persenas; jis tarnaus Rhode Massachusetts valstijoj 
metams. Mano supratimu, karnai tas blankas išpildyt; Islando valstijoj, taigi ne agitacijai už karo bonų p: r- 
geresnę draugiją vargiai ga- ir prisiųsti paštu, arba asme- toks jau čia didelis
Įima butų sudaryt. niškai atnešti į Area Reni šventimas, ir todėl

Kaslink atgaivinimo Lie- Office,
tuvos Šelpimo Fondo, tai Boston.”

yra šios valstijos
gija,' bet ją galima išplėsti Už neužsiregistravimą 
po visą Naująją Angliją, o gręsia S5,000 pabauda arba 
gal ir po visą Ameriką. metai kalėjimo, arba ir abi

Komitetas.

Bostono ir Helena Yuknevi- TEL. ŠOU 2712 ''

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

J Vartoja vėliausios
J X-RAY Aparatą.

LiffU, 
Gerklės.

konstrukcijos

TIK $10.500 PARSIDUODA 
DU ŠTOKAI IR PENKI APAR I- 

MENTAI. Jneigu $2,080, prie I>or- 
chester avė. Dorchestery. Klauskite; 
MacDonald — KENmore 5389 <<*>

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

534. BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

Nutarė įsteigti Palestinoj 
“Massachusetts.”

Statlerio viešbuty buvo 
msirinkusi žydų šelpimo 

jo^pasi- kimą. Didžiulė salė prisirin- fondo konferencija, kurioj 
net ar mi ko pilna įvairių tautybių dalyvavo apie 1,000 delega

to Post Office Sq., jo srovės žmonės negali su- žmonių. Lietuviai pasirodė tų iš Amerikos ir Anglijos.
įprasti, kam čia reikėjo jam gražiausia, nes atsilankė Konferencija nutarė po ka

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PEP.KRA US 
TYTOJAI.

(Insured 
Movers)

Perkraustom 
ži* pat ir į to
limas vietas.

Sanai nriefinra. kaina prieina•«.»
3?6 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

dabar jau yra trys fondai. Kiekviena blanka suside- to 
Vienas katalikų ir du tauti- da iš trijų kopijų. Reikia iš
ninku (dešiniųjų ir sanda- pildyt visas tris ir nusiųsti į
riečių). Lietuvos Šelpimo rendų ofisą. Ofisas visas jas ' frontus Solomonuose ar 
Fondas butų ketvirtas, ir pa- patikrina ir vieną ių pasi- Afrikoj ir niekas jiems atsi- 
sitiktų kaip socialistų. Ma- lieka sau. antrą siunčia buto sveikinimo pokilių nerengia, 
no nuomone, naujos draugi- ar namo nuomotojui, o tre- j Kasparas nėra niekuo pa
jos nereikalingos. čią giąžina namų savinin- sižymėjęs ir tarp lietuvių ne-

Beje, Lietuvai Remti Drąu- kai. daug tedalyvauja. Net išoa-
gijos prakalbų maršrutas Registruotis privalo visi,
prasidės 16 dieną vasario; kurie tik išleidžia nuomon

“atsisveikinimo bankie- skaitlingiausia. Buvo pui- ro įsteigti Palestinoj zy- 
to ” kuomet tūkstančiai mu- kios muzikos ir gražių voką- aams koloniją, kurioj ga’ė- 
sų jaunuolių vyksta į ugnies lm bals,J- Vakarą pradedam tų sutilpti apie 2,000,000 žy- 

buvo sugiedotas Ameriko* du, kurie dabar neteko savo 
himnas, “Star Spangled pastogės Europoje. Nutarta,
Banner.” o ant pabaigos— kad tokia kolonija butų pa- 
“America.” Buvo visa eilė vadinta “Massachusetts” 
kalbėtojų. Ant pat pabaigos vardu.
kalbėjo Mr. Hitchcock iš ---------------
Washingtono, kuris sveiki- Pereitos pėtnyčios vakarą rengiate,

Telephone COMmonwealth 9280

Dr. Emil Sauer
PHYŠICIAN & SURGEON

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

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

BOSTON, MASS.
Egzaminuotojas Daktarras 

I Bethlehem-Hingham Shipyard, Ine

žinties eina pas airių kunigą, . , . ..... - ,
o ne pas Virmauską. Jo po- no susirinkusius Wasnmgto- keturi plėšikai užpuolė geri- daug bėdos.

NAMŲ SAVININKAI 
Kaip su jūsų pataisymais?

Ruduo jau atėjo, tuojaus 
susilauksime šalčių. Pasi- 

kad nepridarytų

yra organizuoiami visi musu ramus, butus, kambarius, kilv irgi daugiau buvo airių, n0 vyriausybės vardu ir dė- mų parduotuvę po numerių p^S MUS GALITE GAUT 
geresnieji kalbėtojai. “ kempes, kliubus, turistams negu lietuvių. |k°j° jos vardu svetimkalbių 55_Roxbury st., ir pagrobė VISOKIŲ IŠ

S. Norkūnas, butus ar lotus 
Dorchester, Mass. liams statyt.

automobi- Parapijonas, grupei už tą darba, kuri ji SI50. 
___  iki šiol yra atlikusi ir toliau------

Šiurpi automobiliaus 
katastrofa.

Griežtai vykdins aptem- 
dinimą.

Žiauriai nužudyta 85 mstų tęsia. Tas darbas, tai karo 
moteris. bonų pirkimas.

.. J . .. ■ , , Šį panedėlį Charlestoune chelsea pajūry žmonės
važiuodami pramustagal- Aimijos vadovybe pa- buvo rasta savo bute faunai ra(jo viršutines ir apatines

South boston Geležies Reikmenų
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SUNUS

T«L ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

__ SMAGI VIETA PASI VAIŠINT
višku greitumu.' pereitą ne- skelbė, kad nuo lapkričio 30 nužudyta Catherine Mc- '^unos' mergaitės "drapana* Pas VINCĄ BALUKONĮy-l I xx wx x T xx x wx xx*4- xx vx xx .« At 1 /%**> 1 V I XX I XX v x4 rr V XX v~x XX X z-4 XX I „ 1 _ __ O 2L — — — — — __ .... V • XX • • • 9 e »V įsokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.Puikų patarnavimą užtikrina- Pra-

dėldienį Lexingtone užsi- dienos saulėleidžio prasidės Ginley, 85 amžiaus našlė. poiicįja stengiasi išaiškinti, 
mušė du vaikezai, 17 metų griežtas aptemdinimo pa- Jos galva sudaužyta, drapa- ta mergaitė buvo ir ka*
amžiaus McNamara ir 24 tvarkymo vykdinimas: Elek- nos nuo jos kūno* nuplėštos " _ ________ __ . ..................
metų Fullerton. Jiedu lenkė triškos lempos krautuvių, ir išrodo, kad ji buvo kanki- Pereitą sąvaitę Massachu- me. Vieta gražiai įrengta, 
kitą automobilį, kuomet iš ie»tonarų ir kitokių biznių narna ugnimi. Kaimynai sa- ?etts valstiioi nuo automobi- soir.e visų užeit pas mus pavie- 
priekio pnesiuos važiavo tre- languose neprivalo būti sti p- ko, kad ii turėjusi apie S25,- £Uvo 10 žmonių Iš viso sėti. 
čias. Stengdamiesi greitai iš- lesnės kaip 15 vvattų. 000 bankuose ir kartais ne- metai* žuvo 409 oyvy-
sisukti iš nelaimės, jie nuva- Gyvenamuose butuose lan- maža pinigų laikydavusi bės automobiliu nelaimė*e

PI.UMBINGŲ, Geriausios Rūšies 
PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokiu reikmenų 
prie Elektros. Visokiu reikmenų iš 
GUMOS.

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

FLOOD S0UARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON. MASS.
Tel. ŠOU 4148

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. 

Specializuoja Vyrišku 
silpnėjime. Gyvenimo 

moterų- Moterų ir Vyru 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVK.
BOSTON, MASS.

TeL Commonwenlth 4570.

žiavo nuo kelio ir atrimušė i gų uždangos turi būt nu
meri Ju automobilis sutyžo trauktos taip, kad iš lauko 
ir išlakstė skeve’dromis į vi- nebūtų matoma lempa, 
sas puses. Abudu važiuoto- Automobilių priešakiniu 
jai nusisuko sprandus. liktamių stiklai turi būt už

tepti juodu dažu iki pusės.

prie savęs, taigi išrodo, kad 
ii buvo nužudyta plėšimo 
tikslais.

Policija suėmė 25 metų 
amžiaus merginą, kuri pali
ko 1 metu amžiaus savo ku-Ugniagesiu komisionie- Užtepama viršutinė pusė ____ ___________

l iūs Reilly nutarė pirkti ug- Automobiliais nevalia grei- d iki prie Vienos prieglaudos ! 
niagesiams naujas kopėčias čiau važiuoti, kaip 30 mylių durų. Ji vadinasi Pauline 
už $12,000. per valandą. ___  _____ Gallagher.

A. .1. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rosbory, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!
Mes jau parupinom daugy bę visokių prekių, kurios bus puikiausia dovana atenančioms didžiulėms šventėms.

Turime dideli pasirinkimą iš BULOVĄ, GRUEN, ELGIN, HAMILTON LAIKRODŽIŲ.
ŽIEDAI: Deimantiniai, šliubiniai ir su visokių Spalvų Akmenimis.
RAŠOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. PERLŲ KAROLIAI, Laketai, Branzoktai. RADIOS—Philco, Victor, Zenith.

Užsisakykite dabar, iki švenčių bus lengva išmokėt ir busite apsirūpinę iš anksto tinkamiausiom dovanom.
TAISOME— Laikrodžius,’ žiedus, Akinius. Perdirbame iš Senų j Vėliausios mados.

Užeikite pas savo Laikiodininką.
KETVIRTIS & CO.

BLINSTRUB’S
Village & Grill

s

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai |
s-------------------------------------------------------------------  I

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- | 

CIUOT I BLINSTRUBŲ VAT/JYKLĄ.

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

II

į Tel. 28624 Gyv. 21122

I Dr Joseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

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

'Seredom 9 iki 12 
ir ’ jsitarun. 

AKIŲ DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka* 
J mu laiku sugrąžina šviesą. Išeg- 
į zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAVVRENCE. MASS.

I)R. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 2* 

BOSTON. Telef. Lafayette 2271 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo V ryt. iki 7 vak. ka 
Nedėliom nuo 10 ryto iki 1.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

?
312 BROADWAY.(tarpe D ir E Street)

{ —------

SOUTH BOSTON, MASS. Tel. SOU-th Boston 4649
Kampas D STREET ir BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Jūsų Pardavėjas su pasididžiavimu 
paduoda

PICKOTCK
Jis patvirtina jūsų pasirinkimą 

“ALE kurs yra ALE”
Brew«d by Haffenreffer A Co.. Ine., Boston. Mass. Bre\*ers Since 1870

Ii
TUOEBAKER

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainom Stebėtinai Pigios.

DideH pagerinimai Ir 
Hydraulic

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSCIŲ.
Peter Trečioką* ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisymo ir demonstravimo vieta.
1 HAMLIN STREETKamp. East Eighth St.
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