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Nugazdino Fašistus

MES TIESIAM KELIĄ 4 
BERLYNĄ IR TOKIJĄ.

Vengrija Norinti Pa-\ 
sitraukti iš Karo. į
Voronežo fronte ji turinti 
100,000 kareivių ir Hitleris \ 

norįs da daugiau.

24,000 Maineriu Sustraikvo 
Prieš Savo Uniją.Vilniaus vyskupas, kuris pa

sipriešino, uždarytas kon
centracijos stovykion.
Overseas News Agency

Numatoma priverstina pa
skola karo reikalams.

Washingtono žinios sako,
kad šįmet valdžia turėsianti! Fašistinė Vengrija iš pat JIE PROTESTUOJA DĖL dentui pasižadėjimą nekeiti 

PAKELTU DUOKLIŲ, jokių streikų. Valdžia, žino

viai dabar pristato Kinijai raganų deginimą. J fe aj^ Sakoma, kad Rusijos fronte, Yįį1?.į"®vybę. War Labor Board
iri ” . . ties Voronežu,

mos keliu hndsvn nnvpža- dolerių manoma gauti uz
ma.

Ir tuo(juodam pajamos‘tvo K"“^0 “ ^^,000.0^^0 VoS
kinirJiani. Amerikos oriai- įvedė Lietuvoje a^5: ‘“t™

.ganu deginimą. Jie ap- " ‘ ’’ J ”
daugiau daiktų, negu Bur- kaltino ir nuteisė sudeginti [TSriu manomi ZnVrJ ties Voronežu> J1 turintl - būdavo nuveža- laužo keliat, religemės

rvdii spminyriin>i mokiniu , - ^,-000000 ^ , biomib dienomis

Ir. Iupsim fašistus labai skau
džiai, nes jie to prašė, sako 

musų prezidentas.
frre^o^l^žiiT^zidS’^M • ‘ v įvdų sJnJlnanJos bet apie $15,000,000,000 da
Ss PooivelSs naLkė di , •? fU . ^įgynimo karo havaredoko miestely. Esą, gitai spragai užkišti
rklZ^rfdomS ka’b^ ku ri laikotal;Pis Pacifiko vande- tie mokiniai uzsnmdavę WashįngtOne esą manoma 
dėlę 11 įdomią ka?bą, kun nyne jau baigiasi. Iki šiol buitais. : sti D,q valoma tiško a ka-
iabai nugąsdino Hitlerį ir jo mes tenai gynėmės, dabar Byla buvusi suruošta tuo o Skalai ą P ą 
talkininkus. Jisai nurodė, pradėsime mušti. Pereitais tikslu, kad sukurstyti lietu-
jog Amerikos pramonė daio nietais mes japonus sulai- vius, baltgudžius ir lenkus „
stačiai stebuklus. Ji puga-^kėm. šįmet mes ketinam va- gyventojus prieš žydus. <knin

tokią galybę ginklų ir ryti juos atgal. Bylai prasidėjus, arkivys- Wasl
Apie 1,500,000 musų

įeivių, jurininkų ir 
šiandien 
1 iuose

Ar kas nori ar 
ne, kiekvienas turėsiąs duo- 

uždarbio kaipti dali savo
nnna
amunicijos, apie kokią fa
šistai ir sapnuot nesapnavo.
Jie buvo įsitikimę, kad de
mokratija yra ištyžusi, kad 
jos žmonės išlepę, sunkiai 
dirbti nenori, pripratę mink
štose kėdėse sėdėti, todėl su
mušti juos bus labai lengva.
Bet pasirodė, kad demokra- LC“ai 
tinė Amerika šiandien viena J^ai skaudžiai.

neteisėtas streikas butų niUgg unijos prezidentui 
ir Hitleris tu°Jau likviduotas. Johnui Lewisui telegramą 
pareikala- Jau dvi sąvaitės, laiko, reikalaudamas kad šis strei-

vęs da daugiau, tačiau Ven- kaip Pennsylvanijoj plinta kas butų tuojau likviduotas, 
grijos valdžia jau atsisakiu- kietosios anglies kasėjų Tokį pat spaudimą daro kie-
si daugiau žmonių jam duo- streikas. Pereitą sąvaitę tojo kuro tvarkytojas lckes.
ti. Ne tiktai atsisakiusi duoti streikuojančių maineriųi Valdžiai rupi, kad šaiis 
daugiau, bet norinti atšauk- skaičius buvo pasiekęs jauitur=tų kuro žiemos laiku, 
ti ir tuos, kurie dabar Rusi- 24,000 skaitlinės. Valdžios 'Kūrenamojo aliejaus lytini- 
joj stovi. Tokių žinių ateina organams ir unijos viršinin- va.istijOse beveik negal;- 
įš Stokholmo. Sakoma, kad K<ims spaudžiant, šį pane- jpa gauti todėl anglvs liet 

5,000 angliakasių vienintelis kuras, kuritr--------- ~......Washinetone manoma - nnn f“? ma gauti, todėl anglys neita
incn ka-‘ knnfl<? Talhr7vkow<d<is Vii i /nd.ioma, \ engnjos fašistai esą labai dęlį apie o,000 angliakasių vipnintolis kuras kuriuoiiL.ų Ka kūpąs JalOrzyKovvsKis vn ka(j šįmet Jungtinių \ aisti- naskutiniais Hitle- -u<n-vžo darban bet užtai ?enin_telk’,. Kul.a?.‘ ..r lakūnų muje pareiškė protestą dėl tnrėc . n.uslvT1v pa»Kutiniai» nitie .ugiyzo uai oan, oet užtai zrnones gan susisildyti savo

dien jau kovoja įvai-i tokio žydų kaltinimo, todėl qq0 000 oįo paįamų. Jeigu 110 , ^P^^imais n - jau o00 maineriu sustreikavo liamus įr biznio įstaigas .Bet
se pasaulio frontuose. naciai jį suėmė ir uždarė inn’bilionu doleriu iš to na- Pra^eJ^ bijoti, kad Vokieti- , -tame distnkte, kuris api- ĮęUomet tūkstančiai maine-

ua-’ r • i ii konppntraciio<i <4nwkl? Į^0 bilionų dolerių iš to pa- ja bus sumušta. Vengrų vi- ma Shenandoah’rio, Potts- neftjrLa tai trali ir amr-
As negaliu jums pasaky- i 1 koncentracijos stovyklą. . ims valdzia, tai žmonėms J ė- G<; jaučiamas villės ir Shamokino plota. U e- ? ?.? •’ lai ir anrt

ti kada mes nradėrime muš- Ar yra šitoj sensacijoj įjv- tik anip hilionai Ar i- . .. . .. . .. — - bų pritrukti.Jb Kana mes praaes me m s- tip«os mes npži- 5 lllS.aPie_do Dlllonal- didelis nerimas, kad vengru Iki šiol streikai ėjo tik 7-me
ti fasistus Europoj, bet mes KieK no,s ue.os, mes nez. bug gajima 1S to pragyventi? vare;vįaį Rusiioi Der žiema ir 1-mame di<=triktuo«e juos tenai mušim ir mušim nonų Kuibysevo praneš.- Badauli gal nereikfe. bet ^re.ua, Ra.90^ ™ma mame dutnktuose. 

mams neviouomet galima pragvvenimas bus neleng
tikėti. Kiek mes žinom. Lie- vas Tiesa, 1932

Washingtone jau girdėt 
balsų, kad valdžia ilgai ši-žiemą ir

galį žūti nuo šalčio ir bado,
. todėl kilą reikalavimų, kad

u gmKių ir “ tuvoie nėra tokio miestelio — f V™’ °etais’ žiemai jie butų pargabenti prieš savo uniją, kuoos va-ĮiuviHnntas vai
’ fašistinė^ lusus, kad jie energingai ;uv.oje<u„ra j , niey kuomet buvo didziauas ne- namo. ket ieie-u iie busią riai nakėlė mainpriams mė tuojau likviduotas, \ai lasistines . ’ . • - Jvnkwi*kaip ‘“Havaredok.” Lydos darbas šalis turėio tik $32- namo: Ręt Jeigu jie Dusią dai pakele mainenarm, me-dzla busianti priversta pa-

valstvbes visos sudėtos kru- -pinasi pnes vokiečių aimi , Naugardukas nnnnAAnnn .ej" . ~ ’ pargabenti, tai daugiau Ru- nešinę duoklę. Pirma mai- j™*: ąoVn knnrm-
von Ppr 1942 motus Ameri- ją. Kad išgelbėti rusus, kad ^augarauKas, 000,000,000 pajamų ir iš to giio° iie iau nebu^a «;un. npH;J wnt-PH^vn nniios iž- - kas>Rlas sayo k°ntio-son rer iyiz metus Amen . vokiečiu ^k^kai Novogrodek. (Jali da reikėjo mokesnius vai- -J - J J ą neiiai mokėdavo unijos įz-len---------------------- ... tenai vokiečių^ ......._ aa reikėjo molinius vai ciami aan po $1 į menesi, o dabar Tuo pačiu iaiku valdžia

i&]ų pareikalauta i)o ĮĮ.oO| ima na^

pagamina daugiau ginklų ir 
amunicijos, negr

Prezidentas paminėjo ir

sumažinti
spaudimą,

kos fabrikai pastatė: 
avi QQQ orlsivi11

tsnkų; -
670,000 kui kas valdžių,
21.000 prieštankinių ka 

nuolių.T? i a • '*«*• a-fvavm vi eamz-uvia xwnu
Ir tuo pačiu laika Amen- laivų airoada, kuri ne 

,os aimija pasiekė 7,000,- tjkgtaį prisiartino prie Afri- 
kos pakraščių ir išsodino te
nai didelę armiją su visai 

* mažais nuostoliais. Tai buvo

aliantai sumanė ^ut, kad “Havaredok ’ yra jžiai sumokėti. Bet, iš kitos

kos
000 vyrų.

Dabar Amerika
talkininkai? tiesia

ytVKlK^TO ^KTEJIJ ??en?s?; ?\ir, Kno ninkus. Federalinis grand
BAŽNYČIOMS. dSurapnes jury pereitą sąvaitę apkalti-

„ . * i • • + " oiKraturą. no 29 kasyklų korporacijas
Kainų Administracija pa- Protestuodami dėl unijos ,r £6 jų viršininku? už pa

tvarkė kad salėms teat- duoklių pakėlimo, angliaka- mokslą kelti anglies kainas, 
rams, bažnyčioms ir kitoms šiai pradėjo reikalauti ir ge- _________

"puses, yuagy otia

buvo perpus pigesni?, ir vis 
dėl to sunku buvo išsiversti.

koje. Šitas žygis buvo slapta , o •» *
planuojamas kelis mene- ElSenhOWer Sveiki- 
sius. Ir jis pavyko labai ge- na (įen. Michailovii(t 
tai. Buvo organizuota kelių JugosIavijos “četni-'

kai” priklauso prie nemir
tingųjų.

UŽDRAUDĖ PRABAN
GOS VAŽIUOTĘ.

Kainų Administracija pe- panašioms vietoms kuro resnio atlyginimo už darbą.
Jugoslavų Informacijų ieit4 sąvaitę išleido patvar- aliejus butų žymiai suma- Jie nori, kad jiems butų pa-

Biuras praneša iš Londono* kymą, draudžiantį rytinėse žintas. nes kuras visų pirma kelta po $2 į dieną, nes da-
Berlvna ir Tokiją, sako pre- ;£££ kad gen. Duight Eisenho- valstijose vartoti automobi- reikalingas gyvenamiems baltinė jų alga buvo nusta-
zidentas Rooseveltas. Me? “e Tuo nSiu laiku anglu wer> kuris vadovauia alian- !lus PrabanRaI- Sl- Patval'' namams. Kunigai tuojau pa- tyta kuomet pragyvenimą;
Iupsim fašistus ir Iupsim «adėta Pofen5vva išgnfdį tų : ” ‘
tuos labai skaudžiai, nes jie pommelio armįą iš fgiptri Siaut
to prašė, sako jisai. >• Alintame ; tLi dabai karsta ir nuoširdų pa w. . ,

Ašis tikėjosi laimėti šitą ka atajoJ j,' Afrikos fra'neu- sveikinimą generolui Dražai prabangos vaziuotei. I
karą 1(.42 metais. Ji žinojo. b-yWai £kei£“ ?«<**“• . n.?’Sld,e”«.
kad v ėliau jai nebus progos. ?a karo situaciją. Nusigandę sau“9 ' cetnikų )
Man nėra retkalo jums a.s-, vokiečiai pradžjo traukti ......  |butinam reikalui Bet

su savo 
kelia

NACIAI BOMBARDAVO 
ANGLIJĄ

Pereitą sąvaitę pačių or
laiviai mėtė bombas į Ang- 

Dabai^.ios miestus. Jie padarė 
nuostolių ir užmušė kiek 
žmonių.

Ir pe- saliunus. Bet saliunininkai Unijos viršininkai šitam 
mažai moka valdžiai didelius mo- streikui, žinoma, labai prie

šingi, nes jis eina prieš juos.tesimatė ant kesnius, o bažnyčios nemo- 
ažiuoti tiktai ka nieko.

.kinti, kad 1942 metais musų ?avo spėkas iš Rusijos fron- ^a 
ptiešai karo nelaimėjo.

Dabar fašistai jau žino.;, p ^aUg lengviau. Dabar Af . , . .
kad jiems ateina galas. Ja-:rikoj veiksmai apsistojo dėl ies^Atokl?JU,P10:

Pranešimas ^Kelei
vio" Skaitytojams.
Draugai ir draugės! Turime 

pranešti Jums nelabai malonu
Vaidžia gi sako, kad šis 

streikas yra stačiai neteisė-ir riica™- na~ida ' Gen- Eisenhowerio svei- jei nutveria automobilį prie 
■S aT kinimas gen. Michailovičui teatro> hotelio, salimo ar

> turinio: ;šokių salės, atima gazolino
Amerikiečių spėkos Eu- korteles.

ropoję ir Jungtinėse Valsti- ---------------
ir mažyn, o musų kasdien tenai "neliks nei vie- '-.o?e sveikina savo ginklo i samdo Pittsburghe ir jo apy- Senatorius La Follette prie-TAMS JUNGTINĖSE V ALSTI.
vis auga įranga, sako prezi- no fašisto. Bloga bus Itali-idr.a^us’ narsiuosius ir ne- NUMARINTI DUJO^IIS. Hnkėse 30,000 darbininkų, šingas maitinti sviestu kitas JOSE. O KANADOJE. PIETŲ 

i jai. Jos žmonėms buvo pa- kirtinguosius Jugoslavijos Florance, Anz. — Perei- turi primokėti jiems 33,000,- šalis, kuomet mums jo stinga AMERIKOJ IK KITUOSE Už-
Įsakyta: išmeskit Mussolini! , in.ias. saunioJ Tamstos \a- tą suvaitę vietos ėjime 000 algų, skaitant po 5' 2 oZir,0tr._i1,0

ponų spėkos laivais ir orlat-jjgtiugo sezono. Bet ateis 
viais kasdien eina vis mažyn • laikas> Afrika bus visai ap-

PLIENO DARBININKAI
LAIMĖJO $3,000,000.
War Labor Board nu

sprendė, kad Jones&Laugh- 
lin Steel korporacija, kuri

tas, nes laužo duotąjį prezi- dalyką. Aplinkybės verčia mus
■--------- —    -j pakelti “Keleivio” kaina. NUO
LAIKYKI M VISA ŠIŲ METŲ VASARIO 1 DIE- 
SV/FST4 NAMIF NOS “KELEJVK>” PRENl-ilAinlL. MERATA KAINUOS $3 ME-

dentas.

Malta Numušė 955 ir^adėkirSnkia Jie"ne*pa-idovYbėj’. 'buvo numarinti du;: kam- Centu i valanda nuo pereitu ,-^eI?atorius °Iietfe
“Nemirtingieji Tamstos bary trys juodveidžiai ka- metu 15 vasario, nes nuo tos kele gS™ f T a

Pneso Orlaivius. i^e- 1Mel a‘U5dl J,e ga ,karžygiai, kurie susivienijo reiviai, kurie buvo pamerk- dienos jiems vra pripažintas **« relkalav,mį ,ka<! :km'ra
Malta yra stipri britų sakoma kad šita nieži- kilni°j pasiaukavimo dva-|ti mirti už žmogaus nužudy- toks algų pakėlimas. Tai kos .svlestas butų Rūkomas

tvirtovė ant salos Vidurže- /Ient0 LoUvelto kSba’taip!^?3'’ Metai atgal jie pastom- reiškia po S100 kiekvienam ~ ° £
nuo juroj. Aokiecių ir italų ielektra perėj0 per fašistų n,J z.eme^ IJiverzelius. tar- dė vežiką, kad nuvežiu juos žmogui. Šitą sumą korpora- H ‘i ™n
orlaiviai nuolatos atakuoja kailiUs ‘ nauja bendram Susijungu- į Douglas, Anz., ir iš važiavę cija jau išmokėjo. kuomet mes negalim jo gau-

' šių Tautų labui. Te naujieji!i laukus nužudė jį.

ŠIENU OSE—$3.50 METAMS.
Darom tatai prieš savo norą, 

sąlygų verčiami. Musu draugai 
butų laikomas 'r Paaiškinimu žino. kad vis- 
menėms n ne kas nesvetiškai pabrango, o

ją iš oro. Pereitą sąvaitę 
Londonas išleido praneši
mą, kad nuo karo pradžios 
iki šiol Maltos tvirtovė nu
mušė jau 955 priešo orlai
vius. 773 jų nušovė žemėn 
i'.nglų lakūnai, o kitus nu- 
kirto priešlėktuvinė anglų 
aitilerija veikdama nuo že- 
mės. Be to, Maltos lėktuvai 
ir artilerija sunaikino 46 
priešo laivus ir 40 laivų su
žalojo. f

DAUGIAU NUOSTOLIU
BALKANUOSE, NEGU 

RUSIJOJ.
Romos žiniomis, italų ar

mija turi daug daugiau nuo
stolių Balkanuose, negu Ru- 

Balkanuose daugiausia

metai neša iiems didžiausiu 
pasisekimų!”

PHILADELPHIA KOVO 
JA SU RAUPŲ EPIDE

MIJA.
Kilusi amišių sektoje rau- f

RAŠYTOJA PARROT 
KALTINAMA PRIEŠ

VALSTYBINIU VEIKIMU.
Floridoj buvo areštuota 

Ursula Parrot, apysakų ra-

italus naikina Jugoslavijos pbįladd,yh1ijtsPmStąJ‘‘Pe-ičioję’ nes l?azolino r?u
‘ cetmkai genera o Drazos reitg fąvaitę phUadelphijos ---------------
Michailovico vadovaujami, ligoninėse buvo įskiepyta
I er giuoflzio mėnesi italų nuo raUpų tūkstančiai dak- 
nuostoliai buvę tokie: 1499, slaugių ir ligonių. Per 

sąvaitękareiviai užmušti, 2933 su
žeisti ir 2066 dingę

“Keleivis” auku sau nerenka, 
pikniku ir kitokiu pramogų ne
rengia; jis laikosi tik iš prenu
meratų. Skaitytojai senai jau 
ragina kelti laikraščio kainą. 
Sako, darbininkai šiandien už
dirba gerus pinigus ir žino, kad

ti savo krautuvėse. 
Protestuodamas prieš svie

sto išvežimą, Wisconsino 
senatorius parašė atatinka- 

-T- rv -• Diiems valdžios organams
TarP ^^9,000 gelzkeliecių laįšką, kuriame sako: “Aš

900,000 GEL2KELIEČIŲ 
GINČAS SU KOMPA

NIJOMIS.
UŽSIDARO MOKYKLOS.

YVells, Me. — Dė'. kuro 
stokos čia užsidarė -v:Tosios 
mokyklos. Iš viso !ū.4darė darbininkų ir 
11 mokyklų yioje apylinkė-: kompanijų kilo ginčas dėl 
ie. Bušai irgi sustoję vaikš- algų pakėlimo ir dėl “elosed 

snop” klausimo. Buvo jau 
kelios konferencijos, bet 
prie susitarimo neprieita. 
Dabar ginčas pavestas arbi-

GYVYBĖS ŽUVO 
LIEPSNOSE.

St. John’s, Nfld.—Pareitątracijos tarybai, 
tenai’buvo apie lSO sąvaitę Crossų narni; e čia

8

laikraštis negali eiti už ta pačią
gelžkelių tvirta? r*eikaTauju?kad svie^ R,kai"»y »ž kuri4 

tas butų laikomas namie, 
musų pačių kareiviams ir 
civiliems žmonėms.”

pabrė-

:susirgimų ta baisia liga.

NUTEISĖ FRANCUZŲ UGNIS ITALŲ LAIVE. 
GENEROLĄ i Anglai yra davę Italijai

šytoja iš Bostono. Ją kalti- Vichy radijas praneša, leidimą parsivežti namo ei
na priešvalstybiniu veiki- , kad francuzų gen. De Lattre vilius italus, kurie buvo ap- 
mu. Ji kurstė kareivius beg-į de Tassigny, kuris buvo gyvendinti Etiopijoj. Gabe- 
ti iš armijos ir vieną dezer- priešingas likusios Francu- nant dali tų italų namo, ita-
tyrą buvo priėmusi savo bu- 
tan. Jai gręsia 10 metų ka
lėjimo ir $10,000 pabaudos.

algai. Kai kurie draugai jau pa
tįs prisiunčia po $2.50, po $3, 
ir sako: “žinom, kad už du do
leriu ‘Keleivis* negali eiti."’

Tai yra tikra tiesa. Dvieju do
leriu kaina “Keleiviui” buvo nu
statyta dar tais laikais, kuomet 
viskas kainavo tik trečią dali 
to. ką dabar kainuoja. Musu 
draugai gerai tatai supranta, ir 
mes žinom, jog nedaug bus to
kiu. kurie dėl šilo dolerio pro
testuos.

Pavieniu numeriu kainą, k n 
riuos skaitytojai turką pas 
agentus. k« I kas paliekam seną 
—5 renius.

Drao» iškai.
bet * Administracija.

Savo laiške jisai 
žia, kad valdžia yra pasiry
žusi šįmet išsiųsti kitom? 
šalims 170,000,000 svaių 
sviesto. Valdžios agentūros 
dabar suima visą sviestą 
eksportui ir todėl Amerikos

“KELEIVIUI” REIKALIN 
GAS ZECERIS.

Zeceris, kuris moka statyt gyventojai nebegali jo krau- 
.skelbimus ir nusimano apie tuvėse gauti. Savo žmonėms 

ŽUVO 7 AMERIKOS kįtus spaustuvės darbus, lai yra siūlomas oleomargari- 
BOMBANEŠIA! atsišaukia į “Keleivio” ad- nas, o svetimieji yra šeriami 

Bombarduojant F aneuzi- ministraciją. Rašydami, pra- Amerikos sviestu. Siųskit 
joje St. Nazaire uos i kur neškit, kur ir kaip ilgai tokį oleomargariną aniems, o 
spiečiasi vokiečių sv mari- darba dirbot. sviestą palikit savo žmo-

“Kelcivis,” 636 Broadway, nėms, sako senatorius La 
bombanešiai. I South Boston, Mass. Follette

kilo gaisras, kurio liekose 
į žuvo 8 gyvybės, rė ai ir 
vaikai.

zijos okupacijai, dabar bu-,lų laive “Saturnia’’ kilo gais
ro vokiečių nuteistas 10-čiai ras, tačiau laivas pasiekė uos, žuvo 7 didieji A riko? 
metų kalėjimo. juostą. l

i

re.ua
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i\ APŽVALGA I
Karo frontas Afrikoje

AR TINKA SOCIALIZ
MAS MAŽOMS TAU

TOMS?

Šitie kvislingai turėtų ne 
apgailestauti, bet džiaugtis, 
kad už tokią ardomąją 
šmeižtu propaganda jie nė-

kad tokiai nedidelei !a «®*iann .karo teisman 
ir nėra statomi prie sienos.

Vyt. Sirvydas aiškina “Tė
vynėj,
tautai, kaip mūsiškė, socia
lizmas negai 1 but pageidau
jamas. Jis mano, kau tekioj 
mažulėj tautoj nėra nei dir-

KVISLINGŲ “SORKĖS.”
“Naujoj Gadynėj" drg. 

vos socializmui, nes taip yra St. Strazdas rašo: 
pasakę? Dr. Šliupas. Gndi:

"Sunku pasakyti, ar ši so

cialistinė kryptis kenkė, ar ne 

Demokratu Partijai augti. Ma
žai lietuvrų tautai, kaip dr. 

šliupas Sandaros 1917 metais
išleistoje knygelėje ‘i ic.uvos 

Laisvė' sakė. ‘proletariato ne

daug. todėl socialistu darbams 

čirvą apribota’.“

šitaip galvodamas, p. Sir
vydas noiėtų, kad Lietuvoje 
butų organizuojamas “skait
lingiausi? tautos luomas, vi
duriniai ūkininkai.” ii kad 
tie ūkininkai butų vedami 
“kooperacijos keliais, kurie 
davė tokių gi azių vaisių Da
nijoj."

“Naujienos" apverčia Vy
tautą Sirvydą aukštyn kojo
mis n parodo, kad jis noii 
aiškinti tai, ko pats nesu
pranta, nes kas gi Danijos 
kooperacijoms vadovauja, 
jeigu ne socialistai?

Toliau “Naujienos" sako:
“Kas, pagaliau, yra pagrin

dinė socializmo idėja, jei nė 
kooperacija? (Kanados socia
listu partija, pav. tiesiog ir 
vadinasi ‘Cooperative Com
monvealth Federation'.)

"Danijoje yra nepaprasta: 
stiprios kooperacijos ir kartu

"Komunistų spauda prane

ša. kad gruodžio 6 <1. Maskvoje 

Įvykusi antroji ‘lietuvių tautos 

atstov n' konferencija.

"Tai buvo ne konferencija, 

bet kvislinginis cirkas. Palec- 

kiams leista paplepėti; jie ga

vo progos lyst iš silkių bačkos, 

tai ir viskas.

“Maskva matyt dar neatsi- 

zada savo pretenzijų i Pabal

tijį. į ‘strategines sienas.’ Tuo 

sumetimu ir ruošiama ‘tautos 

atstovų’ konferencijos. Kvis

lingai liepiami, kalbėt už ‘so

vietų rojų’

ir Estijai.”
Tai tikri

aoefeft:

čia matom a rylų kulkasvaid nir.kus. sugulusius prie savo k. lkasvaidžių ant vieno kalnelio 

netoli ter. o. Tunisijoj. Afrikoj. Kova tenai tuo tarpu eina už pozicijas. Didžiosios savo 

efensyves .-kartai da nepradėto. Jie ketino pradėti ją šį mėnesį.

Už Uralo, Žemes Galo...
Kas dedas už Uralo, apie Vietiniai komunistai, pa

sijos platybėse, kurios ne-įti profesionaliu agitatorių, 
žiūrint i didelius vokiško'Bet ji su tuo nesutikęs, nes 
biitzkriego laimėjimus, vis pagal jį: “Gerai yra žinoti 
dar tebėra nepasiekiamos dalykus i kuliuos netiki, ar- 
jų orlaiviams ir dar mažiau ba kiniuos priimi su iam 
mechanizuotoms ir šarvuo- tikromis abejonėmis; bet 
toms dalims? visai kitas reikalas yra įkal-

Platusis pasaulis apie Ru- fcinėti kitiems tuos dalykus.’’ 
sijos Užurali žino labai ma- Nusveriamas jam dalykas 
žai. Sibyras pas mus visus buvo nenoras atsisakyti nuo 
rišasi su liūdna praeitimi, su Amerikos pilietybės, 
tremtiniais, su katorga ir Nepasidaręs agitatorium, 
poselenijomis. Sibyras pri- j. scott paliko dirbti fabri- 
riminė lietuviams ir 1941 j;fe įr> kaio jau minėjau, iš

dirbo Magnitogorske devy
nių- metus. Kada jis atva-

Ali GERAI LIETUVIAI DARO 
KEISDAMI SAVO PAVARDES'.

Tai buvo pereitojo karo dai išrodo, kuomet Zasilevič 
metu. Vienoj kareivių sto- į pavirsta i “Brovn’ą” arba i 

Lietuvai. Latvijai vykioj puskarininkis (sar- “Smith’ą." Tokią pavardę, 
žentas) šaukė kareivius pa- kaip Zasilevič, reikėtų tik 

sorkininkai. vaidentis iš surašo. Jis prie- utiumninti, nukeitant iai

Amerikos Kareiviai 
Fidži Sofose.

dę, iš kurios kiti daro juo
kus, nėra reikalo.

metais, kada Muravjovo lai
kais ipiastu keliu vėl pa
kaukė tūkstančiai lietuvių Į žiavo i ta miestą, Magnito- 
ištrėmimą, badą, alki. gorskas dar tik buvo pradė

jęs augti, o kai jis jĮ apleiKadaise, labai senais lai
kais, kada Rusijoj viešpata- do, tai jau buvo didžiulis 

Kalbant apie neestetiškas vo Jonas Baisusis, Dono ba- miestas ir pramonės centras, 
pavardes, daugiausia jų tu- lose apsigyvenę kazokai— John Scott’o pasakojimai 
ii, kaip rodos, musų tautos banditai sukilo prieš savo iš Rusijos Užuralio gyveni-

jo prie varde: “Geoige Sta- slaviška uodegą. Jeigu iš
ištaręs žodi jos padarysi Zasil, arba Zas. 

jis staiga užsikir- tai bus išlaikytas jos cha
rakteris ir ji bus lengvai pa
rašoma angliškai.

Yra pavardžių, kurios 
duodasi lengvai išveisti 
praaniškai. Pavvzdžiui: 

§loveniškas Zelenjak

nišiauskas.
“Geoige,“ 
to ir nutilo...

Nusišluostęs nuo kaktos 
prakaitą, puskarininkis tarė 
angliškai:

’Geoi ae. aš vadinsiu tave

žmonės. Pavyzdžiui: 
Juodsnukis, 
Juodkojis,
Juody šius, 
Kiaulėnas, 
Kiaulakis, 
Kumelinis, 
Mižalaitis, 
Skuralupis ir tt.

nominali valdovą Maskvo- mc yra gana Įdomus. Ido
je. Baisusis caras pasiuntė mų.- ypatingai dabartiniu 
stiprią kariuomenę nenuo- laiku, kada Užuralio pramo

kamoms malšinti ir iš Dono nės centrai darosi Sovietų 
. pakraščių išbaidė didelius Rusijos atsparos nugarkau- 
■ bulius kazokų. Vienas tų liu.
'kazokų nenuoramų būrys, Ukio srityje Magnitogor- 
Jermako vadovaujamas, nu- skas augo planingai, pagal
sidaužė už Uralo ir užka piatiletkų planus. Ten augo 

Visai priešingą tendenci- n'avo Rusijai milžiniškas galingos dirbtuvės, didelės 
ją matom pas žydus. Jų pa- žemes Sibyre. Dargi Baisu- elektros stotys. Kuznecko 

. vardės daugiausia sijasi su ris caras atsileido ant maiš- anglys “susijungė" su Mag- 
, . . .. .. ... 11 auksu, su rožėmis, su viskuo, lininko Jermako, kada tas r.itogorsko geležimi ir rezul-
kareiMS, zmo- lietuviškas Žalioms gali but Įjas galinga ir gražu. Pavyz- jam pranešė, jog neišma- tate gavosi didžiulis pramo- 

buti Sprague. Ir lengvai išverstas į anglišką džiui: tuojamos Sibyro platvbės, nės centras su įvairiomis ge-

Laivyno pranešimai pa
rodo, kad Amerikos kovo
jantiems vyrams bazės buvo 
Įsteigtos net tolimose Fidži Sprague.7."
Salose. Lietuvis

Fidži Salos vra Anglijos :na- Attiko _
valdomos nuo 1874 m? Jos visi jo dokumentai buvo Green’ą. 
guli tarpe Naujos Kaledoni- atatinkamai pei taisyti, kad Graikiška? Marangopou- 
jos ir Samoa, pietų Pacifiko phma buvęs Stanislauskas los—j anglišką Carpenteri. 
vandenyse. Jos apima dau- dabar yra Spraguė. Suomiškas Kirkkomaki—
giau žemės negu Havajų Sa- Vėliau George Sprague Į anglišką Churchill ą.

Amerikos piliečiu ir Lenkiškas Piekarz—i an-

Goldman, 
Goldblat, 
Goldberg, 
Rozenberg, 
Rozenvald, 
Rozengard ir tt.

tuojamos Sibyro platybės, nes centras su įvairiomis ge- 
i mažai apgyventos, bet tur- ležies ir plieno išdirbimo 
tingos visokiomis gamtos Įmonėmis.
gėrybėmis, priklauso caro Apie Magnitogorsko ir 
karūnai. Kuznecko rajonų pramonės

Ilgus amžius Sibyras bu- augimą kai kuriu davinių 
, vo veik tuščias, mažai žino- patiekia penkmečių planai, 

ir mažai
ios. Vitu Levi, didžiausia iš . tapo AmeriKos piliečiu ir
2o0 salų grupėj, yra 75 my- ;šiodė, kad Stanisląusko pa- Baker’i. Nors tai yra vokiški pava-irnas ir mažai- tyrinėjamai. John Scott sako. kad pasku-

_ 50 mylių pločio, varde bus jau išnykusi vi- TSMfcr , S žabo—i anglis- dinimai, tačiau pačių voKe-j Tiktai 19 šimtmetyje Rusi- tiniais laikais Magnitogcrs-
taigi pusė Massachusetts di- siems laikams. l ąęTaylor i. čių pavardėse tokių preten-ja atkreipė didesni dėmėsi i ke staiga pradėjo augti dirb-
dumo. Praslinko dvidešimts ar Ir taip toliaus................... sijų prie aukso ir rožių neški savo plačias žemes Azijoje tuvės, kurios jokiuose pla-

Pagal pranešima iš Na-:<!auŠ*au jr George Adamič pataria keisti ir mato. ir pradėjo ten siųsti kolonis- nuošė nebuvo numatytos,
tionaf Geogiaphic *Drau°ys- ^Pra8ue pasirodė Chicagos tokias pavardes, kurios ang- Kuomet žydų pavardėse i ius. Iš lengvo Sibyre Įsikūrė 1939—1941 metų laikotar-

° i teisme. ų kalboje turi neestetiška matosi palinkimas aukšlrin-i dideli miestai, susidarė kai pyje, iki Rusijai Įsitraukiant
1 “Man jau nusibodo Spi a- prasmę. Jis sako: “As ži- ti save ir dailinti, tai tuo kuriose srityse puikios uki- i karą, Sovietų vyriausybė
gue pavaldė, paaiškino ji? nau žmogų pavarde House, tai pu lietuviškose pavardė- ninku kolonijos, piadėjo labai smarkiai ugdė Magni- 
• eisėjui. “Mano tautos žmo- buri? puma vadinosi Beck- se reiškiasi pažeminimo ir augti pramonė. togorsko pramone jau ne
nės negali jos kaip~ reikia baus." Beckhaus anglų kai- pašaipos tendencija. Nusi- Sibyro supramoninima^ pagal penkmečių planus, 
parašyti, o jeigu aš jiems boję reiškia išeinamąją vie- kračius tokių pavardžių, tik- prasidėjo dar devyniolikta- bet išeidama iš karo ruošos 
parašau, tai jie labai keistai ‘U, todėl nešioti tokią pavar- rai nebus niekam skriaudos, me amžiuje, bet i ji atkreipė sumetimų. Į Uralą, saugumo

nepaprastai stiprus socialisti- y 2^ 
nis judėjimas. Ji turi sociaMfc- “ s 
mokratinę vyriausybę, kuri re
miasi parlamento dauguma 
(ignoruojant, žinoma, dabarti
nę nenormalinę padėti, kuomet
kraštą yra okupavę vokiečiai), tės, Fidži Salos yra skiitm- 
Svcdijoje yra visai panašu- gOS nuo kliu salų Pietų Pa
stovis. Suomijos evoliucija ėjo cifike. Jos nemažos ir oras 
ta pačia kryptimi, tik čia. kaip ten nekarštas. Nors jos guli 
ii Danijoje, normalinę gyveni- tropikuose, klimatas viduti
nio eiga sutrukdė karas. nis dėlei aukštų kalnų, ku-

“Pasirodo. kad mažose šaly- rie kila ligi debesų ir vėsina 
se dirva socialistu darbams orą. Temperatūra tik retai z; ••
yra ne ‘apribota’, kaip sakė viršija 90 Fahrenheito laip?- “ “ ą pa a flę’
Šliupas, b t palyginti dargi mų,

platesnė, negu didelėse 

lyse.”

ja ištaria. Aš noriu atgauti

ir nebūna žemiau 65 . ?r iS.eJ° 1S teismo jau 
ša- laipsnių. Musų kareiviai ga- !<aJP ^tanislauskas.

lės dėvėti tokius drabužius. ‘a!P ia?o a01e SIt^ atsiti-
.. kokius nešioja namie. Bal-

Naujieno.- parodo, <xad tįern? žmonėms klimatas la- 
, n vydas nepažysta ne tiktai patinka: jis labai svei- 
socianzmo, Oet nepažįsta kas;.noi’s vra daug uodu, 
nei savo tautos, nes sako, ’ - -bei malarijos nėra.

Fidži Saloę prieš kiek lai-

daug didesni dėmėsi tiktai sumetimais, buvo perkelta 
Sovietų valdžia, kada ii visa eilė dirbtuvių iš Balta- 
;pradėjo planingai ugdyti ’usijos, iš Leningiado. Ta

do dar vienas naujas anglų Rusijos pramonę, ypatingai me pačiame Magnitogorske 
kalbos terminas, kuris kasA“piatiletkir’ laikais. Bet išaugo dirbtuvės, apie ku- 

itimą rašytojas Louis Ada- Mums. Amerikos liesu- («jen tenka vartoti, bet ku- apie Sibyro pasiekimus toje rias niekas nežinojo, ko- 
•nič savo knygoje “What’s i įams, kasdien tenka susi- riam, bent kol kas, me? irgi: srityje pasaulis mažai ka te- kiam tikslui jos statomos, 

oui Name?" . durti su Įvairiai? anglų kai- neturime atatinkamo “ekvi-įžino ip šiądien t girdėti dąug Magnitogorske, kuris yra
Adamič (angliškai jis ra- bos terminais, kuriems*savo Valento.” Tai Victory Ta^T^frojimii apie raf/kiek Si-'tūkstančiai myliu nuo’sie- 

šo savo pavardę ’ ’ ■*---• * . .............. v
—Adamic) vra 
:rs vra gimė?•* * - - - „ _ t »>*■ * - A
•i savo rastuose dažniausia gs,-na tinkamai išvertę savo ^et tai taip pat nevykęs ver- šių pramonės centrų ir der- žmonės buvo pratinami ko-

lERltlNOLOGIJOS KLAUSIMU.
Tncome Tax” ir "Victory 

Tax."
Mums. Amerikos lie su-

kad “skaitlingiausi luomą"
Lietuvoje sudaro “viduti- _ 
niai uliininkai/’ kuomet is- l'0 buvoapgyventos kaniba-
tikrujų gausiausi sluogsni lų- i gvildena ateivių proble- kalbon, pavyzdžiui:* side- timas, kaip ir “naujoji da- į lingiaurių žemių Europoje,
sudaro smulkų? ūkininkai. Prasidedant karui, tose Šiuo atveju jis savo te- walk—ialygatvis; kiti gi iyba.” Man rodos, kad daugi Nesenai anglų* kalboje fš-

--------------- salose buvo apie 200,000 ma. pa/ėmė vieno lietuvio di/vėsr nesunkiai sulietuvi- aiškesnis ii tinkamesnis^ teršėjo vieno amerikiečio kny-
GAILISI GAVĘ PER NOSĮ gyventoju. Iš tų, 4,000 buvo atsitikimu. narni, kaip antai biznis. minas butų: Karui Laimėti ga apie Rusijos Ūžurali.

101,000 vieti- Pavaldžių keitimas išt-ik- Bet yra tokių terminų, ku- Mokesnis. Aš sakau n»kss-

voti su oro atakomis.
Autorius pasakoja, kaip 

Ui ale išaugo naftos valymo 
dirbtuvės. Dar 1940 metais 
Ufos mieste atsidarė dirbtu
vė, kuri gamina oktanini ga
zoliną orlaiviams. Kitas pa
našus valymo fabrikas ati
darytas Saratove.

Už Uralo Rusija turi visą 
eiie pramonės centrų ir di
delių karo dirbtuvių, kurios

U'Behind the Urals.__  _ Ali
Amerikoie niai Ir apie 92,000 įvtu in- ’<> Vl'a intriguojanti tema: jįe nesiduoda * nei išverčia- «««» o ne mokestis, neštuose American Worker m Rus-

Mes jau lašėm, kaip Mas- europiečiai, 
kvos agentai <
šmeižia Jugoslavijos gene- dėnų, kurie dirbo prie cuk- 
rolą Michai’ovičą, kun? su ravc produkcijos, ne? vieti- 
100,000 savo šaulių naikina mai nemėgsta dirbti planta- 
savo krašto okupantus. ei jose.

Šita šmeižtų kampanija Noimaliai? laikais čia bu- 
nuėjo taip toli, jog Karo In- x0 daug cukraus ir ryžių ap- 
formacijų Rimo vedėjas, EI- dirbimo imonių, gyvuliu 
mei Davis, turėjo Įspėti Ma- ‘
skvo? agentus, kad jie liau
tųsi gen. Michailovičą šmei
žę. nes jis atlieka labai nau
dingą daibą Susiviehiju- 
siom-' Tautoms. Valstybės
Departamento galva Hull Svarbiausias salų miestas Rta'' 
jspėja, kad gen 
yra musų ka 
ir mes ji rem

munistai iš “Daily Worke-?tai pastatyti iš cemento. no,’ISKa'-_ P^vaides.
rio” palėpių nrarfėjo *--------- ------ ------ ■’------- Adamic
gailestauti." Girdi:

“A pgai t ė* t i nas dalykas.

keisti, ar nekęsti savo pa- mi. nei sulietuvinami. Ba- žodžiuose yra skirtumo. Mo- 
\ vzdžhi galėtu buti kad ir kęsti?, tai bet kam suOioka-varde o

Adamič teigia, kad Ame- n<sw ,fcat Kai kurie musu ini pinigai, angliškai — pay-
• ’ _ _ . a. . • _ - _. _ _ .. * a • J___ • a- . ?  

'ia’s City of Steel.’’) 
Autorius John Scott yra

jaunas amerikietis studen-
rikoje yra tarp 30.000.000 ir Jaikiaščiai. bandė jĮ vergti nient; gi mokesnis, tat yra 
40.000.000 žmonių su “fo- į naujĮ dalybą, bet fai ne- valstybei ar valdžiai sumo-
reiniškomrs" pavardėmis: yykę« vertima*?, nes preži- karna duoklė, angliškai— Amerikos i Rusiją. Prieš 
vienos iu šiek tiek pakeri- Pnn=^vAltn n^-.v rUui ’ax. Tokioi prasmei tie žo- ’ wkdflma« i Rnriia išri.

tas. Jis 1931 metais, turėda
mas 19 metų, išvažiavo iš

Nujoji Ekono- Tax. Bet čia gaivu sukti jau R10 1941 met^ vaeano John 
ne? nepri klauso- gyveno Magnitogor:

jaučia pav

atatinkamas 
išdirbtas ir

. .. _______ visose versk/
, ciai pavadinimas. As Čia ne- jtdaigrose ir mokvkloje. tai 

ap- Šuva yia svarbiausias uosta? Patar a k«:st’’ ’^riu prezidento Roc-velto Darbo Pajamų Mokesni*,
tarp Kanados ir Australijos. ,ai,įaln’ 11:‘ sako. Ame- progr«ną gretinti su Lėni- ^metįkoje me? galėtume ij 
Laivai iš Vancouvero i Svd- • - ba yiai}glų kalba, no „lar.u. tik noriu pabrėžti, fUtrWlpinti įFcakvti vien tik

Karo mfonnacuu Biuro dirak ney, Australiją, čia ’±ba°’-tTai
torius Elmer Davis rado esant kara sustodavo laivai ,*• -1 ! a'<? vaiKU ^gmti, ma vajinti dalyba, nes cu tų iyg]ai ta patl> i<a ,eiskia

.io, išdaviką Drai, Mivhailovi- Auefrahjos Šuva uoste kas _________
ča. Dar labiau apgailėtina, kad,8* kalboi parašoma rr ištaria- leiskit’ nauja santvarka/

Čia,, yra aukštų kalnų. — i:. r
Aukščiausias kalnas Victo-
ria pasiekia net 4,500 pėdu.

FLIŠ.

Valstybės Departamento val
dininkai sako, jog Dhviso pa
reiškimas atatinka valdžios 
nusistatymui.“

Amerikietis.

. , . . . . nauja santvarKa.: pirkit Karo Boodses ir Stam
ma. i nac ji? pataria keisti-Bet tffm? iki šiol nepavyko Kas ^-aite Mėfek j juos 
ilgas pavardes. new *al pet sulietuvinti, nemažiau kaip dešimta savo

Bet kam jas keisti? nei tinkamai išversti. uždarbio dalį.
Adamič mano. kad kvai- Dabai Amerikoje atsira-1-......... ....— -- -----------------------

jjtV4OVU CI 1V1 14, VMV C.’UCVI|JI Iii“

dama ten esamą pramonę.
ke ir stebėjo iš arti to dide- Tikrų skaičių, žinoma, nė- 
’io Užuralio pramonės cent- ra- Bet John Scott pasakoji- 
ro augimą. mai ir retkarčiais pasirodan-

John Scott būdamas A- čios žinios spaudoje leidžia 
menkoje simpatizavo ko- manyti, kad Rusijos pasi- 
munistams, bet Į partiją ne- priešinimas dabar nebėra 
buvo Įstojęs. Magnitogorske priklausomas tiktai nuo Eu- 
iis turėjo PTogos mokyti* ropos Rusijos pramonės. To- 
vietiniame “Komvuz’e," tai dėi Rusijos kova prieš vo- 
vra. komunistiniame univer- kiečiu agresija dar gali buti 
-itete. Jis sako: “Aš daug ilga ir, su kitų Jungtinių 
ko išmokau Komvuze; iš- Tautų parama, sėkminga, 
mokau gerai rusų kalbą ir (“ALB”) S. Šv.
susipažinau sū Markso, Le
nino ir Stalino teorijomis, 
kuriomis remiasi Sovietų 
Sąjungos santvarka."

arhn knin huvn nukirpta 
*v J»nn> (Aivą Ornm« vien-«»n« 

akre. pnraiSvti s»3r<’»„- anMu 
nivlto Vertėtu k’^Vvicnnm per- 
aVait.Tti.................................................... 2#e.



No. 3. — Sausio 13 d., 1943 ro. SO. BOSTON. Trečias Puslapis

KAS SKAITO, RAŠO
ta^ duonos NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS RAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA

DAUG PITTSBURGHO LIETUVIŲ 
NUKENTĖJO NUO POTVINIO.

D v . u- -j.' U - b , 11 . \APIE DRAUGĄ’ AKELAITĮ, KURISKuosiasi Minėti Vasario Sesolkta YRA pravardžiuojamas abeku.
N. S. Pittsburgh, Pa.

Baigiantis 1942 metams, 
musų Pittsbuighą vėl ap
lankė nelauktas svečias— 
potvinis, atnešdamas gana 
daug vargo, baimės ir pada
rydamas daug nuostolių pa
upių gyventojams ir indust
rijoms. Ypatingai daug nuo
stoliu šis
North Sidės ir Mei

Lietuviška North Sidė.

Nuvažiavus
Waterbury, Conn. — Du Nepriklausomu ir.inėji- 

Į lietuvišką vietiniai dienraščiai, “Wa- mo komitetas taip »at nuta- 
North Sidę, pne pat patvi- terbuiv Evening Democrat” rė užsisakyi. t. 
nio, skubinomės bėgu pa- įr “Waterbury Republican,” rių “The Eto < . 
žiūrėti i Reedsdale gatvę, plačiai aprašo vietos lietu- stiuction of LdmarJa 
kut randasi lietuvių biznio vių pasiruošimą minėti Va- 1918,” kurią pa; . alio i-
istaigos, kaip ve SLA vice ?ario 16. Tam reikalui su- vairiems miete vi.šmin- 
piezidento J. K. Mažuknos tvertas vietos komitetas iš kams, senato: uo , . o.:g e. - 
bolinė, Juliaus Šimkaus vai- 16 draugijų atstovų. Komi- manams, knygjra ns u rie- 

potvinis padarė gomų daiktų krautuvė. Juo- teto piimininku išrinktas ži- tiniams laikius i n.--, 
dckees zo Šimkaus restoranas, Lu- nomas veikėjas ir kompozi- Šia pr

p.i.i- 
e i- 
after

m i,

proga pa z
Rocks žemesniųjų vietų Įkėno krautuvė, Sūnų Lietu- torius A. Aleksis, o garbės ir kitos lietuv, 
gyventojams, bizniams ir vos Kliubas, Jankaus ir Ba- pirmininku—vietines klebo- įuošiasi panašu budu p a- 
pramonėms. Nukentėjusių joro restoranai ir kitos lietu- nas J. J. Valantiejus. čiai paskleisti aukše ..
tame yra daug lietuviu na- viškos užeigos. Bet piie . . ...__ _ nimą knygą. Nis
rcu ir biznio ištaigų. Reedsdale gatvės jau nebu- JJ5311? 3? lietuvių koloni ū

’ ivn aalima n.ieiti- visa nat. v>ks>9s liūdesio nuotaikoje, , . . «, . •• ,

ų koloni

'iir

i būti jokios » Lewi»ton, Me. Žmonės čia juokiasi, kad
u. įia bus jėga Gruodžio mėnesio pabai- \^.r ^’asa1^ jis kasę^ klemsus

O mes X goję musų Maine’o valstijų ^«a”°
- aplankė “draugas” F. Ake- n buvęs pi arta., ant zie 

r • mos negalėjęs nieko užsi
dirbti, todėl dabar, kai eže-I— / .. _ _ ' .

n: t ui

i.u-s...a Nježinau, kodėl
Ras pravardžiuoja tą zmo- ... ....

Pfnrl sy Abeku ir da tituluoja ko- !as uzsal°:. važiuoja zmoge- 
r. • renri- ten “vilnių’’ ar velnių \s Pei, hetuviu kthonija.^ 

*<3ti- redaktorium. Aš esu kartu uoagai{damas. Čia je ugi 
- anhio' su Juo dirbęs ir paskui susi- almuznos. Kapita-

iašinėdavom laiškais, todėl £nle:ki3’ M kaPlU’
’. j a" Jnt žinau, kad jis nemoka gerai hstlsk9 doleny non* 
a • * u Ja- 1 Jšyri ū’ kad jis nėra joks Dolerius žvejoti Lewisto- 

,, š ja- Abekas, bet tikras Akelaitis, ne jam padėjo ir vietiniai 
' a ua- -Matyti, kad tas žmogus kaž “draugai,” kaip Liaudans-

ko sarmatijasi ir nenori, kad kis, Ktapovickas ir Mrs. Ap- 
jį kas pažintų, nes išvažiavo šėgienė. Sakė, kad “drau- 

yvos ? “darbininkų tėvynę” Ake- go” Abeko atvažiavimas 
laitis, o pabėgo iš tenai Abę- padaręs jiems 15 dolerių 
l as. Neiaugi jis priėmė te- išlaidu, bet sužve'ojo tik S7. 

- .mi kitokią yie^ jeigu su- žmonės neaukoja komu. 
g.yzo paknkstytas nauju ,listams> 0 paty£ ^omuni3ta;

u* . . .. . irgi nenori duoti. Kolc-kto-
Na, bet kogi jam čia rei- riaj skaito aukas syki ir ki- 

000 moterų prie karo darbų, kėjo Maine’o valstijoj? vis septyni doleriai. Kal-
= bet c jas suraukė kaktą, ren

gėjai trauko pečiais—dide-

.G\

r -t
į.il U

c
: z

.i.021

pa- 
' altiniului jau užsisakt d

nepriklausomybės; zempiioiių t g
___ dar rvcsiasi e...:

Šių metų laikotarpy Pitts-i J? kįįp kokia"* mi'- nes Lietuva yra laikinai ne-
burghų aplankė trys dideli U„^°de tekusi

bet
trys

potviniai. Didžiausis Pittts- 
buigho istorijoj potvinis 
buvo 1936 metais, švento 
Patricko dieną. Jis pridarė 
didžiausių nuostolių Pitts
burgho gyventojams.

Antras, kiek mažesnis 
potvinis, buvo 1937 metais;
jis nepadarė tiek nuostolių jau esant daug vandenio ir 
kaip pirmasis potvinis. j negalint ineiti, žmonės ėjo

• O šis, trečias potvinis, bu- 
vo didesnis kaip 1937 metų 
potvinis, bet nuostolių ii jis 
nepadarė tiek, kiek jų buvo 
padaryta 1936 metų potvi- 
ny. Industrijos, kurių dau
guma randasi paupiuose, 
buvo tačiau suparaližiuotos 
ir nekurie dalbai buvo per

e įsroae Kaip kokiu upe: 
vanduo bėgo didžiausiu . x .. . ...
smarkumu, nors nekurtuose bet sis minėjimas taip pa. . 
salimuose dar buvo daro. ,bus?«s Panaudotos pnsideji- * 
mas biznis, nepaisant pavo- mul PIlfe ^menkos kąio pa
lauš, nelyginant kaip Bibli- f’anCT. laginant pirkti bo
jęs aprašomoj Sodomoi ir nus.,r “lW» “”Mus> lr 
Gotnoroj — žmonės link-;- pasnruosirno padėti

New York, N. Y. — N
Yorko dienrašti? Lai iv \\

Lietu
m,nosį didžios nebiiaės vai’1531 ii vėl atgaus laisvę. me tarp kitko 
glėby. Prie priešakinių durų

onus'ja 
’ • ’ ranasauja,

1943 metų pabaigosMirror,” komentuodamas kad iki 
Henry Wallace. vedamaja- Amerikoje busią jau 6,000,-

ako:

tr aukti keliatai dienų.
Potvinio paliestose vieto

se namų savininkai ir biz
nieriai jau turėjo pakanka
mai patyrimo iš praeitų po
tvinių, todėl pradėjus van
deniui kilti mokėio neblo
gai orientuotis. Nelaukė pa
skutinės minutės, bet gelbė-

duo da nebuvo pasiekęs. O 
jei vanduo buvo jau pasie
kęs barumi, tai stalai buvo 
nešami i užpakalinius kam
barius ir tenai svečiai ir 
viešnios linksminosi iki van
duo neapsėmė visko ir neiš
rijo visų laukan.

Vieni gėrė, “kad šalčio 
nepagavus” po vandenį 
braidant, o kiti gėlė many
dami, kad tai gal jau pasku
tinis kartas Įsigerti... Gal 
“sudna diena” ateina. O 
daugumas gėrė kad nors va
landėlei “rupestĮ nubrau
kus.” Kas ir kokiais sumeti-

Atnaujintas Pasižadėjimas

jo savo turtą: kas buvo ga-'mais gėrė. sunk- butų visų 
Įima, viską sukėlė ant antru motyvus atspėti, bet yra fak

tas, kad potvinio valando
mis, kada vanduo vis kilo 
aukštyn ir aukštyn ir kas

aukštų, arba krovė Į trokus 
ir vežė Į saugesnes vietas. 
Be to, civilis apsaugos dar
buotojai, kariuomenė ir j karta pavogus darėsi vi? di 
Raudonasis Kryžius laiku dc-snis ir didesnis, tai saliu 
pribuvo Į pagelba nelaimės na* darė tikrai gerą biznį.
ištiktiems žmonėms. Nukentėjusios lietuviškos

Nors sis potvinis tiek
daug turto nesugadino, bet
nuostolių vistiek padarė

įstaigos.

Kiek iš viso lietuvių ir lie-
daug, ypač tiems namams ir tuviskų Įstaigų yra nukentė- 
bizniams, katruos palietė. į fe, tiksliai pasakyti negali- 
Vanduo sugadino namų ir ma, bet yra jau žinoma, kad 
biznio ištaigų grindis, už-J05 Įstaigos buvo potvinio 
liejo skiepus, sugadino na- paliestos: North Side, prie 
mu apšildymo katilus, jau Reedsdale gatvės, Milhamo 
nekalbant apie tai, kad dau-:^ a^ausR° restoranas, Juo
dumas žmonių turi pasidėie zo Šimkaus restoranas, Ju- 
sklepuose visokius namų ’iaus Šimkaus valgomų dak 
baldus. Bet už vis ba:siau-,^M krautuvė. Lukeno valgo- 
sia buvo tai, kad šis potvinis mų daiktų krautuvė, Jono 
užklupo Pittsburghą ir kitas Mažuknos bovvling alley,bovvling

Jankaus restoranas. Bajoro 
restoranas, Sūnų Lietuvos 

labai Kliubas ir Frano Walkaus- 
iko restoranas. Kiek kitos 
i lietuvių Įstaigos toie apylin- 
jkėie nukentėjo, neteko suži- 

Giuodžio mėnesv buvo noti.
gana gerai pašalę ir gerokai j McKees Rocks? Pa , nu_
pasnigę, visi ir tikėjosi gra- kenlėjo Jono Dargio resto- 
zių ir saitų Kalėdų švenčių. ranas ir viešbutis buvo van- 
Bet orieš pat Kalėdas atšilo (jenj0 paliestas, bet nuostoli’ J^e^os ne- ny, sakoma, daug nepadarė,
išrodė kaip Kalėdos. Smego ru?j vžbeio ir tenai ne
buvo jau mažai belikę,, bet kurjuos daiktus susradmo. 
oras pradėjo biaureti. Lietus
ir sniegas, kasdien pasikei-______________12_______ .
čiant. dribo daugiau kaip AMERIKOS MACOCHAS.
savaitę laiko be perstojimo. Arba ks»ip Romo® kun’e»>
vtfp, Vilti Hans Schmidt Nč’r Vorks pspinvdbiro paseKoie pianeio kiui sav0 nic;luŽA Ona Anm-drr-ait<«. 
maži upeliukai, visi nesda- Knyeeiė ?u rotoi-mfiškau «tvau- 
mi vandeni i didžiąsias
upes. Tas ir padarė patrini.

Gruodžio 30 d. iš ryto 
pradėjo snigti ir oras buvo 
smarkiai atšalės, kada van
duo pradėjo lietis Pittsbur
gho gatvėmis. Šių žodžių 
rašvtoja? su savo šeima ruo
šėsi važiuoti i Pittsburghą 
aplankyti saviškių, bet va- 
žiuoiant iš. namu apie 3 vai. 
po pietų mes jau abejoiom 
ar galėsim pasiekti Pitts
burghą, nes šalikelėm, kur 
tik bėga upeliukai, visur 
vanduo liūliavo kaip jura.

paupių vietas žiemos metu. 
labai dideliems šalčiams 
siaučiant. Pasidarė 
Šiurpus vaizdas.

Potvinio priežastis

WORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir '‘KET.ETVIS” 

pavieniai* numeriai*.

90 MILLBURY STREET 
W<»RCF>T1WI. MAMS.

Normaliais laikais yra paprotys 
daryti visų metų biznio apžvalgą ir 
numatyti planus ateinančiams me
tams. Kadangi mūsų šalis yra Įvelta 
į šį pasaulinį karą, tai hes turime 
nukreipti visas savo pajėgas ir pa
stangas jį laimėti.

Šiais laikais yra svarbiausias mū
sų uždavinys, paremti karo vadovy
bę visomis jėgomis. Mums turi vi
siems rūpėti, kad mes išeitume lai
mėtojais. Todėlei, prisidėkime savo 
darbu ir piniginėmis alkomis. — 
Suvienytos Tautos turi laimėti Ka
rą!

Šio karo laimėjimas turi būti 
mums viskas. Kiekvieno ir visų pa
reiga gelbėti ir prisidėti visomis jė
gomis. »kad mes išeitume pergalėto
jais.

Mūsų kariaujantieji vyrai, biznie
riai, įvairios įstaigos ir didelė di
džiuma civilių žmonių duoda, auko
jasi ir daro viską, kad ūk padėjus 
laimėti šį karą. Visų didelis pasi
šventimas ir pastangos atlaikė mus 
kritiškuose momentuose, kurie buvo 
1942 metais. Reikia pažymėti, kad 
dalis pastangų ir pasiaukojimo ne
atneš pergalės, reikalinga pilno pasi
aukojimo ir įtempimo išeiti pilnais 
laimėtojais.

.. i
Pasišventimas kariaujančių vyrų 

ant žemės, vandens ir ore suteikia 
mums stiprių patrijotišių jausmų 
ir verčia išsižadėti visų patogumų 
iki karo pabaigos; jis duoda energi
jos visą savo veiklą ir jėgas aukoti 
karui iki galutinos priešu pergalės.

Dabar nelaikąs naudotis krizės 
padėtimi, nežiūrint ar js būtų pa
vienis ar grupės, kurių savanaudiš
kumas neigiamai atsilieotų Į mūsų 
karo jėgas.

Pergalės kaina bus aukšta — žus 
daug gyvybių, kainuos daug pinigų 
ir reikės ,dėti daug pasišventimo ir 
pasiaukojimo. Bet pralaimėjimo kai
na būtų begalinė!

Iki šiol Suvienytos Tautos buvo 
tik apsigynime. Dabargi jau perėjo 
į puolimą. Dabar yra laikas kiekvie
nam, kuris savo širdyje turi pergalę, 
dėti visas pajėgas ir galimybes, pa
dėti musų karo jegoms. Pergale Eu
ropoje 1943 metais yra ne vien tik 
viltis — bet yra ir galimybė. Ji bus 
realizuota, jei mes dėsime visas pa
stangas tą vykdyti.

Boston Edison Company, meti
niame raporte savo šėrininkams. Va
sario 24, 1942 m. padarė sekantį pa
sižadėjimą:—

Iki šis karas bus laimėtas iki 
galutinės pergalės, mūsų šalies ir 
mūs talkininkų interesai turi būti 
statomi aukščiausiai. Užtai, šiuo 
momentu visi mūsų Kompanijos 
šaltiniai turi būti pašvęsti vienam 
tikslui — karui laimėti. Vykdant 
mūsų nusistatymą, kaip mūsų 
darbininkai taip klijantai ir šeri- 
ninkai neturėtų jaustis turį iš to 
sau nemalonumą. Kiekvieno mūsų 
pareiga duoti šiai šaliai viską ką 
tik' galime; tai mūsų visų pareiga.

Pereitais 1942 metais Boston Edi
son Kompanijos visi risorsai ir gali- 
mybbės pašvęstos pirmoje vietoje 
karo reikalams. Kiekvienas pareika
lavimas buvo padarytas ir pritaikin
tas mūsų sistemai. Mūsų personalui 
būtų buvę gana sunku viską padary
ti jei į pagalbą nebūtų atėję valsty
bės Gubernatorius, Bostono Mayo- 
ras, mayorai ir seleetmenai kitų 
miestų ir miestelių, Massachusetts 
Department of Public Utilities ir ki
ti valdiški autoritetai. Labai daug 
padėjo ir prisidėjo Armijos ir Lai
vyno personalas, anglių ir materijo- 
lo pristatytojai ir visa eilė kitų.

Mes nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie kokiu nors būdu mums 
yra padėję. Naujų Metų proga, Bos
ton Edison Company panaujina savo 
pasižadėjimą padarytą 1942 metais.

BOSTON EDISON COMPANY

JAMES V. TONER. President

Boston, January 1. 1943

•ė skylė ir nėra kuo užlopyt.
Išėjęs kalbėti, Akelaitis 

rako: “Matau, kad jus esat 
niekas kitas, kaip tik Kelei
vio’ ii ‘Naujienų’ regsma- 
nai, perdaug tų šlamštų pri
siskaitę...”

Bet nejaugi Akelaitis no
rėtų, kad jam aukotų “Ke
leivio” ir “Naujienų” skai
tytojai, kurie nieko bendra 
su juo neturi? Jam tui etų 
aukoti “Laisvės” ii “Vil
nie?” skaitytojai. O jeigu jie 
neaukoja, tai jis juos turėtų 
kolioti, bet ne keleiviečius 
ir naujieniečius.

Tai buvo 2 valandą po
piet, Lewistone. Pabaigus 
jam savo kalbą, “tavoriš- 
čiai” jj apstojo ir piadėjo 
“tiešyt,” kad Rumforde jam 
busią geriau, nes tenai esą 
lietuviai “susipratę.” Sako, 
Rumforde darbuojasi tokie 
veikėjai, kaip S. Puidokas, 
Fr. Pakštas, H. Kylienė, M. 
Giudzinskienė ir kiti. Tenai 
esanti paimta šv. Roko sve
tainė ir prakalbos geiai iš
gairintos, tai busią ir pini- 
gk-

I Taigi važiuoja i P.umfor- 
dą. Čia prakalbos turėjo bū
ti kaip 7 vakare. Kalbėtojas 
pasirodė apie 8. Kai pamatė 
“minią susipratusių,” j<f 
kakta da labiau susiraukė, 
nes iš viso buvo tik 11 asa- 
bų. Ir matvt, kad dar nela
bai buvo “apsišvietę.” n«s 
vieni jų “švietėsi” dar prie 
baro. o kiti—prie kozvni. 
Publikos vienuolika žmo
nių,. gaspadorius dvyliktas, 
o kalbė‘oia« ti vilktas.

Kalbėti Akelaitis čia ma
žai tekalbėjo; dnug'an«'a 
skaitė iškarpas iš seno “Dar
bininko.” Skaitė ir krioka
vo, kad negerai esą parašy
ta, netaip ka;p jis nov5tu. 
ppkrtikrodamas pradėjo 
neikti ir niekinti vi u? laik
raščiu0. išskyrų- tik cavro- 
ępra. LpyvMinicrjcLnc. T^orf”- 
nistų “Vi’ni0” ir “Laisvė”

lietuviškai pa^aši^os, bet 
Bariniu’ tarnnvia. S^vo pv'l. 
rnonė* ios neturi, rašo 
taip kaip Maskva liepia.

žiūrint į F. Akelaiti, man 
prisiminė šventas Artinas 
iš Padvos. kuris sakvdavo 
r-amokrirrn žuvims ir gyvu
liams. Akelaitis savo pa
mokslą sakė tuščiom? abus 
bonkoms ir kurčiom- rie- 
nems.

Bet aš natariu iam nenu- 
s'minti. kad io “svripmtnsir 
nublika” suridė’o tik iš 13 
žmonių. Kataliku pa’kuti- 

inėj vakarienei irgi tik 13 
Innaririu dabaavo. o r>iu"ė- 
kit. i ka išaugo šventa kata
likų viera’

Merkynės Dzūkelis.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

r' DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
Senovės vergai. kitame sviete. Užklausti

šalių anglies laukus, tai 
—Tegul bus pagarbintas, ka. net ir Lietuvai priešingi, nai užteks 1.000 metų. 

Maike... už Rasieiu agituoia. Ju bo-uz Kasiem agituoia. -j u mv- ,, , , .. ..
tt i , u i - i įdomus laidojimo papročiai.Kas bos dabar sudarė kita susai- - J H K

dę, ką ruskiams pančekas . Muzikos žaista per šerme- 
—Prastos navvnos, vaike, mezgia. Girdėjau, kad ir nis pas airius tam, kad nuva- 

Svietas eina velniop. 'Antanas Bimba išmoko lyti šalin piktąsias dvasias.
—Tėvas, tuibut, neskaitai mėgsti. Sako, atsisėdęs prie Mahometonai, taip savo 

kunigų laikraščių. pečiaus gieda karunkas iš ?ab\ kaip ir svetur, visuomet

—Labas, labas, tėve. 
naujo tavo parapijoj?

Kai kurie turtingųjų ro- apie šitą paploti, jie atsako: 
menų tuiėję po 10,000‘ver- “Šuva gali Įurasti kelią vi
gu. Mažiausia kaina, įstaty- sur.”
mu paskirta, buvo 80* dole- Afrikinėsj gentys, gyve
nų už vergą: bet po didžiu- nančios K$ngo paupiu, ap- 
jų pergalių jie kartais buvo auna nu:
galima pirkti už kelias de- tuomi pa 
šimtis centų. Romos daiži- dvasiai pe 
ninko vertė apie 200 dole- komis bai 
lių, kuomet kalvis buvo kai- timis, ku 
nuojamas apie "00 dol.; vi- teikia bėgs
įėjas kainavo apie 2,000 do- --------
lerių, aktorė apie 4,000 dol., Apait ilų likimas,
daktaras apie 11,000 dol. Sekanti tiumpa apaštalų 
, .. —— , . , : likimo istorija, gali būti1
Pasaulio anglies laukų plo- naujiena (į kurie nėra 

tas keturkampėmis my- ?ki4ltę evar ?eKj0S
bonus. . šventas Matas numiręs

Kii.'jja ir Japonija. 200,- Rankinio mirčia ar nukirstas’ 
900: Suvienytos \ alstijos, kalaviju Elijopijos mieste. 
194,000; Indija, 35,000: §v. Morkus buvo velka-
Kusija. 27,000; Didžioji mas Aleksandrijos gatvė-j 
Britanija. 9,000; \ okietija, mįs, Egypte, kol numirė. 
3,600: Prancūzija. 1,800; §v. Lukas buvo pakartas
Belgija. Ispanija h' kitos ša- ant medžio, Graikijoje, 
lys, 1,400. i?o 471,800. šv. Jonas buvo Įmestas i

Kinijos. Japonijos, Di- verdančio aliejaus katilą, 
tižiosios Britanijos, \ okieti- Romoj. Po to jis numirė, 
jos, Rusijos ir Indijos ang- §v. Jokūbas Didysis buvo 
lies laukai turi apie 303,- nukirstas Jeruzolimoje. 
000,000.000 tonų, kurių už- §v. Jokūbas Mažasis bu- 
tenka 700 metų. sulyg da- VO numestas nuo šventnamio 
kartinio suvartojimo. Jei vii šaus ir paskui užmuštas 
prie to pridėjus Suvienytų veliušio buomu.
\ alstijų. Kanados, ir k?tų! §v. Pilypas buvo pakartas 

pil- ant stulpo Hierapoly, Frygi-' 
jos mieste.

Šv. Baltramiejus buvo už
kankintas mirtinai sulvg ka- 
įaliaus prisakymo.

Šv. Andriejus buvo pri-

Kaip KolumbasAtrado Ameriką.
(Tąsa) Įliškai praminė Segtu o, išlipo ant kianto. 

įPiadžioje šitai šaliai duotas Vera Cruzo20 metų tarnavau karaliui, privargau ir (.y Klyžiaus) vardas bet po keleiilJ me.

ėli kurpėmis, 
ami mirusio 
mti pirmeiviš- 
žmogaus min-•

m šitie žmonės 
nę pagarbą.

Įvairių pavojų iškentėjau, bet pats iš to 
maža gavau naudos: aš neturiu net savo tų ją pavadino Brazilija. Brazilijos atradi

mo garbė teko Cabraliui, nors jo pirmta-Sta n«&nau^Ven‘i VieŠbUtJ'' kai dia neiI«ai buvo; « vietos žmoni«
Kurj a ygi u. neapykantą, turėjo išsikraustyti nei nepa-

Kolumbas sirgo. Negalėdamas nuvykti gaiVoję apie kolonizaciją, 
pas Ferdinandą ir pats su juo pasimatyti,. \Tįekas nepretendavo Į šią garbę, ir pas- 
rtiformavo jį per kitus tiek apie save, tie,\ Rum vįga gurOpa visas teises i Braziliją 
apie padėti Ispaniolej: ‘ Nors man ir nema- prįpažino Portugalijos valstybei, 
lonu, bet sąžinė verčia pranešti Jūsų Didy- ..........................
bei apie apverktiną dalykų padėtį Nauja- francuzai issitaise užjurin lo06 metais 
me Pasaulyje. Savo akimis mačiau, kaip Ispanai norėjo \isur būti piimieji, todėl 
viskas apleista ir kiek daug turto žūsta YPa^ skverbėsi ten, kur, manė, yra turtin- 
veltui, nes nėra išmintingos rankos, kuri 80 aukso kasyklų. Bet franeuzams tai ne
sugebėtų tvarkyti ūkį taupiai ir našiai. Di- PaOko. Kilo piratiškas karas, kuris ilgai 
deli lydiniai brangaus metalo guli skylėto- 11 uk°- a .
se palapinėse be apsaugos. Ovando nešini- Nunnez de Balbao atrado Pietų jurą li
pina Jūsų Didybės iždu, atrodo, lyg jis bu- akaių žemyną. Po sešerių metų (t.y.
tų ne ministras, bet visiškai svetimas 1519 m.) ispanai priėmė į savo tamvbą 
žmo<nis.” narsų portugalą Magellaną, kuiis perplau-

Prisiminęs savo paties reikalus, jis skun- kė audringą užlają, pa\adintą jo vardu, 
džiasi karaliui ne tiek piniginiais i c’’ka-, atrado Ramųjį vandenyną ir Filipinų sa- 
lais, kiek tarnybos ir garbės netekimu. •’f5’. ku.r Jį8 k’ žtivo. Bet jo laivai pasieKė 
“Jūsų Didybė prižadėjo vi$a tai man grą- Azjją ir is ten gi ižo į Ispaniją per Gerosios 
žinti,” rašė jis karaliui. ‘‘Mano nuopelnai '1 k*?5 priežemį; tokiu budu buvo įvykdy- 
Jusų Didybei žinomi. Aš juos pasiekiau ta Kolumbo idėja, nes padaryta kelionė 
dideliu pasiaukoįimu. Priešingu atveju aš aP‘mk visą žemės skritulį (1520 m.), 
visada jačiuosi žmogumi, netekusiu gero Ojeda, kuris su Kolumbu buvo aplankęs 
vardo.” jlspaniolę, suruošė ekspediciją į Pietų A-

Bet Ferdinandas Kolumbo prašymų ne- metiką, jau pirmiau Kolumbo atrastą. Iš- 
išklausė. Karaliaus lumuose butą žmonių, tyrė apie 400 lygų žemyno pakraščių, 
kurie savo intrygomis veikė prie jį. Kai ku- juan Ponce de Leonas, buvusis Porto 
iie iš jų buvo ir pačiam Kolumbui srerai ži- Rico gubernatorius, su trimis paiuostais 
nomi. Matydamas, kad iš susirašinėjimo }aįVais leidosi į tolimas keliones. Iš vieiti- 
nieko neišeis, kad reikia pačiam ten būti ir njų Porto Rico gyventojų jis girdėjo, kad 
atremti neteisingus priekaištus, nekantriai kažin kur Bahamos salose esąs šaltinis, 
laukė, kada pagerės sveikata ir jis galės kurio vandenys galį grąžinti jaunystę ir 
greičiau pasimatyti su monarchu. prarastą energiją tiems, kurie ji gersią.

Tuo tarpu sosto rūmuose buvo vienas Šita absurdiška pasaka tikėjo kai kurie is- 
ž m ogus. kuriuo visada jis pasitikėjo, kuris panai, o ypač De Leonas. Jis buvo jau se- 
visada ii suprato, kuris niekada neatsisakė na< žmogus ir norėjo atgauti jaunystę, to
jam padėti. Tai buvo geroji karalienė Iza- dėl skubėjo atrasti tokį stebuklingą šaltini, 
bele. Nieko nelaukdamas, dar gulėdamas žinoma, tokio šaltinio nerado, bet, be- 
ligos patale, rašo iai graudų laišką. “Švie- keliaudamas salų pakraščiai^ į vakarus, 
siausioji Ponia! Tu viena tiktai tegali is- 1513 m. pamatė naują nežinomą žemę, 
srelbėti mane iš šitos padėties. Tavo gailės- kuri skendo gėlėse ir puikiausiuose miš- 
tingumu didžiuojasi visa Ispanija. Tu esi kuose. Kadangi jis pamatė šitą žemę Vely- 
nelaimingujų galinga užtarėja!’’ Bet Iza- kų sekmadienį, kurį ispanai vadina Pascua 
bele tuo momentu gyveno paskutines ya- Fioi Ida, tai ją ir praminė Florida. Su uide- 
landas. Kai šitas Kolumbo laiškas ją pasie- ]įu vargu nuvyko i vietą, kur dabar yra St. 
kė, ji jau buvo mirusi. Augustine, ir tas žemes paėmė Ispanijos

Šita žinia Kolumbui sudavė skaudesni vardu. Ispanijos karalius jį paskyrė pir- 
smugi. negu io ekspedicijos katastrofa muoju Floridos, gubernatorium. Jis čia no- 
Jamaikos saloje. rėjo Įkurti koloniją, bet vietiniai žmonės

buvo labai pikti, įvyko aštrių susirėmimų, 
ir jis buvo sunkiai sužeistas. Grižo Į Kubą 
ir čia mirė.

KELIĄ AMERIKON ATRADUS. Ferdinando Cortezas su 617 žmonių
. ......................................... 1519 metais pasiekė Meksiką, sugriovė

Kitų jūreivių žygiai ir laimėjimai. Montezumos imperiją ir 1521 metais Įku-
Kolumbo atradimai užhipnotizavo visą iė nauią ispanų koloniją. Tik po 300 metų 

eilę drąsiu pasiryžėlių, kurių vieni dar prie meksikiečiai nusikratė ispanų valdžia ii 
jo gyvo. kiti jau po mirties sekė jo pėdo- 1821 m. pasiskelbė respublika, 
tnis. Šioi herojiškų dalbų srity vadovavo ispanai išgirdo apie kitą imperija že- 
ispanai. Vėliau jiems į pagalbą atėjo ir ki- myno pįetUose. Jos vardas buvo Peru. Pi- 
tos tautos., zarro, gabus jūreivis ir nuotykiu jieškoto-

Italas Giovanni Cabota (angliškai John įaę, nusiyrė pro Panama su vienu šimtu 
Cabot). finansuotas anglų karaliaus Hen- kareivių *ir 67 raiteliais Į šita valstybę. Po 
riko II- issitaisė anapus Atlanto 1497 m. didelio vargo ir kiuvinų susirėmimų jis ši- 
Jis atrado St. Johno ir Newfoundlando sa- tą imperiją su milionais gyventoju nugalė- 
Jas ir visą Nauiojo Pasaulio pakraštį nuo -;0 pjzarro Įkūrė miestą Limą. Pavergęs 
Labradoro iki Virginijos. vietinius žmones, žiauriu elgesiu prisikro-

Vincentas Pinzonas, Kolumbo pirmosios Vg maišus aukso, bet po devvneriu metu 
eksnedicijos dalyvis, 1499 m. gi-uodžio mė- pats krito sąmokslo auka.

Po?įo“fa?' Primai Meksikoje, o Pizar
po ir dideliu kovų su juriu audromis jis ai- lo,:lideli la™ėlima[ Pietų Amerikoje nu-

rištas prie kryžiaus, ant ku
rio jis ir numirė.

Šv. Tomas buvo pervertas 
Rv-be kai- ragOtjne Koromandely, 

tų Indijoje.
ioave Rasiejui su dūšia ir Pirmoji rusai negyvėliui ‘ §v. Judas 

tė- skuia. ale dėl biznio turi lie- dėdavo i ranką pobūdžio vilvčiomis.

—Kodėl tu taip sakai, Stalino kantičkos ir mezgia laidoja numirėlius 
Maike? Kaip tu tą išfigeria- jam pančekas. Jes, jie par- —u.
vai buvo nušautas

—Kunigų laikraščiai.
ve, kitaip dalykus aiškina, tuvišką literatūros susaidę. paliudijimą, kurį jis turėjo §v Motiejus buvo nukry- 
Jie sako, kad žmonės dabar, —Tu, tėve, nukrypai nuo paduoti sv. Petrui ties dan- žiuotas Persijoje.
giįžta prie Dievo. temos. ga2^.vjarFa?s’ . __ _ Šv. Bernabas buvo žydų

-O kokios temos tu no- vietiniai Austrai! jos gy-j užmuštas akmenimis Sala-—Maike, aš netikiu, kad ventojai suriša lavonui ran-;njjoje
kas ir ištrauko pirštų nagus,) §v. Povilas buvo nukirs-kunigai galėtų šitaip rašyti. 11

Kur čia gali būt tas giįži- * ---------------- j - , , - ,
mas prie Dievo, kad viskas' —Taigi apie kalbą aš ir bijodami, kad numirėlis ne- tils Nerono Įsakymu Ryme.

Aš tau sakau, kad ta issikastų is kapo ir neliktų < ,—
taį vampyru. Vandens pavirsi* keivir-

davo padnakus už kvoteri, o ne kalba, ale kalbos gadirJ- Indijoje, iki neseno laiko. į tamenns myliomis, 
dabar iau pusantro dolerio mas. Jes, suspoiiino musų pasisventusi pati ejo_ ant sa- Pacifiko vandenynas 72,- 
nori. Svaras porčiapo būda- žemaitišką šnektą. Kaip ™ mirusio vyro šermenų 000,000Atlantiko vande- 
vo 12c., dabar 40 centų, ir da prirašo naujų žodžių, tai be niuzo ir ten buvo sudegina- nynas 35,000,000: Pietinis 
žmogus nežinai ką valgai: snapso ir suprasti žmogų- ma^ drauge sujuo. , nynas 35,000,000: Indijos

-Apie lietuvių kalbą.
taip pasiutusiai brangsta! kalbu.

Seniau šiaučius man pridė- kteraturska jūsų kalba,i _ v i * i • n n irk L'oln/vc iro Kolumbas pagyveno dar metu? su vir
šum ir mirė—mirė visų apleistas ir už
muštas...

kiaulieną ar kumeheną. Sa 
liūnuose da blogiau, Maike. 
Atsimenu, kai aš iš krajaus 
atvažiavau, tai šnapsas bū
davo po dešimtuką, ir mie
lą duodavo ne tokią kaip 
dabar, ale regli klebonišką. 
Jeigu vieną snapsą už 10 
centų išgerdavai, tai saliun- 
čikas užpundydavo skuneri

negali. Žonsi vadina žąsis. Senovės Romos laikais vandenynas 28,000,000: 
Na, pasakyk, į ką tai padab- nv™sių kūnai, išskyrus savi- Pietinis vandenynas 8,500,- 
na! Kokia ji žąsis jeigu vi- žudąs, buvo sudeginami. ooo ; šiaurinis vandenvnas 
sa Žemaitija žino, kad tai Giaikai savo numirėlius lai- 4,500,000. Viso 148,000,000. 
žonsis! Arba paimkim kad f‘°J° kaltais i žemę, bet tan- . _—

atura Iš ku- kiaušiai degino juos, pasek- P? vir sis sausžemio ąetvir- 
dami romėnus. tainemis myliomis.

Grenlandijoje numirus Rytinis sausžemis 31,634,-
i: tą jūsų literatu 
ji atsirado? Ar ne iš litaros? 
Šiur, kad iš litaros. Bet lite- 
raturninkai litarų jau neva
dina litarom. Sako: raidės.

lauš ir pastatydavo pilną nčra litarų. tai ir lite-
bliudą kilbasų su raugintais ’aturos neturėtų būti. Turė- 
agurkais. O ką dabar saliu- G ^ut raideratura ar kitokia 
ne gali gauti? Kai tu tenai bimbantuia. Zakristijonas 
neini, tai nežinai. Tikra zgu- Pradėjo anądien skaityt ga- 
ba žmogui. Ant kožnos bon- negalime suprasti.

vaikui, vietiniai gyventojai 
laidoia gyvą šunį su juo. 
idant vaikas turėtu sau vada

880: Vakarinis sausžemis 
15.606,066; O c e a n i j a 
4.828,365. Viso 52,069.311.

Siūlo 1,000 Akrų Farmą Už $1
Amerikos laikraščiai ana- darbininkai iškriko vienai 

po kito, iki pasiliko tiktai 
lenui vienas 69 metų am
žiaus juodvešdis, bet ir tas

------  ---- --------.......... ~ dabar pasitraukė. Kadangi
ka? miestelio, yra 1,000 akrų že- niekas nenori jo pasiulymu 

T- - - L- IK' v ' • • • mės kuri ^vininkas pasinaudoti, tai Sibley pa-, albi kaip ir visi pjui0 nuomos metams, rašė laišką Agrikuituros De-
: enoyiski žmonės. Bet seno- jeį galį gauti darbinin- partamento sekretoriui Wi- 
'e ?au. ,m!rsta- Jauniems kų taį žemei apdirbti ir ga- ckardui ir iam siūlo tą uki 
i eikia eiti sui progresu. minti maistą. Savininkas va- paimti. Laiške jis priduria, 

)iait. Maike, bėk tu su dinasį James Longstreet kad panašių fir mų toj apy- 
: a vo piogiesu. o as pasilik- Sibley, kuris yra jau 80 me- linkėj vra rte ' iena. kurias 
: iu čia ir parūkysiu pypkės. amžiaus ir pats negali galima gautil už nieką.

Įdirbti. Jis sako, kad visi jo ---------------

ią Mena 
uaiašvta.

žinosim,
sidurė pačiame 
Amazonos žiotis.

Brazilijos gale, atrado 
ištyrė anie 600 lvgų to

galint Pei u, užhipnotizavo kitą jūreivi, 
Fernando de Soto. Jis buvo Fizano kelio-

liekarstvų. ir uostyk jei no
ri. Gert nėra ką. Ir nėra nei 
alaus užsigerti, nei kilbasų 
užsikąsti. Na, tai kaip čia 
galima sakyt, kad svietas 
giĮžtą prie Dievo? Ne, Mai
ke. svietas eina velniop! Ai 
beč jur laif!

—Visa tai gali būt tiesa, 
tėve, tačiau nežiūrint visų 
brangumu, kalbėti galima 
lietuviškai.

—Na, o kaip aš kalbu? 
Ar ne lietuviškai?

—Ne visai, tėve

SUŽEISTAS STREIKIE-
RIS GAUNA $20,000.
1937 metais Clevelande: 

. treikavo plieno darbinin- 
“Kilba-lkai. Renublic Steel korpo-

sai,” “drapsai” ii* “zgubos,” 
tai vis svetimi barbarizmai.

—Maike, tu manęs nemo
kyk, ba aš kalbu kaip Lietu
vos žmonės kalba.

—Senovės Lietuvos žmo 
nės irgi nemokė 
tuviškai. šiandien 
mokintis literatūrinės kal
bos.

—.Tęs. Maike. dabar ius 
nasidarė* regli literaturmn- 
kai. Girdėjau, kad komums- 
tai turi net ir tokia susėdę, 
ka iš literatui os biznį daro. 
ale patys lietuviškai nemo-

NORVEGIJOS VOKIE
ČIAI MOKINASI KA

RIŠKŲ DALYKŲ.
Stokholmas praneša, kad

VAIKAI.
M e. — Prie 

White’s Cortei kelio, apie 
6 mylios ndo i o miestelio. Į 
pereito penktadienio naktį

SUDEGĖ

YVinterpoit,

nasamdvti mušeikos

apskundė plieno korporaci- kie.cn?į ,s vlso lsl,ko 83™®]
ą ir teismas nusprendė, kad aP’e 1 o,000.

DEMPSEY NORI DI- 
VORSO.

etuvos zmo- jų ir teismas nusprenae, Kaa r ’ ______
io «?\P(?AnCljKnmorakri NACIAI IMA ESTIJOS

dien įeikia <ų jam So0,000. Rorpoiaci vzvoiic cavo admiioVYRUS SAVO ARMIJON. Buvęs kumįtininkas Demp-| 
šitą sumą Stokholmo laikraščio “Af- sey kreipėsi į teismą su pra-

kad j panaikintų jo 
su paskutine jo

Jis vedęs našlę, 
jis tapau ja armijoj

unijos jon prieš rusus,'nes vokiečių ir turi leitenaiito-komandie- 
j.itsarginiąi jau išsibaigė. rio ranga. .

įa apeliavo i aukštesnį teis
mą, kuris dabar 
fumažino iki §20,000 tonbladet” korespondentas šymu,

praneša 
plieno darbininkų 
m g inas.

sausažemio pakraščio ir, iš čia grįždamas diaugas, pa>iž>rnėjęs,sa\o narsumu 1. 
atoal i Europą, užsuko i Hayti. ‘ ' rimanumu vyias. Jis pasiryžo ^vo g^be

Pn keliu mėnesiu Dieyo 1 enė ir A'011-0 la’meJimais pralenkti v’sus žymiausius
Velez de Mendoza šita tolima ir rizdkinįa v-v,u^ Pavo^dima
, v , , • . . • • • ,1 uz Pizano ir Corteza. lamu gavo leidimą

K-'- V -vo ..šomis
surengti nauią žygi į Floridą, kad, ją nu- 

A . ... . • - , . D„ ralėięs, galėtu šitame turtingame krašte
S.,e2a4als; paC,a._. įkui ti štili.iausią dominija. Imperatorius

Portugalas Petro Alvarez ba’andžio 24 
iiais metais pasiekė Braziliją 

Gegužės 1 d. sustojęs uoste, kurį portuga

DAINA APIE KARĄ.
Atėjo laikas, sunki gadynė. 
Priešai užpuolė musų tėvynę. 
Vienas išeiti dar nesuspėjo.
Kits okupantas tuoj atbildėjo.
Lietuvos žmones vergais padarė. 
Vienus sušaudė, kitus išvarė; 
Juda žemelė bepasiliko,
Miršta iš bado, kurie dar liko.
Kaip okupantai tik atsigrūdo. 
Musų tėvynė kraujuos paplūdo. 
Naciai tėvyne musų naikina 
Ir musų brolius sunkiai kankina.
Apie Lietuvą jau nerašysiu, 
Tiktai išeiviams žodi si kyšiu: 
Gražiai gyvenkit ir nesipykit,

paskyiė jį Kubos ir kitų kraštų, kuriuos 
nugalės, gubernatorium. VUoj Ispanijoj 
butą nepaprasto džiaugsmo. De Soto var
das buvo visiems žinomas. Ispaniolej tada 
kalbėta apie Floridą kaip apie galingą 
imperiją, kuri savo turtais ir civilizacija 
pralenkusi Meksika ir Peru. Savanorių ši
tai ekspedicijai atsirado labai daug.

(Bu* daugiau)

“MEDINIAI STEBUKLAI” EIS TOLIAU
Pereitais metais buvo pradėję “Keleivy

je” spausdinti Kazio Borutos apysaką 
“Mediniai Stebuklai,” bet kraustant spaus
tuvę i nauja vietą pasimetė jos rankraštis, 
todėl teko ją nutraukti. Dabar galime pra
nešti, kad rankraštis- via atrastas ir “Medi
čius Stebuklus” galėsime tęsti toliau. Kaip 
tik pasibaigs Kolumbo Dtoriia anie Ame
rikos atradimu, toliau eis “Mediniai Ste-laikraščius, knygas, broliai, skaitykit! U , ,[ .‘. * , . . •. buklai, ’ kurie musų skaitytojams taip pa 

Stasys Daukas tiko —Redakcija.
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Juozo Varkalos Paskaita Apie “Income 
Taksus ir “Victory” Taksus.
Chicago, 111.

[Chicagos Lietuvių Prekybos 
Buto vardu p. Juozas Varkala 
Illinois valstijos registruotas 
auditorius, nesenai davė per ra
diją paskaitą apie 1942 metų 
pajamų mokesni (income tax) 
ir 1943 metų pergalės mokesnį 
(\ictory tax). Žemiau seka pa
skaitos turinys.—Red.]

Labas vakaras!

mos. Pa vyzdis: Jūsų gryna.* 
uždarbis (ar įplaukos) yi< 
$2,000; ant daktarų, ligon. 
nės, slaugių, vaistų ir kitt 
gydymosi priemonių išmo
kėjote $300. Bet nuo šių iš 
laidų reikia atskaityti 5' . 
jūsų gryno uždarbio, arb? 
$100 šiame pavyzdy. Taig 
lieka $200, kuliuos leidžia 
ma atitraukti nuo jūsų už 
daibio.

Tiek tuo tarpu apie “ir.Per piaeitą laikotarpį 12 
menesių (iki July 1, 1»42>, 
iederaie valdžia išmokėjo 

044,328,000.00 karo ir 
valdžios užlaikymo reika
lams. šituos pinigus mes A-Į* .. ,.
meiikos gyventojai sumoka- Pasidalinti su gerbiamai.' 
me takiais leaeralei vai- klausytojais apie naujus fe , 
džiai tiesioginiu ar netiesio- bėralinius taksus, kuiie įnt 
giniu budu. Šįvakar mes kai- &alion nuo 1943 m.sau-; 
besime apie taksus, kuriuos ^1.°, \“ kurie paliecu- 
sumokame valdžiai tiesiogi- į^kvieną darbininką, pro
niu budu, tai yra “Income” ^lznienų’

/ uždirba daugiau negu $12 j
' Per vieną vakarą aš čia s«vait.? arba ,?624 j met,us- 
negaliu išdfetyti vu’ų smulk- neatsižvelgiant ai- jis vedęs 

R,,. ar pavienis. Šios rusies tan-|

come’1 taksus.
Victory taksai 1943 metais

Keliais sakiniais aš norit

Jankiai Stebisi “Šventosios” Žemės Įdomybėmis
KELĘ1V1S, SO. BOSTON.

=------—J=±

ši nuotrauka parodo būrį Amerikos kareivių Jenzoiimoj. prie vadinamos “Verksmų Sienos.” kur žydai lieja savo aša
ras dėl žlugusios savo tėvynės. Ta “Verksmų Siena,’’ tai buvusios žydų karaliaus Solomono šventyklos liekana. Kairėje 
matosi da barzdotas žydas su maldaknyge - rank<se.

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau brolio Petro SAVEIKIO, 

Alytaus apskričio, Seirijų parapijos, 
Pagamini ų kaimo, jis gyveno V»ilkes 
Earro, Pa., dabar nežinau kur jis 
gyvena, prašau pranešti jo adresą, 
busiu, iabai dėkingas.

Jos. Saveikis 
147 VVashington avė.,

. Watert»ury, Conn.

Pajieškau dėties, JUOZO MELNI
KO, Marijampolės apskričio, dirbusio 
anglių kasyklose, paskui turėjusį sa
liuną. Mano adresas: Sra. Suganą 
Melnikaitė de Gomez. a-c “A. L. 
Balsas,” Casilla de Correo 303, Eu- 
epos Aires, Argentina.

i Kas sužinojote mano brolį, Joną 
ČĖSNĄ, tauragiškį, Zuikelių kaimo, 
nuo kurio neturiu ži'.ių nuo pereito 
karo, prašau pranešti šiuo adresu: 
Sr. Petras Čėsna, a-c “A. L. Balsas,” 
Casilla de Correo 303, Buenos Aires, 
Argentina.

APSIVEDIMAI.
Turtinga pusamže našlė paj ieško 

draugo dėl apsivedimo. Pageidauja
ma. kad turėtų kiek turto ir sutiktų 
gyventi Chicagos apylinkėje, nes aš 
turiji nuosavybę Chicagoje. Puišy kit:

“Keleivis”—HO. <4j
636 Broadway, So. Boston, Mass.

menų, bet supažindinsiu su 
pamatiniais dėsniais “in
come” taksų už 1942 metus. 
Po Naujų Metų per šią stotį 
išaiškinsiu smulkmenai

pavienis, 
sai vadinasi ‘victory aroa
karo laimėjimo taksai.

MANO BRŪKŠNIAI.
Kalėdos. tų, nurodančių ką padaryti

Katalikiški ir tautininkiš- Vokietija kaią laimėjus.
Man rodos, nevertėtų svars
tyti apie kailį, kuomet vilkas

Nuo sausio 1 d. iki kovo 
15 d. šimet “income’

Pradedant su 1943 metų ki laikiaščiai Kalėdas api
sausio 1 d. kiekvienas darb- ■. budina kaip Kristaus gimi
davys turės atitraukti nuo mo dieną, bet nepažymi, ko- ^ar gyvas-

talrcn kiekvieno darbininko algos kiais metais tas atsitiko. Su _ Z .taKbų ę-,9 ; ---- J„ vi__ Sutuoktuves.

SIŪLO ATŠAUKTI LEND- GAISRO METU 
L EAS E PASIŽADĖJIMUS. TA 17 ŽMONIŲ.

Bostono Tufts kolegijos Stamford, Ct. — ^auJ^ 
piofesoiius Eugene - Sanley Metų dieną čia buvo didelis 
siūlo atšaukti lend-lease pa- gaisras, kurį gesinant buvo 
sižadė’.mus, kuriais eida- sužeista 14 ugniagesių

Pajieškau gyvenimui draugės tarp 
45 ir 50 metų, kuri nebūtų girtuoklė, 
linksmaus gero budo, be šeimynos.

_______ mokanti gerai anglų kalbą ir mylinti
gyventi ant ūkės, 12 mylių nuo dide- 

SUŽEIS- lio miesto. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą. (į)

F. D. Stakvel,
R. 1, Box22 H, Caatonment. Fla.

Reikalinga

ir 3
MOTERIS AR MERGINA. Gali 

būt ir su mažu vaiku. Dirbt nedau
giau kaip 4 valandas į dier.ą. 5 die 

2 kamba- 
daugiau į 

•ąvaitę, bet turi mokėt duoti grąžos 
(čer.čiausl iš dolerių. Darbas pasto
vus. Geo. Čižauskas (5)

1458 W. 15-th st., Chicago, iii

ma Amerika parduoda ir pasaliniai asmenys. Lgnis nas i J &r
skolina savo - talkininkams sunaikino Harris buildmgą, ;av'a,te. turi mokėt duskolina savo ~ talkininkams ™
visokią karo medžiagą. Ji- padarydama $lo0,000 nuo 

Nekurie į sutuoktuves at- sai pastebi, kad per pereita-
lia kovo mėnesyje, kitais— sineša su pašaipa ir prisega jį pasaulinį karą Amerika 

Daleiskim, kad ius uždir- balandžio. Tai tikra misite- visokių tauškalų. O tuo taip pat skolino savo talki- 
bate į sąvaitę $30. Už $12 iš TDa- tarpu sutuoktuvės yra bėga- ninkams visokią karo me-

ranortS turės darvti kiek- 5'7’ al*a vir^s $12 1 Velykom da blogiau. Vie 
vienas gyventojas Ameriko- — metais-K,istus R“**gyventojas
je, jeigu vedusiojo uždarbis 
viršijo $1,200, o pavienio 
$500.

Pragyvenimo išlaidoms šios sumos jus “victory , 
nuo pilno uždarbio bus lei- taksų nemokėsite, bet nuo1 
džiama atitraukti $1,200 ve- likusiu $18 jūsų darbdavy: 
dusiai poiai arba šeimynos atitrauks 5% arba 90 
galvai (head of the family), Jeigu jūsų alga sieks
?-.• įurluilri-mui mova. ęnvmtP TUl 117 SI’? 111Sir $350 užlaikymui maža- sąvaitę, tai už $12 jus nieko vietų Sąjungai, 
mečių vaikų, senų tėvų ir nemokėsite, bet nuo likusių žydai parašė laišką Stalinui

A. Bimbos žemčiūgai,
lo svaibus žmogaus gyveni- džiagą ir gatavus pinigus, 
me aktas. Tai yra suėjimas į bet kai reikėjo atsiskaityti,

o Maskvos ‘eigom davusi, uei to pasiaare 010-

=tolių.
RAUMENŲ GĖLIMAI, 

SKAUSMAI?
i

Greitai palengvina tuos skausmu* Pairi- |
Expelleris, kuris yra stebėtinu liniflaeatu ir 
kuri naudoja tūkstančiai žmonių. Vi-i LA 
milijonų bonkučių parduota, kas liudija jo 
naudingumą. Reikalauk it tikro jo 
Pain-Expellerio au Inkaru ant 
dėžutės.
PAIN-EXPELLER

IŠRADIMAI. !
KELIATOS RUŠtV GYDUOLĖS. 

£1 santikiai tai*p Amerikos kurios stebuklingai pagelbsti nuo 
ir Europos valstybių. Taigi. £“1. ttįa/fe. SSSTŽS2

SKAITYK AMERIKOS
LIETUVIŲ NAUJIENAS
Mėnesinis žurnalas, 24 puslapiu. 

Kaina tik 50c. metams.
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

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

paliegusių giminių.
Pavienis savo pragyveni

mui galės atitraukti nuo gry
no uždarbio tik $500.

$48 jūsų darbdavys ati-įir sako, kad Dievas suteiks 
trauks $2.40, tai yra 5^. pergalę įaudonarmiečiams.

Taip postringauja A. B. 
“Laisvės” 278 num. “kris-Tokiu budu sulinktus pi 

nigus nuo darbininkų per į „
šių metų sausio, vasario IT,0—; sėtx

mčnocnic Havhzlavvslatrado. vilties saltmj popų £jr(|ei£ užsigeidžia. Bet 
ir rabinų maldose’ Popai * koma; n„, tn bl 
rabinai įsgelbes .sovietus.!

Nusi skundimai.
kt i • • i j-- i- kad po šito karo istorija ne- vių šeimynoj 'Nekurie nusiskundžia de- . -• __ i/,- • no. i. nuo dantų gėlimo

lei gazolino stok*. Gal ir 
nesmagu, kad negali nupup-

Turės pildyti “income” 
taksų raportus ir karo tarny- kovo
boję esantieji kareiviai, bet sumokės federalei valdžiai 
jų ^Personai Exeraptibh” balaridžio mėnesy, drauge . .
bus $750. ! su talpi vadinamais “Sočia’

--------------- - Lr t 11*2nJlA7nXX7lZIXZU;TO tibVilt

pasikartotų, šis mokslinin
kas siūlo daugiau nieko sko
lon neduoti.

O ClDv. Z c M Kii P' v aumaniaio «- ■

Nuo likusios uždarbio su- Security’’ taksais. Ir taip to- ,
>s mokėsime 6f7 “Nor- liau, kas trys mėnesiai iki:**. ..mos

mai” taksų ir 13* č taip va
dinamų “Suitax, ’ arba iš 
viso 19';, jeigu likusi grynų 
pajamų suma neviišma 
$2,000

karo pabaigos.
Biznieriai ir profesiona-į,ntri»u~ Ai»reikėtų

lai atsiskaitys ir sumokės -----
” taksu pildv-o G ‘victory’

y* a
kad nėra to blogo,

, . . , . sa‘ mažiau šermenų, '.’iktaį biz-
p.ebutu ir A. b >» ra rniais :njerjams įr dirbantiems to
pais tiki, taj juk kai ų

ŠVENTADIENIAIS JI 
GAUDAVO PYLOS.

(for Tooth Ache Irritation and Hard- 
enįpg of the Gums). Prašalina užsi- 
vięgryjimą ir sustiprina Smegepis 
aną ilgo laikd. Nelauk kol dantis su--- - a---- :-- • rl __jrc^. apsircjsrus ttcsv 

jaąs pakartok Mlracle M. 
ment for Tooth Ache. Si 
tis ir pinigus. Kaina tik
žesnė—60c.

Pekla
-Mrs.Salem. Mass 

icd Pei kins čia 
teismą prašydama 
nes jai nusibodo kentėti mu-
šimą.

S. Oint- i čėdtri' dan- 
$1.00/ Ma- J

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

, NO. 2. NUO RHEL'MATIZMiO 'JR> • , Mud- JVAJRIŲ ISWAUSMU. Kojbse, Ran- . 
;nSci i koše, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są- 'kreipėsi . narjUose, Mosuluose. nuo Užsisaldv- 

divorSO, mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00.
NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 

T. . .. . nuo Old and Fręs’n Sores. Šita MostisKaip tik ateina sven- tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie

J >
I ■i

Parašėė
A., M. MeA^IONIŠ.

i
i

f
f

‘5uk«itikavo.”
. . darni “income’’ taksų rapor- “A mprik<w Lietuvio

lų, katrų gi-ynos pajamos, tUs už 1943 metus sekamais iždiniame numerv ^kaičiau atitraukus “exemption,” vir- metai« . mamiame numery sKaiciau.
šys $2,000, “income” taksai n 'n, -victorv“ taksu no! 7ahahg?a.' . h”r¥

>'la karo bus grąžinama tiems!įate° f b^įnvėi^'atsiklaupki Pakilus gandais, 
u tal ^'•Mninkams, kurie bus (e, pažvelkite fhošija i/pa-.Amerikos žmonių

' ' i. TJir.TdM-.n Juog sunkėję, V.., » r * V-T r |----------------
duotas kreditas ant
come” taksų už 1943 metus, «tein.»mn t t„u man prisiminė

limesnėse dirbtuvėse darbi- Padienis tai 
! ninkams gazolino stoka gali Įrpa, pasakoja moteris, kuri bJmdThiteUšitą M^t^Geraš nuo^vo-
. c /-J <■» f'lin l.ritTVI IV Yri C. t" . • 1 a. i __ e iii T ekZri mil ii o Coini’ i .

VVras mane ir *ur’te scnas Ronas. kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojau*

: sudaryti siHikuir.i 
ka- nuostolių.

Arkliena.

bus 23 G , ir taip toliau.
Atskaitomi alimentai, ‘m-
“sales” taksai ir medi- 

kales išlaidos.
Apart aukų ir išlaidų su

rištų su darbo gavimu ir pa
laikymu, nuo 1942 pajamų 
bus galima atskaityti dar 
tris kitus dalykus, kurių ne
leidžiama buvo atskaityti 
nuo 1941 metų įplaukų, bū
tent:

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

Kaina 25 centai.

Pails, Sains. Gėlimą 
Užsišaldymo, Žaizdų 

Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 
jimą. Nudegimą. Sumušimą, Skau- 

■ dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 
l ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
| zimą, tai pažymėkite, Speciališkai 
Iri-anešimą gausite. Šitos mostis, tai 
Ginklas prieš Vėžio Ligas.

respublikos senatas, kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.
... šalti orai ateina ir jie atneša daug

ir net -<ia tik 28 metų amžiaus ir j Ausies^"^0’ 
gana gerai išrodo.

1

kad čia 
maistui

ČILĖS PREZIDENTAS 
NESISKUBINA.

Čilėsle, paz-vrmivr i nuriją} !įminama arkliena <=vki be-- Clle5 respublikos senatas
matysite tikrą ,r gyvaDie- t! Patarė savo valdžiai nuirau-

Na, ir kam da‘ čia, ro- valgant nežinomą mėsą ircome iaKsų uz metus, | joę. rpjL-ėtn atriklaunti ’ Tuk nian prisiminė arkliena. santikius su \ isomis ašies 
kuriuos reikės mokėti !944« ^“'ffi'n^^uoj išfpioviau « i,-ė-«ęm^

i - jeigu
metai?- matoma esybė, tai stovėda- pastummu

Remkite lietuvius ^iznie- mas da geriau pamatytum, arkliai svaresni jz kiaules,
rius ir profesionalus savo Tokis plepalas laikrašty tin- mums, lietuviams, ark- 
kasdieniniais reikalais.Rem-1 ka kaip balnas šuniui. lieną valgyti kaž-kaip
kitę valdžią pirkdami bonus, * --------- priprasta ir prikla.

šalį. Nor:

ne-

Mizaros geležele.
■ ...__ _ .. ... x ‘Laisvės” 300 num., pe-
išmokėtus alimentų? ^’te ^avo *ietuv^as reitų metų, Mizara rašo

(alimony), “šteito sales” H10. loVeS|- “krisluose”, kad užtikęs ko-
laksus ir gydymosi išlaidas. .al^a J1! kicj ten enciklopedijoj pa-

■ , ,’";1?U5 "amų P,lkl,nul’ al rašvtą, jog Lietuva yra į-iPaU,Sym,n- •____—» ! Sovietų respubliki

karui laimėti per lietuviškas 
taupymo bendroves. Augin-

Lukšių Juozas.

Gydy 
ne pilnoj sumoj Juozas Varkala.

Pavėluotos Kalėdų Dovanos

Kaip matyt iš šito vaizdelio, tie visi siuntiniai spėjo pasi k- 
ti kareivius karo fonite. I>.>ug ju buvo paduota paštui per- 
vė’uti, todėl kareiviai vaus ias tik dabai

ligų. Bukit pasirengę apsigynimui. 
Geriausias ginklas apsigint tai M. J. 
Švilpos Miracle Omtment: No. 1— 
nuo Dantų; No. 2 ir No. 3—nuo Įvai
rių ligų, paeinančių nuo Šalčio.

Reikalaudami Gyduolių siųskite ir 
Pinigus Money Orderį arba Čekį ne
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 
mėt Gyduolių Gerumą tai duodam 
tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 
—vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę, 
neatdarvk didesnės. Jeigu nebusi už
ganėdintas, grąžink didesnę į 10 die- 

Patton nM laiko, mes atitrauksime tik ne., 
i /-u; „ siuntimo kaštus—20c.Murphey paaukavęs Chtca- Adresuokit

daro.

DOVANOJO $20,000,000.
Laikiaščiai praneša, kad 

piniguočius VValter

Knyga gaunama 
vio” Knygyną.

“Solai-

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Pr. Tvari jonu;. — Jeigu
turit ant savo naro “morgi- ......

. V ” + ~ b" ’ mi takeli užlaikau visokių vaistu nuo rožipir jis džiaugiasi lyg geleže- ciy» moKec įnll I3KSU? ronotu kojų ir nuo kaulų gėlimo
lė radęs. Bet visi juk žino,'galit ® savo pajotų atskai- J&fcgK?tSS
kad Lietuva buvo prievarta tuos proesr..Kuriuo.? nesveikumus, kreipkite* duosiu 
įkinkyta (įjungta) Į Sovie-*ž “morgicius” Paeitus e*“™** <->
tų Sąjungą, o dabar taip pat metus užmokėjot, taip pat 1814 s. w«ter su Philadelphia. p* 
įjungta į Vokietiją. Ot, jeigu atskaitykit ir tu s taksus, -
butų pasakyta, kad Lietuva kuriuos pernai užmokėjot. • 
prie Sovietų prisidėjo liuosu^a^p Pa^ atskaitj'it ir tuos • 
noiu. tai butų tikrai komu- taksus, kuriuo? pernai už- - 
nistiška enciklopedija. . ' Įmokėjot miestui 2 savo na- 

£; ‘ ------ tt ? V ' Jrną.
Studentų Žodis. .Je Sakalouskui — Drau-

vienoj

(-)
igos Universitetui $20,000,- 
000. Kiti tuos pinigus jam.
uždiibo, o jam garbė.

■ — 1
Petronėlė Lamsargienė

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

l padarytas iš tikro- 
t io Castile muilo. 
} U. S. P. Išplauna
I pleiskanas ir viso- 

’tVoliucijoi ! kitus nešvaru- 
J ’ mus ir sustiprinarika neprastą, kalba graži.i.......... .

bet turinys skystas.'Pitmam;pneš caro Rusijąaa«yvavo; ,odą. sac. už bonką. 
puslapy užtupdyta malda už i tai buvo 1905 r.'t jis. Pas- J ALEXANDER’ 
Lietuvą. Kad davatkėlės’kutinę i revo’iut j» ^U1'i i*
me’džiąsi už dureles čyš-.vyko 1917 meti.• # Lietuva 
( iau?1 niūkus kenčiančia?, tai'negalėjo dalyv b nes ji 
jau jų toks užsiėmimas i bttfbuvo vokiečiu i nta. Ka

M
laikiašč’ui 
r.c’iu įtinka.

melstis tai
as; betf’
tai jau|Iendoi iaus s.t metam-

Projektas.
Tenka pastebėti projek

r.esjavsdinom.
Onai Račka js :er:e • 

‘Actu uz pinigus kau n 
huraaa

I
, ALEXANDER’S HAIR J 

REFRESHING TONIC !
• Aliejų ir Odą Gydančių Vais'u t
I Mišinys. Pažymėtina g\ duolė dėl* 
t niauku šaknims ir Odo* gydymui. Į 
J 50 centu už honka. <
i Pasižymi savo gerumu. Prisiun- •
• čiam per PaMa i visa« dali* Su ,
J vienytų Valstijų. •

! ALEXANDER’S CO. !

taip:
M. J. ŠVILPA

Miracle Ointment 
Broad Str. P. O. A. Box 73.

HARTFORD. CONN
s s-s s s s a a: Jt x K S. J; s k - x x x a.s sjs a :

Adrecas: “KELEIVIS” 

636 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas 

A. M. METELIONJ 
7747 Navy Avenue,

Detroit. Mich.

sass s.- sa'?‘

AVY ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti

BROCKERT BREW1NG C0., Ine.
TEUTONAS 
Worcr«ter—5-4334

81 LAFAYETTF ST .
wnP('E5TrR

J

411 W. BROAI»WAY
ŠOU iii UOSTOS, MASS.! į»

/•Sa'-TV-V.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Ro-
<- •• Tel. SOUth Boston 2271. į

I /
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Moterims Pasiskaityt2. T Ji. ------- ---------- .SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

D-RO ŠLIUPO DUKTĖ 
DIRBA KARO PRAMO

NĖS DIRBTUVĖJ.

Hipatijų Šliupaitė, buvusi

kiaušiniu ir jie butų labai 
pigus. Dabar gi tuzinas gerų 
kiaušinių Bostone kainuoja 

: 55 centus. Jie butu ir bran
gesni, jeigu jų kainai nebū
tu uždėtos “lubos.”Ztfaityno Yčo žmona, kuri 

pabėgusi iš Lietuvos nuo 
bolševiku teroro sugryžo A- 
irerikon, dabar gyvena Cle-! 
veiande ii dirba karo pra-į Pradedant Naujus Metus, 
monės dirbtuvėje. -velkinu visą “Keleivio”

šitą žinią dabar pranešė tabą ir visus “Keleivio” re- 
Associated Press ir ji tilpo, nėjus, linkėdama visiems 
beveik visuose angliškuose oriausios kloties šiais me-

PASVEIKINIMAS.

tais.
Pereitais metais 

avus “Keleiviui” 7 naujus 
kaitytojus. Gi šiais metais 
etini da geriau -oasidar-

Galas Šitam Ja Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVI” KAIP 
DOVANĄ 1343 METAMS, O “KELEIVIS” PRIDĖS 

NUO SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.
Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aiškų 

adresą, pridėti $2 metinei “Keleivio” prenumeratai, ir pažy
mėti. kokias knygas iam skaitytojui ar skaitytojai arba jums 
nusiųsti. (Po vasario 1 d. “Keleivis bus $3.)

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga
lite pasirinkti už visą DOLERĮ. Mes nusiųsime jas nurodytu 
adresu ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.

Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už doleri, bet to
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiai, jei pa
sirinksite už.št.50. tai 50 centų reikės primokėti. O kas pasi
rinks knygų už $2.00. tas turės primokėti $1.

štai čia paduodame tas knygj.s, kuriu mes duosime dovanu:

as esu
A merikos laikraščiuose.

Minėdamas šitą žinią, chi-
cagiškis “D.” lašo:

“Ta proga reikia pasaky
ti, kad ne tik viena ponia
Yeienė nuėjo dirbti Į karo uoti. Su šiuo laišku jau pri- 
pramonės dirbtuvę, bet ir unčiu du nauju prenume- 
daugelis kitų Lietuvos tiem- atoriu. Tai pradžia; iki ga- 
tinių. i o metų tikiuos gauti dau-

“Po Lietuvos okupacijos jau negu pereitais metais 
i Amerika atvyko nemažas avau.

čia matosi vaizdelis iš Naujos Gvinėjos salos, kurią ame
rikiečiai dabar vale nuo japonu. Vaizctly matėsi tik vie
nas nukautas japonas, bet tokiu vaizdu tena: yra tūkstan
čiai. Pasižiūrėkit i paimos medi iš kairės—visas jo kamie
nai sukapotas kulipkorais. Alai, už to nędžio buvo pasislė
pęs klastingas japonas.

KAS ŽMOGUI REIKALINGESNIS— 
MAISTAS AR ORAS?

skaičius kareiviavimo am-j 
žiaus vyrų. Būdami Lietuvos; 
piliečiai jie galėjo atsisaki-j

ią_!r.ėti ir nuo kariuomenes is 
sisukinėti. Tačiau iie. užsi
registruodami, pareiškė no
rą eiti i kariuomenę ir padė
ti Dėdei Šamui greičiau ka
rą laimėti. Daug jų savano
riais veržėsi U. S. kariuome
nėn.

“Lietuvos pilietės mote
rys. kad ir aukštesnio moks-i 
io būdamos, eina i dirbtu
ves, vyrai noriai eina Į U. S. 
kariuomenę, nes yra šventai! 
Įsitikinę, kad jie kariauja ir 
už Ameriką, kuri juos pri
glaudė, ir taip pat už savo 
tėvynės Lietuvos išlaisvini
mą.

“Mes, Amerikos lietuviai, 
džiaugiamės tokiu Lietuvos 
tremtinių isitkinimu, jų nu
sistatymu ir, pagaliau, pasi
tikėjimu. Tai mus akstiną 
daugiau padirbėti Lietuvos 
vardui iškelti

Su pagarba.
Anelė Liutkuvienė.

Nuo Redakcijos. —Labai 
čiu draugei A. Liutkuvie- 
,ei už sveikinimus ir už nau- 
us skaitytojus. Butų be ga- 
o gražu, jeigu kiekvienas 
musų skaitytojas galėtų 
‘Keleiviui” tiek pasidar

buoti, kiek darbuojasi drau- 
ė Liutkuvienė.

APIE VALGIUS.
AMERIKONIŠKAS ČAP-SUI

** svaro makaronų. 
l’~ puoduko tomeičių.
’s puoduko tarkuoto sūrio.
1 didelis svogūnas.
U svaro sukapotos jautienos, 
’i puoduko valgomojo alie-

jaus.
Šovos 5050.

Druskos ir pipirų.
Pavirink makaronus sūdytam

andeny 10 minutų arba ko! 
ir padidinti bus minkšti, tuomet nusunk, 

pastangas jai išlaisvinti iš - udėk tomeites. tarkuotą sūri ir 
baisių nacizmo nagų. maišyk iki suris sutirps. Tada

Martynas Ypač, kuris bu- paspirgink aliejuje supiaustytą 
vo vedes Hipatiją Šliuoaitę, .vogimą kad pagelstų, sudėk 
dabar jau yra miręs. Ji da
bar vra našlė.

LABAI PAKILO KIAUŠI
NIU PRODUKCIJA.

MAISTO DIREKTORIUS
“PASIGAILĖJO” ŠEIMI

NINKIŲ-

lxcr.u Įrauki kuponų už ta
rane. ij.e.c-vu at-argą.
-'.tv.j.aiZĮ mėnesi šeimi-

: m ė.- iU.t .eg.stru.;tis kad: 
gat.u aiitią kaio lacijų kny
gutę. KičK anksčiau buvo 
cr:eioiaraa. kad registiuo- 
janties reikė? pasakyti kiek 
.uri i at.-aigą pasidėjus skar
dinių ii kad už kiekvieną 
kaldinę bus išplėštas iš tos 

.mygutės kuponas; o jei kas 
eisybės nepasakys ir pasi- 
čaiytą atsargą nuslėps, tas 
bu- baudžiamas, jei bus su
gautas.

Dabar gi maisto recijona- Ak BUVO VISUOTINAS 
rimo direktorių?- Harold B. į TVANAS’
be ve paaiškino, kad taip j Bažnyčia rako. kad buvo. o moks- 
jiOG’Ul nobuS. !as sako, kau nebuvo. Jei^u buvo, tai

•‘Mas n,>rn»itn kilt tnkip ^’PR' Nojus batų gaiėjra surinkti į 316^ ncnoiun OUI IOK1G. kelias dienas vist; veislių gyvūnus, 
skiupuiingi,” sako jisai, kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
. * ... . i j - • ; kamuolį? Kaip jis galė-o tuos gyvu-_»ie? Suprantam, kad seimi- nus prastoj savo arkoj sutalpirti? 

ninkei turėti namie keliatą: Į* kur ėmėsi tiek vandens iad visą
. . Z1 x . -žemę apsemtų T kur tas vanduo da-Skaiainių (kanų) maisto,bar yra? Kain iš Nojaus šeirryros 

vi a visai normalu. Jei to-‘P?0t . . ..... -ir kitų veislių žmones? Šitie ir sim-KiaiS atsitikimais mes pra- tai kitų klausimų, i kuriuos negali
dėtume plėšti iš knygučių gs^i^^4i“šitam " vrikaS! 
kuponus, tai Žmonėms tektų Kr.yga be galo įdomi Kas žodis—Ui 

- faktas; kas sakinys—tai naujas ku-il tl įgubai ilgiau nigų argumentas griūva. Mokslas ir

EM£ IR ŽMOGUS.

Kad žmogus galėtų gy- nosis, padidėjusios nosia 
venti, turi valgyti ir kvė- ivklės liaukos, arba dėl i- dvigubai
puoli. Be vaigio žmogus gali pratūno. Jei nosis ne.valkoj stovėti eilėse kol visi gautu mokslas nuo pradžios iki galo.
išbūti ilgesni laiką, o nekvė- arba liaukos padidėjusios, nauias karo racijų knvgu- Kama ............................... 25c'
pavęs išbūna labai t-umpai. i eikia būtinai kreiptis i gy- les.” “ LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO-
Tegul kas nors pamėgina už- dytoją, kuris, padaręs ope- Turėti namie keliatą skar
ėmęs burną ir nosi pabūti įaciją, viską sutvarkys. Jei dinių maisto, vadinasi, ne- 
nekvėpavęs. Jei kam pa-.vaikas pro burną kvėpuoja bus draudžiama.
vyks išlaikyti bent vieną mi-t dėl Įpratimo, reikia jam ---------------
nutę—tai bus jau daug; ii- nuolat priminti, kad nebūtų
eiau išlaikyti labai sunku— 
žmogus pradeda dusti.

Aplinkos oras, kuriuo mes ..
kvėpuojam, yra sudarytas iš’ie Par^ti smakrą, kad jis 
Įvairių dujų mišinio. Svar-. nlie&°damas negalėtų bui- 
biausios dujos, kurios rei-!no;. atidaryti.
kalingos gyvybei palaikyti, , Va ir suaugusių žmonių, 
vra deguonis (oksigenas). kurie bumą Kvėpuoja. To- 
jis kvėpuojant patenka j (kie tun pasitaili su gydylo- 
plaučius. o iš ten kraujas iš-«RL Jei jis ras, kad nosy via 
nešioja ji po visą kūną. De-iP^ugę vadinamų polipų 
guonis degina tas medžią-į ar^a Kurią netvarka,

išsižiojęs, liepti kvėpuoti 
pro nosi. Einant miegoti to- 

ikiam vaikui minkšta skaie-

s\.‘gas, kurias mes esam suval- remia p^paiy u operaciją, vi
gę ir kurios musų kūne tam 
tikru budu yra pasikeitu
sios. Iš degimo gaminasi ši
lima, dėl to ir musų kunas 
yra nuolat šiltas. Nereikia,'

jei nosis tvarkoj ir žmogus 
burna kvėpuoia tik dėl Įpra
timo, tada reikia nuolat pri
siminti, jog pro bumą kvė
puoti nesveika ir negražu.

supiaustytą jautieną ir pagruz- 
iink ant ugnies. Įdėk saliero ir 
viską suversk i makaronus su 
surium. Pasudyk, pabarstyk pi
pirais ir palaistyk soyos sosu. 
Užkaitink ir duok stalan. AntAgrikultūros Departamen

to organai praneša, kad per stal° pastatyk bonkutę su so- 
pastai uosius metus nepapra- ' os sosu; -iei kas .i° norės dau- 
stai pakilo kiaušinių garny- ■ z’au- . ^itos proporcijos turėtu 
ba. Per lapkričio mėnesi vi- įtekti sesiems žmonėms.
soj šaiv buvo pagaminta ---------
9.986,111 keisų, arba 2,515,- ŠUTINYS Iš AVIENOS. 
000.000 kiaušinių. Tai yra Kai mėsa brangi ir sunku jos 
€0 procentų daugiau# negu gauti, nereikia jieškoti geriau 
buvo pagaminama 10 metų 'ių steikų. Avienos mentė 
atgai. ' (shoulder) yra nebrangi ir la-

Per 11 mėnesių pernai bu- bai gardi. Prie jos galima da 
vo pagaminta 45,049,000,- pridėti kelis avies inkstus ir pa- 
000 kiaušinių. ’aryti labai gardų ir sveiką šu-

Jeigu ne karas, Amerika tini. Patartina imti šitokią pro- 
šiandien neturėtų kur dėti porciją.
------------------------------------------- - 3 avies inkstai.

l'-2 avies mentės.
’» puoduko supiaustyto svo

gūno.
2 šaukštai riebalų.
2 puodukai verdančio van

dens.
8 morkos perskeltos.
G balti svogūnai.
2 puodukai virtų ar kenuotų 

žirnių.
Druskos ir pipirų pagal skonį. 
Nuplauk inkstus ir perskelk. 

Pašalink taukus ir plėves. Su
piaustyk keturkampiais šmotu
kais inkstus ir kitą mėsą. Pa- 
gruzaink su svogūnais riebaluo
se. Supilk vandenį, uždenk ir 
šutink valandą iaiko. Dabar su
dėk morkas, baltus svogūnus, 
'ėl uždenk ir pašutink kitą va
landą. Tuomet išimk morkas ir 
svogūnus. įplak miltų į sunką, 
sudėk pipirus ir druską, supilk 
į kaserolę. apdėk morkom ir

Čia yra parodytas Amerikos ®A°£unais su žirniais. įkišk į 
admirolas VViiliam F. Halsey. l<ar-^tą pečių (400 laipsnių) ir 
kuris vadovauja Amerikos lai- pakepa 20 minučių. Turė-
vynui Pietų Pacifike. Jis mėgs- užtekti keturiems žmonėms, 
ta maudytis vakarais, čia jis
parodytas grįžtant iš 
nės.

ADMIROLAS MĖGSTA 
MAUDYTIS.

maudv- S. S. arba sliubine Iskiimv
Vien*' ak tr*

ir n*r«t<»vnr)oi Kaina .... 16<
i

žinoma, galvoti, kad kūne ^ikia save priversti alsuoti 
degimas yra toks pat kaip [osinu- Lr ^augę. kvėpuoją 
krosny—su liepsna. Kūne r urpa? zia’cdo gana žiopla- 
vykstąs degimas, eina pa- . zr®?n®?-. kuliu kiti 
lengva, be liepsnos. Jis pa- Y.151 juokiasi, jų negerbia ir 
našus Į degimą šlapio, Į kru- lie, s/eĮkų žmonių draugija? 
vas sukrauto šiene. telabai tinka. J. š.

Žmogaus kvėpavimo or
ganas yra nosis. Taip pat SUVYTUS LELIJA.

nosis yra uoslės organas, Mač’au seselės žolynuose, 
nes mes užuodžiame tik tas Rute!lM toryje, 
medžiagas, kurios ore ga- žiedą gailiai liūdi
moja ir smulkiausių dalelių
pavidale patenka Į nosi. jau SVyra linksta švelnus lapai.

Nosis yra taip sutvarkyta, Vainikas tuoj suvys:— 
kad per ją eidamas Įkvėpuo- los žiedą karštai pabučiavo 
jamas oras sušiltų. Oras no- Saulutės spindulys, 
sy eina vingiu vingiais ir dėl1 ...... .. .to sušyla? nes šŽlus k'e^
kenkia plaučiams. Be to.’~, as.lfa**\ al ra~ . 
oie visada buna daug <lul-< Jei'TO
kių, tarp kulių yra pilna vi- Ska'st”» ■*•*«- 
šokių ligų perų. Nosy yra Ateis naktužė maudys žiedus 
plaukelių ir gleivių, prie jų sidabro rasoje, 
prikimba daug dulkių ir Ii- Bet ar atgis joje baltoji 
gų petų, nebepatenka Į plau- Suvytus lelija?... 
čius. ir dėl to dažnai mes iš
vengia m visokių susirgimų.

Kiekvienas sveikas žmo- š 
gus turėtų tik per nosi kvė- g 
puoli, bet buna žmonių, ku- « 
rie tuo savo organu dėl no- | 
sies susii girnų arba dėl ipro- | 
čio kvėpavimui nesinaudo- | 
ja, o kvėpuoja pro burną; £ 
kuri yra žmogui vLai kitam | 
tikslui duota. Pro burną Į | 
plaučius patekęs oias buna I 
šaltas, šaldo plaučius ir tie | 
gi eičiau suserga. Be to, su | 
pro bumą einančiu oi u Į į 
plaučius lengviau patenk i » 
visokio- bakterijos, kuries | 
taip jau plaučius susargdina.
Pastebėta, kad daug plaučių 
džiova sergančių ligonių 
vra pro bumą kvėpavę.

Ypač vaiku tarpe y* a 
daug tokių, kurie pro bumą 
kvėnuoja. Tokie vaikai bu
na dažniausiai paniurę, ne
gabus, sudribę, mieguisti, 
nemėgsta žaisti. Juos daž- 
• a: vėplomis ir žiopliais va

idina. Pro bumą jie kvėpuo
sią dėi to. kad vra nesveika

Putinas

DAINELĖ LIAUDIES 
MOTYVAIS.

Vieškeliais, kurie vingiuojas 
Į tėvelio dvarą.
Vežiau mergai aukso žiedą 
Ir šilkinę skarą.
Vežiau žiedą, vežiau laimę 
Mariose žvejotą.
Vežiau savo jaunas dienas— 
Dar nepažabotas.
Daug kalnų pravažiavau aš, 
Daug kelių pramyniau. 
Nesuklupo risčias žirgas 
Skambančiam ledyne.
Tik suskilo pasagėlės 
Pliene akmenyse.
Ir pabėgo mano laime—
Jau nebepavysiu.
Ei sukviesiu visus vėjus 
Ir paukščius sukviesiu.
Kad plačiais sparnais sugautų 
Mano laimę šviesią.

O paskui keliu smiltingu 
Į mergiotės dvarą— 
Parsivežčiau aukso žiedą 
lr šilkinę skarą. S. Z.

RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

•Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai tryveno, tai perskaityk š:Ta kny- 
ST4- Iš jos sužinosi, kati vyrai 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus 
Labai užimanti ir pn mokinau* i kny
ga. Su paveikslais Kaina__  50c
Audeklo apdaruose .................... 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už-

'/ .-ii zni.gis y.a iabai panso-
: ; ii kn; ra. Is jos sužinosi, kaip 

Ri'>ui:> gj \eno žiiv-jc- senovėje, kaip 
> k< v.. jo s j garota ir kaip civiliza- 
o«i. Daugelis paveikslų įvairių ra- 
ių žmonių, vj-rų ir moterų.
.a na . ... ............................... 25c.

ICKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
LAKDINO SENOVĖJE?
Fai.alio- knygos lietuvių kalboje 
i - .1 da nebuvo, čia aprašyta ko- 

- -lievų.s garbino senovės indai bei 
■ ij' ai, ctr.ptėnai. chaldai, asyrai, 
•tu iai barbarai ir tt.; ai;» tie die- 

ai a iit s , krr jie gyveno ir ko- 
u „ir- s:, įtik u.- -u yrnoaėmis. turė- 

: ua a u-i ir ‘a >ai užimanti, 
a i.t tiš 'a tik ji.ijj isterija. $..00 

>ra;u..se audimo apdaruose .. $1.25

U EGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

monės kuria per amžius? Šį intri- 
ruojaritį politiškai-ekonomišką klau- 

. isnų aiškina garsuis Vokietijos so- 
• i aide mok ra tų teoretikas Kari Kauts- 
ity. Kaina ...................................... 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
‘’uikiai iliustruota. Kaina . — 25c.

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 

tnygos neįsileidžia.Labai juokinga 6u 
!79 puikiais paveikslais, perstatan-

puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- čiais Įvairius nuotikius nuo prieš su
lįstai iškėlė užpuolikams by!?, kuri vėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- aus. įgijęs šių knyga niekas nesigai- 
sais teismo rekordais ir liudininku as. 3S2 puslapiai. Kaina . — $1.00 
parodymais. Kaina .................. 25c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaity :i kiek- 
■ paa katalikai įr socialistas. Parašė
E. Vandervelde, vertė Vardur.as.
Kaina ............................................. 10c.

NUR MUSŲ BOČIAI
:Y VENO?

Biblija sako, kad pirm utiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja 

Mc kalas mano. kad

SIELOS BALSAI.
į Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Smelstor us, 221 
puslapių. Popieros apdarai* . $1.00
Audimo apdarais .. .................. SI.50

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kac 
norisi, atšaus nepamlvojęs žmogus

žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir panr.okinrntis 
skaitymas. Kaina ......................... 25c.

LIETI VOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

š'ra- veikalas parodo, kaip nuc 
!905 metu revoliucinės Lietuvos spė- 
t.os .cf ė {;,vą su caro valdžia, ir kaip 
uo ačir laiku ‘ unigai tą valdžią rė- 
•tič t gjj ė; kaip paskui revoliucija 
pa.: ‘ė T’ i-i, kaip Lietrva likos pa- 
.i . :a i.-- i.o caro vildžies ir kaip ji 
'sivo ap fcelbta repub'ika. Pridėtas

Bet dėl ko gi norisi’ Dėl ko be valgio didi ii? spalvuotas žemlapis parodo 
35 ~ : atsteigtos nepriklausomos Lietuvos

rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius Tsfi yra vienatinė knvga, 

. . kur; i arodo. kaip gimė Lietuvos Res-
dėl jam reikia riebalu? šituos klausi- publika, čia telpa visi svarbesni do-

žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai 
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma 
žiau? JDė'.ko žmogų' rei! ią cukraus, 
druskos ir kitų oanaši’.i dalykų? Xo-

i mus suprasi tiktai iš šios knygutės 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato- 
i mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50

MATERIALISTIŠKAS 
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
730 McAlister avė., Waukegan, III lizofijos mokslų. Jei nori žinoti, ka* 

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas, 'gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti-
726 Eighth st., TVaukegan, III. kius, tai perskaityk šitą knygely

FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bro; laba! Kn>^a Pr?tau'
111 McKinley avė.. tVaukegan, IV )ant.,em? darbininkams neapkai- 

z ’ nuojama k*tm ---- ------KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis. J 
G. Grinius.

LIETUViy LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

M AUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1942 METAMS. 

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

PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia, 
733 Lincoln st., Waukegan, III. 

PROT. RAŠT.—Susana L. Gabris.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo kodėl Romo1 

popiežiaus kunigai nesipač'uoja. či»
MARŠALKOS — Jonas Stoškus,

M. Kernagis.
Susirinkimai bnna paskutinį į Aiškinta visa ju bepatystės istorijf.

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pie- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8tb nupuolimas, šia knyga turčių per- 
,r Adams Sts.. Waukegan. TJ1.

kiiuentai: Steigiamojo Seimo nuta- 
rirrai. tai' < s sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių sv M'iikais ir tt. Yra tai ne 
ėnyga. bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visa Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ......................... $1.00

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMŲ.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą*- Antra 
knygutės dalis yrš: irkecias Mok
slas arba Kaip Atsirado K aibės?*-
Kama ................................................ 10c.

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

„ Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
-°c negali tikėti Pilna argumentų, kurtų 

nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės .......................................... 20c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau- 
monelo- 
temos:

darbininkiškos, revoliucionieriškos,

skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir ri, labai gražių ir juokingų mon 
.. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- Fų »r de įlamacijų. Visokios tej

sssKsi.dukteris ir mylimosios nepa- ...
X oultų į tokia kunigų'globa Parašė t »nti5kos humonstisk<w ir laisvaraa- 
S kun. Geo. Townsend Fox. D. D., su- ^'sEos. Visos skambios, visos geroa.SIELOS

BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS 

IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikią paveiksiu. 

22:: puslapių dydžio, apie 150 Įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NITO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS. 5ETMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK $1-00. Audimo apdaram $1.25.

’ietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .............................................. 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau įuoku. ne-

Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra 
gerinta laida. Kaina .................. .

SOČIAI IZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

gu Amerikoj munšaino šioie knyge- faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
70 formos —

pakeistas kapita!

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Na- 

užsitikintia Vyras; (2) Žydinti Giria; 
Korck

ie telpa net 72 “Džian Bambos spy- dra'gijos formos, ir kodėl turės buti
'čiai.” eilės, pasikalbfiimai. humori? pakeistas kapitalizmas Kaina 25c. 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida Faina ............... 25<

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI. <3> Klaida; (4) ta. Jose nuro-

, Rankius reikalingiausių žodžių ir £oma kaip žmonės paikai tiki į rivo- 
oasikalbėjimu. ši knyga sutaisytą kras ^netarus, burtu, ,r X .... 15c.
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek- LEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang-
liškai. Joje telpa netik atskiri žo- METU.
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji- Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
IT?-! Sa rašytojos paveikslu, 126 pusla-

ICaina 50c,norą, nuėjus krautuvėn, pas daktara 
paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tt,
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Antra padidinta ir pagerinta laida.
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
Kaina ................................................  8fie

Ki
Kiek v

ekvieaa- 
vienas i

t orėtą papuoš:! sava knygyną minėta knyga, 
riusipirkęa tą knygą pasidžiaags. Pinigus geri i oria 

siųst -Jianey Orderiu.” Ptpierinius gulima siųsti tiesiog penras 
tarno kowerte. bet reikia aiškiai užrašyti savo ir "Keleive” ad 
re*ą ir s<>ami-Skit prilipyt už3 centus marką.

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

AMŽINOS DAINOS.
šioj knygutėj telpa 44 geriausiu 

Jovaro dainų. Jos tinka deklamaciT 
joms ir dainavimui, kaip namie, taip 
ir susirinkimuose. Pusi. 32...........15c.

INKVIZICIJA
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir jiradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 215
pusi

įgelia p 
iiapių. Kaama $1.00

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
tams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šitą knygute. Kaina 10c.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Keužsitiklntl? Vyras; f2) žy- 
ta Jose n įrodoma kaip žmonės pai- 
ks: tik? i ri«ek’us prietarus, 
bnrtns ir tt K«>n» ......................I5e.

“Keleivi*,” 636 Broadvray, 
South Boston, Ma*s.
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5639. Kuraitis, Juozas (Simo 
sūnūs) 1.

5640. Kuras, Jonas (Jono sū
nūs). 35. mokytojas, Batakiai, 
Tauragė.

4611. Kurienė, Morta, 35, šei-

Dvi Torpedos Praėjo Pro Lėktuvų LaivąIšvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

'■ ■ 1 ■ ■ ■ ;i S*, mininkė. Batakiai.
(žemiau dcdr.™ Lietuvos žmonių sąrašų, kurį sudarė Lietu- 1 Kuras. Vidmantas (Jo-
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruostas anglų kalba ir
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuviu kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

190

no sūnūs). 6. %
564-3. Kuraitė. Eugenija (Jo

no duktė), 5.
5644. Kurčius, Vladas (Mo

tiejaus sūnūs). 23. ūkininkas, 
Kamajai, Švenčionys.

5645. Kurčinauskas, Feliksas
. 7 . ... (Simo sūnūs), gimęs 1881, uki-(Tasa) romo sūnūs), 4o. Alytus. . , T, •T. ... : .... rankas, Kamajai. Švenčionys.

5573. Kunca, Antanas, gimęs J*17* Kupreviciene, Mikalina. ^.jg Kurčinauskaitė, Mai i-' 
mokytojas, Nedzingė. t‘-» ’fauR1^a» Krakiai. 19

w>74. Kuneienė-Samulytė. A-į ;»618. Kuprevičius - Kupins, 5647. Kurčinauskaitė. Juzefą 
polonija (Gasparo duktė). Pa-! Ričardas (Jcno sūnūs), 45, uk:- metu.
nt vėžys.

557-5. Kunca.
dzingė. A.lytus.

5576. Kuncienė, Dragūnaitė, 
Zosė (Kristupo duktė), gimusi 
1906. mokytoja, Nedzingė.

5577. Kuncaitė, Nijolė (An
tano duktė), 5.

5578. Kįinčius. Medardas 
<Medardo sūnūs), 27. invalidas. 
Kiškeliškiai. Siesikai.

5579. Kundrotas, Petras. 40. 
samdinys, Kaunas.

5580. Kundrotienė, Anelė, 38, 
mokytoja, Kaunas.

-5581. Kundrotas. Adolfas 
(Juozo sūnūs), gimęs 1897. 
samdinys. Kaunas.

5582. Kundrotienė. Vladė. 75. 
šeimininkė, Paropė. Krakiai.

5583. Kundrotaitė, Anelė 
(Liucijaus duktė). 4-5, šeiminin
kė, Paropė.

558.5. Kundrotienė, 35. šeimi
ninkė, Paropė.

5586. Kundrotaitė. Alina. 13. 
mokinė.

5587. Kundrotaitė. Nijolė 
(Vinco duktė). 10.

5588. Kundrotaitė, Irena 
(Vinco duktė). 7.

5589. Knndrotaitė, Alma (Vin
co duktė), 5.

5590. Kundrotas, Zigmas 
(Urbono sūnūs), gimęs 1909. 
darbininkas. Vilnius.

5591. Kunickas, Česlovas (Sta
sio sūnūs), 23. Kaunas.

5-592. Kunickas. Pranas (Pra
no sūnūs), Vilnius.

5593. Kunigėlis. Jurgis (Ado
mo sūnūs), 40. policininkas, 
Dranyčiai. Utena.

5594. Kunigelienė. Ona, 30. 
šeimininkė.

5595. Kunigėlis. Algimantas 
(Jurgio sūnūs). 10. mokinys.

5596. Kunigelytė. Danutė 
(Jurgio duktė). 6.

5597. Kunigejienė - Kazakevi
čiūtė. Sofija (Prano duktė). 28. 
šeimininkė. Ukmergė.

5598. Kunigėlis. Algirdą*. 
Ukmergė.

5599. Kunigėlis, Mikas (levo 
sūnūs). 44. Panevėžys.

5400. Kunigiškis. Motiejus 
(Jurgio sūnūs), 46. ūkininkas. 
Telšiai, švenežeris.

5601. Kunigiškienė, Marija., 
30. ūkininkė, Teisiai, Švent
ežeris.

5602. Kunigiškis, Juozas (Mo
tiejaus sūnūs). 10. mokinys.

55O.3. Kunigiškytė, Danutė 
(Motiejaus duktė), 6.

5604. Kur.igiškvtė, Gražina 
(Moticiau< duktė). 1.

5605. Kuodis Jonas (Jono 
sūnūs). .31. Vilnius.

5606. Kuodis. Rapolas (Petro 
r unus), -57. geležinkelietis. Šiau
liai. Kaunas.

5607. Kuodžius, Adomas. 40. 
ūkininkas, Užkalniai, Ramy
gala.

5608. Kuod-žiuvienė. Jadvyga 
(Broniaus duktė). 30. ukininkė. 
Užkalniai.

5609. Kuodžius, Bronius (A- 
riomo sūnūs). 13.

5610. Kuodžius, Vytautas 
(Adomo sūnūs). 8.

5611. Kuodžius, Antanas (A- 
dnmo sūnus). 4.

5612. Kuolas. Kazys (Prano 
sūnūs). 25. Kaunas.

5613. Kuolas. Pranas (Kazio 
sūnus). 31, Kaunas.

5614. Kuolienė-Kudlaitė. Fe
licija, 23, šeimininkė.

5615. Kuosa. Algirdas-Kazy 
(Adomo sūnūs), 21, studentas. 
Kaunas.

5616. Kupčiūnas, Juozas (A-

Antanas. Ke
'.inkas, Jaugiilka. 5648. Kutinaitytė, Marija

5619. Kupre\ičienė - Kuprie- (jUO2O duktė), 23, ūkininkė? 
ė. Joana, 40. ūkininkė, Jau- Kiirkliai. Kiduliai.
Jlka. ___

5620. Kuprvs. Aleksas (Jono lujrgonas, Antanas;
Žaėeikė- Martyno sūnus). gimęs 1899.!

samdinys. Nbvikai. Žasliai.-unus) 29. samdinys, 
iai. Pasvalys.

5621. Kuprienė - Aleksandra- 5650. Kurinskaitė, Aldona
vičiutė. Adelaina (Prano dūk- (Petro duktė). 7, Kaunas, 
tė), 21, mokytoja, žadeikėliai. ‘ 5651. Kurmavičius. Juozas

5622. Kuprys. Romualdas (Jono sūnūs), 26. ūkininkas,
:. Alekso sūnūs) 1 m. Kupiškis. 1 0668. Kušauskas, Marijonas 1 to sūnūs), 35. knygvedys,

5623. Kuprys Benjaminas. 5652. Kurmiekas, Julius (Ig- (Jono sonus). 14. mokinys, • rasai.
13, ūkininkas, Jaugilka. Krakiai no sūnūs). 32, dailidė, šven- Maišiogala, lilnius. 5695. Kvedarienė, Marija

5624. Kupriienė, Jadvyga čionys. : o669. Kušaiskaitė. Aima (Jo- (Danieliaus duktė), 28, samdi-
■»-* .1 , a.—v • • • 1 — ffZFCTO T T11_ * 11 AT., -1— 1 - •r Prano duktė),

Ši nuotraika parodo Amerikos lėktuvų laivą Pacifiko vandenyne, žvalgas iš kairės pusės rodo vietą, kuria tik ką prašo- 
\e pro laivo priešakį dvi torpedos iš priešo submarinos. Lakūnai bėga i orlaivius, kad tuojau pakilti oran. Iš kairės pusės 
lėktuvai tebestovi dar suglaustais sparnais, bet iš dešinės sparnai jau išskėsti ir motorai užvesti.

36. ukininkė. 5653. Kurnatauskienė, Elz- l!« duktė), 11. Maišiogala. nė. Zarasai.
’akirdušis. Krakiai. bieta (Kasparo duktė), 64 dar-j 5670. Kušiys, Martynas. 77, 5696. Kvedaraitė,

5625. Kuprytė, Vanda-Jadvy- bininkė. Vilnius. ūkininkas. Voveriškiai. Šiauliai. į (Jurgio duktė). 3.
a (Ričardo duktė), 21, studen- 5654. Kurovskis, Mikas (An-

,ė. Jaugilka. tano sūnūs). 55, Vilnius.
5626. Kuprys, Mikas (Ričardo 5655. Kurtinys. Adomas (Ka-

-unu-s), 16, mokinys. zį0 sunūs), 58, ūkininkas, Adu-' 1900, samdinys, Kiduliai.
5627. Kuprytė, Liudgarda t iškis. į 5673. Kukta. Nikodimas, gi-

Za-j (Petro sūnūs). 40, samdinys. (Liudo sūnūs), 33. agronomas, 
Eigirdžiai. Telšiai. Išlandžiai.

5736. Kuprionienė, Ona. 54, 5750. I^abalaukienė, (Motie -
ukininkė, Mikniūnai, Debeikiai, jaus duktė), 30, mokytoja.

5737. Labačiauskienė, Emili-! 5751. Labalaukis, (Vinco su

5671. Kušlytė. Vitalija (Mar- 5697- Kvedaraitė. Ramutė
tyno duktė).

5672. Kutka. Vincas,
(Jurgio duktė), 2.

•Ričardo duktė), 15. mokinė. 7656. Kurtinienė, Marija, 50, męs 1912, policininkas, Pervaz-

gimes • 5698. Kvedaras, Petras (Pet
ro sūnūs), 35. samdinys, Bab
rungas, Plungė.

5699. Kvederienė, 24. šeimi-

Aldonajja (jurgjo duktė), 38, ukininkė, rus), 1.
I Vilnius. į 5752. Labanauskas, Viktoras

5738. Labačiauskaitė, Zosė, j Kajetono sūnūs), 6-3, inžinie- 
13, Vilnius. Irius, Kaunas.

5628. Kuprys. Vincas (Anup- ūkininkė.
o sūnūs). 54. ūkininkas, Pa- 5657. Kurtinvtė. Cezari ja' 56741 Kutkenė. gimus 1911, 5727. Kardonienė. Marija. 42
drsnis, Krakiai. (Adomo duktė), 34. ukininkė. Pervazninka: Kiduliai. ukininkė, Skiemonys.

5629. Kuprienė. Joana (Prano KurtinvtėT Irena (Ado_ 5678. Kuzavičius (Adolfo su- 5728. Kardonas. Zenonas
duktė), 42, ukininkė, Jaugilka. duktė) 22. rius). 8. (Juozo sūnūs). 7.
Kėdainiai. -659 RusaJ JUOf^s (Juozo' 5679. Kuzavinytė, (Adolfo 5729. Kentavičius, Antanas.

5630. Kuprys, Gediminas sumw)> 1909? žurnalistas. duktė). 6. 28, inspektorius Tauragnai.
(Vinco sūnūs), 13. I 5680. Kuz^a. Izidorius, 36, 5730. Kenstavičienė. Otilija,

5631. Kuprys, Vytautas. Vin- 566O. Rusienė-Marcinkevičių-1 kasiertos, Paukštis. Antaliep- 24, samdinė, Debeikiai,
eas, 12. tė, Regina (Jurgio duktė), gi- t*- į 5731. Kestavičius. Bronius.

5632. Kuprytė, Elena (Vinco mugi 1909 siuvėja, Kaunas. 5681. Kuznienė. Stefa (Ka- gimęs 1911. Plungė. įšylai.
duktė), 10. 5661. Kusnirskis, Antanas, zio duktė), 31 I 5732. Kęsta vičienė. Birutė. 5745. Labačius, Leonas, 8.

5739. Labačiauskaitė, Danu- 5753. Labanauskienė. Vanda
tė. 5. i (Juliaus duktė),49, šeimininkė.

5740. Lahačrauskas. Keistu- 5754. Jonas (Jono
tis. 1 metų. 'sunūs). 44. ukininkasj Kėdai.

5741. Labačiene. Mikalina r.;ai Tesbukai
(Motiejaus duktė), 65, ukinin- ‘ 5^55. Lapienė. Aleksandra 
kė. Pušylai, Gervėčiai. ; (duktė), 32, šeimininkė.

5742. Labačius, Jonas (Juo- 5756. Labutytė, Elena (Jono
zo sūnūs), 35, ūkininkas, Pušy- (:uktė) 12
lai, Gervėčiai. 5757. Labutis, Juozas (Jono

5743. Labačienė, Kostė (Jono sunus) 5
duktė), 29. ukininkė, Pušylai. f 5758’. Labutis^Petras (Alek-

5744. Labačius, Juozas (Juo Tsandro sunus)> 38 darbininkas, 
zo sūnūs), 25. ūkininkas. Pu"'vfjnius

5759. Labriela. Česlovas (Ka-
5633. Kuprys. Vincas (Vinco samdinys. Vilnius, 

sūnūs). 5.
5634. Kupronienė. Ona. šei

mininkė, Utena.
5635. Kupronytė - Kenstavi- 

čienė, Otilija, 20, slaugė. Utena.
5636. Kuraitis. Simas. 36. 

agronomas, Plungė.
5637. Kuraitienė - Juškevičiū

tė, Sofija (Klemenso duktė), gi-

5682. Kuzr.aitė. Danutė (Izi- 25. Gadunavas, Telšiai.
5662. Kusnirskienė, Elena, doriaus duktė). 8. 5733. Kestavičius. Algirdas

35. samdinė, Vilnius. 5683. Kuznaitė. Aldona (Izi- (Broniaus sūnūs), gimęs 1938.
5663. Kusnirskis. Edmundas doriaus duktė), 6.- 5734. Klimanauskas, Antanas

(Antano sūnūs). 18, Vilnius. 5684. Kuzmickas. Petras (Jo- Į (Klevo sūnūs), gimęs 1903.
5664. Kusnirskis, Tadas (An- no sūnūs), gimęs 1925. moki- samdinys. Anykščiai.

tano sūnūs). 4. nys), Liaudiškis. Smalviai. 5735. Kondrotas, Edvardas
5665. Kušlikis, Stasys (Juo 5685. Kuzr.ickis. Stepas (Po- ( 

zo sūnūs), 36. karys Lentvaris, vilo sūnūs). :•'), \ ilnius.
5666. Kušauskas. Jonas. 42. 5686. Kuzzniaas. Jonas, gi-

muši 1905. mokytoja. Varniai. ukininkasų Maišiogala. męs 1901, darbininkas. Kaunas.
5638. Kuraitis. Algimantas 5667. Kušauskienė. Regina. 5687. Kuzr.inienė. Juzė (Ma-į

(Simo sūnūs), 5. Maišiogala.

AR ROMOS
yra Kristauspiezius 

Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada i Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tą laiką vienybė. Pirmieji Kristaus žodfia, 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4: Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos KataPkas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Ronivų S* 
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, stč-kitio kokią 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for 
mas, jis pridavė didele reikšmę monarchijoms bet tik su tokio 
nūs formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ru rfaruat 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II Inkvisi 
dj» ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VU. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai ISSHi m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa 
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Lhevv 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas

KFSKVIENAN ROMOS KATALIKUI reikėtų peraMMyt (ų 
knygų, nen joje ras daug reikalingų dalykų ir gertanatnt galės 
sasapažint sn visa katalikiškos bažnyčias praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi viertokj ar kitoki an 
pratimų apie tikėjimą arba tikėjimų skaiti. kaipo žaista ir ’nm 
sinima plačios visuomenės, ypatirgai reikėtų ta veikalą 
tyti. Taip aiškina savo lu.jgoja kun. M Valadka.

Knyga apie 230 puriap.ų, didelio formato, St>su-1a aiški
Aodint/ viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm inpav-nm kn» 

gas vardas, KAINA
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.21.

Galima gaot pas notarių, sekančių adresu: 
REV. M. VALADKA. R. D. 2. DALTON. FA

Taipgi galima gaot tų knygų nuordyta kaina ir

"KELEIVIO" KNYGYNE
636 BROAOWAY, SO. BOSTON, MASS.

rolio sūnūs), 48. ūkininkas,
5 4 46. Labačius. Česlovas, 4. Į Apvtalaukiai, Kėdainiai.
5747. Labalaukis. Liudas (Jo

no sūnūs). 68. ūkininkas, Išlan-1 576°‘ Kazys, 43. ge-
džiai, Krosna. ; nerolas. Biržai, Gulbinėnai

5748. Labalaukienė. Ona(Mo- o76L Ladauskas. Mykolas,
tiejaus duktė). 58. ukininkė. samdin>s, V i nius.

5749. Labalaukis, Vincas! (Bus daugiau)

to duktė), ganiusi 1908, Kau
nas.

5688. Kusninas. Vytautas
(Jonoi sunūs* 9. mokinys.

5689. Kuzmfeaitė. Gražina
(Jono duktė 7. mokinė.

5690. Kuzminskis. Kazys (Pe- 
j ro sūnūs), gimęs 1904. mokyto- 
j jas, Tverai. Telšiai.

5691. Kunninskienė-Bušmac- 
kaitė, Ona (Juozo duktė), gimu
si 1905, mertoja. Tverai.

5692. Kvarodejus. Petras 
(Motiejaus mus), gimęs 1911. 
dailidė. Grybaula. Marcinko
nys.

I 5693. Kvasevičius. Benedik
tas (Antano ?unus). gimęs 1912 
samdinys, Kaunas.

5694. Kvedaras. Jurgis (Ma-

r
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Norint, kie paųartlnimas tilptų 
GREIT. re.«J pr,duoti garsinimų 
admlmstracijC* nevėliau PANEO2- 
LIO VAKARO Siunčiant per paš
tų, reikia pas iS anksto, kad pa- 
•lėktų mus kaip panedč-
•y. Vėliau 51 ti garsinimai | tos 
sųvaltės nu-ri nespėjama patal
pint.

Norint, kac ųarslnimas nesusl- 
truktfytų. sč>'‘1 ,u Pagarsinimu 
reikia siųsti olnlflui.

DRAUGIJO'-S rengiant pikniką 
ar kitokį pa-es ma trumpa prane- 
ėlmų patalpi-)" 06. Už dioes-
nlus garsinu—, ska tomą nuo colio.

Už pajleik- "i* darbininkų, par. 
davimus Ir k:--* “* smulkius prane
šimus, kaina » Ž0<Jl Stambes- 
mėm raldėn rtgųlv s-ISc. evtra.

“Keleivio” s-entimeratoriams už 
pajleškojlmu "■ draugu, kai.
na le. ut šof Mažiaus o pajieSko.

Jimo kaina 65t

Norint pa, d*** Paveiksiu,
reiklų pe»iv - ‘įtognf ja .r klaust
kainos

KELEIVIS •* BROADVVAY 
so. e;s'ON. mass

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų ‘Medaus ?»iėnuo?’

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

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

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

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

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą k'au.-imą atsako.

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi ozsilgk 
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

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

Knyga graži, sų paveikslais, 223 
puslapių, stipriais aidimo apdaru:?.

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

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

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 3. — Sausio 13 d., 1943 m.

Vietinės Žinios
LIETUVAI REMTI DRAU- tos pagalbos šauksis, kuo- 
G1JOS SEIMAS ’R IŠK1L- met sąivgos pakitęs, ir visos 

M1NGAS FOKILiS. tautos — jų tarpe ir muų se
noji tėvynė Lietuva — pa- 
leikš pasauliui, kad jos, 
nors ir karo griuvėsiuose, vis 
dėl to liko gyvos ii- nori lais
vai gyventi, laisvai kvėpuoti 
tėvynės oru, be kaimynų 
globos. Globos mums netei
kia nei iš Rytų, nei iš Va
karų. - . >

Daug dalykų jie Švaistys 
ateinanti sekmadieni, todėl 
kiekvienam tikram lietuviui 

tems, o taip pat ir parėmus prjvalu ten būti. dalvvauti, 
Lietuvą, kuomet ji kelsis is ar bent pasįklausvti. ’
iai piidarė i? lebedijo ivat ^'"g1 Pabaigus 6 vai. 
i ųs okupantai. 0 Lietuva vakare. pačioj Lietuvių 
kelsis! Ji kelsis, kuomet Su- g«ąmeje. VIe:!nis Ll?tuvai 
vienytos Tautoį demokrati- Kemtl Dr?^os sk>™.? 
jos, žmogaus teisių gynėjos, pokilj,
sutriuškins galvą pasaulio a. ba vakarienę. Tai bus pa- 
siaubunui, baisiajam dra- t-’vrb.ma-s LRD semto atstu- 
Įęonu; vu. svečiu is kitu kolonijų

Lietuvai Remti Draugijos jf33™ nuoširdžių
seime dalyvaus eeriausi lie- hetuY1'J’ Profesionalų, v.suo- 
tuviai veikėjai, inusų inteli- mencs ve,ke« biznierių, 
gentija, profesionalai ir biz- Tai bus ne kokis džiaug.-- 
nieriai. Jie tarsis, kaip viso- mo ir pergalės pokilis, bet 
mis jėgomis veikti, kaip pa- jis bus jaukus, smagus ir 
dėti musų kraštui. Ameri- paliks kiekvienam dalyviui 
kai, kad ji kuogieičiausia neišdildomą atminti, 
parblokštų 'musų krašto ir Vakarienėje bus graži 
visos žmonijos žiaurų prie- programa, skanus valgiai ir 
šą. gėrimai, pasilinksminimas

Čia suvažiavusieji tarsis po vakarienei, 
ir Lietuvos reikalais: kaip Įžanga paprasta. Kviečia- 
tinkamiau prisirengus Lie- me visus joje dalyvauti, 
tųvai pagelbėti, kuomet ji, Komisijos narys.

Sekanti sekmadieni, sau
sio 17 d., South Bostono Lie
tuvių salėje Įvyks Lietuvai 
Remti Diaugijos seimas. Čia 
suvažiuos iš visos Naujosios 
Anglijos atstovai, nuo ke- 
liasdešimčio draugijų, ku
ries ranka rankon dirba su 
LRD, kad padėjus išblašky
tiems ir ištrėmime vargstan
tiems musu broliams ir sesu-

Vadas Linki Jiems Pasisel

šis vaizdelis parodo Austrą.ijos generolą Blan.ey 
dar.t savo kareiviams ranką ir linkint jiems asisekimo. 
Ir jiems pasisekė. Neužilgo išlipę Naujos Gvinėjos saloj, 
jie padėjo amerikiečiams išmušti japonus iš Gona-Buna 
apylinkės.

Haverhillyje peršautas Vik
toras Paltanavičius.

Tarp meno draugų. Reikalingas Darbininkas
AXT VISTŲ ŪKIO. Reikia, kad Anądien einu oouth Uos- galėtų pataisyti kas reikia prie ūkio 

tono Broadwe, O vėjas toks ir dirbti prie vištų. Darbas pastovu^
spausdino žinią, kad Haver- aštrus, kad taip ir kanda no- Yr^p^os^šStr^išt^uki^estL 
hillyje, apie 35 mvlios nuo si. Atsiminiau, kad Meno Atsišaukdami būtinai paduokit savo 
Bostono, pereitą sąvaitę sa-. Di augijos nariai prašė uz- kaip ilgai ir kiek reikalaujat užmo 
liūne buvo peršautas Vikto
ras Paltanavičius, 28 metų

Kiek laiko; rys išpuoštas, o stalas ap- ‘ TeL TRObridge mm

Bostono dienraščiai iš-

amžiaus vyras, 
atgal Paltanavičius yra ture-i krautas visokiais valgiais, 
jęs saliuną, žinomą kaip Pasodino ir mane, kaip gerą

eiti pas juos po Nr. 19 G st. k^oū- . Jonas Stęyensonąs (3) ... f \T ..r ... High st., Randolph, Mass.Uzemu. Vaje, vaje! Rambu-------------------------- ——

Nori suvaržyi svaigalų 
pardavinėjimą.

Kur Pora Č every ky NAC1M stat^ fo 
; Kainuoja $100.
Štai ką iš Graikijos pra o, kad

neša Tarptautinio Raudono- paupii^*Francužijoj. vdkie- 
jo Kryžiaus komitetą” -- -

Pora ęeverykų. kurie A- 
menikoje' kainuoja $5, Grai
kijoj parsiduoda už $400.

Tuzinas kiaušinių—$27.
Sv. makaronų —$37.50.
Svaras jautienos—$34.
5 svarai bulvių—$14.25.
Plytelė muilo—$11.
Svaras cukraus—$22.50.
Kepalas duonos—$22.40.

Essex Street cafe. Pereito 
penktadienio vakarą jis bu
vo Rainho\v Cafe saliune ir 
tenai kažin kas Šovęs jį tris 
kaltus. Šaudymo aplinkybės 
neišaiškintos. Sunkiai su
žeistas Paltanavičius buvo 
nuvežtas Hale Hospitalin.

poną. Vedėjas Kinderis p: 
prašė K. Vileišį tani keliatą 
žodžių. Po to kalbėjo Dr. 
Pilka. Tai buvo meno drau
gų krikštynos. Jie čia pri
ėmė Meno Draugijos vardą. 
Tai gražus jaunuolių ratelis. 
Nedėldieniais, 2 vai. popiet, 
iie čia susirenka lavintis. 
Mokinasi muzikos, šokiu ir 
dainų. Žada mokintis ir lie- » 
tuvių kalbos. Geistina, kad ’

Dr. John Repsbis,
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 i

Nedėliomis ir Šventadieniai*: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

Statybos komisijonierius 
Mooney bus teisiamas.

. “ve?’XrbUV0 hUrraŠy’ ateitu‘'“d^giar'jaunšotoi ! 
a, kad dėl Cocoanut Grove ; M - čia'lahai J tiko. (, !

kliubo gaisro, kuriame žuvo - - . ... •-pa u- \ . jau gražumas tu mergaičių •obO gyvybių, grand jury ap- /' h . - , - & .
kaltino keliatą stambių po-i Kaip p^

“Keleivio” administratorių* 
serga.

Jau kelinta savaitė kaip Massachusetts^ legisliatu- siamas. 
nesveikuoju musų admini t- ron vra Įneštaspumanymas 
įatorius, Jurgis Geguž's. rtivarzyu

litikierių, jų tarpe ir staty
bos komisijonierių Jamesą 
Mooney. Jis reikalavo, kad 
jo byla butų numarinta, bet

Ponas Pipirnickas.

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Koipora-

Buvo kelias dienas ligoni-
vaiginamujų ge

pardą vinėjimą resto- 
ir kliu-

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akių. Vidurių Ligų, 
Ausų. Nusies ir Gerklės.

konstrukcijos

reikalavimas buvo atmestas cijoe programa duodama iš 
ir p. Mooney turės būt tei- WŲRL stoties, 950 kilocik- 

lių.
Šeštadienį, 16 sausio, nuo 

8:30 iki 9 valandai lyto pro
grama bus tokia: 1—muzi
ka, 2—dainos, 3—pasaka 
apie “Magdutę.’’

Sekmadienį, 17 sausio, 
nuo 9:30 iki 10:30 ryto, 
programa sekanti: 1—dai
nininkai Jeanne Balkus ir 
W illiam Stogryn ir So. Bos
tono; 2—muzika.

Prašom parašyti atvirutėj

! Vartoja vėliausios
♦ X-RAY Aparatų.

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

534. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Sumažėjo vedybos.
Civilinės metrikacijos vir 

praneša, kad
Gzia restoranams, viešbu- v.met sumažėjo vedybų skai
čiams ir kliubams pardavi- C1U- Per pilnutines 8 šių 
r.ėti svaiginamos gėrimus aienas vedy boms lei-
iki 1 valandos naktį. Gi nau- buvo išimta tik 181, o 
jas sumanymas siūlo su- Pernai per tą pat} laikotarpi 
trumpinti tokf bfeni dviem ^uvo lsimta -lz-

rimų
i anuose, hoteliuoee 

1
restoranams.

nėj, oabar guii namie. Dak- Dabar Įstatymai lei- ^minkąs Fa\
tarai sako. 
nasilsy

kad reikalinga

S’ulo paimti Nanlasket “by- 
čius” karo darbininkams.

CIO unija pasiūlė vai-
džiai sumanymą, kad visi. praeiS( į visj klju

nesbu- ,*• __
valandom. Jeigu tas suma 

i 1
11 vaNantasket “byčiu" bai t užsidaiyti

cai ir privatiniai narna, bu- ,a ^ vakaro. »
tų paimti karo darbiniu-į „___ ____ 
katnS, kurie dirba Hmgham)- Adv. Bagoči® buvo 
ir Quir.cc laivų d ii

^"daugumas '
J I

Lgočit* 
w York

Šaudė iš didžiųjų kanuolių.

čiai pradėjo statyti naujus 
fortus. Fortifikacijų linija 
esanti tiesiama toli Europos 
gilumon. Matyt, vokiečiai 
tikisi aliantų invazijos.

BOAlBOS SVERIA PO 
1,000 SVARŲ.

Londono cenzūra leido 
paskelbti, kad anglų orlai
viai, kurie bombarduoja Vo-

New lonce.' x- -Jt? £
P-fij-pita savaįtM.

savo įspūdžius ir prisiųsti 
Quincy pajūry’ aną naktį šiuo adresu: W0RL, Lith- 

sunkioji artilerija darė šau- uanian Program, Boston, 
dymo pratimus. Kai prade- Mass. S. Minkus.
jo kanuolės baubti, kai ėmei ---------------
namai drebėti, apylinkės Gubernatorius Saltonstall

ad\Ą Ba-į gyyojĮtAjai Įahai nnsĮgandOy POli, kad lpgisliatnra užgir- 
čkęs New manydami, kad priešas tų $37,400,000 valstijos įš- 
lais. Kaip puola. laidoms,

Telephone COMir.onwealth 9280

Dr. Emil Sauer
PHYSICIAN & SURGEON 

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

72 C0MM0NWEALTH AVĖ.
(9 doors from Berkeley st.) 

BOSTON, MASS.
Egzaminuotojas Daktarras 

Bethlehem-Hingham Shipyard, Ine

Paprastas siutas drapanų, ki ;j džjį, var.
koki Amerikoj gabma nu-' ti b
Jipirkt, uz $2o. Graikijoj ,• J- 9 n(M1
dabar kainuoja $1,500.

RUMUNUOS SOSTINĖJ 
APGULOS STOVIS.

Lisbonos radijas praneša.

kurios sveria po 2,000 svarų 
ir turi baisią naikinamąją 
jėgą.

T«L ŠOU 2808

DAKTARAM

J. L. Pašakarnis
CMPTOMETRISTAS

esai

ųs buvo v? 
kan SLA r

fos, ta pačia proga jie te 
-nai dalyvavo ir Amerikos 

kasdien butu sutaupyta konferen-
000 gahonu gazolino. ^8^9 dieSoX
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nūs juos Nantašket viesbi
čiuoše ir kituose namuose.1

Brocktono jaunuolis nudėjo Plėšikai pradėjo samdytis 
12 japonų. taxi.

Brocktone gauta žinių Kadangi privačių auto- 
kad VVilliam W. Parson, 18 mobilių vartojimas dabai 
metų amžiaus jaunuolis, ku- labai suvaržytas ir policija 

dažnai juos stabdo, tai plė
šikai važiuodami plėšikauti 
samdosi taxi vežikus, štai 

pasižymėjo nepaprastu nar- koks buvo atsitikšnas Rox- 
sumu. užmušdamas Solnmo- būryje. Du “džeatelmonai” 
nu kovose 12 japonų, šitose Pasisamdė taxi ir sako: va-

į is gyveno tenai prie savo 
motinos. Mehose gatvėj i 
savo noru įsirašė laivynam

kovose jis buvo ir pats su 
žeistas ir dabar gydosi laiNORVEGAI IŠSPROGDĖ . .

VOKIEČIŲ AMUNICIJĄ. v-vno ligoninėje.
kad Rumunijos sostinėj Bu- Oslofjorde, Norvegijoj, 
kareste “geležinė gvardija” norvegai išsprogdė didelę 
mėginusi nuversti .\ntones- vokiečių amunicijos stotį, 
cu valdžią. Sąmokslui nepa- Sprogimas užmušė daug vo- 
v.ykus, mieste apskelbtas ap- kiečių kareivių.
gulos stovis. “Geležinė gvar- 

rumunu

Mirė

, - . £ ... Anglijondiia, tai rumunų lasistu -v .J .. .. . ,• ’ • -• 7 , - oranciais iš Šiaurės Afrikos, nen. kurorganizacija. Antonescu
atėjo

PIRKIT KARO BONDSVS IR ŠTAMPAS
,pfiso
I ’ Ni

valandos: I i ’ . .
Nuo 9 hto W 7

tt S. TrraniO' Bijoti—«.

—Courtesy X Y. DAILY MIRKO*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organ« 
silpnėjime. Gyvenimo pa

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligai

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

180 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4579.žiuok. Važiuodami pamatė 
nuošalioj vietoj eiiant gerai 
apsirengusį vyrą. “Sustok.” 
sušuko jie vežikui Kai veži
kas sustojo, pieš kai iššoko 

, iš taxi, tą vyrą apkraustė. 
'aKa‘a atėmė $64 pinigų ir pabėgo.

gatvexary.
Važiuojant aną 

Brierhtono gatvėkariu, stai
ga išvirto iš sėdynės ir miiė 
kaž koks vyriškis. Ji? buvo 

laivas su nuvežtas Biightono ligoni- 
nustatyta. kad ji?

Goldman, 
gyvenęs

Drookline.

Uin oa" vra fašisQ? Kodėl Anglai labai nudžiu?o, nes vadinosi -Jame?
R ę.L- 1 " V, • tokiu vaisiu jie senai jau 50 metu amžiaus,geležine gvardija janr . - ‘ J

priešinga, pranešimas i
aiškina. _________ I

LONDONE TIK 1 KIAU
ŠINIS PER MĖNESĮ.

Peieitą sąvaitę Londone 
buvo oficialiai paskelbta, 
kad šį mėnesį to miesto gy
ventojai galėsią gauti po 
vieną kiaušinį. Tai buvo ge
ra naujiena, nes Londone 
kiaušinių senai jau nebuvo.
Moterys, kurios žindo ma-' 
žus kūdikius, gausiančios po 
tuziną kiaušinių per mėnesį.'’

KINIEČIAI PAKLOJO '
500 JAPONŲ.

Iš Čunkingo pranešama,' 
kad Lihuar.o miesto gatvėse,' 
po 4 dienų kovo?, kiniečiai 
paklojo 500 japonų. Paskui 
japonai ga\o sustiprinimų 
ir kinieė ai tu: ėjo pasitrauk
ti Į priem’esčiu-. žinios ne
pasako c...-Ri<ii. kulių lankti- 
segtas miestas buvo prieš 
tus kos as

nebuvo ragavę.

Bostcno krad lvė?e be
veik negalima ga r.i sviesto. 
Jei žmonės pajunta, kad ku
ri krautuvė gavet kelis sva
rus sviesto, tai prt jos durų 
tuojaus sustoja ilaausia eilė 
“kostumerių.”

Į'7eL 28624 Gyv. 31122

į DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandou: 9 iki 1 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9

Seredom 9 iki 1 
ir susitaria.

{ AKIŲ' DAKTARAS 
• štaiso defektuotas akis ir tinka 
2 nu laiku sugrąžinu šviesų.
5 am i nuo j u ir priskiriu akiniua.
Į 114 Summer Street,

LAtVRENCE, MASS.

1

Gi ve enough ... soon enough!

PADARYTI BENDRUOMENĘ GERESNE BENDRUOMENE — Jus 
Suvienytas Karo Fondas padės 235 Community Fund Age 

’ . ies ir apdraus jūsų miestą ar miestelį nuo ligų, desperacijų 
prasižengimų ir kriminalistų.

PADARYTI SAVO KAREIVIUS GERESNIAIS KAREIVIAIS — Just 
Suvienytas Karo Fondas padės ŪSO ir vietiniams Karei 
viams ir Jurininkų Komitetui ir Karo Belaisvių Komitetui 
kuris gelbsti juos kaip esančius karo tarnyboje, taip ir pa 
tekusius i karo belaisvius.

PADARV II PASAULĮ GERESNIU PASAULIU — Jūsų Suvienytas Ka 
ro Fondas padės United Nation Reiiet Fondui, kuris pakeli 
žmonėse dvasią, drąsą ir nš lp milijonus žmonių esančii 

diabužių ir gyduol ųd»:speracijoj«-, trūkstant iii m? maistu, 
šiais Metais )ia Didesni* Darba* Didžiajam Bostonu ,

OR. G. L. KILLORY
f y SCOLLAY SQUARE, Room SS 

3OSTON. Telef. Lafayette 2971 
arba Somerset 2044-J 

-i’ ECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.

VaL nuo 9 ryt iki 7 rak. kaadlM. 
Nerišliom, ruo 10 ryto iki L

Musų Amerikos valdžia gal jau nebus. Už 10 metų 
veda sunkų karą. Jai reikia gal bus nedarbas ir pinigas 

‘ labai daug pinigų. Taip pi- bus labai reikalingas. Taigi 
nigais statomi tankai ir or- kaip tik tada valdžia ir grą- 
laiviai, gaminami ginklai ir žins mums tuos pinigus, ku- 
amunicija. Fabrikai dirba riuos šiandien busim Įdėję 
dieną ir naktį. Darbininkai Į karo bondsus. Kas dabar 
uždirba didelius pinigus, i įdės $375, tuomet gaus 
Taigi valdžia prašo nors de- $500; o kas įdės $750, tas 
šimtdali to uždarbio įdėti į gaus atgal visą $1,000. Ge-
Karo Bondsus ar Štampas. 
Kiekvienas turėtų nusistaty
ti kas sąvaitę dešimtą dalį 
savo algos įdėti į tuos bond-

resnio ir saugesnio invest- 
mento nėra. •

Taigi nuo šios sąvaitės 
pradėkit pirkti karo bond

sus. Tai bus paskola musų,sus, kas savaitė Įdėdami 
valdžiai. Vėliau ji tuos pini- bent po 10 procentų savo 
gus atiduos. Ir atiduos su uždarbio. O kas gali, tegul 
gerais nuošimčiais. i įdeda ir daugiau. Remkime

šiandien pinigų via. bet savo šalį ir kartu taupykime 
i už 10 metų tokių uždarbių Į savo pinigus ateičiai.

i t

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJA1.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
č-a pat ir j to 
li nas vieta*.

Sauri priežiūra, kaina prieinama.
326 BRO.\I)WAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rssbury, Masa.
Tel. Pirkway 1233-V/




