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Dar 3,590,000 Vyrų Turės
Stot Amerikos Armijon

Tikras Karas Pra- Italai Nori Atsimest
POPIEŽIAUS
“5 PUNKTAI." sidės Tik Dabar.
Nuo Vokiečių.

Keleivio Telefonas
SOUth Boatoa ?‘j71

METAI XXXVIII

200 Valgomų Daiktų Bus
Parduodama Ant Kortelių

Kalėdų proga, popiežius Tojo įspėja savo japonus,
Maskvos Tass praneša,
paskelbė “5 punktus,” kurie kad aliantai ruošia jiems kad grupė Italijos generolų
skamba maždaug taip:
su kunigaikščiu Umbertu
didelį smūgį.
__________
1. Žmonija turi būt atstaJaponijos ministeris pir- priešaky... padavusi_ karaliui
... . . BUS GRIEŽTA MAISTO sunku bus gauti, bėgs dabar
PUSĖ JŲ BUS PAIMTA IŠ tai busią šaukiami ir vedulyta
iki
aukštumos,
“
kokią
rnininkas
gen.
Tojo
pasakė
Emanueliui
planą
Italijai
ir
18-19 METŲ AMŽIAUS. šieji, kuiie neturi vaikų.
jų prisipirkti ir bematant
KONTROLĖ.
narlamente prakalbą įspė- J?.s įmpenjai ginti šiuo kiiKas mėnesį busią šaukia jai paskyrė sutvertojas.”
krautuvėse jų nebeliks, kaip
2. Reikia vykinti socialės damas japonus, kad jungti- M, . m.omentu. Geneiolai Iš kalno prisipirkti negali tai buvo atsitikę su cukium
Reikėsią eiti ir vedusiems, ma po 250,000 ir iki 300,000
reformas.
nės tautos ruošiasi suduoti reikalauja, kad butų atsta- ma, nes reikės pasakyti
kurie neturi vaikų.
vyrų.
ir paskui su kava.
3.
Reikia
panaikinti
mateJaponijai “didžiai reikšmin- V'ta nepriklausoma kali-;
kiek ko turi.
Žinios iš Washingtono
Washingtono pianas yra
Bet Wickard sako, jog jis
rializma.
ga
smūgi.
”
Ir
jisai
pridūrė,
jos
politika,
kad
butų
s
sako, kad su Naujais Metais pastatyti iki
1943
metų
pa

iki
meių pa-i-------- -•
&*« -***“&i- —
t':*-“?''’ italu
maginto
italuRusu
armiia Riiniind Agrikuituros Departamen- pasitiki žmonių patiiotingu___j—
____mažinta
armna
, , Balkanų nknna lo sekretorius Wickard šiąlmu ir mano, kad jie nenorės
prasidės šaukimas armijon baigos 9,700,000 ginkluotų 4. Kas nori taikos, tas turi kad tikras karas prasidėsiąs 1;
niia. neskaitant ka- grąžinti darbui “Dievo pa- diena
tik dabar.
Dabar
-Japonija ^
t. ‘,b«ųTusTa"urinta
\ __ .
", savaite naskelhė. jog
iop nuo
.dideliu atsargu sau piisijaunų vyrų, kurie registravo vyrų armiją,
ir nakti
SliŽSIrtiiT'pS-P^kelbė,
nedideliu
meną n naktį įuasiasi aia j
* a Ikon?;™- ir iial ivasano menesio bus įvesta ki auti. Be to, kiekviena šeisi gruodžio mėnesy. Tai yra iininkų. Ir šita spėka bu- skirtą vietą.”
koms iš----oro.- Oro
o. Kas nori taikos, turi
--------------- užpuolimai bktų tiktai Albamjo. ir Dal- gnezta maisto kontrolė, mvna turės užsiregisti uoti
18 ir 19 melų amžiaus jau sianti sudaryta iš vvru nuo
18 iki 37 metų amžiaus. To-siekti socialės ir juridinės ant Japonijos miestų busią
.?aaJU^S*
i Kad užtikrinti pakankamai koiteiėms gauti ir registruonuoliai.
!_•
_________ __
____ _______ ♦’T’ovlzzAn
AldSKY/i IT1HJ1O. jog šitie
la Vvol
bai mmefnn'nnri
nuostolingi.
Iš viso 1943 metais busią kio amžiaus registrrantų esą tvarkos.
aliantų anmjoms, A- janiies įeikės pareikšti, kiek
įeikalavimai reiškka kad
paimta karo tarnybon dar tpie 22,000,000.
Penki punktai ir visi tuš- Jo kalba japonams turėjo .
o-Pnerolaf noii
atsi- mer^kos gyventojai negalės kokių daiktų«ji namie turi.
J.
vokiečiu
3,500,000 vyrų. Pusę to
‘ i nusipirkti valgomųjų daik-! Jei kas pame’uos jr vėSenesnių kaip 37 metų ti. Prieš kruvinąjį fašizmą būt labai nemaloni, nes iki
’
šiol
jie
girdėdavo
iš
jo
lupų
mestl
nuo
voKieclu
skaičiaus sudarys 18-9 me nenorima veikiančion armi- nęi žodžio.
V erčiau tas se
tų kiek kas nori, bet tik tiek, Į-au 0US sugautas, bus sunki
tų jaunuoliai, o kita pusė bu jon imti. Iš pradžios buvo nis užsičiauptų.
sianti sudalyta iš senesnių imami ir senesni, bet dabai---------------jų, kurie iki šiol buvo pa- jau norima juos paleisti. SUNAIKINO 277
r.uosuoti. Busią imami visi Viiš 38 metų amžiaus kareiAJVfTJ ll> -^ieul^.salose. esanti ne- p •- nedėldieni New P35*3^13 aPle
įvairų votu kad jo užtektu kareinevedusieji iki 37 metų am- viai gali jau iš armijos pasiapsakomai sunKi - tokia Yorke 'usirinko 50 AmeVk rnalsto ProdYkt^
viams tolimuose frontuose ir
žiaus, o jeigu tų neužteksią, liUOsuoti, jeigu jie sutinka Aliantai Tumsijoj prarado sunki kad ir įsivaizduoti
laikraštininku
Ant kortelia els V1S1 taiP draugingų šalių gyvento114
lėktuvų.
negalima.
Karas
Japonijai
hos
vokiečių
laikrastininKų,
vadinamieji
** maisto armija neeit dirbti ant farmų ar į ka
,
. “procesuoti” jams.3 Be
Iš
Šiaurės
Afrikos
uranokasdien
darosi
vis
sunkėsPfofesionalų
ir
kiduR
r produktai, tai yra tokie pro- gaIi kariauti; be maisto ne
Chicagoj Likviduota ro pramonę.
ša, kad nuo lapkričio 8 die- nis. Kinijos annija dabar
kurie.yra perdirbti fialima laimėti karo. Todėl
Gengsterių Gauja. Rusai Skelbia Dide- r,os’ kaiP PrasideJ° amen- ^ntl. 3,600,000 vyrų u
žudvma" bu.innkirna.
Susirinkimas'18
medžiagų,
supakuoItusai kj imiUUI 1SUIC kiečių žygis Afrikon, iki 27 300 orlaivių, kūne subom- <v rtu žudymą,
ti zallVsudėti
i dėžes,
į skarDu banditai užmušti,
liūs Laimėjimus. gruodžio dienos Tunisijoj bardavo jau 30 japonų
5 suimti gyvi.
Šios sąvaitės antradienio Nužudyto Darlano vieton buvo sunaikinti 277 priešo mijos įrengimų. Su
______ ____
L
Talgl 71S<^ aarzoves> V1SI Žinoma, ne visi valgomieorlaiviai. Aliantai per tą čiais japonai yra turėję jau n7eį”į” Hitlerio"’ režimą
naktį Chicagoje buvo likvi
paskirtas gen. Giraud.
-Maskva
praneša
labai
di.Pati
laika
prarado
114
oriai2o0
kovų.
Jungu/.u
tautų
*
“
£
“
«■*
kurle
2” ?er' •>' fIaiklai bus ^irstomi ha
duota Touiiy vadovaujama
lių laimėjimų.
g ą
nirbti ir paruosti ilgesniam gai korteles, sako Wickard.
gengsterių gauja. FBI direk- dėlių
laimėjimų, Nors rusai vių—angiai 55, amerikiečiai .P«kos Pll<« japonus spar.
59.
au
g
a
»
In
dijo
j
aliantai
j
__________
laikui
stovėti, eis ant korte- pavyzdžiui, kviečių Ameri
torius J. Edgar Hoover sa- da neatsiėmė nei vieno svar/tai ĄTiMjš re "'ępiRF”- 4iu. Vienu žodžiu, kas tik ka turi tiek daug, kad miltu
iro:
__________
_
.
__
___
Tunisijoj
kovos
'aihnją
ir
6(M>
dManrių.
Be
to,
*PADANGAS.
skardinėse, stikluose, deže- ir diiohos niekad nepribUvo žiauriausi ir pavojin- tos i eina pirmyn, kasdien dienomis
‘
Administratorius
, ar lkitok\U(?se “
induose, t,uks. Gali būt mažiau tik
g fausi "‘kriminalist'af Ameri- paima* dau^bę^aro* grobio buvo apmirusios, nes tenai japonams reikia esą saugoti
f
“
™
po>.iolidtdefe
audros^ietr
Sibyro
=
v,skas,
busiant^ortebų.
...............................
mėsos, sviesto ir kitų konkos
tumi
ir
buvo
labai
pramirVienu
žodžiu.
Tojo
,
,
.
,
.
Tiktai
---—
didelės
---------dėžės
—
—
su
centruotų maisto produktų.
bankus, sprogdindavo sei- l;ą tūkstančių vokiečių. Paskus
žemė.
tankai
skendo
į
niato
labai
sunkų
ir
ilgą
kaaaiKtas,
kaa
greitu
iai^įdytom
daržovėm
ir
kai
fus ir šaudydavo visus, kas butinis pranešimas iš Maskta. Jo kalba transliavo To- ku . aut?mobihų savininkai kuriais vaisiais, dėžės po 10 Valdžia žino. kiek kokių
tik mėgino jiems kelią pa- vos sako, kad rusai jau pra purvyną. Bet šią sąvaitę vėl 1,:.
turės atiduoti valdžiai,ir at- svaru arba
___ po
po galioną
galioną ir produktų žmonės per metus
stoti.
dėjo laužtis per vokiečių po- prasidėjo veiksmai. Tele- kio ir Berlyno radijo stotys. ‘ sargines savo padangas ____
daugiau, bus parduodamos suvartoja, todėl ji ir žiūrės,
gramos sako, kad aliantų or--------------Slaptieji fedeialinės vai- zicijas Rostovo kryptimi,
kad perdaug tų daiktų jiems
(spare tires), nes gumos ke kortelių.
džios agentai ilgai tuos dės- pet tikrai reikšmingų įvy- laiviai dabar labai smarkiai PETAIN PAGERBĖ LAI- stoka kasdien darosi vi?
nesumažinus. Pavyzdžiui,
Viena
vartotoju
organiza

bombarduoja
fašistų
poziVYNĄ
SUNAIKINUSĮ
peratus sekė, iki susekė šio kių aliantams davė Afrika,
opesnė.
cija Dakėlė protestą, kad nuo 1937 iki 1941 metų
VADĄ.
utarninko naktį visus susi- per Kalėdas tenai buvo nu cijas ir susisiekimo linijas.
valdžia skelbia tokius pla Jungtinių Valstijų gyvento
VĖL JUODVEIDŽIU
rinkusius grobio dalyboms, žudytas francuzų admirolas
Vichy radijas praneša.
jai kasmet suvartodavo po
nus
iš
kalno.
Sako,
žmonės
RIAUŠĖS.
Suimtas pats gaujos ya- Darlanas, kuris paskutiniais Rommelis Ištruko iŠ kad maršalas Petain davė
išgirdę, kad tokių daiktų 46 svaius džiovintu ir kedas Roger Touhy ir jo leite- laikais veikė su aliantais. Jį
medalį
admirolui
Žanui
De
nuotu vaisių bei daržovių—
Vallejo,
Cal.
—
Per
Ka

Anglų Spąstų. laboiui (De la Borde), kuris lėdų šventes čia ivyko da
rantas Basil Banghart; su- nušovė francuzų-italų tautypo 46 svarus skaitant kiek
Afrikoje
paimti
anglų
nenuskandino
Tulono
uoste
imti taipgi gaujos nariai Ed- bės vyrukas (jo tėvas franvienai galvai. Taigi valdžia
ienos juodveidžių jurinin- Mainerių Streikas
ward Darlak, \\ illiam Ste- cuzas, motina italė ir Italijoj laisvėn vokiečiai pasakoja, buvusį Francuzijos laivyną, kų riaušės. Tvarkai atstatyti,
maisto korteles taip nustaPennsyluanijoj. tysianti.
kad vienoje vietoje tik per kuomet tą uostą užėmė vo- militarinė policija buvo pri
vvard ir Mathew Nelson; gi gyvena).
kad nėr 1943 me
James O’Connors ir St.
Reikalauja
pakelti
po
$2
______
o
_
plauką
nepateko
į
nelaisvę
kiečiai.
Vokiečiai
buvo
Daei ‘ Ras jgtikrujų tas žmogžu
tus tų daiktų išpultų nema
versta į riaušininkus šaudyt
į dieną algos.
Clair Mclnerney, kurie ne- (’y_____
S buvo ir kokiais sumeti- Pa^ gen- Rommelis. Anglai Jaborą areštavę, bet, Vichy ir du juodveidžiu sužeidė.
žiau kaip po 33 svarus kiek
norėjo pasiduoti, ’buvo nu- mais jis Darlaną nužudė, apsupę dalį vokiečių, tarp valdžiai pareika'.avus, pa Riaušėse dalyvavo apie 400
Iš Hazletono pranešama, vienai galvai.
šauti.
kol kas nėra išaiškinta. Bet:Kur^ buvęs ir jų vadas leido.
kad tenai streikuoja jau
Kaip ta kortelių si tema
juodukų.
Darlano mirtis atidarė kelią Rommelis. Vokiečiai pakn-;
--------------2.400 mainerių, reikalauda veiks, paaiškinsim “Kelei
JAPONŲ AVIACIJA
francuzų vienybei. Darlano k° nedideliais būreliais ir PENNSYLVANIJOJ PLIN- VARIO KOMPANIJA
mi po $2 į dieną daugiau al vio” skaitytojams kitu kartu.
ĮKLIUVO.
‘
SILPNĖJA.
vieton francuzų komisija
į vnsas puses, bėgt!, TA RAUPŲ EPIDEMIJA.
gos. Žinios sako, kad jeigu
n
, .
Wash ingtono valdžia pa- kasyklų savininkai šito rei NAUJUS CENTUS KALS
.
Amerikos oro jėgų vadas Afrikoje paskvrė generolą jieškodami anglų linijose _
Indij°j gen Clayton Bis- Giraud', (ištark: Žiro)Jam TO Ne visiems įUms Iin^eK™'ena
*a* anSlto
,išiuJ a«
PM
k. traukė atsakomvbėn Ana- kalavimo neišpildys, tai nuo
IŠ PLIENO.
conda
Wire
&
Cable
kom

15 sausio dienos ir kiti maisėli, sako, kad japonų avia- tuoj pritarė ir kariaujančiu- Pavyko ištrukti, bet viena.
fanat;kai kurie nenrioaIždo sekretorius Moncija visuose frontuose pasi- ju francuzų
vadas gen.ibul.ys prasimušė per anglų
lanaunai, nuue nepi pa paniją, kuri gamina varinius nenai mes darbą kietųjų genthau praneša, kad grei
žįsta vaikų skiepinimo nuo
Sakoma, kad ji pa- anglių kasyklose,
darė labai silpna ir kad pa- Charles de Gaulle, kuris nepabėgo. Su tuo bu- užkrečiamų ligų. Dievas yra
tu laiku Amerikoje bus pra
riu
pasitaikė
būti
ir
pačiam
gaminusi
Rusijai už $6,000,Kasyklų savininkai suko, (Įėta kalti centus iš plieno,
tys japonai prisipažįsta, kad norėjo nieko bendra turėti
Rommeliui. Sakoma, kad jis geriausia apsauga, jie sako. 000 varinių vielų ir pasiro- kad jie negalės algų kelti, nes
jiems trūksta orlaivių.
su Darlanu.
__ var
___įs reikalingas karo
Todėl dabar čia pakilo rau dė, kad jos sugadintos.
jau
du
kartu
be
mažko
ne

-------------Gen. Giraud jau pasisakė
jeigu Kainų Administracija tikslams. Plieninis centas
pų epidemija.
PER METUS PASTATYTI organizuosiąs Afrikoj 300,- pateko į anglų rankas. Vo
DEPORTAVO KANADON neleis jiems pakelti anglies |)Ug aptrauktas cinku, kad
625 NAUJI LAIVAI.
000 vyrų armiją ajiantams kiečiai tuo didžiuojasi ir PASIRAŠĖ PREKYBOS
kainų. Jie jau padavė prašy- nerudvtu.
26 SEKTANTUS.
mą, kad “lubos” anglies kai* _________
Associated Press žiniomis, padėti ir pavešiąs jiems visą vadina savo karvedi “Tyrų SUTARTĮ SU MEKSIKA.
Iš Buffalo miesto pereitą noms butu pakeltos aukštyn. SUMAŽĖJO SUBMARINŲ
nuo pereito sausio mėnesio Francuzfijos laivyną, kuris Lape.”
Pereita sąvaitę valstybės savaitę buvo deportuoti KaMaineriai gi sako, kad jie
SIAUTIMAS,
Amerikos laivų dirbtuvės, stovi įvairiuose Afrikos uosuž
tas
pačias
algas
e
v
pastatė 625 prekybos laivus.{tuose. Gen. Giraud yra lai- AMERIKOJ GAMINAMAS sekretorius Hull pasirašė su nad?n 2G. Jehovos lnidinin- netrali
,• ,
1 , .
i
Submarinu
siautimas
siauMeksika savytarpio preky- kak 1 atsėdėję čia
75 die- dnbti,
SLAPTAS GINKLAS.
nes pragyvenimas la- , ......
Priešo submarinos per tą komas didelėj pagarboj ne
1 -•
Atlante paskutiniais laiAmerikos aimija leido bos
laiką nuskandino 220 laivų, tiktai francuzų kolonijose
ižėjo. Per
Is vi«o jungtinių tautų ir ne- Afrikoje, bet ir pačioj Fran- laikraščiams paskelbti, kad dūkti
aitę čia buvo
itralių valstybių laivų Ame- cuzijoj. Prie jo prisidėjo jau Detroite, General Motors
i •»,
• i , • i, :uai
uit du aliantų
net. prezidentui
. \<.xuuiiiii
,
tė laiska
tikos pakraščiuose priešo ir Somalilandas su Žibutės dirbtuvėse, dabar pradėtas
ŠOVĖ VYRĄ.
__
j
____________
;
laivai.
Kituose
vandenyse
submarinos nuskandino per uostu Afrikoje. Tai yra la- gaminti slaptas ginklas. Jis
Kansas City, Mo.—Artū Rooseveltui, aiškindami sa- žuvo 6 prekybos laivai.
NUVEŽĖ
AFRIKON
12,000
bai
svarbus
aliantams
lai-1
busiąs
kaž
kokio
tanko
pa

ta laika 566.
ro Muehle šeimynoj dėl Ka vo padėtį.
TONŲ
MAISTO.
mėjimas.
vidale.
lėdų kalakuto tiek susivaiALIANTAI JAU TIK 12
Iš Alžyro pranešama, kad
kad moteris nušovė sa1 wc-?rKE' “KELEIVIUI” REIKALIN
GAS ZECERIS.
GRAIKIJOJ SUŠAUDĖ PER ŽEMĖS DREBĖJIMĄ pereitą sąvaitę Amerikos vo vyrą. Dabar ji areštuota LIAUTI UŽDRAUSTOJ
MYLIŲ NUO TUNISOS.
ZONOJ.
Zeceris, kuris moka statyt
1.500 ŽMONIŲ.
ŽUVO 1,000 TURKŲ.
laivai atvežę šiaurės Afri ir sėdi kalėjime.
Alžyro radijas šią sąvai
skelbimus
ir nusimano apie
Iš
Ankaros
pranešama,
Amerikos
armijos
vyriau

kon
12.000
tonų
maisto,
kutę praneša, kad Tun^ijoj
Maskvos radijas praneša
VAŽIUOJANT
I
RAUTĄ
kitus
spaustuvės
darbus, lai
sybė pereitą sąvaitę leido
rliantai jau tik 12 mylių nuo girdėjęs iš Istanbulo. kad Į kad per Kalėdas Turkijoj ris tuoj buvo išda intas viea»lŽUVO 7 ŽMONĖS.
vokiečiams svetimšaliams atsišaukia į “Ke’e v
Tunisos miesto. Amerikos Graikijoj per lapkričio mė- buvo smarkus žemės drėbė-tos gyventojams.
keliauti
ir
vaikščioti
aštuoministraciją.
Rašydami,
prū

Princeton, III. — Traukibombanešiai paskutinėmis nesi naciai sušaudę 1.500 jimas, kuris sunaikinęs Er-7TT" .
dienomis smarkiai bombar- žmonių vien tik už tai. kad ba miestelį netoli nuo JuoStokholmo žiniomis, pie nys čia sudaužė automobili niose valstijose Pacifiko pa- neškit, kur ir kaip ilgai tokį
nuoja Tunisą ir Bizertą, dvk- aikščiojo uždraustu laiku, į dos Juros. Apie 1,000 žmo- tų Norvegijos pajui u naciai ir užmušė 7 žmones, kurie krašty, kur pirma jiems bu- darbą rtirhot.
‘Keleivi#,’’ 636 Bvoac.wav,
tvirčiausias ašininkų citade- kuris tenai prasideda po 6 niu buvę užmušta ir daug krėtė norvegų namas ir su važiavo skersai geležinkelį vo draudžiama laisvai
South Boston. Mass,
pasilinksminti per Kalėda? notis
les.
Ivdnndos vakaro.
(sužeista.
"mė apie 50 žmonai.

fl

Antras Ptriap

Mokinasi Kovot su Tankais

MANO PASTABOS.

“Tai liūdnas reiškinys,” mas ir maldos, tai “didžiausako “Draugo” jegamaščiai, šia galybė ir ginklas visoVisi kiti lietuviai buvo išvežti
KAIP ILGAI TĘSIS
kad šįmet Chicagoje yra už- kiliose atsitikimuose ir ne
Rusijon prievarta, išvežti da
KARAS?
registruota 10,614 divorsų laimėse.” Tai labai negražus
prieš
karą*,
ir
išvežtųjų
yra
bylų. Pernai metais persi- mulkinimas žmonių. .Malda
Kaip tik aliantams pradė
daug
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skylė 9,630 porų. Tai esą nereiškia nei tiek, kiek vėjo geriau sektis visuose fron
čiuose
skelbiama.
”
liudnas reiškinys. Nebūtų jas. Atsistok prie kiumo ir
tuose,
Amerikoj pradėta
kunigai, jeigu protautų kaip bambėk visokias maldas, o
pranašauti, kad karas grei Tai yra tikra tiesa, ir tą
visi
normalus žmonės.
ne sujudės nei vienas kiumo
tai pasibaigsiąs. Kai kas tiesą visi turėtų gerai atsi--------lapas; papūsk savo kvapu į
mano, kad apie liepos mene- minti: patys iš Lietuvos pa
Kodėl “Draugo” “tėveliai lapą, lapas sujudės. Tai kur
si jau busianti paskelbta bėgo tiktai bolševikų komi.be
pačių’’ nedusavo ir nesą- ta maldos “galybė””
taika.
carai, Paleckio kompanija;
kė, kad “tai liūdnas reiški
Bet AVashingtono valdžia gi tie tūkstančiai, kurių varnys,
” kuomet toje pat Chi Jeigu malda yra tokia ga
taip nemano. Karo Produk- čai dabar yra skelbiami mucagoje
per metus užsiregist linga, kaip kunigai pasako
cijos Taryba, dalydama su sų spaudoj, buvo žiauriai
ruoja vedyboms po 100,000 ja, tai kodėl jų popiežius nedirbtuvėmis kontraktus ka- bolševikų pagrobti, amerisu viršum: ypatingai—už pasimeldžia, kad karas su
ro reikmenims gaminti, da- kietiškai tariant — “kidnapernai,
pernai ir šįmet. To- klotų? Argi tai nebūtą kilro juos penkiems metams, pinti,” ir prievarta išgabenti
kis masinis tuokimasis taip nūs dai bas sustabdyti tokią
su pasarga, kad šitam ter- gyvulių vagonais i Sibyro
pat
yra liūdnas reiškinys, o baisią žmonių skerdynę?
minui pasibaibus jie gali but girias ir kitas laukines vietas
ypač
dabar, neramiais lai- Juk ii pačiai bažnyčiai, pa
pratęsti da porai metų.
Rusijos gilumoje.
kais.
tiems kunigams butų be gaVadinasi. Wa?hingtonas Taip buvo ištremtas ir
į
--------Io naudinga parodyti pasaumano, jog karas galės tęstis D-ras Devenis. Amerikos pi
' Kokis gi gyvenimas gali Rui tokią maldos galybę. Bet
dai- septynerius metus.
lietis, kuris tik šiomis dienoL
iZjp
būti iš tokių susituokėlių, popiežius nei nebando malIr ištikrujų sunku isivaiz- mis sugryžo i \Vaterburi. Jis
kurie vos tik susitiko šokių domis karą stabdyti. Koduoti, kaip jis galėtų pasi- buvo pagrobtas su kitais Be
salėje ar teatre — ir jau eina dėl? Todėl, kad jis žino, jog
baigti 1943 ar net ir 1944 tuviais tuojaus. kaip tik Ruimti šliubą, viens kito visai malda nieko nereiškia. Tą
metais. Vokiečiai da neiš- įjos bolševikų armija už
esanti
“pronaciška” Įta Lietuvos aneksija kaipo nepažinodami. Tokiems su- žino ir kunigai, todėl ir jie
vyti iš Afrikos. O kol Afri- plūdo Lietuvą.
Juk JIS
jis ne mažas priešinga Atlanto Čarteno situokėliams patarimų ture- nesimeldžia. Jie tik kitiems
ka neapvalyta, apie Euro- Taigi meluoja Maskvos'
vaikas ir gerai žino, kad de dvasiai savaime atpuola, nes tų duoti valdžios tam tikri liepia melstis. O kai tosmalpos invaziją aliantams ne- agentai iš “Laisvės” ir "Yilniokiatinė lietuvių spauda iietuvių tauta nėra atsisakiu- organai.
dos niekam nieko nepadė
tenka kalbėti. Bet jeigu ir nies” pastogių, sakydami
nusistačiusi lygiai si nuo savo nepriklausomy--------da, tai kunigai sako: “Jus
pavyktų išvyti ašinir.kus iš kad tie lietuviai sprukę Runacizmą, kaip ir prieš bes ir atsisakyti neketina.
Visokių tikybų kunigams, perdaug nusidėję, negana
Afrikos. tai jįri Berlyno, kur sijon “bėgdami nuo karo ir
bolševizmą. Šita spauda, Taikos atėjimo pagieitini- o ypač katalikų kunigams, da ant bažnyčios aukaujat.
sėdi pats vyriausis šio karo nuo Hitlerio.” Kaio tuomet
kaip ir visa lietuvių tauta, mui tuo tarpu visoms Susi- kurie įsikybę laikosi Romos todėl Dievas jūsų maldų ne
riezninkas, dar labai toli.
dar nebuvo ir Maskva dar
nenori nei Hitlerio, nei Sta- vienijusioms Tautoms ir jų popiežiaus skverno, nerupi klauso. ’
Kai kas spėja, jog rusai bičiuliavosi su Berlynu. Be
Bno diktatūros; ji nori ne- simpatikėms, kaip Lietuvai, nei žmonių, nei tautos gerogali pasiekti Berlyną iš ry- to. okupavus rusams Lietu-------tų. Bet tai yra tuščia svajo- va, Stalino žvalgyba Palec- Ir gavęs antra kaitų baisa vriklausomos demokratinės tenka įtempti visas savo pa- vė. Jie rūpinasi tik savo ki- “Draugas” nuduoda žinunė. Rusai da neišmušė prie- kio ir Gedvilos lupomis luo Miliauskas prisipažino,
!jėgas. Didžiai gerbiamas p. seniais ir pilvais. Kunigai te šitokia antrašte: “Elektprisipažino, kati Lietuve teapubliko.!
šo iš Stalingrado.
jau paskelbė, kad “Lietuva jiems, komunistams. Rusijos;
Cordell Huil 1942 m. gruo- nepaiso to, kokia žmonija ros kėdėje su kryžiumi.”
Kad Vokietija bus pa- dabar išlaisvinta ir apsatigo- interesai ištikrujų esą “ar-į NE LAPĖ, BET ŽIURKĖ. dzio 1. d šitaip patarė vi- išaugs; jie tik nori, kad bu-Girdi; “Nesenai Lake Charklupdyta, tai nėra jokios ta nuo visokių karo pavojų.” čiausia prie širdies.”
“Centrinis ir pir- tų kuodaugiausia parapijų- les, La.? buvo pasmerkta
Didžiuodamiesi savo ge- siems:
abejonės, bet ją paklupdys Taigi apie “bėgimą nuo ka- J. Miliauskas yra vienas nerolo Rommelio gudrumu, nuaustas lupesnis visų pri- nu, kurie mokėtų^ ir mokėtų Plįrrj
.jo Kerny už pirkne Kusai, o Amerika su Ang- ro” tuomet negalėjo būti ramesniųjų komunistų,
lija. Bet tai ims da nemaža nei kalbos.
nuošii durno ir jam tiuksta
laiko ir labai didelių pastan
jeigu
jisai viešame susi?
gų. O Vokietija likvidavus SAKO, KOMUNISTAI
•u
oizmo
lociei n su kryžiumi rankose ir ap
me
kartoja
tą nedorą Mask- Rommeliui daug geriau tik- pcb jungtu
reikės da sutriuškinti gelto TARNAVO HITLERIUI vos propagandą, kad lietu- lų pavadinimas “tyrų žiur- vieninteliam tikslui,
kad “Draugui” liūdna, kad tiek leido šį pasaulį apgailestau
NESUŽINIAI.
nąjį Pacifiko gyvatyną.
aliantų kariškos pastangos daug divorsų buna.
dama savo nusikaltimą.’’
vių spauda, kuri stoja už de- ke,” nes kaip žiurkę, taip ir užsibaigtų
laimėjimu.” Lie--------Todėl nestebėtina, kad Kai drg. Januškis kalbėjo mokratinės
Lietuvos
atstatyjį
sunku
sugauti.
Reikia suprasti, kad ta
Washingtonas daro karo anądien McKees Rocks, Pa.,
taviškasis elementas AmeriKunigai piestu stoja ir
gamybai kontraktus pen lietuvių susirinkime, komu
koje vykdydamas savo ame- garsiai rėkia prieš gimdymu v?°5er;s b.uy° katalikė jeigu
kiems ir iki septynių metų. nistų darbuotojas J. Miliau
rikonišką patrijetinę parei- kontrolę, nes iŠ to irgi nėra su kryžiųskas pasiprašė balso ir pa
gą tuo pačiu gelbsti ir lietu- biznio. Juo daugiau gimdy- ,mi
laikydama i ankose tą
IŠVEŽTI, AR PA rys
v;ų tautai. Šia kryptimi eidaįuo daugiau kunigams kiyzių mn e elektros kedeje.
pu ase, kad kalbėtojas paaiš
IŠVAŽIAVO?
mi jei sušauktų savo skait- doleriu. O kad didelės šei- Jl buvo katalike ir turėjo
kintų jam apie “pronaciška
Lietuvos Pasiuntinybės Spaudos Žinios.
Lietuviški komunistai A- lietuvišką spaudą,” kuri
lingu organizacijų atstovu nios n^į ?kursta nedatek- žin?^., Pasakymą ’’neuž1.
Kalėdos
iiNauji
1943
merikoje supranta, jog vežti “kandžioja vieną Suvienytų
pasisakę, nors ir negalutinai, konferenciją, kaip tai yra lįuje, varge, tai kunigams rnusk • .Ket nei jos tlkejiLietuvos gyventojus į Sibyro Tautų narį” ir “kenkia” Metai jau čia pat. Lietuvos Ašies valstybių karo tikslu darę piaeito karo metu, tai nerupi Jeigu tėvas negali tnas, nei maldos galybė
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nesulaikė jos nuo žmogžu
girias ir ardyti jų šeimynas. Jungtinėms Tautoms vesti
dystės. Valstybė nubaudė ją
kaip tai darė Lietuvą okupa- kaią prieš Hitlerį,
už nusidėjimą įstatymams.
vę Rusijos bolševikai, buvo Kalbėtojas atsakė tam konepn
žiaurus, barbariškas darbas, munistui labai teisingai, kad
permažai” aukoja bažny Rodos, Dievas irgi turėtu
Todėl jie nori tą faktą už- “pronaciškos
lietuviškos Riecių okupacijoj kentan- tų pavergimo. Laisvę mylin- iaybės 25 metu sukakties čiai, “permažai” meldžiasi, nubausti, kad jo prisakymas
ginčyti. Kai musų spauda spaudos” Amerikoje visai tiems Lietuves žmonėms, čių tautų fronte, kuri atsto- metais.
todėl Dievas ir neduoda jam buvo paniekintas. Tačiau
kunigas įdėjo jai kryžių į
Amerikoje pradėjo skelbti nėra. Hitleriui tarnavo tiktai skaitlingiems Lietuvos trem- vauja Susijungusios Tautos šiuo tarpu mums lietu- geresnio gyvenimo.
lankas, reiškia, su kryžium
12,000 išvežtųjų lietuvių pa- komunistų spauda, bet ir tai tiniams Sibyre. isbarsty- ^United Nations) , matome viams aktuaBausis reikalas
______
tavęs
velnias nepaims, tu
vardes, komunistai iš pra- “nesužiniai.”
tiems po visą platųjį pašau- lyg neregėtą aušrą patekant, yra Lietuvos tremtinių proKokia žmonijai nauda iš
džios norėjo tas žinias dis- Musų korespondentas pa- lį Lietuvos piliečiams ir ge- —matome pažadą naujos, blema. Lengva suprasti, kad kūnigų? Jokios! Kai.ašpa- busi išganyta. Na, tai ką
kredituoti, sakydami, kad duoda drg. Januškio atsa į iesiems Lietuvos draugams teisingesnės, laimingesnės ir jų padėtis yra nepakenčia- matau minyšką, o ypač ku- tuomet reiškia Dievo prisa
lai esanti “nacių propagan- kymą sekančiais savo žo- —Amerikos lietuviams nuo- žmoniškesnės
santvarkos, ma. Amerikos Raudonasis nigą su atbula apykakle, tai kymai, jeigu juos galima
da” prieš Sovietų Rusiją, džiais:
šildžius Inkėjimus, kad atei- kurioje turės viešpatauti Ke--Kryžius beabejo tremtinius pajuntu didelę panieką’ ir laužyti ir bausmės už tai nėBet kai vėliau pasirodė, kad
-Kalbėtojas Miliauskui pa nančių metų .viltys isikuny-tūnos Laisvės: santvarka sušelptų
Amerikos lietu- neapykantą, kad tokie dy- la? Kam tuomet reikalingas
tuksiančiai lietusių
tikrai aiškino, kad Amerikos lietu- tų, kad Amerikos tautos kil- kurią pramato Atlanto Čar- viams kooperuojant. Bet ka- kaduoniai vazoiasi, misda- pragaras, velnias ir kitos ku
nigų prasimanytos baidykyra ištremti Rusijos gilu viuose visai nėra ‘pronaciškos'
mom tai komunistai pradėjo spaudos; jeigu ir randasi pora
kitaip aiškinti. Dabar jie jau Laikraščių su fašistinėmis ten
nesako, kad skelbiamieji iš dencijomis. tai tie laikraščiai
vežtųjų Lietuvos gyventojų niekados ir niekur nėra pasa Sios sezonines šventes su- joms. Prezidentas Roosevel- teturima, tai didesnis orga- tokiais baubais...
vardai yra “nacių propagan kę viešai nei už Hitlerį, nei už puola su pasaulinio karo tas yra pareiškęs, kad “mes nizuotas šalpos darbas dar
Kaip Apžiūrėti Au
da.” bet sako. kad tie žmo nacizmą—nėra pasisakę net li įvykiais. Didžiausios pašau- laimėsime karą iv mes lai vis negalimas.
Kunigai giriasi, kad esą
tomobili Žiemai.
nės “patys išvažiavo” Rusi tais laikais, kada Amerika dar bo galybės, — imperialistis- mėsim taiką.” O toji taika
jon. Jie išvažiavę “bėgda nekariavo ir kada Hitlerio ša kos Ašies valstybės: \okie- sulyg Prezidento žodžių bu- Per pustrečio meto Lietu- labai prakilnu ir dora būti
vos okupacijos, Amerikos kataliku, nes tikėjimas pami nuo karo.”
Amerikos
Automobiliu
lininkai šioje šalyje veikė vie tija, Japonija ir Italija iš kianti tokia: kad “pergalė lietuviai, kaipo giminingi ir laiko žmoniją ant teisingo
Asociacijos vedėjas HardMelavo komunistai saky šai.
vienos pusės, o iš antros pu- nereikš keršto, bet reikš su
tradiciniaii draugingi Lietu- iv doro kelio,
dami, kad tų vardų skelbi
sės
Amerika,
Didžioji
Britądarymą
tokios
tarptautinės
ing
duoda šitokiu patarimu
“Bet negalima to pasakyti
geradariai, yra parodę
mas yra “nacių propagan apie Amerikos lietuvių komu pija, Kinija ir Sovietų Są- santvarkos, kurioje Kristaus
tlems’ kurie per žiemą neke
užuojautos, materijaChicagos lietuvių klebo- tina
savo automobiliu vartoda,” ir meluoja dabar, saky nistų spaudą. Kalbėtojas pa junga, — noroms-nenoroms dvasia viešpataus zmoni9 jės paramos
ir susirūpinimo nas Briška davė per “Drau
dami kad išvežtieji “patys ima iš ‘Laisvės’ komunistų at turėjo ramųjį kulturinį gy- įr tautų širdvse.”
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sišaukimą, kuris buvo paskelb venimą paaukoti karo die
2. Lietuva, dviejų invazi- ateitimi. Visi šios kategori- mas svietą, kaip išauklėti ge’
. _ ‘
Tačiau yra žmonių, kurie tas pirm Hitlerio užpuolimo vaičio
Klaiku* Marso
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na^ietė nenuteį iota. priguli prie lai- jos veiksmai yra laisvos ir rus vaikus. Geras yra daik— Išleisk is padangų oi ą.
negali šituose dalykuose su ant Rusijos, ir perskaito. Per
mylinčių tautų fronto: ji grynos širdies dovana Lietu- tas pamokinti ir patarti ki3. Išimk bateriją ir pasivokt, ir jiems šis klausimas skaitęs tą atsišaukimą, gerb. tik didžiau«ia« tautai bet ir
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išrodo neaiškus — “Išvežti, Januškis sako publikai: ‘Da
milijoninei armiias" bet ir nuolat pneanaa pavergė- lesnės organizacijos atrodo pasižiūrėti į save. Briška tu- ji galės but kartas nuo karto
ar patys išvažiavo?”
bar jus. gerbiamieji, patys civilius «^vventoius " neimki- tams ir todėl užtarnautai ti- galėtu būti padidinta laisva ” savo globoje parapijos įkrauta (charged).
Toks klausimas buvo pa spręskit, ar čia nebuvo Hitle
kar0 Pa?«koi« »'>- iniciatyva ir laisvai pasirink- mokyklą, kurioje per eilę
4 Apsaueok apmušalus,
statytas ir draugui Januškiui riui tarnavimas?’ Tačiau aš riant moterų ir'dai ei vaiku. kisi’
Pittsburghe, kai iis tenai nesakyčiau, kad komunistai Tarrtum vili vulkanai but’u na P°>1.t!na tau,°9 nepnklau- tais budais. Tačiau tai yra metų mokinami vaikai netik kad kandys nesuėstu mebus atste.‘?p lr
Pa«>Į geradarių lupesnis.
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kad ’ aPsa»Koti male'I
drg. Januškis davė klausė sijai. kaip ir dabar jie jai tar kontinentus,
nrafc.itn
ir ^iždas. sukurs gerovę pra- tuval "oralinę .r materijai.- mok?lo. D61 to BriSka įved4 kad
jui šitokį paaiškinimą:
gu. ‘ na/ ė^iMnra hnt, ^dins kultūrą.Nėra tai tik "? Daram« Lietuvos Pasiun- savo bažnyčioje pamaldų
nauja.
6. Apdenk ratus popiera
.
y.
tmybe jums brangus amen- apeigas ir pamokslą anglų ar sena materiia: šviesa ir
“Tiesa, kad buvo ir tokių,
"Tais laikais, kada Stalinas ašarų pati eiboji įura butų
Kokia gi
tos titaf..
i • •
J • kiečiai, L
ir. iusu
kurie išbėgo Rusijon patys, bičiuliavosi su Hitleriu, ko išsiliejusi.
.. garbingai
niškos kovos
prasmė?kam ir viltys jos
ga , Dingai vyvy kalba, kad palaikyti kerpa- skersvėjis gadina padangų
bėgdami nuo karo. Bet tokiu munistai irgi darbavosi Hitle
Atlanto ’iau/ybei čia pakartoja sa- mas buriutes savo avinvčio- gumą.
Koks ryto>
vo nuoširdų ačiū.
buvo labai mažai. Tai buvo tik riui. tikėdamiesi, kad tuo bu klausia žmonna.
---------------laukia? - klausia.pekkiaeija turės įsikūnyti. ____________ -__________________ je. O apie vaikų dorovingujus
mus
tūli bolševikų valdžios parei du jie pasitarnauja Rusijai.
Churchill painformavo sadidieji kaimynai — -———----------------------------- mą netenka nei kalbėti.
pavergtos mažosios tautos, Lietuvos
gūnai. kurie spėjo išvažiuoti.
“Dabar, kada Rusija nori jų
--------vo parlamentą, kad anglai
via pasižadėję nesiekti teri- Pirkit Karo Bondsus ir Stantarpe ir Lietuva.
Tačiau mažai kas spėjo pa prisijungti prie savo imperijos
Taip pat per tą patį “Dr- pradėję gaminti naujos ru' priedų mažesnių p®8- Kas savaitę įdėkit į juos
Tautų
žymiausieji auto torialių
sprukti, nes per porą dienų Pabalčio šalis ir tam tikslui
tautų gvvvbės sąskaiton. So- nemažiau kaip dešimtą savo gą” kunigai dažnai aiškina sies orlaivius submarinoms
vokiečiai jau pasiekė Vilnių. pasiekti griebiasi visokių prie- ritetai yra daug dėl tų daly vietų 1940 metais deklaruo- uždarbio dalį.
savo pasekėjams, kad tikėji- naikinti.
kų galvoję ir yra daug jau
yra
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VASINAUSKAS VAŽIUO- mas pasidalyti iš tokio užsiMcKees Rocks, Pa.
manąs, kad ir Rusija gal ne
vauti.
ėmimo buvo sunku ir, nepabusianti
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Prakalbų tvarką vedė SLA sprendimo teisę, kad Lietu
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: usitrokė Škotijoje. Ameri- Vaidino, lavinosi sporte, da- širdies liga ir paskutinius 4
prie to da pasitaikė labai šal priešingas” Lietuvos nepr i rei viams. Ypač jie atlieka gerą darbą sargygoję.
ko? : ;wko 1909 metais ir lyvavo rungtynėse Šiauliuo- metus negalavo. Kol turėjo
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Pittsburgho Sohoje drg. rėtų žinoti, kur yra teisybė: bėtojum buvo pats garbės vra kalvis, todėl uždarbiau- vis ir žurnalistai padarė ge- važiavo į Medicinos Institumią kalbą.
0 is ten norėio užsukti
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vainikų: kars rekoidistas dviračiu vyksta kio. Velionis sirgo 4 mėne
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lietuviuose visai nėra “pro
Paskui kalbėtojas neginči da jie buvo valgę lietu, viš- nuo ar daugiau atgal mirė Kordilerus — Chilę, Bolivi Velionis buvo vedęs Juaną
naciškos” spaudos: jeigu ir linio karo. Jis plačiai nu jamais faktais įrodė tas ap kuose parengimuose.
ją, Peru, Ecuador, Colum- Alasevičiutę, kuri dabar pa
randasi pora laikraščių fašis švietė Hitlerio rengimąsi verktinas sąlygas, kurios?
Prie vakarienės surengi 63 metų amžiaus susilaukus bia, Venezuela, Panama, silieka našlė.
tinėmis tendencijomis, tai tie 31 ie šios pasaulinės skerdy randasi lietuviai išgabenti mo daugiausia sunkaus dar Marijona Šlusnienė. palik Costa Rica, Nicaragua, Gualaikraščiai niekados ir nie nės ir ką reikštų, jei Hitleris i tolimuosius šiaurės Rusijos ko yra pridegusios musų dama vyrą, vieną sūnų ir temala, Mexico ir Jungtines Sužeistas lietuvis nudėjo
kur nėra pasisakę viešai nei aimėtų karą. Tai reikštų vi kraštus ir i tolimus Sibyro SLA 3-čio apskričio darbš- vieną dukterį.
savo užpuoliką.
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pavergimą
ir
voMirė
Barbora
Baltuškie

iosios moterys: V. J. Koliuž Hitlerį, nei už nacizmą— kiečių viešpatavimą visame
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ir koklus darbus dir- Karsokienė. E. Saveikienė, 72 metu amžiaus. Ji paliko
Vasinauskas turi energi- raštis “EI Plata,” Montevirika dar nekariavo ir kada
ba.
deo mieste, Urugvajuje, bu
šioje šalyje visokie Hitlerio šio nepasieks; karą laimės Buvo ir tokių klausėjų, O. Gutauskienė, G. Dargie vieną dukterį ištekėjusią už .1°- ’r jėgos tiek daug, kad iš vo šitoks atsitikimas. Į lie
Jono Taučiaus, ir du anuku. Jungtinių \ alstijų ketina
šalininkai viešai čia veikė. demokratijos, vadovaujant kurie nenugirdo arba nesu nė ir kitos.
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komunistų spauda to pasa Anglijai.
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Urbonavičius, taipgi ramus
Sovietų Rusiją.
Didelę savo kalbos dalį
BROOKLYNO LIETUVIU be bažnytinių apeigų.
kyti negalima. Kalbėtojas kalbėtojas
ir pavyzdingas darbininkas.
' pašventė Vietų- kalbėtojas gana plačiai aiš- ORGANIZACIJŲ PIETI
Senas Ūkininkas.
paima iš “Laisvės” komuni
Del skurdo Urugvajuje nusi Kada lietuviai valgė vaka
NIAI SUSIRINKIMAI.
stų atsišaukimą, kuris buvo vos klausimui, padarydamas Kmo'
rienę, girtas parėjo tame
žudė lietuvis.
AMERIKOS PAJAMOS
paskelbtas pirm Hitlerio už išvadą, kad Lietuvos žmo- SLA vice prezidento J. K.
Dalyvaukite
juoss
!
pačiame name gyvenąs Jose
ŠIMET SIEKSIANČIOS
puolimo ant Rusijos, ir per nes nenori nei Rusijos, nei
“Argentinos Lietuvių Bal Perez ir paklausė pas Urba
Mažuknos
kalba.
$117,000,000,000.
skaito. Perskaitęs ta atsišau- Hitlerio globos; jie nori ne Antru kalbėtojum buvo Lietuvių organizacijos yra
sas” praneša, kad Montevipriklausomos.
laisvos
ir
delietuvių nuosavybė. Kaip Komercijos sekretoriaus deo mieste, Urugvajuje, nu navičių: “Ką čia tamsta vei
kima. gerb. Januškis sake
ki?” “Kas tamstai darbo?”
publikai: “Dabar jus. ger mokratinės Lietuvos. Ir jis SLA vice prezidentas J. K. kiekviena nuosavybė reika Jones’o apskaičiavimu, šį sižudė Juozas Gusčiunas, 58 —atsakė paklaustasis. Tada
biamieji, patvs spręskit, ar vra giliai įsitikinęs, kad Lie- Mažukna, kuris ragino visus lauja savininko priežiūros, met Jungtinių Valstiių gy- metų amžiaus lietuvis, kilęs Perez su ilgu peiliu puolė
Čia nebuvo Hitleriui tarna tuva po šio karo bus atstaty- priklausyti netik prie SLA, taip ir sukurtos organizaci- ventojai turės apie apie 117 iš Šiaulių. Urugvajuje jis iš- Urbanavičių ir Piliacką. Su
vimas? Tačiau aš nesaky ta kaip Laisva, Nepriklauso- bet ir pne kitų organizacijų, ics reikalauja to paties daly bilicnų dolerių pajamų. Tai gyvenęs jau apie 10 metų ir žeistas Piliackas ištraukė
čiau. kad komunistai tarna ma ir Demokratiška Valstv- nes visos organizacijos esan- ko. Organizacijų valdybos yra 22 bilionai daugiau ne- dirbęs kaip keliaujantis fo- neilį iš Perezo rankos ir taip
siekiančios ge- •au išrinktos. Kaip kur yra gu pernai buvo.
vo Hitleriui sužiniai; jie tar bė, daug ko pasimokinus iš čios geros irReikia
tografas. Matyt, pragyveni- jį įsmeigė užpuolikui i vidu
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riu. lietuviški
komunistą5 šiose prakalbose: kada lik čelpsime
nuo karo nukentė- viršininkus. Aišku, kad me
elps
į
čius
paleistas,
o
Piliackui
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tarnaują Rusijai
ir Demokratišką Lietuvą,
į
narpiškimai rodo. kad ir Pi
teiks iš savo darbuotės pra
“Dabar, kada Rusija nori i visa publika karštai ploVakarienė.
liackas bus išteisintas.
nešimus. Tie pranešimai
prisijungti prie savo imperi ; net ir komunis/uojantįs
Prakalboms pasibaigus, verti dėmesio, ir nar ų už
jos Pabalčio šalis ir tam tik ''monės o’oia. Reiškia, kad svečiai ir viešnios pradėjo duotis yra juos išklausyti.
BOLIVIJA.
slui pasiekti griebiasi viso ir komunistų šalininkai pra i inktis į žemutinę svetainę, Jeigu yra kas netikslus —
Karo stovis.—Dėl triukš
kių priemenių, tai ir lietu deda susiprasti, ypatingai kur buvo 3-čio SLA apskri padaryti pastabu musų vir
mingo
streiko Bolivijos ka
viški komunistai darbuojasi tie, katrie turi progos kito čio moterų darbuotojų su- šininkams. k-'d to veno u
syklose. šalies prezidentas
toj srity kiek drūti, kad Lie kių laikraščiu r askaitvti, ne rengta skani vakarienė pa- 1943 metais. Kas numatoma
paskelbė karo stovį.
vien
tik
komunistiškų,
fr
patuva butų Rusijos pavergta.
gerbimui
gerb.
J.
Januškio.
i
gero,
o
nėra
į
musu 01 g 'HJie net nesisarmatija skelbti < įklausyti tokiu kalbėtojų
Vaksrienėie dalvvavo a-Nacija8 inešta. • ikia ineštk
tokios nesąmonės, kad Ame kaip drg. Januškis.
pie 100 rinktinės Pittsbur-j kad viršininkai Įvykdytu tai
V.’ORCESTER, MASS.
rikos lietuviai, kurie stoja
gho
lietuvių
publikos.
Vaka-į
gyvenimam
Bei
tai
galima
Paklausimai.
už neni įklausoma demokra
toastmastr riu buvoinadaryti tik tuomet, kuometinę Lietuvą, esą ‘pro-naciai’
Pabaigų- gerb. Januškiui SLA 3-čio apskričio prezi- nariai gausiai ateilankys į
CAMTFFN
ar jiems panašus
kalbėti, buvo visokiu pa- dentas Povilą* Dargis, kuris savo metinius su-irinkimus.
šv. Jurgio Draugijos meGavęs balsą antru kartu. klausimų, rimtų, juokingų gana gabiai ir sumaniai veVIETA MALONI IR ŠILTA
dė vakarienės tvarką, na-'tinis susirinkimas įvyks 6 d.
Miliauskas prisipažįsta, kad ir net kvailų.
komunistams arčiau prie
Prie rimtų paklausimų prašydamas visus žvmesnius sausio. 7:30 vakare, AmeriVisokių Gėrimų, Alaus,
Širdies yra Rusijos interesai, reikia priskaitvti drg. Viči- musų visuomenės darbuoto- kos Lietuviu Piliečiu Kliubo
gardžiai pagamintų Val
negu kurios kitos šalies in no paklausimą, kuris yra jus tarti po keliatą žodžių, svetainėje. Visi nariai dalv- ši nuotrauka parodo du vokiečių maršalo Rommelio armi
gių ir Užkandžių.
teresai. Bet kad pataisius skaitomas kaipo komunistu tik apribodamas visiems lai-įvaukite, nes metinis susirin- jos generolu, patekusiu anglu nelaisvėn. Iš kairės stovi gen.
čia gaunama ir “KELEIVIS”
Ritter von Thoma, o iš dešinės—parašiutininkų vadas ma
savo ir Rusijos vardą publi šalininkas; pasirodo, kad ką iki 2 minučių. Ir reikia kimas yra svarbu8,
pavieniais numena;*.
kos akyse, iis sakosi nesąs jis jau pradeda netikėti ko- pasakyti, kad tai buvo geras
Amerikos Lietuvių Pilie- joras Burekhardt. Burckhardt organizavo vokiečių para
90 MILLBURY STREET
priešingas Nepriklausomos munistų spaudos prasima- dalykas, nes trumpos kalbos d-jų Kliubo metinis susirin- šiutininkų armiją, kuri išmušė anglus iš Kretos salos. Tuo
WORCESTEK MAbS.
met jis nesitikėjo, kad anglai paims jj nelaisvėn.
Lietuvos atstatymui ir jisai nvmams. vartoja savo protą buvo gana gyvos, niekam i kimas įvyks saurio 8,
a
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PersišaidymasReiskiaLigą

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.

Ar tiesa, kad degtinė sušildo met dėl pei alinio ir mikrožmogų?
bai pagyvėja, tuomet liga

lumbo. Sukniubę ant kelių, laužydami ran.
. - i; buna aštresnė, negu paprasVėjams apiimus, vėl leidosi per jura, bet!1 i sj prašė juos gelbėti pasižadėdami viską
Senoves žmones bu\o giV-atinrai mei pasikartojo ta pati istorija.
iriia Netekę
Neteko vilties
vilties! padaryti,
tik jis
paoaiyu, ko
ko uk
ji-> reikalaus, kad t.k atitoliai Įsitikinę, kad nersišaldy- 'rt
? n;
Dievybes
įustp
pasiekti tikslą, gryžo atgal piie kranto, pa- s in^ nuo JŲ tJiev'
nias via visu ligų priežastis. ai, £a \
kertei,teteki,•*;
gerkles n nosies persalimas. liko savo valtis ir pėsti didžiausioj netvar-' Kolumbas uzs.ddarė savo palapinėj, lyg
1 oj, despatiškai viską plėsdami ir žudyda norėdamas su savo Dievu pasitarti, kaip
mi. keliavo į vakarus, lyg koks baisus ma tol iu atveju tui i pasielgti. Kai pilnas mė
nulio užtemimas turėjo pradėti mažėti, jis
ras aiba išbadėjusių skėrių ciklonas...
išė’o laukan ir išsigandusiems indėnams
žvilgio, vadinas, tui ime dvi:?” *,au ..
tačiau pei- KOLUMBUI PRITRŪKSTA MAISTO tarė:
-.Si. ligų atsiradimui
„tsiradim,,; labai F^^ngos,
pavonms
stambias
JAMAIKOS SALOJE.
—Mano Dievas pasigailės jūsų ir ne
ir įšaldymą- alaro .lems pa-,
pi įežast įs Hpersišaldvmą
baus.
jeigu busite geli ir nesigailėsite
*
togia
dirvą
plėstis
ir
tada
jos
Sukilėliams pasišalinus, jų daugiau ne
miki obus.
mums
maisto.
pasidaro p.? ojingos.
be mat vdamas, Kolumbas galėjo laisviau
—Sutinkame, sutinkame, pristatysime jo
Kasdieninėje medicinos
atsikvėpti.
Persišaldymo pasekmės.
visada,
kada tik reikės,—šaukė indėnai.
praktikoje, iš pasikalbėjimo
Dideli žmonės moka valdytis. Piaėius
—
Gerai,
mėnulis tuojau vėl pasirodys;
su ligoniais apie jų susirgiIš pei ša mo dažniausia kelioms dienoms, Kolumbas užmiršo, kas
mo pnežastis, dažnai tenka susergama kvėpuojamų ta-' buvo įvykę, ir šviesesnėmis akimis žiurėjo -v esą sugris.
Iš tikro, mėnulio užtemimas baigėsi. In
išgiisti paaiškinimą
kų ligomis — slogomis, an į ateitį. Jis nenustojo vilties išsigelbėti. Be
dėnai
Kolumbui dėkojo kaip didžiausiam
perpagavau," “nušalau,
ginomis, in fluenza, plaučių to. netiukus sustiprėjo fiziškai ir galėjo
sišaldžiau” ir tt.
uždegimu, o paskiau reuma- dažniau iš savo kuklios palapinės išeiti į "t vo geradariui. Dar daugiau: dabar jį lai
Kaip senovės žmonių isi-da^s; -inegenų pievelių u.ž- lauką pasivaikščioti, arba eidavo lankyti kė Dievybės tarpininku, nežemiška būtybe,
tikinimas. taip ir šių dienų, degimais, įparalyziais ir tt.
sergančių jurininkų. 0 jų buvo nemaža. gainčia valdyti net mėnulį.
Dar tą pačią nakti maisTo buvo tiek pri
medicinos mokslas pripažis- j Influenza ir persišaldy Visiems įgriso iki gyvo kaulo vegete?'«kas statyta, jeg jo galėjo užtekti visam mė
ta peisišaldymui daug svar- nias yra dv' atskiros sąlygos keistai pagamintas be diuskos indėnų . lai nesiui.
bos, tačiau mato jame ne tie- bei ligos tai]) susijusios į vie- stąs. į kurį jų organizmas nebuvo įpratęs.
sioginį susirgimo kaltininką, na, kad jos dažnai ir gydy- Kai kurie vos vilko kojas—buvo belupo ir OVANDO PASIUNTINYS, DIEGO DE
o tiktai neigiamą musų o.ga- tojui duoda galvosūkį. Per- beveik be jokios vilties išsigelbėti, žiurėjo ESCOBARAS, ATVYKSTA Į JAMAIKĄ
nizmui veiksni. Persišaldy- sišaldvmas.
sišaldymas. Kuris
kuris suiaudina
sujaudina į Rytus ir vis laukė, bene pamatys sugrįž
Aštuoni mėnesiai praslinko nuo tos va
mas. be abejonės, yra mikro mikrobus, yra aštri užkre tant Fiescą ar kitą koki europietį jų iš tolandos, kai Diego Mendezas ir Fiesco ma
Lenkų Tarpe Verda Pikta Kova.
bu suerzinta liga. i kuria ir.- čiama liga. Ji gali buti in- nelaimingos salos išvaduoti.
Taip bėgo dienos ir mėnesiai, kantriai žytėmis valtimis išplaukė į rizikingą kelio
fiuenza
neįeina.
\ •*
ra paštei _fluenza arba kitokia
liga.
1
—
.
1
•
1
•
•!
i
_
nę Ispanolės link. Taip ilgai nesulaukus iš
Matuszewsk o frakcija ata- >kilo dar 1941 metais, kaip bėta, kad kai kurie is mikio- Bet persišaldymas, kuris ne-Į belaukiant skaistesnio rytojaus.
1kuoja
__ -_ Sikorskio
O-l_ —___valdžią
— 1 J _ Jdėl
— 1 tik C*Sikorskis
II. -Zo
I
A
A
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ių jokios žinios, buvo manyta, kad juodu
pasirašė sutar- bų labai gajus. Kaipo tokie.; sujaudina, mikrobų, kad ir
Tačiau jo laukė dar pati didžiausioji ne žuvo. Tačiau po nesuskaitomos daugybės
jos sutarčių su Rusija.
iį su Maskva ir pradėjo or- jje visai nereikalauja pritai- su karščiu, gali buti tik pa laimė. Francisco de Porras su savo šalinin
ganizuota Rusijoj armiją is kintu sąlygų ligų sukėlimui. prasta sloga common cold). kais sukilėliais, barbariškai saloje “bešei įvairiausių nuotykių jiems vis dėl to pasi
sekė nugalėti juros prarają, ir drąsuoliai
mininkaudami,” privedė ją prie kur kas vargais negalais pasiekė San Domingo, kur
baisesnės nelaimės, negu ekspedicijos lai Kolumbo laiškas buvo įteiktas Ispanolės
vų sudužimas. Jų plėšimai, nekaltų žmonių gubernatoriui Ovandui.
žudymas negalėjo taip pigiai baigtis KoApie tu jaunų didvyrių vargus ir kliūtis,
atvykus paaiškėjo, kad len- u
?zia1’ zį
tų aplinkybių.
'mas, kad žmogus turi “flu” lumbui ir tiems _ ispanams, kurie buvo su Į k{ rias sutiko juroje> ’čia‘netenka kalbėti,
kų tarpe dabar eina P^ta
R);ui" U i« "vVash
Lengviausia galima perBet. laikui bėgant kiti juo likę. 'Nereikėjo nei telefonų, nei tėte- yjk tjek galima pasakyti, kad ju kelionė
kova. Amerikoje yra stipri :r^opo-vra \-au \aHfo,TOa. sišaldyti tada, ^kai žmogus tyrinėtojai surado tuos pa grafo, kad kiekvienas sukilėlių nusikalti-Užtruko kelis kartus ilgau, negu pirmiau
tenku grupė, kuri smerkia
! siišiles ir ūlonai apsivilkės clus bacilus pas žmogų tu- mas butų žinomas visoje saloje. Indėnuose buvo manyta.
Sikorskį
kilo tikra panika—visos jų gentys greit su-j Nesulaukiant iš jų žinios per tokį ilgą
jos padar
zmojo, kad tie piešimai ir žudynes yra bai-. jajka> vjsa vįitis susisiekti su civilizuotu pasutarčių
tujų darbas.
,
Į šauliu buvo dingusi. Jau buvo pradėtas
is atvejais,
Ligsiol indėnai Kolumoą geibe. Kas- organįZUoti ir antrasis sąmokslas prieš Kordyto- dien pristatinėjo maisto, ir jokio bado na'įlUmbą. Jos sumanytojai buvo Bernardo
medicinos rojaus nebuvo. Bet dabar susyk viskas pa- (Valenciios vaistininkas), Alonzo de Zasikeitė. Atsisakė su juos tuiėti bet kokių mora įr pedro de Villatoro. Jie nutarė slap(Tolimu
Ignacy Matuszewski, buvęs
menu, dirbant ‘ drėgname tyrinėjimą,
laboratorijos, reikalų,
- •
it ,
• j -i ,
i
, i ta pagTOOlI liKušiaS valtis ir teisti? I§panO=
užsiminti, valgomųjų daiktu ištekliai tad jgg jjnk
su kiekviena diena vis mažėjo. Be to, geget tuo momentu, kai jau jie turėjo įvvknems santykiams nutrukus, reikėjo galų dyti savo sumanymą, vakare pasirodė be
gale laukti dar blogesniu išdavų—vieno atplaukiąs prie Jamaikos kranto europiesukihmo. Mažam bunui. likusiam be sau- č,'u laivas. Tiesa, jis nebuvo labai didelis,
namujų ginklų, tat reiškė tikrą mirti.
vis dėito. tai buvo ne indėnų valtis.
kaa ios sie
sakema tamsiu žmonių, arba iš naujo surado influen-ru.erikon kaip karo pabėgę- naufOs
Tačiau iš šitos tragiškiausios padėties
Negalima įsivaizduoti, kaip prasidžiugo
lis ii daba. New Yorke Ie ros neuztiki uitos. tai na kad išsigėru ' pasidaro “sil- ros rmkiafcus i- pritaikė vai- visus išgelbėjo Kolumbo sumanumas. Jis ispanai jį pamatę! Juk tai buvo visa jų viljuos neku- • c; o ir ginklu? čiau. i a nuomonė, kad al-.ętvs ligos gydymui. arba is- buvo ne tik genialus jurininkas, bet ir žy-1 tis i • išsigelbėjimas.
c.ac'uo.a “Nowv Swiat.”
koholrs apsaugoja nuo persi- rado atatmkamus skiepus mus astronomas. Jo išskaičiavimu, po tri-i Laivui sustojus, tuoj i Kolumbo stovyklą
Yra ir daugiau Amerikoje tam karui gaminti.
seodyrr.o. labai klaidinga. jos immunizacijai.
lenkų laikraščių, kurie veda
~
~~
jų dienų vėlaivakare turėjo įvykti visiškas ?kubiai be jokių ceremonijų, be kokio yparriprią agitaciją prieš S.kor- Amerikos GaZOllilūS Alkonoii? ne tik neapsaugo- Infuenzos ženklai, paga'i mėnulio užtemimas. Jis su savimi turėjo tingo priėmimo, atžygiavo Diego de Escoia ruo uerusalnymo. bet dar taisykle, visados turi įdegi-' rariėmęs is Ispanolės viena indėną, kuris baras. Ispaniolės gubernatoriaus Ovando
iki dėl te sutarčių su Maskh.nnnt L-ri
va. Lenkai sako, kad Mask. ^Panildl....... sumažina kuno šilimą. Apart
r,obudi nosyje, gerklėje eidavo vertėio pareigas. Kolumbas igalio- įgaliotinis.
y ai negalima pasitikėti. Ji Wash:ngtonas esąs jsitiki- io, šiitas zmom’s visados jr nlaučiRose. Tačiau, ios 'o jį sušaukti artimesniųjų apylinkių įta- p" Iteikęs Kohimbui Ovando laišką, jisai
dažnai pasiekia ir ki kingiausiu* Jamaikos kacikus į bendrą pa- atsitraukė toliau, kalbėjosi labai šaltai, ofib.uvo padaliusi su Lenkija
kad Ispanija ir Porui- g. eičiau nersisaido. nes pati artai JIS pamilsta Plisti- fas l-rrn virtai rhindami vi- sitarimą.
ne puolimo sutartį deš’mčiai
calija pasiliks neitraiė:.
Šitam pasitarimui paskyrė tą pa- cia]įai. Paaiškino, kad esąs siųstas iš Išpu
metu: bet rašalas da nebuvo
čia dieną, kai turėjo įvykti mėnulio ūžte- njoles pranešti, jog gubernatorius apgaitesišdžiuvęs, kaip Hitleris užmimas.
taująs dėl ivvkusics nelaimės, bet prašytos
puo’ė Lenkiją, ir Stalinas g
Karikams buvo labai įdomu, ką tas bai- pagalbos dabar negalis atsiųsti, nes tuo
: meigė jai peiliu į nugarą, R tų jiems balearų sala
Užsikrėtus influenzcr mi- tasis žmogus, kurį pirmiau jie taip labai , tar pu neturįs uoste tinkamo laivo, kad gaKo tat jo sutartys vertos, yk idui žemio juroj, o jeigu jis
Sušalimas yra mirtis.
icrobais__ artai butu iš sa-, gerbė, pasakys. Taigi, skirtu laiku, kaip jėtų visus paimti į Ispaniolę. Bet netrukus
kaip ra’ira jomis pasitikėt? gfeiuovu yems tų Ispanijos
Raip
veiRia . m
vęg, ar nuo kitų _ Iiga j tris buvo vertėjo sakyta, jie susirinko į nurody- jjg at?iųsiąs. Ir čia pat jis įteikė gubematoTain Ra’ba anti-sikorskiriaus dovaną—statinėlę vyno ir vieną paltį
corganizmą? Be drapanų
keturias d:pnas tamra a?- tą vietą.
i iai lenkai.
Kolumbas
per
savo
vertėią
tarė:
kimpio.
~ 1 v 1" . ;
j f
žmogaus kūnas gali laikytis baus pobudž’o. Pirmieji
Ma'.uš"v?kis y; a parašęs -J
“Mes nenorime jūsų žemės. Sudužus ’aiKolumbą tas šaltas, gana keistas elgesys
mo ta pa gi Karo Infor-.
.
Farenheito lain- simptomai prasideda staiga
I nyra “Ko T enkiia Neri.’
vams, mes čia sustojome tik laikinai, kol
rurtebino. Negalėjo tain pat supras'• toi I ^v'-oi vokiečiu m lifusilauksime pagalbos iš kitų žemiu, kur ti, ką galėtu reikšti toks jo skubus giįžitrrirr’a c4slo ant l”Y0? eU
'f.
kristi, šaltis žemiau 32 laips- P111’ skausmai blau~doce ir rnusų pasiuntiniai jau senai vra išvykę, mas atgal į Ispaniolę. Argumentuoti arba
rusų bolševizmu. Kaip vienių iš Pradžios. iššaukia rau- ^uosmenyj>. t mom- -kur,- Mes prašome ius tik vieno dalvko—padėti žmoniškai pasikalbėti nebuvo kada. Reikėas. *a;n i - kita"1 Lenkijai Pančio* neitrafi J P
io sė tis ir lucjau rašyti laiškas, šitame
kad iam vmkas <"ka-_ rr.vms maistu, kad nemirtume iš bado.
e
“Didžioii Dievybė jus smarkiai nubaus, laiške admirolas priminė Ovandui savo
jeigu atsisakysite pristatyti mums re’kalin- tragišką likimą, kančias dėl de Pono sukiga maisto kiekį. Štai, šią nakti mėnulis su- Rmo ir gale pastebėjo, kad nekantriai lau
kos švietės, pasidaiys tamsu. Bustai ženk- kja skubios pagalbos, nes ilgau čia pasili
es, kad jis pyksta ant jūsų už nedorą su- Rus rali dar blogiau bud. Dėkoio už gerą
Rė kia n°-akvti
manvma mus numarinti badu. įspėju tad «irdi ir reiškė pasitikėjimo duotu žodžiu,
r grikr- je nko opozicija Si- ' Kprira- ulelėse visai sdstoja. OdoslĮ^nius žrr;-; ir ras tuo«. jus. kad neužmirštumėte, jog dėl tokio iu- kad gelbstimasis laivas tiki ai bu« netrukus
liga, pasi■Ta' naties lenku r,/™,
'LinuJI
nervai dabar pasidaro nebe- ku"e tu"
su elgesio galite buti patys nubausti badu, atsiustas. Prašė tėviškai globoti pariuntiligemis ar kitomis nelaimėmis.”
Į nius Diegą Mendezą ir Baltramiejų Fiescą,
Tačiau ne visi indėnai norėio tikėti tais kurie pasiryžo vykti į Ppanolę ne ko kito,
Kolumbo “pranašavimais”! Kiti iš jo nei tik padėti savo nela’mingiems broliams is’uokėsi, sakydami:
panams išsigelbėti.
, ©iau paprašė mas’ atsiranda mieguistu- pneumonija, n ba tebarinę
—Nagi. pažiuiėsime, pažiūrės'me, argi
Baigęs laišką įteikė de Escobaruj. šis
fa Kanadoj.
" - n-įnu Wash mas su s^Pnais: žmogus .iau pneumoniia. T/c-onis nrade- 'rtik»o mėnulis sutems.
ėdo į savo la:va ir kaip rūkas dingo iš Ja" ' -in:mo Sako nust°ja sąmonės ir numirs- da kosėti ir ri atsikosėt?.1 ’abai skaisti: joks debesėlis nedrumstė |maikos pakraščių.
Ncla’mėie 23 žmonės už
L-J Amerikos ra’ ta‘ Sušalimas, kaip matome, Ligoniai patv- dažnai aiškimušti, 114 sužeista.
zo ina- v a Judamas spt veda prie kuno sustingimo, lla, kad iic a* A-nci “tokiais! labai skaisti: joks debesėsis nedrumstė; Staigu- Escobaro išnykimas ispanams
Ontario provincijoj, apie
darraus eidviu, o savo astronomiškais :š-,huvo netikėtas įvyki?. Atvykus iš taip toli
• f .. <,.rrW Amerikos ni ° persisaldymas gali atsitik- šmotais,” ku - ‘-Kasi. kaip skaičiavimais buvo įsitikinęs; jog visas mė- ;r su jais nepasimatvti. ju nepaguosti, tai
30 mv'ių i r ietu vakaru: mm tieki
•- -J-mna m reb « “ame ore. be drebu- “chewing gurr.”
ru’io užtemimas numatytu laiku tikrai buvo tokia naujiena, 1 uri fukėlė įvairių
Ottavcos miesto, pereito ncŽmogus dažnai net ii
Influenzos
preumoniia įvyks,
i va iria”s i u sp ėl ioj imu. Visu nuotaika dar
dėldienio vakarą įvyko š u; 1 ia?
i.-kinimas buvo
pi nela'mė ant geležinkelio, nelabai aišku-. Iš karto at- neJaucia’ ^ai persisaldo
vra labai mirtinga liga. Kai
Indėnai buriavosi ir nekantriai laukė iš ’abiau krito.
Tiaukirys su kareiviais ibė- sakyta kad I m anijai gazd- Kaip iš pradžios minėjo- kada influenzos mikrobai aukštybių “didžiojo ženklo.”
KRUVINAS SUSIRĖMIMAS.
Tik štai. kaip buvo sakyta, taip ir įvvko.
go iš užpakalio i ki 3 lybi- Rno Amerika neturinti. Vė- me, ligų atsiradimui yra dvi susimeta ant sr'^^enų p’ėveKelumbu’ pasisekė it’kir.ti savo žmones,
\ iri t auk r i i.- smuiko • • a bau gi rr.(luitą.
pridurta, Kad
kad Ispani- stambios priežastys — per•
, liu. ir. žmogus m i šta nuo me- Mėnulis ’š lėto pamažu pradėjo niauktis,
stam jį fiidaužė. Gelžkeke ios laivai, einant sena sutar- šalimas ir mikrobai. Nuo ningito. Kitos ’ o^nlikaciios šviesa silpnė’o. Vis darėri tamsiau ir tam iog Escobaro alsilankvma< reiškė “gerą.
pa’r i e ai įytorius dieną Kmi, sustoję Amerikos uos- peršalimo liga gali buti ne- žmogų dažnai palieka raišą siau... Indėnai nusigando, nežinodami ka raujieną.” Po vi-ų abeiojimų :r svyravimų
daryli. Pagaliau šviesa visiškai užge to, ir suprato, jog išsigelbėjimas iš to užburto
paskelbė, kad 23 asm: n”- tuose, galį pasiimti gazolino žymi. lengva, kartais su ma- visam gyvenimui,
Dr. D. Pilka, pasidarė klaikiai tamsu. Drebėdami ir ne rato yra ne tik galimas, )>et ir tikras.
šitoj katastrofoj buvo už ir aliejaus, kad galėtų su- žu galvos skaudėjimu, ir be
(Bus daugiau)
savais balsais klykdami, jie puolė prie Koig
’
nimo,
į
jokiu
kitų
ženklu.
Bet
kuo-Į
mušti ir IRI sužeistu
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Amerikos Kareiviai Islandijoj

ŽINIOS IŠ PITTSBVRGHO, PA.

PAJ IEŠKOJIMAI

I Pajieškau švvogerio .Juozapo UR
tautos vadą,’*
BONO ir jo dukters Aldonos. 11 me
ir
“
Lietuvių
Žinios
”
nesusi

ti) kaip nesusirašom ir nežinau kur
Gruodžio 13 d. šv. Kazi lauktų
jie randasi. Jis dirba barberio darbą,
“
Naujienų
”
“
liki

grajina ant kostantinkos (armoni
miero parapijos svetainėje mo,” nepritardamos ir net
kos). Prašau jį patį atsišaukti. Kurie
L. K. Spaudos Draugija bu drįsdamo3 kritikuoti Smeto
žinote, kur jis randasi, malonėkit pra
nešti jo adresą, už ką tariu ačiū.
vo surengus “Lietuvių Ži ną, atvirai jis to ir nepasa
Frank Malca
(1)
nių” spaustuvės įkurtuvių
Nashua Street,
Shirley, Mass
bankietą. Žmonių buvo ne kė. (iam visades stokuoja
Ona Trilekauskaitė, Petro duktė, iš
pilietiškos drąsos pasakyti
daug. Tačiau bankieto nuo atvirai
Molovienų kaimo. Lookės parapijos,
ta,
ką
jo
tautiška
šir

pajieškau brolių SADAUSKŲ iš Lie
taika buvo gera, nors daly dis jaučia).
tuvos paeina Telšių apskr., Obiškio
vavo »;e vien katalikiško-,
parapijos. Prašau atsiliepti, turiu
svarbių reikalų. Kurie žinote kur jie
spaudos veikėjai, bet ir kitų O kas.ink “Naujienų” “li
randasi, malonėkite pranešti jų ad.
siovių atstovai. “Lie'uvių kimo,” kad lietuviai joms
resą, busiu dėkinga.
(1)
Ona Trilekaus' aitė. 35 Gorevale avė.,
Žinias” redaguoja S. Gaba-’ atsuką nugarą, tai irgi yra
Toronto, Ont., Canada.
liauskas, demokratiškų ka-i smetonininku žionlas prasiP. Navickas, paiieškau sesers Iza
talikų veikėjas.
manymas. “Naujienos” kaip
belės MUKONIENĖS, iš Lietuvos
stovėjo taip ir stovi už Laispaeina Telšių apskričio. Varnių vals
Svečiams užkandus, L K. vą
čiaus.
Prašau atsiliepti, turiu svarbių
Nepriklausomą ir Demoreikalų. Kurie žinot kur ji randasi,
Spaudos Draugijos P rml kratišką Lietuvą. Smetonimalonėkite pranešti. $5 atlyginsiu už
įlinkas p. J. Giebliunas pa ninkų “Dirva” tikrai laimin
pranešimą.
(1)
P. Navickas,
35 Gorevale avė.,
sveikino bankieto dalyvius ga jaustųsi, jei turėtų nors
Toronto, Ont., Canada.
ir pakvietė kun. E. Vasiliau dešimtą dalį tų Amerikos
Monika Kazanauskaitė-Bartuseviską bankieto tvarką vesti. lietuvių “nugai-ų,”
čienė, pajieškau pusseserės Marijo
kiek
Kun. Vasiliauskas yra Pitts- “Naujienos’’ turi. Smetoninos RAGAUSKAITĖS, po tėvais
Liuktas, Kauno gub.. Salotu parau.,
burghe gimęs, tikias ameri ninkus ir fašistinės diktatū
Manikunu kaimo; gyveno Montello,
konas, bet lietuvių kalbą ros garbintojui tikrai bevil
Mass., 1912 ar 1913 atvažiavo Ame
rikon. jfurie žinote kur ji randasi,
gražiai vartoja; bankietą jis tis likimas laukia, jeigu jie
malonėki’e pranešti.
(1)
vedė sumaniai ir gražiai, laiku nesusipras ir nesiims
Monika Bartusevičienė
32771 Goddard Rd., Romulus, Mich.
pakviesdamas kalbėti žy i savo kepurių prieš demo
Pagieškau brolio Petro SAVEIKIO,
mesnius svečius ir viešnias: kratiją.
Islandijoj labai šalta, todėl Amerikos kareiviai tenai dėvi gopturus ant galvų, kad ausy* nenušaltų. Čia jie dainuoja
Alytaus apskričio, Seirijų parapiios,
SLA 3-čio apskričio pirmi
prie piano.
Pasarninkų kaimo, jis gyveno Wilkes
ninką Povilą Dargj, DonoBarre, Pa., dabar nežinau kur jis
Atsakė Pivaronui.
gyvena. prašau pranešti jo adresą,
ros kleboną kun. Sadauską,
Pataria piliečiams kirsti , KKLiAKClJOS
busiu labai dėkingas.
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Karo
Bus
Didele
Ottaica
Numatoma
Jos. Saveikis
šv. Kazimiero parapijos var Kada buvo prieita prie'
147 Washington avė.,
Namų Statyba. \ Taikos Deryboms. Massachusetts
r,m Tf, Committee
r
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gonininką Kazį Bazį, biz aukų rinkimo “Lietuvių ži-i
Waterbury, Conn.
______
nierių Stasį Simonavičių, J. nioms,” tai Povilas Dargis,
Federal Housing Admini “New York Times” ko- c.n Public Safety malkoms J. Senkui — Draugo klau- Pajieškau dėdės. Juozo melniČiubį, Florą Rodgerį, “San aukodamas $5.00 pareiškė, stracijos leidžiamas Wash- respondentas praneša iš Ka- gaminti skyriaus direktorius rimas neaiškus, nes nepasaMarijampolėsapskričio, dirbusio
daros” prezidentą P. Piva- kad jisai duodąs penkis do- ingtone biuletinis sako, kad nados, kad tenai prasidėjo Harris Reynolds paskelbė kai kiek turi amžiaus ir ko- "iUSį*
roną, SLA 3-čio apskričio v,™ dėl
“Srių P° -kar° VŽl ,,aK
L P!T'
So,”kSianu-,
a agitacija™
agitacija, kad
kad busjrRoš
busimos”taiui- ^manymą,
^manymą, kad
kad piliečiai
piliečiai kir- kią pensiją turi galvoj. Stb
u
iždininkę V. J. Kolčienę, \ ien aei to. xaa
Lueiuvių tinę
tme namų
namų statyba,
statyba, kun
kun dada- ,
, • • v..e..
v «. n ♦ stu
malkoms
senus
medžius,
mo- eno« Aires.Argentina.
stų
malkoms
senus
medžius,
cial
Secunty
pensija
yra
mostatyba kos konfereneųa butų Otta- karie ,.iogfo pake,jais ir suj kama neaJiž?urinį £. žm0.
kun. A. Karužiški, kun. M. žmtos," taip ka.p ir “Nau- bar yra
Kas sužinojote mano beolį, Joną
Kazėną, VI. Ciniką, Albiną 1 ienos,
drąsiai laikosi de- busjanti labai didelė ir jai uos mieste, Kanadoj. Wasn- flaro važiuotojantiems pa- gus yra šios šalies pilietis, ar ČĖSNĄ,
tauragiškį. Zuikelių kaimo,
Onaitį, ponia A. Gabaliaus- mokratiskų principų ir sto-, finansuoti reikėsią labai ingtonas ir Londonas tam vojų.
.................
ne; ‘
tačiau
ji mokama ne vi- Pu° kulio- neturiu ži.niv ,nuo pereito
kienę (redaktoriaus žmo- ia uz nepriklausomą ir de- fjauPr ninien. todėl banku ir tikslui nelabai tinka, nes
t n yra daug medžių, Šiems, o tik tiems, kūne Sr. Petras čėsna, a-c “A. L. Balsas.”
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Tokios nuomonės yra ir nės tautos turi čia savo pa- kad norint medį nukirsti, įance, kuri yra mokama tik- šeimynos; aš esu vidutinio amžiaus,
šio Darisekimo ir neužgau
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Baronas
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konferencijos
nekeliais,
kuriems
erini
Dodge,
van Dyke, Mich.
dentui p. Pivaronui stokavo
kiek
to džentelmoniškumo, kuiio
prisilaikė visi kiti kalbėto
nebūtų girtuoklė, linksraaus. geiao, gra&uii ari t Kianti. «5€ skirtSjai. Ponas Pivaronas, kaipo
Dabar statyba yra labai maisto sunku gauti. Del šitų
tikras žmetoniųiųkas, CIeve-piauskas. Jisai nuosakiai pa
mėgiamus medžius iš-turėjai kokį biznį ir 4irW
lando Karpiuko draugas
maišydamas savo kalboje
“žirnius su kopūstais,” neiš
Juozui servai. — įas lan
Brooklyn,
nes jie dirba karo pramonėj, Apraudotas V. A. Jurkevi pytų daug pinigų.
kentė neapšmeižęs “Naujie- lietuvių užduotį — tai
žmona
daPagaliau, yra da dausO ątas’ kad1 draugo
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zentais.
Greitai palengvina tuos skausmus Fainišlaužytais medžiais nuo bu- nekliudys draugui gauti pil- EvprlUria, kuris yra stebėtinu linūnentu ir
rr.a. kad buk “Naujienos” mą ir demokratišką Lietu- puota. Be to, žmonės turės
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Zofija
Jurkevičienė.,
kun
vus
įo anais metais uragano. nasias pilietybės popieras. mibjony
susitaupę
daug
pinigu
karo
bonkučiy parduota, kas liudija jo
kada tai skelbusios: “Lietu- va.
Reikalaukit tikrojo
su Inkaru ant
vai nei cento.”
t Tuomi buvo baigtas ban-.bonuose ir bankuose. Skolos gyvena Montelloj, apie mė- Tie medžiai pusta, veisia Pažto kvitas nuo siųstų piniDalyvis.
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įrodymą,
Dievulis žino, ka p. Piva- kietas,
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simanymą. Nejaugi jisai no Biznis geroj vietoj, nuo senai iš- statybai. Rinka taipgi bus \ aCius, 20 inGtu amžiaus iu- kuiui? — klausia, P- Rei
Mėnesinis
žurnalas.
24 puslapių.
įr serai žmonių,
eina. vieta
didelė- išalkusi
nauju
namu. Pirkė- 1 Įninkąs,
yra dingę?
be ži- noids
rėjo duoti “priklodą” “Lie- dirbu?
gali
Bet
j m j-i -r
.
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£an sutilpti
sutupi, 100 žmonių.
nei senatve 1
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A. Petersui. — Ačiū U2 Kaina tik 50c. metams.
tuviu Žiniom^’ ir roda.kto- ver^a savininką pasitraukti iš biznio, iu bu? dau£\ Todcl tures pa- mos. Motina apsi\erKe,
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pinigus. O kai dėl tos apyIivi‘p. Gabaliauskui, kad^KeSi^io£emadjų ffalima
bengti ir žemė, ant Imrios ji
Numato sutrumpintą mok> sako, tai be kraustant spaus 332 N. 6-th st.. Philadelphia, Pa.
tys. Bet štai. kūčių dieną sū
tokie namai bus statomi.
lo laiką.
Petronėlė Lamsargienė
nūs parvažiuoja namo su Bostono Universiteto pro tuvę į naują vietą, jos rank Užlaikau
visokių vaistų nuo rožių,
raštis
žuvo.
Afrikos Karo Arena
visokiais Kalėdų prezentais. fesorius Percy pranašauja,
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
DAUGIAU GAISRŲ
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostj
Jurkevičienė
linksmesniu kad karas priversiąs Ameri
KANADOJE.
. Ln. IVĮJClV.tai. ---- Labai nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
Bras d’Or miestely, Nova Kalėdų niekad nebuvo tu- kos
universitetus
sutrum ačiū---- už pinigus ir &crravint:s patarimą
----------------------------ir busit patenkinti.
(-)
Scotiioj. pereitą sąvaitę bu- reJuslPET. LAMSARGIENĖ
pinti kursus nuo 4 iki 3 me- linkėjimus,
vo didelis gaisras, pridaręs
tu. Ir jis mano, kad sutrum- J. Žigui.—Ačiū už prenu- 1814 S. Water SL. Philadelphia. Pa.
$150.000 nuostolių.
Traukinys sudaužė auto pinti kursai paliksią ir po meiatą ir getus linkėjimus.
Reikalingas apysenis vyras
Dirbt ant mažos ūkės, reikia priKitas didelis gaisras tą
mobili.
karo.
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PUIKI KALĖDŲ DO
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rių į mėnesį ir užlaikymas. Kuris mymiestely. netoli nuo St tosArlingtone
naktį
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“J_
lė banditai ir išlupo $853— savo varda. pavardę, adresa ir žymėkite kiek mokesti norite ant
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savininkas buvo sunkiai suDaug laišku ir siuntiniu persiuntimo
„oruiimtimn išlaidu. NeužmiršĮSPĖJA VEIDMAINIUS. . žeistas.
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kime tą knygą padovanoti kaCASTILE
OLIVE OIL
Gumos administratorius
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1
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• irius kitus nešvarukos patriotais, nors tikrais automobiliau' vagys atsi 90.000,000 atskiru dalyku. n>w York. n y.
| mus ir sustiprina
patriotais jie niekados ne mušė į namą VVest Dedham Ir kiekvieną iu reikėjo pri- Gentlemen:—Please kindly send t odą. 50c. už bonką.
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• Aliejų ir Odą Gydančiu Vaistų •
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• čiam per Pasta į visas dalis Su- |
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kių dovanų, kokių šįmet tas
nedidelis musu darbščiu biYra priimta Naujų Metų <eli« barells mums su™ko:
vakasą daryti visokias priapdovanojo mus lygiar
Žadus (rezoliucijas). Zmo P0..1 ,<l°ie?! P,n,Sa'į
gus pasižada k, nors per at- ke‘l “bako po pakeli cigaeinančius metui darvti arba retV; P? «abal* kvepanc.o
liautis darius. Bet mįžai kas
VKok!« drabužių, ceprižadu laikosi. Kurie per-.Y?^
SA’T®
daug geria arba ruko, prisie- 1j>
™bb‘n.? alk°l.iaSau tuos papročius mesti, boll°- Alk?h°į’ padeJ0 oflse
arba nors vengti jų kiek ga- a\P°n?a,B1artkus mums palima. Moterys dažnai priža- 5ake; kad.kūnams jo reikės,
da mesti pletkas daryti, vie- egul nueina ofisan ir gaus.
na kitos neapkalbėti, ne Tai matot, brangus “Kešmeižti. Jeigu nors maža da- eivio” skaitytojai, kokių
geralelė tu pasižadėjimu butų iš- nes turim darbščių “ir ^
C1U‘
Pildoma, tai butu daug nau- ;,rdzl«. m.ote^ , Chicagoje.
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Tj. k0ki0S jOS malonios, kaip
dos.
laibai mums šypsosi jų veiAteinančiais 1943 meteis ,aj, Dalia dovanas žada
mes turėtume padaryti kur ]
iau atvežti Jo5 davė
kas daugiau tokių pasižadė- Ku«s ir koncertaj. gražiai
£*euztenka tlkladainavo, o muzikas Antai.eti, bet reikia,„stengtis ir las p0Ci1JS paskambino pia’aikytis pasižadėjimo.
,u. Tik -am skambinant ivy_
1943 metams prisižadėki- ;o nelabai malonus nuori
me daiyti viską, ką tik gali- dsrnukrito su dideliu trenkma, kad pagelbėjus Ameri- mu piano viršus, tai pianiskai kuogreičiausia karą lai- as net aukštvn pašoko. Atmėti. Pnsižadėkimzpirkti tik ddusęs jis ir įkoT^Be maž„
tai, be kO negalim apsieiti. ;o neužmušei
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Valgykim mažiau mėsos ir Tavo. O gal jis ir tyčia toki
PRIŽADAI NAUJIEMS
METAMS.

Rusai Paėmė Italų Vėliavą

No. 1. — Sausio 1 d., 1943 m.

daug cerkvių su gražiais
bokštais, tai lenkai norėjo
•usodinti tenai savo Romos
katalikų kunigus.
Taigi, kiekviena bala turi
avo velnią.

Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYK1T SAVO DRAUGAMS “KELEIVĮ” KAIP
DOVANĄ 1343 METAMS. O “KELEIVIS” PRIDĖS
NUC SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.

K. Karčiauskas.

Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aišku
adresą,
pridėti S2 metinei “Keleivio” prenumeratai, ir pažy
JUOKAI.
mėti, kokias knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums
nusiųsti.
HLSK1S LOGIKOS.
prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga
Norėdamas išbandyti savo ■ liteKnygas
pasirinkti už visą DOLERĮ. Mes nusiųsime jas nurodytu
studentus, logikos pamokoj pro adresu
apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.
fesorius pastatė jiems šitokį Galimair patys
pasirinkti
knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
galvosūkį: Jeigu Jungtinių Val kiam atsitikime skirtumą
primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
stijų šiaurėj guli Kanada, va sirinksite už ŠI.50. tai 50 reikia
centų
reikės
primokėti. O kas pasi
karuose Ramusis Vandenynas, rinks knygų už S2.00, tas turės primokėti
pietuose Meksiku, o rytuose At štai čia paduodame tas knygas, kurių mes$1. duosime dovanų:
lantas, tai kiek aš galiu turėti
amžiaus ?
AR BUVO VISUOTINAS
ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
Rimtesni studentai tylėjo, bet TVANAS?
“Žemė ir Žmcgus” yra labai pamocinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
\ ienas žioplesnis pakėlė ranką: ( Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- žmogus
gyveno žiloje senovėje, kaip
—Tamsta turi 44 metus arn- las
sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai įs kovojo'su gamta' ir kaip civiiiza'
kaipgi Nojus butų ga..jes surinkti ; lOsi. Daugelis paveikslų įvairių raKelias dienas visų veislių gyvūnus, sių žmonių vyAf jr moterų,
Rusai kareiviai čia rodo italų pulko vėliavą, ;Jmta kartu ziaus.
kurie gyvena issimete no visą žemes
—
Tas
tiesa!
—
sako
nuste

su italais prie Dono upės.
.
. Kaip
galėjo tuos gyvū
bęs profesorius. — Bet kaip gi kamuolį
nas prastoj savo arkoj sutalpinti?
I Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
tu galėjai
tatai atspėti?
...
.
.... žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- GARBINO SENOVĖJE?
—O, tas nesunku. As turiu bar
yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
Panašios knygos lietuvių kalboje
galėjo
po tvano juodveidžiai
brolį, kuriam suėjo ir kitų atsirasti
Kiekviena Bala Turi pusdurnį
veislių žmonės? Šitie ir šim- :ki šiol da nebuvo, čia aprašyta koiau 22 metai. Kadangi pusė dur tai
kitu klausimų, į kuriuos negali ius dievus garbino senovės indai bei
atsakyti
kunigas, yra nuosakiai ari jonai, egiptėnai. chaldai, asyrai,
niaus yra 22. tai dusyk tiek ir aiškiaijokisišdėstyti
šitam veikale. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
bus 44.
Savo
Velnią
faktas; kas sakinys—tai naujas ku kius jie santikius su žmonėmis tarė
nigų argumentas griūva. Mokslas ir jo. Knyga stamti ir labai užimanti,
_______ __
tai yra tikra tikėjimų istorija.
mokslas r.uo pradžios iki galo.
“
NEGALIMAS
”
GALIMA.
Getbiamoji
‘‘Keleivio” -Įleido jų ii* bolševikų dikta Kaina ............................................ 25c. Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25
Generaf Motors dirbtuvėj vra • LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO KURGI VISA TAI NYKSTA?
ppri»keun’ Ačhi n? knvp-ele turą.
iškabintas
šitoks raštas:
‘Lietuvos
Istorija.” Ale
po . Pne ^»‘VakIžios polici
RIJA JUŠKEVIČIAUS
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
TRtnrna
AU
nn
Remianties
aerodinamikos te DAINOSE.
žmonės kuria per amžius? Šį intri
.. ,
,
...
. .. ; ia stovėdavo tik didesniuose
politiškai-ekonomišką klau
Slto kaio bus didesne Lietu- ;niesteliuose. mažesniuose orija, kas taip pat gali but įro- , Jei nori žinoti, kaip senovėje lieta- guojantį
_____ Vokietijos
______ w_ ___
simą ______
aiškina o
garsuis
soSenu laiku Liebažnvtkai- dyla ir vėjo tunelio eksperimen-; viai gyveno, tai perskaityk šita kny- .aldemokratų teoretikas Kari Kautsir SU Ži- tais. didžioji laukini bitė negali
y”i vyrus.
Kai“ .............. >*•
- :>o ’kelis
jis

ro maisto. Neplatinkim ža-l,dausomoteriraį kurios "tu- boJ‘ Aš turiu lenkiškų
lingu musų šaliai ir karo pa-;?ėjo daug privargti ne tiktai ?a
^eI-uv4- yeiai <
stangoms gandų. Tokie gan- aukas rinkdamos, bet jas čia
*aiP lenkai Ponai
per naktis,
dai dažniausia yra musų įšdaiindamos.
Šitoj prie“etuvius ir savuosius nesakydavo, niekas jokių lei- kine bitė, nežinodama šitų mok
Dalijant Detroito lietuvių socialispriešų propaganda, kurią baudoj vra 25 skyriai, ir vi- , cftl?PU;?' ronai lr ?aJorai dimu tada neklausdavo. O slišku tiesu, leidžiasi į orą ir tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
atkartodami mes jiems pasi- <uose
lietuvių? Toms mokaiUs ?oreJ° '71C
’
tarnaujam. Užsibrėžtam vi-ri_erims reįkėjo išvaikščioti 8 ia?.ir da?^au {aa
są savo liuosa laiką sunau-|vįsus skyrius ir sujieškot vi- J)lie-L? Pne
c /ILijaxo tupdyta visuose miesčiukuo- patį medaus.
sais teismo rekordais ir liudininku
-r net
Be poli_
parodymais. Kaina .................. 25c.
doti namų apsaugos ir Rau- iUS lietuvius Vyrai, kurie karaliaus pradėjo ne bernudonojo Kryžiaus pagalbai. ėjo su jomis, ir tie pavargo.
Lenkijos kaimynai ta- ~ leidimo jaunimas ney
ARKLIŲ MEISTRAS.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Ta^, visų vargšų va?rdu -p*į
™ druskų
Mes, motinos, kurios išSU- Motina pirmu kartu nusivežė • Labai įdomi knygutė š tuo svarbiu
<šavo
sūneli išIS didelio
miesto
iI *nas
tlaus,katalikas
nnu- ir socialistas. Paraše
-<:eK:
lydim savo sunus karan pri- aš tariu toms geraširdėms
sa\O
sūneli
aiaeno
miesto
skaldvta
i
tris
dalis:
vieną
imkim tą likimą šaltai, kui-'nuoširdų ačiū’ Ačiū taip pat
i
Carizmas išrodė negeras, kaimą. Pabėgiojęs po kaimą. e. yandei4eide.' vertė vardunas
tnrinorai
inkirc ištari
ins! irir aukotojams
na Į pasiėmė KUS J ,
ą
V;
sį norėjo ji nuversti. IŠTO- vaikas sugrvžo ir sako: imozu SIELOS......................
turingai, b
bep jokios
isterijos
aukotojams!!
—
Vokietija,
trecią
—
Austro
a
.
BALSAI.
_
i? sielvartų. Tai palengvins
jonas Kusteįica. v engnja.
’
Puiki knyga, daugybė labai gražių
netik mums pačioms gyve
verstume,
bus rojus ze- ką arklius daro. Vieną jau paKai
lenkai
bajorai
pamamėj.
Pavyko
carą
nuversti, baigė, prikalė paskutines dvi įveiksiu., Ponkra gera ir spauda
nimą, bet ir musų sūne
ILGESIO DAINA.
‘ me'stor:us
2??
teė, kad zlotej wolnosci nie- Nuverstas buvo ne tiktai ca- kojas.
liams bus lengviau ir gra
puslapių. Popieros apdarais
.. ’$1.00
Audimo apdarais ................. S1.50
žiau. Nemanytam, jog tai Pasakyk, upeli,
ma, tada padarė powstanię ras, bet ir kaizeris. Bet Vie- jis matė kaimo kalvį kana“
1 _
_
motinai mažiau gaila su- Kur dingo bernelis,
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
—sukilimą. Sukilo bajorai toj rojaus, susilaukėm tikro tant arklį,
AMievTs
naus, kuri viešai nedemonst- Kad aš jo sulaukt negaliu? dėl to, kad rusų caras, Alek- pragaro. Teisingas tas rusų
______
IK VALUI 1.
valgyt ir gert reikia dėl to, kad
ruo ja savo jausmų, kartais Saulutė tekėjo,
sandr Vtoroj, panaikino mu- liaudies priežodis, kuris sa
BISKIS BIOLOGIJOS. norisi,
atšaus nepagalvojęs žmogus.
net su šypsą išleidžia ji, ne- Lapeliai mirgėjo,
Ž1KU baudžias ą ir apgyven- ko:
Liš-by boloto, a Čioit _ Mama pasakyk, kuo straz- Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio
dino. baudžiauninkus
ant tu• budėt!
”•--- leii_ tik
bus bala,
o
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas maigu tai, kuri nesavu balsu O mano bernelio nėra ’
i
•
•__
i •
. .
•
ginoje
mamnasi.
stas duoda daugiau speKų, k:tas mažemiu,
baiorai tai bus ir
Kitam na_Kiiminais . vaikeli.
” " —
-dalykų?
- cukraus,
. Kožemių, kūnas
kurias nirma
pirma bajorai
ir velnias
velnias. Kitaip
pa
žiau?
Dėlko žmogui * reikia
klykia ir alpsta bėgdama
-?k bernužėiį
paskui traukini. Toks jau^
k b
1,
.
,
•
•
•
«>
druskos
ir
kitų
panašių
skaitė savo nuosavybe. Tai sakius: jei tik bus valdžia,
kuo maitinasi
riebalu ? šituos klausibuvo 1862-3 metais. Bet tas tai bus ir priespauda, ir no- —negyvais
n,„ nesuvaldyrnas sunaus
,aukiu
Neo-vvais
strazdaiskirminai
širduk’.. dėl
musjamsuPr)_reikia
rasiras bktai
šiosnaknygutės.
sirazaais,
sirauK
G-mus.iš Kai
.. 15c.
miatežas lenkams brangiai ras kitų sprandais jodinėti,
nesugrąžins ir jo keliones Rada (u sugrjši
SVEIKATA.
kainavo. Muravjovas Lietu Caro valdžią nuvertus ir
nepralinksmins ^nesinga., žode]į
LIETUVIŲ LAISVĖS MY Arba tiesus ir trumpas kelias į
voje daug jų iškorę. Nuken- paėmus valstybės vairą bol
tas tik apsunkins jo širdį.
sveikatų. Pamatinės žinios iš anato
LĖTOJŲ DRAUGYSTE
Aš tave jau labai myliu!.
tėjo nemaža ir nekaltų lietu ševikams, Rusijoj kilo di
mijos, fiziologijos ir hygienos. SuDidžiuma musų kareivių
WAUKEGAN, ILL.
; taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
vių.
Mano
tėvas
buvo
paimsugrįš, todėl nereikia nustoti Neverki, mergele,
džiausia suirutė. Atsirado
III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose
VALDYBA 1942 METAMS.
tas į lenkų “potvstancų“ bu- daug vadų,
__
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50
vilties, kad jų tarpe bus ir Balta lelijėlę,
tačiau nežinojo PIRM.—Juozas Mažulis,
musų išlepti sunųs.^Atmin- Kad aš jau čia greit pražūsiu, rius tai dažnai pasakodavo
’^tvarkyt?"valstybės PT9p°į
MATERIALISTIŠKAS
kim, jog tik narsiems ir Aš sakiau is karto
apie tą kvailą bajorų maistą. ap2ratąe Nors patys nemo- 733 ‘Lincoln st., Waukegan, ~
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
IU.
rimtiems priklauso pasaulis Žodelį sutartą,
\ aidžiauibu\ o bloga
Ši knygelė aiškina proletariato
fit Caro -U
- , - kėjo susitvarkyti, tačiau pra- pK$T RA?T-—susaraL. Gabris
. ..
Kad aš iau «uerižt nedaliu bet ar JI buvo blogesne kaip
tv-orVo
730 McAlister ave.. Waukegan, IU hzotaos mokslų. Jei non žinoti, ka«
ir jo ateitis.
Kaa a. jau sugrįžt neganu.
J
valdžia tai diįlktuotl
kitoms IŽD._Kazimiems Vaitekūnas,
pasaulyje jv-ą.rmusras nuotienKU Dajorų \aiazia, tai ai valstybėms, pradėjo mokm- 726 Eighth st., Waukegan, m.
kita, tai paskaityk Sitų knygelę.
Galų gale pasižadėtam, Sugrižk, bernužėli,
k'lancnnfl<;
,•
Jin. T. T- W _ : T,_ Kalba labai lengva Knyga protau
ti Visą pasaulį. J
Emilija Kernagis Bros jantiems darbininkams r.eapkai ’ _
per ištisus 1943 metus pirkti Baltas bijūnėli,
Poilcia nassiilrvti Vari iKita<š
MOTPciin<
njivvvrlv'’ 111 McKiniey ave.. Waukegan, n. nuojama. Kaina ......................... -t>cneikia pasakyti,
kart_. i. , nitas
Lauraitis.
karo bonus ir Štampas kiek Aš tavęs užmiršt negaliu.
-.
, agresijos pavvzciys
— -------,1.,------------TLie,
K
........
_ I-------- KUNIGŲ CELIBATAS.
tik galėsim. Geresnio investverksiu. liūdesiu,
pwfu
nępnklausomos
buvo.lenkąi
žygis j- T...
Kijevą.
MARŠALKOS
gj knygelė
parodo,
kodėl
mento nėra. Paskirk™ bent Per amžius minėsiu
‘H™ ™ dz.a nebuvo pavyzkai
,“
Sft&SSu.— Jonas Stoškus,
kmlwi
„ra^
iuojaRomos
. ci„
(i'.nga,
y
pac
prie
Smetonos
kojomis,
ii
bematant
jau
UZ-,
Susirinkimai
bnna
paskutinį
nedėlišaiškinta
visa
jų
bepatystės
istorija,
10 nuošimčių savo pajamų Kad mane jauną palikai.,
____
____
__ i ,
T-l
• i j:______
__ _=
____ i .aa1:00
_ v. „
_ _____
i.
Ukrai-i
dienji i._x
kožno
mėnesio,
po;pie- zjos
pasekmės
ir doriškas dvasiškijos
diktatūros.
Prie caro
vai- simanė __________
pasiglemžti
karo paskolai, o tas padės
. , -įtų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th nupuolimas, šia knyga turėtų perdžios
aš
siųsdavau
į
Lietuvą
nos
sostinę.
Kijeve
skaityti kiekviena* vyras, tėvas ir
labai ir Adams Sts,. Wauke«an. DI.
greičiau karą laimingai už Neverki, meigele,
_______________________________________ _ jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo‘
Keleivi
”
ir
“
Amervka
Baltoji
gulbele,
baigti.
Kapse.
x.a,garga,• teris, dukteris ir mylimosios nepapultų į tokia kunigu globa. Parašč
Kad aš jau sugrįžt negaliu. Echo,” ir niekas tų laikraš- ę
§ kun. Geo. Townsend Fox. D. D., sučių
netrukdė:
bet
kada
Lie|
Aš mirsiu ir žusiu.
C- lietuvino Ferdinand de Samogitia.
DĖKOJA CHICAGOS
Kaina .......................................... .. 25c
tuvoie
atsistojo
Smetonos
į.
Ir
amžiams
supusiu,
MOTERIMS.
valdžia, tų laikraščių iauį^
Nes musu likimas čionai.
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Oak Forest, III.—Aš, Jo
F. Arlauskas, nebeįleido. Taip pat nebeIr kitos fonės. Daugiau juokų, nenas Rusteika, noriu čia pa
gu Amerikoj munšaino. šioje knygoie telpa net 72 “Džian Bambos snysveikinti “Keleivio” štabą
čiai.” eilės, pasikalbėjimai, humorissusilaukus žiemos švenčių n
NAUJI METAL
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
J pagerinta laida. Kaina .............. 25c.
kartu linkiu visokeriopai
Št?i, ir vėl nrabėgo metai,
laimingų 1943-čių metų. La
LENGVAS BUDAS
1 i ko nėdsakai kančių.
GRAŽIOS EILĖS, DAINOS IŠMOKT ANGLIŠKAI.
bai ačiū už “Keleivį,’’ kur?
Su nau’ai« vargų verpetais,—
Rankius reikalingiausių žodžių ir
čia ieguliariai gaunu kas
IR
BALADOS.
pasikalbėjimų.
ši knyga sutaisyta
ve a L'crJ'a prie žmonių.
penktadienį.
taip
lengvai
ir
suprantamai,
kad kiek.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikią paveikslu.
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
Dabai norėčiau viešai per
Ap.-i. uko žemės ratas.
223 puslapiu dydžio, apie 130 įvairią eilių.
liškai. Joje telpa netik atskiri žo“Keleivį” padėkoti Chica
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėjiNauji
metai
prisidėjo,
JI
PALINKSMINS
JŪSŲ
LAISVAS
NUO
I ma> darbo jieškant. važiuojant ktr
gos Raudonojo Kryžiaus lie
ri
ru
Jais
varguolis
retas
—
nors. nuėjus krautu ven ^pas daktarą
DARBO
VALANDAS.
tuvėms moterims, kurios p.
pas barzdaskutj, pas kriaučių ir tt.
Nebus
blaškams
audrų
vėjų...
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
Sofijai Bartkus vadovau
Antra padidinta ir pagerinta laida
jant parinko Chicagoj aukų
TAUTIŠKOS. Į5EIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
Nauji met?i — naujos bėdos —
Kaina ................................................. šfie
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
mums, šios Oak Forest prie
Pasilies p i aria banga,
AMŽINOS DAINOS.
glaudos vargšams,' ir gruo
KAINA
TIK
$1.00.
Audimo
apdarais
$1.25.
Darbo žmones kapitalas
Šioj knygutėj telpa 44 geriausiu
džio 19 d. tas aukas mums
Vėl fceširdžia spaus lanka.
tarėtu
papooiti
Kiekvienaa tarėtu
papoošti
sava kayi
kaygyaa minėta knyga.
Jovaro dainų. Jos tinka dekla...aciįteikė.
joms ir dainavimui, kaip namie, taip
Kiekvienas nupirkęs ta
pasidžiaugs. Pinigas geriassis
i ir susirinkimuose. Pusl. 32.......... 15c.
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siusti tiesiog papras
Musų lietuvių čia yra 150
Nauji metai — naujas žodis,
i _______
tame konverte. bet reikia aiškiai užrašyti savo ir "Keleivio” ad
' INKVIZICIJA
Tuščias, paikas, be prasmės:
žmonių, ir aš drąsiai sakau,
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus marke.
I
Laika;: stovi vis ant vietos,
kad per 18 metų mano gy
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga
“KELEIVIS”
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
venimo šioj įstaigoj mes da
0 praeiname tik mes.
siautimas ir pradžia reformos. Su
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
daugeliu puikių paveikslų. 215
nebuvom nei karto gavę toVardunas.
A _
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ctot

kasos

aš

globėjai

—
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SIELOS
BALSAI

puslapių. Kaina............................Sl.OO

I

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
puikiais paveikslais, perstatanįvairius nuotikius nuo prieš s»itvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris.gijęs šių knygų niel.as nesigailės. 282 puslapiai. Kaina . — §1.00
RUR Mr<.Ų

GYVENO?
Biblija sako. kad pirmutiniai žmonės
Rojuje.
Bet mokslas
^įsaįgyveno
atmeta.
Mokslas
mano, Rojų
kad
žmokijVs'Topšinė buvo šiaurėje. Ir ši
parodo, kodėl taip manoma.
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ...................... 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

istorija.
Šitas veikalas
parodo,
kaip nuc
AI* •
T v . v vc_
1905 metu revoliucinės
Lietuvos spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir kaip
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžių rė’r gynė; kaip paskui revoliucija
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
licosucta iš po caro valdžios ir kaip ji
buvo apskelbta republika. Pridėtas
didelis spalvuotas žemlapis parodo
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
rubežius ir kaip šalis vra padalyta i
j
«
apskričius. Tai yra vienatinė .knyga,
kuri rarodo, kaip gimė Lietuvos Respublika, čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais,
sutartis su latviais, aprašymas visų
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
apšviečia visa Lietuvų iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ...................... $1.00

.

_ .e

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofu daleidimai apie žemės išvaizdų. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kaina ........................................... 10c.

KODĖL Aš NETIKIU
I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
nesumuš
knygutės joks jėzuitas. Kaina tos
....................................

20c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų,
labai
. . gTažių ir juokingų monoloVisokios temos:
.’f .“el■Uamacijų.
S
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
t®ptiškos, humoristiškoe ir laisvamaJT8*08' Y,s°s. skambios, visos geros.
visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
draugijos formos, ir kodėl turės buti
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) N«užsitikintia Vyras; (2) Žydinti Giria;
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro^.,Tna k.a’P žmonės paikai tiki į vi«»kn” P™Urua’ ^rtus ,r tt.......... 15c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
METU.
Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys.

Su rašytojos paveikslu, 126 puslapįaj. tfaina .................................. 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia įų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
perskaityti šitų knygutę. Kaina 10c.

PtPARčIO ŽIEDAS IR KETURIOS
KITOS APYSAKOS:
v
•
(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žyfa'.
nurodoma kaip žmonės paikai tik4 j visokius prietarus.
burtus ir tt. K««n» ....................... 16c.

“Keleivis,” 636 Broadvvay,
South Boston, Mass.

* * z z r *

»*»*#/ / * > z z < «‘/V < į

/
Septintas Puslapis
5321. Krikščikienė, Palmyra,?>;io sunus), 60. ūkininkas, šeli vieta Vilnius.
Sociali
Apdrauda
Anglijoj
34,
šeimininkė.
' iai, Vilkaviškis.
5228. Kostševskis. Jonas
Išvežtų Rusijon Lietuvos (Prano
Algis
5322.
Krikščikas,
(A-į 5349. Krikščiūnienė. Marija,
sunus). 40, samdinys,
dolfo sunus), 4.
(2. šeimininkė.
Švenčionys.
5323.
Krikščikas,
Gytis
(A5350. Krikščiūnaitė, Anelė
5229. Koštalskienė, Liuja, 33,
<sunus). 3.
Žmonių Sarasas.
dotfo
Pijaus duktė), 18, mokinė.
Vilnius.
5324. Krikščikas, Stasys (Jo-, 5351. Krikščiūnas, Aleksas
5230. Koštalskytė, Ona (Sta
kubo sunus), 35, kapitonas, Ki- Igno sunus), 75, ūkininkas,
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu sio duktė), 5, Vilnius.
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 5231. Kotolevskis, Kazys, 37,
lučiai. Biržai.
Pradžiai, Tubinai.
bus Įteiktas /.merikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai darbininkas. Vilnius.
5325. Krikščiūnas. Juozas 5352. Krikščiūnienė, Katarina
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 5232. Koto’evskienė, Marga
(Mato sunus), 45, Kaunas.
Jokūbo duktė), 67, Kaunas.
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina rita, 34. ’oiznierė, Vilnius.
5-326. Krikščiūnienė - šeiky- 5353. Krikščiūnas, Matas
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am 5233. Kovaitienė, Petronėlė'
tė, Elena (Vinco duktė), 27, Juozo sunus), gimęs 1912, seržius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są (Stasio
1
siuvėja, Šiauliai.
fantas, Skuciškės, Kazlai.
duktė), gimusi 1907,:
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir šeimininkė.
5327.
Krikščiūnas,
Keistutis
5354. Krikščiūnienė - LenkuMarijampolė.
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) 5234. Kovalčiukas, Juozas:
(Jono sunus). 5.
tytė, Marija (Vinco duktė), 20,
5328.
Krištapaštis,
Kostas
ūkininkė, Skuciškės.
(Motiejaus sunus), gimęs 1910,;
(Tąsa)
i nevezys.
5355. Krištanavičius. Anta;
(Jono
sunus),
40,
mokytojas,
ūkininkas, Krokšiiai. Rudnia.
5207.
Kosakauskienė,
Elena
įas (Antano sunus), 40, Dot
j Vileikiškis. Musninkai.
5182. Korfienė, Vanda, gimu-ji (Prano duktė), 66, šeimininkė, 5235. Kovalčiukas. Edvardas:
nuva.
5329.
Krikštapaštienė,
Man

si .,
1889, rrūkininkė.
Parudaminė.
(Motiejaus sunus), gimęs 1911.
.
.
,
c,
.
i
I.eonardavas,
Krekenava.
ija, 31, Vileikiškis, Musninkai. 5356. Krištanavičienė, Pranė,
ūkininkas,
Krokšiiai.
ol83.
Korfas,
Jonas
(Ernesto
Kosakauskas
Mikas
5330. Krikštapaštytė, Daina 42. šeimininkė, Dotnuva.
sunus),
17.
' (Zigmo sunus), gimęs 1914. uki- 5236. Kovalevskis, Zigmas,
-To,
TZ
/t.
5357. Krištanavičiutė. Janina
(Kosto
duktė), 1.
. * Kiskehskiai,
. .*1.Siesikai,. 28, artistas. Kaunas.
. 5184. Korfaite. Ona (Ernesto ; lunkas.
(Antano
duktė), 14, mokinė.
5331.
Krištapaštvtė,
Rimutė
5237. Kovaliauskas, Zigmas
du5185.
te), Korickaitė,
.
,
5209.
Kosakauskienė-Končai5358. Krištanavičiutė, Birutė
i (Kosto duktė), 8.
Eugenija, tė, Marija (Medardo duktė), 24. (Jurgic sur.us), 62, chemikas.
(Antano
duktė), 8.
5332.
Krikštapaštis.
Alvydas
28. Kaunas.
Vilnius.
ūkininkė.
5359.
Krištaponienė - Petke
(Kosto
sunus).
6.
5186. Koričienė. Marija (Juo 5210. Koscevičius, Makaras 5238. Kavaliauskienė, Marija
5333. Krikštaponis, Benedik vičiūte, Vladė (Vlado duktė),
zo duktė). 45, šeimininkė, Turi (Mato sunus), gimęs 1891, mo-!■ (Petro duktė), 60, šeimininkė.
‘.'imusi 1912, Šiauliai.
tas,
35, samdinys. Kaunas.
5239. Kovaliauskis. Jurgis
geliai. Gimžiai.
kvtojas,
Vilnius.
5360. Krištapoms, Juozas
5334.
Krikštaponienė,
Agnė,
5187. Korla, Jonas (Miko su 5211. Koscialkovskienė. Irena (Juozo sunus), gimęs 1910, Pa šis braižinys tilpo Londono dienrašty “Daily Mirror” ir gimusi 1908, slaugė, Kaunas. (Juozo
sunus), gimęs 1910, ponus), 40, samdinys, Kaunas. (Juozo duktė), šiaudinė, Tryš- nevėžys.
parodo. Lordo Beveridge'o išdirbtą planą, kuris kiekvie
5335. Krikštaponis, Benedik Vcininkas, Šiauliai.
5240. Kovaliauskienė - šilei- nam
5188. Korlienė-Ingelevičiutė, , - anglui
užtikrina
socialę
apdraudą:
vestuvėms
žmogus
5361. Krištaponis, Algirdas
tas,
2 m.
Stefa-Kazė (Karolio duktė), 4*>. 5212. Koscialkovskytė, Hali kytė. Apolonija (Vladas), gimu gauna $40. moteris tapusi motina gauna $16 iš karto ir pas
(Juozo
sunus), gimęs 1932.
5336. Krikštulis, Juozas (Vla
si 1908. šeimininkė.
samdinė. Kaunas.
na,
(Bagdono
duktė),
12.
per 3 savaites po $7.20, be to. kiekvieno vaiko užlaiky do sunus), gimęs 1904. samdi
(Bus daugiau)
5189. Komaševskis, Stasys, 5213. Koscialkovskienė, Ma- 5241. Kovaliauskaitė, Ramu- kui
mui
mokama
po
$1.60
į
sąvaitę
;
šermenims
mokama
pagal
nys,
Rokiškis.
50. batsiuvys, Vilnius.
(Leopoldo duktė), 48, Zab-|tė (Jur*w duktė>’ gimusi 1931’ amžių, nuo $24 iki $80; našlės ir atsiskyrusios moterys
5337. Krikštulienė, Kazė (Po Svarbu Visiems!
5190. Komaševskienė, Mari- Irija
ochs, Rokiškis.
mokino.
gauna
pakankamai
pragyvenimui
ir
vaikų
auginimui;
ligo

vilo
ia. 53, Vilnius.
Man labai smagu laukti ateinančių
5214. Koscialkovskis, Bagdo- 5242- Ko\ aliauskaitė, Nijolė, je duodama medicinos pagalba, o senatvėje mokama pen kiškis,duktė). 26. samdinė, Ro- švenčių,
t. y. Kalėdų ir Naujų Metų.
5191. Komaševskytė, 14. Vii- nas (2igmo sunus). 42, ukinin-i19o5, (Jurgio duktė).
dėlto, kad mano išrastos ir išdirbtos
sija
—
vyrui
nuo
65
memų
amžiaus,
o
moteriai
nuo
60
metų.
Krikštulytė,
Aldona
į
5338.
--Konstantinava,
. ..
—
.... ' 5243. Kovaliunas, Ipolitas,
mus.
Stebuklingos Gyduolės, suteikia dideRokiškis.
i
(Juozo
duktė),
2.
1tiems, kurie sirgo ir ken
5192 Komaševskytė. 10. kas.5215.
Koscialkovskis. Vladas l^męs 1907. girininkas, Biržai. kė, Vilnius.
tė, Juze, (Juozo duktė), 30, šei- 5339. Krilovas, Antanas (Vla- tėjo,pagalbų
bet kaip pavartojo tas Gyduoles
5193 Korolkevičienė, Janina. (Zigmo sunus), 46, ūkininkas. 5244. Kovaliunienė - Butke 5279. Krasauskas, Juozas (A- mininkė, Bagotoji. .. . , do sunus', 33, darbininkas, gyv. >laiškų,
ra labai patenkinti. Aš turiu šimtus
kurie dėkoja ir jie yra links
33, šeimininkė. Viinius.
dolfo
sunus),
technikas,
Basiuvičiutė,
Marija
(Kazio
duktė),
5312.
Kreivėnas,
Algirdas
i
.
Panemunė, N. Radviliškis.
mus ir laukia ateinančių švenčių
vieta
Vili
tus.
1 nksmai.
nai, Tverečių?-.
5191. Korolkevivius Jonas 5216. Koscialkovskienė, Elvy 32, šeimininkė.
(Leonardo sunus), 10.
5340.
Krimas,
Aleksandras
Jeigu kurie kankinatės kokiomis
5245. Kovalskienė. Irena, 40. 5280. Krasinskaitė, Joana, 19. 5313. Kraučiunas, Vladas (Stasio sunus). 35. samdinvs 1 negalėmis.
4 metų. Vilnius.
ra (Antano duktė), 68, šeimi- Vilnius.
nenusiminkite, bet taujau
* ’ (abandykite:
5195. Korolkevičius, Edvar- ninkė.
ūkininkė, Vilnius.
(Antano sunus), 54, agrono- Vilnius.
MIRACLE, M. J. ŠVILPAS
das. 2 metų.
5217. Koscialkovska. Regina 5247. Kovalskis, Stasys, 19. 5281. Krasinskytė, Elena. 17. mas, Aštrioji Kirsna, Rudami- 5341. Krimienė, Liuda. 32, ŠVILPAS
OINTMENT.
No. 1, nuo Dantų gėlimo, Užsiviet, 5196. Korsakas. Zigmas, 30, (Samuelio duktė), 52, ūkininkė.’ 5248. Kovalskyte, Stase, 11. 5282. Krasinskytė, Teresė, 6. r.a.
Vilnius.
rijimo; jie Sustiprina Smegenis—
inžinierius. \ ilnius.
Orvidava, Nemenčinė.
5249. Kazokas, Stasys (Jono 5283. Krasikevičius, Henri- 5314. Kraučiunienė. Marija. samdinė.
j-re it ir ant ilgai. Kaina 50c. ir $1.
5342.
Krimaitė,
Halina
(Alek

5197. Korsakienė, Elena. 60. 5218. Koscialkovskis. (Zigmo sunus), 27. darbininkas, Kau- kas, 42, policininkas, Žagarė. 35, ūkininkė.
No. 2.
J. Švilpas Salve. Mostis
sandro
duktė),
16.
ruo {vairių Skausmų: Kojų, Rankų,
Vilnius.
- sunus), 36, ūkininkas. Višuokė- nas5284. Krasovskis, Marekas 5315. Kraučiunaitė Daina Į 5343. Krimskienė, Smelinka, I*usiau Pečiuose, Sprande, Užsišaldy5198. Korsakas. Kostas (Ado- nai, Panevėžys.
5250. Kozakas, Bronius (Jo (Antano sunus), gimęs 1898. (Vlado duktė), 10.
1,10, Skaudėjimo sąnarių, Musulų, Aš
traus Kosulio, nuo peršalino, Kainio sunus). 35. teisininkas, ša- 5219. Koscialkovskienė. Leo-•LO sunus), 41. samdinys. Vil- darbininkas, N. Vilnia.
j 5316. Kraučiunas, Keistutisi! Ignalinas.
5344.
Kripaitienė,
Agnietė
ra
$1.00.
lainiškiai. Kaltinėnai.
nina, 26. ūkininkė.
nius.
5285.
Kračiunas,
Kazys
(Sil-i(Vlado
sunus),
8.
duktė), 71, Šeimininkėj nuoN*>senų3- Miracle
M. J. Švilpas Salve
ir naujų žaizdų (Ronų).
5200. Kornela, Marijonas 5220. Koscialkovskis. Zigmas 5251. Kozakienė, Manja, 38, vestro sunus). 39. ūkininkas,' 5317. Kraučiunas, Vytautas •(Juozo
Kaunas.
■ Pails, Vočių, Nudegimo, Nušutimo,
d z^ns C* A ♦ 1
CnzzO
(Prano sunus). 24. ūkininkas, (Zigmo sunus), 2 metų.
Vilnius.
Labanoras, Saldutiškis.
1 5345. Kripaitis, Jonas (Petro I T
sunus), 6.
Gimžai. Turgeliai.
5221. Koscialkovskis. Stanis i 5252. Kozakaitė, Eleonora 5286. Kraučiunienė - Bulins-. (Vlado
28, lektorius, Kaunas.- iias
Paviršutines Odos Ligas, visados
«>lra vra
f (juozo
-■»_53^_sunus
_Kriauciunas,
_ v.j, ;za5.tz>> , 3Kapitonas,
_ -jStasys
__ sunus).
5201. Komeiytė,
r.a<relhsti. No. 3. Mosti vartodama?,
0346.Vincė
Rripaitiene
- Raueviapsisaugosi nuo pavojingų ligų, kaip
no duktė), 21, šeimininkė, Gim- Vilnius,
5253. Kozakas, Jurgis (Bro-! Krišna, Rudamina.
1 Kėdainiai.
Čiutė,
(Antano
duktė).
Vėžio ir įdegimų. Kaina tik 50c. Ir $1
žai, Turgeliai.
5222. Koscialkovskienė, Eu- niaus sunus), 13.
oq comdinė
,cž dėžutę. Išmintinga turėt visų trijų
5287.
Kraujalis,
Vladas.
39,
1
5319.
Kriaunanienė,
Stefa
samalnesavo Namuose. Užsisakydamas siųsk
5202. Kornela. Stasy* (Prano genija, 52. šeimininkė,
5254. Kozakas, Eugenijus ūkininkas, Levaniškiai. Ukmer- (Adomo duktė). gimusi 1904. 5347.
Krikristopavičius,
Poir pinigus—Money Order arba čekį.
sunus), 17. mokinys. Gimžai. 5223. Kosčiuskaitė, Viktorija (Broniaus sunus), 8.
&
e
ūkininkė.
Marinės,
Kr^enava.
(Andriaus sunus), 42, ma- Adresuok ^p:j švilpas
5203. Korzcnas, Pranas (Jono (Marijono duktė), 24. mokyto- 5255. Kozelienė, Zosė (Ju 5288. Kraujalienė, Zosė. 25, ■ 5320. Krikščikas. Adolfas, 40, vilas
joras,
Jurgiškiai, šarliava.
Miracle Ointment
sunus). 43. ūkininkas. Raseiniai, ja. Vilkaviškis.
liaus duktė). 45, ūkininkė. Lai- ūkininkė.
-040 r- 1 --TKZT
P. 0. Box 73, Sta. A.
mokytojas.
Pabiržė.
Biržai.
o348. Knksciunas, Pijus (JurHARTFORD, CONN
Katausiai.
5224. Kosmanienė - Senkevi- : čiai, Alunta.
5289. Kraujalis. Algimantas
5204. Korzcnienė. Celina, 55. čiutė, Jadvyga, 34. ūkininkė. 5256. Koziela. Vladas (Stasio (Vlado sunus), 1.
ūkininkė, Viduklė.
Moliunai, Rudnia.
?sunus), 20, ūkininkas, Laičiai. 5290. Kraujalis. Kazys (Jono
5205. Korzonas, Vincas (Jono 5225. Kosmanas. Henrikas. 7. 5257. Kozlovskis. Miroslavas sunus),
28, policininkas, šle
sunus), 48. Šalčininkai. Vilnius. 5226. Kosmanas. Juozas. 4. (Broniaus sunus), gimęs 1920, kiai, Ramygala.
5206. Korsakas, Juozas (Juo- 5227. Kosys, Juozas (Stasio į dailidė, Vilnius.
5291. Kraujalienė. Veronika,
zo sunus), 40. darbininkas. Pa- sunus), 29, geležinkelietis, gyv. 5258. Kozlovskis, Stasys(Pra- 76, ūkininkė, Antanavas, Šven
no sunus). gimęs 1896, vežikas, čionys.
Vilnius.
5292. Kraujalienė. Marija, 35.
J 5\
5259. Kozmianas. Vaclovas. ūkininkė, Ar.tanavas.
“
Teisingas
Patarėjas
”
aiškina
daugiausia,
lyties ir sveikatos rei
AR ROMOS
5260. Kozmianienė, Elena.
5293. Kraujalienė, Veronika.
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis {fešako
5261. Kommianaitė, Živilė, 40, ūkininkė, Antanavas.
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
Vilnius.
5294.
Kraujelytė.
Bronė.
10.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
ĮJopiežius y™ Kristaus 5262. Kozmianaitė. Teresė. 5295. Krauialytė. Ona. 6.
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
5263. Kozlovskaitė, Elena. 70, 5296. Kraujalis. Petras, 4.
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad batų
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
ūkininkė, Leonardava. Kreke 5297. Kraujalis. Gabrys (To
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausinius, ku
nava.
Vietininkas?
mo sunus), 61. ūkininkas, Stir
rių
jus lyties
kartaisklausimas
nenorėtumėt
irnušviestas,
savo gydytojo klausti. Beveik kiek
5264. Koženevskienė. Jadvy niai, Maletal
vienas
jame
beveik kiekvienas “sekre
ga (Prano duktė), 56. šeiminin 5298. Kraujalienė, Marija
PARAŠE KUN. VALADKA
tas
”
išaiškintas.
kė (su 3 vaikais). Vilnius.
(Silvestro duktė), 50. ūkininkė.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
SKYRIUS I. Aiškinam* laikai ir aplinkybės kada j Pasaulj atėjo
5265. Kračaitytė. Ona (Juozo Stirniai.
ierybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Kristus. Pagoniška tų laikų vierybė.
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
duktė), 22. Vilnius.
nuskriaustoms minioms.
reina
7
lytis iš kalno? D-ras Re»*der sako.
5299.
.
Kraujalienė
Gylytė.
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia
5266. Kračaitytė, Vaclovą Joana (Jono duktė). 18. ūkinin
Ką reiškia “pirmosios nakties tei paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
(4, Romiškoji bažnyčia.
(Tado
duktė),
16,
mokinė,
gyv.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
kė,
Stirniai.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo
ir dvarponiai 7
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
vieta Kaunas.
5300.
Kraunelis,
Stasys
(Mo

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
5267. Krajauskis, Vytautas tiejaus sunus), 51. eigulis. Rud
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? jas” ir šitą klausimą atrako.
Ryžių barstymas jauniems ant gal
(Jono sunus), 21. Šiauliai.
Kokius vyru* moterys myli? Ko
nia, Marcink"nys.
vų? “Medaus Mėnuo?”
kias moteris myli vyrai? Arba ko
5268.
Krakauskienė,
Salome
Kas
reikia
jaunai
merginai
žinoti
kaip šiandien yra romiškoje
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
5301. Kravacka, Irena (su
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singas Patarėjas” pasakys jums vis
(Prano duktė), 25, šakiai.
Popiežių vardai iš devinto
ir jų o»rtau
šeima), 36, ūkininkė, Pabradė.
dos?
ką.
5269.
Krakauskaitė.
Irena
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas 11 Inkvizi
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kas reikia žinoti, kad vaikai botų
5302.
Kravčik.
Vaclovas
(Lu

vija ir popiežių prakeikimai
vesti ?
*
(Pijaus
duktė).
7.
sveiki ir gražus? Kaip tun užsilai
Kas
reikia
žinoti
pirmą
naktį?
Ši

sunus), kunigas, Ukmergė.
n.
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
5270. Krakauskas. Erikas (Pi ko5303.
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį:
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios
revoiiucij* iššaukė
Kravčikaitė,
Elena,
25,
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
jaus sunus), 5.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
darbininkė,
Kaunas.
5271.
Kramažienė.
Sabina
SKYRIUS VIII. šiandienini* supratimas tikinčiųjų lieeųvių »pi»
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų
Kodėl kunigams turėtų but už
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų paaįšventimai ir (iš
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
5304.
Kravčik,
Ona
(Vinco
(Vaclovo
duktė).
43,
slaugė,
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo induiKem-ijas
Mažeikiai.
, duktė), gimusi 1920, vienuolė,1
| visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
Vilnius.
I
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
5272.
Kramažaitė,
Danutė,
opiausis kiekvienos šeimynos klausi neslėpdamas.
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir
5305. Kraveckienė, Liuda, gi14. mokinė.
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais. 223
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios
patiekia įdomių informacijų.
muši^1901, samdinė, Vilnius.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
5273. Kramažis, 12.
KIEKVIENAM LIETUVIUI,
5274. Krantauskienė, Juzė 5306. Kra eckaitė. Jura, 15,
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
Vilnius.
(Igno
duktė),
80.
ūkininkė.
Pa
Kaip
prasidėjoantpasaulis
?—iš kur ir kaip atsirado žemė ?—Kaip atsi
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M Valadka.
rado
žmogus
žemės
7—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
5307.
Kreberis,
Tadas
(Eu

:
šešuvė.
Batakiai.
Knyga apie 230 puslapių, dtd-lio formai-*, spauda aiški
“
Teisingo
Patarėjo
”
parašymui
bavo
sunaudoti
tokie mokslo
vei
genijaus
sunus,
knygvedis.
Vil

! ’ 5275. Kraponas, Julius (Jur
kalai,
kaip
Wellso
“
Pasaulio
istorija,
”
Jordano
“
Evoliucijos
Pagrin
gos sardaa, KAINA $2.«W
į
gio sunus). 37, samdinys. Tri- nius.
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
5308. Kregždė, Jurgis (Jono
kunai. Saldutiškis.
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
Galima gaut pas aut ynų, sekančiu
5276. Krapoviskas, Nikode sunus), gim s 1905, samdinys.
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
M. VALADKA.
R. D. ž. DALTON. PA
mas (Juozo sunus), 28, mokyto Kaunas.
Patarėją.”
.
i
5309.
Kregzdienė
Strimaitė,
jas.
Kunigiškiai,
Gaurė.
Taipgi galima gaut tų knygą nuordyta kaina
KELEIVIS
5277. Krasauskas. Balys (Jo Olga, 24, Kaunas.
636
BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
no sunus). 28, policininkas, gyv. 5310. Kr*, venas, Leonardas
“KELEIVIO” KNYGYNE
(Baltraus aur.ua), 36, mokyto
rietą Kaunas.
BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
5278. Krasinskaitė, Marija jas. Bagotoji. POviškiai.
(Vytauto duktė), 51, šeiminin- 5311. Kre vėnienė - Kudirkai-
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TEISINGAS PATARĖJAS

(3> Bažnyčia Mažojoj Azijoje.

Ron.os Katalikas’

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se;r:r>arijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas ias for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mi’ formomis,
bažnyčioje.
SKYRIUS V.

šimtmečio

SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai
tą

KIEKVIENAM

ROMOS KATALIKUI

reikėtų pereka.tyi u
geriausiai galė*
praeitimi.

kuris turi vienoki ar kitokį «»
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimą skaito ka<po žaistą ir tam
vinimi piacios visuonMnėa, ypatingai reikėtų ta veikalą p»-r«kai

Aadinio viršeliais, gražiai aždabrinėm raišiem

ą„«

Tvirtais popieros viršeliam, kaina S 1.2a

aiireau.

REV.

ir

I

I
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Aštuntas Puslapis
Reikalauja bausmė, Hitie-

PIRKIT KARO BONDSUS IR STAMPAS\

rio sėbrams.

bostono transporTACIJOS REIKALU.

j

reikalingas dženiTORIUS.

Etikos piofesorius Dr.
Bostono karo transportąVytas, kuris gali pakurti
j Ward sako, kad Jungtinių
cijai taupyt komitetas prašo
\r išnešti pelenus, teTautų valdžios tuojau pada
piliečių vengti važiavimo
tuod atsišaukia Keleivio
'
ofisan, 636 Broadway,
rytų sąrašų visų Hitlerio sė
“L” traukiniais ir gatvėkabrų ir talkininkų, kad po ka
įiais tai p 5 ii- 6 valandų va South Boston, Mass.
DRAUGIJŲ JUNGTUVĖS
Apiplėšė J. Virbicką.
karo, nes tuo laiku transporUŽKLIUVO.
Kūčių vakarų South Bos- ro jie nebūtų užmiršti. Po
Tel. TRObridge 6330
'• ai o ašies talkininkai turėtų
tacija labai reikkalinga karo
Vytauto draugija sutinka ^°.ne ^u'° apiplėštas J. Vir- būti baudžiami. Jungtinės
darbų darbininkams.
Dr. John Repshis
vienytis tu Baku, bet iš Bal- diskas, “Balso
draugijos Tautos neturėtų su jais daVažiavimas
Boston
Ele(REPŠYS)
sinės atsirado priešininkų, sekretorius, kuris gyvena 8- yti jokių biznio sutarčių,
vated gelžkeliais labai padi
LIETUVIS GYDYTOJAS
nieko iš jų nepirkti ir nieko
Valandos: 2-4 ir 6-8
“Keleivy” buvo jau rašydėjo, nes dėl gazolino sto
ta, kad South Bostone vra I
Ka¥«m.s 1 eikalm' neparduoti, vienu žodžiu,
Nedėliomis
ir šventadieniais:
kos publika mažiau vartoja
nuo 10 iki 12 ryto.
kilęs sumanymas sujungti
neturėti su jais nieko bendautomobilius. Viešoji trans278 HARVARD STREET
dvi pašalpines draugijas į namo ir uzllpęb 1 antią auks ’a. Toks mastas turėtų būti
portacija
jau susidūrė su kamp. Inman st. arti Central skr.
tų
pradėjo
rakinti
savo
buto
CAMBRIDGE, MASSvienų, būtent, Vytautinę ir duris. Paskui ji užbėgo laip taikomas ne vien tiktai at
sunkiomis problemomis. To
Balsinę. Vytauto draugijos tais aukštyn trys vaikėzai. skiriems asmenims, bet čiedėl transportacijai taupyti
rusirinkimas
sumanymui Paklausti Virbicko, ko jiems loms valstybėms, kaip, pa
komitetas prašo, kad be di
DR. D. PILKA
pritarė ir nutarė vienytis;: įeikia, atsakė kad nieko, ir vyzdžiui. nekurios Pietų Adelio reikalo niekas neva
Balso di augi jos didžiuma; da pridūrė: “Nice day.” merikos šalys iki šiol bendOfiso Valandos: nuo 2 iki 4
žiuotų traukiniais nir _gatvėradarbiauia
su
ašininkais
ir
ir nuo 7 iki 8.
taipgi pasisakė už vienybę. Rai 1 jk yiibickas atsisuko
kariais tarp 5 ir 6 valandų
bet jos ptnrnnmkas u; sek: e- j/d
jie
ė jam iš nenori nutraukti su Hitleriu
; vakare. Elevated keliais tuo
506 BROADWAY
Ic.rnic
Lrroi. *
°
rvšiu.
torius naeirmocmn
pasipi iešmo ir
i
laiku
pervažiuoja
130,000
SO. BOSTON. MASS.
J užpakalio per galvą, pagriepėsi net i teismą, k '
žmonių. Todėl kas važiuoja Telefonas: SOUth Boston 1320
*" be už kaklo, atsivertė aukšBernai orimuše Juozą
džiumos nutarimų sulaužy t’eninka ir pradėjo kraustyt
tuo laiku be reikalo, tas ap
Žilinską.
ti. Teisme iie argumentavo, kišenius. Pavogė $57 pini-i
sunkina transportacijų.
kad ių draugijos baisa vi- eų, rankini laikrodėli ir pa Pereito šeštadienio vakaTEL. SCU 2712
Vienų dienų buvo suskai
mas buvęs neteisėtas, nes-.la South Bostono bomai la-:
tyti visi keleiviai, kurie nuo
Dr. J. C. Seymour
Juozų
Žilinskų
nariai balsavę ranku nakė-į
nakė„
„„
galėjęs
!
l>ai
andaužė
4 iki 7 valandos perėjo per
v ienas banditu
(LANDŽIUS)
limu ir kai kurie pakėlę "po ^7^6^18 metu. o Ktfdui?nt w- 4’f03.«»««?•. žilins* visų stočių vartus, ir pasiro
Akių, Vidurių Ligų,
ov. rankas. Teisėjas patarė,
10_JŽ
- vi,.bickas|kas po yakai.enes ėjo namo.;
dė, kad didžiausia skuba Specialybė:
Ausų, Nosies ir Gerklės.
sušaukti tam tikslui specia- ;fe
k po|icijon
Tuo laiku .s patamsio Ji už
būna tarp 5 ir 6 valandų, bū Vartoja vėliausios konstrukcijos
lų mitingą ir išrišti klausi-H
bet jokios satisfak-T)UO.‘« 'a,kežai ir pradėjo
X-RAY Aparatą.
tent:
ma slaptu balsavimu.
cijoTtenai negavo.
n-.usti: prakirto galva kelio-,
Pritaiko Akinius.
Nuo 4 iki 5 vi—35,509 žm.
Vįenybes oponentai aiški- JRj k anksfi;u panašiu buJse vietose, apdaužė abi akis.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
Nuo 5 iki 6 vi—56,955 žm.
na, kad
V. S. Ti
534. BROADWAY,
Nuo 6 iki 7 vi—27,753 žm.
butų
a čia atvažiaSO.
BOSTON, MASS.
Daugiau žmonių jau ne
—Courusy .V. Y. DAILY UlBKOH
draugija
Brocktono ir dilba
begali sutilpti Į traukinius
o pinigų daugiau negu Vy irgi užpuolė trys vaikėzai pl aP&aug°s
- , darbų.
, ,
V1 . Musų Amerikos valdžia gal jau nebus. Už 10 metų'tarp 5 įr g valandų.
' ‘
Todėl,
tauto draugija, taigi, einantį Įnėjus per duris i vidų. Ma-' Ganoma,
Manoma, kad užpuolikai
veda sunkų karų. Jai reikia gal bus nedarbas ir pinigas Į jeigu nėra būtino reikalo, Telephone COMmonvealth 9280
užu
i vienybę, kiekvienas Balsi r.oma, kad tai bus vis tų pa vra subomėję lietuviukai. Jabai daug pinigu. Taip pi- bus labai reikalingas. Taigi luo jaį^u nevažiuokit. VaDr. Emil Sauer
nės narys Įneštų daugiau čiu banditų darbas.
Matyt, jie norėjo Žilinskų nigais statomi tankai ir or- kaip tik tada valdžia ir grų-1 žįUokit anksčiau ar vėliau,
PHYSICIAN & SURGEON
turto, negu Vytauto draugi
OFISO VALANDOS:
Virbickas sakosi vėliau parmušti ir apiplėšti, bet laiviai, gaminami ginklai ir žins mums tuos pinigus. ku-| §įto prašo Bostono Karo
nuo 6:30 iki 8 v. vak.
jos kiekvienas narys Įneštų. matęs tuos piktadarius ant kai jis
x stambus ir.. stiprus vy- amunicija. Fabrikai dirba riuos šiandien busim Įdėję Transportacijai Taupyt KoNed. 1 iki 3 popiet.
Vienybės šalininkai sako, Broadwės, bet jie ji pašte- ras’“> =>PįP esti jį nepajege. dienų ir naktį. Darbininkai Į karo bondsus. Kas dabar Į mjtetas (Boston War Transir susitarus.
iog tai yra klaidinga pažiū bėję ir nubėgę stumdvda-L
?ilką suteikę su- uždirba didelius pinigus. Įdės $375, tuomet gaus portatior. ConservationCom72 COMMONWEALTH AVĖ.
ra. Jie sako, kad draugijos miesi.
į žeistam Žilinskui medicinos Taigi valdžia prašo nors de- $500; o kas Įdės $750, tas mittee).
(9 doors from Berkeley st.)
nariai yra svarbesnis daik
________
'pagalbų ir pašaukė policijų šimtdalį to uždarbio Įdėti į gaus atgal visų $1,000. GeBOSTON, MASS.
Egzaminuotojas Daktarras
tas. negu pinigai, nes nariai Rado kalakutą savo auto- kuri pareiškė, kad tai jau Karo Bondsus ar Štampas, resnio ir saugesnio invest- Charlestowne per Kalėdas
Bethlehem-Hingham Shipyard, Ine
gali pinigų padaryti, o pini
antras toks užpuolimas va- Kiekvienas turėtų nusistaty- mento nėra.
susikūlė
priešakiais
du
au

gai negali narių skaičiaus
ti kas sųvaitę dešimtų dali
Taigi nuo šios sųvaitės tomobiliai. Astuoni žmonės I
Lynno gyventojas Tracy pan<^os ^a^otalPl
TeL ŠOU 2808
padidinti. Šituo žvilgsniu
savo algos Įdėti Į tuos bond- pradėkit pirkti karo bond- buvo sužeisti.
Į savo automobili kū
žiūrint, Vytauto draugija atėjo
Kalakutu kainos nukrito. sus. Tai bus ppskola musų šus, kas sųvaitė Įdėdami
DAKTARAS
yia daug stipresnė, nes ji čių vakarų ii- nustebo. Ant
Kampinis
Didelis
Storas
Prieš
Kalėdas
kalakutų
valdžiai.
Vėliau-ji
tuos
pinibent
po
10
procentų
savo
J. L. Pasakomis
, =. = guli padėtas
= - — 10
- sva- !
inn Vaina Hn A7
daugiau turi narių. Suėjus Į sėdynės
Ir atiduos su uždarbio O kas gali tecrul 1816 DORCHESTER AVENUE,
kalakutas ir visokių pre-i’, , , , CSn- gUS atiduos.
.
yra
vi

vienybę, vytautiniai Įmokės ių
Įdeda.....
ir daugiau.
Remkitne
Dorchestery. Buvo Marketas
OPTOMETRBTAŠ
žentų maišas. Pasirodo, kadital.svarui.Betkalakutųbuv0 gerais nuošimčius.
, *
6 ,
,
. .
si (rengimai, biznis (gyvendintas per
Į bendrų iždų daugiau duok kas nors nešė tuos daiktus į'F'{lvązta labai daug ir zmo-; šiandien pinigų yra. -r>
Bet savo sali ir kartu taupykime
40
mėtį.
Chain
Storio
aplinkui
nėra.
_
Ofiso
I Stonu tinkamas visokiam bizniui— '
lių, negu balsiniai.
N to » rytofikl 7
savo vežimą bet per klaida nes
neišpirko. Kai krau- uz 10 metų tokių uždarbių savo pinigus ateičiai,
Marketui, Sali linui, Drugštoriui. Vie
Vienybės Šalininkai nu- ^ndpio i Traov’ft mašina* itavniiikai pamatė, kad daug
Seąedomis:
ta labai gera. Yra iš storo kambariai
Nuo 9 ryto iU 12
(1)
Kalėdų eglaitės po $7.00. gyventi. Kleuskit daugiau:
rodo dar vienų svarbų daly- į
Tracv buvo teisingas “tui
turės atliktb tei nu- Lankėsi drg. Jankauskas
15 Laffield st..
Dorchester.
kų, būtent ta
tų, kad juo
ka.
i,,„ dau
da„.
leido kainą iki 35 centų sva447 BR0ADWAY, *
iš Kanados.
Bostone šįmet buvo labai
giau draugija turi narių, tuo daiktus policijos nuovadon rF1’0 ^ai ^ur !r,P°.J^ centų; Pereitų sųvaitę “Kelei- brangios Kalėdų eglaitės,
SO. BOSTON, MASS.
ilgiau ji gali gyvuoti. Todėl ir tenai jau rado susijaudi-|&lule«. bet vistiek išparduoti vio” redakcijoj lankėsi drg. Už vidutiniška meduką pasVisiems Musų Kostumevien jau tik šituo sumetimu nusių moterį, kuri buv0 atė- negalėjo.
Jenkins-Jankauskas, kuris kutinę dienų pardavėjai riams ir Draugams, Linkime
draugijos turėtų vienytas, jus prašyti, kad policija suatvyko iš Montrealo praleis- prašė po $5, po $6 ir net iki LAIMINGŲ 1943 METŲ
Dr. Leo J. Podder
nes susivienijusios galės il j ieškotų jos kalakutų ir ki JuozasBalušaitis serga, ti Kalėdas su savo namiš- $7. Kitais metais tokios egIi Leningrado.
giau gyvuoti. Juk, turbut, ne tus prezentus. Kai ji pamatė
Žinomas South Bostono kiaus šitoj apylinkėj. Sve- laitės būdavo parduodaSpecializuoja
Vyrišką
FLOOD SOL ARE silpnėjime. Gyvenins
veltui yra susidariusi ir pa Tracy su jos pirkiniais, ji real-estatininkas Juozas Ba- čias sakė, kad Montreale mos po 50—60 centų
moterų. Moterą ir Vyrą
tarlės, kad “vienybėj musų net pašoko iš džiaugsmo.
BARDWARE CO.
Kraujo ir Odos Ligai
lušaitis serga jau kelintų šalčiai siekių 30 ir iki 40
--------------galybė.”
Valandos: nuo 10 iki 12
A. J. ALEKNA, Savin.
diena. Iš pat pradžios ture- laipsnių žemiau zero. Snie- Šio utaminko naktį Brighnuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8
Taigi žiūrėsime, kų paga
jęs skaudama dantį ar gerk- go tenai esu daug. kanadie- tone sudegė Mrs. Eilenn
180 HUNT1NGTON AVH,
628 BROADWAY
Busas susikūlė su gatliau pasakys Balso draugi
BOSTON, MASS.
lę.
To
neužteko,
tai
eidamas
čiai
važinėjasi
rogėmis,
su
Berger,
policmano
Bergerio
vėkariu.
SOUTH BOSTON, MASS.
TeL Commonnrealtk 4570.
jos nariai, kuomet jiems bus
Tel. ŠOU 4148
Anksti šio" panedėlio rvta per virtuv§ parvirtęs ir nusi- _barškuliais, kaip Lietuvoje žmona. Jų namuose buvo
pavestas šitas klausimas iš netoli nuo Quincv paslido Įau^?5 šonkauli. Balušaitis pei Kalėdas,
gaisras.
Tek 28624
Gyv. S1122
spręsti slaptu balsavimu.
busas su žmonėmis ir atsi- Jan nebejaunas vyras ir yra
DrJoseph A.Gaidis
Bešališkas. mušė i gatvėkari. Nelaimėj Pa^av^ ^bai daug namų. į New Yorko policija nusoOPTOMETRISTAS
Laimingų Naujų 1943 Metų
Eidamas bažnvėion
«
Wo
Valandos: 9 iki 12
Cocoanut Grove gaisro kal buvo sužeista 12 žmonių.
nuo 2 iki S,
Ta nakti Bostono
apylinkėj
c
;
ta
ne
dėldieni
Somervillėi
”
8
a-i
•
,
t
tininkai da “nežinomi.”
nuo 7 iki 9.
ir Saln todni Vp i
' neneKtieni bomeryiliej ieškomas dėl jo padalytų
Visiems musų Kostumeiiams ir visiems broliams
lijo
lietus
ir
šalo.
todėl
ke
Seredom 9 iki 12
buvo užmuštas Michael Co- kelių užpuolimų.
Bostono dienraščiai rasė.
ir ęusitarua.
lietuviams, linkime
‘
liai buvo labai slidus.
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AKIU DAKTARAS
Parsiduoda Namas.
Ištaiso defektuotas akis ir tžnkakaltininkai busią areštuoti Aliejaus pedlioriai ketina užmušė pieno kompanijos
SOUTH BOSTON CAFE
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; mu laiku sugrąžinu šviesą. Iftacvežimas.
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. zaminuoju ir priskiriu akiniua.
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VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS.
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SPECIALISTAS
KRAUJO INKSTO
jog jis yra tiktai iškaba, o
Laimingų Naujų 1943 Metų
IR NERVŲ LIGŲ.
X
eiams.
savininkai vra aukšti miesto
X
Vai. nuo 9 ryt iki 7 vak. ka
Nediliom nuo 10 ryto iki L
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki
politikieriai, ir jog grand
Parėjo
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ir
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plėšiką
g
jury “nesuranda” jų tyčia,
LITHUANIAN
kad jie turėtų laiko pasi Tai buvo Cambridge’uje f
FURNITURE CO.
slėpti, kaip šerifui Po\vdui pereitą sąvaitę. Mrs. Mary S
• KPDRAUSTI
J. TAUTVAISHA
CHAS. BUDRECKIS
anais metais buvo duota po Clark parėjo vienų vakarų
PERKRAUS
ra sųvaičių laiko išsiimti iš namo ir rado savo bute
Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti
TYTOJAI
bankų visus pinigus ir pasi juodveidj plėšiką. Jis par
‘Visokių Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.
(Tnsured
M c vers)
mušė jų žemėn, pagrobė jos
slėpti.
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE374 BROADWAY,
SOUTH BOSTON.
Perkraustom
CIUOT I BLINSTRUBŲ VAIDYKLĄ.
rankinukų su penkiais dole- į
čia
pat ir j to
Dėl ei garėto žuvo 3
riais ir pabėgo.

BLINSTRUB’S
Village & Grill
VAIDOVILIS^FldOR SH0W

gyvybes.

Pereitos subatos naktį
Everette sudegė Sullivanų
namas ir ugny žuvo tiys jų
mergaitės, kurios miegojo
antram aukšte. Kaip dabar
6ustatyta, ugnis kilo iš ciga
rete.
Tivlika žmonių padavė
}>olicijai skundus, kad kišen
vagiai iškraustė jiems kišepius. Trys jų \r.i jurininkai.

Sudegė žmogus.

Šio panedėlio naktį Back
Bay distrikte sudegė Charles
Gilland, 47 metų amžiaus
vyras. Policija spėja, kad
ugnis kilo iš pypkės, kurią
Gilland rūkė lovoj gulėda
mas. M iss Madeline Patnod,
30 metų amžiaus mergina iš
Vermonto valstijos, skau
džiai lovoje apdegė ir buvo
nuvežta mie- to ligoninėn.

VISIEMS GERBIAMIEMS MUSŲ KOSTUME
RIAMS IR KAIMYNAMS

LINKIME LAIMINGŲ 194Z METŲ

Užeikite pas savo Laik i odininką.

KETVIRTIS & CO.

U2 BR0ADWAY,
(tarpe D ir E Street)

SOUTH BOSTON. MASSTel. SOU-th Boston 4649

KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI!
Floor Show susidės iš žymiausių artistų.
KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PERTRATTKOS GRIEŽTA NUO S VAKARO IKI TTgTMROMA

Kurie norite sutikti Naujus Metus Linksmai,
Užsiregistruokite vietas iš anksto.

Kampas D STREET ir BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

lintas vietas.
Saugi priežiūra, kaina
326 BROADWAY.
SO. BOSTON MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

U-

j. NAMAKSY

Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948
Re".
37 ORIOLE STREET
West Rosbury, Mass.
TeL Parkvay 1233-W

