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Amerikos Socialdemokra-

Afrikoj Laukiama
Labai Svarbių
Įvykių.
Gali būt suimta visa mar
šalo Rommelio armija.

Rusai Atsiėmė Voroniežą,
Paėmė 200,000 Belaisvių

Šiomis dienomis šiaurės 102 PRIEŠO DIVIZIJOS
Afrikoje gali būti labai svarSUNAIKINTOS.
Stalinas ragina raudonąją
armiją išgrūsti užpuolikus
“už tėvynės sienų.”
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METAI XXXVIII
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rinkosi posėdžiams Ameri
kos Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Tautinė Tauryba, tai

reivius 3,000 myliu per At

lantą. šita kelionė yra pilna
pavojų nuo priešo submarinų ir orlaivių. Gi i Pac-ifiko
salas Amerikos kareiviai tuvandeniu nei.
11 plaukti
7,OOP myliu ir visu keliu turi
nios“ padarė joms toki pa- bu! lsstat-vtl -^naikinimo pariulyma:
'
v0-'un;
r .
.
Be to, mes turim siųsti sa
vo armijai užjurin visokius
pabūklus, kokie tik yra kareikalingi: tankus, orlai\ įus, kanuoles, kulkasvaidžius, priešlėktuvinę artile
riją. amuniciją, drapanas,
maistą, vaistus, gydytojus,
slauges ir tt.
Tuo tarpu Rusija ir Kinija
galėtų duoti kareivių kiek
Gegužės penkiolikta esan tik reikia, o Amerikos pra
ti istorinė Lietuvos diena, monė su savo darbininkais
nes 1920 metu 15 gegužės galėtu tik gaminti reikalin
dieną susirinko Steigiamas gus jiems karo pabūklus.
Lietuvos Seimas: taigi su '-Tena Kinija galėtų pasta
šauktas tą dieną Amerikos tyti 25,000,000 vyrų armiją,
mes. galėtume pagaLietuvių Kongresas butų jeigu
....
kaitų ir Steigiamojo Seimo nnnII jai ginklų,
paminėjimas, sako PittsburKodėl n'es negalėtume
gho kataliku savaitraštis.
I™mtl. S1U?S neginčijamus
_
*.. “
faktus ir ontaikvti juos prie
Bet ‘Naujienos mano. ;.pijnkybių. kaip diktuoja
kad tokiam suvažiavimui ?veįkas protas ir nesumušareikėtų daugiau .alko. Esą. ma iOgika?”—klausia jisai.
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“Steigiamojo Seimo atsidaįymo diena privalo būti pami
nėta. Tačiau abejotina., ar bu
tų galima sušaukti taja proga
Amerikos lietuvių kongresą.
Tai labai didelis darbas, kuris
gali pavykti, tiktai rūpestin
gai jį suplanavus ir kruopščiai
paruošus. Nuo dabar iki gegu
žės 15-os laikas yra per trum
pas.
“Savo suvažiavime New
Yorke Amerikos Lietuvių Ta
ryba išrinko komisiją, kuri
svarstys naują statute
tą. Jame yra numatomas
suotino Amerikos lietuvių
mo šaukimas. Jeigu projektas
su tuo paragrafu bus priim
tas. tai klausimas apie seimą
(arba kongresą) galės būt įdė
tas į ALT darbų programą.“

AMERIKOS GINKLAI. O
KITU ŠALIŲ ŽMONĖS.

Alabamos senatorius Bankhead siūlo šitokį planą: te
gul Amerika bus demokrati
nių valstybių arsenalas, te
gul ji gamina joms ginklus
ir maistą, o jos tegul duoda
žmonių kami tęsti.

Konstatuodamas tą faktą,
kad Jungtinės Valstijos jau
turi pastačiusios 7,000,000
vyių armiją ir yra da pla
nuojama tą armiją didinti
kas mėnesi po 400,000 ka
reivių, senatorius Bankhead
sako:
“Kadangi karo medžiagos ir
ginklų gamybą būtinai reikia
tęsti toliau, o jei galima tai ir
didinti ją, todėl savaime aišku.
kad imti daugiau darbininkų į
armiją gali būt pavojinga, nes
gali sumažėti karo reikmenų
gamyba.”

Šito senatoriaus Įsitikini
mu, Amerika gali būt daug
naudingesnė savo talkinin
kams kaip ginklų arsenalas
ir maisto gamintoja, todėl ji
turėtų jiems pasiūlyt, kad
daugiau žmogaus jėgų duo
tų jie patys, jeigu karui lai
mėti reikia daugiau karei
vių.
Todėl jis įnešė Senatan
rezoliuciją, kuri siūlo, kad
Kongresas
“persvarstytu
žmogaus jėgų programą iš
naujo ir nustatytų, kiek ka
reivių Amerikos armijon ga
li būt imama.”
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_ -Juozas Jurginis prieš bol- užpuoIęg

sevikų okupaciją Puto Lietnvos
zinm koiespondentu
knrp«nnnnpntu
tu\os žinių
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balsavo,____
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kuriu tik- nepriklausoma Lietuva!

S tokholme, bet atėjus bolse- gjas buvo sustiprinti Ameri\ikams nusiskubino į Lietu- -Kos apsaugą nuo “Ašies” užvą. kur jis priklausė tai daug DUOĮjrno

Prof. V. Bacevičius.

far lkds B«y—YOURS*

žalos pridariusiai iliuzionis- ‘ Vadinasj komunistuojąs!
tų grupei, kuri bolševiku Alarcantonin atmestas kam
okupacijos
sąlygomis
tarėsi
, •
įgalėsianti kuSi
“tiktąją
de- *-

mokratija.” Ji Kaunan par- fT
, uri
.. i •
sikvietė ' Pijus Glovackas. Na’ tal kok,™s leakc|kuris buvo paskirtas “liau ninkams smūgis” dabar?
dies vyriausybės” užsienių BROWDER1O RECEPTAS
reikalų vicemmisteriu. Juo
KARUI LAIMĖTI.
zas Jurginis toie ministeri
joje diibo kelias savaites, “Laisvė” 12 sausio laido
kol Lietuva nebuvo “forma- je deda per tris špaltas vė

Jisai

liai” Įjungta į SSSR, ir laiki- kinti

karo

ma pasakyti ir apie Angliją,
nes karas eina jos kolonijo
se arba arti jų. Tuo tarpu Amerika turi siųsti savo ka-

dalių

apie

pasiū

frontas namie. Tą patį gali-

cigarus,

labai

•>

tižios mus pasiekė žinia, kad
jis greit nusivylė bolševikų
“demokratija.” Jis dirbo
-----------------švietimo komisariate ir daž
SUMUŠĖ ŠNIPO SNIEČ
nai rašinėjo bolševikų laikKAUS PASAKĄ.
laščiuose “kultūros” temo
mis.
Kai bolševikai bėgo iš
Amerikos lietuvių ko
Lietuvos,
Jurginis pasiliko
munistų laikraščiai išspaus
Vilniuje. Dabar jis dirba receptą Hitleris nutaręs net
dino šnipo A. Sniečkaus
i’Rusijos frontą
kaipo
vertėjas "Lietūkio” geležini kryžių Brotvdenui L
prakalbą, kurią jis nesenai
iau kaiL
pasakė Maskvoje apie boiMūsiškiai komunistai iš- Vilniaus skyriuje ir rašinėja Prisiųstu
2 600 tankų ir
ševikų išvežtuosius Lietu- spausdino šito čekisto kalbą Rauno dienrašty Į Laisvę,
Ir gal butų prisiuntęs, jei- 2,000 orlaivių.
vos gyventojus. Sniečkus dėl to,
žinoma,
kad
Įrodyti,
Kai
dėl
Antano
Ruko,
tai
..
.... T .
- .
..
...
t-l
;gu Dėdė Šamas tuo tarpu
Iš viso rusai yra gavę iš
buvo bolševikų
JOg išvežtieji Lietuvos zmo- jis nepriklausomoje LietuvapatUpdęs Browderi Amerikos ir Anglijos dauetuvo- ;a
komisaras prie«i
ries buv? pavopng, “liaudies voje dirbo “Lietuvos Žinių ,
£
■ -au kai
valdžios ir
si geiai zi- valdžiai.
Bet šitaip dary- įedakcijoj ir “Varpo admi
admi-Į|u^
. grotų..
e>
-__________
4 600 orlaivių
i 5,800 tanku ir
Pe tr n
t • f .
si,uuu troKų.
Šitie skaičiai parodo, koPareiškimas.
žmonių is Lietuvos boisevi- ięs ten karjerą dalyti,
’
dėl
Meškinas pagami. I Sibyra bolševikai ve- kai nėra Sibyran vežę, ir kad -mulkaus tipo eilėkali? yra Pries pusę metų buvau Hau Rusijos
sustojo nuo vokiečio bėžę is Lietuvos tiktai “pro- skelbiami musų spaudoje iš- parašęs ir vieną kitą eilėraš- pareiškęs Amerikos lietuvių gęs ir atsisukęs pradėjo oulvokišką elementą.’ tai yra1 vežtųjų vaidai esą niekas ti okupantu “garbei/’ Kuo spaudoje, kad neužsiiminė- ti savo užpuoliką, šitie skal
“slaptus nacių agentus, daugiau, kaip “Goebbelso A. Rukas šiuo metu vei čia- jt1 politika, nieko bendro su čiai išaiškino, kodėl Leninkurie veikė prieš Sovietus. propaganda
nėia žinoma, bet Jis yra ja neturiu ir kad tarnauju, gradas, išbuvęs per pusantrų
Kad tai yra žioplas pasa Dabar gi jie pavaitojo Lietuvoje sveikas ir gyvas-įkaip muzikas, visai lietuvių metu apsuptas geležinėmis
kojimas,
taii-xpastebi
neti ne.
--i •
• - net vyriausio savo šnipo “au- Panašaus tipo kailiamainiu> tautai. Tikėjausi, kad šiuo naciu replėmis, šiomis diejHdhi
politiškai apdairi toriteta/’ kad įrodžius, jog lietuviu visuomenė boiko-!-----«
>•
mano ----pareiškimu
lietuvių nomis buvo paliuosuotas
“Sandara.” Ji sako:
-•
<
Lietuvos žmonės visgi buvo tuoja. kas ypatingai nemalo- v:suomenė pasitenkins. TaStetiniaus raportas taip
r,iai juos veikia.
jčiau vis dažniau susiduriant pat išaiškina ir kodėl vokie“Toks pareiškimas reikalau Sibyran Tremiami.
ja atitaisymo. Jis visai neati
Niekas kitas, tuibut, ne
KMiirm? '?u ^etuv^ veikėjais, pasta-Jčiai dabar pradėjo trauktis
tinka tikrenybei...
man išmetinėja, kodėl iš Kaukazo, nepasiekę tenai
pataikytų šitaip save mušt: KAM DABAR bMUUlb.
"Tarpe išvežtųjų yra mažu-, ir diskredituoti, kaip “Lais-, Komunistai buvo labai aš nepareiškiau viešai savo labai reikalingų jiems aliečių kūdikių ir vaikų Nejaugi vės” ir “Vilnies” vvrai.
nudžiugę išgirdę žinią, kad |nusistatymo Lietuvos likimo-jaus šulinių.
ir jie galėjo tarnauti busi
New Yorko kongresmanas! atžvilgiu.
j Vienu žodžiu, tas rapormiems agresoriams — vokie JUOZAS JURGINIS TE Marcantonio yra siūlomas
Tad šiandien dar kartą
parodo. kad Rusijos
čiams?... Išgal>enta daugybė' BĖRA GYVAS IR GYVE Kongreso teisminę komisi- pabrėždamas,
pradėjo
kad nieko fronte vokiečius
moterų, ūkininkų, kurie jokia
mušti
Amerikos
ir
Anglijos
>ą
š
(
J
uriclafy
C
bmmittee
t
.
Į
bendro
su
poliltika
neturiu,
NA LIETUVOJE.
politika neužsiima.
lietuviškieDžiaugėsi r.et ir lietuviškie
ginklai.
Kai sukilę Lietuvos žmo-* ji komunistai, nes Marcan aiškiai pareiškiu, kad esu ša Bet Stetinius pabrėžia,
"Pagaliau, tais laikais bol
lininkas nepriklausomos, de
ševikai buvo geriausiuose san- nės 1941 metų vasarą išvijo tonio dažnai pataikauja Ma mokratiniais pamatais pa kad šitos pagalbos Rusijai
tikiuose su naciais. Tikrai vo bolševikus, tai Ameriką bu skvos politikai. Chicagiškė grįstos Lietuvos, kuri ugdy- tiekimas nėra lengvas dar
kišką elementą jie ne į Sibyra vo pasiekę gandai, kad per “Vilnis” susuko: “Ištikro įu savo dvasinę ir materijagabeno, bet leido laisvai ke tas kovas, tarp kitų, žuvo ir reikšminga, kad jis skirtas iipnę kultūrą savaimingai,
Juozas Jurginis, kiek laiko taip svarbią komisiją. O re-'kuri turėtų lietuvišką valliauti i Vokietiją...
“Toliau. Iš Lenkijos okupuo- prieš tai buvęs Amerikoje akcininkams tai smūgis!’
jdžią visos tautos išrinktą ir
“Lietuvos Žinių” korespon“
ima:kuri sulig Atlanto Čarterio
dentas. Buvo taipgi gandu. . Bet štai, Kongresas
,
kad žuvo ir kitas rašjloįas- »' dlde>e baIs;J dauguma at- pakto atgautų visišką nepriMIŠKŲ VIRŠININKAS
Nepripažįstu
Antanas Rūkas.
'
meta -Marcantonio kandida- kiausomybę.
_ ,
...
................turą i tą komisiją. Atmeta jokio? tautų, nors ir mažiau-;
Dabar
)abar gi iš patikimų šal- fU| to, kad rekordai parodė, siu. okupacijos, nes piliečiai
itinių
ų patyi ėmez Kad Juozas jOg
Marcantonio, Kaip ii' taip mažos kaip ir didelės!
Jurginis ir Antanas Rūkas komunistai, dirbo Hitlerio tautos ir valstybės turi lvgiai •
yra gyvi ir gyvena Lietuvoj. nyucjaj kol Hitleris nebuvo tas pačias juridines, moralitų

Rusijos

kareiviams

riebius
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natoriaus Bankheado
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Pereitą sąvaitę “Keleivy” bas. Jūrių kebas į Rusiją iš
buvo pasakyta, kad rusų ar- bai sunkus ir pavojingas,
mija išgriovė nacių blokadą .'dusų laivai tuii plaukti pro
:aplink Leningradą, ir buvo soįvegiją. Gi iš Norvegijos
{pridurta, kad tą blokadą iš-ipakiašėių juos puola vokiegriauti i ūsams daugiausia į čių submaiinos. Būna daug
padėjo Amerika ir Anglija, i nuostolių. Jeigu ne tie nuones Amerikos ir Anglijos stoliai, Rusija butų gavusi
atidarytas naujas frontas Į daug daugiau paramos.
Aifikoje privertė vokiečiu?
Kati ir sunkus kelias į Ru
ištraukti iš Rusijos keliasde- siją, kad ir nuostolingas jis,
šimts divizijų kareivių ir vis dėl to kas sykis Rusija
daugybę ginklų.
gauna daugiau ir daugiau
Bet prie to da įeikia neuž pagalbos. Per pereitą lap
miršti ir tiesioginės pagal kriti Amerika pristatė Rusi
bos, kurios Amerika su An jon. 13 kartų daugiau ginklų,
glija yra davusios rusam-. regu pei pereitą sausi.Kitaip
Ta pagalba stačiai gigan pasakius, per 11 menesių pa
tiška.
galba padidėjo 1,300 nuo
Kaip parodo dabar pa šimčių. Štai. kodėl buvo su
skelbtas Lend-Lease admi daužyta vokiečių blokada
nistratoriaus Stettiniaus ofi aplink Leningradą ;r kodėl
cialus raportas, iki šių metų Hitlerio puikai buvo priver
pradžios Amerika vra davu- ki bėgti iš Kaukazo. Jie ne
si Rusijos aimijai daugiau atsilaiko prieš Amerikos ir
ginklų, daugiau duonos ii Anglijos ginklus. Net ir Ber
mėsos, negu ji davė Angli lyno radijas anądien turėjo
jai ar kuriai nors kitai šaliai, i risipažinti, kad Vokietijai
nežiūrint kad Rusijos šelpi t nku vesti karą prieš Ame
mas prasidėjo daug vėliau, riką, kuri turi tokią galybę
negu kitų šalių šelpimas.
medžiaginių išteklių.
1 Stetiniaus raportas paroTaip. demokratinės Ame
--------------------------------- do, kad iki 1943 metų sausio
rikos
galybė sutriuškins vi
Bet kam čia reikia tokios 1 dienos Amerika pristatė sas diktatūras.
Ir visos dik
aimijai
daugiau
ilgos pasakos, kuomet Bro\v- Rusijo:
tatorių pavergtos tautos vėl
deris yra paskelbęs trumpes- kaip—
bus laisvos. Ta joms garan
2,600 orlaivių,
m ir aiškesni receptą šiam
tuoja
Atlanto Čaiteris!
karui. Jis susideda tik iš ke 3,200 tankų,
turių žodžių: “Yanks are 81,000 trokų ir kitokiu
motorizuotų vežimų.
Pranešimas “Kelei
not coming!”
Bet tai dar ne viskas. Per vio” Skaitytojams.
kad
Buvo gandų,
fT. .
x už šitax tą pati laiką Anglija vra

įnai

Viršuje
yra Agrikultūros
parodyta
LyleDe-F.
offc
Ui,
A U nitu
Watts,
kurį
partamento sekretorius \Vickard
dabar paskyrė girių žinybos vir
šininku.
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nei nebuvo Įstojęs į bolševi- keturias špaltas, ir da nepa-!

kų partiją, nes jau netrukus baigtas,
po bolševikų okupacijos pra- kai ui
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“Keleivio” kaina metams
bus $2.59.

Pereitame “Keleivio” nu
mery buvo pranešta, kad
nuo šių metų vasario 1 die
nos musų laikraščio kaina
metams bus tokia:
Jungtinėse Valstijose $2.59
Pietų Amerikoje ........ 3.00
Kanadoje ....................... 3.50

Šita kaina ineina galion
nuo vasario 1 dienos. Bet
kai kurie diaugai jau perei
tą sąvaitę pradėjo siųsti už
mokestį už laikraštį pagal
naują kainą. Taigi šiuomi
pranešam, kad tiems drau
gams, kurie prisiuntė $2.50
ar $3 prieš vasario 1, užrašėm “Keleivį” ilgesniam lai
kui.
Perkantiems
“Keleivį”
pas agentus, atskirais nume
riais, kaina bus 6 centai.
Draugiiškai,
“Keleivio” Administracija.

PIRSLYS SUVADžIOTOJAS
Vieno veiksmo Komedija. Parose
Ben. Rumšas. Gana juokingas veika
las. Dalyvauja 2 moterys ir 6 vyrai.
KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo Ko
medija. Parašė Ben. Rumšas. Juokin
gas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir
f motervs. Abu veikalėliai vienoje
knva'utėie
Ksnn->
.................. 25c.

«

No. ■». —. Sausio 2? d.. 1913 m.
>------------ ------------------------- ---------KAS SKAITO, RAŠO

!t
TAS DUONOS NEPRAŠO
i* ... ____

Trečias Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AMERIKOS

EKUOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

J

IETUVHJl

GYVENIMAS |

Fašistai Susprogdė Sužeistųjų Traukinį

Kaip eina kriaučių darbai.

“kazionus.” Bet nuo to
Atkočaičio dirbtuvėje pra kliaučiai nenukenčia. Šįmet
dėta dirbti uniformas. J ar- mikčiai pradėjo dirbti mote
lio yra pakankamai, bet darb.ninkai nusiskundžia,
kad
keblumai, tai
blninkai
nusiskundžia,
kad F
i 11 moteiE-ki
,I/ ,.‘, tvinodic
.
7__
iį inruicl/o
panašus
vyrišką
jie r.ieko neuždirba. Tiesa, F'.a*ų 1
moterišku
Dėl
ro
jie nesenai tas uniformas \Vaį_ t. . .
. - - -oztairt rinkt;
a ; drabužiu fabrikantai
siuto
prasti! Jeigu jas gali d rbti•**'*>, lr yynskų_draouzių
t iam?. ne, kūne
mtauėių diibfuvės, taį kor.Uaktonams.
kodėl lietuvių dirbtuvės ne nediiba Kareivišku uniforima siut moteriškus
galėtų dirbti — ar lietuviai rnų,
švarkelius.
prastesni kliaučiai? Nieko
ranasans: Kiekvienas nau- New Yorko unijos, kaip
iesnis darbas reikalauja į- CIO ir ADF, pasišovė sukel
pratimo, o uniformos vpa- ti 4 milionus dolerių karo
tingai to reikalauja. Reikia nukentėjusioms šelpti. Atik Įprasti, g viskas bus ge- malgameitų Unijos Joint
lai.
: Boardas jau nutarė ariduo i
Aimakau’ko dirbtuvė dir- astuonių valandų darbo dre
ba civilinį darba. Darbo yra nes uždarbi i tą fondą. Atret perdaug. Tik per dirb- lodo, kad karo našta jau
davių neapsižiurėiimą su- pradedama justi. Karo bodegino boilerį. Kol n ariamai, unijos duoklės, sočia'1
boilerį darbdaviai įdėjo, security, victoiy tax ir kili
diibtuvė turėjo stovėti.
mokesčiai darbininką slėDiržio dirbtuvė dilba taip gįa prie žemės. O algos nej.at civilini darbą. Darbo tuGyvenimas pabrango
ii apsčiai. Sakoma, jau tu.i iki 42 nuošimčių. Darbirunir naują knygvedę. Gal atei- ,
dejuoja, kas bus i-’ Pj1-3
tyje bus išvengta tokių klai- F° pneisime. .\ev/ Yoiko
du algas išmokant, kaip bu- ^r“Cfc Boarde .okam atsto
vo pirmiau. Pirmiau buvo vai mano, kad Amalgameiknvgvedė<A-ri
unija
nepakenčiama —
-„o_____
, turėtu reikalauti aigu
pakėlimo.
betvarkė.
ŠV pakėlim Jeigu lokalai
Karvelio dirbtuvė dirba imtų c.aryti spaudimą i Aieinkctu«- medžiaga kieta1 malgameitų Ūniios Genesiuvimai ant mašinų^ieįpratę;rali ofis$ ~ veikiausia prikieto darbo dirbti tai verstri viršininkus reikalauti
K-aoa.

uvoy
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO

NIEKAS

NEREIKIA

SMETONOS BALIUS PHILADELPHIE
CIAMS NEGARDŽIAI ATSIRŪGSTA.
Sveiki lietuviai! Aš vėl su
jumis. Paklausykit, išgirssit,
kokie dabar pas mus atbal
siai skraido. Jie įdomus ir
verti didelio dėmesio.
Po visų tų didelių p. Smetonos iškilmių, pragiediėjimo da nematyt. Da vis baianiasi dėl p. Smetonos katalikiškumo. Da ūkanos ir ukanos, vis su naujais debesiais,

lino “malonę” Lietuvai, ir
kas drįso priešintis jam, jis
pagatavas buvo akis iškabini
(taip, kaip dabar kad da
ro); paskui jis pirso krikš
čionybę, o dabar jau Smeto
ną garbina, jo nuopelnais
gėrisi ir pyksta ant visų. kurie Smetonos neremia ir prie
jo baliaus neprisidėjo, čia
jau butų galima jo žodžiu-,
“politiniai manijakai,” jam
pačiam grąžint.

liafa pasisekimais,” vaidina
komediją
ir šoka’ suktinį
Taip, vieni vaidina, kiti ste
bi, o aš, lyg ta bitė, renku
medžiagą medui, o paskui
darysiu korius. Tad rruioiKsite ramiai išklausyti, o trukumus palikite man.
Adv. čeledinas dabar sa
ko: “Never daugiau!” Mat,
jisai visa tą p. Smetonos iš
kilmių mašineriją užsukęs,
Čia yra parodytas aliantų traukinys Tunisijoj su • sužeistais kareiviais. Nors jis buvo aiš
prieš pabaigą įezignavo, sakiai paženklintas Raudonuoju Kryžium, fašistų orlaiviai vistiek ji subombardavo.
kydamas, “neturiu laiko.’’ I
perdavė savo darbą kolegai
diilių.” Kiekvienas lietuviš KAIP SUSMUKO KITĄSYK GRAŽI adv. Horėnui. O tas, būdakas klausimas, tai ne jų
mas airių kilmės ir geras kaLIETUVIŲ KOLONIJA.
klausimas. Visi lietuviai, kotulikas, nusitempė p. Smetoną pas airiu kardinolą parcumstų mąstu matuojant,
Clinton,
Ind.
vargo
žmoneliams
atsivers
laiminimą gaut; vėliau visus
'ra “fašistai, o tik jie yra
nauji
vargai.
“demokratai” ir šios šalies Clintonas yra senas maipavalgydino, ir atlikęs gero
“patriotai.’ Tai 20 amžiaus nerių miestas. Seniau čia šio miesto viršininkai ru- Samaritono darbą,
kcmedijantai.
buvo. graži lietuvių kolonija, pinosi, kad čia butų atkel- perdavė lietuviškam kom
Bet lietuviai juos labai Pereito karo metu miestas tas garsaus Duponto pader- Daba
rbar adv. čeledinas gauanglių kasyklos milis. (Gal povvder — para
“gražią publicity” per

Jankausko ‘ fclozofųa bv
galo naivi. O da naiviau jišai per tautinę spaudą lygi
na Smetoną prie p. Roosevelto ir sako: “Kaip p. Roc^seveltas
eveiUli Amerikai, taip p
Toks
Smetona Lietuva:,
palyginimas, tai kaip žemė
su dangum: jų negalima su
derint.
Smetona vis da mane,
kad Lietuvos žvalgai už j'>
nugai os jį sergsti. Jis giąsipa, ir ne kad loska, bet tulite prieš privilegijuotą d iktatorių lenktis, nes kitam ji• ai savo^ žvalgais užuiudys..
Turite iškilmes rengti, tada,
kada visa Europa ir Ameri1ka ’kare, ’kada
1 visų piliečn
Tų
pagalba reikalinga karui.
Tuo tarpu p. Rooseveltas
kuklus demokratas, iški'mių nereikalauja, savo piliedių nepiudo, prašo iškilmes

Philadelphia, Pa.
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Čia buvo veitė rezignuoti ir tt. Advo- diktatorių sunaikinimą ir
.
...
.
.
,
,
.
.
ytas
Duponto
Ratas, tiesa, priguli prie ma- tautų išlaisvinimą—kartu ir
KaspersKo ctirotuve Puvo Šimet sukanka lyg ai 25 ? ? W žmo.n»* ir neš?hma "unkiai uždirbtais doleriais milis, bet maža buvopaderiš to ?onu ložės ir tUo didžiuojasi. Lietuvos,
paėmusi iš J. Freedmono bimei susanKa įyg.ai ąo Uukti _ ui desperatai.
namų.
naudos Clintonui ir o apy~
®
> e .
« < - •
firmos jūreivių švarkus dirb- metai kaip
t™ tLietuva
.^vo paSi_
_ _ J................
Bet neilgai teko tais daly-HnRei. Visokie mokesčiai Da kitas svarbus rengimo P-nas A. Smetona atsižymi
Itnt
ir dabar komisijos narys sako: “Heik
gražiai.”
gando —
darbininkui pragySmetona ! As čia gimęs,
Įsibriovus Stalino 2audo
atsisakė
nieko apie jį nežinau ir ne- najai armijai Lietuvon ir ją
drabužius, tai gavo civilinio pateko _i sovietų
apveik džiuma iu užsidarė ant vi
įa įeikalo žinot, žmona ir okupavus, p. Smetona, vieį 1.
darbo. Dabar jie turi pa- ianktas, o dabar kenčia po kojomis aukštyn. Nieko kito ,_acjos o ūkusios įsitaisė ma- Negana to, čia da jsivyramotma barė, kam kišu na- ^on gelbėt Lietuva, paliko
ų
okupacija.
Išskyrus
i
iš
to
papliauškos
ir
nebuvo
^j
nas
’
j
r
sumažino
darbininvo
ta
m
tikri
agentai,
Kūne gus Į Smetoną. Heik su juo!
Rankamai civilinio darbo ii nacių
be globos. Ministeris
dilba.
komunistus, visos lietuvių galima laukti. Mat, pas mo kų skaičių. Didžiuma maipat dalinėti darbu= Aš norėjau tik gaut publi- pjrrn> Merkis da bandė “vavažinėjosi
šalaviejus pradėjo dirbti organizacijos t»riklauso_prie 'na toks jau principas: “Me- npi-in ičvuyinpin i b’tn< mips.
o—U.
....
.
. dą” vytis, da bandė kalbėt
kareivių paltus. Pradžia
Kitas gailisi perdaug pi- iam:
“Vade, ka darai?
na sunki. Darbas nelengv
nigų sumokėjęs uz tuos. ku- G-vžk! Tu žudai" Lietuva,
Bet darbininkai mano įpra- Kilmingai paminėti Dieni- n,ų, r.ui:e uems nieianis pa- jj-g^adėjo. . ............... ....
įie neturėjo, o pne Smetc- Giyžk! Prisiekei Kauno Ka
šia ir dirbsią toliau.
vos 25 metų jubilėju, vasa- ikės. Tik bėda, kad tokių miegoj už nesumokėtus mo’-^ketas. Jei užmokėsi jų nos sėdėt norėjo. Da kitas tedroje ‘Vardan Di evo ViŠimaičio dirbtuvė irgijrio 16 d., Webster Hali sve-; durnių jau nedaug Brookly- Recniu= o katri<
pa,?p. organizacijai $20
$2' ir da pri- stambus rengimo komisijos s=galinč;o’ saugot I ietuvos
piadėjo diibti uniformas, iainėje, 119 East 11-t’n st, ne randasi. Brooklyno lietu-ko"
Darbo turi iki valios. Kaip New Yorke. Programa bus viai susivienijo ir komunis- ye.
kurie skyriai aimanuoja,‘labai Įdomi, dainuos keli tų Šerai lietuviu organizaci-vž
kad nieko" neuždirba.
chorai ir bus operos solistų. Gose nupuolė iki tiek, kiek kalbama, kad ir pašalpa bus nev a darbininkų labui.
Įjau j Rornięp;a ka(j Smetonai
jjalieki... Gryžk.
Riaubos dirbtuvė dirbai1 Apart dainų, bus
geriausi
į
Stalino
rublis.
nutraukta.
Jei
taip
bus.
tai
Ssi? Cl^ntonictis* pntHrciHU.
TTHZint
vnclns ds
i)3^***
- i
Vyt KatiHus
uniformas, ir dirba gerai.
kalbėtojai, valstybių atsto__________
_______________ įi’ ir visa laika sėdėięs su <.Dar(Įė — ir jau Berlyne.
Juškevičiaus dirbtuvė pra-ivai ir vietiniai aukšti valm
ta mano tikra pavardė, tai ka Prakuckienė, Auna S. juo—pažinau. Tas Smetona
OAK FOREST, ILL.
kai kag
jog Kenausįs> Petras Valūnas, niekam kredito neduos, nieį "abar Amerikon.
dėjo dirbti jurininku palto- džios pareigūnai. Tos iškilkus, kuriu medžiaga" labai niės bus filmuojamos judo- Ne tiesa buvo parašyta apie ir tas slapyvardžiu pasiiašy- Juozą: G. Barštis, Barbora kam gero nepadann?. Jieško 'F ^Kalcio musų išeivijos
kieta ir sunku dirbti. Juške- ’^ems paveikslams,
šią įstaigą.
tas raštas yra maro darbas. Masalskienė, Stasys Vidu-Tik neišmanėlių. Tik jam ^enybę, erzina musų visu'ynenoriu,
vieius skundžiasi, kad jis To jubilėjaus rengimo ko- Nors aš nelabai mėgstu Taigi
^a1^ .n
^?°.riU’ . kad mano. nas, Cecilija Mamanauskie- dirbk, tik ii gaibink, tik ji- menę, Kelia be įeikalo var
negali išproduktuoti tiek, misija mano, kad kiekvienas per spaudą kitus kritikuoti ir oiauSaJ Chicago mane į- ne, Baltrus Suopis, Genovai->ai viskas, o kitas nieko ne- GUSkiek jis manęs. Darbininkai ’ietuvis, kuiio kultinėj da1 žinau. kad prieglauda, tai tartų ir męlagiuir pavadm- te Navardauskienė, Jonas reiškia. Ir kada reikės rasi- ^Amenka irgi buvo prie: i
Kai D ’ezidenb s
nusiskundžia, kad jie galėtu [dega Lietuvos meilė, turėtų ne vieta kitus kramtyti, bet
. As nieko ntAirsinu n Dalba. Marijona Milickienė,įsakyti, kokios valdžios Lie- užpulta.
šiokį tokį gyvenimą daryti, būti tame parengime ir iš kai atsiranda tokių, ką paras!"am?, !ie-),R ’-lu- Antanas Urbonas, Kazys tuvai mes norime, tai mes. Rooseveltas vedė su japo
Rimkunas, Motiejus Balan- philadelohieč-'ai, ra^’saky-ra^s pa įtarimus Wa'hin/rliet mašinerija esanti prasta, i girsti liaudies dainų ir iš- lašo netiesą, tai norisi atsi- iai siu°mi ir uzbugiu.
tone. Japonijos smakas D
Mičiulio siuvykla jau ant- klausyti musu kalbėtojų, ku liepti.
Jonas Rusteika. la, Juozas Voveris, Magda- sime, bet ne Smetonos!”
rą sezoną dirba kareiviškus ne nušvies Lietuvos padėti
Iena Valiukienė, Helena MiO banketo pii miliukas Pafalu šoko ant Amerikos,
ilgus apsiaustus. Darbinin- ir kas ios laukia po šito Ra Šių metų “Keleivio” 2- WATERBURY CONN. keliunienė. Katrė Slesevi-j labai apgailestauja, kad tu Ar prezidentas Rooseveltas
am numery tilpo korespon
j į ė jęs p/.D
Tvsliavą
nubraukt
kai dejuoja, o ypatingai ki- ro.
•lene, Pranas Gribinas.
_____
~1______
_____ bė-ro užsienin, oalikdamus
dencija
apie
šią
įstaigą,
bet
Pirmoji musų karta grei
senių dėjikai, kad jie nieko,
-------nuo banketo programom: savo sali be vadovvbės? N
man
rodos,
kad
jos
autorius
tai
nyksta.
neuždirba.
Komunistu “kadr’l’us” ir
nėra šios Įstaigos matęs, nes
Matulio dirbtuvė turėjo]
Brooklyno lietuviai,
Šie lietuviai bei lietuvėj
jis
nieko nepasako apie
nebloga pereitu metu sezo-] T .
. ,
. „ . .
mirė
1942 metais:
ną. bet dabar jau stovi ir ne-, Laetuviski komunistai į- negrus, kurių Čia yra apie
400, ir visi jie kartu su balMarijona Rudokienė, Pradirba.' Matulis mano gauti ;Pu®^e ^esPeGcl-!.G1L ^1<?
tais
valgo,
gyvena
ir
miega.
nas
Vokietaitis, Petras Bi i-,
uniformų, ir geresnės rūšies!“^'me^1? Vu,;<? Paviri?
negu mu^u kiti lietuviai kon-' L?etuX°.s, P®11 lot^Ts-.
Taigi girdamas šitos prie- džius, Uršulė Stanevičienė, siute (jauna/, Agniesna jam Kryžių, sumanėm auKtj lenkiasi. Tai kai), galima
traktoriai įgauna.
!<*orai arnoto net “Lie.uva, glaudūs tvarką, korespon Veronika Monika Sruvienė, i^ertske-vičienė užm/ š a au paiinkt. Kitaip, nobuturne Kooscvcltsi lyc^nti rric Sro£turėję su kuo tas dideles iš- tonos? Toks palyginimas,
Lapašausko dirbtuvė dirmusu.
Bet neilgai dentas kiršina žmonių nuo- i Juozas Stanevičius, Ona tomcbi iaus nelaimėj.
taiką.
įžeidimas Amerikos preba civilius drabužius ir viso-i!le .
Gnmą giedojo,
Grigienė, Petras Povilaitis, čia pažymėjau kurie žuvo laidas padengti.
kias uniformas. Darbas esąs; ai?.bk 19W meia^ Stalino Toliau korespondentas sa Antanas Šaknaitis, Franė1 prtftmnbiliam nelaimėle ir! O p. Z. Jankauskas ocr zidentui.
gana sunkus. Kiekvienas ži- ain^!.a
J1-0 ko, kad chicagiškiai Romos Barčius, Morta Kazlauskie- kurie jauni mirė.
P. M. į “Vienybę” ir “Amerikos
P-nas Z. Jankauskas su
ponas skirtingas ir jį reikia I?ra^e^° Kaiobuską šokti. katalikų kunigai visiškai ne- nė, Monika Mačiulienė, Agi Lietuvį,” pasiraitojęs ran- savo “filozofija” taip toli
skirtingai dirbti, o tas vąrgi- Kada Hitleris su Stalinu sirupina prieglaudos pavar- nieska Banzeviču nė, Liudas
v ORCESTER. mass. kovės, visus ba a, sagtiz nužengė, kad nejaučia, kaip
na kriaučius.
j
l!e geliais. Tai irgi netiesa, nes Kirminaitis, Juozas Žilionis,
duoda, kunigams uodą akį, pat? save žudo. Smetona suTai maždaug tokia oadė- ?uk?v» u,z,talk« ,su U?,1*™1 katalikai mus lanko ir do- Juozas Žukauskas, Anelė
draugija* bara, jų viršinin- piudes lietuvius išvažiuos, o
tis lietuviškose siuvyklose. V sltinte oe egaeijas A ash- vanų atneša, ir mes nesam Jasinskienė, Mikolas Jurkcikus
“politiniais maniiakais” mes likę turėsim gyvent. Ar
CANTF’'y
Visos turi darbo ir dirba. ingtoną pikietucti Balta ii girdėję. kad kunigai butų vičiu?, Stasys Sinkevičius,
s vadina, p,ano sarmatina, bus tada malonu pažvelgti į
Juozas Babinas. Mikolas
Operatorių stinga, o ranki Namą. Bet kada Hitleris už tam priešingi.
j kam oer ‘Keleivi” “netie- akis tiems, kur uos dabar
iie
Geibiemoji redakcija, aš Kriaučiūnas, Joną-Mačiulis,
niu kriaučių ir prosininkų, puolė.. Staliną,
.
t virto A-.
VIETA MALONI IR SII.TA
>sa” lasau, sidvgina ’u “Lais- ijs vadina “politiniais maniyra palaidų, nes uniformomsipieĮ'lkos
Datuotais.
Tai nebūčiau šito rašęs, jeigu Diena M. Kauneckienė, Ona
Visokiu Gerino. Alau*, vė ” įaudonnoįn Me*kiu ir jakais?”
okia
musų
komunistų
trum
korespondentas
butų
padeSaveikienė.
Ona
Rimkunieuzeius. rankiniu knauciu ir
sako: “Tie. kirie Smetonai
Bronė SkruuskaTė.
prosininku beveik nereik’a. na istorija. Žinoma, jie jos :ęs no savo raštu tikrą savo nė, Ona Lideikis Perkins, gardžiai pagamintu Val neprita’’a. tio rinki t ietvvos
gių ir Užkandžių.
vardą ir pavarde, ale jis Da- Petronė Jasinskienė, Ju gis
Bendrai,
New
Yorke nemyli...
nenrik’ausomybei žlugti.”
Pirkit Karo Bondsus ir StaraKELEIVIS’
Čia
jrannRipji
ir
rirašo
slapyvardžiu.
O
kaArmonaitis,
Adomas
Pakuį
Dabar
musu
komunistai
Tuo
tarpu
nhiladelpbiekriaučia’ dirba neblogai.
pae.
Kas savaitę įdėkit » ;uo«
l.t • , **«»• 'ą
Tiesa, civi'inių drabužiu ma- sukauia už “tarybų” Lietu dangi tame pačiame pusią- lat-Pakulaitis, Antanas Mat- :
čiai p. Z. Jankauską žino nemažiau kaip dešimtą savo
ž;au siuvama, nes vyriškiai vą ir jos “valdžią.” kuri sė py tilpo ir mano korespon- jošaitis, Petronė Kerevičie- 1 90 MIDI.BŪRY STREET jka:Do nerimta žmogų. Da uždarbio dali.
- • -k. Kmi KK. M XSS.
I netaip senai jisai piršo StaDėdės Šamo armijoje gauna di Maskvoje, ir šoka jai “ka- dencija, po kuria yra padė- nė, Vincas V. Kliši?. Agnieš- '
ladcct
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Ketvirtas Puslapis

Alijantų Karo Vadai

DR. TF.YI

hsiEll.

Dr. T. Hsieh yra pasižy- kad daba: tereikia tik Įpilti
•nėjęs Kinijos diplomatas ir karšto vandens.
Laitu aukštas mokslininkas.
Prisimindamas Amerikos
Jis via giliai studijavęs li- ir Kinijos draugiškus santiteraturą ir žinovas Įstatymų, kiavimus, jis aiškina:
už kuriuos turi keliatą dak- —Amerika buvo piimutitarato laipsnių. Jis kalba nė šalis, kuri pripažino Nanangliškai su Oxfordo akcen- kino valdžią. Ir Nankinas,
tu. Kaipo diplomatas , jis žinote, buvo pastatytas žmoyra buvęs kone visose didės- gaus, kuri mes vadiname di
nose šalyse pasiuntiniu, o džiausiu Kinijos architektu,
dabar randasi Jungtinėse Jis yra Henry Murphy iš
Valstijose,
kaipo “good- Chicagos.
\vill” atstovas, ir rašo knygą
Dr. Hsieh mano, kad At
lanto čarteris duos oriento
apie valgius.
Turėdamas liueso laiko (rylų) kraštams daug paDr. Hsieh rašo virėjoms, lengvinimų ir apšvietos. Aknygą. Jis esąs Įsitikinęs, merikiečiai, anot jo, da ne
kaip Konfucijus pasakęs, žino, ką kiniečiai yra nu
kad geras maistas yra rak kentėję ir kiek jie dabar
tas i sveikatą — ir Konfuci kenčia.
Kairėj stovi Įeit. gen. Joseph Stihvell, Amerikos ginkluotų jus
gamindavos valgius. Be
Jis aiškina toliau:
jėgų vadas Kinijoj, o šalia jo--gen. Sir Archbald P. Wa- to, šis
—Po 1950 metų Kinijoje į
mokytas
kiniečių
dak

vell. vyriausis alijantų armijes vadas Indijoj. Amerikietis taras mano. kad geras mais- nebeliks
berasStihvell šiomis dienomis buvo nuskridęs iš Kinijos i New tas suaitina žmones į gėrės- čių. Daug bemokslių,
nesanitariškų
apDelbi (Indijoj) pasitarti su gen. AYavell’u.
ni tarptautini sugyvenimą, linkybių jau tapo pagerinta, i
R t b • vva u HnioAi Bananų žievės jau nesivolioJ
Nutiesto daugi
KARUI PASIBAIGUS, PRASIDĖS DI -Betkaipyrasukuueeių:
DELĖS STATYBOS LAIKOTARPIS. cap-sui. -JIS buvo pakiau-^eiį Motevs kojų nebe.
---------------•
—Ne ne’—jis sušuko ^P*3- Jos
balsuoti, buti
Kaip bus su statybos pra- iki šiol da nebuvo nei pajų^įraukdamas — Toldo Vėjais. Opiumo valgymas
mone Amerikoje karui pasi- dinti. Kiniečiai prašys Amekain ^,° buvo jau veik prašalintas.,
^dJs^o^ s^pas^yd^^
§13.600.000,000. Kone 80
nuoš. sitos sumos išleido federaline vaidžia, statydama
fabrikus karo reikmenims
gaminti, šiais metais tokių
darbų bus jau mažiau, o ka™ks.”aA!K,1Sprai1Wė's1Stoda
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matuotų galimybių.
Vienu žodžiu, karui pasi|jajgUS prasidės didelis sta.‘o......... . ,kuris
.... kadtęs
tybos ,laikotarpis,
keliata metu
-_______

amęrik^iais .dogais
i kinų valgyklą užsisakyčiau
čap-sui. tai kiniečiai pamaišėjęs g
proto. Aš noriu, kad Imerikiečiai žinotu tikra virtuvės

^^į“
Tautų Sąjungoj.
DhJsieLman,°‘Aad j*1'
r?a!-i non" JV*
gu Kinija gautų 1 000 aero‘lan^' įP0"’-1.3 bu?! suml^
ta.lkl seka!’cl° iudens‘ Jl?

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Tąsa)
Vienur ir kitur dėjo Į mirusių bumą mažą
plokščią sidabro gabalėli, abiejur rasdavo
didesnius, mažesnius kalnelius, supiltus
mirosiems atminti. Ir viename, ir kitame
krašte buvo paprotys mirusiųjų kunus de
ginti ir žemėje laidoti.
Toliau, tiek Eurazijos žmonių, tiek
Amerikos indėnų turėta visuotinio tvano
idėja. Amerikiečiai tikėjo šitą įvykį, kuris
viską išnaikinęs, išskyrus keliatą išrinktu

mės, bet. greičiausiai, bus atvykę, bent jų
dalis, iš Rytų Azijos, tai šitą teoriją palai
ko visi žymiausieji šių laikų mokslininkai.
“Ir aš laikausi šitos nuomonės,” — rašo
Hubertas H. Bancroftas savo veikale “Native Races of the Pacific States.” “Aš nei
kiek neabejoju,” — rašo garsusis moksli
ninkas Humboldtas, — “kad Amerikoje
atrasti paminklai iš žilos senovė ir kiti da
lykai, kaip laiko skaičiavimo būdas, Įvai
įųs mitai, legendos ir pasakojimai, yra vi

ja Be to ameėlSį ^ži’u^į (3,

P™ >
Azijos; iš šitų panakilimą atatinka seniausiu Europos civili- ?un?« "sku jog žiloj senovėj tarp tų dvie•• pažiūras.
r
jų žemynų butą susisiekimo.
zacijų

žinios
Amerikos
, Anie
...
,aboriginus
„
•
> kol
has yi a miglotos, daug esama pi iet a au-,aI?.C11- tviriinimų. Tik tiek ais 'u n diąsiai
?annl.a tel8d- EE žmogaus Amenkoje buta
aKm?ns gadjne). Tai t\n ma arehologija: geologijos mokslo duomenys rodo.
Tiek vieni, tiek kiti savo tvirtinimus no
jo gyventa P^toeeno (t. y. senojo

Tačiau esama autorių, kurie šiais duomenimis nėra patenkinti ir tvirtina, kad
sito žemyno žmonių rasė nėra kilusi iš bendio kamieno, bet atsiradusi iš skirtingos
šaknies ir kad ji gyvenusi lygiagrečiai ir
nepriklausomai nuo euraziečių

ii įrodyti neabejotina faktą esant. Kaip le< >,,:° Pen°de> epochoje.
ten bebuvo, bet ^ena’yra aišku, būtent tai.
Pa^“!10
,S™me,s
kad Amerikos žmonės, kuliuos
lna^to;iau nesiekia, kaip Naujojo. Is kitos

Kolumbas, yra turėję svetimųjų įtakos, PL,'e': galime būti tikri, jog Amerika nėra
nors sunku pasakyti, kada į šitą įtaką jie amonių gi minės lopšys, nes . antį opoidų
pakliuvo.
'
| (žmogui giminingų, beždžionių) veisles
Imigracija galėjo įvykti iš šiaurės va-1 ?'?'ne c'ona! ng?tbU'T Tą faktą patvirkarų, Beringo jura; iš šiaurės lytų—Atlanb.Uat“aį„•* gk2čnu°duom env*
tu; iš Ramiojo vandenyno salų galėjo juos , 1
evoliueininku tvirttaimu rvšvs tani
atnešti laivuose vandens srovė; ir, rasi, iš
'L* L
»t^dab^K^.
>”4

_..1S^,aIPeriM<fiiaL byvo .pasidavę sveti- Paėtnas^V^^tom^amtl tomų veikale
mai įtakai, aiškėja iš šių faktu:
„„a
___ * r ~ n. i
Ispanijos baskų kalba eskvara turi daug
and Govemment of tne United
panašumo į kai kurias šiaurinėsi Ametukos ' Amerikoj buta kelių rasiy Seniaasia
kabas. To o p p
,
P taLka gyveno Andų pašlaitėse. Jie, regis,
Keliūtas Patarimų meną o ne čajwui. .
f“_j„ bukite arsenalas indėnų
prof. Forschammens tvirtina e^rna tarp b(Js atkeiia B A-P
į panašu!5j
ivokie.
yra
geriausi
pas
yj
es
turime
žmonių
jėgos
Amenkos
ir
uralo-altaiskujų
kalbų
;
oIus
*
labii
didelis.'
Bokudų ir
kryzė statybos pramonėj? 1 Automobilistams.
kinus valgiai, kažkas pa- japOnaj negalėtų išsilaikyt:
Amenkos toutų (P^panų■ atylumą
t
ffiminės
labaį
Tokių klausimų buvo pa- K reikia žinoti kad žie. klausė.
. .
nei agtuonių mėnesiu. Toki kalendomis buvo toks paį. kaip ir indų,
fepanai atv-.ko . ‘A^erika vietos
—Pats geriausis valgis io miestui 1.000 aeroplanų
statyta H K Fergusono ftrlaiku neį klu ne,ainlž.
kmų ir jap ų. _
J
indėnai savo išsitavivinimu skyrėsi į dvi
mos prezidentui. Jo organi
vra migdolu vištiena su ana- *
L’
1 ZN ZN V O I
nkoj,
daran
a
c
#
braižiniu
kur
dideles
Ž™pe3: vieni buvo civilizuoti,' kiti
zacija pritaikyta
.D^Zmonrų^arta
pbarbataį,
gyvenę nomatUšką (kįajokinžinerijos
nežinomas. molio darbiniai, obebams, todėl
air^ikoVsantv’arka7mėne" Meksikos astekai, Centralinės Amerikos
gali nusimanyti
oK
jJaiko ^ntvarKa (meneKolumbuos muiskai. Peru ir Ekvąnegu kas nors
«iSr-30
dienų,
metai
—
36o
dienos
su
pend
^
o
kvicha
[V Bolivijos aiman^C
ką jis pasakė:
šiltesnėse
vietose
turi tipk Haiiff
hėdn žmonė
oavn
<^r’
va.din^r??f;dienio rytą' man paskambi-; kiomis tarpkalendorinėmis dienomis)—
Žmonių buta įvairios spalvos ir nevieŠiais metais statybos dar- aut0roobjHaisg žiemos laiku
cTŽ Jž.4?“?..!—051?° imto1*- Ji.paklausė: ‘Ar. viskas kaip senovės Egipte.
ūgio bei fizinio sudėjimo. Bet čia
Tkh Vra?’ A< <nnrLtnn
bų bus mažiau, bet jų užteks automoniliais žiemos laiku, skoni. Be’to, kinai valgo da
Kad Amerikos indėnai nėra vietinės kil- nodo
nieko
ypatingo. Klimatas, gyvenimo bū
Jfe
duoda
jiems
tokių
pataĮ,
keptus
tyžius..
kurie
labai
iki prasidės didžioji statvba
das,
maistas
—visa tai daro Įtakos Į fiizinę
su vėzeliais.
.,tcanol, ‘taipk t
.,a- ji
;;
PASVEIKINTAS BUKI
po karo. Tai gali buti už me- innų:
foni-., .... tinka
l!.nk^ su
važeliais, Pas
ras juos.;,.
juos. jr atsakiau
Tada
žmogaus
prigimti.
tų, už pusantrų, o gal net ir -• ' •
. auni-j'' --)S'a( o; gahma gaut1 ir klau- ,k]auSę. ‘ar jjg kalba anglis- , Pasveikintas buki, nelauktas likime.
Šiaurinėj Amerikoj ispanai atrado im
už dviejų, bet didžioji staty- j i j
?ime
^
S
ji-i
r
i
!kai?’ aš atsakiau, ‘jis biskį Išnešęs laivus Į negrižtančią srovę
periją,
kurią jie sugriovė, ir civilizaciją,
ba tikrai ateina, ji neišven- .l,ltnrnnu,-i;, F ~n ^xvprL..
. ~lx0(e1 tkplomatas laso ka]ba\ Tada ji paklausė, ar Krantų žiburiai atsitolinti ima—
kurią taip pat sunaikino. Tai buvo aztekų
P-iama Reikės iuk at<tatvr “dtomo™Iiau* 'ti užveržtais virėjoms
knygą?
;; neaalėtu narikalb^ti sui
giama. Keikes juk at.tatyti stabdžiaig (brejkajs> Gajj
TOfiėl kad kinu mai<- -1 T* ~Av?" i i - U Tik tu, tiktai tu prie šalies tebestovi.
imperija
ir civilizacija. Pasiekę Pietų Ame
sugriautąjį pasauli, ir mes nri-_
—• odei, kart kinų mais ;r,o. As atsakiau, kad ji daO
man
vis
vaidenosi
vieškelis
lygus
riką,
jie
toj
vietoj, kur dabar yra Peru res
ameiikiečiai turėsime pri“•
5 \ - nonom tas V1?us padaro Kinijo.- bar kalbasi su juo. Ji, matyt,
publika. atrado kitą imperiją, inkų. su ypa
statyti proto jėgų, kurios ži‘L,
'draugais. Mano draugai no- biskutj susimaišė, nes nebe- Per lauką, kur saulėje grūdas subręsta.
Jaunystės
sapnam
su
bangom
susitikus.
tinga
organizacija ir aukšta civilizacija.
no kaip tokius darbus pla- -- ?• t
‘
~
žinoti daugiau apie ki- žinojo ka sakvti. Ji atsipraKrantų
žiburiai
ima
putose
gesti...
Inkai vertėsi žemdirbyste, turėjo drabu
nuoti, organizuoti ir vesti.” *
’
RU v algius — ryklių sparir pasiklausė, ‘ar Kinijos
žius,
ginklus ir Įvairius Įrankius. Švietimo
Vistiek. kur beslinktų minutės iš lėto.
Fei susnas numano ketu?’ Jei /,enka ,va^uoti le- nus asparagus, kuriuos mes pinigai dabar yrasu skylėrergu^ona^ numano Ketu
fiais apgaiuslu Keliu, neva- vadiname dragono barz- mis?’
Vistiek: vienumoj, ar svaiginančiam šoky— reikalus tvarkė valstybė. Moterystė buvo
nas statybos fazes kurios žinokit greitai ir laikykitės da,” arbapupu daigus, ku—Arsu skylėmis?____vie- Išmokei mane jau nieku netikėti
privaloma. Valstybė buvo padalyta Į ketu
rias provincijas. Buvo puiki kelių sistema;
gali_ tęstis iki
me^ų. vienodumo. Jeigu staigiai riuos mes vadiname “uodų nas klustelėjo.
Ir juoktis mane tu iš visko išmokei.
pakelėse turėta užeigos, arba viešbučiai,
J!5..?!3.?.1?3
sustosit, arba staigiai “užsi- antakiais.” Skamba juokin__ 0!__ nusiiuokė daktakontinentų statybą: Ameri tosit ant gazo.” visuomet gai, ar ne? Žinoma. Mum; ;a«.—Ne. be skylių. Matote Ar vesi dabar Į kaitros viešpatystę,
priimti pašto pasiuntiniams ir žymesniems
Ar
grįši,
kur
žiedas
pas.
vandenį
žydi
—
kos. Afrikos, Europos ir ralės Įvykti nelaimė.
valdininkams. Kraštą puošė vienodos sta
kinams taip gi skamba juo- Kinijos pinigai niekad ne- Pasveikintas buk! Nes tu niekad neklysti:
. Azijos.
tybos pi lys ir šventovės. Mokėjo inkai
3. Jeigu slidus kalnas nė- ,ki^L k”omet jį\sakote, buvo tokie pinigai, kaip jus Tai aš, tai tik aš. betikėdamas, klydau.
dirbti užtvankas ir tiltus. Buvo gerai išau
Afrikoje statyba prasidė ia labai status, užvažiuot kad Jųs valg°tę ‘ hot dogs suprantate. Jie buvo tik meVenancijus
Ališas.
gusi
tekstilės pramonė ir metalurgija. Ag
sianti tuojau, kaip tik “A- nebus sunku, tik privažiuo ir geriate “cock’s tails,” kas talo šmoteliai. Versle jie
rikultūra buvo gerai pastatyta. Turėjo akšies” spėkos bus tenai sunai jant prie jo reikia Įdėti grei reiškia “karšti sūnys ir buvo ir yra dedami ant svar
ŽIEDŲ TILTU
veduktus (vandentiekius) ir irigacijos
kintos. žaliavos Afrikoje ti i antrąją gyrą, važiuoti, “gaidžių uodegos.’*
styklių, kiek reikia jų at
(dirbtinio laukų drėkinimo) kanalus. Lau
Krūtinėj
su
viltim
skaidriausia,
vra tokios pat, kaip Ameri- reikia vienodu greičiu, povą- Dr. Hsieh sako, kad jis sverti tam tikrą vertę. ‘ (p >
kams vartodavo trąšas—guano. Nusimanė
širdy su džiaugsmu neribotu,
rikoje, bet tenai nėra fabri liai, ir nekeisti gyrų iki ne- apie politiką nieko nežinąs,
apie astronomiją. Metus dalijo i 365 die
Kai rasos tik žiedus išprausta.
kų tai žaliavai apdirbti. Pa pasieksit kalnelio viršūnės. ' Jo butas yra puikiai papuoš WPA BUS VISAI LIK
nas ir 12 mėnesių. Mokėjo išskaičiuoti sau
Nueitum
šviesiu
akių
plotu!
stačius fabrikus, beveik vi
VIDUOTA.
tas religiškomis statulomis,,
Privažiuojant
prie
tralės judėjimą, mėnulio užtemimus.
sus reikmenis, kuriuos mes
Kalnais
šalimis
atsistoję.
Šių metų gegužės 1 rtieBet kitais žvilgsniais jie buvo labai
dabar gabenam tenai iš A- riko žiburių pradėkit auto°™sną bus likviduoto viešųjų
Kaip
kraujo
puta.
minkštos
žaros
tamsus.
merikos, bus galima paga- n ob,, stabdyt nuo P^lnėtos paveiksiais į. Kinijos darbų administracija, žino-,
Maištingai sukilti vilioja
Bendra pagrindinė visų Amerikos indė
minti ten pat. ant vietos.
Jaunystės
pagairių pažaruos.
i didvyrių autografijomis nuo ma kaip “^VPA,” kuri krynų religijos forma buvo ne kas kita, kaip
Tuomet nereikės tiek daug 5. Pradedant judintis iš Sun Yat Seno iki Chiang zės metu organizavo viešuoAk. rodos, krutinę praskleistum,
fetišizmas—stabu garbininma?. Monote
laivų. Kadangi mes ruošia vietos, pradėkit labai povą-! Kai-Sheko ir jo paties namų sius darbus bedarbiams.
Į
ją
tas
aušras
susipiltum
—
izmas, — vieno Dievo idėja — jiems buvo
mės Europos invazijai, ku- liai. Taip pat labai povaliai Fukieno provincijoje. Pa------- ;-----Ir
eitum
ir
eitum
ir
eitum
nežinomas
dalykas. Jų manymu, visas pa
i iai reikės labai daug ginklų sukitės aplink kampą.
klaustas, ar jis yra susitikęs SUSPROGO ’ BULGARIžiedų
neapmatomu
tiltu!
saulis
yra
persunktas dvasios esme, kuri
ir kitokių karo reikmenų, ---------------------------- įsu Kinijos karvedžiu, atsa- JOS PREMJERO NAMUS.
Venancijus
Ališas.
savo noru at?kirai gali apsireikšti bet ku
tai jų gamvba Afrikoje bū
PAVANDENIUI.
kė:
•
žinios iš Istanbulo sako.
rioj vietoj. Indėnąs jaučiasi esąs nuo’atinėj
tinai reikalinga.
—Taip. Mes esam susiti- kafi Sofijoj bomba sugriovė i
PRIE ŽYGIO.
Tavandeniui
nuplauks
nesuskaitomų dvasios veiksnių Įtakoj.
Kai ateis taika, tuomet
kę.
Pirmu
kartu
mes
susitiBulgarijos
premjero
BogdaEi.
jaunime!
Avangarde
tu
kovos
gyvenimas, kome Tokijo mieste. Chiang no Filovo nama.
Grumtis su jais jis yra bejėgis, todėl turi
j-rasidės trečia statybos fa pavandeniui ir mes;
Drąsiai
kelk
žibintą.
nuolatos budėti: aukomi; ir maldomis išsitada buvo studentas Japoni______ *___
zė—Europos atstatymas. Ir o kas įspės Į kokį krantą
Tegul eina gandas musų vėliavos.
melsti jų palankumą, kad nenutiktų kas
kuo ilgiau karas tęsis, tuo kuri vilnis išmes ?
jos kararliškoj karo kolegiLIKVIDAVO 11,000
Tegbl judina mus.
bloga. Šita jo baimė verčia ji t'keti burti
didesnis bus atstatymo dal
joj. Jis per metų-metus žiJAPONŲ,
žygis
naujas
—
jau
pradėta
mus
kova,
ninkais ir pasiduoti visiškai jų kontrolei.
bas. Europa bus fiziškai ir Ir kas tikės, kad buvo meilė, . nojo japonų gudiybes.
Guadalkanalo saloje amejau
iškeltos
gairės
—
Jie nieko nepradeda be maldos aukų.
finansiškai išsieikvojus, ir kaip tas ruduo gili,
™
namai’ daktare. rikiečiai išnaikino jau 11,ne už kalno ir gadynė mums nauja,
Žinoma, šiuo žvilgsniu nedaug skiriasi
pati atsistatyti neturės jėgų. jeigu dabar nei vieno žodžio
i
-Mano namus japonų
japonų. Ju beliko tenai
ne
už
kalno
laisvė
!
ir baltieji krikščionys, o ypatingai Komos
bombos sudaužė į šmote- tik 4)000 kuric ali but su.
Tą darbą turės atlikti Ame- surasti negali?
Tik į žygį! Ei, į žygį mes drąsiau—
katalikai. Jų bažnyčios juk taip pat pri
‘
hus.
lika ir amerikiečiai.
_
.
doroti
į
10
dienų.
Tegul
dreba
priešas.
statytos visokių stabų, kuriuos reikia gar
i ai kas is to. kad saule juoksis, Svečiai labai Idomavosi
Tegul
eina
mus
kova
kaskart
smarkiau.
binti. O burtininkų rolę atlieka kunigai.
^Ketvirta statybos fazė bu.; Kad gaudys spinduliais,
JUNGTINĖS
SALYS
PA

Kas
kad
sutemos
dar
—
Skambin'mas varpais, smilkymą; durnų,
arbatos indeliu, kuris yra
Kinijoj ir kituose Azi;os jeigu tavęs atgal sugrįžti
Laisvę
ir
gerovę
musų
rankos
kurs
!
šlakštvmas vandeniu, žvakių deginimas,
padarytas iš žalios spalvos SVEIKINO ČILĖS RES
kraštuose. Tenai reikės ne jau niekad nebeleis?!
Musų
žygiai
šviesą
PUBLIKĄ.
keistais rūbais apsivilkimas, rankų kilnomolio.
vien tiktai atstatyti tai, kas
milijonams
po
tamsias
lūšnas
paskleis
I
jimas, klupčiojimas, staioymąsis prie al
per karą buvo sugriauta, bet Ar kas tikės, kad buvo meilė,
—Tai yra 800 metų senuVisos Jungtinė- šalys nutoriaus—ar tai ne burtai? Gal kiek kito
reikė? apimti ir tuos plotus, šviesi kaip saulė ant dangaus, mo puodas, — daktaras tarė. siuntė Čilės respublikai pa- ir pažinsim tiesą—
kios foimos, negu indėnų burtai, bet viskurie iki šiol da nebuvo iš- J^gu nei vienas savo laimės
Jis išbuvo musų šeimoje sveikinimą, nutraukus jai kad pasaulį apvalyti nuo skriaudos
tik
vargdieniai
gali.
,tiek burtai!
vystyti. Kinija yra milžinišsparno nepagaus?
per šimtmečius. Jis yra tiek santikius su ‘ Ašies” valsty(Bus daugiau)
A.
Jokiibenas.
Nellie
Pridotka^.
j
prisigėręs
arbatos
kvapo,
bėmis.
ka šalis, o jos tuttu šaltiniai(
qqq

No. 5. — Sausio 27 d., 1913 m.

Penktas Puslapis

BOSTON.

Aplink

Žinios iš Okupuotos Lietuvos

Guli Vokiečių Lavonai

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

(Gautos aplinkiniais keliais)
VOKIEČIŲ DEKLAMACI
JOS APIE “OSTLANDĄ.”

LIETUVOJE VEIKIA SE
NI ĮSTATYMAI.

Vokietijos įeicho komisa- Panaikinti tik bolševikų
Kas sužinojote mano brolį. Joną
CĖSNA, tauragiškį, Zuikelių kaimo,
, “zakonai.”
1 iatas “Ostlandui” leidžia
nuo kurio neturiu žinių nuo pereito
tai sričiai laikraštį “Deut “Kauener Zeitung” skel
karo, prašau pranešti šiuo adresu:
Sr. Petras Cėsna, a-c “A. L. Balsas.”
sche Zeitung im Ostland,’’ bia vokiečių generalinio koCasilla de Correo 303, Buenos Aires,
kuris
pernai
minėjo
metines
Argentina.
. ,
_
... misai iato potvarkį dėl Lie
ji ukaktuyes.
Ta pi oga laik- įuvos teismų veikimo. Pagal
Pajieškau Jurgio Baisiaus. kuris
rastis įsidėjo Reicho komi- jj principe veikia Lietuvos
nesenai gyveno Philadelphijoj. Ra
šiau jam laiškus, bet grįžta atgal.
saio Lcnses, generolo leite- teismu santvarkos įstatymas,
Kas apie jį žino, arba jis pats. malo
nės duoti žinią man šiuo adresu:
ranto Braemeno ir kelių keistas 1933 m. liepos 11 d.
•
A. Gailius,
kitų sveikinimus, kurie bu- yajp pat veikia teisė, buvusi
’ 46 Summer st., Bridgewater, Mass.
savo pažiūromis į Lie- salioje iki bolševikų okupaPajieškau sesers Zofijos Kaupie
tuvą. Pavyzdžiui, Lohsė sa- cjjos? jeigu neprieštarauja
nės. Kilusi iš Ukmergės apskričio.
Pagirių parapijos. Vaidiškiu kaimo.
vo sveikinime^ issire.syė: vokiečių patvarkymams.
Ji gyveno kur nors Kanadoje. Susi
Jis (tas laikraštis) įsreisk'a jg. Lietuvoje veikusiųjų
tuokus su Viktoru pivorunu. Kilusiu
iš Panevėžio miesto. Kas ją žino, pra-j
mums, vokiečiams, tų didįjį teismu panaikintas Vyriaušau pranešti jos adresą.
(Cf
pasau.inį procesų, kurį mes Pjas Tribunolas, kurio vietą
Uršulė Streme kienė
16 Waverly st. (rear),
kasdien sekame jo skiltyse ržima Apeliacijos Rūmai,
Brighton, Mas*.
ir kuris mus visus giliausiai Reikia pokyti, kad bolPajiškau pažįstamų Jono Dobrovol
jaudira. Ostlando tautoms įevikai buvo panaikinę viskio ir Frano Lapinskio. Abudu iš
jis rodo Vokietijų, Adolfo sus Lietuvos įstatymus; jų
Kaunijos, Plikių kaimo. Girdėjau, kad
seniau gyveno Milwaukee, Wis. Jie
Hitlerio Vokietijų...
vieton jie buvo įvedę Maspatys ar kas juos žino meldžiu pra
Kai 1 Kranz, okupuotų Ry- kolijos įstatymus.
nešti man jų adresą.
Adelė Sadauskaitė
tų spaudos šefas, savo svei'_________
I 3210 Victory ave.,
Racine, Wis.
kinime kai toja senų vokie_________
ŽMONĖS NEPATENK1N- OKUPANTAI GRŪMOJA KAUNE SUNKU GAUTI
Pajieškau pusseserės Elenos Rudie
REDAKCIJOS
čių daina, kad praeityje Pa- ŠVEICARIJOS LAIKRAŠnės, kuri iš Lietuvos yra kilusi iš
TI NACIŲ RADIJAIS.
DAKTARAMS “YPATIN ELEKTROS LEMPUTĘ.
baltijis sudaręs “patvarių jjg APIE LIETUVOS NEparapijos. Alsių kaimo. At
ATSAKYMAI Skaigių
GAIS TEISMAIS.”
siliepk, sesule, jei dar gyva esi.
PRIKLAUSOMYBĘ.
“P*“*3“ Z®“®* „J?
Europos sudėtinę dalį,” iš
Elektros lemputės Kaune
Stasys Paražinskas,
Ostland” aprašinėja
ko
sekų
uždaviniai
-.......
-r-tokie
——
-----------~at- ev^riinia ižmnonh’c ;te VTT
------ — “OstKauener Zeitung,” Kaudavinėjamos tiktai tiems, jonui Valinčiui. — Visi
36 Štagg st.,
Brooklyn, N. Y.
eiciai: “Reichas vėl perima
lando radijo stočių, viene- ne leidžiamas nacių laikrašatneša išdegusias lem- laiškai užiurin dabar nėr-uTui daroma
•
• v
Až’ Antanas Paulauskas, pajieškau
Baltijos pajūrio erdvės va> “*«“ “"j’.,
nų metų veltame, sukakti, fe, praneša, kad komisaras
Lai oaioma, nnrint
norint eina,
nes pneso
submanncs
savo sūnų. Vincento ir Frenkio Paudovavimų ir įgalina šios
nuskandina
nemaža
laivų.
,193fo
.
„
. ~ .metais gyvveno Irvmgtone, N. J.,
ties gyventojų jėgas naudin
JeigU toks laivas veža paštų, dabar nežinau kur. Jei kas juos žino,
gai pasireikšti. Kartu su vie^^
.
.. - v..
_____ _____
_
tai aišku, kad kartu SU juo arba
j'e PatAntanas
>'s- malones
atsiliept šiuo
adresu:
Paulauskas,
tiniais gyventojais vokiečių paziajų Britaniją. Kriti- paskyrusi savo įgaliotinį,
gydytojai “be pagiinLEWISTON, ME.
Georgetovcn, Pa.
žųva visi laiškai. Gali but R. D. 1,
vadovybė stato naujų Ostkažkokį. Hans Knęglėr. Lai~do>, d^da liudymus, liudi- Lietuviai darbuojasi gra kad dėl to ir jūsų laiškai ne Aš, Elena Barčiutė, pajieškau save
landų'ir, po kelių šimtmečių
]p? atvaizdų. jančius, kad ju pacijentas
nuėjo. Siuntiniai taip pat I kūmo Antano Baltrušaičio ir krikšto
žiai išvien.
Eleonoros Baltrušaitytės. Se
atsiskyrimo, jį (Ostlandų) kikrasfas pastebi.
Bntų qas nacių radijusnmkas at- įerga, kuomet
ištikruju
jis
_______ .
...
gali žūti. Čia nekaltas nei dukters
niu gyveno Campbell. Ohio. Jie pa
vėl veda galutinai i Euroreikalų ministerį- vaizduotas šturmininko SS reserea
toki
darba
iis Le\vistono lietuviai turi su- paštas, nei Raudonas Kry- tys arba kas juos žino teiksite atsi
neserga. Už
Už
tokį
darbų
jis;
s
1
jos
nutarimas
liečiantis
Bal^formoje.
neserea.
u
z
toki
aa.oa n
Elena Kušleika.
jegrūmoja daktarams “ypa- darę komitetų Raudonajam žius; kaltas yra visų pirma liepti:
Ii. D. 1,
Georgeto wn, Fa.
valstybes rodo, kad Di
____ _______ prisipa__
Bet tai yra tuščios naciu
tingai________
teismais.
Kryžiui remti ir visi dirba priešas — Hitleris su savo
cieklamaci.’os. Juk jie bus džioji Britanija yra nutarusi zįsta, kad vietos gyventojai
7.
, ,
. .
vieningai. Prie to komiteto <rauia
APSIVEDIMAI.
Jis protestavo pnes gydy-p,ikIauso visos vietinės lie, .
.
ės nesrarbmeai
sumušti ir turės
negarbingai yesti‘maidymo politikų dar \okiecių ladijo programo -----į^i .
j
---------Chicagos
skaitytojui.
Pajieškau gyvenimo
draugės, ne
trauktis iš visų okupuotų
jaunesnės 48 metų ir ne mažesnės
Nuo
kiek
r
5 pędų. Turi but bevaikė. Platesniu
kraštų, taip kaio jų pirmtanuo
kiek:
žinių suteiksiu per laišką.
(5)
kunai turėjo trauktis po pir
S T.
kas lieka Į 38 Fįrst ave., New York. N. Y.
mojo pasaulinio karo.
mokės- ;
IŠRADIMAI.
VOKIETIJOS STUDEN
KELIATOS
TĖS SIUNČIAMOS
« a
1 RUšIV OYOtpLĖS,
nnn
daug įvairių Ligų. užpatentuotoj
VOS DARBŲ DIRBTI
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
i
viu Šeimynoj.
“Deutsche. Zeitung im Ost
Grynos
pajamos
yra
visas
: 1.
NITO DANTŲ GĖLIMO
Įjiaudanski
land” rašo, kad
darbininko uždarbis. Biz (for Tooth Ache Irritation and HardMAISTO SPEKULIAN
of the Gims). Prašalina užsivykusi gausi
nieriaus grynos pajamos bus cning
pa
TAMS GRĄSINA MIR
vietryjimą ir sustiprina Smegenis
Komitetą
nenčių grupė, kurių atlydė- stralpsnvJe
kuris dirbo'kas Heka apmokėjus visas ar.t ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
dėl kai kurie programos nuTIES BAUSME.
pus.
Apsireiškus nesveikumui tuo
>1
1'* 1 fl P 1( > IŠ
zyF ieQiel/in_
jusi Vokietijos studenčių p
b
j
iam
Galiui,
suaidėjo
iš siu kirynin
biznio ioloirloc
išlaidas. RBet
išaiškin- jaus
pavartok Miracle M. J. S. OintPabrėždamas tų faktų, kad meriai
esu
perduodami
Yok?e«ųastudįntfe^—’ bolševikams iš Lietuvos be- dviem kalbom. Pasak laik- Vokiečiu aikraščiai Lie- eineju: L. Baniulis, Juzefą ti visas taksų smulkmenas ment for Tooth Ache. Sučėtiysi dan
dingi

štai

ką

Vieną

dažnai

reiškia

tokių

punktų

kartojami

parodo

ši

pranešimai

nuotdauka

iš

iš

Rusijos

Stalingrado

fronto,

kad

apylinkės;

“fortifikuotas

čia

guli

tik

vokiečiu

vokiečių

punktas

lavonai

ir

buvo

išmėtyti

sunaikintas.’

jų

ginklai.

»ti

no

tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma
žesnė—50c.
NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IE
JVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldyir aštraus Kosulio. Kaina $1.0C.
Keleivio nu įmoNO.
3. MIRACLE M. J. S. SALVE
nuo Old and Frjgh Sores. Šita Mostis
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kuric
turite senas Ronas, kurias Skauda >r>
REIKALAUJI DARBININKĖS
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus
lietuvj farmerį reikalinga apy bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vcti i darbe) stovyklą.
pereito parengimo senė moteris, našlė ar suaugusi mer čių, Išbėrimų, Pails, Sains. Gėlim<
kartus per dienų.
gina. Gali atsišaukti per laišką šiuo Ausies, nuo Užsišaldyir.o, Žaizdų
ciamieji daioai tiuKsų taip į
$70.55. Taigi
Taigi iš viso adresu:
J. Gerdenis,
' Burnoje arba Nesėje, bile užsivietrytrijų ir šešių mėnesių. Laik musu komitetas pereitais R. D. 1
Richfield. N. Y.
jimą, Nudegimą. Sumušimą, Skau.
NACIAI NAUDOJASI
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio
raštis*
mini
vienų
tokių
sto-!
'^2'
metais
yra sukėlęs
BOLŠEVIKŲ NACIO
REIKALINGA MOTERIS.
įvairių Odos Ligų. Kurie turi Egvykių Palemone prie Kau-. Raudonam Kryžiui $121.65. Moteris ar mergina reikalinga prie ir
zimą, tai pažymėkite. Speciališkai
NALIZACIJA.
lengvo namų darbo ir padėti prižiu- Pranešimą gausite, šitos mostis, tei
no.
Ginklas prieš Vėžio Ligas.
Šiu metu sausio 3 d. buvo rėtJ, vaikus?. .Užmokestis gera.
Laikraščiuose buvo jau ra“Kauener Zeitung’’ gių
Telefonuokit: ASP 2644.
Kaina tik $1-00. Maž.esnė—50c.
šyla, kad visus Lietuvos tur sina, kad uz nelegalinę pre metinis SLA 31 kuopos susi----- I Šalti orai ateina ir jie atneša <iau'• ligų.
Bukit pasirengę apsigynimui.
tus, kuriuos bolševikai buvo kybą busią baudžiama net rinkimas sv. Baltramiejaus
Reikalinga
I Geriausias ginklas apsigint tai M. J.
nacionalizavę, naciai dabar mirties bausme.
salei. Nauja kuopos valdy MOTERIS AR MERGINA, Gali j švilpos Miracle Ointment: No. 1—
ir su mažu vaiku. Dirbt nedau nuo Dantų: No. 2 ir No. 3—nuo įvaiba išrinkta is siu žmonių: but
ima kaip Sovietų Rusijos
giau kaip 4 valandas į dieną, 5 die rių ligrų. paeinančių nuo Šalčio.
nuosavybę. “Kauener Zei- UŽ VIENĄ ŽODĮ DU ME- Juozas čereškevičia, pirm.: nas į sąvaitę. Duosiu 1 ar 2 kamba Reikalaudami Gyduolių siųskite ir
pragyvenimą ir $10 ar daugiau į Pinigus Money Orderį arba Čekį ne
■Antanas
Daunis, vicepiim.; riu,
tung” dabar praneša, kad
JAI KATORGOS,
T . .
savaitę, bet turi mokėt duoti grąžos mažiau kaip $1.00.
Kurie abejotuLiudvikas Baniulis, prot. (čenčiaus) iš doleriu. Darbas pasto- mėt Gyduolių Gerumą tai duodam
vokiečių komisaras paėmė
7 .
„
Geo. čižauskas
<5) 'tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes
savo žinion visti’ Kauno naKauenei Aeitung laso, :rašt.: Stanislovas Eismon- vus.
1458 W. 15-th st.,
Chicago. III.
|—vieną mažesnę. Vartok tą mažesne,
...................................... vokiečiu
ypatingasis ^ finansu rašL. Eiena Bu.
kad
neatdarvk didesnės. Jeigu nebusi užReilcalinoa^ Darhininlras
grąžink
didesnę į llk
10 per
die-.
čionienė, iždininkė; Jonas KeiKannga,
uarDininitas ganėdintas,
nų ]ajko nies
alitrauksimc

iančios “darbo tamy
Rytuose.”
Matyt, šituo budu

r »n

i »<xiįacict

tiai uu

uu

•

i

•

•

*

ištinę
Kaip žinia. Lietuvoj studen- lakius,os uz
tai atsisakė Vokietijon va. valdžios formų,
žiroti į “darbo tarnybų” ir BANKAS “OSTLANDO”
todėl vokiečiai uždarė abu
PINIGAMS LEISTI
du Lietuvos universitetu—
“Deutsche Zeitung im
Kaune ir Vilniuje.
Ostland” cituoja Dresdeno
MIŠKO DARBAI PRIVA Banko pranešimų, pagal kuLOMI VISIEMS VYRAMS. ri esą numatoma įsteigti speLietuvoje išleistas įsaky cialini “Ostlando” pinigų
mas, pagal kuri visi vyrai emisijos bankų. Šis bankas
turės vykti miško kirtimo Įeisiąs “Ostlando” pinigus,
darbams. Kiekvienas vyras kurių vienetas busiųs lygus
turėsiųs pagaminti 25 kvad- vienai vokiečiu markei. Talatinius metrus malkų. To- čiau minėta? laikraštis prie
- - - -...................
-

)UVO

tankus, maršalka.

šis, pamatęs į ti amyajų įneinantį sužeistų vokiečių ka
reivį, sušukęs: “Štai ateina
kita vokiečiu kiaulė.”

. mistras.

tas negalės nusipirkti malkų, minimu.

Pagautas Priešo Orlaivis Smigo į Laivą

“SPECIALĖ KLINIKA”
KAUNE.

Iš vokiečiu laikraščių ma
tyti, kad Kaune yra Įrengta
specialinė 'vokiečių klini
ka.” Jos adresas — Trakų
gatvė, kur anksčiau buvo
Dr. Gusevo privatinė ligo
ninė.

Šis

lė

vaizdelis
vokiečių

sprnpdė

I

įi

parodo

orlaiviai.

Vaizdelio

kovą
Kai

šiaurės
vienas

tolumoj,

iš

Atlante.
orlaivis
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I

Vežant

buvo
matosi

Rusijai

pašau

tik

a.-,

gink’us.

ta.

durnai

iš

jis

t«.
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laivo

tiesiai

laivus

i

laivą
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NAPOLEONO RŪMUOSE
ĮTAISĖ NACIŲ LIZDĄ.
Vilniuje vokiečiai pavedė
nacių partijai vadinamuo
sius “Napoleono Rumus.”
Tuose lumut ? * busiųs Įreng
tas sies pai; > centrą?. Bol
ševikų laikui- juo.-e t uvo Įrengtas k< n’nistų pairij< "
centras.

ANT VIŠTŲ UKIO. Reikia, kad
galėtu pataisyti kas reikia prie ukio
Korespond entė. ir dirbti prie vištų. Darbas pastovus
----------------------ir geram žmogui gera vieta /lirb-i.
f IFTI T\ZII I I A 1 CVZŽ*C .Altprogos išmokti vištų ūkį vesi.i.
U1E.ILJVIŲ L/\l3Vt,3 IV1 I - Atsišaukdami Įritinai paduokit savo
amžių, pažvmėkit kur dirbot pirma,
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
kaip ilgai ir kiek reikalaujat užmo
WAUKEGAN, ILL.
kesčio.
Jonas S*evensonas
298 High st..
Randolph, Mass.
VALDYBA 1<»42 METAMS.
PIRM.—.Juozas Mačulis.
RAUMENŲ GĖLIMAI,
906 Prescott st., Waukegau. III.
SKAUSMAI?
PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia.
Greit »i palengvina tuos skavranMM Pain733 Lincoln st.. Watikegan, III.
I.KpeJleri*. kuris vra rteSėtinu linimentu ir
PROT. RAST.—Susana L. Gabris,
ku.j naudoj* tūkstančiai žmonių.
Vi. i IS
jo
730 McAlister ave.. Waukegan, III milijonų bonkinHij p.« duetą, kas LuJ
naudingumą. Rr'kaLufc:t ♦ k.ojo
IžD.—Kazimieras Vaitekūnas.
Pain-E x pellerio
Inkstu art
( ’ųf \
dėžutės.
3
726 Eighth st., Waukegan, III.
FIN. RAST.— Emilija Kernagis Bros P A I N - E X i* E I. L I R
111 McKinley ave.. AVaukegan, III.
KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis.
Sveikata—Brangiausis
G. Grinius.
T urtas.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.
SVEIKATA LIGONIAMS
Susirinkimai būna paskutinį nedėl
Pamokin* but Sveikai#.
dienį kožno mėnesio, 1 00 v. po pie
Gydymas visokių ligų šaknimis.
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th
Augmenimis. Žievėmis diedais. Sėk
ir Adams Sts.. IVaukegan. 111.
lomis ir Ij>r>n’« Joje t,-lna 7’ J vardn
visokių augalo lietuviškai angliškaPetronėlė Lamsargienė
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia*
ligas gydo ir kaip reikia vartoti
T’ ’lniVn»i visokiu
nuo
•m / tu
ir r.uo knulų ereli tuo (Prašau iš n mados stambu nešiu-f
Kanados dn!rri> dabar tik sn ren’" »
tTj’iti C.aMr-.’p. Gv^\ft>o
tuo
ri/nn. Kn^io turite k»»k»uM Kaina su prisiua-imu <1 (M) Pinigais
«vejk "n. k k r<>pki* f'g <fu4»* iu fjors ger.iaii-ia siio-t, M, ney Orderiu, arba
popierini dolerį laiške Adresas; (-)
;»a:<«4uTa »r
tenkinti,
PEi. LAMSARGIENĖ
PAUL MIKALAUSKAS
143 Athcaa Street.
1814 G. Water Si., Piiiišdeiphi*. Pa.

KO. BOSTON. MASS.

siuntimo kaštus—20c.
(-)
Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA
Miracle Ointment
Broad Str. P. O. A. Box 73.
HARTFORD. CONN.

TIKRAI GERI
PREPARATAI
j ALEXANDER’S
| CASTILE OLIVE OIL
J SHAMPOO
i padarytas iš tikro• io Castile mnilo.

J

.
•
{
I

U. S. P. Išplauna
pleiskanas ir visokius kitus n« švarumus ir sustiprina
oda 5<le. už bonką.

• ALEXANDER’S HAIR
•

REFRESHING TOMC

ir Oda Gvdančių k risto
5 Mišinys. Paž.ymėtirn gyduole dėl
• plauku šaknims ir Odos gydymui.
• 30 centu už bonką.
. prisi,int
Pjisižym" sav,
,lalis Su‘čiam per rasta
’ v ienytų Vaksti i;

• Aliejų

ALEXANDER’S C O.
4
|

414 W. BROADwA/
SoUTii BOSTON, MASS. i

Še&as Poslapi

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

Mados Ateinančiam Pavasariui
&
i!

No. .1 —• Sausio 3? d., 1943 m.

Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYKI? SAVO DRAUGAMS “KELEiVį” KAIP
DOVANA 2343 METAMS. O “KELEIVIS ’ PRIDĖS
NUO SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.

i

na’... šiam vardui paskirta
dovana... Rodos, taip sveti
mam, senai laikrašty maty-i
tam
vardui—mano vardui...1
Bostono Cocoanut Grove
nelaimė davė suprasti kiek
Nenoriu ištarti tik tą nu
yra reikalinga kraujo plaz nešiotą. taip paprastą žodi Į
ma gydymui nuo apdegimo. —ačiū! Nuoširdžiai norė
Bėgyje pirmos sąvaitės gy čiau savo dėkingumą išreikdant apie 150 ligonių buvoa šti gerb. B. Gurskienei, kuri
reikalinga sunaudoti virš į paskyrė dovaną už rašinėtūkstančio puskvorčių krau-j-ius, ir tą dovani
raną kiek ma-į
jo kad išgelbėti tuos, kurie čiau “Keleivyje,” teko lai-į
nors baisiai apdegė, bet išli- •mėti ---------------man. Dar nemačiau doko gyvi. Daktarai iki vieno anos. bet man vistiek, ar
liudija, kad jei Bostone ne doleris, ar gėlės šakutė, ar
būtų buvę gatavos kraujo moteries artistiškais pirštais
plazmos, tai Cocoanut Grove ^dailintas rankdarbis. Man
nelaimės mirčių skaičius bu- ! ištiek, ar dovana, ar pasitų pasiekęs virš 600, vieton enkinimo mintis, ar žodis,
500.
į _.r akies žvilgsnis dėl mano
Bostone buvo kraujo plaz- .aidu parašytų žodžių, man
ma paruošta todėl, kad Rau-į -ištiek...
’
* •
donasis Kryžius virš metai, Dėki
gcvb. g Gurs.
laiko alga. įsteigė stoų, kur i;ienei £ d<)už wkj
nuolat kiauro Garėjai duoda os geruma ir peiskaitvma
kraujo gydymu, sužeistųjų.
« .^ūiėlių. Dėkinga a j
karo lauke ir ant laivų )u-! isom kurio£ skaito «ano
rėse. Ta banka kraujo, kuri Kom’
nintis. Nekartą aš esu ma

DUOKIM SAVO
KRAUJO.

Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aišku
rcirr. ą, pri T:i $2 metinei “Ke.civio” prenumeratai, ir pažy
mėli, kok.r. k .yĮ.aa tam skaitytojui ar skaitytojai arba jums
nusiųsti. (Po vasario 1 d. “Keleivis bus $2.50.
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Ga
lite pasiiiaaK aa visą DOLERI- Mes nusiųsime jas nurodytu
adresu ir patys apmokėsime paštą. Tai bus “Keleivio” dovana.
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite u; $i.3t\ tai 30 centų reikės primokėti. O kas pasi
rinks knygų už £2.00. tas turės primokėti $1.
šia' cia paduodame tas knygas, kuriu mes duosime dovanu:

AR BUVO VISUOTINAS
IVANAS?

ĖMĖ IR ŽMOGUS.
"te-i-i ii '.n. g..s . a

Bažnyčia -ako. kad buvo, o moks
las sako, ka.i nebuvo Jeigu buvo, lai
kaipgi Nojus butu gaičjęs surinkti j
kelias dienas v.u-isj-, gyvoms,
'kurie gyvena išsimėtę po visų ėmės
kamuolį? Ki.'p j'- gr.\jo tu
gyvū
nus prastoj s-.vo a,'.: 1 s. tavimi?

Iš kur ėmėsi tiek vandens. tad visa
žemę apsemtu? Kur tas vanduo da' bar yra? Kaip iš Nojaus šei’nyros
•lalėjo at<ras‘i r - tv: >
/ei d iai
'ir kitu vc>s!ių žmonės? Šitie ir siui
tai kitu klausimų, j kuriuos i.. gali
atsakyti jokis kunigas, yra nuorakiai
lir aiškiai išdėstyti š’tans veikale.
; Knyga be ‘ra’o Įdomi Kas žodis—tai
'faktas; kas sakinys —tai nauja, ku
nigų argumentas griūva 'dek dus ir
'mokslas nuo pradžios iki galo.
i Kaina ......... ....................................... 25c.

• c

r

/a

1

abai p amo.

>1 sivn įsi. I aip

g; rno žiloje sen.vėje, kaip
k<-. ii.» .1 jraoita ir kaip civilizaosi. Daugelis paveikslų įvairių ra,ių žmonių, vyrų’ ir moterų,
žarna
............. ................................ 25c.

TOKUS DIEVUS ŽMONĖS
’ A«P.iNO SENOVĖJ E?
Paitašio.' kny g ':- beti vių
i .;ol <ia nebuvo. C;i apisbyta ke
bus dievus garbino senovė.-- indai bet
r:j. nai. eg.ptėnai c uii-Lti, asyrai,
iai barbarai ir tt.; tąjtP l‘e 'l‘e_
'•
a ii: i .
<•••- jie
'■*•» o ir ko. t
••
tik u. r u .menėmis turėii'ęir* ta 1! • 1 lunai t '..mant'.
t
ra t.;?! tikėjimų istorija. $..00
l; j;. se aa'l.w apdaruose .. $1.25

LIETI VIŲ ŠEIMYNOS ISTO M EGI VISA TAI NYKSTA?
RIJA JUŠKEVIČIAUS
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
.<nonės kulia pei anri.s'.’ šį nitri
DAINOSE.
lo ant; politiškai-ekonomišką klau-

1 uostančiai sužeistųjų mi- adžius pamenu,, vardus ži-:
Jei nori ži: ■ •;>.
s. ; -..
u
iiu- aiškina garsais Vokieti’-*? <0rė laike paskutinio karo to- 1&u_ Mano kaltę, be atsi
viai gyveno, tai ui .ai-.ik si'5
?
lab.e.niok/at) teoretikas Kari Kauts' gų. Iš ios sužinosi. ka I vyrai ,ur. jo ty. Kaina ...................................... 10c.
šis vaizdelis parodo, kokios i us moteriškų drapanų mados it einanti pavasarį — viskas
tikt kad kraujo perleidimo prašinėjimų
prisipažįstu,
daug pačių, o žmoi*. »s po kelis vyrus.
trumpa
ir
aptempta.
technika nebuvo išdirbta. i;?d mažai rašau, neatsakau
Labai užima".'.’, ir pamokinanti kny- EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Su paveifcsla:s
Kaina .... 5f»c.
šiandien Įleidimu kraujo su- i jums. Bet ateityje stengsiuo———————————————————. į ga.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
Audeklo apdaruose
laugybė straipsnių, juokų ir tt.
žeistiems mirtingumas nuo . į rašinėti daugiau, pasida- PRASIDĖJO DEŠIMTUKU Nori paliuosuoti vyrą iš ar- turėtų buti koncentracijos
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.
sužeidimo ar apdegimo žy- i-nti mintimis su jumis.
j
MARŠAS.
mijos teismo keliu.
stovykloj... o gal kartu ir jai. BYLA DETROITO KATALI
BIBLIJA SATYROJE.
KŲ SU SOCIALISTAIS.
miai sumažintas. Bet tam, J
Sausio 30 dieną pripuola Sarah M. Cascone iš HartTai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
e
,
1
•.
1
1
Dalijant
Detroito
lietuviu
sodalisžinoma, reikalingas žmonių Holl
prezidento gimtadienis. Nuo fordo pasisamdė advokatą buvartoklt cukraus kuponą tams plakatus netoli r.uc bažnyčios knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
No. 10.
,
Califomia.
to laiko kaip F. D. Roose- Feinšteiną ir užvedė byla
Kiekvienas asmuo tarpe
Cukraus kuponas No. Ši
10 «Į n* *>J
21 ir 60 metų amžiaus, nor- p.cK»ITVKIT MAN mtt
,’ITJ Prezide'?,tV’
valdži«’.
~ taus. Jgi jęs šią knyga niekas nesigai
roolūe crtroiVofLc zrro vUi-Aiu PASKAITYKIT MAN KE- jo gimtadienis yra apvaiks- tai
paėmusi jos vvrą ka- ?‘a geias tlk iki sausio 31 sais teismo rekordais ir liūdi tinku lės. 382 puslapiai. Kaina . — §1.00
mSw^otoŽuX JįTji’Ėv^uSt Č-ja?,aS' W vadinamu įiuomenėn. Ji reikalauja, dienos. Už t» kopon, duoda
...........
--------------------

---------------------------- ------------------------

—

----------

r

dangi aš pati esu davusi
kraujo, tai galiu liudyti, kad
Chicago, IIL
kraujo davimas nedaro jo- Nesenai buvo supiltas nau-įi«
”
sirVUTYTi
Surinkti docimtnka, iKnlo
yvi lint ic
Vandervelde. vertė Vardunas.
A m Pri ko?, begeras.
JJ Z.IU1I1. KJVU IlinVA VtVOIAAlVUfMAl ITT? ITT
_________
_
■ i E.
lftc.
xair.a
m?vėJ--? 'as^aP.as_^et3lv^Ii
yra siunčiami prezidentui i priešas.
Kavos kuponas No. 28, už
^isel^pm-?9e-,a,?:-as,s,^r Waehington4 kaip jo gimk Jeigu taip, tai vieta jam U- j duoda 1 svarą kavos, SIELOS balsai.
buna išegzaminuotas paty-iva Grušiene
(Žiaugaite),
dipnn? dovana Tokiu
o-prpę iki
Puun
abai,Dgražių
ou-= geias
iki vakario
v asai 10 7< dieu«; >i15ii
ir
nreaugybė
.,.„
-i’.vi:o1US1O gydytojo. Visas nulei- plačiai žinomo Juozo Grušo jcudu susirenka tūkstančiai, amerikos
bp^kaiv-rno ^P^tnrT1 gunn Zm°na’
doleriu paralyžiaus palies-i Arba ka
Hans Schtn
be skausmo. Jei tun sūnų Velionė buvo didelė mu-;tiemą vaikams gvdvt
savo meilužę,
ar vvrą militannej tarnybo- 7;koą dainų ir laikraščiu
*‘
, ..
^^eJKaina
c’.su ..................... tuc
ie tai tamstos naaukotas 2 i-7 . ainTų - V UlKrascilD Žmones gali savo dešimdesim- dais.
je, tai tamstos paatiKotas rnyietoja> jaj labiausia pa- tuk sudėti i konverta ir
iebegeras.
GERT IR VALGYT?
kraujas gali įsgelbeti jo gy- tikdavo “Keleivio” Maikis tUKV
. . >.
V•
Valgyt ir gert rei’ a dėl to, kar
wbe
nelaimei įsukus
ištikus. Krau° jtL *Uip
\
nusiųsti
norisi, atšaus nepagalvojęs -r.-.ogus
yynę neiairnei
Krau su STevu
me- gdavo,
nan
’šiuo tiesiai
adresUWashmgto- Franklin
Bet dėl ko gi n^rSi” Dėi • > b” .lgi<
STOKIM Į KOVĄ.
jo davimo stotis randasi ant ųaa net naskutinėmis dieno- U.an’ S1UO aCreSK. <JanKin}
žmogus silpsta? Ir dė'.: o viris maifidl Rovkrmi
Tv^n.n
•
, 1 D. Roosevelt, President of
stas duoda dargiau .-i-čkų. kitas ma
Skaisčiai
raudona
saulė
tekėjo,
iau? Dė’ko žmogui rei ia cukraus.
Mass. Per šį ofisą’mes mie^ikaf5tufėjl jli Malki|U* S- A, Mashmgton, D. C.,
druskos ir kitų panašių dalykų? KoReikš-ama vargą tėvynei mųs—
dėl jam reikia riebalu? šituos klausilai patamausim tamstoms; <u Tėvu skaityti. Perlaido- Visuose didmiesčiuose yra
Užplūdo priešas ko netikėjom:
mus suprasi tiktai iš šios knygutės,
padarydami sutartį. Jeigu tuves draugai kalbėjo, kad susiorganizavę tam tikslui
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
Pavergė šalį, brolius savus.
os-fTir v-r x
ganėtinai lietuvių užsiregist-:ieikėtų iškirpti Maikį su komitetai, kurie ne tiktai
SV ElKATA.
Ki.
uju
patvinus
žemė
tėvynės,
luotų, tuomet galėtume pa-Tėvu ir įdėti velionei į ran- ren^a au^as’ bet tą dieną
Arba tiesus ir trumpas kelias j
Auku nekaltu stūkso kapai...
sveikatų. Pamatinės žinios iš anato
daryti lietuvių dieną ir ben- ixaSj ixa(i jį visados jį su sa- ruo®ia viešus pokilius. sukelmijos, fiziologijos ir hygienos. Su
Priešai beširdžiai viską sumynė:
drai visi dalyyaut. Taipgi su- yjm turėtų.
darni daug pinigų,
taisė Dr. A. L. 'Graičiunas, Chicago,
Rūme ar lūšnoj—vieni vargai.
III., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose
darytumėm visų davėjų są„ . _
. : Kam galima, patartina
audimo apdaruose. Kaina . — §2.50
rašą ir turėtumėm lietuvių . Nabasnmkė Jieva Amen- tokius pokilius lankyti ir
Naikino mielą tėvynės grožį,
MATERIALISTIŠKAS
prisidėjimo prie šio svar- 1:0je. išgyveno 37 metus; A- aukomis remti, nes tai yra
Apteršė sodus, pievas laukusj
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
baus tikslo rekordą. Musų raerikon atvažiavo ji dar vi- be galo svarbus, mielasirVerkia palinkus palangės rožė:
Ši knygelė aiškina proletariato fiadresas, 366 W. Broadway. Pa^ Jauna- Jaunbmis dieno- dingas ir kilnus darbas.
Ūkanos siaubia plačius šilus.
• lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka
1 gimdo pasaulyje į.-airiaasius nuoti
So. Boston, Mass. Tel. ŠOU wis Jieva gyvavo įvairiuo-,
kius, tai perskaityk šitų knygely
Liūdna
lakštutė
sodely
gieda
;
ŽINIOS
APIE
MOTERIS
3520. Mums nesant ofise, se cho™ose. Ištekėjus už
Kalba labai lengva
Knyga protau
Klevo
šakose
šnekas
strazdai...
jantiems darbininkams neapkaimusu raštininkė, p-lė Gren- Jpozo Grušo, kurį visi chicaPati visuomet girta.
nuojama. Kaina ........................... 25c.
Vargšei sesutei ašaros rieda—
delytė, mielai suteiks reika- S'iečlai gerai žino, nes jis vi
Išvežė broli “laistės draugai”.
KUNIGŲ CELIBATAS.
lingas informacijas.
?ur. SroJa parengimuose,' S. E. Gislason iš GloucesJp
jiedu išauklėjo du sunus ir ter, Mass., Salemo teisme
Si knygelė parodo, kodėl Romos
Ilgai gyventi taip negalėsim;
1 popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia
dvi dukteris. Vaikai pasekė apskundė savo pačią Ethel,
Skriaudos, dejonės išplėš jausmus!
išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jo’
tėvų
pavyzdį
ir
visi
groja
kurią
vedė
1936
metais,
ir
Stokim
į
kovą
’
.
Tikiai
tesėsimi
DOVANOS...
-nupuolimas, šią knyga turėtų perant įvairių instrumentų.
pareikalavo
pei-siskyrimo.
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Musų tėvynė vėl laisva bus.
O. V-nė.
iariniVait'® Vnrio
iii mo
(B. Gurskienei ir kitom)
.jaunikaitis,
kurie geidžia, Vari
kad jų
Jai, kaipo dainininkei,
tvirtina, kad parėjęs is
teris, dukterjs ir mylimosios nepa
Tą rytą Gloria ir aš atsi- buvo ir prie karsto s.udainuo- da'bo. visuomet randąs ją j
X nultų i tokia kunigų globa. Paras?
" kun. Geo. Townsen<l Fox. D. D., su
ėlėm, kada saulė buvo jau ta keliate^ liudnu dainelių,’J nesukalbamą. Vie- j
kėlėm,
lietuvino Ferdinand de Šamogitia.
__
1.
•
__
.
.
.
...
*•
...
r»Q
Irmto
i,
rmHanoo
mi-to
cii_
g
Kaina ..............................................
25c.
gerokai apšildžius
musu kurias gerai atliko Algirdas 1
kartą ji būdama girta su- |
prieangio kėdes. Ji atsisėdus Brozis. D ainos buvo tiesiai
. !. mano nosį. ;■
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
pradėjo studijuoti vakarykš- širdį veriančios, ir ne vie- .tą kaite as ją 1 adau su ž
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, nečios dienos juokų puslapį, o r.am ištryško ašara. Daini- -G?rtu nepažystamu vyru, ku- |
gu Amerikoj munšaino. šioje knygeie telpa net 72 “Pzinn Bambos spyaš savo lietuvišką turtą— ninkui pritarė Lietuvos Be- “ nutveręs už ciuprynos iš- į čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoristiški straipsniukai ir juokai. Antra
lietuviškus laikraščius...
nas, prie kurio priguli ir ve- rTieclau laukan.
(paderinta laida. Kaina ................ 25c.
Čia kalnuose, toli nuo lie- lionės vyras.
.
~
...
3
LENGVAS BUDAS
tuvių, lietuviškas laikraštis Atsisveikinimo kalbą gra- *’aunos motino^ tragedija, g
GRAŽIOS
EILĖS,
DAINOS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
ryte, lietuviškais žodžiais žiai pasakė d. Ambrozas.
Oaklande, Califomijoje, 5
Rankius reikalingiausių žodžių ir
spalių mėnesy jauna gražuo- |
pasveikinimas ateina pas v
,
oasikalbėjimų. ši knyga sutaisyta
IR
BALADOS.
mano duris... Aš džiaugsmu . A/,s }
T-laS ^uv0 lė, ^*.0.
Sc. 5
Mrs. Lorraine «*v«..
Aldinge:
taip lengvai ir suprantamai, kad kiekKnyga papmčta bangelio spalvuoto puikių pateiksiu.
vienas gali greitai išmokt kalbėt angsveikinu visus... Klausausi K.ana Pras^a^’.
JievQ ^rutrejatukus, dvi g
liškai. Joje telpa netik atskiri žo223
pns'ap
i
dydžio,
apie
150
įvairia
eilią.
žodžių, patarimu, išsireiškipa^kutni kaitą
■ mergaites ir berniuką. Pc- *
džiai,
bet čieli sakiniai, pasikalbėjiJI PAIJNKSvilNS JŪSŲ LAISVAS NUO
mų, dainų, pasakų... Maiti- f eJ° gražus buiys gimimų ir reit| mėnesį viena
mer.
raju darbo jieskant, važiuojant ku’
nors, nuėjus krautuvėm pas daktarų
DARBO VALANDAS.
nat jus mano dvasią savo pį? daug kai wodoŪp gaiČių užtrožko P° Patalaispas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
Su
A t fonetiškų ištarimu ir gramatika
KNYGOJ'}
YRA
TRIJŲ
RŪŠIŲ
EILĖS:
mintimis...
. G - į’ . “.
Dabar vėl kita nelaimė: moAntra padidinta ir pagerinta laida
Sutaisė St. Michelsonas. PUsl. 95.
Mano akys nubėgo nuo xe^lone buvo visų geibiama. ^na neg^gj antrą mergaitę,
TAUTIŠKOS. ŠFTMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
Kaina ................ >................... »Sc
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
margo puslapio, nuo vardo...
Grušų šeimai reiškiu gi-;paslydo ant laiptų ir nukrito L
AMŽINOS
DAINOS. ..
KAINA TIK $1.00.
Audimą apdarais 81.25.
ant pražydusios rožės pa- lios užuojautos, o tau, dai- žemyn, sunkiai sužeisdama |
«...
.,
Šioj knygutėj telpa 44 geriausių
tvory; kiek toliau matosi vė- nos, muzikos ir skaitymo mažytę, nuo ko toji ir mirė. 5
Jovaro dainų. Jos tinka deklamaciK
tarėte papnoti navų knygynų minėta knyga.
ioms ir dainavimui, kaip namie, taip
nusipirkęs tų knypų pasidžiaugi. Pinigą* geriančia
jo atneštas tuščias popieri- mylėtoja, ramiai ilsėtis šal- Matyt, iš didelio gailesčio ir 9 Kiekviena*
lir susirinkimuose. Pusi. 32........... 15c.
“Mon,, Orderi.:.'’ Popieriniu’ pa 1 imu ’iu’tl tieoGg papraai
nis krepšiukas; dar toliau, tojeAmerikos žemelėje. Tc-: • v i krimtimo, motina para- | rano knnvertA bet roilea aiškiai užmSvtž «avn tr "Keleirm*' ad
INKVTZTCIJ \
ant kalno, balti namai, žy- gul tau paukšteliai rytais pa- šė savo jaunam vyrui atsi- | re^ą ir nepamir&it p;.' -y» uf3 ccntna markę.
i
iii Parašė N. Gusev. Puiki naudinga
dintieji medžiai...
čiulbės, o mėnulis naktį ka-;sveikinimą, užlipo ant 11 1
'
“KELEIVIS ”
knyga, aprašvta katalikų bažnyčios
Mano veidą lėtai nuliejo pą nušvies.
aukšto ir nušoko žemėn. įj 636 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.
'SKX S«{Srd%S£K,-n.S'
Barbora Gurskienė. :ant vietos užsimušdama.
džiaugsmo šypsena—Dova4BOflBBBHSBS8FSflBBHRR?^Ov^7CzO^^^Sr^SflBBB8RnBBBDRPHBBBHBk I puslapių. i^'ins4, .TTrrTT;... įToo
tt?O-

SIELOS
BALSAI

j-

v

i

KUR MI SŲ BOČIAI
1VVEN0?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nis gyveno Rojuj-?. Bet mokslas Rojų
visai atmeta. Mokslas mano, kad
žmonijos ’opšinė buvo šiaurėje. Ir ši
knygs psrody,
teip saąsašEžu
Labai iromus ir pamokinantis
si aityr.a; Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

•ie r g; re; kaip paskui revcliucija
pa« rrė v rš’i. kaip Lietuva lik-is pai ;<>'U-'ta iš po caro v i’dzio? ir kaip p
buv- apskelbta republika. Pridėtas
d’di į s- vviio’as /eml-apis parodo
• b-igtoš nepriklausomos Lietuvos
n’ f--:ns ir : aip šalis yra padalyta j
- ričius Tai yra vienatinė knyga,
ku.- ; ar< do. kaip gimė? Lietuvos Respublika. Čia telpa visi svarbesni do
ktr-entai: Steigiamojo Seimo nutarimai. ta;l<s sutartis su bolševikais,
sutartis su latviais, aprašymas visų
musių st lenkais ir tt. Yra tai r.e
nyga. bet tiesiog žibirtuvas. kuris
apšviečia visa Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ........................ §1.00

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.
Labai įdomus senovės filosofų dalcidimai apie žemės išvaizdų. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok

slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kama ................................................ 10c.

KODĖL Aš NETIKIU
I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
negali tikėti Pilna argumentų, kurių
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės .......................................... 20c.
«,nvnTnr,Al IT>
.’lUčiULUUAI

DEKLAMACUOS.
šioje knygoje telpa daugybė naulabai gražiu ir juokingų monolo^maClJU.
* ĮSOKIOJ*
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
tautiškos, humoristiškos ir laisvamaniškos Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
derinta laida. Kaina .................

SOCIALIZMO TEORIJA,
__
_____ _ trumpais
____ ___ ___ir_______
šis veikalas
aiškiais
faktais parodo, kaip"iki šiol keitėsi
draugijos formos, ir kodėl turės buti
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c.

AI’ARCIO ŽIEDAS.
Ir keturios kito’ apysakos: (1) Nectaitikmtis Vyraa; (2) Žydinti Gina;
,3) Klaida; (4, Korekta. Jose nuro£?rr,a Ka’p žmonės paikai tiki j visokros P™*™’ »>«*“ " “..........

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
METU.
Lietuvos Šelpimo Fondo

leidinys,
puslspiaj. Kaina ..................................... 60c.

šu rašytojos paveikslu, 126

ALI
ALKOHOLIS
IR KUDIKIAL

. .
...
Arba kaip tėvų vartojami svaigifamieu genmai atsiliepia ių vailams. Kas vra arba tikM kada nors

buti
.
nerskaityti

J”*™**

šita knygutę, Kama 10c.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS
KITOS APY8AKOS:
... .. ,,
...

(1) Kenžsitikinti? Vyras; <21 žy-

’"»r*‘*nrna **’” žmonės pai1 ei tik-* i vi-ok u? prietarus
Inrtua ir tt V’ipai
.................... jfic.

636 Bro.dw.y,

South Boston, Mass.

I
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Septintas Puslapi”.

(Stasio sunus), 43, samdinys, 1 6022. Liaudanskis. Kostas. J zio duktė), 35, pašto tarnautoVilnius.
*30, mokytojas, Ingavangis, ši-lia, Panevėžys.
5992. Levandovskienė, Ona. lavotas.
į 6051. Liepaitė. Danutė (Ste42, šeimininkė.
' Gb£3. T 'a-danskierę. C :a. 29. j>o duktė). 14. mokinė.
5993. Levandovskis. Ričardas šeimininkė.
, 6052. Liepa. Algirdas (Stepo
(Vlado sunus). 18.
6f21. Liaudanskis. Alfonsas,'sunus), 12. mokinys.
'
I
5994. Levandovskis, Mūrijo- .'ilnius.
! rag"
1
; •- .nu .i.as blurboa >. L.ej.i..is,
(žemiau dedame Lietuvos žmonių
Cū25
i iarkaiiis
. kevi
gio sunus). 30. arr.diny. Dar
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir
5995 Leveckis, Just:nas(Juc- fius. Vincas (Kazio
. -1. 25
giai. Rokiškis.
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms Įstai- 2O SUnus). 34. oolicijcs varjimn- karininkas. Dzivilišk ...i
6054. Liepinienė. ide’C (Stegoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus jcas įaj-jaj
*
Li ukausk
julius
p,>
duktė). 27, šeiminius L
sąraše lietuvi s kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina į 599V Levelene. Ona, (Pi- (( ' rT-ieliau^^unus)
•>ium-. 6055. I iepinytė, Aldona (Anpavardė, vardas ir, skliauteliuose (), tėvo vardas, paskui am- <jaus 6uklžb rnokvtoja. šakiai. ,
Kauna/ *
įt&no du^tė)) 8.
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są- I 5397 tevcckaitė. Audronė " La72 (Jaukus V
< «\I k6058. Liesis, Bronius. (Jur
rašė pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir , r e....... ,
?
■'
'. ’
1'Jus.-Ec uuuįsj, <.
sunus), 23, darbininkas, sven- gio sunu.>). 50. mokytojas, Jurbaigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
Ameliją tarsgis, Igliškėliai
;y2 : . Lmickienė,
rkas.
'Juozo
oiik
’
c).
4.'.
šsiminiri«
;
2.
6028.
L&zota,
Julius.
43,
po
6057 Liesytė, Stefa (Jurgio
(Tąsa)
į 5962. Lenkauskienė, Elena
Vizgirdaičiai, Baisiogaia.
Ikininkas. Ignalinas.
duktė). 40, šeimininkė.
(Juozo duktė), 29. Kaunas.
5919. i^ebeckas. Tomas (Ta
5999. Le-ickas. Juozas 30
80-58. Liesienė, Marija (Kos
5963. Lenkauskaitė. Aldona
6029. Libeika, Izi oriu- (Pet
urnai rs i. as. Ka u r.as.
do sunus). 80, ukininkas, Gaiito
duktė) 4-5, mokytoja.
.'Edvardo duktė), 6.
10 sunus), -»0. mokytojus Erz
< t >9. 1 c-. įckiene. Petronei,- ...
ievka, Gelvonai.
8059. Liesytė. Danutė (Frc.5964. Lenkauskis.
Leonas
. . • • , - vikas.
Taurage,
„
_ ., * . .
5920. Lebeckaitė, Zinaida. 35,
(Juozo duktė). 35. seimininke.
liaus
duktė). 16. mokinė.
, (Leono sunus). 35. karininkas,
Co3U. Labeikiene, Stase 30.
Kaunas.
.
.
_ . ...
ūkininkė, Galijevka.
6060. Ligmantas. Viacias (AnVilnius.
. ... .
mokytoja, Eržvilkas.
5921. Lebeckas. Tadas, 9.
6001. i.evuk*ene, Rozahja,
auo
sur.us). 23. mokytojas,
5965. Lenkovskis. Kazvs, 50.
Algimantas
75, u- r:. kė. E rnardinka. žas- /f 6031. Lineiks
5922. Leoertavičius. Jonas \amdinvs pavilnvs
Pasvalys.
(Izidoriaus sunus). 7.
(Igno sunus), 25. mokytojas,. 5966 Lenkovskienė, Julija. Įsai.
6032. Libaikaitė, Irę
(Izi- 6031. Limbą, Jeronimas (A60<»2 Levickas. Vincas (Pet
Svyriai. Švenčionėliai.
\6 šeimininkė.
leksar.drc sunus), 33. karini.
doriaus duktė), 1.
5923. Lečickienė.
Amelija
594,7. Lenkovskytė. Vanda ro sunus), 4L ukininkas, Ber6033. I.iberis. Povilas (Ipoli s, Vilnius.
nardinka.
6062. Lingys, Vitas (Prano
(Juozo duktė), 15, ukininkė, <Kazio duktė), 19.
to sunus). 42, darbirinkas. Vii
6003 Levickienė. Koste, 41.
sunus),
27. studentas. Alytus.
B.lgei laičiai. Baisogala.
5968. Lenkovskytė. Marija
nius.
štai kaip išrodo vokiečių kaseiviai Rusijos fronte žiemos
ukininkė.
6063.
Lingienė. Stasė, 18.
5924. Lečickaitė. Felicija (Fe < Kazio duktė), 16.
6034. Libiaukis, Adolfas (Ju
laiku—sušalę, apsnigę ir alkani.
6004. Levickaitė. Irena (Vin
hkso duktė), 9, mokinė.
i 5969. Lenktys. Jonas (Jurstino sunus), 84. ukininkas. Alytus.
6064. Lingys, Vitas (Vito sū
5925. Leičinskis, Aleksas (Eli- »-jo sunus), 31, samdinys, Kidu- co duktė). 14. mokinė.
6077. Linartaitė, Danutė(Juo- (Domo sunus). 44. dailide. PasNuganai, Paberžė.
6005. Levickaitė. Janina (Vin
nūs).
2.
jaus sur.us). Girvitas, Rastovai.
šakiai.
zo du*tė), 14, mokinė, Kaunas, \alys.
603-5. Libiauskaitė. Sofija
co duktė). 12. mokinė.
6065. Linkevičienė. Janina.
6078. Linartaitė, Danutė, 11,
Vilnius.
5970. Lenktienė, Janina (Juo(Adolfo duktė), 1-5.
6091. Linkevičienė, Agota
6006.
Levickas,
Alfredas
40,
šeimininkė,
Šiauliai.
mokinė,
Kaunas.
5926. Laikus, Antanas, 20, :o duktė). 22, šeimininkė,
6036. Libiauskis. Henrikas
-Jono
duktė), 48. šeimininkė.
6066. Linkevičius. Keistutis 6079. Lingė, Domas (Justino
studentas, Kaunas.
5971. Lenktytė, Janina (Jo-1 (Vinco sunus), 10. mokinys.
(Adolfo sunus). 13.
6092. Linkevičius, Stasys
6007. Levickas, Leonardas
5927. Keikus. Jonas, 19, stu- no duktė), 14.
6037.
Libiauskaitė.
Stasė (A- (Petro sunus), 19. studentas. sunus), 39, ukininkas. Bilaišiai. (Vlado sunus). 19. dailidė
(Vinco sunus), 9, mokinys.
dentas, Kaunas.
6067. Linkevičius. Vladas (Jo- Dusetos.
i
5972. Lenktytė. Gražina (Jo
T . .
.
dolfo duktė), 12.
6008. Levickas, Algimantas
no sunus). .'B. kny^vedis. Vii- 6«go. Lingė. Juozas (And !
. H-!“' .1“!*’ .
5928. Leinartas. Kostas, 32. no duktė). 3.
(Vincas).
7.
6038. Ličius. Petras (Petro
'rta
“
’
’
unus),
28,
ūkininkas?,
<luk
je_),-..1’:,*“rb‘T7
agronomas. Pasvalys.
5973. Lentukienė, 69, ukinin- ■ 6009. Levinckienė, Regina, sunus), 40, samdinys. Mirosla6094.
Linkevičius.
Petras
6068. Linkevičienė. Irena. 18. Stiežiunai. Rudamina,
5929. Leinartienė, Aleksand- kė. Panevėžys.
(Vlado
sunus),
14,
mokinys.
(Emericho duktė), 34, tarnaitė. vas» Alytus.
šeimininkė, Vilnius.
6081. Linkys, Jonas (Jono
ra (Viliaus duktė), 28.
! 5974. Leonas. Kostas. 33, ka Kaunas.
6039. Licienė, Ona. 42. sam6095. Linkevičiūtė, Veronika
6069. Linartas. Kostas (Jono sunus). 30. darbininkas. Luk
5930. Lekavičius, Juozas (Si- rininkas, Suv. Kalvarija,
6010. Levulis, Juozas (Jono
Miroslavas.
(Vlado
duktė), 12, mokinė.
sunus). 32. agronomas. Didvy- šiai. šakiai.
mo sunus), 41, Basaniai Kruo
5975. Leonavičius, Motiejus sunus), 39 ukininkas, Paliepis,
6040. Lickevičius. Sergijus čiai, Plungė.
6096. Linkevičius.
Povilas
6082. Lingvičius-Lingvis, Le
nis.
(Juliaus sunus), Krokialaukis, Kapčiamiestis.
(Grigaliaus sunus), 45. samdi(Vlado
sunus),
11.
mokinys.
6070. Linartienė. Aleksandra. onas. 48. samdinys, Kėdainiai.
5931. Lekavičienė, Domicėlė Simnas.
6911. Levulienė. Kazė (Juozo nTs’ Lentvaris.
6097. Linkevičiūtė. Ona (Vla29,
šeimininkė, Japolis, Telšiai.
6083. Lingvičienė-Lingvier.ė
(Juozo duktė), 40. šeimininkė, j 5976
Leonavičius.
6041. Lickevičienė. Marija
Kazys (juktė), 27, ukininkė.
do
duktė), 8. mokinė.
6071.
Linartas.
Kazys
(Juozo
Stasė (Kazio duktė). 35.
)32. Lekavičiūtė,
2
.,9-,^.
L^Ka^iciute, Ona
yna (Juoyjuu- (Antano
(Antano sunus)>
sunus)
2;3> karys
karys.
8012. Liaudaitis, Kostas, 32, (Vinco duktė), 35. mokytoja
6098.
Linkevičius, Keistutis
sunus), 72. ukininkas, Paširvin- mininkė.
zo duktė), 1>, mokine, Kalviau Budkaimis Pabaiskas.
mokytojas. Šilavotas. Marijam- Vilnius.
tis, Širvintai.
j 6084. Lingvičiutė - Lingvytė. (Vlado sunus), 2.
....
5977. Lesevičius, Juozas (Ka- no]ė.
6042. Hckevičiutė. Vitalija
6099. Liolevičius. Pranas. 22,
6072. Linartienė. Ona. 05,Į Aurelija (Leono duktė). 7.
o933. Lekavičius. Simas (Juo- l0ijo sunus), 35, mokytojas, Vem Liaudaitienė, Ona (Juo- <Sergejaus duktė). 14. mokinė
darbininkas,
Ruikiškiai. Viržai.
ukininkė. Paširvintis.
6085. Linka. Stasys. 42. Vilzo sunus). 12. mokinys. Kalviau
einmas
, ....
. . . . , .
..
5934. Lekavičiūtė. Julija (Juo-/
’ lZSus Karolis 74 7°±, ?!”
6043. Liecickas. Kazys 45
6100. Likitas,
Romualdas
6073. Linartas, Donatas (Ka- nius.
-n HnVfi «
I byTo- Lesevičius. Karoli.-, 74,
6014. Liaudaitis. Jonas (Kos- redaktorius, Vilnius.
i
Antano
sunus),
26,
kaivis,
zio sunus), 40, ukininkas. Pa-į 6086. Linkienė - Borisevičiutė
sįrvįntįs,
i
Janina (Jono duktė), 32. šei- Maldžiunai, Adutiškis,
6074.
Linartas.
Juozas
(Ka

mininkė.
6101. Lipinskas, Stasys (Ka(Juozo sunus). 4.
Jokutas (Lju.
,
,. . . ,
.unus^, o.
604o. Lydžius. Joną* (Juozo zio sunus), 45, samdinys, Kau 6087. Linkevičienė. Janina rdio sunus). 47, ukininkas, Daoy.>b. T^*Vnvičiną
ueKancius. Rnnnlns
Kapotas,
do
sunus) 40.
policininkas,
6016.
Liaudaitytė,
Irena
(Kosunus),
38. darbininkas. Aisė nas.
(Liudo duktė). 29. šeimininkė, rinė, Pabradė.
mokytojas. Stakliškės, Alytus. Švenčionys.
sto
duktė),
4.
nai,
Paviržėnai.
6075.
Linartienė.
Gertudė
Šiauliai.
6102. Lipinskienė,
Monika
5937. Lekavičienė. Emilija
5980. Lesnikiene. Stasė (Mar 6017. Liaudanskis, Julius. 81.
6046.
Lielka,
Kazys.
44.
mo'Simo duktė). 36. buhalterė,
6088. Linkevičius. Keistutis (Igno duktė), 43. ūkininkė.
(Juozo duktė), 29. mokytoja. tyno duktė). 35. šeimininkė.
ukininkas.
Šiliškiai.
Kelmė.
kytojas,
šiendainiai.
Kaunas.
(Petro
sunus). 19. studentas.
6103. Lipinskienė. Sofija (RoStakliškės.
5981.
Lesnikas,
Stasys
(Jo

6018.
Liaudanskis,
Antanas
6047.
Liepa.
Jonas,
28.
Pane6076.
Linartienė,
Irena
(Va

6089. Linkevičiūtė. Gražina mualdo duktė), 30, ukininkė.
5938. Lekavičiūtė. Jolita (Ra
sunus),
10.
(
Juliaus
sunus),
48,
ukininkas.
vėžys.
kūbo
ciaus
duktė).
22.
ūkininkė,
Pa

(Petro
duktė), 10, mokinė.
Darinė.
polo duktė). 13. mokinė.
5982.
Leščius,
Kazys
(Miko
Biliškiai.
6048.
Liepa.
Kazys
(Juozo
širvintis.
6090.
Linkevičius.
Vladas
(Bus daugiau)
5939. I^elenas. Eugenijus (Ze
sunus),
23.
vežikas.
Kaunas.
6019.
Liaudanskienė,
Sofija,
sunus),
25.
darbininkas.
Pane

nono sunus). 25, karininkas,
5983. Leščinskas,
Adolfas 37. ūkininkė.
vėžys.
Vilnius.
(Jono
sunus).
33.
samdinys,
6020.
Liaudanskytė,
Irena
6049. Liepa. Stepas (Jurgio
5940. Lelešius. Pijus. 37. ūki
Kaunas.
(Antano
duktė),
17.
sunus)
. 39, samdinys. Pane
ninkas. N. Kišiniškiai. Vilka
5984.
Leščinskas,
.Juozas.
43.
6021.
Liaudanskis,
Stasys vėžys.
viškis.
(Antano
sunus),
15.
ūkininkas.
Vasariškiai.
Kėdai

6050. Liepienė. Marija (Ka-1
5941. Lelešienė, Marija (Ma
niai.
I
to duktė). 31. ukininkė,
Kiši
5985.
Leščinskas,
Leonardas
niškiai.
5942. Lelešytė. Aldona ^pį_'(Stasio sunus). 34. samdinys.
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
Vilnius.
jaus duktė), 12. mokinė.
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalykų. Jis pasako
5986. Leščinskienė. Eugenija
5943. Lelešytė. Elvira (Pi
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
(Jurgio duktė). 28. darbininkė.
jaus duktė), 7.
yra
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
5944. Lelešytė. Dalia (Pijaus '
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
Jonas (Joduktė) 3
5987. Leščinsk,
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butu
5945. Lelešius. Pijus (Juozo no sunus>’
ši.auliaL
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ku
sunus). 43. Guvultuva. Sasnava.
5988. Leškevičius. Juozas
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
5946. Lelešienė. Domicėlė, 30, Antano sunus), 22, ukininkas.
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
šeimininkė.
’
Balbieriškis. Marijampolė.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
tas” išaiškintas.
5989. Levanas. Juozas (Vin5947. Lelešius. Pijus (Pijaus
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada j Pasaalj atėjo
co sunus). 33. karininkas. Pa
sunus). 2.
Kristus. Pagoniška tą laiką vienybė. Pirmieji Krisuus žodžiai
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
5948. Leika. Kazys, 37. mo bradė.
reina ?
lytis 55 kalno? D-ras Reeder sako,
5990. Levandovskis. Karolis
•
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia,
kytojas. Vėžionys. Daugai.
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
f3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
5949. Lemanek. Jadvyga (Jo- (Vlado sunus). 44. karininkas. ,
daroma.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
SKYRIUS III. Ar Jezua Kristus buvo Romos Katal5a*?
Vilnius.
ir dvarpo™3’ ’
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
no duktė), 49. Vilnius.
Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta
SKYRIUS IV. Kaip profeaoriua Pr. Bučys, Kaune Kunigą Se
kad ir labai nori ? "Teisingas Patarė
Vladas
5991.
Levandovskis.
5950. I.enard. Ona. 49. vie
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitų klau imą atsako.
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, a;i\mo kokią
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
esama valstybėje administracijos formą. Aiškindama* tas for
nuolė. Vilnius.
Kokius vyrus moterys my’i? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?”
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik
tokio
kias moteris myli vyrai? Arba ko
5951. Ienčevskis,
Borisas
Kas reikia jaunai merginai žinoti
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
kios moterys neprivaio tekėti? "Tei
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
(Antano sunus), 47. inžinierius,
singas Patarėjas” pasakys jums vis
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš derinto šimtmečio ir jų darbai
dos?
ką.
‘
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai- -ir___
popiežius
Urbonas it
II- 'InkviziŠakiai.
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
KELEIVY’
Kas reikia žmoti, kad vaikai butų
cija ir popiežių prakeikimai.
vesti ?
5952 Ienčevskienė, Ona. 31,
sveiki ir gražus? Ka.p turi užsilai
Norint, kad
pagarsinimas
tilptų
Kas reikia žinoti pirmą naktj? Ši
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai
m
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
šeimininkė.
GREIT, reikia
priduoti
garsinimą
to nepasuko jauniems nei tėvai, nei
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurioa tą revoliucija iššaukė
ginti kūdikį?
admtnlstracijon
nevėliau
PANEDĖ
bažnyčia,
nei
mokykla.
O
įgausimas
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
* 5953. Lenčevskaitė. Jūratė LIO VAKARO. Siunčiant per paš
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tfldnčiujų teturiu apie
(Boriso duktė). 2.
tą. reikia pasiusti iš anksto, kad pa
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
Kodėl kunigams turėtų but už
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, ją pasiirentimai ir pa
tiektų mus nevėliau kaip panedė.
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
5954.
Lengvenis,
Bronius ly.
reiškimai
plačiai
žmonijai
kokių
reformą
jie
rpikaiauja
Dievo
kalus ?
gas Patarėjas.”
Vėliau gauti
garsinimai ) tos
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
(Baltraus sunus), 36, mokyto sąvaitės numeri nespėjama patal1 visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
plnt.
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų pemkaityt tą
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
jas. Kaunas.
neslėpdamas.
knygą, nes joje ras daag reikalingą dalyką lr geri su*sai galės
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
Norint,
kad
garsinimas
nesusi5955. Iengvenienė. Marija Crukdytiį.
mas. Ir "Teisingas Patarėjas” cia
susipažint sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi
Knyga graži, su paveikslais, 223
sykiu
su
pagarsinimu
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
(Simo duktė). 31. mokytoja, reikia sitįstl ir pinigus.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį tr kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
Kaunas.
u
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
sini ma plačios visuomenės, ypatingai reikštą tą reiktą perskai
ar
kitokį
parengimą,
trumpa
prane

Kaip
prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
5956. Lengvenis, Tautvydas šimą patalpinam ui $1.00. Ui dides
tyti. Taip aiškina saro knygoje kun. M. Valadka.
rado
žmogus
ant žemės?—Ir daug-daug kitų Įdomių dalykų.
(Broniaus sunus). 2.
Knyga apie 280 puslapių, didelio formato; spau lt aiški.
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
“
Teisingo
Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
Aadimo
viršeliais,
gražiai
sMabriaėm
raidėm
japtastae
koj
5957. Lengvinas. Pranas (Pra
UŽ pajieškojimus darbininkų, par.
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
gos vardas, KAINA S2.M.
davimui
Ir
kitokius
smulkius
praneno sunus). 45, Kaunas.
dai.” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
iimus, kaina 2c. ui žodi.
StambesTvirtaia popteros viršeliais, kaina SI.25.
5958. Lengvinienė. Viktorija. mėm raidėm antgalvis—,5c. extra.
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
Galima gaut pas autjrių, sekančiu adresu.
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
41, šeimininkė.
“Keleivio"
prenumeratoriams
už
REV. M. VALADKA.
B. D. 2, DALTON TA.
giminių Ir draugu, kai
Patarėją.**
5959. lengvinas, Vacius (Pra pajieškojimus
na 1c. už žodi. Mažiausio pajieškoTaipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir
no sunus). 16. mokinys.
Jimo kaina 65c.
KELEIVIS
5960. Iengvinaitė, Eleonora
Norint
pajieškotl
su
paveikslu,
636
BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
reikia pasiųst fotografiją
ir klaust
•
KELEIVIO" KNYGYNE
(Prano duktė), 14, mokinė.
i
kainos
i
5961. Lenkauskis, Edvardas
KELEIVIS.
636
BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. ti
636 BROADWAY,
(Jono sunus), 37, mokytojas,
SO. BOSTON. MASS.
Ji
Kaunas.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos
Žmonių Sarasas.

sąrašą, kurį sudarė Lietu- nas ,V4a(io :ieRUS), is.

.Savičių,. Juozas
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Kristaus
Vietininkas?
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Aštuntas Puslapis

No. 5. — Sausio 27 d., 1943 m.

KELEIVIS, 50. BOSTON.

Šitie Hitlerio Vežimai Nepasiekė Fronto

RE1K ALINGA MERGINA
Pardavinėti duoną ir keikus bekarnėj. Darbas nuo 8 ryto iki 5 vakare,
Nedėldieniai liuosi. Algos $25 ir bo-

Radijo programa.

Lietuvių Radijo Korpoiacijos programa duodama iš
W0RL stoties, 950 kilociklių.
Sekmadienį, 31 sausio,
nuo 9:30 iki 10:30 ryto,
progiama sekanti: 1—dai
nininkė Ruth Gittziutė ir
pianistė Emma Gittziutė iš
Bedfordo; 2—dainininkai
Elena Repšienė iš Cainbridge ir Juozas Kiaura iš
Dedham, pianistė Edith
Repšytė; 3—pasaka apie
“Magdutę.“
Prašom parašyti atvirutei
savo Įspūdžius ir prisiųsti
šiuo adresu: YVORL. Lith
uanian Program. Boston,
Mass.
S. Minkus.

vietinės Žinios
DĖL SMETONOS SUSI LIETUVAI REMTI SUVA
KIRSTO SANDARIEČIAI?
ŽIAVIMO REZOLIU

‘

Kropkltžs
Dorchester
avė..

*šiuo
‘u°

įJorchester. Mass.

A. J. NAMAKSY

Real Estate & Insurance
CIJOS.
414 W. BR0ADWAY
Lietuvai Remti Diaugijos
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948
Mums praneša, kad taip konferencija, Įvykusi Šou Ji
Res.
37 ORIOLE STREET
South Bostono sandai iečių. Bostone šių metų sausio 17
West Roabury, Mass.
dieną,
vienbalsiai
priėmė
Įvyko susikirtimas dė! Sme
TcL Parka ay 1233-W
tonos. Sakoma, kad vieni .ekančias rezoliucijas:
randaiiečių užsimanė par Rezoliucija karui remti.
sikviesti Smetoną i Bos oną
Tel. TRObridge 6330
Kadangi musų, kaip lojair padaryti iš to biznio, o ki :ių Amerikos piliečių, svar
Dr. John Repshis
ti, kairesnio nusistat; mo, biausia pareiga yra remti
giiežtai tam pasipriešino. šios šalies pastangas Larui
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Kiek tame tiesos, mes tik aimėti. todėl Lietuvai Rem
Valandos: 2-4 ir 6-8
Brocktono lietuviai minės
rai nežinome, bet, anot tos ti Diaugijos konferencija,
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto.
Vasario Šešioliktą išvien.
pasakos, “durnų be ugnies susirinkusi South Bostone
278
HARVARD STREET
nebūna.“ Jeigu yra gandų, 1943 metų 17 sausio d., ra
Šįmet Brocktono ir Mon- kam p. lnman
sL arti Central skv.
kad Smetonos klausimas bu gina visos lietuvių kilmės ; itellos lietuviai ruošiasi mi
MASSyo svarstomas, tai. turbut, liečius, . kuiie nedalyvau
nėti Lietuvos Nepriklauso
yra tiems- gandams ir pa veikiančioj armijoj, remi
mybės dieną visi išvien, išginkluotas šios šalies jėgagrindo.
skyius, žinoma, komunistus.
DR, D. PILKA
siuntė juos sustiprinti
Sakoma, kad Smetonos perkant Karo Bonus. Štam
«.* L
sa'.
Ofiso Valandos: nno 2 iki 4
GINA AUTOMOBILISTU
kvietimo šalininkai aiškina pas, aukojant Amerikos
Raudonajam
Kryžiui
ir
sto

ir nuo 7 ild 8.
REIKALUS.
taip: mes jo politikai Lietu
ir
ku,
adv.
K.
Kalinauską
METINIS
PILIEČIU
Raudonojo
Kryžiaus
pamo

jant
i
State
Guard
arba
i
voje nepritariam. bet pasi
Kaip visi žino, automobi
506 BROADWAY
DRAUGIJOS MITINGAS. W. J. Jakšti.
kos Lietuvių Salėj.
į
kviesdami ji galim padaryti Civilian Defense eiles.
liai dabar veik negali nei I
SO. BOSTON, MASS.
Rez. Komisija.
kapitalo. Daug kas norės ji
nosės
iškišti
Į
gatvę.
Jei
bent
’
Kiekvienas
pi
išalkintas
Pamokos
prasideda
sekanTelefonas:
SOUth Boston 1320
“Surum-burum” bal-us
pamatyti ir atėjęs užsimo
kas
drysta
pasiiodyti,
tai
■■
viršininkas padėjo susirinki- ej0 panedėlio vakarą, South
Įvyks vasario 7 d.
dėl žalingas
kės doleri ar daugiau. Ko Rezoliucija
raui
. ..........ir
P°
Bostono Lietuviu Salėj, E ir “ur«IF ~ PO“<™anaa ir ka
dėl tuo nepasinaudoti? Ar lietuviams propagandos.
Šių metų sausio 21 vakaią Kalbelę.
Visi pasižadėjo ę.............. . z
.7
binasi. Automobilių savminTEL. ŠOU 2712
Kadangi svetimos valsty Soui'n Bostono Lietuvių Pi- remti viens kitą ir išvien k'n'ei v.V1^ .
komunistai praleistu tokią
; kams tas labai Įkiro, nes
Dr. J. C. Seymour
iri, kurie užsirasėt Kartais ir labai svarbiu reiprogą, jeigu jie galėtų Sme bės agentai Amerikoj sklei ; iečių Draugija turėjo meti- dirbt draugijos labui, steng- • "oM"
(LANDŽIUS)
toną i savo jomarką parsi džia piktais tikslais propa ni su .:mkimą nuosavoj sa- sis kelti kultūrą ir padės lie- toms pąmokoms Lietuvių kalu negalima ji pavartoti,
kviesti? Žinoma, kad ne gandą, kad visi lietuviai ir lėj,
E st. Mitingas pra- tunams tapti šios šalies pi- Piliečių Draugijoj, teiksitės Herman A. MacDonald, Specialybė: Akių, Vidurių Ligų.
Ausų, Nosies ir Gerklės.
praleistų. Tai kodėl mes. jų laikraščiai, kurie stoja už sidėjo d valandą. Narių da- iiečiais. Visi reiškė vilties, ateiti. Taip pat prašomi atei- Mass. valstijos viešųjų dar- ♦
vėliausios konstrukcijos
sandariečiai. turėtume jo nepriklausomos ir demokra lyvavo apie 150. Susirinkikad South
Lietuvių
•
~ rx_Bostono
-1
ri ir tie, kurie da nėra užsikomisaras, protestuoja Jx.KAy Aparatą.
tinės Lietuvos atstatymą, mą vedė J .1. Grigaliuj, Piliečių Draugija galės pabijoti?
Pritaiko Akinius.
Mokytojais bus iš Rau- I,rl¥ «®W automobilių su •
via
pro-naciai,
tai
Lietuva
’
.
(b
augi
jos
pirmininkas.
minkąs.
Pir-sistatyti
Pirsistatyti
savo
buveinei
g^a-varžymą.
gravaržymą.
Jis
aiškina,
kac
kad
VALANDOS:
nuo 2-4 nuo 7-8
Kairesnieji atkelta taip:
u
kartu
buvo
Įvelta
galion
žų
ir
dideli
namą,
kuris
bus
aono
J
o
Kryžiaus,
Remti
Draugijos
konferen

automobilių
savininkai
turi
334. BR0ADW’AY,
Mes esam Amerikos pilie
mokėti apie pusę tuzino ĮSO. BOSTON, MASS.
čiai; Amerika su savo talki cija reiškia pasipiktinimą naujoji draugijos konstitu- South Bostono lietuvių veivairių specialiskų mokesnių,
ninkais veda karą piieš dik tekiais lietuvių vardo šmei cija ir piimu kartu draugijos kimo centras.
žikais
ir
pasižada
kovoti
su
istorijoj
viršininkai
buvo
laikytis racijų ir kitokių pa
tatorius; tai kaip mes galim
Ta pačia proga metinis fi
TcL ŠOU 280$
jais
visokiais
galimais
bu

prisaikinti savo pareigoms nansų raportas parodė, kad
tvarkymų, kad galėtų va
kelti balių Smetonai, kinis
Rez. Komisija. Buvo
DAKTARAS
tai idomi ceremonija.
žiuoti, o važiuoti betgi ne
taip pat yra diktatorius? dais.
,r.
metų pelnas buvo div
įsų
prima
viee-prezidenus
džiausis
dra
į
jos
istorijoj
.
galima. Jis sako, kad auto
Mes buvom priešingi jo dik Rezoliucija aukų klausimu.
J. L. Pasakomis
adv.
Juozas
Cums
pnsaikdį.
J
J
mobilių savininkai yra dau
tatui ai Liietuvoje ir negaOPTOMETRISTAS
Kadangi šis karas amžinai 110 naujai išrinktą pirminin- Tarp kitko, susirinkimas
giausia išnaudojami ir la
lime keisti savo POZICIJOS
bai skriaudžiami.
dabar. Dėl bizr.io mes nega nesitęs ir jam pasibaigus ką advokatą Joną Grigalių; nutarė paaukoti 50 doleriu
paskui
pirmininkas
GrigąAmerikos
Raudonajam
Kry

Lietuvos
žmonėms
tuojau
Jis toliau nurodo, kad vilime užmiršti idėjos. Be to,
bus
reikalinga
musų
finan

kus
prisaikdino
kitus
viišižiui
ir
stambią
sumą
Greater
šokiebmokesniai,
kuriuos au
kur yra garantija, kad Sme
ninkus,
būtent:
vice
preziBoston
War
Fundui.
sinė
parama,
tai
Lietuvai
tomobilių savininkai turi
toną pasikviesdami mes ga
Remti
Draugijos
konferen

mokėti miestui, valstijai ir
dentą
ad\.
Cuni,
sekretorių
Nutaita
duoti
nemokamai
lėtume biznio padalyti? Juk
SO. BOSTON, MASS.
cija,
susirinkusi
South
Bos

federalinei valdžiai, labai
j iuizą Leki, imansų sekre- d,aUgijOs salę Air Raid Pirjis reikalauja, kad jam butų
tone
1943
metų
sausio
17
d.,
juos apsunkina, ir prie to
'/".y.
Mereskevicių, šiosios Pagalbos pamokoms,
garantuota $500.00 iš kalno.
ragina
visas
lietuvių
organi

visko jie dar esą persekioja
jzcininką
A.
J.
NamaksĮ,
v
ul
j
as
organizuoja
Dr.
TimUž dyką jis nevažiuoja. Kur
zacijas
rinkti
tam
tikslui
pi

mi federalės valdžios agen Dr. Leo J. Podder
maisalKa \ mcą Paplauską mįns iš South Bostono,
tik jis buvo pakviestas, be
tų, kurie stabdo automobi
veik visur jo kvietėjai turė nigus ir būti pasiruošus šel ir valdybos narius: Dr. A.L.
Ii Leningrado.
Kapočių,
A.
Nevierą.
YY
’
J
Susirinkimui
buvo
pianepimo
darbui.
Specializaoja
Vyrišką
lius
ant
kelių
ir
kamantinė

jo išlaidų ir daug nesmagu
silpnėjime. Gyvenimo
Amsie.
j.
Arlauską.
P.
Yansta,
kad
visiems
draugijos
Rez.
Komisija.
ja,
kur
jie
važiuoja.
mų. Demokratiškai nusitei
moterų. Moterų ir Vyrą n
------------------------- ------------ nariams ir jų šeimynoms
Kraujo ir Odos Ligas.
“Jeigu federalė valdžia
kusi lietuvių visuomenė ji
yra
ruošiamas
“
šurum-buValandos:
nuo 10 iki 12
nenori automobilių ant keboikotuoja. YVorcestery prie
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8
rum
”
balius,
kuris
Įvyks
šių
—*O5ĮBS p|EUO(pEję ---- ‘filį
jo kvietimo neprisidėjo be180 HUNTINGTON AV*.
metų
vasario
7,
nedėldieni.
BOSTON, MASS.
tai kodėl ji to nepasako?
beik nei viena draugija, nei
Tel. Commonwealth 4570.
B.
K.
Tada
nuskriaustas
savinin

viena parapija. Nereikia
kas galėtų sutaupyti gerokai JTeL 28624
Smetonos ir mums.
Gyv. 81182
“Žinoma; šrapnelio žaizda
Lawrence’o mirė nelaimin skaudi.
Bet niekis: Tai tik žai
pinigų federalių taksų užsi j DrJoseph A.Gaidis
Reikia pasakyti, kad bu
ga mirtimi V. Bilą.
zda— ir mes turim darbą dirb
mokėjimui.”
ti. Daktare, užsiuk, kad galė
vo sumanymų kviesti Sme
OPTOMETRISTAS
Komisaras
MacDonald •
Sausio 17 d. Lawrence čiau grįžti prie jų gerklių.”
Valandos: 9 iki 12
toną ir kiek anksčiau, bet
taipgi prideda, kad važinė
Tai ve, koks ūpas. Taip kal
užtioško
gazu
Vincas
Bih;,
nno 2 iki B,
nieko iš tu sumanymų neiš
v metų amžiaus lietuvi-, ba vyrai, kurie “atakuoja kol
nno 7 iki B.
to
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užsimoka
už
automobi
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inta, ir tuomet vėl atakuoja ’"
Seredom • iki 12
ėjo, nes nebuvo jiiems prita
lio
ir susitarus.
gyvenęs
po numeriu 24 į Ar tai nepakelia jūsų dvasios?
rėjų.
- laisnius ir registraciją;
akių daktaras
Rhine st. Buvo nedėldienis ■ Ar tai nestumia jus prisidėti jis užsimoka už privilegijos; Į
nors?
čtaiso defektuotas akis ir tinkavažiuotę; jie užsimoka ma J11mu
ir jo žmona Izabelė popie. kuoŽinoma,
laiku augrąžinn šviesą. Iiag
Stepono Bariafts Postas pa
kad taip. Bet kuo
žesnių
miestų
miestelių
ant
i
zaminuoju
ir priakiriu akinius,
išėjo
teatran.
Sugryžusi;
mes jralim prisidėti mes, ku
deda išpildyt taksu blankas.
jo uždėtas mokestis: tada 5 114 %Tnmw
Š :30 valandą vakare namo,' rie esam namie?
Šiais metais visi pavieniai
Klausykit!
Dabar
Greater
ateina federalė valdžia ir Į
lawrence, mass.
ji rado savo vyrą jau nebe
Boston
United
War
Eund
veda
uždeda
savo
mokesni,
ga-j
"r 11........ ■■■■■»■■ 2
gyventojai, kurie per 1942
gyvą.
vajų.
Vajų pinigams kelti—
metus turėjo uždarbio $500
musų vyrams,
žoliną racionuoja, padan- LR. G. L. KILLORY
Žmona sako. kad ji išėju kariaujantiems
vistiek kur iie bebūtų—mais
ar daugiau, p: ivalo išpildyt'
gas racionuoja, o jeigu turi 6( SCOLLAY SQUARE, Room 22
si iš namų apie 3 valandai tui, drapanoms ir vaistams su bent vieną padangą dėl ne AOSTON. Telef. Lafayette 2871
tam tikias taksų blanka? ir
miestų Žmonėms,
popiet, palikdama vyrą gu- į bombarduotų
arba Somerset 2044-J
•Jungtinėms musų Tautoms—
kartu su mokesniu Įteikti
laimės, tai ir tą atima.
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
lint
ant
kaučiaus
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skaitant
Karo
Belaisvių
Pagalbai
—
ir,
valdžiai nevėliau kovo 15 d.
Automobilių mokesniais
LIGŲ.
laikrašti. Jis ketinęs išsi kas svarbiausia, pagerinti mus yra tiesiami keliai ir statomi VaL nuoIR9 NERVŲ
ryt. iki 7 vak. ka
miestu, kad visiems butų ge
Vedusieji, kurie uždirbo
maudyt ir nusiskusti barzdą.
riau gyventi.
tiltai visoj valstijoj; tais Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
$1,200 ar daugiau, taipgi
[Sugryžusi vakare, ji radusi,
Čia yra jums proga atlikti
.mokesniais yra užlaikomas
privalo išpildyii blankas ir
tikrai didelį darbą. Taigi, kiškit
i po vandens šildytuvu atsuk[viešųjų
darbų departamen
S. BARASEVIČIUS
ranką kišenin. Kiškit tuoj. Kiš
sumokėti mokesnius.
1 tą gazą, o vyrą gulint be
kit taip giliai, kaip kulipkos
tas,
didelės
sumos
skiriamos
IR SUNUS
Amerikos Legijono Ste
žado. Ji tuoj užsukusi gazą.
zaizda. Nežiūrint kaip daug
išteito policijos užlaikymui.
MOTERIS PAGELBININKĖ
pono Dariaus Postas No.
atidarinėjusi visus langus ir duosit, vistiek nebus perdaug ' metropolio distrikto komiLIETUVIU GRABOK1US IR
duota.
BAUS CMUOTOJAS
317, no.ėdamas padėti savo
pašaukusi dakta.ą, kuris
“Niekis! Vien tik žaizda.”
1
šariatui,
apdraudos
depar

Turi Notaro Teises.
nariams ir abelnai visiemkonstatavo, kad Bilą nebe254 W. Broadway
tamentui, ir apeliacijų tary-[
lietuviam- tinkamai išpildy
i gyvas jau apie porą valan
SO. BOSTON. M ASS.
bai. Be to, automobilistų
Give enough
ti tas mokesčių blankas, yra
dų. Kaip šita nelaimė atsiti
Tel. SOUth Boston 2590
.mokesniais yra sumažinami
Sunaus gyvenamoji vieta:
pakvietęs savo adjutantą.
ko, tikrai nežinia. Gali būt,
mažesniųjų miestelių taksai.
538 Dorchester Avė.
...soon
enough!
Joną J. Romaną, ir p. Roma
kad Bilą atsuko gazą, bet
Tel. COLumbia 2537
Sumokėję
visus
tuos
mo

nas yra nasižadėjęs tuo tik
užmiršo ji uždegti ir vėl at
kesnius ir išpildę jam prie
slu būti Posto namuose, 265
sigulė skaityt; arba gali būt,
varta užkrautus visus suvar
LITHUANIAN
C Street. So. Bostone, pir
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r
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prie
šv.
vakaio. pradedant vasario 1
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