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Rusų Armija Laužiasi
Artyn Prie Latvijos.

20,000,000 Kareivių REIKĖS MOKĖT
“VICTORY TAX.
Aliantų Pusėj.
Vokiečių, japonų, italų ir
kitų priešų skaičius siekia
tik 13,000,000 vyrų.

Reuters žinių agentūros
karinįs korespondentas apskaičiavo, kad Susivienijus'os Tautos, neskaitant Kinijos, pradėjo 1943 metų
karą turėdamos 15,000,000
vyrų savo armijose ir apie
sako:
‘
Taskubinę
puolimą,
5,000,000 lakūnų.
Po ilo-i ir linkiu kovu >77
šiomis dienomis rusam paVokietijos armija turėjuPAĖMĖ VELIKIJE LŪKI mieste, tai jie radę tenai 100
IR KELIATA KITU
:«egy\ų vokiečių kaieivių.
VIETŲ.
Bet apsuptas priešas laikosi
stipriai ir puola kontrNuo 19 lapkričio 175,030
aiakomis.
Štai, pereitos suvokiečių buvę užmušta ir
137,500 paimta nelaisvėn. batos telegrama iš Maskvos

Liudnos Žinios iš
Lietuvos.

Nuo Naujų Metų ii darbi Rudieji okupantai uždarė
abudu universitetu.
ninkų uždarbio bus atskai
toma 5 nuošimčiai.
“New York Times” ko-

Nuo Naujų Metų Amerikoje Įnėjo galion naujas
mokestis karo reikalams. Jis
vadinasi “Victory Tax” ir
darbdaviai turės atskaityti
ji mokėdami darbininkams
algas.
1‘
Iždo departamento sekre-

respondentas Valery praneša iš Stokholmo liūdnų žinių apie musų Lietuvą. Kaip
žinia, naciškoj Vokietijoj
yra įvesta tokia tvarka,
kad kiekvienas moksleivis
turi išdirbti vienerius metus
prie.kokio
nors darbo,
i.
„ m ••“kad
„
“tL.-k-t” b’
tvarka- n
x.

Keleivio Telefonas
SOUth Boston $071

METAI XXXVIII

Japonai Planavo Pagrobti
Prezidentą Rooseveltą
SIŪLĖ KONFERENCIJĄ įpartamentą ir pasiūlė išrišti
ANT JŪRIŲ.
■ši dalyką draugiškoj dva-

sioj.

Pasitarimas turėjo įvykti
Geriausis būdas šitam
karo laive prieš pat užpuoli- klausimui išrišti esąs ant jumą ant Pearl Harboro.
nų. Tegul tik prezidentas

Rooseveltas paskiria laiką,
o japonai atsiųsią savo Karo
karo
laivą su kunigaikščiu Konoye ir jiedu galėsią visus ne
aiškumus išaiškinti.
New York
nSSš? «™otų'triobesių. Vokiečiai
‘
iki pin»»“diėn, arba vėliau, iš- Times”, korespondentas pra>£ Kai Rooseveltas nuo to
kios konferencijos atsisakė,
paėmėe \e.ikije
.
~
-----mieste
„----- ej0
Lūki
ėj0 kontratakomis, bet buvo 44,000,000
non non wn,
‘
Skaityti 5 nuos. mokesčio, nesą, jog tą pati reikalavi- nii^usis*
Valstybės De-! tai
pats Japonijos premjevyrų.
Ii, kuris stovi, už 90 mylių atmesti durtuvais.
Morgenthau instrukcija pa- mą naciai pastatę n;.LieturtamenJto
sekretoriaus ras Konoye kreipėsi i Amenuo Latvijos sienos. Kovos Dabartinė rusų ofensyvą , Jo
JU surinktomis žiniomis, brėžia, kadmotesų reikia vos moksleivijai V įsi stu-■ HuUo
rtas apie tai, kaip rikos ambasadorių Tokijoj
čia ėjo labai ilgai ir labai
lapkričio mėnesy. Japonija tunnti tarp o,000,- imti net ir tuo atveju, jeigu dentai gimę taip 1921 ir - a
i plairavo pagrobti ir aiškino, kad tokia konfeatkakliai. Daba? rusai sten- pSdint^Na^ “Metu??000 ir <6,000,000 kareivių viįsmokama alga buvo uz- ^24 metų, buvo paliepti Jpiįzidentąp Rooseveltą Jie rencija esanti labai reikagiasi pasiekti Latviją, bet ai ^^^-3 paskelbė, kad nuo, ~UOS€ frontuose ir namie,
ciirbta
gruodžiomėnesyje
mėnesyje. važiuoti^ savo noru Vokie- norėj-o su?iupti jį pr£š pat| lihgaAmerikos ir Japonijos
____ gruodžio
jiems tai pavyks, paiodvs lapkričio
iankrįčio mėnesio iki šiol
Jeigu daleisti, kad Italija Du senato finansų komi• ,?ian;1rL'S’0of„Sl^,° užpuolimą ant Pearl Harbo- geriems santikiams palaitik ateitis.
. rusai atsiėmę 1,589 apgy- turi apie 2,000,000 ginkluo- teto nariai tvirtina, kad šis
J^!e
,-o, taip kad jų ruošiamas kyli.
Kaukaze
........... rusanis pavyko ventas vietoves, 175,000 vo- tų vyrų, o Rumunija, Veng- Morgenthau
patvarkymas ?;rno
tč sfnnn
Amerikai smūgis išeitų kuo Vėliau japonai pranešė
atsrunti is vokiečių Mozdo- k:ečju užmušę ir 137,500 rija ir Bulgarija apie 1,000,- ^^Singas Kongreso mT pimą Pild>’tL Iš 3’000 stu" didžiausis ir kuo skaudžiau Washingtonui kad iie turi
ką, kun naciai buvo paėmę ėme nelaisvėn. Kartu su 000, tai sudėtos krūvon vi- l'Vm
5^
dentų tik 500 sutiko važiuot- 7ldziausis 11 kuo skaudžiau VVashmgtonui, kad jie tun
jau ir laivą paruošę tokiai
pereitą rudeni, verždamiesi Ristais. vokiečiai netekę sos priešų spėkos siektų tik ^mį rikfaf ^uo'tu nSmu Kadangi daugumas stu- sis. ,
,
.
Amerikos konferencijai, tegul tik
nuo tu
tų Daiamu
pajamų,prie Groznojo aliejaus lau- Der šitą laika apie 1,00c,000 13,000,000 kareivių prieš tomi
tomi tiktai
tlktai nuo
Sč, taTnada^STšySi
jaPonai norėjo Rooseveltas paskiria laikų,
kurios
uždirbamos
1943
me

kų Kaukaze.
kareiviu.
20,000,000 mūsiškių.
tais.
uždarė abudu Lietuvos uni1 konferenciją ant Pagaliau japonai pradėjo
Į pietus nuo Stalingrado pe į0? per gitas sesias sąKongreso
priimtas
istatyversitGtu
viena
Raun?
kita
luri
^
K
°
nf
erencija turėjo net karščiuotis, kad tokia
rtisai atsiėmė EI įstos mieste- vaįte? rusai paėmę labai NAUJAS AMERI
mas sako, kad tas mokestis Vilniuje ’
'
’
‘ Įvykti japonų karo laive, ku- konferenciją reikia daryti
h, kalmvKu įespuohkos to- dausr visokios karo medžiaprivalo
būti
imamas
iš
gy-į
Korespondentas
sako,
kad
lisHbu^ P^ežęs Roose- kuo greičiausia. Mat, jie jau
KOS
GINKLAS.
stme.
-vo. būtent:
gos.
vnnrAin
tiuTm
hin
otvaiii
.
.
1
7
_
.
loįvnnnnn
j _ __ a.
_ i*__ ant_ a.
Greitoii kanuolė tikra mirtis Ye.ntoj°..tiktai. ?UO atvėju> dėl šitų represijų buvęs’ Lie- unito
veltą tiACVJi
tiesiai Japonijon.
!Uošyėsi• daiyt
užpuolimą
Milerovo miestelis ir gelžorlalvw
Gr‘‘X^
,^a dauglau tuvos -prezidentas dr. K.
Į9^1 "’ Amerikoj kivyną todėl nokelio stotis esanti rusų ap- Stoniais
priešo tankams.
kaip §624 į metus.
buvęs
P°
preziden- rėjp prezidentą Rooseveltą
f - sJ'lll
▼ Tjr
nir111^
-.. „ .
„ v.
4,450 lauko kanuoliu
tas
Kuomet
Winston
Chur
___
KSOBBvenas surok i
jau savo rankose. ^5,
K Mascvos sako, 2734 mortiras
_ ! pirmininkas
M. Krupavichiil
lankęsi
Egipto
fronte,
Į}ūisUS
Ohio
EpČS
Či^
‘
]u7kę
naclį
’
kom
“
Srai
P
3
"®?!
08
konferencijos
su
Betšitaklastatiemsveidkad aplink Stalingradu ru- ,
kulkasvaidžiu
jis pasakėlių anuijos vaLožei (Lohse) protestų.
AĮ,nŠ!l-|osI Pre™Jeru. cl?u',- mainiams nepavyko.
sai stengiasi uždėti antrą > 15,950 automatiškų
■au- oams tenai, kad jie turėsią
fOtVims.
Korespondento pranešimu, ±"V-. J,aponai m,a,ne’ kad
--------------apgulos lanką. Vienas lan tuvų
puikiausi
ginklų
pasauly.
Pereitų
sųvaitę
iabai
panaciai
šimet
išgabenę
iš
Lieva
į
d
?
la
M
PASKOLINO
40,000 BACkas Stalingradui esąs jau 37.700 priešlėktuvinių kaNeužiigo
anglai
pradėjo
tvino
Ohio
upė,
kuri
plautuvos
apie
70,000
darbininklastos
nesupras.Jeigu
preALIEJAUS
BOSTONO
suvestas ir visi vokiečiai nuolių
olensyvą
ir
Amerika
jiems
k
j
a
per keliatų vidurinių ku prievartos darbams Vo- zlde'?‘as K«lejo
.
.turėti konfe...
MIESTUI,
Stalingrade ir jo apylinkėj 137,850 šautuvui
renciją
ant
junų
su
Anglįtą
ginklą
pristatė.
Vokiečių
valstijų.
Portsmoutho
mieskietijoje
dabar esą apsupti.
46 garvežius.
jos atstovais, tai kodėl nesu- Laivynas paskolino Bos•. Rcmmelio armija buvo su- tas Ohio valstijoj yra apsauMaskva tikisi, kad Sta- 9 ion
_ sitikti ant laivo su Japoni- ^?no gestui 40,000 bačkų
lingrade vokiečiai bus badu ,U ir<daužyta į skutus. Dabar gotas 62 pėdų aukščio siena
Savaite Atsidarė
?H1KU aUt
’
skystojo kuro, nes jau nebupriversti pasiduoti, nes mai- dau^bę amumclJ°sJau paaiškėjo, koks tai buvo nuo potvinio, bet vanduo
AlSlūttre jos^samurajais
visai vo kuo kūrenti mokyklų.
ginklas, apie kuri Čhurchill pakilo aukščiau tos sienos ir
naujas Kongresas. npVjjitoc;
.. Paslul^s išrodė
lsr' W/rM<hi
sto pristatymas jiems atkirs
,no’- 1 >usidejus stioriems sai—
kalbėjo. Tai buvo greitai užliejo miestą, kuris turi šių seredų LVashingtone to„T^džiaTu buvo
čiams, kuro krizis Bostone
tas. Jie dabar gyveną miesto Anglai Sunaikino
kilnojamoji
105
milimetrų
40,000
gyventojų.
skiepuose ir kitokiuose po
10Č73 Priešo
„ , . . .
....
atSKla’-e l8-tas Kongresas. ambasadoriaus g Japonijos pasidarė abai astrus. Bizkanuolė, hovdtzerio tipo, Potvinis
/.vhumi kim. ,
, , japonai dienai visai negauna
žemiuose. Hitlerio kareiviai
Potvinis skandž.iai
skaudžiai nalietė
paliete .■■■
Jo sąstatas jau žymiai
painformuota, VaH
kad
Orlaivius.
pritaisyta ant vidutinio tan- jr pįttsburghą, kur buvo ap- toks,
tenai dabar gauną tik ket
Londone buv<
virtadalį svaro duonos Į
dieną ir šiek tiek arklienos paskelbta, kad per
mėsos. Pereitą su batą ru-metus kovose su vol
,
sams pavykę šturmu paimti airiais viršum Anglijos ir;b8 milimetrų, kurios pagal
— -nooseveuo
__ ........................
.......
Lincinnati mieste, v-mv
(Jhio to
aamimstraciKadangi japonai tuo lai- ’?1S ir pardavinėdavo po keviena trobesį Stalingrado "Vokietijos anglai sunaikino ba Rommelis pereitą \asaią va}stjjoj upės vanduo paki- jai bus daug stipresnė. Bet i... ,. eržėsi Indo-Kinijon ir ^is galionus, pastatė savo
■
=
* *33 priešo lėktuvus, patys sudaužė anglų šarvuočius
norike R,n-n
ir didžiumos iie neturės, todėl nr..i
prarasdami 593 orlaivius. Libijoj. Amerikos pagaAPKALTINO 33 i Jeigu paimsim domėn tą Į minta prieštankinė kanuolė
PENKTAKOJLS faktą. kad anglų aviacija'ne vien tiktai daug toliau
ir Oatlettsburgo; Vyriausis Kongreso uz- mura tada atėj0 j gtate De. esanti kalta pati “publika,’
Už priešvalstybinę veiklą pernai veikė
daugiausia iimuša
i. •• už vokiečių - kanuolę,
t*
Potvin'^
112- ilH\inys bus pHskiiti pHKHnkuri supirkusi aliejų ir lai
en‘“ !>d ikamai pinigų, kad Ameritai toks bet J. yra greitesne Ji yra
yra kaltinamas ir vienas priešo tentonjoj,
A A......
kanti jį atsargoje. Bet kur
mirtis priešo tankams. |
. peuų.
,. .
nu VVILLKIE NORĖTŲ SUSI yra
skirtumas ang tikra
New Yorko savaitraštis. nuostoliu
ta “publika,” jeigu be
„ .
•
ų- •
•
Apie 50,000 žmonių dėl 7OS ir a.hantM ginkluotos paVIENIJUSIŲ TAUTŲ
Tai
yra
pirmutinis
naujasit0
'
potvinio
turėjo
b
j
gli
iš
jėgos
visuose
pasaulio
fronveik
visi pečiai stovi šalti?
Justicijos Departamentas
iki
TARYBOS.
gmklas sukonstruktuotas šio savo namu ir likti be pašto- ;u?se but«. ?P™P>ntos gmkBuvęs republikonų kan._. «.
rrieSivb^e veiida ™ifio1 visuose karo *<»>«"** karo metu ir, turbut jokia & Nuotoliai sieks daug laĮS, amunicija maistu ir kipnesyaktjmnę veiktą yra,
la}
Punaikįno io,573
didatas i prezidentus, Wen- ŽADA PAKELTI PIENO
*9 darbo
dolerių. Daugely tais būtinais dalykais,
traukiam! atsakomybėn. 33;^ orlaivius
KAINĄ,
atlikti taip greitai, .kaip vietu ^rėj
v.
Pereitas Kongresas
yra dell L. Willkie, pasakė per
asmenys ir vienas
radiją
prakalbą
reikalaudaVVashingtono
kainų ari
paskyręs karo tikslams jau mas, kad Susivienijusios ministracija leido
baj fabriį'uose.
Yorko savaitraštis, būtent, PITTSBURGHE UŽSIDA Amerika.
pakelti
220 bilionų dolerių. Da ne Tautos sudarytų vyriausią pieno kainas Chicagoje
“Evening Enųuirer.” Visi RĖ KARO DIRBTUVĖS.
ir
visi tie pinigai išleisti, bet karo strategijos Tarybą, New Yorke. Dabar kalbajie esą kaltinami sąmokslu
Prezidentas
Išbarė
AMERIKOJ RUOŠIAMI
puldyti dvasią ir kurstyti Dėl kilusio potvinio, peMašinistų Unijas. KARININKAI EURO- ^pskaSi^mm^ais'meSs
tarp ginkluotų jėgų nepa- re^ sąvaitę Pittsburghe tu. PAI VALDVTL
. Amerikai reikės $90,000,
_ ir maištą.
įrėjo užsidaryti kelios dirb- Prezidentas Rooseveltas ši
klusnumą
mano,
kad sudarius
tokią mas ineisiąs galion nuo baŠiomis dienomis Ameri- 000,000 karo reikalams.
.
.
...
Dvidešimts aš’tuoni jų bu-j^yės^ Jęuriosj^mma karui panedėlį mušė telegramas
kos spaudoje pasirodė žinių,
l,aU>ai galimas daiktas Ia-ytą; mes £aletume kar- landžiu 1 dienos.
mašinistu
unijom
vę jau pirma u apkaltinti I reikalingą medžiagą. Mies dviem
--------------to gatvėmis plaukiojo poli San Francrico mieste irašt- kad ^eitu Iaiku m lsų kari' ^ad šis Kongresas pailgins tais pasimokinti šio to net
priešvalstybiniu veikimu.
Ankaros
radijas praneša,
Hl?jlši"bara?dTraidukė-Pinkai bus niošiaini oku-.;r dalbo sąvaitę Amerikos
kunccĮųnras^
Be to, esą kaltinama daug cijos laiveliai. Ohio upės
kad nišų laivynas pereitą
ėda limo ir karo darbo trukdv- Pu°tiems Europos kraštams darbininkams. Jau kalbama, JAPONAI NETEKO 1,286 sąvaitę smarkiai bombarda
organizacijų, kurios leidžia vanduo čia pakilo 36 pėdas.
mu. Viena
in nriklauŠitos
ži- kart
kad vietoj
vietoj 40 valandų bus
mu.
Viena tu
tu imi
uniju
plikiau- tvarkyti
L\aiK>u po
P° karo. O1M
'S: z,1_
ORLAIVIŲ.
ar yra leidusios priešvalsty-' ____ ___ _
vo vokiečiu susisiekimo liniso
Amerikos
Darbo
Federanjos
su
>
<e
‘
e
.
didelio
susidoįvesta
48
valandų
darbo
sąbinę literatūrą.
NUBAUDĖ KUNIGĄ UŽ
Aliantų
karo
vadovybė
jas
jg Juodos Juros.
vaite.
crjai, o kita—CIO. Prezi mėjimo Anglijoj.
Apkaltinimo aktas sako? GIRTĄ VAŽIAVIMĄ
Australijoj skelbia, kad nuo _________________
to laiko, kaip japonai pra “KELE1VIU1” REIKALIN
kad šita priešvalstybinė vei- Pittsfield, Mass.—Už tai, dentas savo telegramose sa
PLIENO FABRIKAMS
dėjo Pacifike karą, iki šių
kia prasidėjusi 1933 metais:kad būdamas girtas važiavo ko, jus stabdydami darbą SUNAIKINO 200 ROMGAS ZECERIS.
MELIO
VEŽIMŲ.
STINGA
DABININKŲ.
tiukdot
pristatymą
į
karo
metų jie neteko jau 1,286
ir buvo tęsiama iki šiol.
automobilium, kun. Charles
Zeceris, kuris moka statyt
Londonas praneša, kad
Plieno fabrikantu maga- orlaiviu.
Tarp kaltinamųjų asme-B. Lawrence ši panedėlį čia frontą reikalingos medžiaskelbimus
ir nusimano apie
nų yra ir rusiškų pavardžių, buvo nubaustas $35 pabau- gos ir žmonių. Darbas buvo Aštuntosios Armijo- motori- žinąs “Iron Age” praneša,
HITLERIS
PRAŽILO.
kitus
spaustuvės
darbus, lai
žižmaieff arba žižmarova. da. Jis buvo areštuotas pe- trukdomas laivų statyboj, zuoti dragūnai Au koje pa- kad plieno ir geležies darbų
Stokholmo laikraščio “Al- atsišaukia į “Keleivio” ad
Board
taipgi
pa- sivijo bėgančią ’lommelio fabrikai
negali
padidinti
ga
Bostono laikraščiai paduo- reitą subatą, kuomet štato War 7 Labor
“
•
7 — * 1
i
••
•
7
Rašydami, prakorespondentas ministraciją.
ministn
da iš viso tik 5 pavardes, to- policininkas pastebėjo ji kė smerkė mašinistų elgėsi, ku- armiją ir smogė jai iš užpa- mvbos, nes jiems stinga dar- lehanda”
kai
ir
kaip ilgui toki
dei tuo tarpu da nežinom, verzuojant automobilium Į rie nesiiaiko padarytos dar- kalio dideli smūgį, unaikin- bininkų. Tuo tarpu Karo praneša iš Berlyno, jog ka- neškit,
’ ' 200 vežimų,
~
J“mi Gamybos direktorius Nelson ras pridarė Hitleriui tiek ru- darbą dirbot.
paimdam
ar lietuviškųjų penktakojų, risas vieškelio puses. Teisme bo sutarties ir trukdo 1karo darni
Keleivis, 636 Broad^av,
yra kaltinamųjų tartie, ar kunigėlis prisipažino buvęs pastangas. Karo fronte ka- 20 kanuoliu ir d; i T belą fc-lžada šiais metais padidinti pėsčių, kad paskutiniais lai
kais io galva pradėio žihj, j South R
Mass,
reiviai negali stroiknnti,
p-Ju
amvba d\ įgubai,
re,
įgirtai.
z
a

a

i

Valstybės Departamentas
IVashingtone
Bal
VVashmgtone išleido “baltaJ3 Rnygą” kad supažin,. .. Amerikos
.
..
dmti
žmones su
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Kur Ąmerikioliai Dabar Muša Japonus
"‘■KIO

*•

n

MANO PASTABOS.

Jau kelis kartus patėmi-lkur tarp kitko rašoma, kad
jau komunistų “Laisvėje,”, kalbėjęs A. Bimba, bet nei
"Kaip jau minėta, oficialė
kad Hitleris užpuldamas ant;apie “Keleivį,” ' nei apie
ARDOMOJI MASKVOS
Jugoslavijos valdžia Londone
Lenkijos pradėjo si karą,-“Naujienas” visai neužsimiPOLITIKA JUGO
nėra
liaudies
valdžia,
kuri
ne
bet apie Staliną, kuris taip- RęS> j,. tas labai nepatikę
SLAVIJOJ.
tik kad nesirūpina išlaisvini
gi užpuolė Lenkiją,
LąL- vietiniams komunistėliams,
Kai Hitlerio mechanizuo mu Jugoslavijos, bet dar ban
ves
pisonai nei gu-gu. , .
. •
tos gaujos užėmė Jugoslavi do užgniaužti partizanu (ko
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siems
žinomus
Įvykius?
Sa-į
minėtų
laikraščių, tai butų
x ^';o:
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tuoja. Kitais žodžiais sa ehailovičių.” (žiur. 1942 m.
no. Kam reikia plačiai žio-?is pagelbėti^ Lietuvos žino
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--------------------------------------------------------------------------! lietuvybe ualaikvti ar beir klus nors kom!tetus> tarybas
riai naikina okupantus visoTuo tarpu gi Maskvos Autorius pastebi, kad Stali rru kartu, nes Smetoną ‘išrinyfoką TrUmpai\prdi\įinti Bet kaip tik pekHa{'.Xe’ ™ek°
kiais budais. Ginklų ir amu- agentų organizuoti Jugosla- no Rusija via jau daug kito ko Seamo mažuma, neturėda—_ —
įeitame SLA seime buvo nu- ”aas neveikiame. Tode. ir iš
nicijos “četnikams” pristato vijos komunistų “partiza- kia, negu buvo Lenino Ru manot Konstitucijoje nusta“Naujienos paretkajavo, i tarU
po 15 centu l0/*0’ kad “e sukai apie
Amerika ir Anglija, o mais- nai’ yra tikra talka Hitle- sija. Tuomet ji buvo komu tyto kvorumo savo posėdyje! kad komunistas Andrulis; 1 a- uh nalaikvti <siL Lietuvą yra daugiau politisto paiupina patys Jugosla- riui, nes jie kovoja prieš nistinė, destiuktyvė ir in“Ar reikia stebėtis, kad tas paaiškintų, “ar jis gaudavo UjvierTijime jaunuolius ka- ki? negu labdaringivijos žmonės.
gen. Miehailovičo vadovau- tei nacionalistinė, o dabar uzurpatorius paskui apgavo iš Gestapo atlyginimą
taį vįgj patentuoti
,r . , .
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Jugoslavijos valdžia, ku- jamus četnikus. Jugoslavi- jau daugiau kcnsLuktyvė ir savo rėmėjus, susipiovė su sa- propagandą Hitlerio nau_ tautininkai
sušuko- gevalt’
N.ai kuiie sako, Kad pra
i ią Maskva senai jau “likvi- jos četnikams ginklų prista- nacionalistinė.
šo partneriu Voldemaru ir su- dai ‘Vilnies’ puslapiuose, ar.^r jaj ne gėda?
eitas SLA seimas neatstovadavo” Hitlerio naudai, yra to aliantai, o komunistų
S----- L_
v o visų kuopų, todėlei ir tie
Rusija šeiiasi iš komuniz naikino paskutinius konstitu- dirbo ‘iš pasišventimo’?”;*
pasitiaukusi i Angliją. Ją “partizanus” ginkluoja Hitcinės
tvarkos
likučius
—
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Andriulis
tyli.
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kaip
tie
1? centų kariams nelegališpr i pažįsta ir Londonas ir leris. Tai yra ne prasimany- mo ii krypsta i kapitalizmą, santvarkos. kurią jisai buvo
----------žvirbliai šakose—čirškia ir kk Bet kažin, ar bent vienas
Washingtonas.
Jugoslavi- mas, bet faktas, kuii oficia sako Wall Streeto finansi iškilmingai prisiekęs saugoti?
Hitlerio
naudai
išsijuosius
čirškia
apie antrą frontą. SLA seimas atstovavo visalios “eetnikų” vadas, gen. liai Londone patvirtino Ju- ninkų žurnalo rašytojas.
‘Ar reikia stebėtis, kad ap- dirbo ir "Laisvė. ’ Todėl Tui but jie vis dar nori pra- kuopas? Tačiau visų seimų
Michailovič, yra tos valdžios goslavi.įos
•įjos valdžios atstovas.
link uzurpatoriaus ‘sostą* su-' “Naujienos” ir jai pastebi: žuties Anglijai, ___
kaip to gei nutarimai būdavo teisėti.
"Rusija jau nesigilina į re
narys.
Štai jo žodžiai:
---------tz------------------pradžioje.
Kuomet ^a* kodėl jau tik Pittsbursispietė kyšininkai, vagys ir“Ar ji dabar yra nacių kont-' dė ’karo
Maskva, kuri pirma buvo
"Jugoslavijoj vokiečiai pa voliuciją. bet išeina iš jos. taip karjeristai?
Kad Lietuvos į rolės nusikračiusi, to nei Anglija katastrofiškai kovė- šho seimo nutarimas uždėti
pripažinusi Jugoslaviją Hit leidžia iš kalėjimų komunistus kaip ir Meksika. Po karo dide spauda buvo pažabota aršiau, Bimba, nei Mizara dar vi- si Norvegijoj, tai komunistu nariams po 15 centų yra neleriui,
dabai apsižiūrėjo, ir aprūpina juos ginklais ir lis skurdas, jeigu istorija kar negu ęaro laikais? Kad nekalti SUomenei nepaaiškino.”
matuška žindė Hitlerį. Ta- teisėtas, bet kiti vųri nutankad aliantų padedami “čet- amunicija, kad jie kovotų prieš tosis. privers rusus da dau-; žmonės buvo grudžiami į konda apie “antrą frontą“ jie pia’ privalomi, vistiek kad
----------nikai” gali savo tėvynę iš gen. Miehailovičo vadovauja giau gerbti nuosavybę ir turtą. centraęijos stovyklas, kankiashingtono valdžia nu-. nekalbėjo. Lengva žarstyti i»‘ ne visas kuopas atstovau
nacių vergijos išlaisvinti ir mus četnikus.’’
"Kaip vakarų tautos jau
ta? Patarlė sako: kas nori
narni žvalgybos urvuose ir tarė suvaržyti laikraštinės žarijas svetimom rankom,
kad jų vadas. gen. Michailo
pradėjo suprasti, jog daug da šaudomi ?
mušti, tas ir lazdą susiranj popieros gamybą 1943 me
Jugoslavijos
įvykiuose lyku. kurie pirma buvo skel
vič. gali atsistoti išlaisvinto
Skaičiau
“
Keleivyje
”
koda, nors ta lazda turi du ga“ Tas purvinas ir kruvinas tais. Didieji laikraščiai ir
krašto valdžiom priešaky. “Naujienos’ mato ty pačią biami apie Sovietų Rusiją, ne
Lukšių Juozas.
magazinai gausią 10 nuo į espondenciją iš Scrantono, lu.
Generolo Miehailovičo va- taktiką, kuri buvo vartoja- visai buvo pagrįsti, taip ir Ru režimas, beje, nesugebėjo pa šimčių popieros mažiau.
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metikai ir Anglijai už Jų pa“Rusijoje buvo įvykusi re- kurią jie pirma buvo atmetę.” smau£^-visų gyvųjų tautos
iėgu. Lietuva darė progresą
galbą. Bet ji negalės but dė- ,oliucija> kuri nuvertė carizVidaus reikalų sekreto
Kalėdas praleidus.
Riausia savo priešus nugalė
Taip
rašo
tame
magazine
net
ir
prie
(Smetonos.
Bet
dik

rius Ickes sako, kad šios ša
kinga Maskvai, kuri Jugo- mą. Bet boiševikai pradėjo
Tik ką praėjo Kalėdos. tų. Tuomet atsigaus prislėg
slaviją buvo jau paaukavusi pilietini karą revoliucionierių L. O. Hooner. Jo straipsnis, tatūra be galo sutrukdė Lietu lies kasyklos dar neiškasa
yra skiriamas ne ko- vos pažangą ir uždėjo juodą tiek metalų, kiek reikia ka- Paviriiium žiūrint, jos niekuo tos musų krutinės ir džiaugs
naciams. Komunizmas Ju tarpe, reikalaudami tuojau su- žinoma,
^nunirtam
bet Amerikos dėmę ant jos skaistaus veido! »o pramonei.
nesiskyrė nuo kitu Kalėdų. mingai suaidės laisvės ir
goslavijoj bus palaidotas.
stabdyti karą prieš Vokietiją. piniguočiams, kurie iki šiol Dėl jos šiandien pasaulyje
.Ta« praėjo tuose pačiuose pergales varpai!
dos
J. Pakarklis.
Todėl Maskva dabar pra Kaizerio valdžia. matydama,
dideli pavojų iš komu- daugelis abejoja, ar lietuvių
Karo sekretorius Stimson kambariuose. Pavalgyt bukad
bolševikai
gali
atlikti
dėjo šmeižtų kampaniją
rizmo puses. Jis juos rami- tauta mokės demokratiškai ir laivyno sekretorius Knox vo gana, o kas nesiskupėjo, PER KALĖDAS ŽUVO
kad
pavojus jau vra. valdytis. Tai puikiausias argu padarė vienodą pareiškimą: tas ir prie valgių turėjo kai
prieš gen. Michailovičą. Už jiems dideli patarnavimą, nu382 GYVYBĖS.
sukti Maskvos propagandos tarė padėti Leninui nuvykti j eina, neg ir pačioj Rudjoj mentas Lietuvos nepriklauso per 1943 mes gerokai pa- ko. Dovanomis žmonės apsigramofonai dabar rėkia vi Rusiją iš Šveicarijos, kur
komunizmas Jiau
labai nu mybės priešams.
Associated Press surink„ . jisai
. ,. __________
______
žengsime karo laimėjimo dalino gal dar gausiau, negu
^aro j j vįsaj įg
sose šalyse, kad gen. Mi- tuo metu gyveno. Kaizerio bju|-0, Q
“Todėl darosi skaudu, prisi kryptinu, bet turėsime dar kitais metais. Zurzėti galėjo tomis žiniomis, šįmet per
i§sį§ers.
chailovičas “neatstovauja generalinis štabas davė spetik tie, kurie nepagalvojo, Kalėdų šventes Jungtinėse
minus tą nelaimingą 1926 me daug sunkių kovų.
ciaių
vagoną,
bolševikų
vadui
liaudies,” kad jis esąs jos
--------------kokios buvo šios Kalėdos ki- Valstijose žuvo 382 asmetų gruodžio 17 'dieną. Morali
“išdavikas,” “Hitlerio a- ir jo draugams, kad jie galėtu LIETUVOS PERVERSMO niu atžvilgiu ji buvo blogesnė, ILLINOJUJE SUSIKŪLĖ tu kraštu darbininkams.
nvs nuo visokiu nelaimingų
pervažiuoti per Vokietiją ir
gentas” ir tt.
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negu 1920 m. spalių 9-toji
Štai, keiiątas antgalviu iš pasiekti Rusiją.—nežiūrint to.
’KUoiftel . Lietuvą keteko Vil
Dixon, III.—Pereito ne- buvo linksmios ir Ameriko- ; ‘ lų n®'altPese 236 žmones
1942 metų “Laisvės” 281- kad Vokietija buvo karo sto 1926 metų gruodžio 16— niaus. ’
17 naktį Lietuvoje buvo nu- ■5
dėldieni0 naktį čia susikūlė je. wNebuvo linksmios, nes buvo užmušti.
mo numerio apie gen. Mi vyje su Rusija!
Kaizerio generolai nepaisė versta žmonių išrinkta de- .. “Rriež. paskutinius. dyjejus- du traukiniai. Eidamas iš milionai šeimų, jų tarpe
chailovičą, kuris dabar nai
NAUJAS FAŠISTŲ DIkina Hitlerio gaujas Jugo nei to. kad Leninas dėjosi esąs inokltatinė valdžia ir išvai- trejus metus Lietuvos žmonės, Chicagos pašto traukinys į- daug ir lietuvių šeimų, pasi-,
REKTORIATAS.
kraštutiniausias
revoliucio- kytas seimas. Minėdamos tą deją, tapo dar labiau apgauti bėgo į greitąjį San Francis- gedo savo taipe sūnų, broslavijoj :
ir nuskri&usti. Tačiau reikia co traukinį, kuris stovėjo lių arba šiaip jau mylimųjų.1 Berno žiniomis, Italijos
nierius’. Tikrumoje bolševikai ivykį, Naujienos rašo:
‘•Partizanai kovotojai ir fa
tuomet dirbo kontr-revoiiuci"Lygiai prieš 16 metų, kaip tikėtis, kad sunkioje kovoje ant bėgių. Du žmonės buvo Prie šeimyniško stalo per fašistų partijos direktoriate
šistų stebulės špykiai.
prieš hitlerininkus, pavergu užmušti ir.2J sužeisti.
Kalėdas jų nebuvo. Jie leido įvyko žymių permainų. Mus
‘‘Išdavikas Michailovič tai jai naudingą darbą: jie sten- šiandien, nedorų sąmokslipin- sius Lietuvą, jos liaudis skaus
--------------! Kalėdas visai kitokiose są- solinis, kaip vyriausis parti
gėsi padėti kaizeriui laimėti i kų klika nuvertė teisėtą. Lie
jų ‘didvyris’.
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slavijos šaulių muša nacius pasirašė separatinę taiką su 13 ar 14 metų. kurie po to
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chailovičą jie norėtų su
jaunų karininkų į Respublikos
Kongresmanas Hobbs sa-į širdys saulę pamilėję
neužjaučia, bet tikroji meilė išskridęs sąvaitė prieš tai.
naikinti. Tuo tikslu jie orga Hitleris, žinoma, daro ta Prezidento. Dr. Kazio Gri
turi didelės įtakos žmogaus AMERIKOS-MACOCHAS.
nizavo savuosius “partiza tai savo naudai. Bet keista, niaus’ namus neva pasveikinti V°r kad jisai siūlysiąs nau- Naktį plakti nesustos!
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perdaug nusiminti. Anot tos dais. Kaina ...................................... JOe.
liko musų rankos—
apvalysią Jugoslavija: gj vijos komunistai nebūtų si- veriu? ir pareiškė, kad Prezi- kalėjimu iki gJ\OS galvos, O Laisvos
patarlės, nėra to blogo, ku
sunkesniuose atsitikimuose Darbas užgimė naujai.
Michailovič, tai Jugoslavi- t0? . pragaištingos- kovo? dentas esąs po areštu!
ris neišeitų į gerą. Be skaus
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Michailovicą pra“Tačiau
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vauiami šauliai, tai “žiur- 9.®^’ •l®.l:Gru Maskva nebūtų žmonių, kurie tuomet manė, n‘a^ Matymai esą perdaug širdys kupinos aistros;
tinos gimdo kančiose, bet po
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įės.’’
jiems paliepus. Ir todel mes i kad šitokiu banditizmo
keliu delnus,
________ ___
_ už valstybės apgau- Mus krūtinėj meilė gludi—
to negali kūdikiu atsidžiaug
Komunistai nepripažįsta bijom ės. kad dėl sitos Mask-; įvykdytas ‘tautinis G!) pesu- dinėjimą bausmė retai kada Kraujas gyslose banguos!
ti. Po audros visuomet būna
CANTEEN
ir Jugoslavijos valdžios, ku- ^os politikos nekiltų tarp kis’ atnešiąs laimę tautai. Su ?i^kia 2 metų kalėjimo,
Ranka?
spauskim.
vargo
broliai,
S*edia.
Todėl
tikėkimės,
rią pripažįsta Anglija ir A- Susijungusių Tautų konflik- tais smurtininkais jie darė
kad ir po šitų Kalėdų kitos
VIETA MALONI IR STLTA
Ginčus meskime šalin;
‘sutartis’; jų kandidatas į ‘pre- KANADOJ DINGO^ORmenka. Komunistai negali tasbus
šviesesnės
ir
linksmes

zidentus’ Antanas Smetona Į LAIVIS $U 13 ŽMONIŲ. Juk visi dėl duonos kąsnio
jos pripažinti, nes, kaip
riiriia krypr
nės, kad demokratija bus Visokių Gėrimų. Alaus,
šiandien veržiamės pirmyn!
aukščiau sakėm, Stalinas
RUSIJA KRJ S- , buvo saikdinamas ‘Dievo visaBritų Kolumbijoj pereitą
kąrą laimėjusi ir kad musų gardžiai pagamintu Val
gių ir Užkandžių.
jau “likvidavo” ją Hitlerio į
galinčio’ vardu, kuomet jisai sąv«tę prapuolė didelis or- Mus akyse—šimtas saulių,
jauni vyrai vėl bus su mu
naudai. Todėl ir lietuviškie- New Yorko biržos maga- pasižadėjo ‘saugoti’ Respubli- Iaivis su 13 žmonių. Jis skri- Mus krutinėję—audra;
Čia gaunama ir “KELEIVIS”
mis. Tuo tarpu gi dalykime
ji Maskvos agentukai skel- žinąs “Exchange’’ gvildena kos Konstituciją. — tuo tarpu (j0 į Vanęouveij. bet tikslo Kelkim. ženkim vargo broliai— viską, ką tiktai galima, kad pavieniai* numirtais.
STREET
bia kazionoi Brooklyno ga-:klausimą, kokia bus Sovietų kai Konstitucija jau buvo su- nepasiekė ir apie jj dabar Po liuosybės vėliava!...
mylima musų Ameriką, mū- 90 MILLBURY
•
__
WO«<
FSTF);
M
AS3.
pietoj:
'Rusijos ateitis po šito karo. laužyta ir buvo trempiama an n$ra jokių Žinių.
J- N. gų antroji tėvynė, kuo .greiADmiralty
Is.
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RAS SKAITO. RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO
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Trečias Puslapis

KELEiyiS, -SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETU'

G YVENIM AS

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NETEIKIA i

garsinimais tepasirodė po
Sudegė i(/ Žmonių
Keliūtas Smulkmenų Apie Oak Forest
rinkimų.
Vargšų Prieglaudą.
Ta parapijos istorija tiek
netikusi, kad iiir lamu
laiku rocjucį
išėjusi j
1 * u. i X*
Utur.ucį,
Chicago, Iii.
gas ne kaip
talentingas jį nebutų patenkinusi žmoOak Forest, IIL
veikėjų pasakė po prakalbėtoastmariens,
o
kaip
nenni.
Av.
.liūlio
naraniioa
kunių. Šv. J ui gio parapijos ku
Visi gerai žinome, kad
,,
,. ..
Oak Forest yra visai ma !ę. Po to, išdalino dovanas.
žmonės
nemėgta
..vv tih. e:zi- nigai ją rengė su didelėmis
lllUHVO XXV
Iii V-1 u. VC* kunigm.ų
1*1* U
i ;, •.auna.-.
i
žas miestuKas, neiOii nuo Galop, veikėjos lankė lietu
ir pretensijemis. Ypač gerus
laikraščių. Todėl kuniginiai 110 Pub.ižą, o ypač chorą
c
Chicagos. Jis tuo garsus, kau vius, esančius ligoninėje ir
arr.os v_de vii šei ius įupinosi uždėti. Nelaikraščiai nėra ir i&ipLine muzlKa.!eį picgramo:
jame randasi vargšų pue- juos paguodė ir suteikė do
Plot- Pw;u.
žmonių tarpe. Romiški ku- K
f?,*"/*'
"RT“' fayyzd^ui» sitenkir.o tuo, ką galima
giauda. Cia yra png.aūazia- vanėlių.
nigai iš kailio neriasi, kad keja^ syknj paraudęs cho- gauti chieagoje, bet traukė
mi visokie benamiai, sene Lietuvių Romos katalikų
juos išplatinti, bet žmcnės ‘3 ant €st*ac*cs plgv.i kuii JUOS Kįt„ miesto. Todėl iš
liai ir senelės, besveikačiai, bačnyčics kunigai pas mus
skaito ne jų, o pasaulinius no\s. .numeiT ka? choras
toiiia atsėio labai brangiai,
bedaliai, visokie gamtos a*- nesilanko. Mat, jie žino, kad
laikraščius. Taip yra dėl to, xed^ar b?\°
gatavi Galima sakyti, kad tie paraba visuomenės nu^kriausu mes vargšai, bedaliai ir pini
kad kuniginiuose laikraš-p.*??etl’ tai, Mas‘a-'kaį£u’ pi jos istorijos viršeliai yra
žmonės. Vieni jų šiek tiek gų neturim. Žino, kad pas
čiuose žmonės nieko gero ;lkdav0> sulaikydavo cMoią brangesni, negu mišiolo virdar pajėgingi, o kiti guli li mus atvykus, jiems niekas
neranda. Juose randa tik ku- “
nols klt* Perstatydavo. <šeliai.
goninėje ir laukiau savo pa dolerinių neįspraus į jų del
nigų garbinimų, pasigyrimų
“Drauge” keiiatą sykių Ir tarp tu, brangių viršelių
skutinės dienos.
nus. Todėl jie ųiusų ir ne
ir klerikališkos propagan- buvo rašyta apie tą jubilėjų Įsiūtatikias šlamštas.
Priglaudžiami čia vargšai lanko.
Virpšas.
ir sakyta, kad žmonės jį mi Spausdino kokioj tai apsileidos.
visokių tautų, išskyrus neg
Nors visi senai žinome, nės per ilgą laiką. Taip, mi dusioje spaustuvėje, kultos
rus. Nemaža yra žydų. Lie Vieša padėka iš Oak Forest,
raidės apdilusios, neįvairios,
kad taip yra, bet prie progos nės, bet iš antro galo.
Illinois.
tuvių skaičius ne visuomet
mašinos pasenusios. Todėl
velta ir pavyzdi paduoti.
vienodas, bet kartais siekia Gerbiamas “Keleivi! ’
Po šitokio liurbiško jubi
Štai, Chicagoje baigėsi šv. lėjaus stu engimo, parapijoj darba • technišku žvilgsniu
iki dviejų šimtų.
Mes šios prieglaudos įna
Jurgio parapijos auksinio prasidėjo visokios bėdos. liuibiškas. Ant kai kurių
Tie, kurie pajėgia, tai dar miai lietuviai, me.džiame
nuslan u iveduoja pakilusių
jubilėjaus minėjimas. “Ke Pii miausia metė
buojasi viduje aiba laukuo amstų patalpinti šiuos kelis
ia
mete
darbą
pabalanukiu ženklai, kai kur
leivyje” jau buvo rašyta, lapijos
se,
nes prieglauda turi dide padėkos žodžius musų gai
dzenno.ius, eu.is ynt pUc}apių marguliuoja
lę
farmą.
ka^.tą parapija negali pasiper
trumpesnes daibo
lingiems tautiečiams, po
“fingerprints,” Ši nuotrauka parodo Montrealo gaisrą, kuriame žuvo 10 gy
girti jokiais nuopelnai-- ir vaiancias dabar gauna dvi- presmano
Ne visi vargšai yra gimi nams Justinui ii- Viktorijai
vybių. Ugnis kilo dideiės pu ges metu lr tuojau apėmė 12
nių apleisti. Daugelį jų ap Mackevičiams,
kad minėjimas buvo ūsai gUį>aį daugiau, negu klebo- kai kurie paveikslai netiku triobesių.
turintiems
nevykęs. Bet kaip tas buvo Ras jam mokėdavo. Toliau, siai atsimušę.
lanko giminės ir di augai u finansų biznį po numeriu
aprašyta kuniginiam Drau- iezįgpavo praloto farmos Literatiniu ir istorišku Buvo jai; pamirštus lietuvis vai apgauti, šimtinės nenu atveža dovanėlių. įvairių 4192 Aicher avė., Chicago
tautų organizacijos irgi ap je. Giuodžio 29 d. brangi
£e. * lapkričio 27 d. tame vcdėjas. Rezignavo virėja, žvilgsniu Knyga yra be ver
mesi^ už dyką.
lanko savo tautiečius. Ypač ponia Mackevičienė aplan
laikraštyje parapijos klebo- paganau. rezignavo žak; ie tes. Spaudos Klaidų pndary- L. U. Kliubo narys Char
Daug musų jaunuolių jau žydai tuo pas*žymi.
nas M. L Knisas prirašė tijonas Visi laikės; iki jubi_ ta tiesiog nežmonisKų. Pa- les Tartilas tarnavo pirmam
kė mus šioj prieglaudoj gy
vyzdžiui,
yia
parašyta:
“
Jau
pasauliniam
kare;
po
karo
išė
jo
tarnybon. Iš 12
apie tai nebuciausių dalykų. jįjaus> manydami, kad po to
Iki šio karo pradžios i* venančius lietuvius, ir tai uu
ko ten 1’as3pia: susilauks pagerinimo. Tu -uo 189o metų pradėta di- buvo vėl sugrąžęs į Lawren- šeimynų turim jau 14 karei- lenkai geiai rūpinosi saviš vo jau 6-tas‘iš eilės jos atsi
• deli pasnuošimo dar bai, ku- ce’ą; pabuvęs čia dingo ir vių, o po Naujų Metų vėl 4 kiais. Siųsdavo daug laik lankymas. Visiems mums ji
Bankietas buvo toks sau- pagerinimu
nesusilaukę,
pagerinimų nešusiai
* i lems išleista virš $40,000,- niekas nekreipė į tai dėmė- ar 5 žada išeiti.
nus, kad vargu bet kur yra zignavo.
*
raščių, knygų ir atvykdavo dovanojo po 1 dolerį ir po
000 doleriu.” Kaip ten be- šio. Iš Kliubo išsibraukė.
buvęs toks. Valgiai primos
Jos. Šidlauskas. su dovanomis. Bet karui plytelę eokolado. Ta brangi
^aba:
paarėjo, kaip butų, bet aišku, kad šv. Jur- Spalių mėnesi Charles vėl
klasės. Patarnavimas kaip ..liurbiska
prasidėjus, tas lenkų labda- ponia išbuvo prieglaudoj
per jubilėjų £
O.,10A
. tvaika
.
. pei
pasiruošimo pasirodė Kliubo name, be
geriausiame viešbutyje. Pronngas dal bas tapo kaip kir virš 4-rių valandų, kol apėjo
CHICAGO, ILL.
giamo vedėjas F. Mastaus- atSiliepe į parapiją apstai- uarbams nebuvo išleista 40 au kaieivio uniformoj. Pa-į
viu nukirstas. Lenkų veikė visas ligonines, ii- kur tik ra
kas ištikrujų talentingas tai. Lapkričio ž J ei. buvo su- milijonų dolerių. Yra'ir dau- šikalbėjus su jvo, pasirodė! Mirė Izidorius Nausėda. jai sako, kad dabar esą daug do lietuvį, kožną apdovano
įengta vakariene jubilėjaus giau
p-įfln n^vatnvbin
k-arl jis
na jau
iau tamania
nevatnybių toie
toje ““istoriistori- kad
tarnauja 91
21 mo_!
me-J Nesenai Chicagos Bridve- svarbiau rūpintis savo tau jo. Su gražiausia šypsena
toasmasteris.
p,
•• ”.
i
, užbaigimui.
uz-uoiKiiiiui. Pasi;uosta su- .,oję,” bet viską negi sumi- tus. Bet dabar gavęs progą |
Parapųonai, perskaitę toif Dava!?ydinti 600
tos tremtiniais, kurių yra iš ant savo gražaus veido ji
atvyko pasisvečiuoti cia. Sa- ua, kuris seniaus buvo pla barstyta po visą pasauli, ne dalijo mums dovanas ir
EI tecią pasigjTtnią, r.us.ej
sįsįlaukta tik 1C» nėsi.
Tai toks ištiktųjų buvo ko: “Labai smagu atnaujin- čiai žinomas. Kadaise jis gu lemti tuos, kurie aprūpin sveikino su Naujais Metais.
įklausė: Kąm «a dabar su
k
-Drauge”
šv.
Jurgio jubilėjinis ban- ti su draugais pažintį.’’ Bet taikė laivakorčių ir visokių ti ir pastoge, ir maistu, ir Taigi dabar visi mes esame
atnaujinu tas žaizdas? Juk tažiau be
-c os ouvo kįfctas ir tokia tos parapijos greit ir vėl išvyko į savo pa- ieikmenu narouotuve" ant drabužiais, ir medikališka linksmus, nes visi tu: im cen
visi
gerai
,
, . žinome,
,.
. kad
. .,ten paskelbta, kad oa.yvrvo .'įstonja.
itigas Alabamoš valstijoj. ĮjSSS?“
buvo kaip sj’kis visai atbu- U;,,riai £moniu - Tai
ko_ ‘iaorija.”
33-čios gatvės, priešais lietu- priežiūra.
tų. Ir todėl visi tariam šir
Keliaujantis agentas.
M. Staki smx. ;vių šv. Jurgio bažnyčią, kur
lai.
visi
žinome,
kad
para,
•
Chicagos
lietuviai
nuo
sedingą ačiū ponams Mackekumgų_ lai Krasciuose
••
__ »1 — •
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“teisybė.” Todėl parapi jo
LAWRENCE,
MASS.
COLUMBU&
OHIO.
;
pusėtina
iš
j
o
praturtėjo.
kaisti dėl liurbiškiausios ne nai ir meta šalin kuniginius
vo tautiečius šioj įstaigoj. liausios sveikatos ir visoke
tvarkos jubilėjiniame ban- laikraščius, o ima pasauli Piaėjus Lietuvių Kliubo Sumažėjo lietuvių kolonija, lais laikais grinorių netru- Jais lupinasi ne vien artimi riopos jų biznyje laimės
kiete.”
rinkimams.
Praslinko jau daug laiko, ko- Nemokėdami anglų kal- di augai arba giminės, bet ir 1943 metais.
nius.
Netvarka ištikro buvo
Adventiniai atlaidai, ku- Stambiausia ir didžiausia kalP “keleivyje” nesimato bos’ Jįe e^avo pas Nausėdą, v isuomeniškes organizaci Už visus pasirašo:
liurbiška. Kai miesto majo
jokiu žinių iš musu koloni- ku?; visuomet rado ko jiems jos. Nesirūpina tik tie, kurie
Jonas Rusteika.
ras pasivėlavęs atėjo į ban- iie įvyko prieš pat Kaiedas, lietuvių organizacija Lawtai
ir
»eikėjo.
Jis
suprato
ateivių
labdaringais
darbais
dau

labai prastai, žmonių lvnce jj Jla Lietuvių Ukėsų ,<»• 1/esą pasakius.
jais-..isados ™;
kietą, tai jis ilgai turėjo sau išėjo
Kliubas
Jis
turi
giazu
aidemus
M
kolonija
jau
pusėtinai
!
^
lkalu
’
s
¥
J
ais. visados gra giausia giriasi, butent lietu LAIŠKAS REDAKCIJAI.
visai
nedaug
teatsilankė
ir
sėdėti, žvalgytis ir žiūrėti aukos buvo menkos. Todėl
«:a^„ ™ sumažėjo. Vieni jau išmiiė,
maloniai apsieidavo vių romiški kunigai. Šiaip
Gerbiamoji Redakcija!
kaip kiti valgė. Laukė apie sekmadienį, giuodžio 20 d., iį namą prie Beikeiey gat kiti išvažinėjo kitur. Liko ir su šypsena patarnavo, to jau Chicagos lietuviai oigavės.
’
iai
yra
visų
lietuvų
20 minutų iki jam at.iešta pialotas labai išbarė parapidėl jam ir biznis sekėsi.
nizuotai atvyksta pas mus Aš, Juozas Vaivada, mel
šio to valgyti. Gal iis ir visai jonus už “apsileidimą” ir iawrenciecių centras. Cia’ ^k aP*fe Į2 ar 13 šeimynų,
Nausėdai nepatiko, kad j
kai tų į metus. Prieš džiu įdėti “Keleivin” mano
nebūtų nieko gavęs, jei ne įagino, kad šių metų kalėdi įvyksta įvairus musų paren- kurios turi nuosavus namus, mirė lietuviai buvo laidojapapi astai atvyksta prašymą. “Keleivy” buvo
Musų žmonės sensta ir
vienas parapijos komitetnin nė kolekta butų gausesnė, girnai, baliai, vakarienės.
i------- -fmansfoninko rašyta apie pamirštus nelai
Rasiaiuoju
laiku
prie
Kliuiu
<į
ias
,
j
au
amžinam'pasin
>
i
,
1
«
n
įų
ir
airių
kapinėse,
i
kss. Šis matydamas, kad kad padengti trukumą at
ičiaus žmo- mingus musų tautiečius, ku
bo dedasi daug jaunimo; ;iui. štai, mano draugo zmo- l<*lžl J1S sumanė Įsteigti lie- uu-uno inatKev.ei
majoras sėdi ir žvalgosi nu laidų.
rie įandasi Marylando džio
jau ir komitetuose didžiuma ^a chgo jau perkelis metus. iuvių kapines. Ir ačiū jo pa-Įna b ..k^k?f^Pam va\^ui vininkų senatorijoj. Jie pra
bėgo į virtuvę. Bet nei gas
Dabar dar vienas nemen- buvo jaunuolių, tik dabar Jisai maievojo savo namus sidarbavimui ir pastangom, iasmem?kai įteikia po doie- šė, kad kas aplankytų juos
padinės, nei veiterkos nepai
sė io prašymų, kad reikia kas dalykas. Ryšium su pa- iškilus nelemtam karai jau- jr nukritęs susižeidė. Abiem 1903 metais buvo atidarytos!1111^;
nors laišku. Taigi aš jiems
Kazimiero Lietuvių Ka Šįmet prieš Kalėdas mus parašiau laiškelį. Dabar gamajorą aprūpinti valgiu. Ta lapijos ju.bilėjum buyo ren- nimas gerokai sumažėjo. Iš leikėjo gulti ligoninėj. Išgu- Šv.
aplankė Biidgepoitc lietu-,
da komitetninkas surado giama parapijos istorija. Lietuvių Ukėsų Kliubo išėjo įėjo keiis mėnesius. • Vyras pines. šiandien ir jis pats vių Amerikos Rau dono jo i vau iš jų atsakymą. Jie labai
vieną vikarą ir pasakė jam Kunigai aiškino, kad ji bus karo tarnybon 10 jaunuolių sugryžo da nepasveikęs, tuo tenai ilsisi.
Kryžiaus vienetas po Sofijos ’ dėkoja už laiškų, bet skunNausėda mirė jau ne toks Baitkus vadovybe. Atvyko džiasi, kad esą labai biedni.
reikalą. Tik tada šiaip taip išdalinta per jubilėjaus ban- narių. Jų pagerbimui Kliu- tarpu mirė moteris, l'ada
Įlietą. Parapi jonai laukė ir bo mažojoj svetainėj yra is- nuvažiuoja žmogbs ant ka- gaisus nei turtingas, kaip se- su to vieneto choru, kuriam Užmiršo juos visi giminės ir
majoras buvo aprūpintas.
. .
....
nesulaukė.
Prichologinis kabinta vėliava sa 10 žvaig-!pinįn įr nupefc du lotu— nian būdavo. Užėjusi depre- i vadovauta prof. A. Pocius. draugai. Jie neturi iš ko net
O šiaip jau publikos pa- momentas buvo praleistas, ždžių. Kliubui priklauso di- yjena savo žmonai, o antra
ja jį skaudžiai palietė.
Atvyko to vieneto ir dau- pašto ženklelių laiškams nu
tarnavimas buvo tikraiske- Apvilti tapo ir tie, kurie da- dėlė garbė, kad savo narius!?au. Paskui jis nutarė pastasipirkti. Neturi nėi skustuvų
Lietuviams
Lai jam būna lengva A- ?Tau^ veik.ėiu.
.
biškas. Buvo tiek irtiek Vė sveikinimus ir skelbimus, atjaučia: užmoka už visus tyti akmeninį paminklą. Bet
barzdoms nusiskusti, nei šežemelė
!vargšamsdainų
choras
padainavo peteliu
žmonių, kurie nesulaukepa- ypaę apvilti buvo po’itikie- narius, tarnaujančius Dėdės, kapinių perdėtinis neleidžia pmerikos
—— —
— jo Kpaties
“s’ltautišku
ir ua<riedoio
dantims nusivalyti,
tarnavimo ir išėjo negavę „a, ,r kandidatai, nes kr.yga Šamo tamvboi. mėnesines,nt dviem įkurtose kapmese.
iminės^riesmes. Teliates nei miilo. Labiausia jiem4
nei paragauti tų “jubilėii- £U jų sveikinimais T pasi- duokles, ir kada tik yra renetų. Sako, reikia turėti tris
Savo laiku ponia Nausie-------- tiuksta pančekų ir drapanų.
___ •
i
• •
x
*
7 _
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nių pietų.” Bet ir tie, kurie
.—==z=z-=
giamos kareivių išleistuvės, lotus, tik tada galėsi pamin- dienė irgi buvo žinoma savo PASKIRTAS RRIE UtSIENIO Prašinėti iš svetimtaučių jau
gavo, negalėjo būti paten
PRATINASI AUKŠTAM svetainę duoda veltui.
klą statyti. Mano draugas veikla visoj Amerikoj. Ji
nusibodę. Ligoninėj esanti
ŠALPOS.
kinti. Valgiai buvo sudžiū
SKRAIDYMUI.
Kliubo valdyba yra ren nusipirko trečią lotą ir užsi- yra daug pasidarbavusi be
krautuvė, galima reikalingų
vę, be skonio. Buvo skelbta,
kama balotais, taip kaip sakė paminklą iš raudono tuvių ii Lietuvos labui. Jos j
daiktų
nusipirkti, bet reikia
kad bus kalakutienos, bet
miesto valdininkai. Politi- akmens. Suderėjo S25J už pastangom buvo suorgani-!
pinigų.
žmcnės valgydami visaip
nių uzsivannejimų dėl vie-,raudono akmens paminklą zuota d2Ug draugijų, kurios
Iš viso Xa;ylando valsti
juokavo. Vieni sakė '’algą
tų nėra, žiūrima tik organi-J ir davė $100 rankpinigių, šiandien y: a patekusios į kiaviena, kiti valgą veršieną
jos
sanatoriioj esą 6>.O džio
zacijcs reikalų ir jos gero-;Paminklų kalikas sakė. kad tų rankas. Poniai Nausiedie-i
vininkų.
Lietuvių esą 12
ir tt. O viri buvo užsimokėję
vės. Šiems metams valdyba [ t ž sąvaitės-ki s paminklas r-c- u; visą tą triūsą nei tm-;
žmonių: 10 vyra ■ ir Cmopo penkinę. N’e vienas para
buvo įenkama 20 gruodžio, giau stovės. Bet Tnraėjo jau i karnos
nagarbo- neliko, i
terys.
pi iona^ buvo Įkalbėjęs banIšrinkta: Antanas Snapaus-^ mėnesiai, o air.inkio kaip Mat, atsimainė laikai, ir ji;
kieto tikietą ir tiems, kurie
nirro.; R. Mikolaiti?, nėra, taip nėra: Paminklų kaitų su jais. Nelabai senai 1
kas, pirm.;
Butą labai gerai, kad ge
niekados į parapijos pramo
vice pirm.; Peter Penkus, dirbėjas sako ved, pamin ji kandidatavo i miesto urė-Į
ros širdų = lietuviai su.š?Ip ų
gas nesilanko. įkalbėjo sa
fin.sek.: A. Večkys, p.ot. klas suderėta< iš raudono
vienok nelaimėjo.
tvos nekrimingvs savo bro
kydami, kad viskas busią
sek.; W. Legunas, lžd.; Al- akmens, o raudoni akmenys
Raseinių Magde.
kus. Jie prašo naga'bov
be galo gražu. Dabar tie na
bin Galubickas, globėjas; Amerikoje n-;uga, reikia
Dsug jic'r c nereikia, b t bu
bagai r-ara pi jonai gėdisi ie
ligonių prižiūrėtojais išrink traukti iš Itai s, todėl reiICHOLSON. PA.
tų r erai. kad io tu etų ke
susitikti su tai • pažystamais.
teiias ari’- Mir.
ti K. Kasiulevičius ir A. Ma iria palaukti,
babą centų no"? įpikaTnilgameti'; “Keleivia”
tulevičius. Maršalkos: A. darys.
Tikietai buvo sunumepianFiem® daiktams nusi
ska.tytoj J3.
iraugas
turi
Akulonis ir F. Lenčiauskas.
Tas mano
pirkti. Jiems galim.” ra’rli
riuoti ir buvo aiškinama,
Pi ieš Kalėdas čia buvo
Beje, Kliubas veda visų dvi dukteris ir du žentu;
kad piimiausia pirkusieji
šiuo adresu: PrW Tankus
kai iuomenėn išėjusių narių abudu didelio ;:mato vyrai: palaidota Jonas Katkevi
State Sanatorium, Mrv'vhrd.
gaus geriausias vietas. Bet
kitas
muzičius,
ilgametis
“
Keleivio
”
sąrašą ir kareivių atvaizdai vienas lakun3
Jucza- V-iimda.
tos tvarkos nesilaikyta. Ne
dedami po stiklu. Katrie da kantas; abudu statosi daug skaitytojas ir draugas. Ve
buvo pagerbtas nei profeso
nesate pridavę paveikslų, žiną ir gatvėje lietuvį susit'- lionis buvo gimęs Lietuvoje
rius K. Pakštas, išgarbintas
Pirkit Karo Bondsus ir Štam
ši
nuotrauka
parodo
kokiu
priduokite Kliubo komite kę lietuviškai n< kalba, o lie- 18£9 metais, o mirė 1942 William Hcdson, buvęs Ncw pas. Kas savaite Įdėkit i jnoR
katalikiško jaunimo vadas.
Nabagas, jis turėio sėdėti budu yra pratinami lakūnai tui, ir iis įdės į tuos rėmus tuviškai rašyt ir skaityt su- metų gruodžio 20 d. Apsir- Yorko miesto labdaros komisio- nemažiau kaip dešimtą savo
paprastu
kūmučių tarpe. aukštam skraidymui, kur būna jūsų sunaus ar brolio at vis nemoka; jt igu mokėtų, go plaučių uždegimu ir nuo nierius, dabar yra paskirtas prie uždarbio dali.
tai neleistų uošvį taip leng- to mirė.
Skaitytojas. komisijos užsieniams šelpti.
Mastauskas ėjo savo parei- skystas oras.
vaizdą.

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS JURU
LEJUS IR JO ATBALSIAI.
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Maikio su Tėvu

— Tegul bus pagarbintas,
Maik!
—Labas, tėve! Ar daug
gavai dovanų Kalėdoms?
—O kodėl tu toks cekavas?
—Ar nevalia paklausti?
—Kažin, ar tik ne tu pats
man tą prezentą atsiuntei,
kad nori žinoti...
—Apie koki “prezentą“
tėvas kalbi?
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ketvirtas Puslapis

Amerikos Armija Prižiuręs
Tvarką Išvaduotose Žemėse

\ okietiją sumušti, bet po
kaio pasitraukė iš Europos,
nepaisydama kas tenai to
Šiomis dienomis paaiškė liau atsitiks.
ŠĮ syki padėtis Europoje
jo Įdomių dalykų. Pasirodo,
..ad musų Amerika ruošiasi bus daug painesnė, negu ta
Anlanto Čarterį vykinti ne da buvo. Dabar kone visos
vien tik gražiais žodžiais, mažesnės Šalys yra okupuo
tos. Jų valdžios yra pasitraubet ir ginkluotom jėgom.
jau
vra
ruoku®'<* I.“**?! arba visai
Tam tikslui
ink-ai kurie Pa*rikusios. A įsuomenes oršlami * ir karininkai,
įanizacijų nebėra. Ūkis suvadovaus Amerikos armijai griautas;
S.
-UL,
gyventojai ištrem !
išvaduotose žemėse. Columbijos Universitete
(New ti. Visa tai reikės atstatyti i
Yorke) yra jau Įsteigti tam normales vėžes. Kas gi tuo i
tikri kui sak Kita vieta esanti luP‘nsls’, jeigu okupantai'
Charlottesvillėj, kiu- tokie Parauks ir nebus tvirtos
eksnertai vra košiami Vie ?ankos, kuri tvarką palaiky
ta penai via lUObiami. vie
., . npnraHėą a kvintai
~r ^P^des įsiaisvmtas
r.a mokvkla Amerikos karisalis
kas kitas grobti:
ninkams ruošti vra įsteigta
Kad išlaivintoms tautoms
kį® ^it^bMoaL Rotei6 vodkojomif,dAmerikos°įX;
ne kas
..
ka. kitas,
Kita., bet
bet pats
nats Rober
Kobei , x
joms aptas Pattersonas, Amerikos luotos ?Pekos ,^uos J°ms aPKaro Departamento valdi saugą ir pagalbą.
ninkas.
Tai yra be galo linksma
Šitas musų Amerikos pa- žinia lietuviams ir kitoms
sumosimas bus linksma ži Pabalcio tautoms!
nia ir Lietuvos žmonėms,
NACIAI ‘GIRIASI NU
kurie bijojo, kad po karo
juos vėl galės pavergti Ru SKANDINĘ 1.283 LAIVUS
sijos bolševikai.
Berlyno radijas paskelbė,
Prezidento
Roosevelto kad per T942 metus Vokieta nuo tokios pavietrės?
’ — M iši o tėve, nieko ne- valdžia nenori, kad Ameri- tijos submarir >s ir orlaiviai
kos pastangos nueitų nie- nuskandinę 1.283 Anglijos
gelbės.
—Ar tai tu sakai, kad mi- kais, kaip nuėjo po pirmojo ir Amerikos prekvbos laišios niekam nepamačija?
pasaulinio karo. Tada Ame- vus, kas sudarą is viso
—Niekam, tėve, išskyrus rika irgi padėjo aliantams 7,955,000 tonu.
kunigus.
—O ką kunigai gauna iš
FARMERIAMS PATARIMAI.
mišių?
—Iš mišių jie negauna KAIP GELBĖTI GYVULIUS laukus ir jų arti nepalikti. Jei
nieko, tėve, bet už mišias
GAISRO METU.
žmonių maža ir gaisras plečiasi
gauna pinigų. Tai neprastas Gaisras jau savaime yra di- greitai, gelbint gyvulius reikia
biznis, juo labiau, kad poli- dėlė nelaimė ūkininkui. Tačiau prisilaikyti ypi/.ingo atsargumo
tikieriai pakuosuoja juos ir toji nelaimė pasunkėja, jei kar- ir apdairumo. Arą žinomas toks
nuo mokesčių.
tu sudega ir ūkio gyvuliai. To- Įsidėmėtinas atsitikimas: 14
pi 
—O kodėl politikieriai dėl pravartu yra žinoti, kaip metų vaikas ,p< r dvidešimts mi
naciu suspėju paiiuOSuvli
tokie. geri kunigams?
juos gelbėti.
o
Išlaisvintoms taatoms bus
duota proga laisvai
atsistatyti.

—Ogi apie tą pypkę.
—Ar gavai naują?
—Verčiau neklausk ba
ziastis ima. Jeigu žinočiau
ltas toki durną šposą padaie, tai dali buk duočiau per
marmuzą.
—Ka? gi atsitiko? Ai
bukas be skyles?
j-jos
—Cibukas su skyle, ale Į
—Tai išeina. Maike, kad
jei nakties metas, gnžta trukęs nors 2 minutes ilgiau, bu
pypkę buvo Įdėta levorvelio čia yra kaip ir koks raketas? atgal Į degantį trobesį ir juos tų netik nesuspėjęs išvaryti at
labai sunku atginti nuo ugnies. rištų gyvulių, bet ir pats vargu
gilzė ir ant viršaus uždėta
—Taip ir yra, tėve.
Toks
gyvulio elgesys aiškina- ar besuspėtų išsinešdinti sveitabako. Kaip tik užsirakiau,
—Orait, Maike, kitą syki
tai kad davė ekspliozija, tai tu man daugiau apie tą biz- mas jo instinktive baime, sako- kas. nes Įgriuvo tvarto stogas ir
ir pypkę sudraskė, ir feisą ni paaiškinsi. Dabar as turiu ma. panika. Dėl to gyvulių gel lubos. Šis atsitikimas narodo. i
bėjimo reikia imtis nei kiek ne kiek atsargumo ir apdairume
apsvilino. Na, ar tai ne dur- eiti. ba jau kojos šąla.
kol jie dar nepasida reikalinga gaisro metu.
nas šposas?
----------------------------------- gaišinant.
vė panikai. Sunkiausia buna iš
Blogiausia buna gyvulius iš- ■
—Reiškia. Kalėdos buvo GEN. MUSTEIKIS ESĄS gelbėti
avis, tat dažnai atsitin varyti nakčia ir žiemą. Praš
nelabai linksmios?
LIETUVOS “KVIS
ka. kad jos visos sudega. Gelbė matniuose dideliuose ūkiuose i
—Visai prastos, Maike.
LINGAS.’’
jimo darbas žymiai komplikuo daromi net gaisro pavojaus
Kaip tas Kokanut kliubas
jasi. jei kuris gyvulys (bulius ar aliarmai tam. kad patikrintų
Iš
Londono
atėjo
žinių,
Bostone sudegė, tai ir saliuarklys) yra piktas. Tokiais at “gaisrininkų“ pasiruošimą ir
nuose buvo nelinksma. Kos kad buvęs Lietuvos kariuo vejais reikia pirmiausia skaity- pripratinti gyvulius eiti iš tvar
menės generolas Kazys Mu
tumerių nedaug. Mat, visi steikis
perėjo vokiečių tar- tis su žmogaus saugumu ir. jei to nakčia. Su tomis pratybomis
bijosi, kad nekiltų fajeras. nybon. Jis esąs skaitomas gaisras smarkiai plečiasi ir nėra kaip ten bebūtų, tačiau gyvulius
Kūčios ilgi buvo nekrikščio pirmuoju Lietuvos “kvislin- tikros galimybės be rizikos is- kiekvienas ukininkas, ypač gyniškos, ba žiurkės suėdė vi gu,” nes via pirmas labiau, gelbėti tą gyvuli, tenka nuo jo venas toli nuo kaimynų, gali pasas mano plotkas.
pagarsėjęs politikierius, nu- gelbėjimo atsisakyti.
dresiruoti, tai nieko nekaštuoja.;
—Bet tai visgi netaip blo ėjęs su naciai-.
Gelbėjimo iš gaisro darbas, o gali išeiti tik į sveikatą.
ga, tėve. kaip Hitleriui. ..
Lenku šaltiniai skelbia, kaip ir gesinimas, yra skubus, Kiek turi reikšmės skubus ir
—Jes, Malke, zakristijoMusteikis buvo ko- tačiau žmogus turi elgtis apgal- tikslus darbas gaisro metu. roi:as sakė kad Stalinas atsi- _.s—\ }>entelno paskirtas v°tai ir šaltai. Jei žmonių yra do ir tai, kad kultūringų kraštų
ėmė iš Hitlerio didžiuosius misai o
taio
gos
vokiečiu sudarytos įs
t___
_ pakankamai, gyvulius gelbėt didesnėse karvidėse naudojami
cibulius.
tai ėjų kad gilėtų teikti pa- reikia eiti keliems: vienas turi tik tokie karvių pririšimai, kur
—Nesuprantu, tėve.
tarimu* okupacinei vokiečių pasilikti prie durų. o kiti prieina vienu rankenos paspaudimu pa
—Na, argi tu neskaitei valdžiai apie krašto valdy- kiekvienas prie atskiro gyvulio liuosuojamos .visos karvės nuo
gazietese, kad ruskiai pa
ir išveda arba išvaro iš tvarto; pririšimo. Tas Įrengta maždaug
ėmė miestą, ką vadinasi mą.Prie Smetonos
režimo duryse stovintis padeda išvari- taip—rankeną paspaudus, štanVelikije Lūki?
Musteikis buvo krašto ap- nėti ir daboja, kad kuris gyvu- gutės, ant kurių užmauti priri—Skaičiau.
lių negrįžtų atgal. Geriausia ati- Šimų žiedai, Įsitraukia i šoną ir
—Na, tai kam da sakai, •augos ministeris.
daryti ir kiemo vartus ir steng- gyvuliai buna pnliuosuoti.
kad nesupranti? Juk velikije UŽSIMUŠĖ ŽYDŲ LAIK tis iš karto gyvulius išvaryti jį
’
Agr. .1. Survila.
lūki ruskių kalboj reiškia
RAŠČIO LEIDĖJAS.
didieji cibuliai.
ŽIEMA.
—Hitleris mėsos nevalgo, Nev.ark, N. J. — Naujų
tėve, tai nereikalingi jam ir metų dieną čia užsimušė Dr.
Kur pažvelgsi, visur balta.
tie cibuliai.
A.nton Kaufman, vietos žyGar ir saulei kartais šalta.
—Na,
juokai juokais, dų laikraščio leidėjas. Jis
Ot, kad ji atbėgtų čia,
Maike, ale dėl tų cibulių gyveno Robert Treat Hote
Kailiniais apgaubčiau ją.
lio 8-tuntame aukšte ir buvo
gali but ir bėdos.
rastas to viešbučio kieme j
—Kodėl?
Ant krosnies man jų nereikia.
—Matai, kaip gazietos užsimušęs. Matyt, iškrito per;
Ką gi ten tas vėjas veikia!
rašo, tai tas miestas yra ne- langą. Jis buvo 60 metų am
A, jis beldžias Į duris,
teli nuo Latvijos gronyčios, žiaus ir leido čia anglų kai-'
Mano, gal atidarys.
taigi Stalino vaiskas gali ir ba žydams skiriamą laikrasLatviją pasiekti. O iš Latvi- ti. “Nevvark Jevvish Chroni-,
Ne, vyruti, neineisi,
jos jau netoli ir Lietuva, cle.’’ Kaip rodos, jis buvo
Nes tu šalčio man priveisi.
taigi per tuos cibulius rus- gimęs Vokietijoje, nes filoDėl tavęs drebėk paskui.
kiai gali isibiiauti ir Į mutų Zofijos daktaro laipsnį turėGirdi, durys apsukai.
šventą Lietuvą. Kas bus ięs Įgijęs Berlyno universitada?
tote ir nekuri laiką dirbo
Bet ir kvaišas—patikėjo!
— Gali but visko, tėve.
prie “Berliner MorgenzeiJau pas langą subarškėjo.
—Ar nevertėtų, Maike, Į tung’ kaip reporteris. AmeBarškink, sveikas, d a labiau_
užpirkti mišias, kad ponasuikoii K nifiran įtvvko 1905
Aš tavęs nebebijau...
Im
pįeyas
musu t?*"
Vaidilos Ainis.
I

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
jojo kaip nors pasprukti nuo atsakomybės
už savo nusikaltimus. Vyriausybė dar neApie šitą “gerą naujieną’ Kolumbas
„ no-"j suskubo išleisti kolonizaciją tvarkančių
•ėjo Painformuoti ir savo pnesus, t. y. su->j jgU
Išvykstančių būriai vis didėjo,
kilelms, kuriems vadovavo Francisco de, •
• «
k jieškotojai skaudžiai apsi(Tąsa)

Porras. šia proga norėjo juos grąžinti i

...

.

k

; viJ„ta iie įamata ;0<T reikis«

bendrą būrį po savo vadovybės sparnu, kA«Juoksmus, kastk sijoti,
kad,
atplaukus
juoskirui Is- b
paniole,
kur visilaivams,
gaištį pasiimtų
pasidžiaugti
H /o
p ai
kę iš didelės nelaimės.

į

Taigi, Kolumbas įsnnko iš savo tarpo du bandė Dėl t0 žymiai padidėj0 apetitas
patikimus vyrus ir pasiuntė juos pranešti ėmė mažžti maisto atsarga bet auk£o kaip
maistininkams apie gautą iš Ispamoles zi- nįra. taip nėra. Po visų bandymų kantrybė
nj?’ kai? laiva' netrukus bus pristatyti, kad paga|jau truko, maisto atsarga pasibaigė.
admirolas yra pasiryžęs atleisti jų nusikai- fcaisu3 skurdas ię.tiko. vieni iš .ių atsibastė
timus,
sutiktų prie jo grjzti. j gan £)0rning0> vos kojas vilkdami, ir čia
_. . . jeigu tik jie
. sunktų
Kaip Rodymas, jog Ispamoles gubeinato-|ra(j0 §jokią tokią prieglaudą; kiti mirė nuo
riaus pasiuntinys Escobaras tikrai buv o epidemijų ir bado. Taip trumpu laiku žuvo

atvvko.
duota jiems
nems nunešti
nunešt, knmmn
aaha- • apie tukstantį žmonių.
atvykęs, duota
kumpio gaba
las ir tiuputis vyno! ’

KOLUMBAS GRJŽTA Į ISPANIJĄ.
Francisco de Ponas Kolumbo pasiunti
nius priėmė šaltai. Jis jiems pasakė:
Jamaikos krantus Kolumbas su savo
—Ką padarėme, padaryta. Grįžti prie ekspedicijos Įgula paliko 1504 metų bude
j'usų
mes nemanome.
Jusir'toliau
pasitikite
tu lio 28 dieną.
bu? Galite
sau sveiki,
juoKoi
pasitiIspaniolė Kolumbui turėjo buti tik su
keti. Bet kiek kartų jis apvylė jus ir mus? stojimo vieta, kad iš čia, apsirūpinęs viskuo
Jau senai reikėjo visiems buti Ispanijoj, o tolimesnei kelionei, galėtų grįžti Į Ispaniją,
jis, tas paliegęs senis, ką jis yra padaręs? bet nieko daugiau. Ta išimtis padaryta ne
Jis Į vėlė mus i tokias pinkles, iš kurių iš- dėl kokios malonės, tik dėl Įvykusios jo
trakti vis tiek nebėra vilties. Jo pažadais ekspedicijos katastrofos.
mes daugiau netikime ir netikėsime...
Galų gale atėjo laikas atsisveikinti pas
rntini burto
cn Naujuoju
Vonniniu Pasauliu
Poccnliu ir su
r*Iš šitokio pareiškimo buvo aišku, kad kutini
kartą su
sukilėlių vadas yra pasiryžęs stipriai laiky- liekančiais ' žmonėmis. Tiek pats vadas,
tis savo nusistatymo.
tiek jo ekspedicijos pagelbininkai, pasilieMaištininkų vadas savo pagelbininkui kantieii saloje, gerai nujautė, kad daugiau
davė Įsakymą pulti Kolumbą. Prasidėjo jau nebesimatys,
šaudymas ir ginklų žvangėjimas, kaip karo Duota ženklas laivams judintis...
lauke. Buvo paleisti Įdarbą visi ginklai, ku- Tai buvo 1504 metais rugsėjo 12 d.
i ių vieni ir kiti su savimi turėjo. Tuoj keTačiau vos tik išplaukė iš uosto, admiroliatas krito negyvų; keliolika buvo sužeis- į0 laive Įvyko nelaimė: vidurinis burių
tų. Baltramiejus buvo aukštas, tvirtų rau- stiebas, neatlaikęs audros spaudimo, lūžo
menų vyras. Juaną Sanchezą ir Juaną Bar- pusiau. Kolumbas su savo sunumi tuoj per
kęri tuoi nudėjo vietoje kardu. Sužeistųjų sikėlė Į Baltramiejaus valdomą laivą, o sunebuvo kam aprapinti greitąją pagalba. gadintą laivą grąžino i San Domingo. Po
Indėnai žiurėjo Į šitas krikščionių tarpu-,į0 netrukus visi dingo okeano platybėse,
savio kautynes ir rankas laužydami stebė- Daužomi ir blaškomi putojančių sukuriu
josi, nežinodami ką daryti. Kai pamatė gu- Įrėši pirmyn.
linti ant žemės pusgyvi Ledesma, priėjo
Besigrumiant su galingu Atlantu, kai ne
prie io arčiau ir tarp savęs kalbėjo : “Štai. kartą rodėsi, kad iau viskas baigta, ramino
tas, kuri mes laikėme nemirtinguoju, guli juos tiktai viena viltis: arba žus amžinai
*r vaitoja. Tie baltieji žmonės nėra tokie, neišmatuotose šito siaubo gilvbėse, arba
Kokiais mes juos laikėme. Jie kenčia ir pasieks gražiąją Ispaniją. Kolumbas ir vi’ . buvo daug.Įvairiu kliūčių ir vargo
daug pavojų nugalėję, skersai ir išįsraižę plačiausius ir neramiausius
daugiau pasiaukojimo, todėl iš jų tik vie- vandenynus, — visur išėjo nugalėtojai, bet
nas kitas tebuvo lengviau sužeistas, o nu- šj kartą, keliaujant vienu, ir tuo pačiu menkauto, regis, nei vieno. Francisco de Porras ku, laiveliu, kiekvienas išorinis smarkesnis
pakliuvo Į nelaisvę. Kiti sukilėliai išlakstė, trinktelėjimas visada galėjo baigtis ka—išbėgiojo i visas puses, kur kojos nešė. rastrofa.

galėjo
lės laivų.
nasiekė maždaug rusiaukelį. Tik keliatą
Paaraliau po dvylikos mėnesių laukimo dienų turėjo žmoniškesnių. Paskutinę sąišmušė linksma išsigelbėjimo valanda: to- vaitę audros siautimas pasiekė aukščiausią
lumoje pasirodė du dideli laivai, pamažu laipsnį. Nebespėjo vandens pilti iš andauplaukia iš Rytų pusės Jamaikos link. Visi žyto ir sukriužusio laivo. Burių stiebai buispanai. nesitverdami džiaugsmu, sužiuro Vo visai sutraškinti. Drebančia širdimi vii tą pusę. kol laivai priplaukė visai arti prie si žiurėjo i tą pusę, kur turėjo buti Ispanikranto.
ia, ar nepamatys jos krantų. Visi buvo suIš dviejų laivų, kurie netrukus jau stove- šlapę, pailsę, nevalgę ir nemiegoję,
io Jamaikos uoste, vienas buvo atsiųstas Pagaliau, beveik po dviejų mėnesiu var
ištikimojo Diego Mendezo įupesčiu ir Ko- tingiausios kelionės ir nuolatinės kovos
lumbo lėšomis, o antras—gub. Ovando Įsa-į su mirtimi, spalių 7 d. pasiekė San Lucaro
uostą...
GUBERNATORIAUS OVANDO ŠEIMI IZABELĖS IR KOLUMBO MIRTIS.
NINKAVIMAS ISPANIOLĖJ. LIŪDNI
Nepaisant dideliausių laimėjimų, kurių
TO ŠEIMININKAVIMO VAISIAI.
Kristupas Kolumbas pasiekė savo kelionėKol Kristupas Kolumbas pasieks Ispa- mis po plačiuosius vandenynus, visas jo
niolę, čia ne oro šalį bus užsiminus apie ši- gyvenimas buvo nuklotas erškiečiu dyg
ios salos padėtį, kai ią valdė gubernatorius Tiais. Nors jis davė pasauliui didi ir turtinOvando. Šis vyras, kaip rinktinis žmogus, gą žemyną, bet pats negalėjo ramiai pasilbuvo karaliaus Ferdinando pasiusta* užim- *ėti net savo gyvenimo saulėlydy. Kain ir
ti admirolo vieta. Bobadillos, Roldano ir kiekvienas mirtingasis, turėjo rūpintis duokitu intiygomis Kolumbas buvo priverstas nos kąsniu, pastoge ir geru vardu.
iš čia pasišalinti kaip netinkamas. Negana
Dėl jo sugrįžimo i Ispaniją iš ketvirto
to: jam buvo uždrausta čia pasilikti arba sios ir paskutinės ekspedicijos, kuri pa
net savo koją Į ja Įkelti.
sauliui ne mažiau davė, negu piimoji, nieDideliausi būriai Įvairiausios rūšies sne- kas nebekėlė kiykstavimų. Net žmoniško
kuliantų, avantiūristų, valkatų ir aukso priėmimo jam niekas nebesuraošė. Lyg
jieškotoju veržėsi Į šitą naują, ką tik at koks nežymus asmuo, jis vienas atvvko iš
rasta kraštą. Vienuoliai vyko ten “civili San Lucaro i Sevilija ir čia sustojo viešbu
zuoti“ pagonių. Ovandą i šitą nauja pa ty. Ligšiol jis grūmėsi, kaio liūtas, su At
skyrimo vietą palydėio 2,500 žmoniu su lantu ir jūrių galybėmis už pasaulio ribų
įvairiais padargais, reikmenimis, ginklais, išplėtimą, vž naujas ir dideles dominijas.
Įvairios i ušies gyvuliais ir maisto p.roduk Dabar, senatvėje, kai visos jėgos išseko,
tais. Kunigai vežėsi su savim švęstu* in-į paaukotos didelėms idėjoms, jis turi
dus ir bažnytinius drabužius mišioms lai- giumtis už savo paprastą kasdienini likikvti ir sakramentams teikti. Tai buvo no- ma.
paprasti ivvkiai Europos žmonių gyveni Daug kas manė, jog Naujame Pasaulyje
me. Visi tik ir tekalbėjo apie dideles gali iis labai pralobęs. Bet tai buvo nerimtų
mybes ir apie tuos, kurie įuošėsi ar dar tik žmonių pramanyta pasaka. Tiesa, Kolum
manė keliauti Į laimės šalį. Miestų ir mies bas butų galėjęs tapti turtingas, jeigu jo
teliu rinkose, susisiekimo cenyuo«e ir kelių sutartys, padarytos su Ferdinandu, butu
kryžkelėse žinios apie šitą brudėiimą buvv buvusios vykdomos. Savo sunui Diegui
perduodamos gyvu žodžiu su nebūtais pa 1504 m. graodžio 13 d. iis rašė: Visi sa
įvairinimais, kad sukeltų didesnį įspūdi. ko, kad aš turis Ispaniolėj vienuolika ar
Ovandai išvykus, kūrėsi atskira asmenų dvyliką tūkstančių kastelanų. bet ištikre
bendroves sistemanngai ekspluotuoti nau as dabar gyvenu is paskolų...
josioms žemėm* Įvairus n.tsil alkilai ©va(Bus daugiau)/
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KELEIVIS,

Persišaldymas Reiškia Ligą

Penktas Puslapis

SO. BOSTON.

Žydams Atskiria Gatvė Amsterdamo Mieste

PAJIEŠKOJIMAI
į Pajieškau brolio Petro SAVEIKIO,:
Alytaus apskričio, Seirijų parapijos,*
Pasarninkų kaimo, jis gyveno Wilkes
Barre, Pa., dabar nežinau kur jis,
gyvena, prašau pranešti jo adresą,
busiu labai dėkingas.
Jos. Saveikis
147 Washington avė.,
Waterbury, Conn.

sirguliuoja chroniškais bronPapratus prie šaltesnio chi.lais; arba iaik7?i bė-ant
oro, labai sveika yra
išsivysto džiovos hga irgydien pabūti tyrame ore, pa. venimas buna baigtas. Kiti
siyai&ioti, pasėdėti parke, ^auna su-'dies’ inks,tX’. Vldu‘
1 Pajieškau dėdės. JUOZO MELNI
pakvėpuoti giliai atsidusregėjimo, girdėjimo n
KO, Marijampolės apskričio, dirbusio
tant. Žmogaus kūnas papra- klt£ orSa^ Pakrikimą,
anglių kasyklose, paskui turėjusį ga
liūną. Mano adresas: Sra. Susana
štai buna pilnas visokiu nuo- . Paprastas persalimas, is
Melnikaitė de Gomez, a-c “A. L.
dų: kurių jis prisigeria tvan- kltos
lengvesnius
Balsas,” Casilla de Correo 303, Eu- •
enos Aires, Argentina.
kiame ruime iš kitų žmonių -lmPtomu£.^ Jie atsiranda
dvokiančio kvapo, dujų iš pamazeli, iš lėto. \ įetoj siurKas sužinojote mano brolį, Joną
ČĖSNĄ, tauragiškį, Zuikelių kaimo,
savo paties kūno prakaito ir
žmogus jaučia susalinuo kurio neturiu žinių nuo pereito
purvinų drapanų. Giliai pa\r n.orėhj susisildyti kur
karo, prašau pranešti šiuo adresu:
Sr. Petras čėsna, a-c “A. L. Balsas.”
kvėpavus tyro oro (oksige- ^^°J v*etoj. Burna bendrai
Casilla de Correo 303, Buenos Aires,
no), sustingę žmogaus rau- buna paraudonavusi, ypač
Argentina.
menys atsigauna. Oksigenas tonsl^es u-gerklė. Žmogus
APSIVEDIMAI.
yra gyvybės tonikas. Jį rei- PaPrastai jaučia negalaviPajieškau gyvenimui draugės, be
kia gerti, kiek tik galima. ln4> sutmgejimą, strėnų su
šeimynos; aš esu vidutinio amžiaus,
zmegus, kuris šį toniką var- dingimą. Temperatūra palyamatas mano spaudos ir muzikos,
turiu nuosavą namą, vienam nuobo
toja, jaučiasi jaunesnis, g}'- &inamaį buna žema. Paprasdu gyventi, mųs mieste lietuvių nėra. .
vesnis, stipresnis ir ilgiau tas persalimas kartais buna
Rašant pnsiųskit paveikslą.
gyvena
tik nosles sloga, kartais gerBaronas
11059
Dodge,
Van Dyke, Mich- .?
" Visi žino, kad žmogus pa- Wės užkimimas, bet dažnai
Pajieškau gyvenimui draugės tarp
buvęs
ks*a J
buvęs tyrame
tyrame ore
ore tuojau
tuojau papa lvX...
. laucių
45 ir 50 metų, kuri nebūtų girtuoklė, .
Eidaro raudonesnis, gyves- lr lsslvyst0 Pn«umonl3alinksmaus gero budo, be šeimynos,
mokanti gerai anglų kalbą ir mylinti
nis. Jo išvaizda buna raudo BENDRI PATARIMAI.
rŠAiiti*. X-.
gyventi ant ūkės, 12 mylių nuo dide- '
lio miesto. Su p;rmu laišku meldžiu
nesnė todėl, kad oksigenas
Ši nuotrauka parodo žydams atskirtą gatvę Amsterdamo mieste, Olandijoj. Iš abiejų gatvės pusių ant stulpų prikaltos
prisiųsti paveikslą.
(3)
išvalo kraują. Raudonosios 1. Kuoilgiausia buk ore,
F. D. Stakvel,
lentos vokiečių ir olandų kalbomis, “Judenstrasse” ir “Jood-sehestraat,” kas reiškia: “Žydų gatvė.“ Nežydams tenai
K. .1, Box22 H, Cantonmeiit, Fla.
kraujo celės Įgauna naujos mylėk saulę,
draudžiama Įneiti, o žydams draudžiama vaikščiot kitur.
--- «•y-------------- - -------------- •
gyvybės, apsivalo nuo nuo-! 2. Kvėpuok giliai, per noPetronėlė Lamsargienė
dą ir pradeda našiau veikti sį.
kys, kad gali keltis. Tuojau
LEDAI PRIDARĖ DAUG Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,
ronoti^ kojų ir nuo kaulų gėlimo.
ir siekti net iki odos pavir-; 3. Laikyk bumą uzsiciau-'£ustok valgęs sunkius vai
NUOSTOLIŲ.
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį
siaus. Nuo gamtos toniko pęs. Atsimink, kad visos li- gius; maitinkis tik skystu
Vico
imroit-i
cnhata
ir nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
VISU
pereitų
. UUdtą
li nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų
žmogaus veidai buna raudo- gos Įeina per burną.
maistu Duok «avn sistpmai
naktį Massachusetts vals'.i- patarimą ir busit patenkinti. (-)
r.i, net gražus pažiūrėti.
• 4. Neik oran sušilęs, su- užtektinai vandens ar lemo-Į
ini liio liptum ir
ir čalo
lamsargienc
ARGENTINA.
ČEKOSLOVAKIJA.
joj ujo neiufc
saio. Meme 1854 PET.
g. Water
su Philadeiphia. Fc.
Kai raudonas kraujas ap- Piakaitaves*
nado, šilto ar šalto. Sude-į
_ _
džiai,
telefono
vielos
ir
kiti
Ašis nepatenkinta. — Vovalo žmogaus sistema nuo į (draft0^aUg°k,S Skei S% eJ° da?1 visus, skysčius į daiktą, • ; Suėmė Benešo g.minai: SKAITYK AMERIKOS
apšalo
ledais,k
vkokio'brad^ josTetkim“^^
.
paimt stiklas kas‘valandą 4w». — Šveicarijoj gauta ži- kietija, Italija ir Japonija daiktai tiek E
‘°tijSti
LIETUVIŲ NAUJIENAS
atsiranda savaime. Dabar' 6. Dėvėk altas, bet leng- „eperdaug.
mty, kad Čekoslovakijoj na-įskėlė Argentinos valdžiaiyįLedeliu vM‘“
❖‘L—
nešini*
žurnalas," 24 puslapių.
~
policija suėmė cekii protestą, kam si aprubezia-, ri!s~ 77“ , *, 5 . ,u . • Kau?_tIR_50c:_inetams
LIETUVIU NAUJIENOS
Edvardo Benešo vo jų agentų išsiunčiamas nuostolių ledai pndare to- 332• N.
6-th st..
Philadeiphia, P .
vakariniam
iracrnr mu n nr nnrn«t va &--------------5- Buvusio komer->slaptaraščiu žinias per radi- ba.u ”uo JunU’
REUMATISKI SKAUSMAI ?
landy - rukšŽoT PdXsj cijęs ministerio Nemeco na- ią iki 100 žodžių per dieną.
k™sta: Dėl suirubar atsiranda noras daugiau! Ftck
, .
Paio- Ejl|U Mena, kuris yra stebėtinu lini
sistemos
ūžtejeigu tik viduriai yra sveiki.
„eapruTSSiZ^eliai, sėtojo mautu. suteiks ilgai tęsiantį, raminančia
taipgi esą suimti.
veikti, planuoti rvtojų iri.
^Perstvalgyk.
Viri 18 md.jony bonkučiu parduota
jaustis, kad io s- eikita čerė- 9- Ne.lk I susirinkimus, kul Šilta voiiteTtokiu budu Visi suimtieji išgabenti Vo- radijas
kai liudija jo naudingumą. Reikalaukit
dirbtuvės,
nes
nebuvo
eneria. Ir visa iai padaro tiktai oras nesvai-us, kur zmones išprakaitavimas yra geras kietijon;
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru
tas.
______
1 gijos mašinoms sukti. Tokiu ant
dėžutės.
keliatas bu.mų
nu tj
tyro oro
ko £
sP“ud°daiktas. Kojas reikia laikyti;
JAPONIJA.
NORVEGIJA.
Tedų čia nebuvo jau per 20 P Ą I N - E X P E L L E R
Šaltuose kiaštuose zm°- kosti ir čiaudo, arba yra per- slItal lr sausaL
•
metų. Nuostoliai sieksią ke
nės dėvi šiltas drapan
2. Jeigu atsiranda karštis,’ Nori taikytis su Kinija. — Užmušė policijos viršinin- jjų milionų doleriu.
cičoldo
Jii
(Pabaiga iš pereito numerio.)

a

Parsiduoda Saliunas

I

Biznis geroj vietoj, nuo senai ii- !
T dirbtas ir gerai eina;
iii:,!, ▼
gali sutilpti 100 įmonių. Bet senatvė ’J
j verčia savininką
savininką pasitraukti iš biznią.
bizniu. |
•(Platesnių informacijų galima gauš •
•Keleivio” ofise.
(58)
I
ISPANIJA.
•
Reikalingas
apysenis . vyras
J
Dideles
smego
pūgos.
—
’
&
/
T
..
i- i . •
Dirbt ant mažos ūkės, reikia pr:- •
I^pHniJH IŠLIKO CllClelfiS snie- žižurėti porą karvių, vieną arklį ir
go OU20S ir Šalčiai, kurie la- radirbėt abeiną ūkės darbą; 50 dole, . i - •
i-x•
i menes) ir užlaikymas. Kuris mybai skaudžiai paliete prie lėtu tokį darbą atsišaukite laišku,
P. S.
(2)
tokio oro nepratusius bied- P. O. Bo> 103,
So. Walpole. Mass.

tTIKRAl GERI
PREPARATAI
■r~-..-----OLIVE OIL

AMPOO
>s drapano s’?Pac j je, prie atviro lango.
‘ kenčiamas galvos skaudėji- šį. pasiūlymą p:
....
padarytas
ia tilcroprie didmiesčio gyvenimo,, Dabar yra geru vaistu, mas, šalti kompresai dažnai aliąntais Jie esą nusivylę.
io
Castile
muilo.
io
nelabai atatinka. * ^um£
kuriuos vartojant, sakoma, pagelbsti. Kai kada yra ge- Aliantai žadėję Kinijai
U. S. P. Išplauna
pleiskanas ir viso
lenką lengvesnių drapanų žmonės išvengia šalčio slo- ra* dėti pakeičiant šiltus ir daug pagalbos, o dabar ji
kius
ms kitus nešvaru
mus ir sustiprina
gų. Jūsų daktaras gali jums; šaltus kompresus. Dedant nieko iš jų negaunanti, ži
odą. 50c. už bonką.
Ka:p nuo peršalimo apsi lų vaistų išrašyti ir nurodyti, j kompresus, reikia atsargiai noma, tai priešų piopagansaugot.
ALEXANDER’S HAIR ’
kaip juos vartoti. įčirkšti po elgtis su akimis; jas reikiamu.
REFRESHING TO?UC
Žmogus pirmiausiai pi i- oda brangesni, imt į burną uždengti vata.
nus žmones. Gaujos alkanų
Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų
LONDONAS.
Reikalinga
valetų žinoti ir mokėti, kaip —pigesni. Vaistų niekad 4. Jokie vaistai be daktaMišinys. Pažymėtina jiyduo'ė dėl
vilkų pradėjo pulti avis.
plaukų šaknims ir Odos gydymui. į
MOTERIS
AR MERGINA. Gali
persišaldymo apsisau
apsisau- nereikia vaitoti be daktaro ro nepatartina vartoti. Dau-; Tarptautinis Tribunolas
r.uo persisaiaymo
50 centų už bonką.
ir su mažu vaiku. Dirbt nedau
gelis žmonių senu paprati- ’ diktatoriams teisti. — Susi RUSIJA ŠVĘS “SUPU but
goti. Budų yra daug. Visų nurodymo,
Pasižymi savo gerumu. Prisiun- f
giau kaip 4 valandas į dieną, 5 die
čiam per Paštą į visas dalis Su- ’
nas
j
sąvaitę.
Du
osiu
1
ar
2
kamba

, x.
..
,
mu, pasiskaitę klaidinančiu vienijusios demokratinės ša
piima, prie šalčio reikia pri vVUSIĄ ŠVENTĘ.”
vienytų Valstijų.
Kasdaryt. per,.saldžius? J fkelbfmų
dažnai vartoja
riu, prapryvenipią ir SIO ar daugiau į
prasti. Žmonės, kurie gyve
lys Londone
pradėjo
orgasavaitę, bet turi mokėt duoti grąžos
..
. t_ _ Iš Maskvos pranešama, (čenčiaus) iš dolerių. Darbas pasto , ALEXANDER’S CO. ’
Įsivaizdinimas, kad nuo aspiriną nuo galvos skaudė- nizuoti
na šaltuose kraštuose, retai
Tarpiausi! Tnbuno- k
dj komisaru sovieGeo. čižauskas
<5) ! 414 W. BROADWAY
persišaldo. Jie yra jau pri- persišaldymo niekas negelb- jimo. Aspirinas yra pavojin- Ią sio karo kaltininkams ,^ pripažinęs Naujus Me. vus.
1458 W. 15-th st.,
Chicajto, III
SOUTH _EOSTON,
»A
pratę prie šalto oro. Jų dar- sti, arba gelbsti nedaug, ar- gas chemikalas. Žmogaus' teisti.
tus šalies švente. Iki šiol b A
JIEŠKAU PIRKTI
bas, jų mankšta, jų sportas ba kad tai yra mažas daik- sistemai jis padaro daug
iševikai
Naujų
Metų
nešvęs
Nedidelę
Farmą, Kaliu eiti ir )
buna vis šaltame ore. žmo- tas, aiba kad rytoj busiu žalos.
AUSTRIJA.
1‘asreidaujama kad butų
idavo,
sakvdami,
kad
“
supupartnerius,
nės pripratę prie šalčio, ne- “allright,” yra didelė klaida.
1. Aspirinas duoda širnuo Milwaukee, Wis. arba ,
Naciai
nužudė
60
žmonių
vusios buržuazijos švente. Grand Rapids. Mich. Norintis par. !
nušala net ir žiemą; bet Persišaldymas reikia praša- dies depresiją, iš kurios ypaduoti arba reikalaudamas partnerio, !
—
Stokholmo
žiniomis,
Aus
žmonės įpratę nuolat būti linti tuojau, kad išvengti iš- tingai senesnio amžiaus
darbininko Karmai, prašau pranešti
trijoj
plinta
defetizmo
pro

SUDEGĖ
APIE
20
laišku. Likau kurčias, turiu centų,
šilumoje, gali ir vasarą per- laidų arba ir sunkesnių ligų, žmonėms sunku atsigauti,
jieškau prieglaudos farmoje.
|2)
paganda,
žmonės
kalba,
ŽMONIŲ.
A. Siratavičius
sišaldyti.
~
kurios gali išsivystyti iš per- 2. Aspirinas apnuodija kad Hitleris bus sumuštas.
Daugelis sirgusių influen- šalimo. Todėl reikia žinoti, Kra.ują.
Syracuse, N. Y. — Perei 6413 So. Peoria st., Chicago, III.
Dėl
šitokios
propagandos
PUIKI-KALĖDŲ DOza niekad pilnai nepasveiks- kas reikėtų dalyti persišal3 Aspirinas labai blogai nacių policija pradėjo žmo tą sąvaitę čia buvo didelis
BROŠIŪRA SU PEKLOS
gaisras,
kuris
sunaikino
16
ta. Jų plaučiai niekad neat- džius.
veikia i inkstus,
VANA.
nes areštuoti ir jau nema krautuvių ir SI.000,000 ver
lEMfiLAPIU IR KI
gauna pilnos sveikatos. To1.
Turint
šaltį,
eik
į
lovą
x -vi,, -i • j i *
-i 4, Nuo aspirino žmogaus žiau kaip 60 ju sušaudė. Tas
Užsisakykit Simučio knygą
TAIS
PAVEIKSLAIS.
Kie zmones veik nuolatos n buk ten iki daktaias paša- j<unaP prakaituoja, kad reiš- nacių teroras Austrijoj pra- tės hoteli. Kaip rodos, se The Economic Keconstruction
garašė
r7 Č
kia apsinuodijimą. Prakai- sįdėjo 1942 metų spaliu mė- nam viešbuty bus žuvę apie of Lithuania After 1918 iškirpI 11 mutlTllS G. o. Kai įninkąs LzĮuiy tuojantis žmogus lengvai neSy.
zžmoniu.
A. M. METEI ION’IS.
dami ir pasiųsdami žemiau de
persišaldo ir apserga. Liga,
damą lapeli, į kuri reikia įrašyti
kaip sakėme, prasideda šiur
AFRIKA.
vardą, pavardę, adresą ir
Kunigai gąsdina tamsuo
PAGAUSINIMAI savo
puliais, negalavimais, silp
lius amžina peklos ugni
pasiųsti
leidyklai.
Jei
su
lapeliu
mi ir už pinigus apsiima
numais ir bendra nesveika Reikia maisto ir drapanų.
KELEIVY9
pasiųsit pusantro dolerio, tai
kiekvieną išgelbėt nuo
ta. Jaunesnio amžiaus žmo —Sugiyžęs iš Arfikos vie
pati leidykla apmokės pašto iš
Norint, kad
pagarsinimas tilptų
amžinų kančių pragaro
nas
Washing:ono
valdinin

nės paprastą persišaldymą
GREIT, reikia
priduoti
garsinimą
laidas.
o
jei
tik
vieną
lapelį,
tai
liepsnose.
Bet šios kny
jon
nevėliau
PANEDRdažnai nuveikia ir be dakta- kų pareiškė, kad Afrikos adminįstraei
gos autorius parodo, kad
tada
pastininkui
turėsit
sumo!
LIO
VAKARO.
SiunCiant
per
paš.
visa tai yra melas ir ap
į o, bet visai kitaip yra su se žmonės laukia iš Amenkos tą. reikia pasiųsti iš anksto, kad pa* keti už knygą ir kelis centus
maisto
ir
drapanų.
Jiems
siektų mus nevėliau kaip panedėgavystė, r.es peklos vi
nesniais. Jie veik visados
persiuntimo išlaidų. Neužmirš
ly.
Vėliau gauti
garsinimai ) tos
sai nėra. Jisai parodo,
reikia
mėsos,
cukraus,
kviep’otestuoja prieš daktarą,
savaites numer| nespėjama
patalkime
tą
knygą
padovanoti
kaį
kad toj vietoj, kur Bibli
Let kai peršalimas po kelia-n' J^toki dalykų. Jeigu pint.
ja sako buvus kitąsyk
reiviams ir draugams—tai puiki
Norint.
kad
garsinimas
nesuslto dienų negerėja, tai paga-Į ^m.enka tuoiaus jų tais dai trukdytų,
pekla, dabar kopūstai au
Kalėdų dovana.
su
pagarsinimu
ga. Ir pridėtas “peklos”
liau sutinka, kad daktaras jį 'k^ais. neaPl; ?ins’ galėsią į- reikia siųsti sykiu
ir pinigus.
Iškirpk
Iškirpk
žemėlapis tatai patvirti
matytu. Daktaras paprastai į v^ktl ne^ei.'v.nų sumišimų,
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
na.
ar kitokį parengimą, trumpa prane
Coiumnia t niversity Presj
suranda, kad žmogus sei ga i
Kaina 25 centai.
Columbia University
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
VOKIETIJA.
• jau nebe peršalimo liga, bet
N'ew York,
Y.
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
Knyga gaunama “Kale!Gentlemen: Please kindly send
i t uri gripą arba ir plaučių
Hitlerio pranašavimai. —
Už pa jiešk oji mus darbininkų, par
me n copv of The Fconomic Reconvio" Knygyną.
davimus Ir kitokius smulkius prane*
uždegimą.
Nauiu Metu proga Hitleris Simui,
struction of Lithuania Atfer lt»18 by
kaina 2c. už žod). StambesAdresas: “KELEIVIS"
Anicetas Simutis.
Daugeli? mano, kad per- oasakė Vokietijos gyvento- mėm raidėm antgalvis—15c. extra.
Check
636 BROADMAY,
I am cnclosinc $1.50 f )
šalimas nėra liga. Dėl argu-i jams kalbu. Jisai įspėja
•‘Keleivio’*
prenumeratoriams už
I will pnj to the postman ( )
pajieškojlmus giminių Ir draugų, kai
SO. BOSTON. M \SS.
mento gab'ma atsakyti, kad i juos. kad šie metai bus’labai na 1c. už žodi. Mažiausio pajieškoM v addrvss •
uždegtas degtukas, nėra to- sunkus. ta< iau pranašauja jimo kama G5c.
ir pas
Amerika yra Įsteigusi Europoje specialę mokyklą užjūrio
Name kia
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kuriai
gesinti
rei-Į
kad
Vokie
;
a
karą
laimėNorint
paj-rškotl
s,
paveikslu,
METELIONl
karininkams ruošti. Dešinėj šios nuotraukos pusėj matosi
reiki-, p.isilist fotograti is ir klaust
kėtu
ugniagesius
šaukti.
Bet-k
ianti,
ši
ž
ia
vokiečių
a
kame.
pirmutinis tos mokykio: :šl> istas karininkas, Cecil I». Bagi deKtukus gali sukelti di- mijai Rusi,
busianti sunKC .f i',
t.v BROAC. A Y
kvi iš Asbjrrove. Mo. Amerikos gen. C. H. Lee duoda iam
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ir ui iiooi
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MOTERIS, KURI MIRĖ
1ŠS1RGUS 20 METŲ.

Moterims Pasiskaityt

I Dovanos 1943 Metams

_l
Chicagoje anądien mirė
moteris, kurios gyvenimas
&* SKYRIŲ TVARKO
UŽRAŠYK IT SAVO DRAUGAMS “KELEIVI” KAIP
buvo kaip koks n agingas įoM. MICHELEONIENĖ.
DOVANĄ
19-13 METAMS O “KELEIVIS ’ PRIDĖS
mansas. -Jos vardo, nei tūlų
NUO SAVĘS EOLERIC VERTĖS PREZENTĄ.
priežasčių, nenorai minėti.
Mokinkimes Taisyklingai Rašyti.
Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aiškų
Bet jos gyvenimas y» a idoadresą,
pridėti S2 metinei “Keleivio" prenumeratai, ir pažy
Daug kredito priklauso ma užbaigti trumpai, ir gali- mus ir be vardo,
mėti, kokias knygas tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums
tems musų moterims, kurios ma labai išplėtoti. Pamėgin- Dabar ji mirė išgulėjus
nusiųsti.
pačios per save prasilavinu- kime padalyti tai su gai- lovoj 2o metų. Įsivaizduoki-į
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga
sios parašyt atskiras raides, tižiu.
me dvidešimts liūdnų, tam-Į
lite pasirinkt: už visą DOLERĮ Mes nusiųsime jas nurodytu
mėgina rašinėti laikraščiams
Gaidys gieda. Gramatiš- šių. kankinančių metų!
adresu
ir patys apmokėsime pašrą. Tai bus “Keleivio” dovana.
straipsnelius ir žineles.
kai šitas sakinys yra taisyk20 metų jos gy*eniGalima
pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
Suprantama, kad tas dar- ringas ir mes galime ji taip rnas Vuv° £aiP *inkanas pa
kiam atsitikime skirtumą reiki;, primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
bos joms nelengvas, nes ra- patikti. Bet jis da ne viską vasaris. Tuomet ji buvo
sirinksite už $1.50, tai 50 centą reikės primokėti. O kas pasi
šybos taisyklių niekas joms mums pasako. Mes da neži- jauna, labai graži, kupina
rinks knygų už $2.00, tas turės primokėti $1.
neaiškino, o tų taisyklių ne- r.om, koks tas gaidys ii- kaip meilės ir energijos moteris,
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
ž nant, nelengva sakini su- . is gieda. Taigi paaiškinkim, -H buvo pasiturinčio lietuvio
kurti arba savo minti ant koks
gaidys, pavyzdžiui: žmona, dviejų sūnų motina
AR BUVO VISUOTINAS
IR ŽMOGUS.
i
i
'
enas
gaidys
gieda, ^ndis ir visu geroiama Kaimynė.
popieriaus išdėstyt.
“Ž«mč ir
' yra labai pamoTVANAS?
Todėl gal nebus pro šąli, ‘‘senas” yra būdvardis, nes Bet jos grožis, jos energi
inanti kn-g-a. iš jo>> sužinosi, kaip
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks ■inogBS gyveno žiloje senovėje, kaip
nei kartas nuo karto “Kelei- ts pasako, Koks tas gaidys ja, jos troškimas meilės, bū
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, tai is kovojo -u ga-ota -r 1 »»r> cinlizakaipgi Nojus Lutų galėjęs surinkti į osi. Daugelis paveikslų įvairių ra
vo jos gyvenimo pei mainų
vio Moterų Skyriuje paaiš rą.
kelias dienas visų veislių gyvūnus, sių žmonių, vyrų ir moterų,
Galime paaiškinti, ir kaip priežastis. Nors tui ėjo padokurie gyvena išsimėtę po visą žemės
kinsime nors paprasčiausias
ama
................................................. 25c.
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
is gieda. Pasakykim: senas rų vyną ir gerus namus, isirašybos taisykles.
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Darbo ranką šiandien trūksta \ isur. šioj nuotraukoj paro žemę
-aidys prastai gieda. Žodis mylėjo i jauną airiuką, kuris
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
I.
apsemtų? Kur tas vanduo da GARBINO SENOVĖJE?
dyta
15
metu
amžiaus
merga
it
5,
Rose
Maltesi,
tarnauja
prastai” čia bus prieveiks- buvo pasiiuošęs vesti savo
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
Pirmučiausia ir papras nis,
Panašios knygos liet. vių kalboje
net keliem^ Xew Yorko denti.- tams, vaikščiodama nuo vie .galėjo
atsirasti po tvano juodveidžiai
nes jis aiškina gaidžio tautybės merginą. Bet šitos
i šiol da r-ebuvo. Čia aprašyta kočiausia rašybos taisyklė yra: eiksmą.
ir
kitų
veislių
žmonės?
šitie
ir
šimno pas kitą.
lietuvės meilė prie jo užkas s dievus garbino senovės indai bei
tai kitu klausimų, j kuriuos negali
ičmokti gerai parašyti kiek
atsakyti jotis kunigas, yra nuosakiai >njunai, <giptėnai. chaldai, asyrai,
Ir
taip,
pradėję
ši
sakini
riavo
jo
širdį,
ir
jis
pajuto
ietuviai. bai barai ir tu; kaip tie dievieną abėcėlės raidę. Iš rai
dien numirčiau ir daugiau
DRAUGĖS GURSKIENĖS £
aiškibe
?i galo Įdomi. Kas zod.s
Jeik—^
ai . a iinosi. kur jie gyveno ir koik
dviem
žodžiais,
galime
daugiau
mylis
dviejų
vaikų
”
Knyga
tai
džių sudedam žodžius, todėl i plėtoti Į visas puses. Ga- motiną ir kito vyno žmoną, šio pasaulio nematyčiau, ne
faktas; kas sakinys—tai naujas ku < us jie santikius su žmonėmis turėDOVANĄ LAIMĖJO
Knyga stamli ir labai užimanti.
nigų argumentas griūva. 7>'okslas ir
kiekviena raidė turi būt aiš ėtume pridurti, kam tas gai- negu savo merginą,
gu mylimo sūnelio netek
ONA PUCETAITĖ.
Tai . ra tikra tikėjimų istorija. $-.00
mokslas nuo pradžios iki galo.
ki, nes kitaip išeis nesupran iys priklauso, kokiu laiku
;Jratu- .se audimo apdaruose .. $1.25
Negalėdama iigiau lauk čiau...
Dėlei pašto suvėlavimo Kaina ............................... 25c'
tamas žodis.
South! • Bostone,
is gieda, kur jis gieda, ir tt. ti, šita lietuvė pasiėmė ma - Būdama
57
v;?"
r
’ nesuspėjom prieš Naujus LIETUVIŲ šeimynos ISTO- KURGI VISA TAI NYKSTA?
II.
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
li* vistiek jis butų dar tas žesni savo sūneli, vyresni as sutikau kitas dvi motinas. -etur pranešti; kam draugė R1JA JUŠKEVIČIAUS
įmonės kuria per amžius? Šį intriPaskui, reikia išmokti tai :ats sakinys.
p
palikdama tėvui, ir nuėjo Vienos du sunus jau uzsie- žuojar.tį politiškai-ekonomiškų klausyklingai susilebizuoti (su::raą aiškina garsais Vokietijos sopas
tą
jauną
airi.
Jos
vyras
.■:al<ieinokratų teoretikas Kari Kautaspelyt) kiekvieną žodi. Jei PalyginimoIV.
tada gav0 divorsą ir vedė
■cy
Kaina ....................................... 10c.
dėlei,
galėtugu žodžiui truks vienos kito;
kitą
moterį.
Mntmn kurine iau du ennn^
ua. Labai užimant: -r p;-lokinan-i i.t5?vlaidės, jis bus r.e vientHrtai ,i,e dar parašyti k taip: «■ Vyrui vedus kitą moterį, MOtma
Runos jau (IU sūnus par
J d
- Gurskienė ^a. ?u paveikslai, Ka r.a .
c. Eil es IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
bet
dažn
ai
’
As
S^dys
gieda
prasta!,
netaisyklingas,
buvusi jo žmona irgi tuoj 1 &JO’
iaugybė straipsnių, juokų ir tt.
a/
™
Panešė,
kad
dovana
jau
gaAudekl
°
apd>ruo
~
bus visai nesuprantamas, ar-;rt“g pr“člau nsgu ilunii .susituokė su savo meilužiu.
Paikiai iliustruota. Kaina .— 25c.
ašarų akim, vos žodžius js- tava į,-jį tįk laukia panelės BYLA DETROITOKATAUba galės būt suprantamas c z.-y8’- , _ jir
vienok nmtaų be pucetaįT<s adreso.
KŲ SU SOCIALISTAIS,
BIBI IJA SATYROJE.
klaidingai. Tokia pat bus , Cla Jau -udetinis sakiny.. Ir,> reikia pasakyti, kad jie- tardama,
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
nuomone uaskvri-1 Daliiant Detroito lietuvių
s<>?ia':s5 Jis sudėtas iš dviejų sakinių, CIU gyveno gražiai ir labai jokių įsmėtinejimų aiškino.
neįsileidžia.Labai juokinga su
bėda, jeigu raidžių bus dau- ; x vvfvici viciioc įiuu rvj
“Pirmiau mes gyvenimu mas vra vietoje, nes p-lė Pu- S</>1įStvdObr
af'ut knygos
379 puikiais paveikslais, perstatanriais įvairiu.*: nuotikiu? nuo prieš su
džiaugėmės, o dabar, kol su- cetaitė gana gabiai rašinėja
ra atskilti tam tikru ženk
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knyga niekas nesigai
nųs nesugrįš, gyvensime trumpas apysakaites, kurios «• yra šioj knygutėj anrašyta.
- vadi.
lės. 3?2 pvs’apiai
Kaina .— SI .00
vien viltimis. Kaip jų mums riieko neužgauna ir dauge5r
los taisyklės rašant žmonių
,sidėmėkim
antrasis žinota ir išgulėjo lovoje 20 negailėtų, kad ir savo gyvy- Į,;uį iabaį natinka. Jos antraK’ R MUSU BOČIAI
AT
______
n vietų vardus.
f.
.
•
-----—
-*-----*' ’ ENO?
daiktavardi
r
-ietų.
Tik
šiomis
dienomis
bę paaukaitume, padėties čą draugei Gurskienei tuoj s9€kIAl-IZ>,'s
> sakinys tun
T'oYYfi
**
I>absi
įdomi ..t\ ert -** šituo arr»iu
P '*!' a
ako, Ka.i pirmctm ai žmo
klausimu.
turėtų perskaityti PiekT. .
IH:
. ! (jauną gaidį), bet neturi mirtis paliuosavo ją iš tos nepah.Ck.line, nes tai VISU pranešim.
•. > gyven*' Rojuje Bet mokslas Rotu
kat*,ika?,ir sc-ią’.istas
Parašė vi *ai atmeta. Mokslas mano, kad
Išmokus gerai parašyti rai- s veiksmažodžio, Toks saki- kankynės ir kartu iš šio vy- pareiga ir užduotis, visų tė- jeį kuri šio skyriaus ben-!
žmoni os lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
bugingo
pasaulio.
dės ir atskirus žodžius, rei- nyS vadinasi fraze; jis vra
vų toKs pat likimas, ne ma- d»adaibė norėtų susirasmeti Kaina .............................. ioc. knyga
parodo, kod-~i taip manoma.
Lnhai įdomus ir pamokinantis
kia išmokti taisyklingai kur- vartoiamas tik kito sakinio Jos antrasis vyras, dėl ku- sų vienų.” ,
su drauge B. Gurskiene, tai sielos BALSAI.
skašty nas. Kaina ................... . . 25c.
ti sakinius iš žodžių, ir at- papildymui ir atskiriamas įio meiles ji buvo palikus Aš įvertimi tokią įimtą tį prašo tai padaryti. Ji vi-į puiki kny^a, dau?yi,ė labai gražių
viską, šioje ligoje jos neap motinos mintį ir susivaldv- yr.m? mielai duos atsakymą eil’¥ ir dainų. Daug gražių, spaiv.-o- LIETUVOS RESPUBLIKOS
skirti sakinį nuo sakinio tam tjfc vįenu kableliu (,).
leido. Nors jam buvo tai la mą. Tokia nuotaika visai tOc adresas: B. Gurskienė,
j’Pk‘%w™tcr:u^W STORIJA.
tikrais ženkleliais. Tik, susiš*ia> veivelar parodo, kaip nuc
mildamos, nesakykit: “Va- lėtų
.
.OIXto:’ i: Ii “ 1995
metų i-evoliueinės LietuVos spenetiktai daiktavardį, bai sunku, bet jis laikė ją šeimai palengvina gyveni- 3246 So. Hafeed st., Chica•
.e<*ė i.)/ą s-* caro valdžia, ir kaip
je, tas persunku! Aš to ne- bet ir veiksmažodį, tuomet prie savęs ir prižiūrėjo ją mą. Sielvartai ir savęs kum- r0
10 sčiv laiku 1 unigai tą valdžių rė
Tšmoksiu!” Išmoksta kiti, jis butų jau ne frazė, bet kiek galėjo, iki pat jos mir timas musų sūnų nesugrąSveikinam panelę Puče- DĖLKO REIKIA Ž>1OGVI
mė r gilė; kaip paskui revoliuc ia
GERT
IR
VALGYT?
us.ėr‘ė v rš .1, kaip Lietuva likos paišmoksi
ir tamsta. Išmokti
žins, tik musų nervus suar- taįtę dovaną laimėjus! _ ,
.......
, , klauzulė, ir ji reikėtų skirti ties.
Valgyt ir gert reikia dėl t*», kad ’i - įita 1.5 po c ir> v ildrics ir kaip j:
Žinoma,
jam
buvo
sunku,
dys.
reikia būtina., nes musų kai-!kitokiu ženįeliu> ‘butentt
Ked. norisi, atšaus r.epagalvojęs žmogus. •n,*.- ap: I eibia rrpublik2. Pridėtas
Bet dėl ko gi norisi* Del ko b< valgio 'i.'t’ž spalvuotas žemi.'.pis parodo
nes jis turėjo žiūrėti biznio, Visos motinos žino, kad
.
! žmogus silpsta ? Ir dėlko \ ienas mai- *. -teigtos nepriklausomos Lietuvos
mažų dukrelių ir ligonės. ios savo sunams yra labai
,ojį.
___
_
ein? stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- ■ubež’us ir kaip šalis yra padalyta į
šviesos
spindulys
ipskričius Tai yra vienatinė kn'-va.
Kuomet
mergaitės
buvo
ma

su issilavmimo, mtelisrentis- n *
•
i• •
brangios, kad jų niekas ne- 186.000 mylių per'sekundę
•* or* larrdo. kaip gimė Lietuvos Res
kūmo požymis. Gali apsi-1 B« ,. :‘P1C..skinančius žos, jis samdė
__________
„
tarnaitę, o ę*ali paVHuUGtl. bunus tsipgl < reicill’ garsas per sekundę dėl jam reikia riebalu? Šituos klausi- publika. čia telpa visi svarbesni do
ri . o lentai: Steigiamojo Seimo nuta
rengti brangiausiais rūbais, j ^enklelras teks pakai oeti at- jcms paaUgpS. jas išmokino žino, kad niekas jų taip ne- įina tik 1,100 pėdų.
Z pS^ois'omui! £^7.^: rimai,
taiko.s sutarti., su oolseviaais,
gali visa blizgėti auksu ir|sKirai*
v
motiną prižiūrėti ir mylėti. myli kaip mamytės, kad-------------------------------------sutartis su latviais, aprašymas visų
mokių su lenkais ir tt. Yra tai ne
. . v* ,
,
Ji mirė savo vvro ir dukterų niekas jų laiškelių taip ne- LIETUVIŲ LAISVĖS MY
deimantais, bet nebusi inte-; _.
'
Arba tiesus ir trumpas ke’ias j knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
-Čia
norisi
pasakyti
dar
kegobiama
ir
mylima.
Taip
visą Lietuvą iš lauko ir
ligentė, jeigu nemokėsi tai
taukia ir jų sugryžtant me- lėTOJU DRAUGYSTĖ sveikata. Pamatinės žinios iš anato apšviečia
•s vičaus. Kaina .......................... ?).00
batas
žodžių
apie
didžiųjų
ios
irjos
antro
vyro
buvo
mijos,
fiziologijos
ir
hygienos.
Su

syklingai kalbėti ir rašyti.
kas taip netrokšta, kaip jos.
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
Atidarysi burną, ištarsi ke- baidžių rašymą. Matote, mu- tikroji meilė. Tokia meilė ,Jai nušvis visa padangė, užIII., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50 ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMŲ.
lis žodžius, ir inteligentas sų abėcėlėj yra dvi raidžių iarp vedusių žmonių yra re- tekės nauja saulė, kai išvis PIRM.—Juozas Matulis,
Labai įdomus senovės filosofų dasūneli
sufirvžu-i
^re?co
^ _vraufcegan.
m.
MATERIALISTIŠKAS
tuojau pamatys, kas esi. To įusys: didžiosios raidės ir tenybė, tačiau jai mirus, mo- c. avo
a\o
sunen
-ugiyzu.ų.
pTpM
PAGELB
F
.
sedoravičia.
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
nepaslėps jokie šilkai, jokie rnazosios raides. Didziosio- terėlės turėjo savo liežu Taigi, draugės motinos, 733 Lincoln st.. Waukegsn, Ill.
vis raidėmis vadinasi tokios v;ams darbo. Kadangi jai stiprinkime save ir turėkime r^2T;fR;VšT~Susan^7Li,Gabris’Ti, ••/•••
Ši knygelė aiškina proletariato fi slas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
blizgučiai.
vi Jes
T • nori -■zmoti, vka*- Kaina ................................................. 10c.
.
..
730 McAbster avė., Wawegaa, III lizofijos “mokslą.
Taigi, kas reikia žinoti, Į l^aip A, B, C ir tt., o mažo- te)<0 labai ilgai sirgti, vienos Vilt}, jog sūnus nepongam IŽO.—Kazimieras Vaitekūnas.'
gimdo pasaulyje j.airiausius nu*»ti
KODĖL Aš NETIKIU
kad galėjus taisyklingai kur-|£lon^lis
a- K c, d ir tt.
sakė, kad tai tokia Dievo sugryš. Mes vėl jiems busi- <2« Eighth st., Waukegan,
r™ kp£t^ I DIEVĄ?
ne«,E£
ti sakinius ir atskirti juosi Didžiąsias raides vanoja- bausmė ant jos kritusi; ki- me reikalingos, todėl nepaLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
tikėti Pilna argumentų, kurių
viena nuo kito tam tikrais -me pradėdami naujus saki- tos vėl kitokiais išmislais ją siduokime nervams ir budėLauraitis. nuo]“ma Ka,ra .................... 25c negali
nesuir.uš joks jėzuitas. Kaina tos
ženkleliais?
j nius ir rašydami žmonių apkalbėjo.
siui. Užsiimkime darbu, G. Grinius.
KUNIGŲ CELIBATAS.
knygutės ............................................. 20c.
— Jenas Stoškus,
Kiekvienas gramatiškai j vardus, pavyzdžiui: Vincas Mano nuomone, ji buvo skaitymu ir rašymu, o tas MARŠALKOS
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
M. Kernagis.
popiežiais kunigai nesipačiuoja. Čia MONOLOGAI IR
tobulas sakinys privalo turėt' Kudirka, Jonas Basanavi-tikra kankinė, kuii savo mums padės ilgėsi sumažin Susirinkimai
bnna paskutinį nedėl- išaiškinta visa ju bepatystės istorija DEKLAMACIJOS.
dier.j kožno mėnesio, 1:00 v. po pie- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijO:'nelaime ir kančiom išlygino ti ir laiką sutrumpinti.
veiksni ir pažymini. Pavvz-1 čius, Žemaitė ir tt.
Šioje knygoje telpa daugybė nau
tų, IJuosybės Svetainėje, kamp. 8th nupuolimas, šia knyga turėtų per
reikia
visas
klaidas,
jei
klaidom
gaidys
gieda.
Gaidys;
Didžiąsias
raide?
džiui
A. Liutkuvienė. ir Adams Sts.. Wankcgan. TO.
skaityti kiekvienas s vras. tėvas ir ju, labai gražių ir juokingų monolo
gu ir deklamacijų. Visokios temos:
čia yra veiksnys; iis tuojau vartoti ir vietų vardams, pa tatai galima vadinti.
darbininkiškos,
rcvoliucionieriškos,
pasako, ką me*= turime minty vyzdžiui: Pabalčio Kraštas, Ji tapo palaidota katali
pultų į tokią kunigų globą. Parašė tautiškos, humoristiškos ir laisvama
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su niškos. Visos skambios visos geros.
—gaidį. Antras žodis yra Lietuva, Nemunas, Birutės ku kariuose su bažnytinėm
Tin-a visokiems apvnikščiojimams,
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
T-až* miny? * jis pažymi, ką (Kalnas, Vilnius, Paname» apeigom.
Kaina ..............................................
25c baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ..................... 25c.
Kanalas, FiliDinu Salos i; tt. Lai ji sau ramiai ilsisi.
g2rdy« veikia—gieda.
OŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
SOČIAI IZMO TEORIJA.
Raseinių Magdė.
Kadangi gaidys čia retš- Būna labai negražu kuoIr kiton fonės. Drueiau Juokų, ne
Šis veikalas trumpais ir aiškiais
iru Amerikoj munSatno. šioie knyjro- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
l:Ta ve’kbnti daiktą, tai šitą m et randi keno pasirašyta
•e telpa net 72 “D~i»n Bambos spy- draugijos formos, ir kodėl turės būti
kalbos dali musu gramatika (su maža ja raide: irariia MOTERYS, PAKELKIM
čiai.” eilės, pasikalbčitmai. hnmoris pakeistas kapitalimias. Kaina
23c.
GALVAS AUKŠTYN!
tiški straipsniukai ir Juokai. Antra
vadina da i' daiktavardžiu; petrvvienė arba agr.ieška
paderinta laida Kama ................ 25c PAPARČIO ŽIEDAS.
o žodį. kuris uažymi daikto(piKpienė, vietoj Mani: Pct- Šiandien mus visus palie
Ir keturios kitos apysakos: (1) NeLENGVAS BUDAS
veiksmą—v< ii* src^žcdž'u.
ruvienės aiba Agnieška Pi- čia kai o šmėkla ir visi tuozaitikintis Vyras; (21 žydinti Giria;
GRAŽIOS
EILES,
DAINOS
(•1) Klaida; (41 Korekta. Jose nuro
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Vadinasi, kiekviename sa plenė.
rim ją pergyventi, vienok
Rankios reikalingiausių žodžių ir doma kaip žmonės paikai tiki į viso
IR BALADOS.
kiny privalo būti daiktavar Tain i,9‘ labai keista išro- mu^u mir.tvs y;a skirtingos,
kius prietarus, burtus ir tt. .... ]5c.
aasikalbėjimų. Si knysra sutaisyta
dis it veiksmažodis. Tti do, kuomet m't ; i? na įrašo labiauda ta‘- galima pafėtaip lenprvai ir suprantamai, kad kiek J EMAITĖS RAŠTAI KARĖS
Kn.vjra papuoM.' davgrHu spalvuotų puikių
vienas gali rreitai išniokt kalbėt ang.
yra pagrindinė gramatikos vyriška pavarde: ^ igyta ni**ti tarn moterų. Kurios vra
223 puslapiu dydžio, apie 130 įvairiu cilią.
liškai. Joje telpa netik atskiri žo METU.
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
taisyklė. Jeigu vieno ar kito Bartkus. Agnies '-t
avy- apsiskaičivrios ir daugiau
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
JI FAIINKSMINS JUSU LAISVAS NUO
mai darbo jieškant. važiuojant ktr So rašytojos paveikslu, 126 pusla
šitų žodžių sakiniui truks, pas ir tt.. vietoi Brijrvta gilinasi i yvvenimo klausi
Dz\RBO VALANDAS.
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarę piai. Kaina ........................................ 50c.
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
toks sakinvs bus neužbaig-1 Bartki vienė, Agnic ik**. Ba mus, toms kur kas lengviau
KNYGOJE
YRA
TRI
IŲ
RUSIŲ
EILtSSu fonetiškų ištarimu ir gramatika. ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
tas ir neaiškus.
ravykienė.
viskas pergyventi. Jos moAntra padidinta ir paporinta laida.
Arba kaip tėvų vartojami svaigiTAITISKOS. ŠETMVMSKOS IR r»\RB«MNK»«KOS
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
Kaip negalima pastatyti* Pa^ anglu** ^*ra
1 a netik save suiaminti, bet
ramieji gėrimai atsiliepia ių vai
Kaina
...................................................
»įTIKRAI GRAŽI IK TURTINGA EILIŲ KNYGA
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
namo neturint pamatų, taip Į moterie vadint;
riškai variu ’r visą šeimą ir net saboti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
į
AMŽINOS
DAINOS.
KAINA
TIK
SUPO.
Audinio
apdarais
$1.23.
be šitų dviejų žodžių negali- vardais ir pavardėmis, bet \o drauges moka paguosti.
nerakaityti šita knygnte. Kaina 10c.
“
Šioj knygutėj telpa 44 reriausi i
rra sukurti savistovaus saki nas mus ta« nelebtina. Ne^ &taė keliu motinų skiitinY i-’ Tiena- tirėta ■'•ponili
kn»Tyna minėta Knyca.
Jovaro dainų. Jos tinka deklarraci- P AP t Rčin P1FHAS TR KTrrrRIOS
Kirk*iMRR aqpip>rkę« tą knyąą panidžiaov*. Rinivon rrrlnnflta
■ jorns ir dainavimui kaip namie, tain t nos APYSAKOS:
argi ne juokinga butu, jeigu ' [ gailesčiai. Viena motina,
nio.
««O«» "Mfni-, Onkrii!." Popieriniu*
paorM*
ir susirinkimnn«c Pusi. 32. .... 15»
<11 N^oisitPrirti' Vyras: <21 žy
ta-ne konverte. bet reikia aiškiai nfr»4vfi m.vo ir “Keleivio** »<,
Turint pamatus, namą ga moteris pasisakytų, kad io ’urios sunus neužilgo turėsi
li 11 f r modemą ’• ain žmonės pal
rc
’
ą
ir
n^paMirSkit
pril
’
nyt
cU
centn?
•narkę.
,
INKVIZICIJA
lima statvti koki norint-— vardas yra Jenas ar Jurgis? c-oti kariuomenėn, susitiku-.
to- tik-’ i irirolt'u!
p-iftarus.
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga »nv*rs i- t*
.....................
i
rrane
pradėjo
balsiai
Taip
nat
yra
juokinga,
kuo

K E L Ė l V' f S ”
maža ar didelį. Taip pat n
! knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
, siautimas ir pradžia reformos.
Su
su kalba: turint daiktavardį met ji vartoja vyriška pa verkti ir keikti savo likimą.
“Keleivis,” 636 Broadway,
636 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
daugeliu puikių
paveikslų.
215
“Geriau butų. jei aš šianir veiksmažodį, sakinį gali- vardę.
puslapių. Kaina..............................J1.00
South Boston, Mass.
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No. 2. — Sausio 6

1943 m. .

Septintas Puslapis
I 5403. Krūminienė, Lina (Juo 5451. Kucevu-ienė. Marija. 1 (Juozo sunus), 54. mokytojas. (Jurgio sunus), gimęs 1901, 5558. Kumpauskienė. Elzbieduktė). 40, šeimininkė.
70, ūkininkė, Rudziškiai.
Paberžis, Širvintai.
samdinys. Kaunas.
11 (Jono duktė). 40, šeimininkė.
Išvežtų Rusijon Lietuvos zo 5404.
Kruminaitė, Liucija 5452. Kucevičiutė. Marija.
5503. Kukoškienė, Viktorija 5530. Kulikauskienė - Naujo 5559. Kumpauskas. Rimantas
(Jono duktė), 20.
5453. Kucevičiutė, 32. Tru- (Mato duktė), 48. šeimininkė, kaitė, Stasė (Jurgio duktė), gi (Jono
sunus), 11.
5405. Kruminaitė. Alma (Jo- • kai, Olonai.
Paberžis.
muši 1909. darbininkė.
Žmonių Sarasas.
5560.
Kumpauskaitė, Sigita
no duktė), 19.
5454. Kucevičiutė, 8. Olonai. 5504. Kugcška, Vytautas (Ed- 5531. Kulikauskas. Alfonsas (Jcno duktė).
2 metų.
5406. Kruminaitė, Vilma (Jo 5455. Kucevičiutė. 10.
vardo sunus), 13. mokinys.
5561.
Kumpauskas.
Kazys
(Jono
sunus).
gimęs
1911,
dar

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu no duktė), 12.
bininkas,
Kaunas.
(
Juozo
sunus),
35,
mokytojas,
5456.
Kucin.
Antanas
(Au5505.
Kukoškaitė,
Aldona
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 5407. Krūminienė. Marcelė gustino sunūs;, gimęs 1907, (Edvardo duktė), 10. mokinė.
5532. Kulikauskas, Vladas t iobiškis, Ukmergė.
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai (Liudo duktė). 38. ūkininkė,' mokytojas, Ge lgaudiškis.
5506. Kukta. Juozas (Juozo (Vlado sunus), 25, kirpėjas, 5562. Kumpinąs, Gabrys, 45,
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus Procjup.ai, Daugėliškis.
: olicininkas, Malėtai.
5457.
Kučierč.
Juzė
<;unus)t 41, mokytojas, N. Kirš Marijampolė.
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 5408. Krupis, Povilas (Kazio duktė), 28, s imininkė.(Jurgio
gyv.
5533.
Kulikauskienė,
Janina,
5563. Kumpinienė, Veronika,
Rudamina.
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am sunus). 37, mokytojas. Kybu- vieta Raseiniai.
1911, teisininkė, Pavida- 42, šeimininkė,
5507. Kuktienė, Anelė (Kazio gimusi
žius, užsiėmimas >;• paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są riai, Vaškai.
kiai,
Vilnius.
5564. Kumpinaitė, Janina
Kuėas. Algirdas (Sta:J8, šeimininkė.
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 54<>9. Kruopienė, Bronės (An šio5458.
5534.
Kulikauskas.
Andrius,
(Gabrio
duktė), 13.
sunus),
7.
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) tano duktė), 39, mokytoja. Ky- 5459. Kučas, Romualdas (Sta- i 5508. Kuktaitė, Ona (Juozo 1 metų, Pavidakiai. Vilnius.
5565. Kumpinąs. Gediminas
duktė),
16,
mokinė.
šio
sunus),
5.
buriai.
Kulikauskas, Vladas, (Gabrio sunus). 8.
(Tąsa)
| 5382. Kryžienė, Juzė, 37, 5410. Kruopis, Algirdas (Po 5460. Kučas. Petras. 40. mo 5509. Kukta, Tomas (Miko 655535.
Vilnius.
5566. Kumža, Pranas, 27,
sunus).
40,
pulkininkas
Vil5362. Krivickas. Pranas (Juo-, Skuodas.
vilo
sunus),
9.
kytojas.
Šiauliai.
Pašvitinys.
5536.
Kulikauskas,
Julius.
37,
-^dinys,
Pabradė.
Kryžius, Kostas (Kos 5411. Kruoputė,. Bronė (Poriius.
zo sunus), gimęs 1904, mokyto-' to 5383.
sunus), 16.
5461. < Račienė-Vrubliauskaitė, 561#. Kuktaitė. Aldona (Juo-.kr'>«'<idvs- Vilnius.
iTi'nkj'pa
jas, Kaunas.
1 5384.
viio
duktė),
5.
Kryžius,
Leonidas
(Ko

»
duktė).
14.
N.
Kirsna.
Ruda-!
»»•
Kulikauskienė.
Marija.
duktė),
24.
se.m.nmke.
PaElzbieta.
36.
šeimininkė.
5363. Krivickienė, Natalija' sto sunus), 15.
5412.
Kruša,
Vincas.
53,
ūki

ą
31,
darbininkė.
Vinius.
trane.
5462. Kučas. Vytautas (Petro
(Igno duktė), gimusi 1906. mo- l 5385. Kronkaitis, Vacius ninkas. Govainiai, Vainutas. sunus),
5568. Kumžaitė. Elena (Pra
13.
5511.
Kuktaitė.
Danutė
(Juo5538.
Kulikauskienė.
Antani

kytoja.
no
duktė), 11, mokinė.
5413. Krušinskąs, Juozas 5463. Kučas. Sigutis (Petro zo duktė), 12.
(Mato sunus), 22, leitenantas, (Antano
na.
53,
slaugė,
Vilnius.
5364. Krivickaite, Lidija (Pra■ Pabradė.
5569. Kumža, Algimantas
sunus), 42, pardavė sunus), 3.
5512.
Kukšta,
Stasys
(Tado
Alek

5539.
Kulikauskaitė
no duktė), 10, mokinė.
(Prano
sunus), 8.
jas.
Veiveriai.
Kručkevičius, Zbigne 5414. Krušinskąs. Aleksand 5464. Kučka. Stasys, 50 me- §unus), 70, Medingėnai, žarė- Sandra, 19, Vilnius.
5365. Krivickaite, Gražina vas5386.(Felikso
5570.
Kumža. Zigmas (Prano
sunus). gimęs ras (su šeima), Vilnius.
tų. knygvedys. Tirkšliai.
5540.
Kulikovskis,
Jonas
(An

nai.
(Prano duktė), 3.
i 1910, kunigas. Vilm'
Minus). 10.
5465. Kučkienė - Stančikaitė, Į 5513. Kukštienė, Eleonora. tano sunus), 42, Vilnius.
5366. Krivickiene - Kraučiu- 5387. Krukauskas,us. Vsevolo- 5415. Krutulis, Juozas. 21 Koste
Končius, Pranas (Juozo su
5541. Kulikovskis, Kalibatas nus),
(Kosto duktė). 40, mo-^G5, ūkininkė.
naitė. Antanina (Stasio duktė), das (Kosto sunus), 40, teisinin Marijampolė.
gimęs, Telšiai
1906, mokytojas.
5514.
Kukštienė.
Ona
(Vlado
(Leono
sunus),
18,
mokinys,
y
evarėnai
kytoja,
Tirkšliai.
gimusi 1903, šeimininkė, Uk kas, Šiauliai.
5416. Krutulienė. Marija, 20 5466. Kučinskas. Antanas duktė), 30, ūkininkė.
Vilnius.
mergė.
5572. Kunca, Alfonsas (Ber.5388.
Krukauskienė
Liseci darbininkė. Marijampole.
5515.
Kukštaitė.
Jadvyga
5542. Kulinkevičienė. Geno- ; amino
(Kajetono
sunus),
65,
ukinin
5367. Krivickaite. Ramutė- kaitė, Benedikta (Jono duktė). 5417. Kšečkarskis, Edvardas kas, žemaitiškiai, Utena.
sunus), gimęs 1902,
vaite,
25,
darbininkė.
Vilnius.
(Stasio
duktė),
14,
mokinė.
Juzė (Juozo duktė), gimusi 40, šeimininkė.
samdinys, Kaunas.
(Vlado sunus), gimęs 1910, 5467. -Kučinskaitė, Veronika 5516. Kulakauskienė, Marija 5543. Kulinkevičius, 3.
1926, mokinė.
(Bus daugiau)
Vilnius.
(Antano
duktė).
28,
šeimininkė,
5544.
Kulinkevičius,
2.
------------------5368. Krivickaite, Danutė- 5389. Krukauskas, Kazys darbininkas,
(Igno
duktė),
gimusi
1897,
šei5418. Kšemeinskas, Juozas žemaitiškiai.
Alina (Juozo duktė), gimusi (Miko sunus), 53. ūkininkas, (Povilo
Mažeikiai.
sunus), 52, darbininkas, 5468. Kučinskaitė. Ona (An-i nininkė,
Visiems!
1928, mokinė.
fežniškiai, Kelmė.
5517.
Kulakauskas,
Vitalius «X Svarbu
Vilnius.
Man labai smaeu laukti ateina įčių
5369. Krivickas. Vytautas ’ 5390. Krukauskienė, Marija
duktė), 28. siuvėja, žemai-: (Baltraus sunus), gimęs 1926, 5546. Kulinkevičienė, Petro- Š-enčių, t. y. Kalėdų ir Naujų Metų,
Kšeminskienė, Bronė. tano
tiškiai.
(Juozo sunus). gimęs 1930, mo- iJuozo duktė), gimusi 1898, 42,5419.šeimininkė
nelė (Antano duktė), 24, moky- d-lto,
kad mano išrastos ir išdirbtos
Mažeikiai.
(su vaikais), 5469. Kučinskas, Adolfas, gi mokinys,
Stebuklingos Gyduolės, suteikia dide
kinys.
‘ kininkė.
5518. Kulakauskaitė. Eleono-,toja, Daugai,
le pagalbų tiems, kurie sirgo ir kenmęs
1913,
ūkininkas,
žemai

5547.
Kulinkevičiutė.
Nijolė,
tėjo, bet kaip pavartojo tas Gyduoles
5370. Krivickas, Stasys. 26, 539 k Kniklis, Benediktas, Vilnius.
ra
(Baltraus
duktė),
gimusi
5420. Kšikva,. .Andrius
(Juozo tiškiai.
y-a labai patenkinti. Aš turiu šimtus
mokytojas, Druseikiai, Biržai.
Pažalvaičiai, Panevėžys.
.
!3
metų.
1926,
pardavėja.
1: iškų, kurie dėkoja ir jie yra links5371 Krivickas’ Kazvs‘ '(Pet- rr 5392.
Kruklienė,
Ona
(Anta'
sunus
>
’
biznienus,
Vištytis.
5470.
Ručinskienė,
Stasė
(Jo31, n ųs ir laukia ateinančių švenčių
5548.
Kulnys,
Juozas,
5519.
Kulakauskas,
Leopoldas;
5421.
Zosė IMiko
5421. Kšikvienė.
Kšikvienė, Zosė
(Miko no duktė), 27. ūkininkė.
linksmai.
re sunus), gimęs 1917, mokyto- EG Hiik-tav
duktė), 70
70, Pažalvaičiai. duktė),
į samdinys, Panevėžys.
(Baltraus
sunus),
gimęs
1936.
Jeigu kurie kankinatės kokiomis
28.
pardavėja.
nenusiminkite, bet taujau
jas. Druseikiai, Biržai.
5393. Krukonienė, Juzė (To- 5422. Kšikvaitė, Sahina (An 5471. Kučinskas, Algimantas, 5520. Kuleša, Stasys, 30, bat-Į 5549. Kulnienė, Jadvyga, 26 negalėmis,
pabandykite:
(Adolfo
sunus),
3.
Jsiuvys,
Vilnius.
•
šeimininkė,
Panevėžys.
5372. Krivickaite, Antonina mo duktė). 69, ūkininkė, Drus- driaus duktė). 8.
I MIRACLE, M. J. ŠVILPAS
ii-!
—
5472.
Ručinskienė,
Anastazi

(Juozo ŠVILPAS OINTMENT.
(Augustino duktė), gimus 1906. kininkai, Merkinė,
5521.
Kuliešius.
Kostas
(Mo

5550.
Kulnys,
Juozas
5423. Kšikva. Gintautas (An- ja (Igno duktė), 36. mokytoja, tiejaus sunus), gimęs 1902, mo sunus), 7.
No. 1, nuo Dantų gėlimo, Užsivietdarbininkė, Kaunas.
r'jimo; jie Sustiprina Smegenis—
Z
’
394
'
Kf
rohs
J
J
«
driaus
sunus),
6.
Mažeikiai.
Kaina 50c. ir $1.
5373. Krivtezevienė. Ona ne sunus). 37, ūkininkas, Drus- 5424. Kšikvaitė, Regina (An Pievėnai,
kytojas. Kašoniai, Jezna.
5551. Kulnys, Jonas (JUOZO PreitNo. ir2,antM. ilgai.
J.
Švilpas
Salve. Mostis
5473.
Kučinskas,
Stepas,
38,
(Vlado duktė). 43, šeimininkė, kininkai.
5522.
Kuliešius.
Antanas,
36,
sunus),
1
metų.
ruo Įvairių Skausmų: Kojų, Randų,
driaus
duktė),
2.
Šiauliai.
Mikas lusiau Pečiuose, Sprande, UžsišaldyKukeliškiai, Pabradė.
5395. Krukonis, Julius (Jono 5425. Kšikva, Aleksandras i policininkas,
mokytojas, Veržuose.
5552._ Kumeliauskas,
, .
. ..
sąnarių, Mvsulų, Aš5474.
Ručinskienė.
Antanina
5374. Krivtezevytė, Regina, sunus), 30, ūkininkas, Druski- (Juozo sunus), 33, knygvedys, (Balio
5523. Kuliešienė, Janina, 25, (Anupro sunus). 44, policimn- mo. Skaudėjimo
Kosulio, nuo peršalino, Kai28
šeį
mininkė
.
14 metų. *
> įlinkai.
mokytoja, Veržai.
kas. Vilniškiai, Trakai. Qna r, aNo.11.00.1 Miraele M. J. Švilpas Salve
5475.
Kučinskas,
Algirdas
5375. Krivtezevis, Aleksas, 5396. Krukonis, Jonas (Vla- Vištytis.
5524. Kuliešiutė, Janina, 3. 5553. Kumeliauskienė,
nuo senų ir naujų žaizdų (Ronų),
Kšyveckas, Edvardas, (Stepo sunus), 8, mokinys.
13 metų.
do sunus), 17, mokinys, Suba- - -5426.
Vilnjus>
5525. Kulieša, Mečys, 39, 37, ūkininkė, Vilniškiai.
Pails, Vočių, Nudegimo, Nušutimo,
5554.
Kumeliauskaitė,
CesloGarimo
Signs. Athlct’s Feet, Suga5376. Kry niekas. Danielius čius. Panevėžys.
5476.
Kučinskas.
Motiejus
ūkininkas.
Šveicarija,
Ruda7?
įmtas sutrukusias Rankas ir Įvai54727.
Kšyvęcįęnė.
Marija,
iu
va
(
Miko
duktė).
10.
(Miko sunus), 52, darbininkas, 5397. Krukonis, Vladas (Maf-;
tiM Puvūrmitiaea Qdos Ligas. visados.,
pagelbsti. No. 3. Mostf vartodamas,
’t’is, Vilnius. ------------ 5526. Kuliešienė, Elena. 32, 5555. Kumeliauskaitė, Hali- apsisaugosi
Goladaievskis, Švenčionys.
tyno sunus), 45. eigulis, Suba- i 48. šeimininkė.
nuo pavojingų ligų, kaip
5428. Kšyvecaitė. Stase (Ed- 5477. Kučinskaitė, Danutė ūkininkė.
5377. Kryžanauskas, Petras, čius. Panevėžys.
Vėžio ir įdegimų. Kaina tik 50c. ir $1
na
(Miko
duktė),
13.
■ (Stepo duktė), 5, Šiauliai.
67. ūkininkas, Kaniūkai. Alunta. 5398. Krukcnis, Vladas (Vla- \ardo dukkė), 22.
Kuliešaitė, Irena (Me 555#. Kumeliauskaitė. Felici5429.
Križanauskas,
Antanas
5478. Ručienė - Brazytė, Juzė čio5527.
5378. Krvžanauskienė. Agota do sunus), 14, mokinys.
ir pinigus—Money Ordcr arba čekį.
duktė), 3.
ja (Miko duktė), 16.
(Justino duktė). 73, šeimininkė, 5399. Krukonis, Vytautas į
sunus), 32, dekorato- , (jurgįo duktė). 29, šeimininkė, 5528. Kulieša. Kazys (Mečio 5557. Kumpauskas, Jonas A<Jresuok j sviLPAS
. nūs, Vilnius.
Raseiniai.
Kaniūkai.
(Vlado sunus), 4.
1 metų.
(Juozo sunus), 40, mokytojas, P. 0. BoxMiraele
Ointment
73, Sta. A,
!
5430.
Kšižanovska,
Valerija.
:
5479 Kučis Algirdas, 7. sunus),
3379. Kryžanauskas. Anta- 5400. Krulikauskienė, Anta
5529. Kulikauskas, Pranas čadasai, Rokiškis.
HARTFORD, CONN.
Į 5430. Kučis. Rimantas. 5.
nas (Petro sunus), 33. mokyto- rina, 45, šeimininkė. Vilnius, 42, šeimininkė, Vilnius.
jas. Kaniūkai, Alunta.
5401. Krulikauskaitė, Alek- 5431. Kšižanovskaitė, Barbo- 5481. Kudirka. Povilas(Balt5380. Krvžanauskienė, Ona Sandra, 18, mokinė. Vilnius. ira, 18, Vilnius.
raus sunus). 42, ūkininkas, Be-į
(Jono duktė), 33, mokytoja.
5402. Kruminas. Jonas (Jo- 5432. Kšižanovskaitė. Kristi- rekiai, Kiduliai.
5381. Kryžius. Kostas, 40, kubo sunus). 60, ūkininkas, na. 12 metų.
5482. Kudirkienė - Keraitė,
biznierius. Skuodas.
Kreivakiškis, Rozalimas.
-5433. Kubelis, Bronius (Bro Ema (Dovydo duktė), gimusi •
niaus sunus). 22. darbininkas, 1886, šeimininkė. Berekiai.
Vilnius.
5483. Kudirka. Jonas (Juozo į
5434. Kubicka. Anelė (Vlado sunus), 64, ūkininkas, žiliai,
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
AR ROMOS
duktė), gimusi 1909, mokytoja, Barzdai.
1 ■
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
Vilnius.
5484. Kudirkienė. Petronėlė
beveik
viską,
kas žmogui reikia žinoti.
-5435.
Kubickas.
Balys
(Sta.
(
Motiejaus
duktė),
60,
ūkininkė
opiežius yra Kristaus šionia. sunus), gimęs 1912, N. Vil sunus),
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
5485. Kudirka. Petras (Jono
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
25. ūkininkas,
pasakys
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
5436. Kublinskaitė - Zovienė i 5486. Kudirka. Justinas, 45,
galima
be
baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
(Broniaus duktė), 24. knygve- Į mokytojas, šakiai.
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausinius, ku
Vietininkas?
rių
jus lyties
kartaisklausimas
nenorėtumėt
irnušviestas,
savo gydytojo
klausti,
Beveik“sekre
kiek
5487. Kudirkienė, Emilija
dė. Biržai.
vienas
jame
beveik
kiekvienas
5437.
Kubilius.
Petras
(Petro
i
(Vinc<Tduk:ė).
30,
šakiai.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
tas” išaiškintas.
sunus),
35,
žurnalistas,
Kaunas.
5488.
Kudirka,
Vincas
(Jono
SKYRIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
sunus), 29. agronomas, Tirmė5438.
Kubilienė
Požėlaitė,
Kristų*. Pagoniška tų laikų viet ybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa lytisAr išgalima
nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
. ;’
Bronė
(Jono
duktė),
35,
samdinai,
Lekėčiai,
reina?
kalno? D-ras Reeder sako,
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? kad garima, ir “Teisinga* Patarėjas”
SKYRIUS II. (1) Jeruzalė? bažnyčia. (2) Antijocbijos bažnyčia
nė, Kaunas.
5489. Kudirka, Antanas (Vin(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
Ką reiškia “pirmosios nakties tei paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
5439. Kubilius. Juozas, 50, co sunus), 28, mokytojas, Trasė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
SKYRIUS Iii. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
ir dvarponiai ?
kareivis.
Kaunas.
kai,
Vilnius.
Kodėl tūlos moterys netari vaikų,
SKYRIUI IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kau'<« Kunurų S«Ką reiškia šliubir.is žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisintas Patarė
5440.
Kubilienė
Indriunaitė,
5990.
Kudirkienė.
Felicija,
n matijoie dėstydamas fundamentalžnų teologiją, aHVino kokių
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras? jas” ir šitą klausimą atsako.
e-'tn.a valstybėje administracijo- formų. Aiškindamas ta-- b#r
Ryžių barstymas jauniems ant gal
Valerija
4
Adomo
duktė).
40,
30,
šeimininkė,
Trakai.
Kokius vv)us moterys mvli? Ko
jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms bet tik >u imKiovų? “Medaus Mėnuo?”
kias
moteris myli vyrai? Arba ko
1
šeimininkė.
Kaunas.
5491.
Kudirkaitė,
Laimutė
• - ff.rrr.omis, kaip šiandien yra romiškoje Itažsyč'-ije.
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
irieš
ištekėjimą
kad
nepadaryti
klai5441.
Kubilius,
Jurgis
(Jur(Antano
duktė),
3.
pne
singas Patarėjas” pasakys jums vis
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimuoečio ir jų daro**
te
dos?
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. InfcvirikąKau5492.
Kudirkienė,
Marija,
77,
gio
sunus),
15,
mokinys,
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kas reikia žinoti, kad raikai butų
».•;» ir popiežių prakeikimai.
1
šeimininkė. Šiaulėnai.
▼esti?
nas.
sveiki ir gražusL
turi užsuaiSKYRIUS VII. Ronos bažnyčios nuopelnai Francuzijai
m
Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
5442.
Kubilius,
Antanas,
45,
5493.
Kudilis,
Liudas
(Fabirevoliucija ir ^priežastys, kočios ta revoliucija iššauki
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
Komoj, bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
advokatas.
Vilkaviškis.
jono
sunus;.
40,
biznierius,
gyv.
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų hetu»ių
5443.
Kubilienė
Karaliūtė,
vieta
Šiaulėnai.
Kodėl kunigams turėtų būt už
gyvenimo
laimė
ar
nelaimė.
Bet
ką
kita- bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasiėv«nli»ia> ir
viai slepia, tą atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
Antanina
(Adomo
duktė).
40,
5494.
Kudana,
Antanas.
35.
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indu!ųeo.-ijK»
mokytoja.
Vilkaviškis.
mokytojas.
Kudrėnai,
Nauja*
I visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
KIEKVIENAM ROMOS KATAUKUI reikėtų
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
5444.
Kubilius,
Vytautas
(Anmieštis,
knygą, nes joje ras daag reikalingą dalyką ir gennartoi <a»ee
opiausis kiekvienos šeimynos klausi neslėpdamas.
tano strnus), 17. mokinys. Vii- 5495. Kudana, Antanas (Ka
saeioažint su visa katalikiškos bažnytine praeitimi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais. 223
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
kaviškis.
zio
sunus).
32,
ūkininkas,
StoKIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienoki ar kitokį s»
tikėjimą arba tikėjimą akaito kausi žaislą ir taoi
5445. Kubiliutė. Danutė (An- laukis, Pajevonys,
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
vinims; darios osynmenis, ypatingai reikėtų ta veikatą r>e»'k:«'
tano duktė), 14, mokinė.
5496. Kugrys, Jonas (Jono
iair aiškina »«vo knygoj* kun. M VaUJka
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
5446. Kubilienė, Ona, gimusi sunus), 43. mokytojas, Viekšapie Z30 puslapių, didelio formato. speuUą eisiu
“Teisingo
Patarėjo
” parašymui
buvo
sunaudoti
tokie mokslo
vei
1920. samdinė, Alytus.
niai.
kalai,
kaip
Wellso
“
Pasaulio
Istorija,
”
Jordano
“
Evoliucijos
Pagrin
5447. Kubilius. Vincas (Vin- 5497. Kigrienė. šeimininkė,
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s "žmogaus Evo
co
sunus).
40.
Gudupiai,
Liud5498.
Kukelka.
Kazys,
35
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thruths” ir daugy bė kitų. Tai kartu mo
Galima gaut pas aotiriu, sekančiu
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
vinavas.
darbininkąBiržai.
.M. VALADKA,
R. U 2, nALTON. PA
5448. Kučas. Aleksandras, 5499. Kukeflrienė, Ona. 35
Patarėją.”
Taipgi galim* gaut tą knygą nnordyta kabia ir
karys, Vilnius.
audėja, Biržai.
KELEIVIS
5449.
Kucienė,
Ona,
šeiminin5500.
Kuk
Įkaitė.
Birutė
(Ra

636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
“KELElVKy' KNYGYNE
kė, Vilnius.
zio duktė), g Biržai.
5450. Kucevičius. Verdalis, 5501. KukeDsaitė, Marija(Ka636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
60, (su vaikais), ūkininkas, zio duktė). 5.
Rudziškiai.
5502. Kikoika. Edvardai
KELEIVIS,

SO. BOSTON.

iui,

i

į

TEISINGAS PATARĖJAS

praiiriM apie
iąii.

Kt.HA

Audimo viršeliais, gražiai sidabriaėm raidėm įepan-ia- k„*
gir- vardan. K \INA iZ.ov
Tvirtais popieros viršeliam, kaina Sl.Ziv

«ir*ųu:

REV

I

f

f

I

Aštuntas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. 2. — Sausio 6 d., 1943 m.

' pripažindamas, kad pasek
LRD SEIMAS.
Už 8 centus nukerpa plau- bos departamento komisijo- REIKALINGAS DŽENI*
mės jau prastėja. Sako, pir
kus ir nuskuta barzdą. 'nięrius ir keli kiti “aukšti”
TORIUS.
įvyks South Bostone
mais metais buvau išrink
sausio
tas vienbalsiai, antrais me
tais turėjau menką opozici Lietuvai Remti
ją. o šiais metais ji labai seimas įvyks
rAKI T.
South Boston, Mass.
IŠ CAMBRIDE’AUS LIE mis” ir kitokiais vardais stipri. Gi ateinančiais gal dieną, 10 val- ĮT*0’ Lietuvių kareiviais, ir tarp kitko sabusią
jau
“
už
kelnių
ir
Piliečių
Draugijos
svetainėko:
“
Susiradau
barberį,
nu
TUVIŲ PILIEČIŲ
tuos, ką rašinėja žinutes i lauk.“
TeL TRObridgo 6330
ir Silverst"" S”- Bos' ?ikir5au Pla^u?’ "Uį^utau
KHubT;
MITINGO.
laikraščius. Tokios kalbos
Galimas daiktas, kad taip *<,ne
*
baradi* ‘f daviau barzdakortavim’ vakara.
Dr. John Repšhis
Nereikalingas triukšmelis. pirmininkui nedaro garbės. atsitiks, nes šiais rinkimais
• T-i- i’lai pažemina ji patį. Apie jis tik 11 baisų praslinko.
(REPSYS)
Amerikos Lietuviu Pilie- korespondenciją infoimavo
LIETUVIS GYDYTOJAS
čių Kliubo susirinkimas ivy- stisirinkimą visai klaidingai Jeigu iis taip užgaulios ki
Valandom 2-4 ir 6-8
tus ir toliau, tai susilauks da ii- pavienius lietuvių veikė- kainuoja steikas ir sviestas: c}iestwr
Nedėliomis ir šventadieniais;
nuo 10 iki 12 ryto.
didesnės opozicijos.
jus, kurie dirba Amerikos ir gal vertėtų nuvažiuot tenai
. . . .
278
HARVARD STREET
1 Laimėtojai gaus dovanas,
Kliubo valdvba šiems me-j Lietuvos labui. Kiekvienos gyventi.
kamp.
Inman
st. arti Central akt.
todėl širdingai prašome pa
1943 metams, tai narių susi rie neskaitė to “Keleivio” tr.ms susideda__
iš siu
„ žmo- draugijos prašom siųsti atCAMBK1DGE, MASS.
linko virš šimto. Susirinki numerio, tai manė, kad ten n'u: piimininkas, J. Belec*. stovų kuo daugiausia: jų Vienas kūdikis negyvas, ki- remti viršminėtą organiza-______________________
7
vice pirm., M. Venslau[ skaičius nėra apribotas,
tas miršta, o motina girta.
mą atidarius bu\o peiskai- buvo parašyta kokių baiseKviečia Komitetas. i DR. D. PILKA
tytas ir priimtas pereito mi nybių. Pirmininkas sako. sk^s: prot.* rast., S. Pilko- gjg geimas bus vienas is
South Bostono teisman
tingo protokolas. Pirminin kad “plyta
E. Turauskis:
svarbiausių,
nes turės S^’
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
buvo taikoma nis: fin. rast., Valeika
mar---ū™------------------pollC1-ios atgab?nti du Lietuvių radijo programa.
‘ . v aieiKd.• ---kas pranešė turis sulaikyti jam i kaktą, bet pataikė vi ka kei -m- \
ir nuo 7 ila 8.
a
mai- rastl budus, kaip suorgani-’airiai, vyras ir moteris, kai.
susirinkimą, nes valdybos sų mylimam A. Valeikai.” šalka. J. Batvmskas; direk- 2Uoti lietuvių draugijas ben- tinami dėl savo kūdikių ap- Lietuvių Radijo Korpoia506 BROADWAY
yra r "tarta neleisti balsuoti Tai yra gryna neteisybė. toriai: A. Grinienė, K. Za dram darbui, kad išvien leidimo. Moteris nesenai tu- C^JOS programos duodamos
SO. BOSTON, MASS.
tiems nariams, kurie nė: a Apie Antaną Valeiką visai bitis. S. Zavis, G. Kviet- dirbtų Amerikos labui ir rėjo dvynukus. Dabar poli- ’........
' stoties, 950 klio Telefonas:
š W0RL
SOUth Boston 1320
užsimokėję duoklių už...1942 nieko nekalbama, ir nebuvo kauskas ir P. Tumėnas.
kovotų
prieš
visus
Americija
rado
vieną
jų
jau
neeikliais,
i ic Vii
Tas pats. kos vidujinius priešus, bu- begyvą, kitą pusgyvi, o mometus. Paskui jis paaiškino,
reikalo ka Rors kaibėtį.
subatą, 9 sausio, nuo
kad yra paruostas surasas
, • , , •
TEL. ŠOU 2712
tent: nacius, fašistus ir bol- tiną girta. Ji gėrė ir gėlė, 8:30 iki 9 valandos ryto,
tų, kurie užsimokėjo, todėl
Reikia pasakyti, kad pir Reikalauja Įstatymo prieš ševikus. kurie stengiasi de visai užmiršusi savo nauja- programa bus tokia: 1) daiDr. J. C. Seymour
tie busią šaukiami vardais, mininkas jau kelintu sykiu
arklieną.
nos, 2) muzika, 3) pasaka
moralizuoti mus iš vidaus. pimius
turės ateiti prie stalo ir pasi- įžeidžia Kliubo narius. Kaip
(LANDŽIUS)
‘ __________
apie “Magdutę.”
Miesto tarybos narys į Bus renkama ateinanimti balsavimo blanka. Už- ėda senai jis pasakė, kad pu.
Specialybe:
Akių, Vidurių Ligų,
Nedėldienio lytą, nuo
truko daugiau pusvalandžio, bliką galima minkyt kaip Chase si panedėlį padarė į- tiems metams vaidyba bei Bostone “įšaldyta” i0,003
Ausų, Nosies ir Gerklės,
siuvėjų.
9:30 iki 10:30, programoj Vartoja vėliausios konstrukcijos
kol išdalino balsavimo blan- tešlą. Ar tai ne Įžeidimas? nešimą, kad miestas išleis- komisijos, todėl kiekvieno
Valdžios organams reika-!bus muzika ir dainininkė X-RAY Aparatą.
kas. Kadangi raportu nebuKaslink direktorių tinka- tų Įstatymą draudžianti delegato pareiga bus balPritaiko Akinius.
vo? tai pirmininkas paklau- mumo. tai buvo girdėta iš pardavinėti arklieną mėsą suoti už tinkamiausiusžmo- laujant. Bostono siuvėjų uni- Kleo Kučienė iš South BosVALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
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447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų
silpnėjime. Gyvenimo
moterų. Moterų ir Vyrų
Kraujo ir Odos Lažas
Valandos: nuo 10 iki 12
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakara
180 HUNTINGTON AVB,
BOSTON, MASS.
TeL Comiaonveaith 4579.

TeL 28624

Gyv. 81182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki B,
nuo 7 iki 9.
gyjSi j . Seredom 9 iki 12
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
Ištai<u> defektuotas akis ir fcnkat.u laiku sugražinu šviesų. Išejfza uni nuoj u ir priskiriu akinius

114 Sutnmer Street,
LAURENCE. MASS.

/ >ft. G. L. KILLORY
6) SCOLLAY SQUARE» Rooa 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2271
arba Somcraet 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. lcaadiea,
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
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