
KELEIVIS
OAfiBO ĮMONIŲ LAIKRAITM

Hrcnamerat* nata bis:
Amarikoje ...................................... S1.0*
Pietą Amerikos Valstybėse,

Kanadoje ir kitur....................$$.O6
Z. ennmerata pasai metą:

Amensoje ...................................... $1.28
Kanadoje ir kitur už Suvienytų

Valstijų ...................................... $1.60
Ap«kelbinių kainų kluaskit laišku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS
636-40 Broaduay, Se. Boston, Mass.

KELEIVIS -
LrTHUANIAN WHKLI

Re pr Mente ovar 7S.M0 Lititoanians la 
Na* England, and aboat 1.M8.M8

ia tke United Stat^e.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 4 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston $071

THE TRAVELER-------------------------LITHUANIAN VVEEKLY

Advertiaing Rates 
on Application.

KELEIVIS
636-40 Broaduay, So. Boston, Mass.

SO. BOSTON, JANUARY-SAUSIO 20 D., 1943 M.
“Entered as Second Class Matter” teoruary 23, 1906, at the Post Office at Booton, Alasa, under the Act of March S, 187$

Keleivio Telefonas 
SOUth Eoaton $071 METAI XXXVIII

Rusų Armija Išgriovė 
Leningrado Apgulimą

Berlynas Ragina Reikalauja 48 Valan Giraud Paleido 
Apsuptus Nacius du Darbo Sącaitės.

Laikytis. Detroitas tada galėtu paliuo- 
Ameiikos Karo Informa-t suoti 40,000 mechaniku

cijų Biuras praneša, kad' kitiems darbams.
3,000,003 GYVENTOJU 

MIESTAS PALIUO- 
SUOTAS.

Vichy Kalinius.
Gen. Giraud (Žiro), Af

rikos franeuzų vadas, perei
tą sąvaitę Įsakė paleisti vi- 
-us politinius kalinius Afii-

Angliakasiams Pastatytas 
Prezidento Ultimatumas

ar.glų kaip zuikis. Jugosla- Berlyno radijas transliavo Walter Reuther, automo- koje, kurie buvo suimti Vi- 
vijoj vokiečius ir italus muša pamokslą ^ btalmgra- bilių darbininkų CIO uni- chy valdžios Įsakymu dau-

jos viceprezidentą- ir War giausia už tai, kad stojo’

Į Ir šitą ultimatumą staty
damas prezidentas sako: 
“Kaip vyriausis ginkluotu 
jėgų vadas, aš Įsakau vi
siems maineriams kietųjų 
anglių kasyklose, kurie da
bar streikuoja, tuojau grįžti 
darban...”

PER 48 VALANDAS 
STREIKIERIAI TURI 

GRYŽTI DARBAN.generolo Michailovičo va- c*e apsuptiems Hitlerio ka- 
dovaujami šauliai ir likusi reiviams. Radijas prisipa-

uz
Manpovver Komisijos narys, aliantų pusei. v* • -n * i ;reguiiarė jugoslavu a.mija. ž|sta, kad yra tokių karei- padarė pasiūlą kad Dei. Talp g ka-įiniu buvo daugiK'^*j 

Tai kur gali būt viltis Vokie- y>U, .kūne nemato prasmes loito automobilių fabrikuo-1 socialistų ir keliolika tuk£' g ų kasyklas,
tijai laimėti karą? laikytis, iai esanti pragais- se, kurje dabar gamina karo tančių buvusių Ispanijos lo- Pereitų sąvaitę šioje vie-

, Ne. tokios vilties nėra. unga nuotaika. Vokietijos reikmenis, butų įvesta 48 va-' jalistų, kurie buvo pasitrau- ^°je buvojau rašyta, kad
kuiiSjJeigu iki šiol vokiečiai tikė- kaiel)t1^1,, nepnvaląs tupėti ]andų darbo sąvaitę, vietoj kę i Prancūziją ir tenai in- Pennsylvamjoj sustreikavo Kaip matote, prezidentas
ųvai- josį laimėti, tai dabar jiems s?'° as; jĮ° Pai eiga esanti dabar dirbamų 40 valandų, temuoti. daugiau kaip^20,000 maine-, Kalbii apie ginkluotas jė-

nėra. 
reika- 

ezidentui

iKelias raudonajai armijai
Pabalčio valstybes esąs 

jau atdaras.
V okiečių padarytas Le

ningrado apgulimas, 
tęsėsi 17 mėnesių, šią sąvai

donoji 
mylias
kaCljaS,-----.---  z - , indeli čiumciiic ii oinocį- rr - - - i i
nacių ir paliuosavo 3,00,000 burgą žinomą rusu tvirtovę, rąs: kareivių pareiga—klau- 
gyventojų miestų. _ kuri jau nuo i941 metų buvo 5?. J° lsak>mų ir dr^iai 

Šitokių žinių pranešė si vokiečių apsupta. Voluečiai k . ' r i
utaminka nakties laiku iš- čia išbuvo iabai įsistipri- . Ąpsupti Stalingrade nu
leista snecialė Maskvos te- rp ppr kokias 8 mvlia-4 ciai dabar yra įsikasę į žemę
legrama. aplinkui jie buvo pristatę ir vis dar laikosi bet jų . . ,

Vokiečių blokados išgiio- spygliuotu vielų tvorų ir uPa3.’ .^atyt, pradėdavau neišmintinga pohtika.Trum-. ANGLAI BOMBARDAVO
vimas paliuosavo ne vien tarp tų tvorų prikasę minu i bristi, jeigu Beilyno racija? pos daibo valaimos buvo BERLYNĄ., VOKIEČIAI
tiktai tris milionus Lenin- žemę. Rusams reikėjo per ^ako j^.11}3 tokius pamoks- reikalingos kryzės laikais,
grado gyventojų, bet paliuo- tuos mirties žabangus prasi- . .^ek JJi tenai yia, ais- bet ne dabar, sako Reuther.
savo ir visų Leningrado pra- laužti, ir jie prasilaužė. Ži- - zinni nėra. Ot, atėjo laikai — darbi-
monę, didelius ginklų ir nOma' tas brangiai kainavo. ”~ ~ ~ ninku vadai reikalauja il-
mašinų fabrikus, kaip Puti- Rusai ėjo iš trijų pusių ir KttS AUZUdė TreSCą. gesnių darbo valandų.
lovo Įmonė, kur da caro lai- bangomis per ištisas tris pa- vpw yOrke ištaie-ino-oi . . _ ----
kais dirbdavo 17,000 dar- Ias, iki pasiekė Šliselburgą. i,-on,w šarvai rudoi.l SIŪLO KALINIUS VAR-
bininkų.

Londono stebėtojai mano
kad m? iu?ų ž> gi? gali duoti jj shko, Kaa voKieaų ktito kitąsyk buvęs gar-į komisijonierius si.!o imti

eigai visai neuKetą;2o,000. . . sus Amerikos ai4nhH*r.u agi-į farmn—darbams-^kalėjimų

tlima paliuosuoti 40,000 dytas),
mechanikų, kurie galėtų už
imti vietas kitur. Kai kvali
fikuotų darbininku dabar

bpr kažin knJpl h* Karo Darou Taryba, nott, Kazin koaei, vaibžios organai kelis! SI panedėli suėjo jau kalimai vis dar , 111 'aidžios oiganai Keik - . , . \v;ike^P,arriukaltus reikalavo; kad mai- -a'aĮtes, kaip vv HKes-isariių 
neriai grįžtų darban, bet aP>ĮinkeJ mainei iai pi adėjo 
streikieriai tu reikalavimu sbeikuoti. Is pradžios su- 
nepaisė * streikavo tik keli tuKstan-

Todėl šį antradieni prezi- Pas^uj
dentas Rooseveltas pastatė 1}et ^4,OQO:

LONDONĄ imainerių unijai ir visiems! ^reikas išsiplėtė net • iki

jos nariams ultimatumą, kad Shenandoah 10 ir Shamoki- 
i visi, kurie tik yra išėję strei- h0-
kan, tuojau grįžtų Į darbą. Washingtono apskaičiavi- 

Jeigu per 48 valandas mu» streikas kainuoja kraš-

iki šiol tie 
nebuvo paliuosuoti.

Gen. Giraud liepė paliuo-
visur stinga, tai laikytis 40'suoti ir žydų suvaržymus 
valandų sąvaitės y-.a labai! 

nga politika 
daibo valandos buvo

Per dvi naktis iš eilės di-! 
dieji Anglijos bombanešiai

3

karo
kryptį, nes spauda [įnamius, kurie nėra pavojin 

kriminalistai, bet paso- 
trumpam laikui už ne-

,. - y, , : . c * * - -. .. vduucuiids jlxi»hcih;c u auuc- viivichUS nUSlkaltimU?. MaS-
nauU visą Faba į. ka pirmyn. Šią sąvaitę jie streikui 1912 metais, iš- sachusetts pataisos Įstaigo-

Kaip ten tonau bebūtų, pasiekė Kamensko gelžkelio kgĮP vėliava su obalsiu: j se dabartiniu laiku esą 4,000
bet siuom taipu Leningrado stoti. Tai buvo dar apie 85 “Kei Dievo! Nei Pono’” vyną, iš kurių 2,000 galima
paliuosavimas yra visgi mylios nuo Rostovo. Jeigu Vietos airių kunigas tuomet butų pristatyti farmeriams Į

talka. Už pabėgimą turėtų
būt nustatyta 
metai kalėjimo.

?progdino Berlyną, sukel
dami didžiausių tenai gaiš-, šitas įsakymas n~ebus~išpiT- tai po 450,000 tonų anglies 
ių. Atsilygindami anglams ({ytas n gako prezįdentas, -l<as sąvaitę. Kadangi jis tę- 
uz tai, vokiečiai nusiuntė : vaicižia bus priversta sėsi jau 3 sąvaitės, tai reiš- 
kelioliką savo orlaivių bom- j ti reikalingu žin^niu Rai, kad dėl to streiko liko barduoti Londoną. Bet vo-;^8 n£XČ neiškasta apie 1,350,000 to-
Viecių atakos buvo silpnos ko kuris daro didelžs žalos “’J anglies.___

.-93° - ?tiausų karo pastangoms.”
Kokie butų tie valdžios 

žingsniai, jeigu maineriai 
atsisakytų grįžti Į darbą, 

i prezidentas aiškiai nepasa
ko, bet visi supranta, kad 
šitokiam atsitikime jis Iša
kytų ginkluotai
nei užimti

nas dega.

AFRIKON ATVYKO 66
LAIVU KONVOJUS.
Alžyro žiniomis, šiomis 

dienomis tenai atvykęs 
aliantų konvojus susidedąs 
ši 66 laivų. Jis atvežęs daug

bausmė—2

Pranešimas aKelei- 
vio" Skaitytojams.
“Keleivio” kaina metams 

bus $2.50.
Pereitame “Keleivio” nu-

kariuome- mery buvo pranešta, kad 
kasyklas, taip nuo šių metų vasario 1 d. 

kaip buvo užimtos tos dirb- musu laikraščio kaina me

žvilgsniu jis via geia naujie- Rusams pradėjo sektis kierių mitingą, sukeldamas! 
na ir v i.-iems anjantams, nes baugiausia dėl to, kad vokie- kruvinas riaušes, 
parodo, kad vokiečiai jau čiai baug savo kariuomenės Dabar Trescanrtinonta ciinnoti Ir • i - • $ - • i-k- • _

kareivių ir karo medžiagos., tuvės, kurių darbininkai ne- tams bus $3 Jugtinėse Vais
iai prastos žinios naciams. jp-jdėin snritaiTi <5n savinin-1 knugalėjo 

”i kais.
susitarti su savinin- tijose,

83.50.
o užsieniuose bus

pranerta 
faktas

silpnėti. Ir sitasj^. oriajviu ištraukė i Pietų 
ra labai skaudus Ne\v Yorke

m X 1nrpk?vžidSiEuropą’ kur jie tikisi ang1^ skelbdamas griežta kova fa-
rl SbdkčU Jn noranTS' !1’ amerikiečių invazijos. Sa- šistams ir komunistams. Ir 
- naį! X^!g± ;koma’ kad nuo to štai, nežinoma ranka ji nu-
’Q41! bi>- kai^ A.merik^.a™1ja lšllP° dėjo. Kas buvo jo žmogžu-
-r - tai nb’onVi 17 ABikoj, vokiečiai nugabeno dys ar žmogžudžiai, spėja-
h dJbS- * Tunisij\ įau apie 75,000. m‘a visaip. Vieni mano, kad
15 k'- ’ik-yvn Tnincrij!?avo kareivių su orlaiviais ir ji nužudė Mussolinio agen-Is Kaukazo jų armija taip.gi -ankais> Visa tai buvo paim- tai. o kiti—kad

GIMDYMO KONTROLES KLAUSIMAS ------------------------- ---------- Smulkiau dalykus apskai
ta redagavo / AUKŠČIAUSI ŠALIES TEISMĄ padangų tikrinimas čiavus pasirodė, kad bus ga-

lall^’aštį,! -------------- “ PRAILGINTAS. girna apsieiti ir su žemesne
’aganų deginimo laikų užsi
likęs bažnyčios inkvizitorių

Kainų Administracija kaina, būtent, Jungtinėse 
Washingtone skelbia, kad ji Valstijose $2.50 metams ir

traukiasi. Stalingrade liku
si jų armija apsupta. Anglų 
orlaiviai jau pradėjo griauti1 
Berlyną. Ju maišalas Rom- 
tnelis Afrikoje bėga nuo

Kanadoj 11 £05 $98
Gyventojai.

1941 metų birželio 2 d. 
Kanadoj buvo daromas gy
ventojų surašymas. Domi
nijos statistikos biuras da
bar praneša, kad pasire
miant surinktomis žinomis, 
tą dieną Kanadoje buvo 
11,505,898 gyventojai. Iš to 
skaičiaus buvo 5.900,148 
vyrai ir 5,605,750 moterų.

Dešimts metu prieš tai

tai,
ta iš Rusijos fronto.. Be to, komunistai, 
keliasdešimts divizijų vo
kiečių buvo nusiųsta Fran- 
euzijon, Italijon ir Graiki- 
jon. Ir visos šitos spėkos bu
vo paimtos iš Rusijos fronto.

Taigi galima sakyti, kad 
išgriauti Leningrado apguli-j‘“T!“, uoa
mo rneome rifmrriuncio r»o_! &mą rusams daugiausia pa-i 
dėjo Amerika ir Anglija.

AMERIKOS ORLAIVIAI
INTERNUOTI PORTU

GALIJOJ.
Lizbonos aeroporte, Por

tugalijoj, pereitą subatą nu
sileido 11 Amerikos lakūnų, 
kuriems grįžtant iš Europos1 
i Afrika prieš dideli vėją

tai padarė

MAISTO KAINOS VAR
ŠUVOJE.

Gruodžio mėnesy Varšu-

707 medicinos daktarai rei
kalauja panaikinti inkvizi- _

cijos laikų Įstatymą. Įstatymas neprieštarauja nutarusi prailginti laiką pa- $1.25 pusei metų.
Amerikoie iš 4$ vaistini 3103 3aiies konstitucijos dva- dangoms tikrinti. Pirma bu- pjetu Amerikoj $3 me-

vunrikUi dvi too' drau- siak kuri P^Pažįsta spaudos, rio Įsakyta visiems automo- tams. ‘ 
džia daktarams teikti moti- įod?.\° ,r nuomonės laisvę? j bilistams patikrinti savo pa- Kanadoj bus $3.50 me-
noms patarimu, kaip apsi-131tuo.rastu Pakaso o41 dangas pas tam tikrus in- tams, nes laikraščio siunti-
saugoti nuo nėštumo Viena fonnecticut valstijos dak- spektonus iki sausio pabai- „ėjimas Į Kanadą kainuoja 
tų valstijų vra Massachu-:tar?3: „ . gos. Dabar gi B knygutes daugiau neguiPietųAme-
setts, o kita —Connecticut. I Jei§.u gausis Teismas^ automob.hsUms duota lai- riką.

. i pripažins, kad tas Įstatymas ko iki vasario pabaigos, o_________
Dabar rale Lruvei>iteto,prįečtai.auja šalies konstitu- “A” knygutės savininkam* 

medicinos profe? as, Ib-'cijai, tai tuomet ir Massa- —iki kovo pabaigos.
P?3.11^20 ichusetts valstijos reakcinin-i ---------------Wilder Tileston.

voj buvusios šitokios valgo- -it viduramžių inkvizicijos pamą bus nuduotas mirtinas 
mujų daiktų kainos: įį^tymą Connecticut valsti-l, -uauotas miltinas

amas sviesto,
zlotų.

Klg. cukraus, 90 zlotų 
Kvorta pieno, 12 zlotų,

• Kiaušinis, 5 zlotai.

160 joj panaikinti. Jis apskundė 
j jį Vyriausiam Šalies Teis
mui, aiškindamas, kad tas 

i Įstatymas draudž jam duo
ti moterims patarimų, kurie

smūgis.

GERIAUSIA APSIMOKA 
SKELBTIS LAIKRAŠ

ČIUOSE.
opos, Standard Oil Co. of In- .................................
vėjąidiana prezidentas Seubert gas Jungtinių Va < i kons-

BOSTONE NUŠOKO NUO
TILTO IR PRIGĖRĖ NE

ŽINOMAS ŽMOGUS.
Pereitą nedėldienį neži-

•p, . . . ii, - nomas vyras nušoko nuoRusa! sena. jau paskelbė Dovel. st. ’ tilto ; kanaJą it.
pradėjo plaukti prieš van-

VELIKIJE LŪKI DAR 
NEPAIMTI?

TIK !EST° paėmę Didžiųjų Cibulių
(Velikije Lūki) miesteli. 

I lemington, N. J. — šio Berlyno radijas ši panedėli 
JO Įsitikinimu y,a būtinai mie,ste!i” navininkai prisipažįsta, kad' vokiečių
reikalingi. Vadina.-. tas i- nll’kS tlk ^2.' nuo tuks' garnizonas tame miestely
statymai neleidžia jam lat ?nc.10 nU “Pm'ptas. tačiau laikosi

q.. • jtinei valdžiai. Daugelis navai praktikuoti medicinos ... jr | * j-i •• mu savininku su dešimtinemokslo, todėl lis vra pnesin- ,.- ’ - - < • 1 - ■ užsimokės visus savo mo-
snius. Turbut tenai nėra

ir rusai to miestelio dar ne
są užėmę.

laisve'Kanada turėio" 10 376 70?) pritruko kuro. Kadangi tai sako. kad jo firmos dalyti titucijai, kuri t< > ?žmonių! 10,3'6,<0 Ikaro lakūnai ir karo oriai-:dandymai parodę, jog ge- daktarams garantuoja. _____ ____
Imant atskiromis provin-iviai’tai Portugalijos valdžia U3“;? , apsimoka bizni prof Dr. Tilest c.: i-’.atč- SUĖMĖ 600 FRANCUZŲ.

cijomis, Kanados gyvento-,;“’ internavo iki karo „5?^" Vvriausiajani Tei-™. iš 36] Xew Yorke nugirstas ang.
iteigos. |jas daug kamuoja ir neduo-, valstijų 166 gydytųjų pa-],., ladijas prane> kad Ljo.

irių politikierių?

jai skirstosi šiaip:
Prince Edvvard Is. 95,047 į
Nova Scotia ....... 577,962!
Nevv Brunsuick 457,401 
Quebec ...........  3,33-,882

da pageidaujamų rezultatų.
RUSAI KASA VOKIE

ČIAMS ANGLĮ.

reiškimą, jog medicinos;

FARMERYS NUŠOVĖ 
PABĖGUSĮ NACĮ.

New Mexico valstijoj far- Hnga.
729,744 toti karo belaisvius anglims j meiys Fanning nušovė vie- Kitas pareišk 
895,992 kasti. Šiomis dienomis 2,500 į r.ą vokieti karo belaisvi, o nristatytas V; 
796,169 rusų belaisvių buvę atga-Į kitą sužeidė. Jie buvo pa- Teismui nuo viei ' 
817,861 henta i anglių ka.ykla

pavogti jo; Kurie pi

, , ,no mieste, Francuzijoj, na-
daktarų opinija : X !' 1 ’ ciai susekė franeuzų sąmok-
balsiai pripažįsta eim

Amerikoje
Ontario ...........  3,787,655 kad vokiečiai
Manitoba .......
Saskatehewan
Alberta ..............
Britų Kolumbija
Yukon ..............
Šiaurės vakarai

4,914
11,271

gauta žinių, 
pradėjo var-.

dymo kontrolė ,.ią prieš okupantus ir su- 
elka'iėmė 600 žmonių. Esą paim-

ANGLAI BOMBARDAVO
ITALIJOS PAKRAŠTĮ.
Londono pranešimu, ang

lų submarinos Viduržemio 
juroj pereitą sąvaitę nu
skandino 7 fašistų laivus ir akių 
apšaudė nervingos Italijos metų amžiaus 
pakraštį. ------

deni. Pašaukti South Bosto
no policmanai sustojo ant 
kianto ir liepė jam plaukti 
prie jų, bet jis atsisakė. “Let 
me alone,” buvo jo atsaky
mas. Buvo pašaukti ugnia
gesiai su nedideliu laiveliu, 
bet kol jie ji pasiekė, jis nu
skendo. Skenduolis buvo 
ištrauktas ir nuvežtas miesto 
ligoninėn. Jis buvo 5 pėdų 
ir 9 colių ūgio, svėrė 160 
svarų, tamsių plaukų ir rudu 

ir galėjo būt apie 40

Charleroi apylinkėj, Belgi
joje.

yra j 
iaįam, 
Con-;

!ta daug ginklų.
SUDEGĖ 3 VAIKAI.

BUVO JAUČIAMAS ŽE
MĖS DREBĖJIMAS.

NAUJAS NACIŲ J ER0- 
RAS LENKIJOJ.

Anglų Reuters praneša, 
Naujoj kad Varšuvoj prasideio na.Pereitą sąvaitę

Montreale sudegė 3 maži Angli joj drebėjo žemė. Dre- jas nacių teroras prieš ler.- 
bėgę iš koncentracijos sto- neetieut valstijos ■ vt »įų. Benault’ienės vaikai. Ugnis bėjimo centras buvo apie kus. Gestapo agentai krečia 
vvklos ir taikėsi pavogti jo kurie prašo Auk- Tri- sunaikino jų namą motinai Portlanda. Me., bet buvo visus Lukų namus ii areš-
automobili. bunda nuspręsti. tas e šėjus darban.

andą.
jaučiamas ir Bostone. .tuo ►•s Šimtais.
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KAIP GELBĖTI SIBYRAN
IŠTREMTUS LIETU

VIUS?
“Draugas” išspausdino 

gana įimtą šituo klausimu 
Dr. Juozo Budrio straipsni. 
Visu pirma autoriui apibu
dina tų nelaimingų musų 
broliu likimą. Jis sako:

PRIEŠ DARBININKŲ 
UNIJAS KILA RE

AKCIJA.
Mississippi valstijos kon- 

gvesmanas Coimer (demo
kratas, meše Kongresan oi- 
Lų, Kuriuo leiKalaujama, 
Kad susti eikavę oaibi įlinkai 
Butu imami darban kon-
. knpcijos keliu, kaip kaiei- 
viai. Negana to. stieikų kur- 
tiytojanis aiba kailininkams

“Jau beveik du melai, kai 
12.000 musų brangios tėvynės
broliu kenčia ištrėmime S’bv- uždeda $2,000 pmigl
re. Jųjų padėtis yra laba. nes pabaudos ir Z metu ka- 
liudna ir tragiška. Negailestm- i£jmuk Galu gaie biiiUS rei. 
KO barbaro išplėšt! iš gimto- i. aiauja panaikinti 40 valan
čios pastogės, tie vargšai jau daibo savaitę, o jos vie- 
haigia išmirti arba greit prie u>n ivesti 4‘s vaiandas b u2 
to prieis, je. laiku ne’ous jais us 8 valaR(las mORėti tik 
pasirūpinta. Kai kurie is jų. . apfasta mokesti, O ne pus- 
tiesa, kreipėsi i Amerikoj gy- ;mtGS ^kesties, kaip da- 
venančius gimines ir gavo pai- yra
nors šiokią tokią paramą. Dau- nemanom kad šitas
guma gi yra palikti aklam lt- biiius galėtų praeiti. Roose- 
kimui ir ju.ių dalia yra tikrai veit0 administracija darbi- 
apverktma. ninku reikalams yia gana

Bet ar galima jiems duoti palanki ir nenorės įvesty re- 
kekią nors naaalba iš Ame- lOimŲ naikinti, račiau A- 
rikos? Jei galima, tai kas menkos visuomenėj reakci- 
turėtu tuo rūpintis? Pneš darbininkų unijas

pradeda reikštis gana stipri. 
Autorius mano, kad— r’avyzdžiui, vienas Bostono
“Pavieni asmenys čia nieko dienraščių rašo:

nenuveiks; užtat darbas auto- "Johno L. Lewiso angliaka- 
matiškai krinta ant didžiųjų kasių streikas neturės daug

KEttlVlS, SO. BOSTON. 

Keturi Broliai

Vs. .—

taį-.. — — y .
Visi keturi šitie jauni vyrai yra broliai, Johno Fiegerio šeimynos sūnus iš Portlando. Ore.
Pirma visi keturi jie dirbo laivų statybos dirbtuvėj, o paskui visi keturi karty Įsirašė ar
mijon. Jie čia parodyti naujokų kempei. Virginijos valstijoj.

   ” af 

Kas Bus Po Karo?
Ekspeitai numato naujo sti
liaus r.amus, cutomcoiiiu*,. .ti auKimus.

“3. Lietuvos Nepjikiauso- 
mybės Paskelbimo dienos mi
nėjimo pelną skirti ALT fon
dui.

Kitos naujanybeu.
T. G. Josim, iš Du Pont 

kompanijos, pranašavo, Kad 
T. V. Houzer, vienas technikos patobulėjimas iš 

Sears Roebuck kompanijos priežasties karo spaudimo 
viišininkų, anądien kalbė- padarys daugeli pagerini 
damas Naujosios Anglijos mų ir įsras daug naujų daiy- 
verslininkų susirinkime, pa- kų, reikalingų kasdieniniam 
pasakojo įdomiu dalykų, žmonių naudojimui. Auto- 
Aiškindamas kiek kainuoja mobilius, pavyzdžiui, turės 
prekių pagaminimas ir atsi- automatiška? apšildymo ir 
eina išskirstymas, jisai nuio- saldymo sistemas: jis bus 
de, kad tūliems dalykams Per ĮHisę lengvesnis už da- 
reikia daug daugiau laiko baltini, turės daug daugiau 
išskirstyt, negu pagaminti, jėgos, daiys po 5d mylių is 
Antras dalykas, dai bininkų vieno galiono gazolino ir 
algos nedaug atsiliepia pro bus tykus.
dūktų kainoms. Kuomet dar- Ateityje žmonės važinės 
bininkų algos pakilo 40 oro traukiniais, kurie lekios 
nuošimčių aukščiau, prekių tarp Atlanto ir Didžiojo 
padarvmo kainos sumažėjo andenyno be sustojimo, 
iki 33 nuošimčiu. <>“> traukiniai susidės iš

aeroplanų ir sklandytuvų, 
Padarymo kainos. kurie pakeliui galės būti pri-

! “Moderniški gamyoos bu- kabinami . ir atkabinami be 
dai leidžia padaryti porą rustojimo. Žmonės galės is 
puošnių vyiiškų čevervKų į kpti ten, kur tik panorės, 
pusantros valandos, su pri- Bus pigcsni namak

cuzijos revoliucija išrodys tik siuntimu Į krautuvę. Pada- .
švelni idilija, palyginus su Vo- lyti vieną galioną maliavos ^aro busią statomi
kietijos drama...” ima apie 24 minutes laiko, naujos rūšies narnai. Jie bu-

cius pa- «engti su oro ventiliacija, 
’alandų niažai reikės aliejaus apšil- 

automobi- dymui. Vienas kambarys 
—vieną valandą; kainuos nuo 500 iki 800 do

Amerikos lietuvių Susivieniji
mų bei organizacijų, kurios «.u- 
ri ne tik atitinkamus finansi
nius išteklius, bet taipgi ir pla
čiosios visuomenės paramą.”

Gelbėti ištremtuosius bu
tų galima dviem budais: ar
ba grąžinti juos aferai Lietu
von. aiba palengvinti jų gy
venimo sąlygą? vietoje, kur 
jie via ištremti.

Bet galima dabar juos 
ųaryežti i? Sibv»o į Lietuvą?
Ne, negalima, sako p. Bud
rys, nes—

“Mat. rusai lietuvius skaito
savais piliečiais ir todėl visai 
nenorės kalbėti apie kokią 
nors repatriaciją, kas reikštu 
jų pačių vidaus politikos di-- 
kreditavimą. Amerikos vy
riausybė. nors i dalyką žiuri 
kitain. vis dėlto šiuo metu ne 
darys kokio nors didesnio 
spaudimo sovietams... Tremt’- 
Tiiu sugrąžinimas Lietuvon, ži
nant apverktiną rusu susisie
kimą. butų taipgi fiziškai ne
įmanomas dalykas. O pagaliau §50,000 algų per metus, turi m . T - , , - - ,
juk dabartinė Lietuva yra ki- Rejis automobillUS, važi- T TU i$SČ‘ l -
to nemažesnio despoto rauko- i. ganymą. Jie i»\er- j,e

MANO, KAD HEINES 
ŽODŽIAI PILDOSI.

Heinfich Heine buvo la
■■-i. Iš susidariusių iėšu tuo- minties ii stipi IO;

jau Įsteigti bendrą Lietuv.u duotės vokiečių poetas—?a- 
Informacijų Centrą, kuris leis- lilikas. Jis rasė ir prozą 
tų dažnus biuietinius arba ko- liausis jo prozos klliinys bu- 
munik

simpatijos, kuomet musų ša- Lietuvos
lies šiaurės rytai dreba nuo dirbtų
šalčio ir neturi kuro. Ar ang- kalingus musų tautai gelbė 
Pakasiai streikuoja protestuo- darbus."
darni prieš savo uniją dėl pa- , . . „ - kad tada atgims senovės , - ,,
didintų mėnesinių duoklių ar p Ta\vokiečių {^etų dainos, ku- ' kai URasgmano kad
reikalaudami daugiau algos \ 1 - nas knksdonvbe buvo nu- žodžiai ildosi Monar_
neziunnt daoartimo kontra.K- P«r-o.^.ų ionaą u<x. me stelbus. Ir kada kryžius su- 4<*i, -žIik™
to. mes tikrai nežinom ir !aK?’ kaT\P įlk s\ta Tj“Ąa ĮS1_ trupės,” Wa iš užmiršties chl^a VoRietlJOJe ZlUg°' 
mums tas
yra tik tas. 
ventojams
ma, nes unijistai savo reikalus
stato aukščiau šalies reikalų... Praėjo dveji metai, ir ta 
Amerikos gyventojams tas,patį sumanymą dabar kiti

• m Fi-jrtr-nriirkc revn į tici-utių i vi nuiią. -v , KailluOS I1UO OVU IKI OVV UO
U HuHia netrimes i JVokietiia Krikščionybei žlugimą skalbiamai (tvashing) ma- Įerįu. žmonės galės pasi-

l «o„nvk Heine Panašavo daugiau ^inai—2 valandas; refrige »jnktj namus su tiek kamba
rių, kiek kam reikės.i storiui—60 valandų.”

Pardavimas kainuoja dau
giau negu pagaminimas.

zys gousKąs Katedras... tran- tfcto.

jau nusibodo. Ir anksčiau ar
vėliau jie pareikalaus, kad 
Kongresas išleistų tokį Įstaty-Jnu.’ 
mą. kuris orivers unijas skai
tytis su visuomenės reika
lais...”

Socialistai visuomet ragi
no darbininkus organizuotis 
i unijas. Bet su
mu tenka pasakyti 
merikos unijose

kelia. Gali but, kad musų
žodis, galų gale, “stosis ku-

ATLANTO ČARTERY 
LIETUVA MATO SA

VO IŠGANYMĄ.
t__ i__ urr:__

SKUNDŽIASI DĖL “LIE
TUVIŲ NAUJIENŲ.”
“Keleiviui” buvo prisiųs

tas iš Philadelphijos “Lietu- 
?e2t.^ vių Naujienų” skelbimas, 

ibtuies n 5ikeibįme buvo pasakyta,
vartotojo užmokėtų karną; kad tai esas -mėne'sinis žur-
i mlvori Tikima ^Untuma, ir v i •- !iaias puslapiu, Kaina lik
jus rasite, kad ceverykas, .->Oc meteras?> - 
kuns eme pusantros \alan- Dabar vienas musų skal
nos padaryti, ima pusseptrn- Rytojas, Anthony Duggan iš 
tos valandos parduoti. Ga 3uffa]o ję. y., skundžiasi 
lionas maliavos ima sesius nu?iuntęS 50c_ jr gavęs tik 

_________ sykius tiek laiko įs.eisti nn- vjeną to žurnalo numeri. Iš-
Šių metų sausio 8 d. su- gi amą savo darbui ir pa- ^tosP rpncmenv?1 *'au ? ,n?ėn^iai ir ^ls ne_

.ažiavo į Neujorkų Ame- fkyrė komisijų iš 3 asmenų ri^UXėj"a nuo S ^“"^Jok.os z.n.os,

rtu dau- žurnalo mačiusi, tačiau dė- 
dama jo apmokamą skelbi
mą nesitikėjo, kad tai butų

Arnikos Lietuvių Tarybos 
Suvažiavimas

Suvažiavime, kurį sušau- patį Vykdomąjį Komitetą ir bos kainos sumažėjo iki 33 
Vykdomasis Komitetas, toliau vesti Tarybos reika- ir vieno trečdalio nuošim-

Musų redakcija nėra to

SUSABOTAŽAVO 35 
ARMIJOS TANKUS.

Oakland, Cal. — Gelžke-

Kad 
lim
ti, tai lieka tik antras"būdas tina, kad visuomenėj kila 
—pagelbėt tremtiniams vie- ^akcija prieš unijas? 
toie. .

Bet kaip tokią pagalbą or- 5IULO STEIGTI FONDĄ 
ganizuoti, autorius aiškaus LIETUVOS NEPRIKLAU-1 
plano neturi. Jis tik sako. SO'viYBĖS AKCIJAI 
kad tas darbas turi but v - REMTI,
tuotinas. Esą— ALRK Federacijos centro

“Reikia, kad visos Amerikos valdyba siūlo Amerikos Lie- 
lietuvių organizacijos l ei Su- tuvių Taiybai įsteigti ben- 
sivienijimai susidėtų draugėn drą fondą, kuiis rinktų pi-

Lavalis Pardavinėja Francuziįą
zH

ie. Atlanto karteris yra k inių . lio klausimai, kurie liečia ir
„iincipu surašąs, bet pavers- i »»« P°“dz?“. !* »». at' l.jPtuvo= likimą. Taigi jau 
tiems lietuviams Lietuvoje, tai anke g žymių visuo- jaįkas lietuviu visuomenei 
yra ju kasdieninės kovos r p,. »' STOCių: fukrusti
siaukojimo įkvėpėjas. . altuos Tai t - . • i • *

••žinios anie Atlanto Carte- .os> ,.‘.s K“n!,S’l Vienybes ir Minėkime sidabrini Lietu-
ir išrinktų atitinkamą kom's'- nigus Lietuvos nepriklauso- rio pasklidimą Lietuvoje rodo Katalikų Fędeiacijos. Svgi- vos nepriklausomybės jubi-
ją arba patvirtintų tam dar- mybės akcijai remti. kokį didelį ginklą demokrati- kinimo Plr‘ , Neužmirškime Klaipė-
Lui jau esamą kokia komisiją. Federacijos centro vai- jos turi tame kilniame doku- ir,arnę posėdyje Lietuvos ge- dos, kurią Hitleris atplėšė
kaip pav. A. L. Taryba... dyba priėmė šiuo klausimu mente. Prezidentas Roosevel- neralinis konsulas, p. J. Bu- nuo Lietuvos. Rengkimės

“Kartą kai jau urėsime ati- platoką rezoliuciją, kuri tas, kuris buvo Atlanto čarte- f antrame — Lietuvos padėti musų broliam .• ir se-
tinkama komisija, tolimesnis taip kita ko sako: rio sumanvtoias ir svarbau mlnisteris> P. P. žadeikis. senins, kūne velka sunkią

ALT suvažiavimas išklau- nacių mnoą n kurie kenčiajos uždavinys bus išdirbti 
smulkų planu, kaip konkrečia; 
sukelti tam tikslui lėšas, ir 
kaip jos bus paduotos ken
čiantiems broliams.”

Su4isiekti su Rusija kol 
kas dar galima ir Dr. J. B. 
mano, kad Lietuvos tremti
niams Sibyre butu galima 
nusiųst: drapanų, koncent
ruoto maisto ir kitokių da
lykų.

Bet klausimas, keno ad
resu reikėtų tuos daiktus 
siųsti, kas turėtų juos Rusi
joj priimti ir kaip tokie siun
tiniai turėtų but išdalinti 
tremtiniams, kurių adresai 
nežinomi?

“Kadangi šie karo metai 
gali būti lemianti ir gali iš
kilti didis reikalas būti prisi
rengusiems ginti lietinių tau
tos teises tarptautinėje are
noje ir, kad tai pareikalaus vi

rio sumanytojas ir sv; 
sias autorius, su tuo d įku- 
mentu davė pavergtiems
nėms nauja viltį, o kovojau- • - - t- iT ,
tiems <lė-vokr£tiioto, -tovė įasrante telegramą prezi- nes _ Vaistuos kaip galint 
daug pasišventusiu ir įsitiki- pelitui Rooseteltui. pasiza- -įeičiau .....
nusiu sąjungininku.’- ' 'Įedam»3 lemt! Jungtinių kun užtikrins Šviesesni ty- 

Amenkos Valstnu karo Da- tojų visai žmonijai!
D~. P. Grigaiti?, 

A, L. T. sekretorius.

žmo' sė ir patvirtino Vykdomojo ištrėmime. Ir nenuleisdami 
' Komiteto pateiktą raportą, rankų dirbkime, kad Jungti- 

man- r/T.,- ”->-iios kaip galint
laimėtų pergalę,

.„„„ą h. toflel n ta, blanfina At. nėjįmo klausimu. Priėmė 
Amerikos Tarybos darbams ’ ,an(0 Carterj ,a; į, p pareiškima
fmansuotĮir Uetuvoa Nepn-;-------------------------------------valstybės Sėk; eteriui apie
klausomybes akcijai remti. kunigų celibatas. Lietuvos padėti.

<<2. Pravesti didelį įsteigto, —išaiškinta kunigų oeprtystės »»- po iv^mtu dbkiuaiii kn- bendrojo ALT fondo vajų, Irimas. Šią knygą turčtu per skai- . r° <lk_KUSljU, KU-
pradedant jį nuo Lietuvos Ne
priklausomybės Paskelbimo 
25 metų sukakties minėjimo 
—nuo vasario 16 d.

LENKŲ PARTIZANAI 
SUKILO PRIEŠ VO

KIEČIUS.
Tremtinės lenkų valdžios

Juodas sklypas šitame Francuzijos žemėlapy parodo 4.800 
keturkampių mylių teritoriją, kurią išdavikas I avalis pa
vedė Vokietijai, tas plotas užima du Francuzijos departa
mentu ir guli arčiausia prie Anglijo* pakraščio. Pilkas plo
tas parodo pirma vokiečių okupuotą Francuzijos zoną, o 
baltas buvo paliktas Vichy valdžiai, bet dabar jau ir tas 
yra priešų užimtas.

puolimas, šią knygą turėtu perskai- . . , .. . T , , . ,
torija, pasekmės ir jų doriškas nu- i los visą laiką ėjo draugm-1 Londone ataovas, Stanislo- 

?oje nuotaiko je ir dalyvau-i vas Mikolažičika,?, praneša,
duMteb* ir mylimosios nepapultų j įant atsilankiusiems sve-
T?^eidn,F?x,g'°Dą n?ra9^iietuvinow'‘ Amerikos Lietuvių dėjo atvirą karą prieš vo-
KerdH.an.1 s»m-xi.ia.......... 2sc Taryba nustatė platų pro- kiečius okupuotoj Lenkijoj.

kad lenkų partizanai pra-
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KAS SKAITO. RASO

tas duonoj mkpraM)
t— .

AMERIKOS LIETU\ TU GYVENIMAS"! KAS MEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEKEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIEMS.
LSS 19 kuopos ir LDD 7 kp. stangas agresorius sumušti’.

Tunisijoj Dega Nacių Tankas

prakalbos. Aš prieš tai nieko nesakau.
Sausio 19 ALPK r ame Bet t0 negana. Jie dabar vėl 

buvo LSS ir LDD bendros kolioja mus visokiais bud-
piakalbos. Kalbėjo d. J. 
Januškis ir Dr. P. Grigaitis. 
Januškis kalbėjo labai t um- 
pai, tad apie jo kalbą i, ne

vardžiais, kad mes negana 
lėkiam.

”Kaip nedarysi, kaip ne 
veiksi — komunistai vistiek

ramesni. nr. P. Grigaitis, '■ave tolios, niekins, neštu! 
“Naujienų” redaktorius, kai- p-orr demokratinės tvarkos,!

Jis nurodė, jog socialistu t , J , , , _ .
skelbtasis obalsis, kad žrr.o- . Tle^ ,sa^° 4r“ Gn-: 
nes prieis prie socializmo &aitls; Bet cabar eina ka-; 
per demokratiją, o ne per ra3 H2 demokratiją, uz tau- 
diktaturą, šiandien pasauly- laisvę. Žodžiais ir jie dn
įe prigyja, todėl socialistai! ^a» £ePiaa^d\USi lmP®’i 
sakė tiesa. Balistinė Anglija ir Amen-!

“Tiesa.” sako kalbėtojas, ha laimėtų karą. Jie smar-j
“iš karto darbo žmonės toiKjai ^.P0 .Sl° įa’'
nesuprato. Bolševikai išėjo iro: Indija, Kinija, ir lutos 
su savo tėziais, kad demo- '■autos tun gaut ^aisvę. Mes 
kratija, tai yra buržuazijos įsakome, gerai, get ai. O karo 
dalvkas, kapitalistu irankis . Paba-cio valstybėmis.
• " vadvoūmties“ tolimas KaiP,su Lietuvos nepns au-

ši nuotrauka parodo amerikiečių sudaužyt?, ir uždegtą vokiečių tanką Tunisijoj. Iš kairės 
matomi amerikietis kareivis bėga artyn prie to tanko.

ATSI ŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ.
1943 m. vasario 16 d. su- Vasario 16-tos minėjimas 

kaks lygiai 25 metai, kai lie- privalo sujungti mus giau- 
tuvių tauta per savo teisėtą džion vienybėn dar dides- 
atstovybę istorinėje Lietu- niam pasiryžimui remti vi- 
vos sostinėje, Vilniuje, pa- sas Prezidento Rooseveito 
skelbė atsteigianti laisvą ir pastangas karui laimėti ir 
nepriklausomą Lietuvą de- pastoviai taikai pasaulyje 
mokratybės dėsniais. užtikrinti.

Ši nepaprasta sukaktis -r , . ,
ypač minėtina šimet, lietu- ,. trfcs kv‘«’??n« W. “o- 
vn. Uisvži ltat ir seserys lietuviai, į nuo-

ir ja
esąs kerą? i socializmą. Ją 
reikia atmesti, panaikinti, 
sakė bolševikai. Jos vietoje 
reikia proletariatui ?iekt: 
diktatūros, ir su jos pagalba 
sudaužyti buržuaziją ir tuos, 
kurie siekia demokrrriios 
ir tik tada Įsteigti socializ ' 
mą. Prie
^"1 ■ oi e • cll j c-. 11. .> i ix . v-ki •' .X— Į i , , • v. , • . — — • . , - I . • . • •
iriausias laisves’ ir labsniš-i!^! sland.‘?n. ?r. Hitleris, .bmtojais

Tiesa, »x> prakalbų buvo 
keliūtas paklausimų iš pub
likos P. Grigaičiui. Brook- 
lyniečiai dabar juokiasi,

omybe? — No, no! Pabal-į “kuriam komunistėliui kal

i eikia paremti koki lietuviš
ką judėjimą, ar Lietuvos 
reikalus, tai tie surusėję lie
tuviai visuomet—prieš! Jei
gu jiems taip nemieli lietu-

3RANCH, MICH.
Iš lietuvių farmerių ko.

vių tautos laisvės šventės— J *J. . 
vasario 16 — proga, kai Lie- į.1“* . , .
tuva yra pavergta nacių, kai jL‘et?vai, ??!beCL .«<>*“»* 
jos žmonių balsas yra pri- talkon ne tik mora-
spaustas. Todėl Amerikos !5ne- bet u' medžiagine para-
Lietuvių Taryba savo posė- rna* . ., . T. ,
dyje, 1943 m. sausio 8 d., Mmeaami Lietuvos lais- 
Hotel New Yoiker Nay ves sventę> kiekvienas pnsr- 
York, kreipiasi į visus pat- ^kim savo pinigine auka. 
notinius amerikiečius lietu- Pašalio 16-tos minėjimo 
vius šiuo žodžiu: proga gautas aukas prašome

Kiekvienoje
narnoje
mažesnėj, ruoškime Lietu- , , . .. . . .
vos nepriklausomybės pa- oty: -:U!iems Ji yra įsistei-
skelbimo 25 metų sukakties SUS1-

Pattabs: čekius aiba mc-

ir neatlaidų darbą

lonijoe.
Noriu pranešti “Keleivio” minėjimą, kuriuose stipriai

cio valstybių reikalas jau lis niežėjo, tai paprašė, kad viai, ne prie širdies musu skaitytojams, kas dabar gir- paryškinkim prieš 25 metus rey orderius prašome rašy i
i.-___X____ - T ■- J -l 1 • ' riSbif milo,, lizU-i-nrin ir-X___ -_ X___X__ X._____x_ ___ ATT i čd Ir> I nL'nC n V.

nepakenčia- si., cmcago, i į nois ).
Amerikos Lietuviu Taryba.

baigtas; tų valstybių ‘vai- bus daug rimtesni. Jau ir tuo tikslu, kad lietuvius de- Dėdės Šamo. Žinia sako, vergimas
_____  -vi jmz, f^i°s esančios Maskvoje. laikas surimtėti ir eiti su de- moralizuoti, kovoti prieš kad jų sūnūs, Vincas W. mas!

•ie tokio' so^a’ zrno ^-es sakome: humbugas: mokialiniais lietuviais, o. ne musų pastangas atkovoti Spurgis, yra dingęs be žinios 
•L / x J• ‘ < -. Tokius ‘balsavimus’ rali pa 'su kckižris diktatūros gar- Lietuvai nepriklausomybę, tarp Pietų Pacifiko salų. Jis 
i. ta. .u e., a. pla-,,...... . ... Lietuviai nenori diktatūra dingo po gruodžio 22 d. mu-

CHICAGO, ILL.CLEVELAND, OHIO.
Palaidojus Kazimierą 

Rugienių.
Pereitų metų gruodžio 24 
eną čia buvo palaidotas

------- . vienas senosios musų kar- *p^k,a^kit.
organizacinius reikalus, apie demokratine Lietuva. Kas O štai ir antras nesmagus tOy• veikėjų, Kazmaieias Ru- - .. . .
musu spaudą. Vienu žodžiu, toms pastangoms priešinasi, atsitikimas. Antanina" Pau gienius. Velionis buvo vie- Visų Šventųjų lietuvių 
Dr. P. Grigaičio atsilanky tas eina prieš Amerikos ir liukaitienė buvo savo bu- nas is tų, kurie per Jo metus paiapijos bažnyčioje, Rosi
mas Į rytus daug ko konsriu- Anglijos pastangas — at- liaus parblokšta ant žemės cta2'.vavoT.^ vlsuolpemniame ian(je> pereitą sekmadienį,

Roselando vyrai su Kristu
mi kalbasi.

Šitokią “žinią” išspausdi
no Chicagos “Draugas.” Tik

Obalsiais buvo išvaikyta, kį kokie ,en .balsavi-
Rutįjos Stenamasis Seimas buv<) Jie buvo neteis8 
1917 metas. Ir per ™s 2o. ; . .. ,)eleckinS va]džia
metus po ‘proletariate d.k- kuri Maskvoj netei. 
iatura’ statė Rusijoje sočia '
lizmą.’ Kad sėkmingiau sek-i „£ietuvos, kaip ir
c^31. .soc.iaJ2m3’ valstybių klausimas, turės
‘ >ovietų Ru.-1 j oje u visam konferencijoje
pasaulyje aunrauroai ?u gi= oersvarstvtas h tie netiks
liausiu pasišventimu biau- ]umaį but atitaisyti
nojo sočiaIdemokiatus. Ar- At’anto čarteris nusa- 
ae darbo unijas. Šlykščiau penkia? laisves tautoms, 
šia niekino tarptautine plot- tai Hs nupaRo ir Lįetuvai ]r 
me demoki arimo j’^-ta y- jr Latvijai. Jeimi lai-
mo darbininkų vadus. To* gv^; jn(jjiaj Kinijai. Novve 
nuožmios ir neatlaidzios ko-

■yvaus padarė.

Iš šv. Jurgio Draugijos 
susirinkimo.

steigti visam pasaulyje de- ir sunkiai subadyta. Tas at- veikime. Jis oiganizavo Ško- Djetu švento Vardo vyrai 
mokratija. biriko Naujų xMetų dienoj, tijos Socialistų Sąjungą,, ir nd doiavQ

Vyt Katilius. Jeigu šuva nebūtų pribuvęs buvo vienas jo» įaiKrascio - ,
savo šeimininkei i pagalbą, “Rankpelni o” kuiėjų. As tų sveneiausi^ne Sakramen- 

—T v,, čionai nerašysiu velionio te ir jie kalbėjosi su Kuštu 
ivrt- Amerikos LariUs,Sausio Ą, btrvo šv. Jurgio L ?

draugijos metinis susirinki- B aliejaut-i^ridokom. , ; s u j nois is senųmas ir narių dalyvavo gana . -• p vieno, peties nauias nu- ,
ciaug. Apart organizadjos 2yP- ~
einamųjų reikalų, buvo laiš- smarkllnlu ir siautį moterfg .............. ..........
čbi Turvhns Iii hilėfai- ' Ii P®4 Po to eras Keturi metai atgal mirė tauskas, V. Romandas, V. Dėdės Šamo aimijoje, sau-
viu įarvoos su DUetaic. »s---- metll Jakštys (Senas Vincas) ir - • • > ■

kiti.

itjį vus užbadyta iki mirties. Ir biografijos. Tą atliks kas ini apie
----- " ----- velionio drau- esančius fronte.

►as mus žiema pra- laužtas ir visas kūnas suža 84’ su kul iais jis veikė kartu, 
lapkričio. Ji atėjo lotas, bet yra vilties, kad i° draugų da liko, kaip ,

“Roselando šv. Vardo vy- 
.ai prašė Kristaus, kad jis 

tai V. Užkuraitis, J. Žeb- Amerikos karius, esančius

sūnūs
dabai
nelai-

geresni gvvenimą pradėjo k .Tj€Sa’mes turime ?Vi la_iinetų jubilėjų Lietuvos ne- ka(i ant musę žemių buvo; 
geresni meniną, p ane^o bai Relstas sroves: viena—i n.iklan-nmvbei naminčti rasta aliejus, tai dabar pra- imti vienas kitą uz gerklių. A Smetonos fašistinė gru-l^^^^jPp^1’ nešu, kad nevisai taip išėjo,i

gotų nuo pavojų ir duetų 
jiems stipiybės ir jėgos lai
mėti šį baisų karą ir kad pa
saulyje įsigalėtų tikroji tai

“Pirmiausiai į diktatorius pė, o kita—komunistų. Kaip 
įčiuežė 1920 metais Xusso- vieni, taip ir kili ardo lietu 
linis. Jam ir jo juodmaiški- vių vienybę kovoje už Pie
niams, kaip ir komunistams, tuvos nepriklausomybę, 
demokratinė santvarka ne Kaip tai keista, kad kairių 
pakeliui! Kiek vėliau išdygo kairiausieji ‘revoliučionie- 
ir kitur diktatorių valdžios, iiai’ susisiekia su kraštuti- 
o 1934 metais ir Hitleris pa- niauriais fašistais Lietuvos 
siskelbė diktatorium. Mato- demokratijos ir nepiiklau- 
te, i eikia tik pradžios. Kada omyfcės įeikale. Smetonos 
pradžia pasidarė — vienas ei upė puola socialistus. Gas 
no kito įšliaužė į diktatorių -, dina katalikus, kad iuo: so- 
Tų diktatorių pasėkoje mes rialistai ‘suvalgys.’ Komu- 
ir turime ši antraiį pasaulinį nistai tain pat. Gaila man tų 
karą. Karas eina tarpe dik- lietuvių, kad jie pavirto kur- 
tatorių ir demokratijų. Ka- čiais, aklais ii negiidi, ne- 
įas žiaurus: karas nuožmus, mato kaip Lietuvos žmonės 
Tiesa, Sovietų Rusija tano šaukiasi i Amerikos lietu 
įmesta i demokratinių šalių vius pagalbos pasiliuosuoti 
pusę. Ta? ge«a’’ Prieš tai, nuo Hitle. io gaujų. Tik A- 
' ad rusai pliekia kaili na- merikos lietuviai gali laisvai 
< iams, negalima nieko šaky- su? ii inkimuose apsispręsti, 
t i. Bet jeigu Sovietu Rusija- apsisvarstyii, kokio: jie go
ję Hutu buvusi demek atin? karinė'“ L:eiuvos no i. Visos 
valdžia, cš tikiu, kad toMų Lietuvos žmonių viltys su- 
?4us-ol:niu ji Hitleriu svie- dėtos i Amerikos lietuvius, 
tas nebūtų žinojęs. Tik Amerikos lietuviai gali

“Mes” sako dr. Grigaiti® pagelbėti Lietuvai atsisteig- 
“seną* iau numatėm. kad ti demokrarinę i’ nepu ikiau 
tos diktatūros nrive- nrie soma vai? ybęl ’ 
antrojo karo. Mes rėmėme Dr. P. Grigaičio prakalba 
Rooseveito politiką. kadi buvo nuoširdi, pamokmanti, 
diktatorius reikia pažaboti, ’ žt?d atvnž:a; susirirkusie- 
nes jie iau pradėjo tautą po ji klau ėsi. Vienas kemunis- 
tautai šluoti nuo žemės pa tas suriko: “Meluoji!” Pub- 
virš’aus. Bet musų komunis- lika labai piktai paprašė ta 
tai čia vėl apsiputoję šaukė; neruorema nutilti. Ga! but 
‘Žiūrėkite, Grigaitis ir Mi- A. Bimba buvo atėjęs su sa- 
obolsona? nzrimanė karo; vo gvardija triukšmauti. Bet 
jie eina su F. D. Rooseveltu. kaip šitas signalai “Moluo 
su Wa’l Strppto bernu’. B°t ii!” nepavyko, tai ir pat? A. 
kada jau Hitleris užnuolė Bimba ramiai sėdėjo. Nes 
Rusiną, tai musu komunistai suprato, kad publika _ susi- 
persivertė nėr galvą ;r vali rinkusi yra demokratinė, o 
šaukti: ‘Dėkime visas pa- ne totalitarinė.

Velionis išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo da nepilnai su- 

Spurgis. ioULęS 60 metų. Jis mirė ka ir tikras žmoniškumas.”
urnai, be jokio prisirengimo. Bet kaip tie Roselando 
Dėl susidėjusių gyvenimo vyrai gaiį Kristumi kal- 
hąlygų velionis paskutiniu bėtis, kad jie dažnai su žmo- 
laiku negyveno su savo šei- nėmis nesusikalba? Iš tos 
myna. Bet kada reikėjo teik-!<*Biau2r0” naujienos juokia- 

visas Roselandas.

ti ir tikėtų, nupirkti kaip tikėjomės. IS-;

PEABODY, MASS.
Musų jaunuoliai, išėję 

karo tarnybon.

muse balsavimuose tuos tns J ra^eda esti viltys ir lei- 
-retuvisKus lusKelms, nubal- įžiagi už(įng2 ant musų lai- 

akėtus nupuKti n New mįkjo, ne5 aįjc.-aus pirkėjai 
^°-A;° Lietuvių Tarybo> vjc.aj jau neparirodo. Kurie 
; engiamam parengime da- |3UVom cavo ;a:jkus šnvo-
'yvaUil- mavę, tai tiem? jau. pradeda

* -j i • gražinti kontraktus. Tie, ku-E Amenkos L.etuy.ų KI,- ,ie‘ davž al;ejų ir gav0 
c.ų ktete.mehmo «».- ,

rinkimo. Rurfe buw
ga

džiaugiasi.
“kvtresni”

Antanas Petkevičius, 
Alfonsas Tokas, 
Lianas Vaitkunskas, 
Alfonsas Grigonis, 
Joną; Petkevičius, 
Antanas Rumševičius, 
Bladas Balkus,
Pianas Boiei^a, 
Adolfą’ Boreiša ir 
Stasys Boreiša.
T,,-., „ere+ovi'r,,“;

“Kel.” Skaitytojas.
teikė toki paskutini patar- .* ,mda,
ravimą, kok! lik ga'ima. Tai.“ K«XWUŲ TRUMPAI, 
yra pavyzdingas ir pagirti-! Omaha, Ndbr. — Iš šio? 
nas pasielgimas iš moteries kolonijos išėjo jau arti 
pusės. Tai gali atlikti tik ap
sišvietę, susipratę žmonės.

Velioni? senai pageidavo, 
kad jam mirus, jo kūnas bu
tu sudegintas. Ir jo moteris 
su šeima išpildė velionio pa

yra bro- geidavimą. Tai ilgi pagirti

• o
musų jaunuolių a’mijon. 
Sausio 6 d. išėjo da P. Blu- 
bas, R. Akronas, R. Macai- 
1 is ir J. Petkus.

i <

Tuo tarpu turi tris ligonius. Pereitą rud.ri čia įsmue 
Piadžia naujų metų, jis sa- daug lietuvių, u tarpe ir čia 
ko. nebloga. Kiti vaidybos gimę? 35 met; Juozą“ bu-- 
narisi ixgi pranešė, kad pe- kus. kuris 12.2ingai žuvo 

■ eitais metais organizacijoje tioko su traukiniu su i kul i- 
buvo viskas tvarkoje. Nau- me. Jis buvo sinkiai sužei - 
ių metu vakarienės komisi tas ir nuo to mirė.
'cs nurisi — F. Vaitukaitis Kita mirtis, ai Onos Jaut- 
ir A. Velička—pranešė, kad Menė?, 55 metų amžiaus 
uelno padarė virš šimto do- “Keleivio” skaitytojos, kuri 
•ertu. ilgus metu? šsęrveno ant

Fer?ka;tyta^ laiškas nro ūkės. Ji labai mėgdavo “Ke-

MVTZpVMO 5 X VIVIUC’,
Albertrr Palatanavičius, 
Juozą; Sadauskas ir 
Jonas SadaV'ka “ (bro

liai),
J”ozas Simanauskas, 
Mykolas Bondzevičius. 
Mvkol?'“ Milčnkas,
Jonas Pilipavičius,
Jonas Kanevičius ir 
? Kazlauskas.

Ona Račkauskienė.

Sealtle, W»fh. — Lietu
vių kolonija kita-yk čia b— 

bet dabar j uelionio vo neiraza’sumažėjo, nes daug ser.e 
niu žmonių išmirė. Muši

pasku- L’ai čia e u 'rinite dm'ri? 1- 
vie-

nas jo senų draugų pasakė
atahnkama at sve kinimo narių ir daugiau kaip $5,000 
p; a kalba Į. tain atsiskyrėm pinigų.

s?a ame D. L. K. Gedim no 
Kliuba, kuri? turi anie ^0

n t visados su dar v<enu se- 
r.crio.-, kartos veikėju.

Velionio moteris pakvietė 
vi?ų- dalyviu- i ravo ramu', 
kur nava’šino it padėkojo 
už dalyvavimą iai ’otuvė e.

Ii aš vartle velionio mote
ries ii šeime?—dar kartą

Pirkit Karo Bondsus ir Stara- 
pas. Kas savaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip dešimtą savo 
nždrrlro dali.

New Yorko Lietuvių Taiv- leivį” ir kada t k mane pa- NUSKANDINO S JAPONŲ ta,iu nirtingai r čiu visiem- 
bos su pakvietimu į vasario matydavo, vi? klausdavo,
16 Web«ter Hali parengi- kodėl neparrian daugiau 
mą. Laiškas priimtas ir nu- žinių iš musu aoielinkės. Pa
tarta nupirkti tikėtu. Tiesa, laidotą, gruodžif 21 d. 
ir Čia trys lietuviški ruske- Gruodžio 29 ri |nirė Mare
'iai balsavo prieš likėtų pir- Levienė (?), .-asą senyva rvse 5 lanona ,aivus ir 2 ki- 
kimą. Nors jie is vardo lie- moteris, kuri ’srr gyveno sužalojo. * 
tuviai ir. jeigu bėda užpuo- ant savo ūkės Michigane

LAIVUS.
Amerikos laivyno vado

vybė paskelbė šia sąvaitę, 
kad Amerikos submarinos 
nuskandino Pacifiko va^do-

kuiie kuo nors priede jo tei- 
kiart iam paskutinį patar
navimą.

I>a'dotnvėmi- vadovavo 
N. Vilkelis. Pa^ku'iniai atsi
sveikinimo žodžiai Kazi
mierui Rugieniui lai buna:

V OSCHSTER. MASS

CHESTMEY’S
f.AMTri

atlikai audringą gyvenimo
la, pagalbos prašo pas lietu-į Lai jiems b;ra lengva ši Per gruodžio mėnesį Bei- ke’ionę. dabar ilsėkis r?- 

__ 1 i i;-x- :zi  -____ iv _ on  vius. lenda į lietuviškų or drėgna Michig^o žemelė, gijoje vokiečiai sušaudė 20 raiai. 
ganizacijų vadovybę, o kaip ' J ------ -- ‘jrjis Spurgis. žmonių. Senas velionio draugas.

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų. Alaus, 
gardžiai pagamintu Val

gių ir Užkandžių, 
čia iravnama ir “KELEIVIS”

90 MILLBURY STREE 
WORCESTER, M \S9.
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į

—Alau, Maike! Veidemi- 
nut!

—Labas, tėve, labas. Kur 
taip bėgi uždusęs?

—Vaike, tu taip greitai 
eini. kad aš net uždusau tave 
besivydamas.

—O kas atsitiko, tėve?
—Maike. tu parašyk ma 

no vardu gromatą ir nusiųsk 
ją musų amžinam preziden
tui Smetonai.

—Kokiu reikalu?
—Nevarmai kokiu reika

lu. Tu i mano reikalus nesi
kišk. Sakau parašyk, tai ir 
narašvk.X----- *--

—Tėve, kaip gi aš galiu 
rašyti nežinodamas reikalo?

—Maike, mano reikalai 
su Smetona yra sekretni. Aš 
nenoriu, kad visi žinotų. 
Kaip tu esi mokytas vaikas, 
tai parašyk jam gromatą iš 
savo galvos, o nuo manęs 
pridėk, kad aš noriu gauti 
pensiją.

—Man neaiški tavo min
tis, tėve.

—Sakau gi, noriu žalavo- 
r.ės už vierną službą, kaipo

Higijena Karo Fronte. Kaip KolumbasAtrado Ameriką.
Keliaujančios pirtys trau- jie klausosi radijo ir rekor 

kiniuose. dų muzikos, arba skaito ži-
Yisur karo frontuose yra n ias ir žurnalus. Poilsio pa- 

y įgyvenusi liga vadinama protys po karštos piities pas 
tifas. Ji atsiranda iš nuo- tusus yia išgyvenęs iš senų 
vargio, iš skurdo, iš nešva- laikų, o ypatingai, kai oro 
tos, iš utelių ir kitokio bru- temperatūra siekia apie 50 
do. Visi mėgina jos išveng- laipsnių žemiau zero.
li, bet—karo f tentas, tat ne 
namai.

Ttanšėjose nėra nei karš
tos pirties, nei maudynių, 
i.ei Kitokiu priemonių nusi- 
plovimui. Nėra nei švariu
dt apartų.

(Tąsa)
Dauguma buvo higaldų sunus ir patys nai. 
šieji riteriai. Iš kelių tūkstančių kandida
tais įsirašiusių, de Soto pasirinko 600 vy
tų, pačių stipriųjų ir gabiųjų. Entuziazmas 
buvo toks didelis, jog rodėsi, kad jie vyks
ta i kokią linksmą ekskursiją, bet ne r ka
ro žygį../

Laimingai pasiekęs Kubą, de Soto salą 
valdyti paliko savo žmonai, o pats su eks
pedicija nuplaukė į Floridą ir išlipo Ėspi- 
ritu Santo uoste, Tampos Įlankoje. Jis ne
manė, kad jo žygis galėtų nepasisekti, to
dėl laivus pasiuntė atgal i Kubą, o pats su

Mažas “maudynių trauki-, 
nys” aptarnauja per dieną 
apie 1,200 kareivių; dides
nis—daugiau.

Kai kurie traukiniai turi
žodžiu sakant, kirpyklas ir skutyklas, šiu

ri cnte vien lik vat gas ir vėjus ir kurmius drapanoms gerai ginkluotu riterių buriu leidosi sausa- 
kurdas. Iš tokio gyvenimo, ir batams taisyti. Traukinio žemiu i Floridos gilumą. Su savimi buvo 

aišku, kila ligos, ypatingai Įgula susideda daugiausia iš pasiėmęs 12 kunigų, pakankamai Įvairaus 
tifas. su kui iuo mititarinės civilių savanorių — slaugių, 
medicinos korpusai veda barzdaskučių, skalbėjų, ge- 
atkaklią kovą. * ležinkelio darbininkų ir ki

ls Maskvos ateina žinių, tokių. Dr. D. Pilka.
kad Sovietų armijos medi- ~ ~----
cinos korpusas vartoja nau- MANO NUOMONE, 
ją higijėnos būdą ko\ai >u Laikraščiai pradeda svar-
nešvaros ir utelių liga- 
Tas naujas būdas,
maudynių traukiniai. ’piirašo visokių niekų. O tuo, 
šitie ‘•maudynių trauki- tarpu atsakymas siuiosi pats 

niai'’ arba keliaujančios pir- savaime: Vokietijai valdyti 
tys susideda iš 9 iki 19 va-'reikia sūdanti žydų tarybą, 
gorių. Kiekvienas traukinys pastatyti žydų policiją ir į-. 
turi vagoną ar daugiau van- kulti žydų armiją. Kol žy-; 
dens, kurio užtenka visai dai valdys, naciai neatsi- 
riienai. Toks traukinys yra

at- miHtarės medicinos korpu
so priežiūroj. Goebbelsas jau abejoja

styti klausimą, kas turėtų 
ial valdyti Vokietiją po karo. Ir

maisto, net keliatą aktorių, kurie, laimė- VfeHau 
jus mušius su indėnais, turėjo palinksminti 
nugalėtojus.

Kelionę pradėjo tamsiais, beveik neper
einamais miškais. Ji buvo labai varginga. 
Jieškojo miestų, bet rasdavo tik pelkes ar
ba mažus indėnų kaimus, kur jie, bt pa
prastų lindynių, nieko daugiau neturėjo.

Taip bekeliaujant po miškus ir pelkes, 
jie labai išvargo. Beveik visa maisto atsar
ga išsibaigė. Buvo duotas Įsakymas at
plaukti laivams iš Kubos. Bet De Soto ne
norėjo grižti atgal tuščiomis rankomis.
Jam rūpėjo auksas, garbė; jis norėjo rasti 
didelius miestus, puošnias pagonių švento-

žmonių ir kur kas tinkamesnis gyventi, ne
gu Euiopa, Azija ar Afrika. Tas rašinys 
gieitai buvo išverstas Į daugybę kalbų. 
Amerigo Vespucci vardas labai išgarsėjo, 
o Kolumbą visi užmiršo. 1907 metais vo 
kietis Martynas Waldseemuelleris parašė 
knygą "Co-mograp hiae introduetio” (Ko
smografijos Įvadas), kurioj pabiezė minti, 
kad Naujasis Pasaulis butų vadinamas 
America. Tuo budu norėta pagerbti šito 
žemyno tariamasis atradėjas, Americus 
Vespucius.

Tais pačiais metais tą vardą jis pavar
tojo ir savo žemėlapy, kuris dar ir dabar 
galima matyti Wuertemberge. Waldsee- 
mudleriui daug kas pritarė. Pradžioje tuo 
vardu kuvo vadinama liktai Brazilija, bet 
vėliau jis buvo pripažintas tinkamas va
dinti visam Vakarų pusiutuiio žemynui.

Nėra Įrodymų, kad čia norėta pakenkti 
Kolumbo gai bei. Vespucius buvo admirolo 
diauga-, o prof. AValdseemuelleris, maty 
ti, apie tikrąjį Amerikos atradėją nedaug 
ką težinojo.

Yra istorikų, kurie kaltina Amerigo Ves
pucci, kad, esą, jis, trokšdamas garbės, no
rėjęs, kad tas Vakarų pusrutulio žemynas 
butų pramintas jo vardu. Panašiai galvojo 
ir Jung. Valstijų rašytojas Emersonas.

Kai 1892 m. buvo visame pasaulyje mi
nimas 400 metų Amerikos atradimo jubi- 
lėjus, ui beveik visur sutartinai šaukta su

gaus
—Nagi. kad Smetona 

sivežė iš Lietuvos daug do
lerių. Žinai, vaike, tą dieną. Kiekvienas traukinys turi apie vokiečiu ginklo perga- 
kada buvo mitingas, labai gafų vagoną, švirkštynių lę. Jis pamatė, kad Ameri- 
šaio. Taigi vienbalsiai buvo (shotvers) vagoną, skalbi- kos galybė auga ne juokais, 
nutarta, kad reikia susišil- mo vagoną ir poilsiui vago- Todėl jis sako: “Gali but, 
dyti. Taip ir padarėm. O nūs. Pastarieji turi skaityk- kad Likimas bando vokiečių' 
kaip kraujas gerai užkaito, lų ir muzikos kambarius, tautos tinkamumą pasauliui 
tai vienas musų memberys Kiekvienam traukiny via valdyti.” Ir tuose bandy- 
ir pradėjo rėžti pamokslą gydytojų ir slaugių, kurie muose Hitleris suklups, kaip 
apie Smetonos dolerius, piižiuri kareivius su užkre- suklupo kaizeris.
Kaip jis vokuoja, tai Smeto- čiamomis ligomis, ypatingai ——;—
na atsivežė Į Amerika dau- su tifu. Daugelis traukinių Juozas Tysliava "\ ieny- 
giau šimto tūkstančių. Kiti yra aprūpinta medikamer.- bėj” sakosi neabejojąs, kad 
nenorėjo tam vieryt. Sako. tais, atsiustais iš Amerikos, šiam karui pasibaigus Lietu-

ves ir apiplėšti jas. Netiko narsiems vy- didžiausiu nepasitenkinimu prieš Vespuc

įs kur gi Smetona tiek dole
rių gautų? Ir, žinai, Maike,L" nn įcn ij

"Maudynių traukiniai" 
kasdien važiuoja Į karo 
frontą, kaip galima arčiau. 
J juos ateina kareiviai iš 
tranšėjų ir maudosi. Karei
viai iš eilės ineina Į traukini 
iš vieno galo ir išeina per 
kitą. Piimame vagone ka
reivis nusirengia ir atiduoda

—Gerai, tėve, labai gerai, 
bet aš neturiu laiko klausy
tis blaivininkų pasakų.

—Veidiminut, Maike. Tu 
da neviską žinai.

—Bet man reikia jau eiti.
—Maike, paimk alupką ir drapanas išskalbti if dezin- 

išfigeriuok, ar Smetona savo fektuoti. Sekančiame vago- 
gyvenime galėjo uždirbti ne kareivis gauna šluostikli. 
šimtą tūkstančių dolerių ? muilą ir rusų mėgiamą antį. 
Lietuvoje jis pėdę gaudavo padalytą iš beržinių šakų su 
litais. Tai iš kur jis ėmė do lapais (“vienik”). Su ta 
lerius? Vaike, aš tau sakau, šluota eina i garini vagoną 
kad blaivininkai nemeluoja, r.usivanoti. Iš garinio vage- 

” ; eina Į vagoną po la- 
ieigu Hitleris pazvalijo šals. Kuomet kareivis priei- 
Smetonai šimtą tūkstančių r.a kitą traukinio galą, jis 
dolerių išsivežti, tai jis ture- būna apsišvarinęs ir gauna 
jo gauti gerą komišiną. Tai- atgal iau išvalytas savo apa- 
gi išgirdės, kad mano fren- tinęs drapanas ir uniformą.

vyčių vaisko generolą.-. .. . .. . . , . , --
-Ar tėvas jau atsistatv- ,okuoJa- k?.d Į10.?'

,. . J i n " įe^icni H lot i; nu7vu mn cjii.s.ctinai iš tos tarnybos?
—Nausa! Aš vyčių gene-

rolas buvau ir busiu.
—Dabar supratau, tėve.
—Ką supratai?

va atgaus netik Klaipėdą, 
bet ir Tilžę. O aš abejoju. 
Jeigu Lietuva negalėjo su
valdyti klaipėdiškių vokie
tininkų, tai kaip ji suvaldy
tu tilžiškius?

Bet visgi gerai, kad Tys-; 
Iia va pripažįsta Einšteinui 
teisybę. O sulyg Einšteinu, 
teisybės pasaulyje visai nė
ra. Ta pati linija gali but ir 
tiesi ir tuo pačiu laiku krei
va — viskas priklauso nuo 
to, kas ir iš kur Į ją žiuri.

Cibukas Riestasis.

Pagaliau, taip beklaidžiodami, atrado)rodą (Columbian Exposition) Amerikos 
didelę upę. Tai buvo Mississippi, viena iš Į atradimui ir jos atradėjui paminėti. Gar- 
didžiausių ir ilgiausių upių pasaulyje. Čia!sus J. A. Valstijų politikas Blaine’as ta 
indėnai ispanus labai gražiai priėmė, tar-!proga parašė net dideli veikalą, pavadintą 
darni juos esant saulės vaikais, todėl pa-! “Columbus and Columbia,” kuriame nepa
garbino kaip nežemiškas būtybes. Indėnų isigailėjo karčių žodžių Vaspucci adresu, 
būryje buvo keliatas aklų* kurie prašėsi Be to, jis siūlė žemyną pakrikštyti kitu 
išgydomi. Bet ispanų kunigai negalėjo ne- vardu, buter.t, vietoje “Amerika,” vadinti 
regių išgydyt, šitoj vietoj jie išbuvo 40 “Kolumbija,” kaip iš tikro teisingumas iv 
dienų. Paskiau keliavo toliau. Į reikalauja.

Trys metai prabėgo beklaidžiojant Mis- Bet šitos pastangos nuėjo niekais. Sun 
sissippi upės pakraščiais. O, kaip sunku ši- ku buvo gepakeisti vardą, kai jis visame 
tiems didvyriams buvo prisipažinti, kad pasaulyje jau buvo prigijęs.
nepasiekė to, ko noiėjo! Dvasia buvo pri- iš šitos ttumpos istorijos matome, kad ir 
slėgta, visi nusiminę. Iš 600 entuziazmo čia dėl susidėjusių aplinkybių Kolumbas 
pilnų jaunuolių, vos tik trečdalis beliko... turėjo nukęsti. Niekas neneigia fakto, kad 
De Soto pats ves pavilkokojas. Pagaliau jjg> bet ne kas kitas, yra tikrasis Vakaru 
pavojingai apsirgo ir neteko vilties pagy- žemyno atradėjas, todėl labai vertėjo jį pa
ti. Liepė susirinkti savo ištikimiems drau- vadinti atradėjo vardu, tačiau išėjo kitaip, 
gams. Paskyrė Įpėdinį ir ramiai laukė mir- Didysis Admirolas turėjo daug nemalonu- 
ties. Rytojaus dieną mirė... Liūdėjo rite- rnų gyvas, to paties likimo susilaukė ir po 
riai savo vado. Kunigai atlaikė mišias, mirties...
Paskiau kūną suvyniojo Į drobulę ir 
tylią gražią naktį, kai visa gamta ramiai 
miegojo, šito didvyrio kūną Įleido Į Missis
sippi upės vandenis...

De Soto draugai, palikę vieni, dar kuri

IŠ KUR ATSIRADO AMERIKOS 
“INDIJONAI”?

Kai Europa sužinojo, kad atrastas nau
jas žemynas, gamtininkai, filosofai, visa

PER 24 VALANDAS NU
MUŠĖ 51 ORLAIVĮ.

Anglai praneša, kad pe-' 
įeitą sąvaitę Šiaurės Afrikoj 

iiantai pradėio smarkią oro Į
ofensyvą prieš ašį ir per 24

tas turi tiek daug pinigų, aš! Dabar apsivilkę kareiviai valandas numušė 51 priešo 
—Tėvas nori but amžinas pastanavijau kreiptis prie jo čina i poilsio vagonus, kur orlaivį.

generolas, taip kaip jr prašyti žalavonės. Valuk -------------------------------------------------------------------------vyčių
Smetona nori but 
‘ tautos vadas.”

—Jes, Maike. mudu su 
Smetona kartu kiaules ga
irėm, ir dabar turim viens 
l itam pamačyt. Jis yra am
žinas Lietuvos prezidentas, 
o aš amžinas vyčių vaisko 
generolas. Bet man reikalin 
ga pensija. Taigi valuk to 
aš ir noriu, kad tu parašy- 

gromatą nuo ma-tum jam 
nęs.

—Ar vyčiai nemoka tėvui 
algos?

—Ale kur tau, vaike! Za
kristijonas davė kvoterį, ir 
tai iš savo kišenės. .O pėdė, 
vaike, pro kleboniją nepra- 
€ ina.
• —Iš ko gi Smetona tau 
pensiją mokės, tėve?

amžinas įo< jr parašyk Smetonai 
giomata iš savo galvos, kad 
man duotų toki penšiną,! 
kaip kiti kad gauna.

—Tėve. netikiu, kad Sme
tona kreips i tai dėmėsi. Tė
vas geriau padarytum, jei ' 
gautum kur lengvą darbą, 
padėkim, už koki sargą. Už 
tai gautum algą ir galėtum 
geriau gyventi.

—Maike. tu manęs Į zlas-į 
t i nevesk. Tu. žinai, kad vy
čių generolas vačmono dar
bo nedirbo ir nedirbs. Gud
ijai!

i —Iki pasimatymo, tėve.

NACIAI RUOŠIA 500 
SUBMARINŲ.

Londono žiniomis, vokie- 
—Ar tu, Maike, neskaitei čiai daba • pastato po 20 iki 

gazietose, kad jis bėgdamas S0 submai inu kas mėnesį, 
iš Lietuvos pasiėmė visus tai yra dvigubai daugiau, 
dolerius, kuriuos amerikie- negu aiiantai jų nuskandina. Į 
čiai nuvažiuodami Lietuvon Taigi vokiečiai tikisi suda- 
pasisvečiuoti palikdavo? i yti apie 500 iki 700 subma- 

—Kur, tėve, Įrodymas? linų laivyną ir tada pradėti Į 
—Įrodymo* vaike, nerei- vajų prieš aliantų susisieki- 

1 ia. Tu esi mokytas, tai gali mo linijas.
pats išfigeriuot. Ve, musu ----- . - -- .-----
blaivininku susaidė anądien AMERIKOS MACOCHAS.
turėjo mitingą ir viskas pa- Hans ............................. *
aiškėjo, kaip ant delno.

—Kas paaiškėjo?

Schmidt New York? 
savo meilužę, Oną Aumuiler<ite. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz-10c. [

laiką klaidžiojo, bet, pritrukę kantrybės. Senojo Pasaulio šviesuomenė, labai susiru- 
netekę entuziazmo, su prislėgta nuotaika pino: kilo visa eilė naujų klausimų, ku
tui ėjo grįžti atgal. Bet kaip? Iki uosto bu- riuos reikėjo išspręsti, o žmonių protas 
vo keli šimtai mylių. Taigi, paskubomis į buvo suaugęs su senovės pažiūromis ir 
pasidarė keliatą valčių ir Mississippi up?iįsitikinimais. Atrodė, kad viskas apsivertė 
gvžo i Meksikos ilanką. O iš ten liūdni i aukštyn kojomis. Pradžioje nelabai norėta 
Ispaniją... Tai buvo 1542 metais. Tik po tikėti grįžusiųjų iš anapus Atlanto keliau- 
130 metų Mississipi vėl aplankė baltasis ninku pasakojimais. Bet jų buvo šimtai, 
žmogus (1672 m.) Reikėjo nusileisti ir sutikti su Įvykusiu

1534 metais franeuzas Caitier pasiekė -aktu. Senovės pažiūroms Į pasaulį, kurių 
didelę upę, kuriai davė šv. Laurvno vardą laikėsi "neklaidingoji Romos katalikų 
(St. Laurence); jis atrado Quebecą ir dau- bažnyčia, tai buvo didelis smūgis. Atrodė, 
gelį kitų kraštų dabartinėj Kanadoj, kuri kad to smūgio neišvengė ir visos kitos nuo 
buvo praminta Naujaja Francuziją. laikų Įsigyvenusios tradicijos. O dėl

Dėl kolonijų Naujame Pasaulyje ėmė Svenuiių Knygų, kuriomis anais laikais 
labai lenktyniauti olandai. Ispanijon ir!bPvo “mada” remtis sprendžiant pasauli- 
Fortugalijos didybė ilgainiui pradėjo į nRls klausimus, manyta, kad jos. bus reika- 
smukti, o šių kilti. Rytų (ir iš dalies Va- nnges naujų aiškinimų. Buvo staiga at
kalu) Indijoje olandai užėmė visą eilę sa-!-kleistas taisi koks užburtas uždangalas iv 
lų. Olandija Įsigijo 60 kartų daugiau že- parodyta jaudinanti scena su daugybe pa 
mės kolonijose, negu pati turi savo tėvynėj ;s‘apcių. Naujos žmonių rasės, kurių buvo 
(t. v. apie 783,000 kv. a. mvliu plota su gyvenamas anas žemynas, jų nesupranta- 
40,000,000 gyventojų.). ' ' ' tpa kalba, nežinomos europiečiams gyvu-

Apie 16-tojo amžiaus vidurį didesnė dų ii augalų rūšys,salos, juros, vandeny- 
Amerikos dalis europiečiams jau buvo ži- nai; "4 didumas, platumas, gi.urnas, neiš- 
noma. Iki to laiko ispanai buvo žymiausi matu?t(k" llboc—visa tai buvo taip netike- 
pionieriai tiek naująsias žemes surandant, tain nauja, jog issyk nežinota, kaip Teį
tiek jas kolonizuojant ir eksploatuojant. ,la-'tokiame chaose laikyt:s
Po jų ėjo kiti drąsuoliai—portugalai. Ant- Subraškėjo bažnyčios “moks.o pama- 
įoioj 16-to amžiau pusėj tenai pasirodo;131’ Pradėjo giluti visas prietanj ir burtų 
kitos tautos, būtent, francuzai, anglai ir 1 timas.

Prašom daryt 

pokalbius trumpai

ŠIANDIE TELEFONO LAIDAI 
YRA REIKALINGI

KARO RE1KLANS
ENGI AMO TELEPHONE & TELEGRAPH CO.

Klausykitės TELEFONO VALANDOS 
Panedėliais 9 p. m. per N.B.C. Stotį

Pirmasis klausimas, kuris visus domino, 
buvo šis: iš kur ats ii ado tame žemyne žmo
nės? Iš Europos. Azijos, ar iš kur kitur jie 
atkeliavo? Ar butą žiloj sertovėj imigraci-

olandai.
NAUJOJO PASAULIO VARDAS.

Dideli jūreivių laimėjimai Vakarų pu? 
įutulio žemyne, dažnas susisiekimas su at- .jes? Ar savo tautinėmis bei rasinėmis ypa 
ląstomis žemėmis, pagaliau, Visus Euro- lybėmis tuiėjo jie ką bendra su kitų pa- 
j.oje Įtikino, jog tai esama ne vienos salos, j-aulio kraštų žmonėmis?
bet visiškai naujo pasaulio. Pirmas, ku ' Vieni mokslininkai manė suradę šiuo 
riam kilo galvoje šitokia mintis, buvo atžvilgiu didelių santikio panašumų n 
Amerigo Vespucci, arba Americus Vespu- tviit’no Amerikos aboriginius esant kilu- 
cius, gimęs Florencijoje. Irius iš tos pačios giminės, kuri gyveno Eu-

Tarp 1499 ir 1503 m. jis padarė keturias!ropos-Azijos (Eurazijos) žemyne. Sakysi- 
keliones per Altantą. Jo brošiūra, pavadin u._
ta “Naujasis Pasaulis” (Mundus Novusi, 
kurią išleido sugryžęs Į Ispanija, sukėlė di
deli visų susidomėjimą. Čia jis aprašė tų 
žemių gražumą, jų diduma ir turtingumą. 
Jis tvirtino, kad tas žemynas turis daugiau

me, senovės meksikiečių ir perbiečių lai
dojimo būdas buvęs beveik toks pat, kaip 
ir egiptėnu. Amerikoj vartota beveik toki:, 
nat mirusiųjų kūnų balzamavimas, kuris 
buvo praktikuojamas Egipte.

(Bus daužiau).

i
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Ant Guadalkanalo Išlipo Amerikiečių Sustiprinimai PAJIEŠKOJIMAI

Apie Čilės salietrą.
Čilė (Chile) yra nedidelė ta>'; 

Pietų Amerikos šalis. Geo
grafiškai ji guli greta Ar
gentinos, prie P.amiojo Van
denyno. Čilė yra šiltas ir

šta, aišku, derlius bus pras-
■

pramone 
iai pagerėjo tarp 1880

-■ ,, T ir 1914 metų. Pq pereito pa-grazios gamtos klastas. Jos ,. . V j u «. -- - • • x •saiihiMfr- daugelis pini-
5 fe Pramonętų Klastų augmenimis n vai-. nes saliet-

slais. Čilėj aa gi randasi ’ >-
daug įvairių mineralų, išsnmtėną iš jų čia trumpai paminė-| toŽ£.

' P*ni|į|JPČiięps pasidarė tau) 
vadinamas baito aukso 
prospeiitas.” Tarpe ašies ir

Sime, tai—salietrą.
Čilėje salietra buvo at. as

la vieno amerikiečio “valka 
tos” 1809 metais. Jam tą 
druską parodė ten gyvenę, 
indėnai. Šitos druskos ten1.,, 
įandasi neišmatuojami plo- 
tai. Jos ten nereikia nei kas
ti, tik prisipilk vežimą ir 
vežk. Niekas iki šiol neišaiš-ri 
kino, kodėl Čilėj randasi 
tiek daug salietros, kuries 
šaltiniai gal niekad nebus 
išsemti. Tai gamtos dovana.

Nuostabus dalykas, kad 
Čilės salietros pramonė žy
miai pakįla tik tuo laiku, 
kuomet pasaulis kariauja. O 
kai kaias sustoja, jos šita 
pramonė vėl sumažėja. Kuo 
met Europa Azija ir Afrika

enytų šalių pasidarė 
.ynės. Dėl tų rungtynių 

o net karo mušiu tarp 
Vokietijos ir Anglijos. Pir- 
matbuvo laimėję vokiečiai, 
bet; anglai atsigriebė mūšy
je prie Falklando salų ir pa
veikė salietros eksportą į 
savąją pusę. Bet gi vokiečiai 
turėjo įdėję pinigus Į tą pra
moję ir darė sau gerą bizni 
iki Šiam laikui. Dabar pasi
rodė, kad vokiečiai Čilėj tu 
ri dar daug jėgos ir beveik

!su

KELEIVIS, SO. BOSTON.

. -•aMS
'•**** **

♦L? •- ** x * *K* ■: '

čia yra oficiale Jungtinių Valstijų armijos nuotrauka, padaryta iš oro. Vaizdelio priešaky matosi amerikiečių laivas su ka
reiviais, kurie, nedideliais laiveliais plaukia prie kranto ir greitai pakrinka tarp medžių, kad priešui butų sunkiau Į juos 
pataikyt. Viršuje juodu žiedu apvesti matosi 3 japonų orlaiviai.

į Pajieškau dėdės, JUOZO MELNI
KO, Marijamoolės apskričio, dirbusio 
anglių kasyklose, paskui turėjusį sa- 
liuną. Mano adresas: Sra. Susana 
Melnikaitė de Gomez. a-c “A. I.. 
balsas,” Casilla ue Correo 303, Bu
enos Aires, Argentina.

Kas sužinojote mano brolį, Joną 
ČĖSNĄ, tauragiškį. Zuikelių kaimo, 
nuo kurio neturiu žinių ruo pereito 
Saro, prašau pranešti šiuo adresu: 
Sr. Petras čėsna. a-c “A. L. Palias.” 
Casi^a de Correo 303, Buenos Airea, 
Argentina.

Pajieškau Jurgio Baisiaus. kuris 
nesenai gyveno Philadelphijoj. Pa
šiau jam laiškus, bet grįžta atgal. 

•Kas apie jį žino, arba jis pats, malo
nės duoti žinių man šiuo adresu:

A. Gailios,
! 46 Summer st., Bridgevvater, Mass.

Ba j ieškau sesers Zofijos Kaupie
nės. Kilusi iš Ukmergės apskričio,

• Pagirių parapijos. Vaidiškių kaimo.
Ji gyveno kur nors Kanadoje. Susi 
ituokus su Viktoru Pivorunu. Kilusiu 
iš Panevėžio miesto. Kas ją žino, pra
šau pranešti jos adresą. <6)

Uršulė Streme „kienė *
36 VVaverly st. (rear),

Brighton, Mas.-.

i Pajiškau pažįstamų Jono Dobrovol
skio ir Frano Lapinsku. Abudu iš 
Kaunijos, Plikių kaimo. Girdėjau, kad 
seniau gyveno Mihvaukee, Wis. Jie

patys nr kas juos žino meldžiu pra- ' 
nešti man jų adresų.

Adelė Sadauskaitė
! 3210 Vietory ave., Racine, Wis.

“ P * u uevein d k d j- unįj dnka .
kontroliuoja jos oolitinę pa- ’ ‘ x . ..dėti. mon aukstumon pastatyti. ;

nt-’ ruuM.d .-iz.ua u Jungtinės Valstijos tuo Negalima užtylėti, kad
rvnėsi nuo Napoleono už- ^Pu perkasi kas metai iš šiame skerdyklų darbmmkų 
' in... -__ ___  Ci1p< bent 117. SI2.000 000 ciinkiamp darbe, kain Cana-

LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS NEW YORKE.

puolikų, Čilės salietros pra
monė buvo aukštai pakilusi. 
Po to ji veik merdėjo per 
pusę šimto metų, iki, paga
liau, apie 1880 metus, ang
lai ją piadėjo išnaudoti. Pe 
įeito pasaulinio karo laiku 
jos gamyba vėl pasiekė auk- • 
ščiausio laiosnio. Po karo ji; 
vėl sumažėjo. Dabartinis ka-

Čilės bent už 
salietros.

SUDEGĖ KURKŲ DIRB
TUVĖ.

Orleans, Vt.—Pereitą są
vaitę čia sudegė dirbtuvė, 

ee-

APSIVEDIMAI.
Turtinga pusamžė našlė pajieško 

draugo dėl apsivedimo. Pageidauja
ma, kad turėtų kiek turto ir sutiktų 
gyventi Chicagos apylinkėje, nes ap
turiu nuosavybę Chicagoje. Rašykit: 

“Keleivis”—HO, (4)
636 Broadway, So. Boston, Mass.

LTT suvažiavimas įvyko į reikšta daug geros valios ir
812,000,000 sunkiame darbe, kaip Cana- ^orke’ . *)rk,Fln4umįtyta P3131^1. &erus verylSms. Ugnis padalė

da Packers taip ir Swifte di- ^US11? 11 J ^anPkllĮs alP SV .le uv°* §100,000 nuos toliu ir išmetė žinių suteiksiu per laiškų.
N ... . dvvlikos Tarvhos nariu at-• pasiuntinybe, taip ir su A- U \ ' * ( s. T.

NAUJIENOS 
IS KANADOS

Kanados darbininkai organizuojasi.
Kanados skerdvklu darbi bus šokiai su užkandžiais ir

Pajieškau gyvenimo draugės, ne 
jaunesnės 48 metų ir ne mažesnes 
5 pędų. Turi but bevaikė. Platesnių

un i uLiicio ii ixi»»ixve, ui , rp , - . I • .• l x • : .... * <5J.vv,wv iiuustviiiA ii i.-miiclc žinių suteiksiu^per laiškų. (5)
■ ■ . , . dvylikos Tarybos nariu at-'pasiuntinybe, taip ir su A- r/y’™aziurną organizacinio darbo vyįo dešimts< kun A D‘eks_ ^erikos Lietuviu Taryba is darbo 200 žmonių, 

nešė socialistų organizacija nys> St Gabaliauskas, pulk. bei su kitomis lietuvių orga- 
C. F- Į K. Grinius, J. L. Januškis, nizacijomis laisvose šalyse.

i Toronto lietuviai socialis- Pr.t K. Pakštas, H. Rabino-1 Plačiai aptartas ir piiim- nraneša kad Stali- Kaina tik 50c- metams-
‘tai (C. C. F.) rengia du pa- ™1US> a^’- J- Robinzonas, tas LTT finansinis planas. nJXSntė'karštos nadė- 

• engimus iš eilės Sausio 23 kun- Dr- Starkus, rašytojas Daug tartasi apie pagalbą is- J13S nusiuntė karstos paae .leng.musiseUes, bausioZJlA Vaič.ulait.s.| Dr j,J,. t,.emtjems Lietuvos žm0 kos Lemngiado popų virsi-
leišis. Šiame suvažiavime nėms, nors tikro kelio tai pa- ntnkut Aleksiejui uz jo pa- 

nemaža ir galbai kol kas dar negalima stangas laimėti karą.______
pasiuntinys atidalyti. Petronėlė Lamsargienė

gCIl. kon^UldS Po Dl. K. Pūkšto praneši- Užlaikau visokių vaistų nuo rožių

STALINAS DĖKUOJA 
RUSIJOS POPAMS.

38 Fjrst ave., New York. N. Y.

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapių.

1814 S. Water SU Philadelphia. Pa

Reikalinga
Moteris ar mergina. g*k

but ir au mažu vaiku. Dirbt nedau
giau kaip 4 valandas į dienų. 5 die-

Salietros druska yra 
tojama prie žemdirby 
Ūkininkai ją vartoja 
tręšimui
geresnių 
giaii javų
atSež^ran’SS 'aS7 Žujuš n- keliaus kitm daryti

k tn U . iltVi Y l • i • - A hunu norAnorimoi ntoikv? Pnmocoi tazacZ.1i- Zconc »

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

~1šradTmal~7
KELIATOS RUSI V GYDUOLĖS, 

kurios stebuklingai pagelbsti nuo 
daug įvairių Ligų. užpatentuotos 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
vių šeimynoj.

mo ; NOt 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 
Mostį ! (for Tooth Ache Irritation and Hard- 

kokius ening of the Gums). Prašalina užs’.- 
vietryjima ir sustiprina Smegenim 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su-i 
pįs. Apsireiškus nesveikumui tuo2 
jJus pavartok Miracle M. J. S. Ointj 
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dani 
tis ir pieigus. Kaina tik $1.90. Ma-

atliktas iki balsavimo teisės Abudu parengimai atsibus Pirmasai posėdis (sausio 
iškovojimo, ko kompanija 404Bathurst st-> Ukrainų’8 d. vakare) buvo pašvęstas 
labiausiai biioio Bet atėiu; apatinėje svetainėje. Šokiai pasitarimams ;-.jie lietuvių 
balsavimams pasirodė, kad Pridės 8 vai. vak. Čia irgi vienybės pagi įima ir jų 
darbininkai, dar neužtekti- dalyvaus musų gerb. svetys akcijos neprislausomyb'J 
nai paiuošti tam reikalui, Ribėto jas, taigi visiems bus atgauti koordinavimą. Pa 

kompanijos peršamas £'era P™ga susipažinti su---- ■ - - -
REDAKCIJOS

ATSAKYMAI

to. .Azotas (nitrogenas) yia 
augmenų maistas. Kadangi 
šiais karo laikais duonos ga
myba pasidarė svarbus rei
kalas, Taip čia Amerikoje, 
taip ir kituose kraštuose, tai 
salietros kasyklos vėl suju
do dirbti, kad pagaminti tų neva “darbininkų atstovy- k pasikalbėti. Toronto 
našų. kad išsiauginti dau- bės komitetas” gavo 300 ’*r apielinkiu lietuviai turėtų 
giau ja\ų, kad neieikėtų ba balsu daugiau negu unija, ^^ptaleisti šios progos links- 
das kęsti. get unijistai nenusiminė ir mai Paleisti laiką ir kartu

Azotas taip gi yra vaito-j tęsė sav 
iamas parako ir kitoms ištai, 1942

nes

klausyta adv. Robinso
no pranešimo apie Lietuvos 
žydų sunkų likimą ir nutar
ta priimti Dr. Vileišio rezo
liuciją išreikšti Žydų Kon 
gresui gilią užuojautą dėl 
sunkios Lietuvos žydų da
bos po vokiečių jungu.

Pareikšta, kad okupantų 
prievarta nusavinti Lietuvoj

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO Ti 
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Sų- 

nas į sųvaitę. Duosiu 1 ar 2 kamba- ; nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy- 
nu, pragyvenimų ir 810 ar daugiau į Yno ir aštraus Kosulio. Kaina gt.OO. 
savaitę, bet turi mokėt duoti grųžos
(čenčiaus> iš dolerių. Darbas pasto
vus. Geo. Cižauskas (5)

1458 VV. 15-th st., Chicago. III.

NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 
nuo Old and Fresh Sores. šita Mostis 
tai tikrai yra Stebuklinga. .Jei kurie 
turite senas Ror.as, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus 

į bandykite šitų Mostį. Geras nuo Vc- 
Gėlimų 
Žaizdų

spiogstamom medžiagom ,nesį uniji, 
gaminti. Tiesa, Jungtinės balsavimo teisės ir galutinai 
A’alstijos dabar pasidaro už-nugalėjo tas kliūtis, kurios 
tektinai sintetiško azoto, ku-;kliudė unijos įkūrimui, šis
1 is veik visas 
mas amunicijom 
Čilės druska tokiu budu pa 
lieka žemės gerinimui.

Žemės trąšų galima pasi
daryti ir kitokiais budais— 
iš augmenų ir gyvulių atma
tų, neorganiškų chemikalų, 
iš oro ir darant koksus. Bet 
pigiausias būdas — tai par
sivežti jų iš Čilės.

Reikia daugiau duonos.
Kad užsiauginti pakan-. 

l amai duonos, kad išmaitin 
ti savo gyventojus, savo ar
miją ir dar duoti maisto ba
daujančioms šalims. .Jungti-Į 
nių Valstijų žemdirbystės į 
departamentas šiuo laiku 
ypatingai via susirūpinęs. 
Jeigu nori, kad žemė duotų 
daugiau, reikia ir jai duoti. 
Kitaip — plikų dirvonų juk 
neplausi. į saulę pažiūrėjęs 
sotus nebusi. Todėl salietros j 
atvežimas iš Pietų Amerikos! 
< labar pasidarė svarbesni; 
leikala-'. neryu kavos, kokoa,1 
aihatos ir tt. -

Atvežamo aplinkybės tain 
gi žanrai jablocėjo. Priešo 
submarinos visur pastoja 
te'ia ir "'kardina laivu', 
ld( k Jur tik pašneka. Musu 
kraštui dabar įeikia atsivež
ti nemažiau 409.000 tonų 
salietros kitiems metam*. 
Jeigu žemė pasiliktų neįtię-

Reikalingas Darbininkas
ANT VIŠTŲ’ ŪKIO. Reikia, kad ■ 7^ .Išbėrimų, Pails Sains, 

galėtu pataisyti kas reikia prie ūkio Ausies, nuo Lzsisaldymo. . .
ir dirbti prie vištų. Darbas pastovus Burnoje arba. Neseje, bile uzsivietry- 
ir geram žmogui gera vieta dirbti. Nudegimų. Sumušimų, Skau-
Yra progos išmokti vištų ūkį vesti. ?eJ!l’n4 Blauzdų arba nuo Nuovargio. 
Atsišaukdami būtinai paduokit savo iva,r,M Odos Ligų. ^ur'e ^r> Eg- 

— • -- - tai pažymėkite, Speciahska:------- imtai turėtu buti SUlZTaŽinti amžių, pažymėkit kur dirbot pirma, *irną’..ta* Pažymėkite, Speciahska:Yo-. oi . . . = <JZ,1I11.1 reikalauiat nžmo Pranešimą gausite. Šitos mostu, taiMickevičiui. — x\eiei- tp,ęptipms m savininkams, k^čio ’ 8'ek reikalaujat uzmo- Ginklas nrip5 v.įin I ifraęuo darbą toliau. Ir Paremti darbininkų judėjį- teisėtiems jų sayminKams. teSio Jo™ s,
-42 m. lapkričio mė m«- • A. F. b«?rt? Pabosti knygą apie »«■»■.
ijistai vėl išreikalavo . ... —T_________ Sa S ne- V0^C"‘ l>nesPaud? Lletu- Sveikata-

Ginklas prieš Vėžio Ligas.
Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.

: Šalti orai ateina ir jie atneša riau; 
ligų. Bukit pasirengę apsigynimui. 
Geriausias ginklas apsigint tai M. J. 
Švilpos Miracle Ointment: No. 1— 
nuo Dantų; No. 2 ir No. 3—nuo įvai
rių ligų, paeinančių nuo Šalčio.

Reikalaudami Gyduolių siųskite i; 
Pinigus Money Orderį arba Čekį ne
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotų

- I I nm. ll.. ūminio ll gv.n-1 nuK,iirm.iiw, zjevemis. zienais. šen- mėt Gyduolių Geruir
zi • x , . >. lumų. Kad to išvengus, pa- sekr k. Pakštas buvo patie-’ Jrf,n?r /°.’e 311 tokias išlygas. Pa siusime 2 Dėžuteso padaryti Vietos vokiečiams, tartina padarvti toki testd- yovi.rnu<«iin bot ’■ anel'ška- —vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę__x_ i .*. - k O 1 P.ciC 1 JHy D£t »A1“ if lolym. kai, ir paaiškinimai kokia- ncatdaryk didesnės. Ji-ign nebusi už-

važiavimas kol kas nesutiko D Karado? sum™, 2ranV<1!1ntas- grąžink didesnę į 10 die-• ,• ■ i .• L- ' , .n8j , i=O»mpu nesiųsti nų laiko, mes atitrauksime tik per.naujo prezidiumo linkti. Kanados doleris dabar tik 80 centu.) siuntimo kaštus—20c U)n- Kaina su prisiuntimu $1.00. Piniann i x . - ' ’Dr. Kazyo r Akstis, treriausia siu-t, Money Orderiu, arhi Adresuokit taip:
LTT generališ sekretorius,! popierini doleri laiške. Adresas: (-'
T3 104th rtreet R'i L Mik alauskasO) webl „ ueei, 140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS

Stevensonas
Randolph, Mass.

Brangiausią
VO ] TT a

kilnojamos nuosavybės savi- Jei pavyks lėŠŲ gauti, tai SVFIKATA ’
, . mnkais yra užregistruoti ijy-p steigs New Yorke save

k Berno pranešama, jog motens ir vyras, lai bet ku- sekretoriatą. r , ..... A .Ro, tr^iniir. ---------—----------- *• ; __ v,sokių lijnj Šaknimis mažiau Kaip ęi.’Mj. Kurio aoejoturirm. K. Ulinius ir gen. Augmenimis, žievėmis, žiedais. Sėk- mėt Gyduolių Gerumą tai duodam

1,000.000 VOKIEČIU 
I PARYŽIŲ.

j^ra balsavlnias jau Visai skirtin- is Paryžiaus busią iškraus- riam jų mirus gali kilti kėb-
jos įeikalams. gas, nes darbininkai uz um- tyta 1.000,000 franeuzu, kad 

ją surinko 1,192 balsu, o pada
kompanijos peršamas komi- kurie dėl anglų bombarda- mentą, kad jeigu vienas sa
rUrhininkJ* t ^abiir vimo Vokietijos miestų liko vininkų numirtu, tai jo dalis 
dubininkams teks nesnaus- be pastogės. paliktų kitam. ‘ Šita reikalą

gali sutvarkyti bet kuris ad-

HCKWKK
tai nėra bet koks 

Ale ... tai yra Ale

su aiškiomis

kokybėmis kurios

stato jį atskiron 

klasėn 1

New York, N. Y.
REUMATIŠKI SKAUSMAI 2 

Pa in-E xpe! toris, kuris yra stebėtinu Imi. 
mentu, <uteiks ilgai tęsiančią, raramnnčią 
šiluma. Viri 18 milijonu bonkučiu parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expeltorio su Inkaru 

ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

vokatas už $5.
G. Svilainiui. — Tamsta 

gali gauti visą reikalingų 
dalykų Brookivae bet ku
rioj geležų kiaituvėį. Re
dakcija neturi la ko tokiems 
pirkiniams daryti.

Franui Bertuliui.—Iš tam-' 
stos laiško matosi, kad sū
nūs nori gauti taip vadina- 5 
mą “certificate of deriva- j 
tive citizenship jeigu iš j. • 
įeikalauja metrikų ir tėvų • .» rvANnFR’^ 
apsivedimo liiriyino. Mum< { pąctii p OLIVE OIL rodos, kad jis turėtų gauti J co1mpo(?L1VE °‘L 

kitokiu ! SHAMPOU
“Ari ♦ Pa<Iar>',as ’š tikro--fiO- • jo Castile muilo.

J U. S. P. Išplauna
x .. k'L. i x pleiskanas ir viso-()f the LitlZei’.-flip Act Oi I kius kitus nešvaru-

May 24, 1934. ' fito akto 1Section 2 sako: vaikaį skai- 5 
Jungtiniu alstiju

pilietybės popieius 
keliu, būtent, efoant 
ministrative lnte» pretation

lAVEj
P1CKW1CK ALE P1CKWICK

LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

M. J. ŠVILPA
Miracle Ointment 

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

TIKRAI GERI 
PREPARATAI I•1

-XXXXs.xX-xįxX KJJ rx XSXX «XX.- : = x x x x u x s XX?;

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

M5^1HAIR
• • tivoi įtvvVn : REFRESHING TONICieigu ie tetai atvyko » ..

,<,•'1 1 Mieių ir Odą Gydančią A aistą
Prie- I*- melŲ • Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 

PPfTllŽP-;* ri V ir bent įplaukų šaknims ir Odos gydymui.# - . J 50 centų už bonką.Vienas iu 4 SUllCS Pasižymi savo "p’-utpu. PHs’nn-
lieč:u resukak; jam tva:- 

u amžiau?

tošį 
liečiu 
į šią šalį

V-- •

{ mus ir sustiprina 
i odą. 50c. už bonką.

ALEXANDER’S

dalis Su-

kui) ria’* lfi r 
ii jeigu jis (v 
no šioje šaly 
kaip 5 metu*

I čiam p-r Pa-ria į visas 
J vienytų Valstijų.

5 ALEKANDER’SI??!’ V V tZ“ I’ 414 W. BROADVVAY
nemažiau, f soutii Boston, mass

CO.
♦

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiaaias ir tikrai geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisakykite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.
BROCKERT BREWING CO., be.

TELEFONAS 
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTTR V A SS

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. TcL SOUth Boston 2271.

» I I

iz.ua


bestas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON.

Moterims Pasiskaityt
ai otrvT>m '▼'vrADtrnSKYRIŲ TVARKO 

MICHE LSON1EN Ė.

MOTERYS IŠMOKINO
BOSUS MANDAGUMO.
Formaliai, viršininkai ir 

visokie boseliai pirmiau ga
nydavo, kad kuo šiurkšcuu 
jie su darbininkais apsieis, 
kuo daugiau rėks ir koiiosis, 
tuo daugiau darbo iš jų š 
gaus. Per ilgus metus ii< 
taip nemandagiai su darb - 
ninkais elgėsi. Bet dabar at 
ėjo tam galas. Juos privertė 
elgtis švelniau ir būti man
dagesniais, moterys, kuiio 
š’andien dirba beveik kišk 
viertoj pramonės šakoj. Kaij 
tik boseliai pradeda ne' 
daug gaišiai rėkauti ir jieš 
koti priekabių, moterys tuo; 
ima dirbti lėčiau, arba net i 
visai sustoja. Bet kuome* 
bosai apsieina gražiai, pasa
ko “jei lcska.“ “atsiprašau" 
ir, reikalui esant, “ačiū,” tą
syk moterys kur kas spar 
čiau ir geriau darbą atlieka 

Moterys tiems netašy
tiems grubijonams parodė 
kad mandagumas duoda ku 
kas geresnių vaisių, negu 
šiurkštumas.

Į šitą paklausimą mergai
tė gauna šitokį patai imą:

“Klausyk savo tėvo. Jis 
.ako teisybę. Jokia dora 
mergaitė neturėtų būti šo
kiuose iki 2 valandos ryto. 
Tau turėtų daugiau rūpėti 
rkcijos, negu šokiai ir vai- 
'nai. Ii tu neturėtum laika

is prie vieno vaikino. Kaip 
i galėsi pažinti kitus vytus 
eigų vaikščiosi tik su vie- 
u? Gal jis ir geras vaiki
ns, bet gal yra ir geresnių, 
darsyk tėvo. nes jis geriau
azista gyvenimą ir jo pa-i 
arimai visuomet išeis tau i 
audą. Visų pirma rūpinkis Į 
abaigti mokyklą, o apie 
aikinrs bus laiko ir vėliau' 
agalvoti.”
Tai yra sveikas patai imas 

jis tinka lv-
lai
taip

kaip sakėm.
jaunom- lietuvaitėms,• 
ir amerikietėms.

Skandalinga HollyiCGodo Byla

M

*

Viršuje vaizdelis parodo Los 
. r..c k '. teisme salę kur dabar 
era kandaiinga dviejų jaunų 
i .etg. ičių byla prieš judžių ak- 
t •rių Fiyr.ną. Jis čia sėdi prie 
stalo su ranka ant krutinės. 
Žvairėj pusėj, apačioje, matosi 
tos mergaitės: Peggy Satteriee, 
16 metų juodaplaukė, ir Betty 
llansen. 17 metų šviesiaplaukė. 
I • staro j i sako, kad Flvnn ža
vėjęs jai gauti vietą prie filmų. 
V nuėjusi i jo namus. Tenai bu
vo pokilis. Pokilio metu ji nuė
jo <u juo i viršutinį aukštą. Į jo 
miegamąjį kambarį. Jis ją nu

rengęs. Nuėmęs visas drapanas, tik čeverykus paliko. Paskui pats nusirengė nuogai. Ir ta
da prasidėjo "vvhooppee ’.” Paskui jiedu karštai atsibučiavo. Ir dabar jį kaltina tą akto
rių. kad jis sudarkęs jos “rūtų vainikėlį.” Kita mergaitė liauja, kad Flynnas ir su ja taip 
pat pasielgęs. Taigi jos čia abidvi jau be rūtų.

16 METU MERGIČKA NO
RI DAUGIAU LAISVĖS.

Anglų patarlė sako: “Jei
gu sosas tinka žąsiai, tai jis 
tiks ir žąsinui?

Tą pati gaiima pasakyti ii 
apie jaunas mergaites: “Jei 
kas tinka amerikietei, tai
tiks ir lietuvaitei? _ 7ra labai graži. Retai tenka me pavyzdžiu toms vargo

Amerikiečių laikraščiuose matyti toks gražus ir sko- sesutėms, kurios už mumi 
yra tam tikri skyriai, kuiįuo- dingas rankų darbas. vra mažiau susipratusios,
se jaunos mergaites klausia 1 Keikia pasakyti, jog drau- Pasidalinkim mintimis, var- 
\1sok1u patarimų 11 gauna Liutkuvienė jau per dau- gaiš ir linksmybėmis nors

LABAI GRAŽI DOVANA.
Aną dieną “Keleivio’’ re- 

lakciją aplankė draugė A- 
ielė Liutkuvienė iš Bridge-' 
vaterio, atvežė porą naujų' 
nemimeratorių ir puikią 
iovaną šio skyriaus vedėjai.
Ti atnešė savo ranku darbo 
abai gražią stiklinę dėžutę,
uju:.gtą satininiais kaspi- njrmuju veikėju paskuti- 

i lėliais. Dėžutėje buvo pora :liajs laikais nesimato. Ko-
kepetaičių (nosinių), ku- <1^1?
ios irgi jos rankų darbu iš- Draugės, meskime i šąli ... - . , -;,n.;nA»n sZtlL-llnS rlavnt^ i • 6 - -• 6 i -* ’ Kode’ nėr man tos malonesmvmetos. stikline dezuie • įsokius mažmožius. Buki-

ATSTUMTAS.
Pasakykit, bukit žmonės. 
Kuo galėjau nusidėti;

Fasimeilint, pakalbėti?

Nuo manęs visi atstojai. 
Tik žvairuojat iš šalies. 
Ir žingsnius visi dabojat. 
Tarsi niekšo, ar vagies.

gana sveikų pamokuumų. metų visaip remia ir šiais liūdnais karo laikais.
Viena lo rnetų amžiaus platina “Keleivi,*’ o dau- Musu tvlėjimas nei mums kam tik man vargui ir baimės,

mergicka skundžiasi tokio gįausja darbuojasi Moterų nei žmonijai naudos neat-iT’-k rūstybės debesys? 
skyriaus vedėjai, kad ji no- Skyriui. Mes giliai Įvertina- neš. ,r aš J^josi laimės.
lėtų neribotos laisvės, bet įos pastangas įr nuošir- ąiucu skyriaus vedėja ne- 7S***
jos tėvas tam priešingas. Jos dėkojame už tai aiusu SK^iaus veaeja ne
byla maždaug tokia: “Esu aeKo^ame uz tai. nuilstanciai dirba jau kelin- juk ir aš tuda štai širdį,
jau šešiolikos metų amžiaus ^io skyriaus vedeja nuo ti metai. Kiek Įstengiam, Meilės ilgisi >iela„.
mergaitė ir lankau high 'av^s teikia musų gerbiamai padėkim jai. Neužsigaukim. Taip jautri. Bet mintį girdi...
echoole A« esu protinga i! draugei didžiuli ačiū kaip jei kartą, kitą musų rasinė- Kam ją atstumi, miela?

F s J” taip ir už visą lis netinka snaudai. Mėgin-
-- - - * * Sakot, nesu aš turtingas,—

čia visai nėra tiesos :
. Su visais kartu juk dirbukviečiu

visas drauges sukrusti prie 
darbo. Kaip senos veikėjos. Savo darbą jus užbaigę 
taip ir naujos, stengkitės ši- Galit džiaugtis, pasilsėt;

daug žinau, bet turiu daug už dovanas.

JUOKAI.
BISKIS TEOLOGIJOS.

No. 4. — Sausio 20 d., 1943 m.

Dovanos 1943 Metams
užrašyk;? savo dra ugams ‘ keleiv*" kaip
POVĄ?.A !.? :? VYTAMS. 

mi ;r» HAiud O “KELEIVIS” PRIDĖS 
VERTĖS PREZENTĄ.

Taigi P-ašorr. prisiųsti mums savo draugo ar draugės aiškų 
acr?są. pri'ėti S2 metinei “Ke eivio” prenumeratai, ir pažy- 
rrėti, ■ /.s tam skaityrojui ar skaitytojai arba jums
nusiųsti. (Po vasario 1 d. “Kelei. is bus S •)

Knygas •• ta.'ome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga
lite pasirinkti už vi-ą DOLERĮ. Mes nusiusime jas nurodytu 
adresu ir patys apmokėsime paš 4. Tai bus “Keleivio” dovana.

Galima pasirinkti knygų ir augiau kaip už doleri, bet to
kiam atsitikime tuntą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už . i "i 50 centų reikės primokėti. O kas pasi
rinks k; • r' 2. tas turės primokėti SI.

šta: čia ąa.’a .ame tas knyg. s, kurių mes duosime dovanų:

r’UO SAVrS DOLERIO

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

Bažnyčia sako, ki. 1 buvo, c moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus batų galėjęs surinkti i 
kelias dienas v:--i veislių gyvūnus, 
kurie gyvena po vl?ą žemės
kamuolį 7 Kr: p jis ga’čjo tv.os gyvū
nus prastoj savo ark -j sutalpinti 7 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtu? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš X j;.u< šeimynos 
galėjo atsirt sti r> ivr'-io j-: jdveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? ši*>e ir šim
tai kitu klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdės“'i šitam veikale. 
Knyga be ga'o pi oi Kas žodis—tai 
faktas; kas sakini aj ■ . ku
nigų argumentas rri-va. '’okslas ir 

i mokslas nuo pradžios iki galo.
; Kaina ............................................

! LIETUVIŲ ŠEIMYNOS
RIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.

Jei nori zi-n-ti. ku 
viai gyveno, tai n-r 

j gSĮ Iš i< S -ūži- -i 
I daug pačių, c r 
laibai užimanti j 

i ga. Su p •.veikslais 
Audeklo apdaru* e

'BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

rs'
2-.c.

ro

:etu- 
' ny-

- i ■, . ra .ur* ii
- po keli.- vyrus.

• : •• k- y- 
Kair.a .... 54c. 
.................... 75c.

'311V K 6

■n .. i > i - > _ . Dalijant Detroito lietuvių socia’is-Parapijos mokykloj kunigas tan*3 plakatus I.e-oli n b3’nyčios.
aiškino vaikams anie tai, kiek kunigo pakursty-i ’r t .-.- j už- 
r. . puolė juos ir ž:a - ai sumišė S-Kia-įhcvas yra padaręs zmcg’ui ma- -Ustai iškėlė užpuolikams byl >. fci
’oniu; pabaigęs savo pasaka. j5r Tra š>°j knygutėj apraus?, .-u vi • ’ ' t- .- telsnl0 rekordais ir Iradiu rku
kreipiasi į vaikus: 'parodymais. Kaina

—Jonai, ką Dievas tau • j jociaUZMAS IR RELIGIJA 
—Du galu.

un

—Kaip tai?.. Kokiu galu?.. 
—Galvą ir kitą galą.
—Gerai, o kam tau galva

duota“
—Kad turėčiau kuo galvot.
—Gerai. O kam kitas galas? 
—Kad turėčiaus ant ko atsi

sėsti.

bėdos su tėvu. Syki aš parė- P^darbavimą. kime kitą kartą. Su laiku
jau iš vakaruškų 2 valandą I-aikrasciams reikia daugiau prasilavinsime, 
ryto, tai tėvas be mažko ne- i L°kių sandaroininkių.
pasiuto. Motina palaiko ma
no pusę ir jai patinka mano • _ . A c
vaikinas, bet su tėvu negaliu j PASVEIKINiMAS.
susikalbėti. Aš labai mėgstu Sveikinu visas šio skyriaus tą parašyti ir paįvairinti mu- Aš bėgioju, lyg apsvaigęs, 
šokius ir judžius. Tėvas ne- sandarbininkes ir jo nenuiis- =ų skyrių. Atminkime tą pa- Kad algas jums išmokėt, 
kenčia ir mano vaikino. Sa-'tančią vedėją. Linkiu geros tarlę: “Kas skaito ir rašo. j. Steponaitis,
ko, aš per jauna su juo vai-{sveikatos, laimės ir naujos tas duonos neprašo.’’ .
kiotis naktimis. Kas man energijos 1943 metais. 1942 Moteris. ŠIRDIES ILGĖJIMAS,
daryti, kaip man perkalbėti metų pabaigoj silpnai dar- •
tėvą, kad jis nevaržytų ma-,bavomės, todėl gal šįmet ge- °* S* S* arba sl,abwe Kklhne'

M. M. - * Išartą Kviečiu >ęuo pat ryto lig tamsos.

no laisvės?” i • iau pasirodysim. Nekuriu Vieno akto farsas. labai juokingo* 
ir gera® nerstatvm.ui Kaina . .. . 15c

Moterys Lydi Flynną Maloniom Šypsenom

Si nuotrauka parodo Hollywoodo aktorių Flynną Los Ange'es teismo salėj, kur dvi jau
nes mergiščios kaltina jį įsib.-iovus į jų žalias rūteles. Moterims Flynnas išrodo tikras 
didvyris. Teismo salėj jos da iiai jam šypsosi, o išėjus jam iš salės, jos apipuola ji, bu- 
čiuo'a ir prašo, kad jis duotų joms savo parašą atminčiai.

:EMĖ IR ŽMOGUS.
it . i ir 2m..gus ’ yra labai panto 

menti knyga. 1» jo- sužinos:, kaip 
mėgti.- gyveno'žiloje senovėje, kaip 
js tvojo -u ga-ota r . ain civili: a- 
osi. Daugelis paveikslų įvairių ra- 
įų žmonių, vyrų ir moterų.
• ama .............................................. 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

t’ našio< knygos liet vių kalboj*
: ...i da nebuvo. <?.a aprašyta ko

ii.: ievų.- garbino • no* „n-, indai be-
> :j :.ai, tgptėrsi. chaldai, asyrai, 
etų ia . ba* barai ir tt .; kaip tie die-

• ai a ir.-'si. kur jie gyve»io ir ko
de jie >sn iki j- .-u ž:i.o» _-ati- turė-
, knyga >tr.:al

i.'rUDl SO •-ndi m n Atvi->**n.*.wa s? 9 A
K’ RGI

2oC.

Labai jdomi knygutė ši o -caraiu 
klausimu. Jų turėvų pers -i ::c’:- 
ras katalikas ir Paaai
E. Vanderrelde, vertė Va.-Ji.ras. 
Kaina ............................................... 10c

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, -p;-, v uo
tų paveikslų. P«'-t gc“i ir a:: i.', 
graži. Parašė J. B. Sm-’-torius 22T 
puslapių. Peri r i - J- . "S’1
Audimo apdarais ........................ $T.'«i

i

ir u.bai U: imanti, 
ia tii-.ėji . u i. corija. 
udimo apdaruose .. £1.25

VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

2rticr.es kuria per amžius? Šį intii- 
vuojantj po’.itiškai-ekonomišką klau- 
-unų aiškina garsui.- Vokietijos s<>- 
c a!:*" i»ki atų teoretiką.- Kar’ 
ky baina X0c.

ĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juoką ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kairia . — 25c.

IIIBl IJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos 

kn>go.* ne; s įleidžia. La hai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius r.uo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus Jciję - šių knyga niekas nesigai
lės. 382 p slapiai. Kaina ____ Sl.CO

KUR MUSŲ BOČIAI
YA'ENO?
i" ? - a -r.ko, kad pirmutiniai žmo-
« g -'.cm Rojuje. liet moi. las Rojų

• atmeta. .Mok la mano, kad 
ž:ne-.iics ?or>šiaė bu-.o i airėie. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai jdc-nus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

RESPUBLIKOS

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT.’

Valgyt ir geri reAia ič-l to. ka« 
norisi, atšaus nėr r.

ar aš tu- Bet dėl ko gi n' -i i” ' b -.algio 
žmogus silosta? ir •: i o ere mai
stas duoda daugiau : k tas ,r.a-

rvta- žiau? Dč’ko z- r i . <-i raur, 
" ' druskos ir kitų rar: - -i iL’.'yką? Ko-

Pakelk tik tada. kri dėl jam reikia r - aksi
mus suprasi tikta; iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

PAGAL REIKALĄ.
Ponia naujai tarnaitei: 
—Sakyk, Brigyta, 

rėšiu tave kas rytas kelti?
—O. ne, poniute! 

nereikia.
vra būtinas reikalas.

i

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS. 

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

PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia,
I 733 Lincoln st.. tVaukegan, III. 

PROT. RAST.—Susana L. Gabris, 
730 McAlister avė., Waukegan, Ilk 

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

FIN. RAST.—Emilija Kernagis Breg 
III McKinley avė.. Waukegan, JI . 

KASOS GLOBĖJAI — D. lauraitis. 
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus.
• M. Kernagis.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas ke'ias į 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hyrionos. Su
taisė Dr. A. L Crai-.'iu.-fts. Cb:cago, 
III., 1911 m. 339 pusk Brutuose 
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SI PRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei r' i žinoti, kr® 
gimdo pasaulyje įvairiausius nueti- 
kius, tai perskaityk šita knygely. 
Kalba labai lengva Knyga protau
jantiems djirkm.i : .ams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................... 25c.

širdis ilgis, širdis laukia.
Nor’ mylėt karštai.

į krutinę jausmai plaukia.
Tarsi spinduliai.

Kaip nelaisvėj paukštis, plaka.
Pradeda virpėt;

širdin žvilgi jei kas meta.—
Noris* ta mylėt.

L-et tie žvilgsniai greitai nyksta, g. Grinius. KUNIGŲ CELIBATAS.
Kaip gėlė miškuos; MARŠALKOS — JonHS Stoikus. knys,ciė parodo, kodėl Romos

ūirrlic iloic Širdis so-isto KeTna^1!‘- ... popiežiaus kunigai nesipačiuoja. č a
. mis ilgis, . irai. . e.. .... Susirinl.imai būna paskutini nedel- išaiškinta visa jų bepatystės istorija.

Pasijus kaptOS. dienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pie- jOs pasekmės ir doriškas dvasiškijo“
tų, Liuosyk-ės Svetainėje, kamp. Sta
ir Adams Sts.. Waukegan.* Rl.V. Raširdis.

jos pasekmė'
nupuolimą®, š r knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas :r 
jaunika’t: -. kuri' ir-id m. tad jų m«- 

dukteris ir r.-yKmosios n°pa-

LIETUVOS 
ISTORIJA.

š' vjkalns parodo, kaip nuo 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spė- 
kos ve ė i evą su caro valdžia, ir kaip 

o ačiū laiku unigai tą valdžią rė
mė r gyni : kaip pa.-l ui revoliucija 
paėmė virių, kaip Liet’ va likos pa- 

■ . -uotą iš po caro valdžios ir kaip ji 
kevo apskelbta rep- bika. Prblėtaa 
d; -’i; sr-nlvuota! z.emlapis parodo 

--•igtos r.epriklausor o; Lietuvos 
•iicžbis ir ain ša'is yra padalyta į 
p-'Kii'in- Tei yra vienatinė knyga, 

k .t i ttrode. kain gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do- 
i- :>>entai. Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis sn latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 

n. za oet tiesiog žibintuvas, kuris
rpšvicčin visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidau.-. Kaina ........................ $1.90

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMŲ.

Labai įdomus senovės' filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsiradę Kalbos." 
Kama ................................................ 10c.

:<CDĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

La: vamanis čia pasako, kodėl irs 
vuali tikėti Pilna argumentų, kuria 

i.esurnuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės .......................................... 20e.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS, 

šioje knygoje telpa daugybė nau
ju, labai gražiu ir juokmgų monro- 
erų ir de .lemacijų. Visoi ios terr.os:

H
S

g
r
š-
4f*

S

ggkg=4

i!
y.

nultų į tokia ! 
kun. Geo. Tow

kur.iy:’ globa.

SIELOS 
ALSAI

GllAUOS EILĖS. DAINOS 
IR R A LA DOS.

Knyga pisp’K-š',;. da»’ge!iu >pabs»otn niūkių pateiksiu. 
223 nus’anio dvdžtn. rpie 150 įvairiu e»J»o.
U PAllNK«MIN« JURŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YPA TRUŲ RUšIŲ EIT^S: 

TAUTIŠKOS CFIMVN!«KOR IR DARHiNI’s’KISKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA ?’’< SI 00. Audimo apdarais $1.25.
n-»- f-;r mtnimštl «»»•» k”v<tm minėta fcntca 

i.v «•»•»« ntūnirkyt ta knycą pas’><lii»uI,;i»iirii< ^rr'»„--t»
i-i-i Orderiu“ Popieriniu* galim, «ių«t! rwr>r»«

Vonvėrie. bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Kel-’'vio“ «d
re.*ą ir ropamirškit prilipyt ot3 centus marką.

“KELEIVIS”
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.

rura-e 
D., su-

s lietuvino Ferdinand de Snmogitia.
J Kaina .............................................. 25c.

g DŽIAN BAMBOS SPYČlAl.
Ir kitos fonės. D:> įgiac juokų, ne

gu Amerikoj ;-.e šieie ' nyz<«-
ie telpa r.et 72 **rn<-n P -- be. 
ėjai.” eilė--, ’'asikr,,b*!imni. b^mori-- 
tiški strair>«n"f-;’: ;r jur'-a: \ntm 
oegerintn laida Kai ............. 25c

LENGVAS RUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių -žodžių ir 
pasikalbėjimu. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, k-d kiek
vienas gali grc. ;i> :kt ka1' <•» ang
liškai. Joje telpa, netik a’skiri žo
džiai. bet čie’i sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškat', .važiuojant kir 
nors, nuėjus krartuvėn. pa- daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt 
Su fonetiškų ištar -nu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida 
Sutaisė St. Mkhelsonas. Pusi. 95.
Kaina .................................................. 35c

AMŽINOS DAINOS.
» Šioj knygutėj tek. i 41 geriai-sri 
b Jovaro darnu. Jos tin‘ a <) ’ lomaci- 2 ioms ir dainav

laikiškos, humoristiskos ir laisvan.a- 
t i-kos Visos skambios m-os geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
laitams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais

faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
ra gijos formos, ir kodėl turės būti 
ahei-tas kapitalizmas Kaina 25c.

• ’ l»ARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (i) Xe-

uzsitikintis Vyras; <2j Žydinti Giria; 
»3> Klaida; <4) Kon-kta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.

LEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU.

J.io’uvos Šelpimo Fordo leidinye.
Su rašvtojoa paveiksiu, 126 pusla
piai. Kaina ...................................... 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svatgi-

ramieji gėrimai atsiliep:a jų vai
kams. Kas vra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šitą knygute. Kaina 10c.

moi. kaip namie 
ir susirinkimuose. Pusi. :',2. ...

INKVIZICIJA

tam
15c.

'•SPtRfp't JtfFOAd IR KETURIOS 
. ITOS \PYS\KOS:

<1» Nevžsitikintis Vyras; (2) 2y- 
c .T i nurodoma kaip žmonės oal- 
<:>' k' ' vi ok’u prietarus.

Parašė N. Gusev. Puiki naudinga bortus ?r 't. F-ūna ................... I5c.
knyga aprašyta katalikų bažnyčios
siautimas ir pradžia reformos. Su “Kelertis,” 636 B’*oadway,

įgebu p 
lapių. Kapuslapių

ui
aina

nra<
ilčių paveikslų. 215 

$1.00 South Boston, Mass.

2rticr.es
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I

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
amonių Sarasas.

flF’SiE U'* ■■■ ♦
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurj sudarė Lietu
va Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 
b .s Įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms jstai- 
g ms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
s: • 'e Ii turiu kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am- 
ž is, užsi'mimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
rašo pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant L. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

Iš Čia Yra Valdomi Alaskos Orlaiviai kas. Gudzininkai. Gervėčiai. r?o sūnūs), 57. ūkininkas, Belo-
5864. Laurinavičius, Adolfas 2 triškiai. Riešė.

(Felikso sūnūs), 22, ūkininkas,1 5891. Lavinskienė, Bronė 
Galiūnai. Gervėčiai. , <Zigmo dukė). 50. ūkininkė.

5865. Ijiurinavičius, Juozas -^99 Lazaras. Mečys (Jono 
etasio sur.us), 25, ūkininkas, PUnus), 34, vežikas. Kaunas.

5893. Lazarevičiutė, Ona. 19, 
c arbininkė, Alytus.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Štai metalinė gritelė tarp Alaskos speigų ir sr.-go pūgų. š.toj gritelėj sėdi Amerikos lai
vyno ekspertai ir visuomet galvoja, kaip sib • japonams skaudesnį smūgi. Iš šitos 
plieninės gritelės oru eina Įsakymai Amerikos lėktuvams, kurie patruliuoja Aleutų salas. 
Tai vra oficialė Amerikos laivyno nuotrauka L raščiams.

Gaičiunai, Gervėčiai.
5866. Laurinavičius. Stasys 

(Jono sūnūs), 25, ūkininkas, Gi- 
iiunai, Gervėčiai.

5867. Laurinavičius, Povilas 
(Prano sūnūs). 45. samdinys.

5894. Lazauskas, Kostas (Pra 
to sūnūs), 32. samdinys, Tvė
lai.

5895. Lazauskienė, Zinaida, 
2. šeimininkė.

5896. Lazauskas. Vytautas 
Kosto sūnūs), 5.
5897. Lazauskas. Sigitas (Ko

to sunus), 3.
5898. laazauskas. Jonas (Jo- 

o sunus), 44. mokytojas, šven- 
ionėliai.

5899. Lazauskienė, Ona (Lau
ryno duktė), 38, mokytoja, 
Švenčionėliai.

5900. Lazauskas, Antanas 
Mono sunus). 12, mokinys.

5901. Lazauskaitė. Birutė 
(Jono duktė). 2.

5902. Lazauskas. Juozas, 13,

5868. Laurinavičienė. Stefa. 
30. slaugė. Kaunas.

5869. Laurinavičiutė. Regina 
(Povilo duktė). 4.

5870. Laurinavičius, Vincas 
30. samdinys.

| 5782. Lapašinskienė. Marija.
Leonardas mokytoja, Kriaunai.

5783. Lapašinskaitė, Irena 
(Jono duktė). 2.

5794. Lapenienė, Mikalina, 
60, ūkininkė. Liukoniai. Adu-' 
t iškis.

5785. Lapenas, Antanas (Ka 
rolio sūnūs), 32, ūkininkas. 
Liukoniai.

5786. Lapenas. Valerijonas
■ sūnūs). 36, girininkas,
Palanga.

5787. Papenienė, Veronika. 
35, Palanga.

5788. Lapienis, Antanas (Liu- 
eijono sūnūs). 48, stoties virši
ninkas. Skuodas.

5789. Lapienienė, Valerija 
(Karolio duktė), 40, šeiminin
kė.

5790. Lapienytė, Regina (An
tano duktė), 16. mokinė.

5791. Lapinauskas, Juozas

samdinvs.

(Tąsa)
5762. Ladukas,

(Antano sūnūs), 30,
Panevėžys.

5763. Ladukienė, Elena (Vik
toro duktė).‘32, šeimininkė.

5764. Lagonauskienė, Ona 
(Augustino duktė), 41, šeimi
ninkė, Pabradė.

5765. Laimus. Aleksandras 
(Gabrio sūnūs), 33. agronomas. 
Strigalė, Lūšė.

5766. Laimienė. Teodora (Ju
stino duktė), 3<», šeimininkė.

5767. Laimutė, Laimutė (A-' 
leksandro duktė). 9.

5768. Lajauskas, Bronius 
(Yirco sunus), 35, ūkininkas, 
Sutkunai, Panevėžys.

5769. Lakickaitė. Ona (To
mo duktė), 24, darbininkė, Ma
rijampolė.

5770. Laleckis, Juozas (Mar
tyno simus). 46, batsiuvys, Vil
nius.

5771. I.aminavicius, Kazys 
(Vinco sūnūs), 41.- ūkininkas, 
Tauragnai, Utena.

5772. Laminaviėius, Pranas 
(Vinco sūnūs), 43. ūkininkas.

5773. Laminavičius, Domas 
(Vinco sūnūs), 36. ūkininkas, 
Tauragnai.

Lamina vičiutė, Teklė

5803. Lapurka, Juozas (Va- šeimininkė. 5850. Laucius. Jonas (Povilo
cio sunus), L Onuškis. Trakai. 5841. Latvytė. Janina (Povilo sunus), 33, policininkas, Kile-

(Juozo sunus).
Vilnius.

5871. Laurinavičienė, Paulina 
(Stasio duktė), 28. samdinė.
Vilnius.

5872. Laurinavičius. Andrius 
(Vinco sunus). 8.

5873. Laurinavičiutė, Jūratė 
(Vinco duktė), 3. Vilnius.

5874. Laurinavičius. Mikas 
(Miko sunus). 20, darbininkas, riokinys> Vilkaviškis.
Kazlų Ruda. 5903. Lazauskienė, Elena. 49.

5875. Laurinavičius, Pranas, j^dustrialistė. Vilkaviškis.
40. ūkininkas. Tauragnai. 5904. LaZauskas, Sasys, 17,

5876. Laurinavičius, Kazys, mokinys.
38, ūkininkas. Tauragnai. 5905. Lazauskas. Vladas (Te-

5877. Laurinavičius, Domas, rfiliaus sunus). 34. ūkininkas.
35, ūkininkas, Tauragnai. Vainiūnai, Kapčiamiestis.

5878. Laurinavičiutė. Teklė, 5906_ Lazauskienė. Dominin- 
32. ūkininkė. Tauragnai. _ la> 24> ukininkė.

5879. Laurinavičienė. Pranė, -94,7 Lazauskaitė. Monika

niškiai, Leliūnai.
(Povi- 5851. Laučienė, Ona (Vinco

duktė). 31. Kileniškiai.
(Povi- 5852. Lauciutė, Irena (Jono

duktė), 9.
5853. Laucius, Gertrudas

5804. Lapukienė, Pranė (Jo- duktė). 16.
no duktė). 30, šeimininkė, Onu- 5842. Latvys. I Jas 
škis. lo sunus). 13.

5805. Lanurkaitė, Nijolė (Va- 5S43. Latvytė. .'.Irutė
cio duktė), 4. Onuškis. 'o duktė), 7.

5806. Lazauskas, Pranas, 46. 5844. Lauce :enė,
samdinys, Vilnius. (Vlado duktė). .5,

5807. Lazauskienė. Bronė. 40. žlibinai, Plungė.

Elena
ūkininkė,' (Jono sunus). 5.

i 5854. Laučys, Vacius (Simo- -q darbininkė. Vilnius.
5880. Laurinavičienė, ViktoAlicija 5845. Laucevičius, Stasys no sunus), 16, mokinys. Alytus, 

(Stasio sunus). 13. žlibinai. Geniai.
5809. Lasinskas. Juozas (Juo- 6846. Laucevičius. Liubomi-’ 5855. Laugalis, Antanas (Ka- 

5792. Lapinienė, Mikalina '2O sunus). 41. direktorius, šven- ras, 36, daktaras. Kaunas. zio sunus), 38, samdinys, Tau-
(Miko duktė), 58. ukininkė.'toji. 5847. Laucevičius, Zenonas, ragė.

5810. Laskauskienė, Ona (A- ūkininkas, >urgučiai, Mari- 
domo duktė), 82. ukininkė, La- '<*mpolė.
gedžiai. Anykščiai. 5848. Laucius. Kazys (Jono

5811. Laskauskas, Alfonsas ,Bl3nus>’ 35’ teisininkas, Kaunas.

5808. Lazauskaitė.
(Pero sunus). 40. ūkininkas, (Prano duktėl. 
Naujalyčiai, Varėna.

Vlado duktė). 7, Vainiūnai.
5908. Lazauskaitė, Ona (Vla- 

rija (Vlado duktė), 35, Vilnius.duktė) 3

I inkoniai, Adutiškis.
5793. Lapinis. Antanas, 

ūkininkas, Linkoniai.
5794. Lapinis, Leonas (Karo 

lio sunus), 38, ūkininkas, Lin

38,

(Juliaus sunus), 42, ūkininkas.

5881. Laušas, Antanas (Ste
po sunus), 22, ūkininkas, Meš- 
kučiai, Vomenai. Vilnius.

5882. Laužadis, Klemensas 
(Jono sunus), 41, ūkininkas, 
Laužadai, Obeliai.

5883. Laužadienė. 30, 
ninkė.

5884. Laužadis (Klemo su

5909. Lazdinis, Domius (Vla
do sunus), 40, ūkininkas. Ka
riukai. Švenčionėliai.

5910. Lazdinienė, Veronika 
‘Liudo duktė), 30, ukininkė.

5911. Lazdinis, Juozas (Vin- 
Me-

5856. Laugalienė, Elena (Izi
doriaus duktė), 25, šeimininkė.

5857. Laurinaitis, Antanas 
(Jono), 25. ūkininkas, šukėtai. 
Lekėčiai.

5858. Laurinaitis. Jonas (Ko-

uki-'ro sunus). 28, ūkininkas, 
čoniai. Švenčionys.5849. Laučienė Antanina, 35. 

mokytoja, Kaunas. 5912. Lazdinvtė, Lionė 
niaus duktė). 10.

5913. Lazdinis, Vytautas(Do-

(Do-Anykščiai.
38. 5812. Laskauskienė, Sofija.

35, mokytoja. Anykščiai.
5(96. Lapinis, Povilas (Povi-, 5813. Laskauskaitė, Alma 

lo sunus), 23. ūkininkas, Lin- į (Alfonso duktė), 5.
l.oniai. __ į 5814. Laskauskaitė. Ina (Al-

Vincąs fonso duktė), 3.

5795. Lapinienė, Stasė, 
ūkininkė. Linkoniai.

(Vinco duktė). 32. ūkininkė.
5775. Landsbergienė, Malvi

na. 85, ūkininkė, Tirliškiai. Žiež
mariai.

5776. Lankauskaitė. Sofija 
(Miko duktė). 40, šeimininkė,
Vilkaviškis.

5777. Lankauskas, Balys 
(Vinco sur.us), 18, mokinys.

5778. Lankauskaitė. Danutė "unus)> 42, buhalteris, Kaunas.
(Vinco duktė). 7. 5799. Lapšienė, Veronika

5779. Lanskoronskis, Petras (Mikalojaus duktė). 44. slaugė, 
(Martyno sunus), 38, mokyto- Kaunas.
jas, Lebeniškiai, Vabalninkas. 5800. Lapšys. Rimgaudas (A-

5780. Lfcnskoronskienė, Bro- dolfo sunus), 11.
r-'. (Antano duktė). 28. šeimi- 5801. Lapenienė. Stasė. 38. 
n'nkė. ūkininkė. Liukoniai.

57797. Lapinskas,
(Tomo sunus). 46. karininkas.

___

5781. Lapašinskas. Jonas 
(Jurgio sunus), 40. mokytojas, (Vosyliaus sunus), 21, ukinin 
Kriaunai, Obeliai. kas. Pastoviai, Vosyliai.
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sto sunus), 45. mokytojas, Kau- nugj g
nas‘ 5885. Laužadis. Pranas (Ma

to sunus), 41, ūkininkas, Sena-’iaus sunus), 5. 
šeimi- (jvarjs< Obeliai. 5914. Lasvoskienė. Elena (A-

, 5886. Laužadienė. Emilija, lekso duktė), ukininkė, Vilka-V- - ..... —j-. —. ;5y uKimnKe.
(Jono sunus). 19. studentas.

5859. Laurinaitienė, Stasė
(Kajetono duktė), 
ninkė.

CQZ?A L/TIXXX 1 7 I<xiviv-r.

43,
Emilija,

Danutė 5915. Lazvoskis, Stasys, 16.
5916. Lazvoskis, Juozas, 12.
5917. Lažauskas. Jonas (Vin

co sunus), 45, gimnazijos direk
torius. Švenčionėliai.

5918. Laževskis. Kazys (Pra
no sunus), 29, ūkininkas. Ruda
mina.

5887. Laužadytė,
5861. Laurinaitis, Romualdas (Prano duktė), 6.

(Jono sunus), 14. mokinys. 5888. Laužadis. Stepas (Pra-
5862. * Laurinaitienė, Elzbieta no sunus), 1.

5815. Laskauskienė. Ona(Sil-
aKau T vestro duktė). 39, biznierė,
5798. Lipšys, Adolfas (Juozo Anvkščiai

5816. Laskauskaitė, Nijolė 
(Jono duktė), L

5817. Laskevičius, Bonaven
tūras (Juozo sunus), 41, sam
dinys. Kaunas.

5818. Ivaškevičienė, Elena. 
38. šeimininkė.

5819. Laskevičiutė. Birutė 
5802. Lapučinskas. Ananijas (Bonaventūro duktė), 12.

5820. Laskevičius, Algirdas 
(Bonaventūro sunus), 8.

5821. Laskovičienė. Janina, 
46. šeimininkė. Vilnius.

5822. Lazota, Pranas. 42. bu
halteris. Vilnius.

5823. Lazctienė. Aleksandra. 
14. šeimininkė.

5824. Lastauskas. Bronius 
(Petro sunus), 44. mokytojas,

i KarKlvnai. Alytus. .
5825. Lasauskas, Jonas (An

tano sur.us), 38. darbininkas. 
Kaunas.

5826. Lastauskienė. Ona (Jc 
j no duktė). 29. Vilnius.

5*27. Lastauskas, Petras (Jo 
ne sunus). 40. ūkininkas. Pre- 
kariškė. Daugėliškis.

5828. Lastovskis. Leonas. 45, 
samdinys. Vilnius.

5829. Laskevičius. Barys. 49. 
samdinys. Kaunas.

5830. Laškevičienė. Elena 
(Vlado duktė), 39. šeimininkė.

5831. Laskevičiutė. Birutė 
(Balio duktė). 11. mokinė.

5832. Laskevičius. Algirdas 
(Balio sunus). 9.

AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų viet ybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
-u-r.rtaest/i ns minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažmčia. (21 Antijoehijoa bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4l Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Ron.o» Katalikas "

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunivu se
minarijoje dėstydamas fundamentaline teologija, aiškiu,- k.,kru 
e-ama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas ta- i„r 

1- p nuavė didelę rcilšmę monarchijoms bei tik- su t,,Km 
- f<.įmomis, kaip šiandien yra romiškoje l>ažnycr.je

SI-. >K)I'S V. Popiežių »>dai iš devintu simt h.-cm, ir jo 
SKkKll'S VI. Kryžiaus Karai ir pooiežiu* i į;
«:,u ir popiežių prakeikimu
-K’; !'!’ S VII. Rome? bainyčio- nuvpema’ e raui-uziia- i- •• •>.
1 ., revoliucija ir priežastį«. kurio* ta -evuiiim;ja .šs.or-,
K..b«xnyriA Ispanijoj ir M.Ksikoj

Viii A andieriini* aupratin.as t:itinr,uj,4 -u».
- r, I. ,znyriHs. Reformatorių uta<lzir> iu i«» s,riiint i,i 1. .«

' ■ i 1: plačir-i žmonijai kokiu reformų pe r»pa.ei>i» i-i.-v,. 
I.a Į-žloji-. kaip ĮH/pt,-žt;ij Le<>'it.« X parda viur j,, m.i,, ,k v...-i

btIKVIK.\A.M KOMOS K VIA LIK I 1 reikėt, 
kny^-. nes joje ras danę reikaliaęų dalyku ir geria,.«■«. Ca«e» 
«i:opažint hii eita katalikiškos bain»rM« praeitimi

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi ki tr kitokį a„ 
pratimu ap:e tikėjimą arba tikėjimu skaito Kaipo žaisi* p 
• niiiiM :•/»., įi.s -.irommenės, ypatingai reikėtų tr, veikai* perskai 
tyli. Taip silkina savo knyroje kun. M Valadka.

Knyga apir 2*0 puslapių, dl«Wio formato. Spaudu ai*ki
\orUrno viršeliais, grašiai aalakrinem r a,dra, 

gos •arda*. KAINA J2.OV. #
Tvirtais popirma eirieliais. kaina >1JS.

dabina gaut pas audrių, sekančiu odreau:
KUY. M. VALADKA. R. D. Z OAI.TON Pa

Taipsri Kalima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
636 BR0A0WAY, SO. BOSTON, MASS.
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5833. Intakas. Pranas (An
tano sunus), 41. samdinys, Ma
žeikiai.

5834. Latkauskas, Stasys 
(Juozo sunus). 35. mokytojas, 
Kelmė.

5835. Latk&uskienė, Bogu- 
myla, 33. mokytoja. Kelmė.

5836. Latkauskas, Algiman- 
(as (Stasio sunus). 3.

"Q?7 t atkauskaitė. Ona(Sta- 
• :o duktė), 2.

5838. Latvys, Alfonsus (Jo
no sunus), 24. seržantas. Ma- 
kingaliai. Malėtai.

5839. Latvys. Povilas (Bene
dikto sunus), 44, ūkininkas, te- 
mvgala. Betygala.

5840. Latvienė Juzefą, 31,

Ar paduosi 
skęstančiam 

ranką?
Karas šita vyrui reiškia 

daugiau negu kalbos prie 
stalo. Tai yra rai.-us praga
ras su mirtir.com torpedom 
ir iviegiančivris -x>mbomis. 
Bet iki “jam -Kirt*" bomba 
ar torpeda pairk jj. jis ko
vos kari ats:i Tirti su. na
ciais arba s paskutini 
smūgį japor

Ar nebutu ;rrts sma-za 
ž.ir.oti, kad k- u doleriai 
padėjo ŪSO .ivi-.t jam 
tamsius karo .iebesius? Ar
ba padėjo War Prisoners 
Aid draugija traminti ka
ro belaisvį spigliuotų 
vielų.

Jūsų dolc -a’i tatai 
padaryti—ir -■'»u — jei 
duosite Unit- "ar Eund’ui 
tuojaus ir n- rmažai.

Tie doleri t pgi padės 
aprūpinti m; pastoge ir 
drapanomis : • š" ngus mu
sų talkinink pavergtose 
šalyse... apr - me-dikale 
pagalba mc i ror.ius na
mie... apru' senelius... 
padės tęsti -
genis, klinik 
labdaros ag-

Neleiskit 
jus davėt j 
vėlai.

kirba s!au- 
aunimo ir 

ims.
-kyti, kad 
-.ai ir per-

Give enwšh 
...soon enough!

Z
6REATER S9ST0H

UNITED '((•I 01ND
For the wPP°rt °f 

war-time alinime
setc^es

(o. šeimininkė Stakiai, Rau
donė;

5863. Laurinavičius, Bronius 
(Motiejaus sunus), 28, ukinin-

5889. I-avekovičius. Aleksan
dras (Vosyliaus sunus), 29. 
Vilnius.

5890. Lavinskas, Zigmas (Juo-

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

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

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

Štai keliatas tų klausimu, kuriuos aiškina “Te’Singas Patarėjas:" 
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Raita 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydra? ? 
Ryžiu barstymą- jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai ž.inoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos ’

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
vesti ?

Kas teikia ž.inoti pirmą raklj? Ši
to nepakako jauniems nei tėvai, nei 
baž.nyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi riepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolė? Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt b”«inn kūdikio 
(yti« i5 kalne? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daloma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
ka<’ ir labai nori? “Teisinga? Patarė
jus” ir šitą klausimą atsako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nesėta moteris? Kaip reikia au- 
g.nti kudikj?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigam? turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja./’ atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis 7—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,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija, ’ Boelsehe’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugyliė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.’*

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Aštuntas Puslapis

LIETUVAI 
GIJOS KONFERENCIJA

Paskyrė $100 Amerikos užbaigusiems mokykla duo- 
Lietuvių Tarybai ir $100 da lįudymus.
Amerikos Raudonajam *___________

Kryžiui. Tarnas Likas su žmo-
Pereiią nedėldieni South na lankėsi South Bostone

KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 4. — Sausio 20 d., 1943 m.

“KELEIVIUI” REIKALIN
GAS ZECERIS. i

Meno choras gerai pasirodė.

vakarienėj
sudainavo

Meno
keliatą

r, , I LRDZeceris, kuris moka statyt choias 
skelbimus ir nusimano apie dainelių, kurios publikai la- 
kitus spaustuvės darbus, lai baį patiko. Ypatingai gra- 
atsišaukia i “Keleivio” ad- žiai pasirodė merginos: vi- 

REMTI DRAU- mokti daug naudingu daly- ministraciją. Rašydami, pra- cog jaunos, cįdlios, vikrios, 
>Nr ERENCIJA. kų prie namų statybos ir ki- neškit, kur ir kaip ilgai tokį vienodais kosGumais ir vie

nokių amatų. Gerai kursus , darbą dirbot.____  nodomis gėlėmis pasipuošu-

Legijonierių moterys turės ( Prasti laikai žuvininkams, 
arbatėlės vakarą. Suvaržius automobiliais

Stepono Dariaus legijo-; važiavimą, South Bostono 
nierių moterys šią subatą, 23! lietuviai žuvininkai aima- pečiams vartoja kerosiną, 
sausio, turės arbatėlės vaka-' nuoja, kad nėra kaip nuva- ‘ kad nuo dabai- šito kuro bus 
rą Dariaus Posto name, prie žiuoti į ežerus žuvis pagąs- jau nesunku gauti, nes pe-f” * Bno ovkoiAlA i •» TrfT o rr Lroo otvo rzl ovoe 1*2 ___ ?a. _ XT K    • ?

Kerosino situacija pagerėjo.

Miesto viršininkai rami- 
gyventojus, kurie savona

“Keleivis,” 636 Broadway, s]Os. Iš publikos girdėjosi la- 
Souih Boston. Mass. • —**' • »•bai gražių komplimentų

C streeto. Bus arbatėlė ir 
gražių dovanų. Prašome vi
sų atsilankyti ir smagiai pra
leisti vakarą.

dint. Kaz kas atvažiavęs iš, įeita sąvaitę Naujai Angii- 
Cape Cod pranešė, kad ly-1 jai prisiųsta 200,000 bačkų 
dėkos tenai žiuri galvas l\ kerosino. Bet užtai žymiai 
po ledo iškišusios ir juo-sumažėjo anglių atsarga.

o___ x _______ Visus kviečia Stepono Da- kiasi.
joms; Bet lūkterėkit, ger-' liaus Posto Moterų AuxK-- -Dži-viz!” - susupo D-ras Šią sąvaitę renka skardines, 

s Hamfoiit lfonoo Hunti! K»rv Kapočius. “Turime ką nors Karo Gamybos TarybaAutomobilių registracijos fciamieji! Menas žada duoti liary.
viršininkas Gooduinas sa- da geresnį siurpryzą!

Bostono Lietuvių Salėje bu- pas tėvus. Tėvai iškėlė jiems ko. kad trafiko žiburiai rei- 
vo susirinkusi metinė Lie- šaunų pokilį, kurtame daly- kėsia panaikinti, nes jie ne- 
tuvai Remti Draugijos kon- vavo ir artimesni jų šeimy-
ferencija. Delegatų susuin- nes draugai. Inž. Likas tar- 
ko daugiau kaip S0, kurie nauja New Yorke prie West- 
atstovavo daugiau kaip 30 inghouse kompanijos, 
įvairiu organizacijų bei ---------------
kuopu. ‘ Bostono Laisnių Taryba dar ės $50,000 nuostoliu

Kol mandatų komisija su- nutarė niekados daugiau ne
registravo mandatus, phmi- duoti Cocoanut Grove kliu- 
nir.kas A. Krtaučialis na- bui laisnio svaiginamiems

atatinka miestų aptamsini- 
mo tvarkai.

Pereitą utaminką Wobur- 
ne buvo didelis gaisras, pri-

Mrs. Rasimavičius-Ross, daryti!” ;šia sąvaitę siuntinėja tro-
pirmininkė. G. Stukas, P. Likas ir kiti kus rinkti skardines, ši utar- 

žuvminkai irgi suka galvas, j ninką skardinės buvo ko- 
kaip dabar nuvažiuoti į lektuojamos South Bostone.

Pereitos subatos naktį So.
Bostone vagys pavogė du Per eitą sąvaitę mirė Ab- 
automobiliu ir abudu sudau- bott Lawrence Lowell, bu- Cape Cod. Vyrai, ar never- 
žė. Vienas jų įsilaužė i krau- vęs Harvardo universiteto tetų nusipirkti krajavą ka- 
tuvę Fourth ir D gatvių ker- prezidentas. Jis buvo jau lamašką ir keturkojį arklį?
tėj. senas žmogus. ----------

Legisliaturon yra įneštas

Kitomis dienomis trokai lan
ko kitas miesto dalis.

kvietė keliatą delegatų pa- gėlimams, 
kalbėti. Kalbėjo adv. Ragu
čius. Jonas Romanas, S. 
Michelsonas, A. Blažys ir 
adv. Kalinauskas.

Konferencija buvo gana 
tvarkinga ir rami. Iš valdy
bos pranešimų paaiškėjo, 
kad Lietuvai Remti Draugi
jos ižde via daugiau kaip 
$800. Šioj konferencijoj da 
daugiau prisidėjo.

Konferencija nutarė pa
skirti iš savo iždo $100 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
ir $100 Amerikos Raudona
jam Kryžiui.

Nutarta išimti draugijos 
skyriams čarterio kopijas.

Nutarta surengti prakalbų 
maršrutą Lietuvos Nepri
klausomybės šventei pami
nėti.

Valdyba įaportavo, kad 
buvo bandoma siųsti maisto 
Lietuvos žmonėms, kuriuos 
bolševikai yra ištrėmė Siby- 
lan. Bet pasirodė, kad mais
to siuntimas į Rusiją labai 
brangiai kainuoją: už Į0 
svarų (10 skardinių) reikė
jo užmokėti $30 ir per 3 
mėnesius nebuvo galima to 
siuntinio išsiųsti. Jis ir da
bar tebegulįs New Yorke.

Konferencija priėmė 4 
rezoliucijas dienos klausi
mais. bet jas paskelbsime 
kitą sąvaitę, nes šiame “Ke
leivio” numery neturime 
vietos. Tain pat ir platesnis 
konferencijos aprašymas 
tilps sekančiame numery.

Draugijos valdyba šiems 
metams patvirtinta visa se
noji.

Vakare konferencijos de
legatams buvo suruošta va
karienė. Viskas išėjo sklan
džiai ir nuotaika buvo gera.

MOKINKIMĖS AMATU.
Atsidaro ant-as vakarinių kursų semestras.

Bostono viešųjų mokyklų 
valdyba prašo mus pranešti 
lietuvių žiniai, kad šią sąvai
tę galima jau užsiregistruoti 
Bostono Amatų Mokykloj 
antram vakarinių kursų se
mestrui.

Bostono Amatų Mokykla, 
kuri angliškai vadinasi Bos
ton Trade School, randasi 
prie Parker str eeto, Roxbu- 
ry Crossing. Kursus miestas 
duoda nemokamai, tik re- 
gistruo j anties reikia įmokė- 
1 dolerį, kuris kursams pasi
baigus bus sugr ąžintas mo
kiniui atgal.

Kursuose mokinami šie 
dalykai:

Marine plumbing and pi- 
pefitting.

Welding and eutting.
’ Blueprint reading for ma- 
chinists and shipfitters.

Steam engineering.
Sheet metai drafting.
Design of military uni- 

forms.
Home construction.
Carpentry.
Plumbing.
Šimtai amatninkų ir šiaip 

ambicingų žmonių jau yra 
šiais kursais pasinaudoję.
Juos lanko n jauni u si nu

<!<♦• troliuia iš

miręs buvusis Somervillėj plėšikai įsi- bilius, kad kareivių šeimy-
Arlingtone susikūlė bu- Harvardo universiteto pre- laužė į Costų butą ir pavogė nų namai butų paliuosuoti

sas su treku. Keturi asmenys zidenta® Dr. Lorvell paliko $950, kurie buvo paslėpti nuo taksų iki $5,000 ver-
buvo sužeisti. $250,000 turto. klazete. tybės.

Nesenai 
bu- Harvardo

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo lp iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kini p. Inman st. arti Central skT..

CAMBKIDGE, MASS.

a k t a i
KURIUOS KIEKVIENAS TURĖTŲ ŽINOTI APIE 

GREATER BOSTON UNITED WAR FUND’Ą

Tai liečia jus ir jūsų kaimynus—jus ir jūsų miestą kaip gyvenamąją 
vietą ir jos ateiti. Tai liečia jus ir jūsų artimuosius ir brangiausius, 
kurie dabar karo tarnyboj kovoja už ju*ų laisvę. Tai liečia visą pa
saulį—milionus civilių jungtinėse šalyse, jų sveikatą, jus 'iltis ir jų 
rolę šį karą laimint ir po karo atstatant pasauli. Tar yra Greater Boston o darbas. Patirkil koks jis yra—ir kokią rolę jus turėsite 
jame lošti. Perskaitykit kiekvieną žodį šiame puslapy—TUOJAL.

KLAUSIMAS. Visų pirma, ar tai yra Bostono Proper darbas, ar viso Greater Bostono?
ATSAKYMAS. Tai yra Greater Bostono United War Pundas, Į kun 

aukoja šimtai ir tūkstančiai piliečių iš 49 Greater Bostono mies
telių ir miestų. Tai yra vienas fondas šimtams sujungtų labda- 
rybių—sutraukimas- visų šaltinių kad padaryti daugiausia naudos 
mažiausiomis lėšomis.

K. Gerai, bet kiek gi tam United \\ar Eund’ui reikia pinigų?
A. §7,800.000—septynių milionų ir astuonių šimtų tūkstančių dole

rių 1943 metams.

K. Vaje! Kodėl taip daug reikia?
A. Nagi. švelniai pasakius, šįmet mes turim daugiau darbo, t isų 

pirma. Comur.ity Fundo agentūros ligoninėms, sveikatai, jauni
mui ir labdarybei turi būt pritaikytos prie karo laikų ir prie pa; 
prastų laikų darbo. Be to. mes turim remti ŪSO ir savo vietinį 
Kareivių ir -Jūreivių Komitetą—mes negalim savo vyrų karo tąT" 
nyboj apleisti. Toliau, mes uoliai remiam United Nations Relief 
Pundą—mes turim padėt gauti maisto, drapanų ir vaistų savo 
bėdniems draugams jungtinėse šalyse. Pagaliau, mes turim ką 
nors daryti, kad per War Prisoners Aid palengvinus karo belais-

K. Bet ar visa tai reikalinga? Paimkim Community Pundo Agentūras—kam reikia tiek daug pašaipos, kuomet žmonės dabar uždirba daugiau pinigų negu kada nors?
A. Supraskim šitą reikalą gerai—Ccmmunity Pundo Agentūros nėra 

“šelpimo” agentūros. Jų pareiga yra palaikyti sveikatą, ūpą. 
žmonių labą ir apsaugoti musų miestą nuo ligų, desperacijos ir 
nedorybių. To siekiama per organizuotą visuomenini darbą. O 
tas darbas labai svarbus šiuo laiku, nes daktarų ir slaugių stinga, 
o vaikams reikia priežiūros ir vietos žaisti, kuomet jų motinos ir 
tėvai dirba karo darbuose, o nedorybės ir iškrypimas karo metu 
yra didesnis vaikams pavojus, negu ramybės metais.

K. Visa tai gerai, bet ar tai padės laimėti karą?
A. Ar padės laimėti karą? žinoma, kad padės. Tas palaikys sveikatą

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

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

! Vartoja vėliausios konstrukcijos 
t X-RAY Aparatų.

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

534. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

K.
t

A.

ir ūpą musų vidaus fronte. Da daugiau—tas padės laimėti taiką, nes musų visuomenė bus geriau pasiruošus atstatymo darbams po karo.
Gerai, mes stiprinsim vidaus frontą padėdanti_savo Community 
Fundo Agentūroms—bet kam šelpti žmones Europoj, Azijoj ir 
Afrikoj—ar ją neaprupina Lend-Lease? -
Lenu-Lease duoda jiems kanuolių, tankų ir orlaivių. t Mes gi turim parūpinti maisto, drapanų ir vaistų. Milionai civilių neteko sa'o namų, pinigų ir pajamų, nes jie palaiko musų pusę. Taigi mes turim jiems padėti. Mes turim palaikyti jų sveikatą ir viltis. Mes turim palaikyti juos savo pusėj kad jie galėtų padėti ginkluotoms musų jėgoms, kuomet mes žygiuosime per tas šalis į Pergalę. Neužmirškim, jog Rytų Azijoj mes pralaimėjom daugiausia dėl to. kad gyventojai tenai buvo mums priešingi. Mes nieko nepadarėm jų pagalbai. Jie nepadėjo mums. Jie net kovojo prieš mus.

K. Tas gana logiška—bet tie 
šelpti?

karo belaisviai, kodėl mes turim juos
A. Tie žmonės yra priešingų šalių belaisviai. Vien tiktai War Pri

soners Aid neitralųs atstovai gali pristatyti-jiems knygų, žaislų, 
muzikes instrumentų, atletiškų reikmenų ir kitokiu dalykų, kurie 
reikalingi sveikatai ir švarai. Tiktai per United \Var Pundą mes 
galim padėti jiems šitokių dalykų Įsigyti.

K. Tarnaujantiems reikia pasilinksminimų, tas tiesa, bet paaiškinkit štai ką—ar United War Fundo pinigai yra vartojami lygiai viso krašto tarnaujantiems, kaip ir vietoje?
A. Taip. vartojami. Jūsų pinigai eina į Soldiers and Sailors Commit- 

tee, kuris rūpinasi vietos reikalais, ir jie eina i ŪSO kad aprūpintų 
musų Greater Bostono jaunuolius, kurie yra siunčiami toli iš 
namų.

K. Kai yra tiek daug svarbaus darbo, ar ne daugiau žmonių šįmet turėtų aukoti į United War Pundą?
A. Taip. kiekvienas 

aukavo.
šįmet turėtų aukoti daugiau, negu kada nors

K. Bet ar lengva bus daugiau duoti?
A. Absoliučiai! Biudžetą galima tam suplanuoti, kad gerą sumą ga

lėtume duoti mažais, lengvais įmokėjim2is.

K. Tai jau yra pusė kelio prie tikslo, sime duoti? Dabar, kada ir kur mes turė-

A. Duokit rinkėjui, kuris pas jus atsilankys—ir duokit tuojau. Ne
duokit “permažai ir pervėlai.” “Duokim Pakankamai—Duokim 
Tuojau.”

Duok pakankamai... pakankamai greitif

GREATER BOSTON UNITED WAR FUND
r 5

Karo laikų ir paprastų laikų tarnyboms remti

ir • aun

T«L ŠOU 2806

DAKTARAS

I Pnen l'/imit

• • . •’ •
Ofisu valandos:

Nuu 9'rytu Ud 7
Seredomis:

Nuo 9 rytu ild 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningradu. 

Specializuoja Vyriiką 
silpnėjime. Gyvenimo 

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligas 

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

180 HUNTINGTON AVB, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonoealth 4570.

Gyv. 31182

\DrJoseph A.Gaidis
•TeL 28624

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nuo 2 iki t, 
nuo 7 iki 9. 

"Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
i mu laiku augrųžinu šviesų. Ikag 
, žeminuoju ir priskiriu aUMua.

114 Summer Street,
LAWRENC£, MASS.

DR. G. L. KILLORY
W SCOLLAY SQUARE. Room fl 
BOSTON. Telef. Lafayette 8371 

arba Someraet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt iki 7 vak. kuadtae,
Nedėliom. nuo 10 ryto iU L

LITHU ANIAN 
FURNITURECO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL 
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limus vietas.

Raugi priežiūra, kaina
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insuranco 

414 W. BROADWAV
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

W«st Rozbury, Mass. 
j j TeL Parkvay 1233-W JI




