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Rusai Atsiėmė Stalingradą
Paėmė 17 Nacių Generolų

Amerikos Oro Jėga '
4 Kartus Didesnė.

Anglų Orlaiviai
Uždegė Berlyną.

Per gruodį amerikiečiai sunaikino 419 priešo lėktuvų,
patys prarasdami tik 98.

.
--- ------Rytojaus dieną supleškino
Hamburgo miestą.
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METAI XXXVIII

Rezignavo Italų
Armijos Vadas.

Nuo 1 Balandžio Pradės
Jis pasitraukęs “savo paties
prašomas.”
Imti Vedusius Vyrus.

Romos radijas paskelbė,
Amerikos k m ro sekretoPei eitų subatą anglų oi- kad pereitą nedėldieni atsi
TURĖS EITI NET IR
niai, stiklo dailiadarbiai, juIŠ VISO BUVO SUNAI- 1 Rusai apsupo vokiečius rius Stimson sako, kad mu- laiviai du kartu bombarda- statydinęs maršalas Ugo
VAIKŲ TĖVAI.
\ilerija (jevvelry), dirbtinės
KINTA 330,000 VOKIE ties Stalingradu pereitų me- sų karo aviacija šiandien v.° Berlyną. Tą dieną Hitle- Cavallero, italų generalinio
_
w
gėlės,
paveikslai, iškabos,
tų lapkričio 23 d. Ir nuo to yra jau 4 kartus stipresnė *ĮS ketino ~ sakyti prakalbą, štabo viišininkas. Radijas Tarp 18 ir 38 metų amžiaus kailiadirbiai,
ČIŲ ARMIJA.
kailiasiuviai,
laiko prasidėjo priešo naiki- kaip musų priešų. Jisai pa- Iš ryto viršum Berlyno pasi- sako, kad jis pasitraukęs
šauks
beveik
visus,
saldainiu
dirhniai
.
saldainiu dirbėjai, alaus ir
Dabar 25,000 vokiečiu tapo njmas {§ pradžios vokiečiai rodo tatai skaitlinėmis. Pa- todė anglų bonranešiai ir “savo paties prašomas.” Va
katrie tik sveiki.
kitokių svaigalų pardavinėapsupta ties Voromezu.
atkakliai gynėsi ir dažnai vyzdžiui, 1942 metais per Pradėjo kristi bombos, pri- dinasi, paprašė savęs rezig
Žmogaus
jėgų
komisijojimas, automobilių išnuomaŠią sąvaitę Maskva pa- patys darė puolimus. Kovos 11 mėnesių amerikiečiai nu- darydamos miestui daug nuoti, ir savo {Rašymą pa
nierius McNutt šią sąvaitę, rimas, fotografija, elevatoskelbė pasauliui linksmą ž i- buvo labai žiaurios ir krūvi- mušė žemėn 1,349 priešo nuostolių.. Popiet, kada tu- tenkino.
Kongreso
i jų operatoriai,’ daržininkai.
nią, kad 330,000 vokiečių nos; bet negaudami sustipii- orlaivius, patys prarasda- ;ėjo prasidėt nacių šventės
v;Ptnn
nuskirta kpranešė karinei "T
°
“~*.“***.*“"~*:
aimija, kuri buvo apsupus‘nimų, vokiečiai pradėjo silp-mi 309.
iškilmes, viršum Berlyno
Vittorio Ambrosio ir°i
kad iki šių metų bartenderiai,
kirpikai bei
Stalingradą, tapo jau visiš-l nėti. Jų eilės praretėjo, Per gruodžio mėnesi da Pasiro^ė kita anglų orlaivių
pabaigos tų es būt paimti barbenai, teati-ų tarnautojai,
kai sunaikinta ir tas miestas amunicija išsisėmė ir maisto įyškiau pasireiškė musų per- Banga ir vėl pradėjo kristi <
kad laivui skęstant ai<L .tain^?n beVV« •
^’ie.sBuclŲ tarnautojai, sokivėl jau rusų kontrolėj, nors pritruko. Visatai matyda-švara, nes per tą mėnesi bombos. .Miestas^ pradėjo- .
ėdu.'Kai talP
n 3 kai, muzikantai ir tt.
ir sugriautas.
mi, rusai nutarė pribaigti amerikiečiai sunaikino 419 uegti. Nacių prakalbos turė- .
maršalas Cavallero nu- ^it^ a^1ZiiaUS’h,
Pereitą nedėldienį jau pa- priešą šturmu. Ir pribaigė,
priešo lėktuvų, patys pra- J° })Ut. nutrauktos. Tai vakad ir fašizmo laivas k 1 į.^vi .?e^Ufcl^J1 vynu siemimų,
po 1 balandžio
sidavė ir visas tos armijos
Paskutinėmis dienomis
rasdami tik 98.
landai praslinkus, pasigirdo “
Skėsti
buvo laikinai nuokaro pne- dienosturės eiti kai o tarnyvolės paliuosuoti. Bet ba- bon, kad ir vaikų tėvas jis
štabas, susidedąs iš 17 Hit- įusai sakosi paėmę neapsa-Priešo nuostoliai čia yra
Per radiją Goeringo balsas.
landžio 1 dieną tas paliuo- butų, jeigu nepereis i karo
lerio generolų. Jų tarpe esąs komą galybę ginklų, veži- skaitomi tik tie, kurie buvo Bet Hitleris visai nekalbėjo,
PEREITĄ
SĄVAITĘ
NUsavimas
jau pasibaigs ir visi pramonę.
ir feldmaršalas
ieicimarsaias gen. Fried- mų ir visokios karo me- numušti žemėnoro kovose. Rai kas spėja, kad jis yra
SKANDINO
9
MUSIŠturės
stoti
sveikatos patikliMcNutt sako, kad U. S.
džiagos. Tarp paimto grobio Sunaikinti bombomis ant patalpintas beprotnamy.
rich Paulus.
KIUS LAIVUS.
rūmui. Iš kožnų 14 registram Employment Service ‘steng
Per tas abidvi atakas ant
Stalingrado šiaurėje, fab- esą jau suskaityta:
žemės arba nušauti zemen
rikų rajone, vienas nedide- 744 orlaiviai,
artilerijos ugnimi Į ta skai- Berlyno anglai prarado tik- Associated Press praneša, Gj, 10 turės būt paimta tar- sis vedusiems vyrams šu
tai vieną orlaivi.
kad pereitą sąvaitę Atlanto nybon.
rasti tokių darbų, kuriuose
1,517 tankų,
lis vokiečių lizdas vis dar
čių nejneina.
__________
Rytojaus
dieną,
tai
yra
pietuose
priešo
submarinos
Busią
imami
net
ir
vaikų
jie
galės
pasilikti
ir dirbti
tebesilaiko, bet jis esąs jau 6,523 kanuolės,
Cnli nedėldienj, aralu orlaiviai• nuskandino 9 aliantų laivus, tėvai. Į šeimynos padėtį ne- karui reikalingus daiktus.
is visų pusių nišų apsuptas 1.421 mortira,
ZVUObta
rietu
?mogė bomboms* Hambur- kurių tarpe keturi buvo A- busią atsižiūrima, jeigu vy- Tačiau tas nėra garantuota,
ir jo valandos suskaitytos. 7.489 kulkasvaidžiai,
fornijos
Evakuaciją,
gą, kur randasi didelis sub- merikos. Tai padaro išviso ras dirba “nereikalingą’ jis aiškina. Jeigu per tą 30
Berlyno radijas jau pereitą 76,886 šautuvai,
Civilinės Apsaugos Vado- marinų uostas ir orlaivių jau 610 nuskandintų alian- darbą.
dienų laikotarpi nei samdos
sąvaitę paskelbė, kad Stalin 60.464 trokai,
nuivin-iics.
vvbė
(OCD)
suorganizavo
dirbtuvės.
Hamburgas
buvo
:
tų
laivų
Atlante,
skaitant
Šis
patvarkymas
inema
biuras, nei jie patys negalės
grado apgulimas jau pa 7.341 motorciklis,
joti
vagonai,
Čalifornijos
pietuose
autobombarduojamas
nakties
intio
japonų
užpuolimo
ant
galion
nuo
šių
metų
balantokio
darbo susirasti^ tai
baigtas. Esą, iššovę paskuti 575 šarvuoti
amunicija ir mobiliu karavanus ir caruo- laiku. Miestas .uojau nušvi-iPearl Harboro.
Gzl° 1 dienos. Visi anksčiau it uill be just too bad. Jie
nį šūvi ir nebeturėdami dau- 299 stotysis su
meSa '
SnVZ to dideliais gaurai
;
__ ———
buvę patvarkymai tą dieną turės eiti karo tarnybon.
giau amunicijos, vokiečiai kitokia karo medžiaga.
šė kitokių priemonių civi
AUSTRIJOJ SUŠAUDYTI nustos galios.
buvę priveisti pasiduoti.
Į - Tarp paimtų
belaisvių liems gyventojams iš paj uVpHp vvrui ir vaiki? tėvai
RFikitA n ar įnnn.non
------------Maskvos pranešimas są- esąs ir_jnununų generolas, rinim
TONŲ LAIVŲ.
. ...
,
gal bus palikti tiktai tie, kuko, kad vien tik per 20 pas-' Prostescu, pirmosios Rumu- pakraštį
užpultų
Austnjos kovotojai uz laidirba
kūtinių dienų buvo užmušta ilijos raitefių divizijos va- Pietų Čaliforaijoj yfa apie _ Romos radijas paskelbė, j svępraneša, kad pereitą są- p^onės S^^GUiefS jne^Tfe^kSrito^^abu“
100,000 vokiečių apsuptam das.
4,000,000.gyventojų.
kad Italijos motery^ šaukia-i yaitę naciai tenai sušaudę
^ebuTinuo^dare lama autorizuoti dalOOVStalingrade.
Kai rusams pavyko ap- Civilines Apsaugos valdi- mos į fabrikus užimti vyrųiua 6 asmenis. Per 3 mene->
t - urbti rw»r«ikplti i Jama autorizuoti
i,wv,
Visų pirma vokiečiai ap- supti ir sunaikinti tokią di- ninkas paaiškino, kad tie vietas. Vyrai varomi sker- sius naciai nužudę iŠ viso
_ . i 000 tonų laivų karo reika82 žmones, kurie kovojo karo darbus, arba turės eiti {ams Laivai esą reikalingi
supo Stalingradą, o paskui dėlę priešo armiją ties Sta- gyventojai butų kraustomi dynėn.
armijon.
transportui, eskortui ir koprieš Hitlerio diktatūrą.
rusai apsupo vokiečius prie lingradu, tai jie dabar pra- iš tenai tik tokiam atsitikrTiems,
kurie
norės
persivai su priešo submarinom.
Stalingrado, o nuo to laiko deda vaitoti tokią pat takti- rne, jeigu priešas užimtų PARUPINO 10.000.000
kelti į karo pramonę, bus__________
BOSNIJOJ DREBA ŽEMĖ. duota 30 dienų laiko užsireDARBŲ.
prasidėjo priešo armijos ką ir kitose fronto vietose. Čalifornijos pakraščio baGILI ŽIEMA NAUJOJ
naikinimas.
Telegramos iš Maskvos sa- zes. Tokiam atsitikime gy
Jungtinių Valstijų saru Iš Istanbulo pranešama, gistruoti pas U. S. EmplovANGLIJOJ.
Iš pradžios rusai manė, ko, kad 25,000 vokiečių da- ventojai butų vežami per dos žinyba praneša, kad per kad jau nuo gruodžio 29 ment Service, kad juos perdienomis
kad ties Stalingradu buvo bar esą apsupti ties Voro- New Mexico ir Arizoną ir pereitus 1942 metus ji pa- dienos Bosnijoj beveik kas- keltu iš “nereikalingu” dar- NT Paskutinėmis uienonus
dien
kartojasi
žemės
drėbėbu
įVeikalinguosius^
Si
žFemriS
kįt220,000 vokiečių, kai rau- niežu, kuri rusai paėmė pe- butų skirstomi vidurinių va- mpinusi 10,000,000 darbų
cionoji armija juos tenai pe- ręit4 sąvaitę, ir 200,000 na- karų valstijose.
įvairiems aplikantams.
1'mas.
Prie “nereikalingųjų
•eikalingujų”’ dar- ,J?1 g,._ zlema- •Craell>-! Kuet
r eita lapkričio mėnesį apsu- C11l armiją norima apsupti Vienintelis priešas, kuris ------------------------------------------------------------------- -—_ bų skaitomi tokie užsiėmi virtadienį apie Bostoną bu
po. Bet dabar, paėmus šitos Krasnodaro apylinkėj, Kau- galėtų užpulti Čalifornijos i>
•
A
mai, kaip puošnieji siuvi- vo nutrauktas visas susisie
kimas. Žmonės, kurie dirba
armijos štabą, paaiškėjo, ^aze.
pakraštį, galėtų būt tik ja- a
mieste, o gyvena užmiesty,
kad vokiečiai turėjo čia suKaukaze pereitą sąvaitę ponai. Nors Amerika nori
-------------RADO SUDUŽUSI OR
negalėjo
parvažiuoti namo,
traukę 330,000 kareivių.
rV?ai atsiėmė Maikopą ir iš- būt tokiai staigmenai pasi- per 23 dienas jis padarė
zijos išlaisvinimas, žmoni LAIVĮ SU 19 LAVONŲ.
nakvojo
viešbučiuose
arba
Šių metų sausio 10 d. ru- vij° vokiečius iš aliejaus ruošus, vis dėl to sunku įsi- apie 14,000 mylių kelionės. jos laisvės iškėlimas ir visiš
Čalifornijos
kalnuose
pesnaudė
busų
ir
geležinkelių
sai pastatė apsuptiems vo- laukų toj apylinkėj. Maiko- vaizduoti, kaip japonai ga- Pereitą sąvaitę per radiją tas
kas tikslas
priešo bu/pJėktas
nugalėjimas. veŠi.
StOtySC
Riečiams ultimatumą, kad P? aliejaus šaltiniai buvo lėtų čia išlipti. JukAmeri- buvo pranešta Amerikos vijie pasiduotų, nes kitaip bu- vieninteliai šaltiniai, kurių kos orlaiviai sunaikintų čia suomenei nepaprasta sensa- fiant karą vieningai ir vi- tas sudužęs didžiulis orlai
giyžo iš Pearl MARSELY PASKELBTAS
šią sunaikinti
sunaikinti, šitą
sia
šitaultimatuultimatii-Hitlerio
Hitlerioarmija
armija buvo
buvopasie
pasie- visus jų laivus.
cija, būtent, kad prezidentas siemsfraneuzamskovojant vis, kuris g^Vrancisco^JL*
KARO STOVIS.
mą naciai atmetė. Tuomet
bet dabar jau ir iš čia
Rooseveltas šiomis dieno- išvien su visaissavo talki^žinios
jLme^raste 191^on» , Fra"cuz!j°s mie?te Mar^‘
GEN. GIRAUD DĖKOJA mis buvo nuskridęs Afrikon įlinkais.”
rusai pradėjo bombarduoti J1 išvyta.
turais
tonui
«n
Ano-liin^
i
i
oienų.
-jame
rasia jy ia\onų, jy,e kur žmones buvo sukiPREZIDENTUI
ROOSEapsuptuosius nacius iš visu
Pereita rudenį traukda--- —v — tenut
—
vj
u
tuiejo
.
.
g
Bet
Amerikos
korespontarp
kurių
buyo ir viceprieš nacius> dabar apVELTUI.
pusiu ir per 20 dienu sunaiMaikopo rusai suar
premjeru Churchillu ir kitais dentai, kune dalyvavo^ toj admirolas English, Amen- /kel’btas karo stovis. Po 7
w»o apie 100,000 vokiečių. dė
«ę visą aliejaus
augaus pramonę
pramonę ir
n'
Generolas Henri Giraud, aliantų vadais 10 dienų kon- konferencijoj, jų tarpe Uni'- k„'s"submarinu
Per tą 20 dienų 46,000 vo- U«0» jie rado ją taip to.p Af„kos franeuzų vadas, pa- ferenciją. Be: musų prezi- ted Press atstovas C.R. Cun- Re to dar buvo viršininkas. vaj vakaro nevalia vaikš-

rCZludltcIS Jdll ^U^TyZO 1S AlTlKOS*

*

a

j,

kiečių mete ginklą

|aJ0 a”jėgų j‘ą S!<e -b”- ??r Moroko

ir pasi-

radijo dentas da nebuvo^ \\ ashing- nįngham, reiškia aiškaus ne- tonai

Savo kelio-

davė.

Kanada Turi Per
daug Kviečių.

nframit

talkininkaujančiai prezidentu. IVashingtonan

3 laivų kapi- £jot gatvėmis.

įsitenkinimo. Jie sako, kad
PATARIA DUOTI RU
iską sužinoti, ČILĖ SULAIKĖ JAPONŲ
SAMS DA DAUGIAU
PASIUNTINYBĘ.
franeuzai
GINKLŲ.
Kai Čilės respublika anąBuvęs Anglijos karo gaVienas laikraštininkų sa- dien paskelbė trilypei ašiai mvbos mnisteris, lordas Bea-

p. Rooseveltas sugryžo tik
Žinios iš Europos sako, “Aš noriu
okupuoto j didžiausios
Kanados agrikultūros de kad vokiečių
apskaičiavo, Francuzijoj reiškiasi didelis užjūrio Fr
partamentas
kad ateinančią vasara susi- žmonių nerimas. Marselio Ačiū lemiamajai Jungtiniu mylių,
Rooseveltas ir Churchillas
laukus naujos kviečiu piu- mieste sukilimas buvo nu- Valstijų pagalbai, ji (užju- šita istorinė konferencija
tni'kknfprenTi’ iėius’
PAAUKAVO $500,000
tės. Kanados aruoduose at-malšintas, bet bruzdėjimas rio Francuziją) galės atlikti buvo Kasablankos mieste,
J
, ,
’ 1
LIDIČĖS PAMINKLUI.
liks 688.000.000 bušeliu ne- cina ir plinta po visą šalį. savo pareigą ir išlaisvinti franeuzų Morokoj. Kaip ro- ,0J neda-av
‘
ATNAUJINTI RUSIJOSAnglijos maineriai paau
URUGVAJAUS SANsuvartotu kviečių. Tai bu- Eavalio valdžia, kuri talki- metropolio Francuziją.
dos, jos tikslas 'uvo sutaikykavo Lidičės paminklo fonTIKIAI.
siąs beveik tryskart didesnis nmkauja okupantams, pra-; “Ji didžiuojasi galėjusi tt besipečančiy franeuzus. ;.į įdaryti su Ašimi jokiu
dan pusę miiiono dolerių.
perteklis, negu buvo pereitą ^ėjusj organizuoti specialę priimti tamstą savoj terito- Ir sakoma, kad jie susitaikę.
t.l kos _ Hitle- Sovietu ambasada Wash- Lidičė, tai Čekoslovakijos
vasarą, kuomet atliko 264,- miliciją kovai su gyvento-.rijoj.”
_
J Kariaujančių franeuzų va)Ur "ei k,
uSla ingtone praneša, kad tarp
tarp angliakasių miestelis, kuri
000,000 bušelių.
JaisMatyt, “užjūrio Prancuzi- das Charles de Gaulle pada.
•
-7?
v
;si
v
<ni Rusijos
Rusijos irir Urugvajaus
Urugvajaus resres- vokiečiai sudegino ir jo
ir nasiduoti be iokiu išlveu.
Kadangi nėra kur duonos
ja generolas Giraud vadi- vęs ranką Afrikos franeuzų y snėiama sako Cunnin- publikų santikiai vėl atnau- žmones iššaudė, keršydami
NACIAI GRŪMOJA
dėti, tai agrikultūros depar
na franeuzų Afriką.
vadui generolui Giraud ui. okam kad konferencijoj da- jmG- Urugvajus buvo nu- už koriko Heydricho nužuJUGOSLAVAMS.
tamentas siūlo sumažinti
ISCYviN^TlTMETV.
fran^S'Sle^šib“
italai, finai, fepanai traukęs juodinėtais.
rijra,^ ___
kviečiais sėjamąjį plotą koJugoslavijoj naciai pa
Plymouth, N. H.—Pereitą kį pranešimą: "Mudu susi- :r turKaL
Bolivijos valdžia paskel- SUDEGĖ 28 LIGONIAI,
kiais 1.000,000 akrų. Vietoj skelbė sunkių bausmių gy
farmeriams
siūloventojams,
jeigu
jie
nesinedėldieni
čia
mirė
George
tikom.
Mudu
kalbė
jomės.
Ir
Bendrai,
apie
tą
konfebė,
kad balandžio mėnesy Seattie, M asu.
Pei vilą
kviečių,
nia sėti daugiau sėmenų, liaus teikę pagalbą genJFaris Saliba, išgyvenęs šia-!mudu pareiškiam, jog mudu unciją dabar kalbama ir ra-jos prezidentas Penandra nedėldienį Seattie priemiesinėse Vai- ty su<1e£,C invalidų prieglauvadovauja- me pasauly jau 110 metų. | visiškai sutinkam, kad šio šoma kaip apie didžiausią apsilankys Jungtinės
pašarinių žolių, avižų ir Michailovičo
sti]ose
da ir 2* invalidni znvo ugny.
jJis buvo gimęs Sirijoj.
karo tikslas tnr būt Francu- misterija.
miežiu
miem-’ “četniknm«.”
FRANCUZIJOJ NERAMU j-espublikai.

Siūloma palikti 4,000.009
akru plotą nesėtą.

i

i

No. 6. — Vakario P, d., 1913 m.

Antras Puslapis

ŠVEDAI PASIRUOŠĘ GINTI SAVO
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Amerika Siunčia Rusiiai Daugiau Ginklų

APŽVALGA

s

3

Socialistas premjeras įspė-.turi gerai išlavintą ir puikiai
ja tautą prieš “penkta; apginkluotą 800,000 vyrų
kojus.”
i armija. Aviacija susideda iš
EUROPOS GAISRAS PRO
Bet ar žinot, ką iš to pa
šiomis dienomis atsidarei’0 ^adronų bombanesių,
BALTIJOS LANGĄ.
darė “Vilnies” bolševikai?
nauja Švedijos parlamento! ‘^d’io^vnas oab b^r
Šitokia antrašte adv. A. O. Štai jų žodžiai:
sesija ir ta proga premjeras
_J/
.
Shallna yra parašęs labai
“So. Bostono lietuvių kleri
Hanssonas, socialistas, paša
buuingą straipsni, Kuris til- kalu laikraštis ‘Darbininkas.
kė Įdomią prakalbą. Nežiu : Juroj. Jo sąstatan ineina:
po Massachusetts advokatų netyčia prisipažysta. kad ke8 šarvuočiai,
rint kad musų šalis yra nedraugijos žurnale (The Law liatas lietuvių laikraščių Ame2 skraiduoliai,
itrali, jis sako, ji vistiek gali
Society Journal, May,1942). rikoj pasitarnauja ‘vokiečių
1 lėktuvų laivas,
but užpulta, kaip jau buvo
Nors straipsnis tilpo pe interesams'.”
25
naikintuvai,
užpulta daug kitų neitraiių
reitais metais (advokatų
16 motorinių torpedlaivių,
šalių.
žurnalas išeina tik syki į o Ar galima, . Įsivaizduoti
O
32
submarinos,
Bet Švedija yra pasiruo
mėnesius), jo turinys tačiau f 1(^esnius melagiu
1
minų
statytojas,
šus savo nepriklausomybę
nėia pasenęs ir ypač turėtų
84 minų naikintojai,
ginti, aiškina jisai.
būti įdomus Amerikoje au- NORĖTŲ IŠGELBĖTI EU
12 tiekimo laivų ir
ROPOS ŽYDUS.
Kurioj pusėj Švedija stotų,
gusiems žmonėms, kuriems
125 pagelbiniai laivai.
jeigu jai tektų kariauti, aiš
Lietuvos istorija nelabai ži-; Anglijos parlamente Pa
Be
to, Švedijos laivų dirb
kinti nereikia. Kaip demo
noma.
i eitą sąvaitę buvo paduotas
kratinė šalis, šalis kui socia tuvėse dabar statoma daug
Nupiešęs vaizdžiais bruo- vyriausybei patarimas, kad
listų judėjimas yra labai naujų karo laivų, jų tarpe
žais senosios musų tėvynės ji pasirūpintų išgelbėti žystiprus, Švedija visuomet du dideli skraiduoliai.
praeiti, nurodęs kokiomis dus iš nacių okupuotų krašVisuose miestuose yra Įlūs Amerikos ir Anglijos
apiinkybėmis ji buvo susi- tų Europoje, nes bijomasi,
taisytos
slėptuvės nuo oro
pusėj. Tas yra taip aišku,
dėjusi su Lenkija ir kaip ji kad naciai gali visus juos iškad premjeras Per Albin užpuolimų ir yra organizuo
pateko i svetimųjų vergiją, žudyti. Norima, kad AngliHansson nematė reikalo šito tas didelis oi o užpuolimo
autorius prieina prie Lietu- jos valdžia pasiūlytų Vokienei aiškinti Rigsdagui (taip sargų korpusas, namų ap
vos valstybės atgijimo po tijos valdžiai leisti žydams
.švedai vadina savo parla- saugos organizacija ir 85,pirmojo
pasaulinio karo. išvažiuoti Į neitrales šalis.
iamentą). Ypatingo dėme < •00 moterų pagalba.
Kad ir nedidelė buvo Lietu- Šito sumanymo autoriai
sio yra vertas tiktai tas tvir Švedai yra pažangus žmo
vos Respublika, bet ačiū sa- mano. kad neitralės valstytumas. kuriuo ministeris pir- nės. Socialdemokratai sudavo žmonių darbštumui ji bės turėtų padėti tokiems
mininkas užakcentavo savo!10 stipriausią ir sveikiausią
pavyzdingai sutvarkė savo žydams pasiekti Ameriką,
valdžios
pasiryžimą kovoti tautos organizaciją, Nors
ukj, pristatė mokyklų, pake- arba Anglijos kolonijas, kur
yra ir “penktakojų,” kurie
piieš užpuolikus.
lė apšvietą ir pradėjo gra- iiems turėtų but Įsteigta
“Jei kiltų karas,” jis sa norėtų parduoti savo tėvynę
žiai klestėti.
”
! prieglaudų.
ko, “tai žinokit, kad kiek svetimai valstybei, bet tokiu
Bet stipresni Lietuvos kai- Taigi žydai turi Anglijos
vienas Įsakymas, kuriuo bu niekšų tarp švedų labai ma
mynai vėl pradėjo Lietuvą parlamente geni užtarėjų. O
tu liepiama nutraukti kova, žai, ir policija budriai stebi
skriausti. Visų pirma, lenkai kas rūpinasi lietuviais, kurių
bus vyliugingas Įsakymas.” iu žingsnius.
pagrobė Vilniaus Krašta. tūkstančiai miršta Sibyre?
Paskui, vokiečiai atplėšė Jų būklė negeresnė, kaip žyTokį Įsakymą Norvegi
Klaipėdos Kraštą. Pagaliau, dų po naciais.
jos “penktakojai’’ buvo pa AMERIKA DAVĖ ALIAN
įusai užėmė visą Lietuvą ir
"
skelbę Norvegijos armijai ir TAMS PAGALBOS UŽ
REVOLIUCINIAI
”
$8.253,733.000.
prisijungė ją prie Sovietų
žmonėms, kuomet jie gynėsi
Apatinė
šios
nuotraukos
dalis
parodo
Amerikon
laivo
deni
apkrautą
Įvairiais
karo
ginklais.
BUČKIAI.
Sąjungos, nors 1920 metų
nuo nacių užpuolimo. Ap
Lend-Lease administrato
Jie yra siunčiami Rusijai. Viršutinė vaizdelio dalis parodo ištisą tokių laivų konvojų. Papra
Laisvės” redaktonai prasutartimi buvo garantavę
gauta
šituo
Įsakymu,
norve

rius
paskelbė, kad Kongre
stai i konvojų ineina nuo 2C iki 40 laivų, kuriuos lydi karo laivai ir orlaiviai.
dėjo
tyčiotis
iš
to
fakto,
kad
Lietuvai ..nepriklausomvbe
gų
kariuomenė
liovėsi
šau

sas
yra
paskyręs Jungtinių
V *•
• VT
TT 1
•
džiusi
i
vokiečių
laivus,
ir
šalių paramai daugiau kaip
“'"te Lietuvą tun okupa-ST
IŠ KARO LIEPSNŲ PIETŲ AMERI-Kas Mums Rašoma.
bematant užėmė 18 bilionų dolerių, iš kurių
ve vokiečiai. Toks pat liki- Tarybos suvažiavime, ar KOJE GIMSTA NAUJAS MILŽINAS. Dirba prieitojo ginklo" Norveguos uostus,
iškėlė į iki šiol išleista daugiau kaip
mas yra ištikęs ir kitas Pa- gal jau jam pasibaigus, kai
kariuomenę, tanku? ir uz- 8 bilionai, butent:
balčio šalis. Tarp buvusiųjų kurie jo dalyviai pasibu“Kuomet aplinkui siaučia nas Gerais, kas reiškia Ge-į Skaitydamas “Keleivį” aš ėmė visą sali.
Britų imp. $6,353,000,000
ir dabai tinių okupantų da- čiavo.
pasaulinio karo liepsnos, tai neralinės Kasyklos.”
radau žinią, kad Detroite, Kad neatsitiktų tas patRusijai
1,532,000,000
bar eina_ karas. Karo^gaisras
“Laisvės^
redaktorius, pįetų Amerikoj gimsta nauBendrai esą manoma, kad General Motors dirbtuvėse. Švedijoj, premjeras HansKinijai ....
156,738,000
yra apėmęs visą Europą. o.0Ka> .viizara, tyčiojasi, Kau jas pramonės milžinas,” ra- Brazilija turi ketvirtdalĮ vi-\Ta o-aminamas riantas rin- ?ona$ sako
210,622,000
Kitoms
....
c.
luction 'soionno
Virini sų pasaulio minni'oln
O -,l “Kad -?«ir per radijų butų
Taigi, kaip tas karas išrodo suaugę 'yrai bučiavosi,
soa ‘“‘CK
Christian
Science Monimineralų Brazi- *j, Oat
karui. ..iKeIeivis
žiūrint pro Pabalčio langą?
Bet kai jis pradėjo dėl tų lor
SIŪLO ĮVESTI FEDERAtlCk
Kitain tariant, kaip jis išro. /^oiinr
daug savo To milžino vardas yra mangano ir kitų strateginių 1 as° rikrą tiesą, toks ginknesipriešinti, ji<?
LINI MOKESTJ PIR
do Pabalčio. gyventojams? Laisvėj rašyti, tai Brook- Brazilija.
metalų. Be to, Amazonės paištikrujų yr<^ dabar ga- ^us apgavystė, jis bus musu i
KINIAMS.
Ko jie tikisi, iš jo?
lyno žmonės pradėjo badyti Pritariant kūjų smūgiams, upio pelkėse auga gumos minamas ir aš pats prie jo priešų Įsakymas.
I Brookings Institucija siūlo
Kaip dalykai stovi dabar. JĮ pirštais ir sakyti: Ogi n Į;urjais dieną ir nakti kala medžiai. Yra ir aliejaus.
dirbu. (Smulkmenas išlei- “Šitokių provokacinių
.įvesti fę,eralin!
Sovietų pergalė reikštų rusų tu pats 'buciavaisi saliune ^oOO darbininkų. Voltą ReIki šiol šitie Brazilijos džiam nes
,. • .
.
‘
. mokesni visiems pirkimams,
okupacijos grižitną. O jei su vienu> sav\> draugu. ’
.fondą mieste šiandien via gamtos turtai nebuvo naunaskDtis
—
Red
1
rtis.—Red l
Klausyti nei armija, nei vi- t-j;
karą laimėtų vokiečiai. PaApie tą Mizaros bučki baigiama statyti $45,000,000 dojami iš dalies dėl to. kad
P
k
'
suomenė. Jeigu karas pa- / u?me? ^į1.’ ,kai°
balčio gyventojams butų už- pasirodė žinių net ir spaudo- p]ieno Įmonė. Čia ir via to nebuvo didelio pareikalavi- Kitąsyk Detroite buvo di- sieks Švedija, mes kovosime1
isskirstyta lygiai
dėtas vokiečių jungas. Nei je.
, f1Gadynėj milžino gimimas. Čia prasi- mo, ir iš dalies ir dėl to, kad dėlė automobilių išdirbystė, iki galo, kovosime visi, kiek- ’
gyvenL°Jamsviena, nei kita padėtis Pa (Nr. 4) skaitom:
^leda Brazilijos plieno am- šalis neturi gerų kelių, labai bet dabar _ fabrikai gamina vienas vyras, kiekviena mo-! .TAI Iini cfmi iMANfC
balčio žmonėms nepagei
“Juokas juoku, bet leiskit i žius, kuriasi galinga pra- prastaš susisiekimas, 'nėra vien tik ginklus, kad grei-t eris. kiekvienas jaunuolis. /JĮ
na4?ram<:
daujama. Jie nėra nei vokie pasakyti, kad ir Rokas nuo sa-,rnonė.
tinkamų transporto prie- čiau butų sumušti demokra- yjes kovosime visi išvien,
NAKU uakdamo.
čiai. nei rusai; jie nėra nei vęs neatstumia stikliuką. Ir
Brazilija turi didžiausią monių.
rijos priešai. Tūkstančiai kovosime tol, kol musu šalv Žinios sako, kad Italijoj
naciai, nei komunistai: to .u55 mėgsta ‘bučiuotis-myiuo- nasaulv
o-eležies rudos
rudos ir
Rpt šis
šis- 1karas
""‘—---,
- - -•karei- prie karo darbų yra šaukiapasauly geležies
ir kikiBet
pareikalavo
daibininkų tose dirbtuvėse bus nors vienas
priešo
dėl jie nori but nepriklauso
isi vyrai iki 70 metų ammi ir tvarkyti savo gyveni
moterys nuo 14 iki
mą kaip jiems patiems pa
tinka.
Bet nepriklausomas gyve
nimas jiems galės but grą akio' smulkmenas?”
;vus, ir tose rezervose da ne- ius aluminas, plienas ir kiti skendęs fabrikų durnuose.
žintas tiktai demokratinėms
Gi musu kore«p°ndenta< ipimatytų jokio sumažėjimo, svarbus metalai, Brazilijoj Jei Hitleris visa tai pamatyvalstybėms
karą
laimėjus
Toki
atvežė pradės kilti sunkioji indust- tų, jo kelines tuojau reikėtų
J.
.. .
, t N" • drg Vvt. Katilius" } praneša
Tokį vaizdą
vaizdą dabar
d£
Euranos’p-akm tnr/ pS kainuo to “bučkio” naba-i! Washnigto.ną žinomas Bra-,rija. Ir Pietų Amerikos kon- albti.
‘KeL” skaitytojas.
Euiopo. gaisrą pro Baltijos
Taurą išpylė raudonas'zilijos pramonininkas, Mar-pinente išaugs toks pat pralangą, yra labai pageidauja- ))rakajta- Vadmas komuniCarneiro de Mendonca, monės milžinas, kaip Jungperaair0^31^1^ Va ?tyblU
netaiP “bučiuojasi”,kaip kuris kontroliuoja , didžiau- tinės Valstijos yra šiaurės Cokeburg, Pa. — Siunčiu
metalurgijos bendrovę Amerikoie. Brazilija dabar .porą dolerių seniui ant
Tai yra labai teisinga in- Amerikos Lietuvių Tarybos Į
45.000,000 gyventojų, “pantės,” kad iam butų
žemės plotas yra di- linksmiau ant dūšios. Ta pauž Jungtines Vals- čia proga siunčiu visiems,
dita.oramonei mašinerijos.
tijas.
“Keleivio”
redaktoriams,
“Mes nenorim, kad Ame- Su Brazilija galėki kon- leidėjams ir darbininkam?
MELUOJA PER AKIS.
rikos
pramonė save nu- kuruoti Pietų Amerikos kon-gei u dienų, linkėdamas iš
WLB UŽSISĖDO skriaustų,
“Darbininkas” pastebėjo,
” sako jisai, “bet'tinente tiktai Argentina: bet širdie? laimingų Naujų MeANT
LEWISO.
mums reikaiinga pagalba, Argentina neturi geležies, tų.
kad Lietuvoje legaliai lei
Kadangi angliakasiai pra-,kad galėtume greičiau pa-!anglių, aliejaus, alumino ir
džiami laikraščiai šiandien
Musų miestas yra gražiai
yna priversti tarnauti nacių dėjo protestuoti prieš savo gaminti plieno, kuris taip kitų svarbių žaliavų, he ku- ištaisytas. Kaip namai, taip
interesams. Štai jo žodžiai: vadą Johną Levvisą dėl pa- įeikalinga? Jungtinių šalių rių šių laikų pramonė negali ir keliai geri ir medžiais ap
“Legališkoj (Lietuvos) sDauUle
O*
sodinti. Darbai tai kasyklo
(Joj prisieina
vokShi •iki ?L50 *** mėnesb ui' Voltą Redonda dirbtuvė
se. Pirm karo buvo sunku
interesams Veskaitlirlaik Lewls pasakė: neProtestuo- vra statoma jau pusantrų!AMERIKA MINĖ IQ ROO- darbą gauti žmogui po 45
rS e na
r kkit; kai balandžio n’^esy metų ir už kokiu 18 mėnesiu SEVELTO GIMTADIEN,
bet iu turinis dvasia ir siekt: pasibai^ dabaitinė sutartis ji jau pradėsianti gaminti JAM AFRIKOJ BŪNANT. metų, bet dabar tai jau ne
žiūri kaip senas, bile tik ga
k^kį°^s’J^L^LIS,L1? pIiena;. 'X°lta P^Ho“rla stovi. Laikraščiai dabai- pastebi, p dirbti?A? esu senas Penn
mai nebelietuviški. Juose ne-

Paprasti Smagumai yra Geriausi
gera knyga ir

atspindi lietuviu tautos troški-'J
mai. Nepriklausomybė nemi- ivi R
nėtina. Net Lietuvos vardas
p..,
..

.
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t
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♦
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' “0)<> v'“?

.lezinkeho, pusiaukele] taip
JPP
,
R.o de Janėno u didžiojo
• 81• antDėlLewiso
šito pareiškimo
dabar
centro—-Sao Pauužsisėdo WLB pramones
lo.

^!'e,tą

į“

Amerika minėjo bl-majĮ
prezidento Roosevelto gimtadieni
tai iis žmonių
buvo \frikoi
Daug ž^tiu
buvo

syivanijos mainetys. Čionai
yra daug mainu, kur anglis

į au įkasta, o kitose iau bai’ • • v x
i v
v
RlaS!ibe Co.keburge
anglies

Darb TMyba)
BraziIija turj dideli me.
?U'° Y™ <Ur.
daug, apskąitkad k™, laužo pa-Italo klodį visoj savo žiemėj, nu^kę Wašhmgtonan as- ]įuota dar ant 75 metų, dirmeniskai prezulenta pasvei- bant kas diena.
drnanniini kidėjui darytąsukutį,
su prezidentu Roose- bet ypač turtinga šituo žvilg- kinti, bet jie )o nematė.,
.
..
.
.
kuri užtikrino sniui Santi Minas Gerais val-

palajkyt. tenka leist, slapti ne- (R
J^nn^bh™
$ak0-

• n>m
Nenenam

tj

Jiems buvo paaiškinta, kad

Lietuvių čionai

tiktai 4

L
—td™.. kad kol karasl
prezidentą,
stija. Šita didelė valstija jis “turi šalti ir guli lovoj,” i šeimynos. Butų linksmiau.
Čia aiškiai kalbama apie nepasibaigs, darbininkai ne esanti taip turtinga minera O tuo tarpu jis vedė istorinę:^ar kelios atvažiuotų,
keis jokių streikų.
Lietuvos spaudą.
lais, kad ji ir pavadinta Mi-

tenka ir gyvastis palydėti.

konferenciją Afrikoje.

C. Greykau»ka». i

bonka garsaus
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RAS SKAITO. RAŠO
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AMERIKOS LIETUVIU

brooklyno lietuvių naujienos.
Komunistai supyko.

HOLLYWOODO ŽVAIGŽDĖ PAPRASTAM
KAREIVIUI

Laimė butu lietuvių tau-

Trecias Poslapis

GYVENIMAS

KAS MEKO NEVEIKIA
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Palaidota tiesiai iš Churlio- KALĖDODAMI KUNIGĖLIAI IŠGIRSnio koplyčios ant Bellevue
TA KARČIŲ TEISYBES ŽODŽIŲ.
kapinių.
William Billa, 54 m. lie
Chicago, Iii.
jam gerklėje, ir, skrybėlę
tuvis, mirė 17 sausio nuo ga- Visi žino, kas tai vra ka- pasiėmęs, dūmė laukan.
’ .;.uu •r-VIrf
zo. Anie tai jau buvo “Ke- , -, •
Kitoj parapijoj buvo taip:
”
vašvta
J
ledojimas.
l ai Romos Kata- kai kunigas pasaKė pamoks
leivy” rašyta.
likų kunigų papiotys, tur
M. Stakionit.
but, dėl to, kao jis atlieka lėlį apie “pasiprovijimą,”
tai “subedievėjęs” šeimi
mas Kalėdų metu. Greiciau- ninkas
LAWRENCE, MASS.
šia tai nėra vien paprotys,
o ,"S
, p? atiėžė:
, . “Jus, Romos
A*
Rengiasi apvaikščioti Lie
tuvos šventę.
daro ir kitų tautų Romos kais. Kaip farizėjai barė
Keliolika metų atgal, kuo- katalikų ^unlSai- P^ai Kristų už gydymą subatoj,
met gy vavo sandariečiai, jų kaip sykis yra tas kaledoji- valgymą neplautomis ran
’. uopa apvaikščiodavo Lie- mo,
^’aiLa,lb Įybjua} komis ir kitokių ceremonijų
tuvos šventę, bet kuopai mikalėdojimu tenka išgirsti neatlikimą, taip ir jus baisėius, ta darba pasiėmė Lietu- Įdomių avantiūrų.
jatės dėl panašių dalykų.
7 *■ “, R&i5aUr
.
koi kurią
Lnirnn novo
TuUė
Jai
parapijų kuni^‘odo
jčikS

R. Mizara labai supvko, 'aį.jeigu Amerikos pulkai
kad r.ei Amu.Kus LGiv.4 pnziuretų Lietuvos baisavilaiyba, nei Uet Taut. lai yKodėl gi Rojus su
U„ * Lr„
ui.irv, c ,„o,
AlitURU taiR piieSKlglA?
va, KUiiOi sionus ciie.iumio ••
. .
•? •«>
?..
« Jie
c.a nuėjo -„t-ooi.
suvažiavimus, ueJ ,,nepasitiki
1 . , Amenka?
•
- «
-o ,i savo
c-.ue-z poseciž.Uo. , Rojus
pakviete jo
J , sukauja, uz . Ameri•
pasiklausyt? ame ka jos £» įrangas karą laimėt.,
kalba .r ią plaiiuoja.
Bet Amerikos amuos jis neNa, posėdžiai kaip posė- non ma,yX LKtav°J? P° ka’
ožiai, net kad po tų posė ro, kad pagelbėtų Lietuvo.
žmonėms išsirinkti sau tokią
tižių Rojus nebuvo pakvies
valdžią, kokią jie nori. Vit
tas nei i banketą, kui buvo ' kauskas
jam Xnatinkamesnis.1
ne tiktai gardžių valgių,, be. negu Amerikos
Jungtinių
ir išsigeiti, tai jau tikrai je Valstijų kaliai, tarp
šiidį užgavo. Iš to piktume tūkstančiai ir lietuvių kuriui
tar-j
iis pradėjo net “eiles” rašy nauja. Ar tai ištikimybė
ti. Tik pasiklausykit naujo Amerikai? Nieko panašaus'.'
i Kliubas visados surengia
a{fihi Jipenktadieni mėsą valgo ar16 die- nus- Kltll &1 parapijų kumi
“poeto” žodžių:
A.
Bimba
“
Laisvės
”
17
‘•Bagočius pabučiavo širautį,
.numeiv pilniausiai sutinka
šimutis gražon—Bagočių;
.su savo kamaictu Rojumi i.
Paskui pakštelėjo Grigaitį
kiitmgiau nuo kitų metų,
•
~r,, knj daržovių, o nežiūrite te
narname nonų kermošiuj"... naagaryčioms priduria: “Pa
sigėrę ir apsiseilėję ‘broliai’
nes
prie
Kliubo
prisidėjo
R
....
?
e
-• . . tingumo ir artimo meilės/
Šita Mizaroko “poezija’ bučiavosi ir darė politines
Lietuvos Šelpimo Fondas antikūnų, kad jų neįsi- k- Kristu3 jU3
Romo3
tilpo 20 sausio "Laisvėje.”
(septynių draugijų) ir Lie- didžia. Apie tokius atsitikiccremXiį^9 esate
utaitis.” Vadinasi, musų
i\a, je.gu “Laisvės re-! veikėjai: Bagočius, Grigai
tuvių Draugijų Sąrišys (pen- ^.^V? g rd^^oki^ne“ fo?Tnalistak bet kaiR ir Gri
uakioiius nėgei ęs gaiėjo pa- tis, Šimutis ir visa eilė kitu
kiu drauginį). Ir šių metų
YS/:?“ ’ JVn' zėjai, nežiūrite teisingumo
vaisinti savo saaitytOjUs to Įžymių lietuvių sudėjo tam,
apvaikščiojimas yra ruošiaR^vamania.. Ne- -irv artime meilės. Jus
Tuc mnmnrūpina
kia “kuiyba,” tai kas butų jokilyje viltis į Amerikos]
mas daug plačiau: vra kvie- geidžia kunigo. Buo lie tės surinkti pabėitusius nuo
buvę, jeigu jį butų įieidę i .pergalę ir Į Amerikos ka-,
čiama geri kalbėtojai, chp- ?os
. lsSl!Į£5b_
^d bažnyčios, o nežiūrite, ka
Rogers, Hollywoodo filmų aktorka, gavo naują vy
banketą n' jeigu jam aHj i iuomenės pasitikėjimą, o Ginger
ras,
soiictai
ir
muzikantai.
kun;
gas
jų
sąžines
nepakušj syki ji susituokė su paprastu kareiviu, John Briggs,
dedasi pa anijonų tarpe,
neis butu paksteįėjęs i sma į tiedu ablavukai iškoiiojo; rą.
Bus pardavinėjami ir J. A. ten^ kad Pe Pamintų apie štai pavyzdžiai:
kuris čia atvaizduotas kartu su ja.
krą!
uos, išvadindami “pionaV. bonai ir stampos.
jų įskiypusi gyvenimą, apie
“viena gei a pie a^ijoiirau.
uabar gi, kai jo niekas į eiais” ir visokiais niekinan-i
leikala gryzti pne baznyLAWRENCE, MASS.
Vakaras
bvuo
surengtas
Įširi.ouiio
vieijx»ni geram
Liet. šelpimo Fondas yra čios ir tt.
tą balių nepakvietė, tai n riajs vardais.
lietuvių
kareivių
naudai.
Tai
Lie.uvių gyvenimo mar
nutaręs registruoti visus bo- Aš čia nemanau nei gilti, paiapijonui nucertui uz val
pats panūs buvo niekai. Vis* t> - ,
, •„
,.Kas„ tenai Puvo naciška, ’ . A., Bimba myli apie
kitu
jau
antras
toks
kareiviams
gumynai.
nų pirkėjus. Žinoma, pirkę- nej peikti
kunigądėl šito gomuosius Garnius ves ZOJ
.
i ‘seiles“ lasyti, oet bUvų neparengimas. Nuo šio paren- jai turėtų priduoti savo var- )u biznio.
Lygiainenoriu uoierių. įvai buce*is gemoju
Lietuvių
Draugijų
Sąryšis
gi
mo
kareiviam
liko
866.09.
Skaitai žmogus ir stebie-M.
ko‘
ckoios neguda. pavardę ir už kiek tun p^tti nei gilti tu, kurie jų iš_ paiapijunkos
.
Rojus
ap-ibuvo
sui
engęs
sveikatos
p
0
kiek
išeis,
jiems
bus
pasi, kas um Merkines dzūke- klomls sellemls
nirkę bonų. Tai bus svarbu neįsileidžia. Paminėsiu tik lfejO iSP1asyvi, tai jiskre^pe >
Eaiapijonsa
į teisliui darosi. V isi atsimena. ,askė \ idika mėnuo-kiias' klausimu paskaitą sausio 10 dalinta ir pasiųsta kaip do- lietuvių ateities istorijai. Šri pora faktų apie tai,kas kar- , • iqqq
u - ks^ABjatgal P. Kapitcko sahune? i dieną. Mass. valstijos svei- vana.
eaibas
yra
užgirtas
ir
ditais
atsitinka,
kuomet
kokia
nue
J°
.
su
ounumi
uabu
kaip 1939 mėtau jis bėgiojo
kruvin
0 kat0£ skyr;u3 pradžjo
po Grand sueetą unl ąatA. Bimbai tas nežino-:is dėl pei didelio vėžio Ii- Sumažėjo lietuvių daktarų. džiausios musu organizaci- nor« “bedieviška” šrimvna P° P^^saika tvirtino, kad io
na — Kliubo. Fondas turi įsileidžia “Dievo tama
buceiio visai r±epaz\Ma n
kisęs ir siūle ją katalikams:
- ges plėtimosi,
•....
ir
J.
todėl
ragina
išrinkęs
tam
darbui
ir
komi’
^bi
tariamos
šTimvnos
Bučeris
n.a?
Paklausk
Dagio
Vtnau, iOGOe,
1U40 metais, j
Paskutiniais laikais mes
V Staki0r.į( J. Penką yra Ubai “bedieviškos.” Abi
žulomabuvom prasigyvenę lietu
i
o
io
atsitiko
taip, kad tas
viais daktarais. Bet daba ! K. V duną.
gyvena be bažnytinio šiiusunus buvo
vėl pasilikom, kaip ir seniau,
Bendrasis susirinkimas, bo, abejų vaikai nekrikštyti, parapijonkos
mobilizuotas
ir
atsiduiė katik ant vieno lietuvio dak- kui is įvyko sausio 3 d., irgi Ar bereikia “baisesnio” daiio
laukan.
Jis
pirmas
aš mu
L.1._____ _
1,1^9
yvarsie ____________________
virsniiucticj maum- mu:
•en, ir uneiona W6isi«.
j-,ut rjbos. Kalbant apie tau- paskaitą, pakviesdamas vie,
Ja“ tada is visko anode,,tos
ko]i(|tis bi^biakaii!^ D?. Peteri McKinnj ii . Sema,u lawreneieciąm5 pa- mus ir visi jie vienbalsiai už- Kai vienoje tų šeimynų sų parapijos žuvo kare. Mo
:ad Rokui darosi aaz-kac keiksmaįodžiaiS(
vadinu !Dr. D. Rika iš Bostono.
.ąrnaudavo Dr kikolaitis. gilti. Prie surengimo Lietu- kunigas paaiškino, kad gy tina už jj buvo užpirkusi iš
negerai, nes iš karsto boise.
. ’
_
, ‘
. Jis mirė. Dr. Paul Crikar is- vių šventės bendrasis cusi- venimas be šliubo esąs nuo- kilmingas mišias. O apie
viko jis Vilto karštu Smeto- '/“‘f
"s^n?nSvei? P''- McKinms kalbėjo 5jo Dad6s San,0 iarnybon. inkimas išrinko komisiją: demingas, kad įeikią grįžti skolą bučeriui nei kiek nesi
r.os diktatūros rėmėju, o paK. Viduną, M. Stakionį ir F. prie bažnyčios, paimti baž- rūpina.
“,Kitas, faktas
apie parap.Vaieiką. Išrinktos ir maže^ rytinį šliubą ir vaikus ap. darbuoiasi
da.
nių darbų komisijos. Lietu- krikštyti, tai vyras jam atT- •
vos Nepriklausomybės pa-sakė: “Tas ka kunigas mums ^kmese draugijooe. • i minėjimas jvyks nedehoje, aiškini, mums yra zmoma £
, . ” *
doleriu
Anglijai.
uus „nituigumae, negu mvų ųaRtaro mokslą išėjo
vasario 21 dieną, 2 vai. po jau senai. Bet tas, ką aš tamva g u^
zo
O dabar vėl Mizara su sa- Ll^Los 1įajt2Lntmul n^?a' tarPe: .puežastls.tame? kad bon ir D-ras Peras S. Za pietų. Kliubo svetainėje.
sfti čia dabar paskysiu, £
atvira, ,r d. ąsiai.
M.
Stakionis.
bus
tikra
naujiena.
Aš
pašaNuėjo
pas
tą
budelį ii pasa
vo kamarotu Bimba visus?ijMa- rėčkas. Lawrence’o lietuvių]
kysiu, dė! ko mes tenkina- 1;e- kad, girdi mudu su pyi a pasiekusių jau vana auk- į
lietuvius
nlės civiliu šliubu, ir dėl ko lu ,nat.a‘avą Uu ®ko;°? .ae'
štų
vietų
ann'iri
—
net
iki
■
belsuoja
DINGęS SUBMARINŲ
vaikų nekrikštijame. Baž. mokėti Bucens jai aUtinto:
kapitono. Kaip tilps “Keleiplikiau
VIRŠININKAS
rytinio šliubo neėmem ir laI ie»ul ?'®ln,aI,
vv” surašąs, tada matvsite.
t^raSonojfaimija'su Vin- Grigaičio su Ltu’ mas sudaro ir didesni mirvaikų nek; ikštijom dėl to, vo vyp ,rtave ! Ir atsitiko
lėtų
but
pavyzdžiu
visiems
tingumą.
kad nenorėjome Dievų už- talP» kad netiukus po to paMirę
Lawrence
’
o
lietuviai.
cu Vitkausku priešakyje ir
Amerikos
lietuviams.
Bet
Po
kalbu
buvo
duoti
klaulustinti. Aš matau, kad tam- c'zeP'Je buvo rastl Jos
išliuosuos Lietuva.
drabužiai, o jo paties nei
labai nustebai
O

''tmnršflvn I iptuva “riva- nysis 1 Rluv?- kad si karą rinkusioji publika buvo pa
. . , • - utz i • -u
‘
”‘ BetIietiKo?’r-onė '!aimžti Plieš aš! ir atsteigti ’ tenkinta, nes ramiai ir ty- paa5auSa skaitę.' Aeleif}
Ket E.etu-os kad
..rtone
--------- ir
~ demokra-,
---- ...............................
1919 metaVoTiuto.
tai in.----ePr;ni
iklausomą
kiai užsdaikė.^ublikos
Pub...>~„bu- lr Naunenas,” zmema,„ sere I/etuvos berneliai iuc^
Lietuvą. Juk ir sis ka- vo aDie 300. Padengimui lė- “e.?,r klta spaucą. - įanas
į.e Lietuvos berneliai Juc- ras ejra ne ^diktatūras, bet $ų buvo renkamos aukos, paliko testamentą, kad jam
mirus, jo kūnas butų sude
ginta.? krematoiijoj, Salem,
V*»stnvė«i ”
Mass. Šeimvna jo paliktą
testamentą išpildė.
jų. O vėliau ir pats v. Kap
Lietuvių Moterų Piliečių
Mrs. Josephine Subach,
Vyt. Katilių?.
sukas prisipažino, kad tai
_________
Kliubas statė “Lietuviška? pabuvusi moteriškė, sausio
’uvo -o klaida, nes prie var-, KLAIDOS ATITAISYMAS Vestuves” 9 sausio. Žmonių s d. palaidota ant tautišku
ta norėjo užkarti Lietuvai
buvo daug, pilna žemutinė kapinių. Velionė priklausė
sovietizaciją.
Šių metų 4-tame “Keiei- Kliubo svetainė. Daug kre- prie šv. Onos Draugijos
F. J. Bagočius New or- vio numery, draugo Vvt. dito priklauso vienai komi
Ona fZekas) Pftltanaviko lietuvių
bankete
prisimiKatiliaus
korespondencijoj
barei,
būtent
Juliai
Kiz-ienė.
,, Ax
~ d
11
-i
•
58 metv Kastanto
ne, kad Amerikos kariai tu- is brooklvno, įvyko nema- bnkštienei, kuri iš kaino ?š- Paltanavičiau” mo'eri^. mirėtų prižiūrėti po karo. ko- ion.i klaida. Piimutinėj kc- platino virš šimtą tikėtų. rė sausio 10 d. Ji taingi pri
klos valdžios Lietuvos žmo- resrondenci.ios špaltoi, kur “Vestuves” suvaidinti navy- kJaįsė prie šv. Onos D^auedio®. Per ilgus metus skaitė
“Keleivį” ir labai ii mylėjo.
įp, kaip Lietuvoje: tik iš
dėl gį patys Lietuvos žmo- džios (komunistų) kovos savo galvos. Atsižymėjo “ČiV7ORCESTER. MASS
nės nevali pasidaryti tvar- nasekmėie. sustiprėjo Vo- gonas.” Neblogai vaidino
ka?
Raudonojoj armijoj kietikri Austriiob Francuzi- Maie Laukaitienė. Jaunaveikia lietuviški puikai. Ten ioi ir kitur daibinin’.tų ju- medžiais buvo Baltrus Ba!eveikia lietuviai generolai, i dė urnas.”
_
_ ] vičius ir Mr?. Deltuvienė.
Vienas ių — Vincis Vitkau- \ ietoj susiinrcio, turėjo Vestuvninkams buvo priskas.” \
:but: susilpnėjo darbininku rfngtas ir stalas, kain per
VIETA MALONI IR ŠILTA
Vienas Vincas Lietuvą iudėįimas. nes komunistai tikras vestuves. “Jaunave- Visokiu Gėrimu. Alaus,
“liuosavo” 1919 metais, ir ardė darbininki] organiza- džianrt” buvo sudovanota gardžiai pagamintu Val
taip ja “raliuosavo,” kad ji cijas.
, virš $25
gių ir Užkandžių.
papuolė i A. Smetonos ran----Visas vakaras praleista
Čia gaunama ir “KELEIVIS”
kas. Dabar peršama? kitas
MACOCHAS.
^magiai ir linksmai, buvo ciavivr
’ftis numeriais
VinraG
ircnrvArba kaiP
Vincas, kir.ic
kuns “nnli
nail ’K
ŠUO ” nMns
Npw Yorke ©apinvė ' iidėti pageidavimų: “Dau
Lietuvą kokiam nors Dėka- «'<> meilužę, Ona Anmuller’aitę. giau reikia tokių parengi 90 MILLBURY STREET
Knyjrel? su foto^rafiSknis atvaizwnR.',STFR M .SS
nozovui.
Idai*. Kaina ................................. 10c. mu.”

CHESTNEY’S
CANTEEN

t

teri.''Aš‘nuo savo a?r moti- brangia“ laidotuves. Paskui
nos esu išmokęs, kad nuo kele įskdmingae metines.
dėmė yra pei žengti Dievo Tos metinės buvo apmoka
ar bažnyčios įstatymą. Aš mai paskelbtos ‘Drauge.’ O
žinau, kad, imdamas civilį apie atsilyginimą bučeriui
šliubą, peržengiau bažny ta davatka nei kiek nesirū
čios istatvma. Bet tv.omi aš pina.
išvengiau Kristaus įstatymo . . Trečia jūsų paiapijoj
peržengimą. Kristus' apita- «™V"a dar keisčiau elgiasi,
lams pasakė: Dykai gavote, Netik įvairiose bučernėse li
o ir. rendu
nedykai ir dalinkite. O jus. ko ,^kolinera.
_,
T ,.
,
,
Romos kunigai, skaitotės mokėdavo. Ir siar?_sl:ohnda01 užtuk, rrul L
VO?1 RUO IvO tik ga ClO. O - H
apaštaių galios paveldėto
jais, tai šis Kristaus įstaty ios w. as mirė. tai jų3 ji lai
mas jus griežtai riša. Iš to dojote kam vvrikupą. Visa
išeina, kad Kristaus įstaty b; žn' č'n snindėio švie-omą pei žengia kunigas už mi- ir b'wo atlaikytos per
šliubą imdamas pinigus, ir kertos mišios.
“Galėč’au ir daužau t?taipgi neižcn.ria jaunavedis
už šliubą pinigus mokėda kiu pavyzdžiu duoti, b t
matau, kad kunigą- ne imas. Kad neperžengei
maui
’. Todė’ klausiu: ar ne
Kristaus įstatymo, aš ir ne
jieškojau bažnvtinio šliubo. t’;k-tnr.ri svkiu verčiau
Dėl tos pat priežastie- me: tvarkai tokius 'šw-nBUT
ir savo vaikų nekrikštijome; fa^am ortus, negu landžioti
dėl tos pat priežasties ne- T.’a3 ri’os, kurie sau ramini >e
kuomet mišių neužpe: kame;
pamokymu gyvena
dėl to? pat priežasties nu- ,
nei aiš.cmti, kad
traukėm ryšius su Romos kajėdmrnka3 daugiau nesikatalikų bažnyčia, ne3 ji,
lka
? įraudęs bėSiame vaizdelyje yra parody- kaipo Kristaus
istatvmu
’aukan. Taigi. ”e Romos
ta« vice-admirolaa R. E. English, laužytoja, iokių budu negali kunigai ga^1 pakutenti “VaAmerikos submarinu viršininskaitytis tikra, bažnvčia.” dievui Rožine. O atbulai,
kaa. kuris skrisdamas orlaiviu Po to kunigas kaž-ka su- Dedievai kim'gus gali
is Havajų į San Francisco dingo mikėno, norėjo ką tai paša- dinti ir pakutenti jų sąžine,
be jokios žinios.
kyti, bet žodžiai sustingo
Keliaujantis agentas.

t

Ketvirtas Puslapis
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IŠ Lietuvių Mitologijos

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Dievaičiu ir deivių vardai
ir ką jie reiškia.

Kimis. — Vyšnių medžių
dievaitis.
Kovas.—Karo dievas; jo
ženklu buvo ant kariškų vė
liavų arklys arba gaidys.
Krūminė. — Visokių ja
vų dievaitė, artojų globėja.
Kririų-Krivaitis.— Aukš
čiausias senovės lietuvių ku
nigas.
Lingusonis. — šermenų
kunigas.
Laima, Laimė. — Laimės
dievaitė, lietuviškoji Diana,
nėščių moterų globėja.
Lasd(u»ona. — Lazdynų
dievaitė.
Mėšlų Boba. — Dievaitė,
sąšlavų ir mėšlynų globėja.
Medžiojinė. — Medžioji
mo ir žvėrių dievaitė.
Mėsėdrinė. — Dievaičio
Ragučio 8 dienų šventė.
Metėja. — Viena iš septy
nių dievysčių, metanti ver-'
palus ant mestuvų.
Milda. — Meilės dievaitė.:
Namėjas. —Naminis, sve
tingumo dievaitis.

Aitvaras. — Paleistuvys
tės dievaitis, iš doros kelio
vedąs vyrus ir moteris; die
vaitis nešiojąs turtus.
Alcis. — Paskutinis seno
kos lietuviškos gentės mil
žinas, nesvietiškai drūtas.
Anot žmonių pasakos, jis
kaitą vaiku būdamas išėjo
iš gii ios, kur jis gyveno su
motina, rado vabalą. Įsidėjo
i pirštinės nykštį ir parnešęs
namo klausė motinos, kas
tai butų. Motina jam pasa
kius, kad tai tokie žmonės
busią po jų.
Anapielius. — Status uo
los kalnas lytuose, ant kurio
gyvenąs amžinasis Dievas.
Ten. senovės lietuvių supra
time, mirusių lietuvių vėlės
rado palaimintą gyvenimą;
kuri vėlė nebuvo apsunkinta
nuodėmėmis, lengvai užei
davo ant Maino, bet nusidė
jusią Dievui, dabojęs kalną
slibinas Vižunas nugramz Nijolė. — Ki ūminės duk
dindavo i amžiną pragarą. tė, pragaro karalienė, PykuAtrimpas (Atropas, Pa lio pati.
trimpas).—Jurų ir visų van Nukirptoja. — Viena iš
denų dievas. Jis buvo pie septynių dievysčių.
šiamas dvejopai: arba kaipo
Okapirmas. — Aukščiau
susirangęs žaltys su jauno sias ir vyriausias visų dievų
—Koman, Maike, pasiro- nio dusia nepasaKys jums žmogaus galva, ant kurios dievas.
kuosim.
į “ačiū” už tai.
buvo vainikas su pilnu van
—Apie ką?
—Ar tu šiur. Maike, kad dens puodu, javų pėdu už Pėsčius. — Lietuvių die
vas.
—Ogi apie tai, kad kata- jis nebuvo nugalabytas?
dengtu, arba kaipo jauni Pergrubė. — Pavasario
likų viera yra teisingiausia.
—Suprantama, teve, kad kaitis su vainiku iš visokių dievaitė, žiedų ir visokių že
—O kas sako, kad ji tokia nebuvo. Sušaudyti žmonės javų varpų ant galvos. Ant- mės vaisių užžiurėtoja.
neatsikelia iš po velėnos. raip jis buvo nupieštas ant
nėra.
Perkūnas. — Griausmo'
—Ir tu pats, Maike, taip Stebuklų pasauly nėra.
Prūsų Lietuvos didelės ka dievas.
sakai. Tu nesyki norėjai iš- ;—Tai tu sakai, kad “Lais- riškos vėliavos.
—Pykuolis. — Požeminis Į
vesti mane iš doros kelio,
’ deda is Maskvos melaAustėja.— Bičių dievaitė, pragaro dievas.
sakydamas, kad cudų ant gingas žinias?
bitininkų globėja.
Pilvytė, Pilve. — Lobių ir |
svieto nėra. O dabar matai, —Aš nesakyčiau, tėve,
______
Aušlavis — Sveikatos, Ii- mai5t<, dievaitė
po tavo nosimi cudas išaugo Jj"d ji deda žinias. Ji deda gonių ir gydytojų dievas.
Puotininkas. —Dievo .Ra
Maskvos propagandą.
kaip mūras.
Bentis. — Kelių ir kelei gučio kunigas, pašvenčius
—Apie ką dabar tėvas —O kas yra ta propa vių dievaitis.
puotos gardumynus.
ganda?
Blukų vakaras. — Dieve Pramžius. — Pramžinasis
kalbi?
—Tai yra visokie prasi Kalėdo šventė; buvo tai ge oievas. —it
—Otri anie eudus.
manymai.
kurių tikslas vra rojo dievo Okapirmo atgi—Kur tėvas juos matai?
Praurimė. — Amžinosios
šmeižti nepatinkamus minias, kuris piktąjį šalčio
•*
—Ai- tu. Maike, neskaitei, tvčia
ugnies dievaitė.
dievaiti, pergalėjęs, pra va
kas dabar Lietuvoj atsitiko? sau žmones.
Pušaitis.—Požeminis die
—Bet apie Jurginio su- rė. saulegrįžiui užstojus.
—Skaičiau, kad žmonės
vas
maitintojas.
šaudymą “Laisvei paraše Biukų vakarą arba kučSas
tenai vargsta.
Puškaitis. — Barstukas,
is Mask\ os koks ten J. šim- senovės lietuviai švente, jj^čiokų
apgynėjas,
-O apie Juozą Jurginį
Q rokuoja, kad ta
linksmindamiesi
pne
apRagana.
— Medžių karaneskaitei
Šimkus yra neprastas piso- krautų visokiais virtais
Ja" iienė.
—Skaičiau u apie jį. Jis nus ir labai viemas Stalino vajg «talu
dabar \ ilniuje gyvena.
sluga. Kaip mano frentas Brėkšta.
Nakties, tam- Ragutas. — Gėralų, sma
ir girtuoklių dievaitis. ;
—Na, ir tu sakai, kad nėra zakristijonas figeriuoja, tai fcybės, miego ir sapnu die gurių
Ramuva. — Krivių-Kri
cudų?
Stalinas turbut kazionais pi- vaitė; ji kiekvienam iš šir
vaičio
gyvenimo vieta.
—Aš jų nematau, tėve.
nigais tas Šimkaus tiligra- dies ją garbinusiam per sap
Riogla.
— Tinginių die-'
—Ar gi tu nežinai, Maike, mas ir apmoka, ba pats Šim- nus apreikšdavo busimą lai
vaite, buvo biauri ir gązdinkad jis buvo sušaudytas?
kus negali tiek pinigų turėti. mę ar nelaimę.
davo, riogsodama nemanda-į
—Jeigu jis butų sušaudy- ° “Laisvė’’ irgi nebagota, ba
Budtė. — Proto, išminties giai.
tas, tai šiandien jo gyvo ne- -.monės almužnos jau nela ir visažinybės dievaitė, lie
Sergėtoja. —Viena iš sep •
bukų.
Lai jai duoda. Kaip tu sa- tuviškoji Minerva.
•ynių
dievysčių.
—Maike, jis prisikėlė iš kai, Maike?
Budintoja. — Budėjimo Sotvaras. — šviesos die
numirusių.
—Aš sakau. tėve. kad dievaitė, budinanti iš miego
-—Nekalbėk nesąmonių.
man jau laikas bėgti mo- ir dvasiško bei kūniško nu- vas. piemenų, giesmininkų'
ir gydytojų užtarėjas.
—Dalibuk, Maike, galiu kvklon.
.
tirpimo, neapkęstoja tingi
Švaistiksas. — šviesos Į
tris kartus pasibažyt, kad . —
pasimaty- njų
miegalių
ir tamsybės; dievas Sotvaras
s,m kitą syk;._____________ jos V>TU buv0 Varpas.
.
botvaras.
Jurginis, buvo sušaudytas.
„
.
.
Svalgonas.
— Jungtuvių’
—Nesikarščiuok, tėve.
“
Eraičinas. — Požeminis ceremonijų kunigas.
—Kaip gi man nesikarš- JAPONIJĄ GALI SUMUŠ- dievaitis.
.J Šneibratis. — Ukininkysčiuoti, Maike, kad tu toks
TI ORLAIVIAI,
Gadintoja. — Viena 15 tės, medžioklės ir visokių
ireuemas bedievis. Matai Amerikos generolas
Mac septynių dieyių, žmogaus paukščių dievas.
---------žmogų atsikėlus} iš kapo ir Arthur sako. kad Japoniją gyvenimo audeklą audzian- Tylusonis. —Šermenų kusporini, kad cudų ant svieto p-aiima cunaikinti vien tik- cių, kun viską gadino.
nigas>
nėra! Kodėl tu toks upar- fai'01 laiviai5‘
Giltinė. -— Mirties dievai- Užsparinė. — Sienos, rutas: Gal nori, kad duočiau
________
tė, mirtinai gilianti savo ge- bežiaus dievaitė.
sku-ron ?
LEBRl N AFRIKOJ?
Juoniu.
Vaižgantas. — Linu die
—Bet kodėl tėvas esi toks
Ganyklius. — Piemenų vaitis.
užsispyręs? Matai žmogų
dievas.
Vaidelutis. — Aukų kuni
gyvą ir sveiką, bet tvirtini,
Graitas. — Perkūno kerš gas, dievų valios apreiškė
kad jis buvo sušaudytas!
to dvasia.
jas.
Juk tai labai nenuosaku.
L Giristis, Gristis. — Girinė j Veliuona. — Amžinybės,
—Maike, aš su tavim gin
šmėkla, girių dievaitis, Miš kapų ir šventorių dievaitė,
čytis nenoriu, todėl atnešiu
kinis, Pušinis, Barstukas.
Verpėja. — Viena iš septau kazioną Bimbos gazietą,
Gulbė. — Dvasia, žmo- tvnių dievvsčiu.
ką vadinasi “Laisvė,’’ o tu
gaus saugotoja, angelas.
‘ Viršaitis. — Namų ir ūkės
pats galėsi perskaityt ir pa
Ilgė. — Liūdėjimo ir gė- dievas.
matyt, kad aš nemeluoju.
dėjimo diena atminimui mi- Vitolis. — Karžygio var
Tenai yra juodu ant balto
rusių, gimimų užlaikoma.
das, toli vaikiusio Lietuvos
parašyta, kad lietuviški fa
Kabyras. — Požeminis pnešus
šistai Lietuvoje Juozą Jur
dievas, stabmeldžių trejybė. Vižunas. — Slibinas, am
ginį sušaudė. Mudu su zak
Kabolis. — Naminis die- žinybės kalną, Anapielių
ristijonu net ir poterius su
vaįlsv *1 - v
• dab°jąs.
kalbėjom už jo dūšią. ApKaunys. — Meiles dievai ----------------------------------------įuckavcm, kad per savo čia yra parodytas AU>ert Leb- tis, Mildos sūnūs, lietuvis-! KAINU ADM’NISTRACIJOJ DIRBA 63,000
durnumą žmogus buvo pri run. buvęs Prancūzijos prezi- kasis Kupidas. Jis visuomet
(lentas
iki
respublikos
susmu

būdavo savo motinos antyŽMONIŲ.
sidėjęs prie bedievių, ale
dūšia vistiek reikia ratavot kimo. Kariaujančiųjų franzuzų je, kuri oriniu vežimu, dvie- Į Kongreso ekonomijos koiš velnio nagų, ba ji nekalta, radijas praneša iš Brazavilio,. jų baltų kaip sniegas karve- misijai Wasbirc4one buvo
todėl ir atlaikėm, taip sa- kad Lebrun dabar atvykęs šiau- įių traukiamų, važiavo per pranešta, kad Kainų Admikanl, namines ekzekvijas rėš Afrikon. kur franeuzai sten- svietą ir barstė širdingą nistracijos Biure šįmet buprie pantės snapso.
Joasi mobilizuoti naują armiją meilę.
jsią 63,000 tarnautojų, ku—Nereikalingos buvo ju- ir kartu su aliantais tęsti karą
Keršius. — Perkūno kers-iriems bus mokama $121,sų pastangos, tėve. Jurgi- prieš ašį.
į to pasiuntinys.
į000,000 algų.

t
i
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Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
(Tąsa)
EPOCHINĖ ISTORIJOS KRIZĖ.

energijos, naujų pasiryžimų, apsisprendi
mo ir savarankiškumo, begalės sveikų idė
jų. Amerika paroedė, kaip turi būti auklė
jamos tautos, kaip reikia organizuoti poli
tinę akciją taikiu budu begaliniuose žemės
plotuose; ji pamokė ekonomijos dalykų ir
kaip padaryti darbą vaisingą ir naudingą
tiek darbdaviui, tiek pačiam darbininkui.
Amerika labiau išaugo per 100 metų,
negu Europa per 1,000 metų,—ražo prof.
Edward James Payne’as. Ne visi gal norės
sutikti su takiomis ar panašiomis nuomo
nėmis, bet negalima neigti fakto, kad šitas
Amerikos nustabus išaugimas turėjo šiaip
ar taip atsiliepti į Senąjį Pasaulį.
I šitą klausimą nesigilinsime. Amerika
via skausmuose gimusi žemės duktė. Ją iš
ugdė Europa, o vargai, įvairios audros ir
kovos ją užgrudino. Šiandien ji yra stipri
ir galinga, nes jauna, kupina gyvybės. Sa
vo motinos-auklėtojos, kuri po 3,000 metų
istorinės veiklos yra pusėtinai nusikama
vusi, išvargusi, ji neužmiršo. Ji jaučia pa
reigą Europai padėti ir giminystės rysius
palaikyti. Visuose Europos sielvartuose
Amerika buvo jautri ir greita ištiesti jai
savo ranka. Prisiminkime tik Didiiį karą
ir tuos milijardus, kuriuos ji paklojo iš
gelbėti bankrutavusioms valstybėms. Ji
atstato Reimso katedrą. Louvaino biblio
teką. skiria milionus klinikoms, labdary
bei, mokslo ir meno institucijoms. Ameri
kai artimas ir brangus visas pasaulis. Tau
tų Sąiungos kūrėjas prez. Wilsonas, irašė
savo šalies vėliavoj labai prasmingą Šukį:
“Amerika fo? Humanity!” — Amerika
žmonijai yra skilta, šitą misiją vykdyda
ma. ji priglaudė po savo sparnais milionus
žmonių, suplaukusių iš viso pasaulio, įvai
riausio įsitikinimo, elgesio, tautybės. Daug
šimtų tūkstančių ir musų brolių lietuvių
čia tokiu budu atsirado... *

Kristupas Kolumbas savo atradimu 1492
m. pasuko žmonijos istoriją visiškai kita
kryptimi. Nuo to laiko prasidėjo Naujieji
Amžiai, didelių naujų idėjų atsiradimo ir
jų augimo pradžia, galingas sąjūdis, apie
kurį niekas ligi šiol nebuvo svajojęs.
Gyvenamosios žemės plotas susyk padi
dėjo vienu trečdaliu. Renesansas tada bu
vo pasiekęs aukščiausią savo viršūnės taš
ką. Žmogaus proto kūryba nebeturėjo kur
plėstis. Todėl jis persimetė į kolonizacijos
sritį, ėmė jieškoti materialinių gėrybių.
Susyk buvo plačiai atvertos durys dide
lėms galimybėms, ne tik mažam išrinktųjų
skaičiui, bet milijonams. Visa žmonių gy
venimo sudėtis netrukus pasikeitė. Krizė
įvyko visais atžvilgiais: politiniu, ekono
miniu, religiniu ir tautiniu, nes ji palietė
visą žmogų, visą masę iš vidaus ir iš oro.
Europos gyventojai, likviduodami pus
velčiui savo ukius ir įmones, vyko į at stąsias žemes, jieškodami turtų ir laimės.
Vakarų pusrutulio žemynas gavo “Naujo
sios Europos.’’ arba “Naujojo Pasaulio,”
vardą, nes pirmieji kolonistai buvo euro
piečiai ir šitą kraštą jie taip vadino todėl,
kad tuo budu galėtų išsiskirti iš tų. kurie
liko kitoje vandenyno pusėje. Paprasti
amatninkai, Amerikon atkeliavę, iškyla Į
didelių bendrovių direktorius: paprasti
darbininkai, kurie Europoje skurdo, pasi
daro turtingi ir laimingi...
Tarp Europos ir Naujojo Pasaulio įyšiai
diena iš dienos darosi tampresni. Susisieki
mas sparčiais šuoliais tobulėja. Europa kol
kas dar daug ką duoda Naujajam Pasau
liui. Kiekvieną dieną N. Pasaulis darosi
europiškesnis. Bet ir Europą labai daug
kuo naudojasi iš Naujojo Pasaulio. N. Pa
saulis daro nepaprastą pažangą: jis turi
Tat lai gyvuoja laisva ir laiminga Ame
neišsemiamą šaltinį naujos dinamiškos rika !
(Pabaiga)

Vitus Beringas-Rusijos “Kolumbas”
IR KAIP JIS ATRADO ALASKĄ.
Šiandien Alaska priklauso Jungtinėm?
Valstijoms, bet buvo laikai, kuomet ji pri
gulėjo Rusijai (Amerika nupirko ją iš
Rusijos 1867 metais už $7,200,000). Tai
gi klausimas, kada ir kokiu budu rusai bu
vo tą kraštą įsigiję?

nok, kaip ji vadinasi. Jis siunčia ekspedi
ciją tirti da niekam nežinomų kraštų, ir
tuo paeiu laiku mano, kad tenai gyvūOja
“europiečių kolonijos” ir plaukioja “euro
piečių laivai.” Jis negalėjo suprasti net ši
tokio paprasto dalyko, kad jeigu tenai bu
tų europiečių kolonijos ir laivai plaukiotų,
tai siųsti tyrimo ekspedicijos visai nebūtų
Rusai atrado Alaską jieškodami Ameri prasmės.
kos pakraščio iš vakarų pusės. Tai buvo
Bęt palikim jį šaly. o pažiūrėkim, kaip
18-to šimtmečio pradžioje. Rusai tada bu buvo ruošiama pati ekspedicija Amerikos
vo jau užkariavę Sibyro mongolus ir pa jieškoti.
siekę Pacifiko pakraštį, bet kas buvo to Vitus Beringas, gabus ir prityręs jurinin
liau, da niekas nežinojo. Buvo tik numa kas, žinojo kas tokiam žygiui reikalinga.
noma, kad toliau turėtų būti Amerikos pa- Jis pradėjo organizuoti medžių darbų
kraštis, bet kaip jis toli—kas gi galėjo pa amatninkus, mechanikus ir jurininkus.
sakyt? Taip pat neaišku buvo, ar Amerika Vienas tokių jurininkų buvo čirikovas, ga
atskirta vandeniu, ar gal toliau i šiaurę su bus ir inteligentiškas rusas, o kitas svetim
sisiekia su Azija? Jeigu nesusisiekia, tai šalis, Martinas Spangbergas, prityręs lai
kas yra jų tarpe: ištisas vandenynas, ar vų statybos meistras.
gal yra kokių salų, nežinomų žemių? Pa Laikas ekspedicijai pasirinkta žiema,
sakų buvo visokių. Vieni teisė, kad tarp kuomet užšalusios upės ir balos, kad butų
Amerikos ir Azijos yra kažin kokia Gamo? eralima be kliūčių keliauti į šiaurės rytus.
Žemė, kiti sakė, kad tenai randasi kaž Paruošta 200 arklių, pridaryta tam tikrų
kokia Laimės Sala, ir tt. Tų laikų geogra rogių, prikrauta maisto, ginklų, visokių
fijos žemėlapiai rodė tenai tiktai tuščią Įrankių ir medžiagos laivams statyti.
vietą. Tuo tarpu kitos pasaulio dalys buvo
1725 metų 24 sausio dieną ekspedicija
jau pusėtinai ištirtos. Todėl francuzų Mok išvyko iš Peterburgo ir leidosi skersai Si
slų Akademija paragino Rusijos valdžią, byro į Pacifiko pakraštį. Caras Petras tuo
kad ji pasistengtų tuos nežinomus plotu« taipu mirė, bet ekspedicija ėjo pirmyn.
savo šiaurės rytuose ištirti.
Per Šiaurės Dauguvą (Sievernają DviRusijoj tuomet viešpatavo Petras Didy ną), per Kają ir Kamą, per Uralu kalnus
sis, labai ambicingas ir garbės trokštąs ir Tiumeną dulkėjo sniegas, girgždėjo pri
caras. Jam be galo patiko, kad tokia garsi krautos rogės ir prunkštė bėgdami du šim
Vakarų Europos mokslo įstaiga siūlo jam tai arklių.
tokią garbingą misiją. O jis jau turėjo pa
Kol ekspedicija pasiekė Tobolską. buvo.
sikvietęs iš užsienio gerų jurininkų ir laivų jau pavasaris ir sniegas pradėjo tirpti. Nuo
statytojų, nes buvo užsimojęs pastatyti Ru Tobolsko ekspedicija turėio plaukti jau
sijai laivyną, kurio ji piima neturėio. Tarp Tobolio upe. Visa medžiaga ir arkliai buvo
tų svetimšaliu jurininku buvo pasižymėjęs sukelti į laivus, kuriu Tobolske rasta ga
tūlas Vitus Bering, danų kilmės vyras. tavu. ir prasidėjo kelionė vandeniu. Lai
Taigi jam Petras ir pavedė organizuoti vai buvo varomi irklais.
ekspedicija nežinomai šiaurei tirti. Petro
Nuo Mabovskos vėl reikėjo keliauti
parašytos jam instrukcijos skambėjo taip: sausžemiu 40 mylių iki Jenisėjo upės. Kol
“I. Kamčatkoj ar kur nors ktiur turi būt šita upė buvo pasiekta, atėjo jau birželio
mėnuo ir prasidėjo vasaros karščiai.
pastatyti du laivai.
Toliau teko irtis Tungos upe. Rugpiučio
“II. šitais laivais tu plauksi pakraščiu i
šiaurę, o kadangi tas pakraštis da nėra ži mėnesy upė nusekė ir iš jos dugno pradėjo
nomas, tai jo galas, be abejonės, bus Ame rodytis akmenys. Daug laivų ant akmenų
prakiuro, reikėjo lopyt. Spalių pradžioje
rika.
“III. Todėl tu surask, kur prasideda ekspedicija pasiekė Ileniską prie Ilino
Amerikos pakraštis, ir nuplauk Į kokią upes. Žiema buvo nebetoli ir ekspedicijos
nors europiečių koloniją; o kai pamatysi vadas Beringas nutarė čia žiemoti. Amat
kokį europiečių laivą, tai turėsi paklausti, ninkai iš čia buvo nusiųsti toliau į rytus,
kaip tas pakraštis vadinasi. Visa tai užsi kad pastatytų naujus laivus, plaukti Kuto
rašyk, išlipk į krantą, viską gerai sužinok, upe į didžiąją Sibyro upę Leną. Tam dar
tuomet padalyk to pakraščio planą i.’ bui vadovavo laivų statybos meistras
Spangbergas, o pat« Beringą? tuo tarpu
grįžk atgal.’’
Iš šitų “instiukcijų” matyt, kiek tas pa liiinėjo Ilino apylinkę.
Atėjo pavasaris, nauji laivai buvo jau
garsėjęs rusų caras turėjo supratimo apie
gatavi,
ir ekspedicija leidosi tolyn.
geografiją ir, bendrai, kiek pas jį buvo lo
(Bus daugiau)
gikos. Girdi, kai atrasi Ameriką, tai suži
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KARO INFORMACIJŲ BIURO
PRANEŠIMAI.

Penktas Puslapis

1611 m. 200,000 žmonių
išmirė nuo pavietrės Kon PAJIEŠKOJIMAI
sesers Zofijos Kaupie
stantinopoly; milionai Ma nės.Pajieškau
Kilusi iš Ukmergės apskričio.
žojoje Azijoje.
Pagirių parapijos. Vaidiškių kaimo.
gyveno kur nors Kanadoje. Susi
Maras buvo atneštas iš Ji
tuokus su Viktoru Pivorunu. Kilusiu
raulini jos į Neapolį; 400,- iš Panevėžio miesto. Kas jų žino, prajos adresų.
05)
600 italų išmirė P. epčiv šau pranešti
Uršulė Stremeckienė
mėnesius, 1612 metais.
16 Waverly st. <rear).
Brighton,
Mass.
Stebėtina liga buvo Lon_____
________
eone 162 O metais. 34,417 Pajieškau pusseserės Elena Radis,
žmonių
mirė per kelias sa- gmo
ku,i parapijos.
Llrtuvos >•«•»
kilusi >» Skai.. -X
Alsių kaimo. At,’ailPS.
siliepk, sesule, jei dar gyva esi.
“Di^vsai maras” LondoStasys Paražinskas,
ne 1664 m. išnaikino 68,596 3g.SUggst”
Brookiyn,
Žmonių per 33 sąvaites.
Aš, Antanss Paulauskas, pajieškau
“Didvoyi maru?”
rili savo sunų> v‘nctnto ir trenkiu PauLtiaysai malda ręsesl au iauskų> ir dukters Amelijos. 1934
metu. pagaliau likosi ap- metais gyneno Irvingtone, N. J., o

Da Viena Submarina Naciams Naikini

(Office of War Information)

Nacių melai apie Didžiąją
Britaniją ir Ameriką.

Nacių propagandistai visaip stengiasi suskaldyti
Britaniją ir Jungtines Valstijas. Sakydami vieną dalyka Jung. Valstijoms, o kitą
Britanijai, jie bando sukelti
nepasitikėjimą ir abejonių
tarpe tų dviejų šalių žmonių.
"
'
Kaip naciai stengiasi sukurstyti Britaniją prieš mus,

rniigration and Natui alization Depaitamento 67-niuose
Puntouose.
i
Ateiviai, kurie gyvena
šioje šalyje, turi užsiregistnioti ir nuimti piištų nuospaudus kada tampa 14 meamžiaus. Ir turi užsiregjatruoti visi tie, kurie įvažiuoja 30 dienų laikui, bet
pasilieka ilgiau. Ateiviai butur* Pranešti pakeitimą
adreso.

n.

vtabdvifls
arnyia?

rraicrn” <labar nežinau kur- J«‘ kas ->UO8 žino>
gaiši O arka jie patys> malonės atsiliept šiuo
adresu:
Antanas Paulauskas,
R. D. 1,
Georgetovvn, Pa.

1666 metais.
Maras atėjo iš rytų į Mai
šelę 1720 m.; 60,000 mirčių Aš, Elena Bareiutė, pajieškau savo
kūmo Antano Baltrušaičio ir krikšto
»er 7 sąvaites.
. dukters Eleonoros Baltrušaitytės. SeBaiSUS maras Synjoje niu gyveno Campbell, Ohio. Jie pariautė
1720 m.:.-ii
visi miestai
l£
’_/rba kasElena
}uos *
n? t*‘ksit« atsi...
•
liepti:
Ku»kika,
likosi apgyventi tik lavonais.*
Georgetovvn, Pa.
Didelis
maras Egipte_• 1792
~
~
~—
•
oaa a/ia •As» Viktoras Pociūnas, pa j ieškau
Mietais, 800,000 žmonių IS- Rufoio Pociunos ir draugo Napolio
Paukščio.
Mes visi esam iš Kauno
mirė
per 6 mėnesius.
■trrn/*
. ,
- lėdybos, Ukmergės apskričio. Balnin1796
1 <96 m. niežulio ei
emdemi- kų miestelio. Mano adresas toks:
Yx Pociūnas
(7)
ja Italijoje ir Sicilijoje
; dau- Vet. Adminiitration.
.
gelis buvo savizudyscių nuo
Fort custer, mk-h.

o mus prieš britus, nesenai

atidengta čia ir Londone.
štai ką vokiečių radijas
sakė apie Jung. Valstijas
prieš kelias. dienas: ....
“Kiek-

“flul-Jin
OltlZlO

y.

HARTFORD, CONN.
Lietuviai ruošia bazarą
šią subatą.

Musų mieste įvyko nepa
yįgų lietuvių organisusirinkimas gruodžio
kad Anglija įuosiasi vfeuojM šv. Trejybės svetainėtina1 kovai pneš Vokietiją
Susirinkimą sušaukė Vaai ba antram frontui. Ne, vi- }erjja j Kaunienė, Ameri
kai ne; dabartinis žygis eina
Raudonojo Kryžiaus
pnes amerikiečius.
pirmininkė. Šis skyrius gyTuo pačiu laiku vokiečių vuoja jau kokie metai, bet
radijas, banguodamas į Ali- ne visi Hartfordo lietuviai
giiją, triubijo šitaip:
prie jo prigulėjo — jis susi“Jankiai padarė vieną Ui- dėjo tik iš bažnytiniu orgamėjimą po kito skriausdami hizacijų. Dabar gi buvo suBritaniją, apsimesdami jo> Šauktos visos Hartfordo ordiaugais. Amerikiečiai yra ganizacijos — Sūnų ir Duktokie pat Anglijos priešai, tarų Draugystė, Literatūros
kaip ir- naciai.”
Draugija, Ukėsų Kliubas,
W. A. Sindare, britų g"“!?,
Edinburgho universiteto fichoras‘ir visos
lozofij« profesorius, kaltep-S
damas apie Yotaeayropą- g
vepikti b4.
menąs anglas yra mobiljzuot*“’ Ivsutii, bet tai nereiškia,

r.

d.

i,

Kančių.

APSIVEDIMAI.
Maras rytuose ir Afrikoje
1799 m.; 247,000 mirčių bu- Pajieškau sau pusamžės draugės,
vo Feze.
kad butų vidutinio ūgio ir svorio.
J QOG m
unlunkč Ceistina, kad butų rimto budo, man,/°7
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laisva ir protinga Su pirmu
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o l -4. •
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,• ,maiaS ir cholera, dldel.s galėtų pataisyti kas reikia prie ūkio
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i ir dirbti prie vištų. Darbas pastovus
puolimo , mirtingumas.
mų, kurių tikslas-yra pag>rh- Buveiks Hartfordo lietuviai, Kristaus. Vaikai buvo auko- 40.000 gyvasčių.
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000 išmirė.
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NTT 1. NUO DANTŲ GĖLIMO
Irak’at paskelbė karą. t
J^tię išėjo kariauti ir nai- nu maras išsiplatino į visas! 1172 melais Henrikas II -į<594 metais maras IŠliai- šv. Jonai galva. Drama vienam* (for
Ache Irritation and Hardkinti fašizmą, kad mes esą- p£?aulio dalis.
j dėlei maro vertė žmones ap- kino vieną ketvirtą dali •k,e* parašyt® garsau* anglų raati- eningTooth
of the Gums). Prašaiina užsi- , ninko. Vertėtų kiekvienom perIrakas paskelbė karą prieš me su ja^
vietryjimą ir sustiprina Smegenis
Didelis maras Graikijoje, i lesti Ainją.
* »kaityti. .............................................. 25c ant ilgo laiko. Nelauk ko! dantis su
žmonių Airijoje.
ašies jėgas.
.
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo
Aam
Maras Londone, 1111 meIrakas randasi pietryčiu
lam tikslui yra nuiaru* Egipte ir Syrijoįe, 187 m.
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, .
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Mamokslininkų nuomonėj yra
parapijos čiu žmonių mirė kasdien. souai ir gnes kr,to nuo tos
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žurnalas,
šių
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žmonijos lopšys, originalis svetainėje. Taigi musų vašų; 172 m. prieš Kr. maras
.
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”
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knygą
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moniu d« bado
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iki šiol minima knyga yra su
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.
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an
Ainja buvo aplankyta “juo Įtakingas New Yorko dienraš prato ir Įvertino, čia ypatingas
..
.dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,
l inti 7 000 000 akru žiema. State House ant Mam st-* 0 ™r?s ^ama-Ke, žmones ap? mirties”- no 2 00(
000 tis, “The New York Sun,” Įver nuopelnas tenka kolonijų veikė- ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Ego
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•
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rasite
dauc
moterų
jakdavo
pirma
mirimo.
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jams, kurie gyvai prisideda prie ^ima. tai pazvmeKite Speciališkai
ir 3,000,000 akrų įvairių ja- t*nai ’asue uaug niuteiu j
T
- mirčių5 ,buvo
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□ —- ikas.
Pranešimą gausite, šitos mostis, tai
tindamas
knygą
palankiai
atsi
VU vasarą. Kviečiai, miežiai bubančių pne Raudonojo
<1 meteis maras Judėjoje dien.
knygos išplatinimo.
Ginklas prieš Vėžio Ligas.
liepia apie Lietuvą, priminda
tik $1.00. Mažesnė—50c.
•r’ ryžiai yra svarbiausi ja- Kryžiaus L zsrregrstruokite. buvo kilęs nuo lavonų smar1361 metais kaištinė Lon mas autoriau* iškeltą minti, Šiuo atžvilgiu visų kolonijų Kaina
Šalti orai ateina ir jie atneša daug
vaL Tabakas auginamas
esate Lieituvrų Skynaus ves Jeruzolimoje.
pavyzdžiu reikia skaityti Ams- ligų. Bukit pasirengę apsigynimai.
done ir Paryžiuje buvo prieginklas apsigint tai M. J.
Kurdu kalnuose. Aliejaus darbininke. Darbas prasi- 78 meteus maras Ryme; Ž£sčia baisaus mirtingumo. kad mažųjų tautų viltys yra tf-rdam, N. Y. lietuvių koloniją, Geriausias
Švilpos Miracle Ointment: No. 1—tvirtos
Tautų
Sąjungos
atgaivi

nrodukcija pasiekia 5 mili- deda kozna treciadieių 10 10,000 mirčių viena diena,
kur veiklus “Liet. šelpti Fon nuo Dantų: No. 2 ir No. 3—nuo įvai
“Prakaito liga” aplankė
ligų, paeinančių nuo Šalčio.
jonus tonu per metus.
vai. ryto. Du’bsite tik tns va- Baisus maras Ryme 80 Angliją ir Airiją 1367 me nime, kad Lietuva laukia pilno das” nutarė užsisakyti 100 eg- riųReikalaudami
Gyduolių siųskite ir
.\tlanto
čarterio
Įgyvendinimo.
šalies plotas užima 140 ,
° ketvirtadieniais metais; po 10,000 žmonių tais; tūkstančiai išmirė.
zemplioriu “The Economic Re- Pinigus Money Orderį arba čekį neVienintėlę nepalankia recen- Li
„<•* v mažiau kaip ?l.oo.
Kurie abejotuzu.M
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Drugys Londone. 1369 m.
Untn
vArbo Ui 5 constructlon ot Llthuama after mėt
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000 keturkampių mylių ir riUejtį tenai padirbėti pa-. Puolamoji liga visoje pasklido
lenkų Ne Yorke ei-ji9i8” jr Lietuvos Nepriklauso- tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes
po visą Britaniją. ziją įdėjoŽurnalas
“New Euro-I
ovieną mažesnę. Vartok tą mažesne.
nSrf.imi kS aShi4k^JU* Giedraiti (fotografistą) ant Romos imperijoje 167 me- Didelė pavietrė Airijoje. džiamas
(mybė-s 25 metų sukakties minė- ^^rdYd^tS/neZri už„
.
,
Didziuma kalba aiabiskai. park £t Tenai 5^^ yie„ tais
įimo proga išplatinti savo apy- ganėdintas, grąžink didesnę į 10 dic1383 m., paėmusi ketvirta Į*’. nes- ffird'; kn,yga esant'
tik pęr‘ d reipta pne. Lenkų,.
Ateiviai gydytojai.
tik lietuvės moterys dirbti 139 metais karštinė Fran- dali gyventojų.
linkeje, padovanojant zym-s- siuntimo kaštus—20c.
(-)
įvairius darbus, kaip tai siu- euzijoje ir Ispanijoje išnaiLondoną? išpustytas 1407 . Bet c,a
el>e r.iems kitataučių politikams* iv Adresuokit taip:
Genei alinis
mėgsti ir tt. Tai yra gar- kino uusę gyventojų.
meteis; 30.000 žmonių iš- "mtl) moksl° zurnalų knyg« veikėjams.
M. J. ŠVILPA
liancts Biddle pranešė, kad Lingas darbas ir mes turime 190 metais maras aplankė mirė per vasarą.
Miracle Ointment
*
yra paminėję:
Kitose
kolonijose veiklios
P. O. A. Bos 73,
dėlei stokos civilinių gydy- prje
prispėti,
Romos imperiją; daugelis Didelis badas ir maras Ai “Sočiai Studies,” Philadelphi- draugijos vasario 16 minėjimą Broad Str. HARTFORD.
CONN.
tojų Jung. Valstijose. Immi- Rengimo Kom. naiy5.
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rijoje
1466
m.
gracijus ir Natūralizacijos
----slų žurnalas, kuris lf>42 metų gą plačiau paskleisti apylinkės
Walter Brazauskas.
259 metais Romoj kas-'žmonių išmirė,
įstaigoms buvo įsakyta pa
dien mirė po 5,000 žmonių;) Juodoji mirtis Dubline spalio mėnesio numery rašo: įžymesnių kitataučių tarpe. Iš
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visoi Romos imperijoj; bukaa liudija jo naudmeuma.
Reikalaukit
prakukuoti.
tikrojo Patn-Eapellerio au Inkaru
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Gydymą* visoKių ligų šaknimi...
Nuo 1940 m. apie 7,500 Augmenimis, Žievėmis. Žiedais. Sėk- Europoje. Azijoje ir Afriko karaliaus luinai buvo per- mas nepriklausomos Lietuvos ir smulkesnių užsakymą, o dar •♦ REFRESHING TONIC ♦«
ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
ir Odą Gydančiu V aistt
pašto Įstaigų vedė registra lomis
kelt) i Calais'a, Francuzijon. laimėjimų vidujinio ekonominio knygos neužsisakė Vasario 16 •5 Aliejų
visokių auz;:'ų lietuviškai, angliškai je. 558 metais.
Milinys. Pažymėtina sryduolė dCi Į
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savo g 1 rumn. Prisinn- }
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iam per Pasta i ' iMs dalia Sv- a
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Moterims Pasiskaityt

Skrybel f's Aieinaniiatn Paiasariui

SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

No. 6. «— Vasario 3

1943 m.

Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVĮ” KAIP
DOVANĄ 1343 METAMS, O ‘ KELEIVIS’ PRIDĖS
NUO SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.

GYVENAMASIS BETAS.

Taigi prašom prisiųsti mums savo draugo ar draugės aiškų

adresą, pridėti $2.50 metinei “K leivio” prenumeratai, ir pažy
Žmogaus kunas reikalau nei apčiuopiama. Drėgmė
mėti. k/;.as knygas rara skaitymui ar skaitytojai arba jums
ja tam tikrų gyvenimo sąly yra vanduo garų formoje. Į
nusiųsti.
gų. Viena tų sąlygų yra gy Kaip tad mes galime žinoti,!
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Gavenamasis kambarys. Ko dėk musų kambary yra Į
kie
pasirinkti už visą DOLERI. Mes nusiųsime jas nurodytu
kis tas kambarys bebūtų, du drėgmės ir kaip jos procen-1
adresu ir patys apmokėsime paš’ą. Tai bus “Keleivio” dovana.
dalykai jame žmogaus pa us nustatyti ir palaikyti?
Gaiima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už doleri, bet to
togumui yra privalomi—šili Krautuvėse yra keliatas
kiam
atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
ma ir oras. Šie du dalykai .nstrumentų, kurie nurodo
sirinksite už $1.50, tai 50 centų reikės primokėti. O kas pasi
yra taip susijungę, kad jų .aimbary oro drėgnumą. Bet
rinks knygų už $2.00, tas turės primokėti $1.
veikimas Į žmogaus kūną nstrumentą galima ir namie i
šiai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
kaltais pasidaro visai relia pasidaryti. Keikia paimti'
tyvus, o kaltais vienas ki- puodelį su švelnia blizganAR BUVO VISUOTINAS
ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
tam priešingas.
:ia išlaukine siena, įpilti
“Žemė ir Žirugus** yra labai pumo
TVANAS?
Žmogaus kunas, pagal .andens, Įdėti ledo ir mai-,
inanti knyga. Iš jos sužinos*, kai}
Bažnyčia sako, kad buvo, o ’moksmogus gyveno žiloje senovėje, kai;,
gamtos dėsnį, reikalauja •yti su tnermometru iki paas sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai is kovojo su gamta ir kaip civiiizataipgi
Kojas
butų
galėjęs
surinkti
j
akstinimo, kuiis atsiranda nodys rasa ant išlaukinės
osi. Daugelis paveikslų jvairių ra
telias dienas visų veislių gyvūnus, sių žmonių, vyrų ir moterų,
šilimai keičiantis ir orui ienos. Tada reikia pažiurė<urie gyvena išsimėtę po visą žemės ėaina
.............................................. 25c.
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyve
mainantis. Šilimai kintant, .1, kiek laipsnių thermometnus prastoj savo arkoj sTal-.inti?
ore pasidaro drėgnumo per as registruoja. Tuo pat laiIš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
žemę
apsemtų? Kur tas vanduo da GARBINO SENOVĖJE?
mainos. Dėl vykstančių ore ,u i eikia turėti kitas sausas
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
Panašios knygos lietuviu kalboje
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
drėgmėj pasikeitimų, dauge hermometras ir žiūrėti, kiek
animaraos aieinunciam r va
i šiol <ia nebuvo. Čia aprašyta
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šim
lis žmonių — kad ir geriau aipsnių šis registruoja.
sariui moterų skrybėlės išrodo
tai kitų klausimų, į kuriuos negali rius dievu? garbino senovei indai be.
atsakyti
jokis kunigas, yra nuosakiai injonai egiptėnai chaldai, asyrai
siuose kambariuose jie gy- Skirtumas tarp dviejų skait
negražios ir n.'praktiškos. Ypač
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale. ietuvia:. baibarai ir t:.; kaip tie dieai •. aiinosi ' ‘ kur jie gyveno ir kogvventų — dažnai nusiskun inių bus reliatyvus kamba.Knyga be gaio idomi Kas žodis—tai
mums nepatinka ąpatinis mode
faktas: kas sakinys—tai naujas ku iiu? ;ie saniikius su žmonėmis ture
džia, kad, girdi, oro peimai io oro drėgnumas. Pavyznigų argumentas griūva. Mokslus ir ;o. Knyga -tainli i - ia'ozi t’i .i.tnti.
lis iš kairės. Moteries galva iš
ča. .ra tėra tikėjimu istorija. $-.00
ną jau ateina. Jie žino tai iš ižiui, jeigu sausasis thermo- j
mokslas nuo pradžios iki galo.
biulu se audimo aukuruose .. $1.25
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...............................................
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i LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO KURGI VISA TAI NYKSTA?
lusi. Kiek smagesnė išrodo tik
si keitimas veikia Į žmogaus hermometras vandeny su,
RIJA JUŠKEVIČIAUS
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
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žmoiiė.sūria per am aus? Šį intri
į DAINOSE.
žmogus negali net kvėpuoti, yvus oro diėgnumas Ram
guojantį po itišVai-eė.opomiiką klaa
kampe iš kairės. Ji yra nupinta
lei ton ži .<■•: kai. sro >ve^e lietu- >ito.j aiškina garsui? Vokietijos s<»kitam raumenis ir sąnariu' iai y bus 40 procentų.
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! viai g.> veito. ta; p
i: k §fcą
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I gą Iš jes sužin* > • kad v. r t
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Kaina ................................... 10c.
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Jeigu kas paimtų, sudėtų šgarinti, kad gauti pakanga. Su paveikslais
Kaina
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nas plytomis prislėgtas.
ir suvienodintų šaltą žiemos .amai drėgmės?
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IKŲ SU SOCIALISTAIS.
nas,
reikia
išgarinti
2
kvot
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patenkintų žmogaus reika
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Dr.
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2 šaukštai sviesto arba kitu Ten už jūrių mėlynųjų,
Musų gyvenamojo kam “Nuo to laiko kaip Goeb- Albina valdininkė.
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
• įor.i ’os 'o-)šinė buvo šiaurėje. Ir si
Kaina .............................................. 10c kz-v.a parodo, kodėl taip manoma.
riebalų.
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mės. Nors kambario oras moterys pasidarė aršesnės * ^ute, kun huosu noru įstojo 1 šaukštukas druskos,
Lietuvos šalis ten daili.
eilių ir dainų. Dajg "račių, ?paivio- LIETUVOS RESPUBLIKOS
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mujjtardos
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Ten pavasary’ paukštelių
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ši*a? veikalą? parodo, kaip nuc
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drėgnumas taipgi keičiasi ?vėmusiai sunkiai dirbti/’ dinmkės laipsni, kas. rodos, /ių miltelių (cayenne).
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Hotel
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New Yorke’
tnjga. bet tiesiog žibintuvas, kuris
Arba tiesus ir trumpas kelias j apšviečia visą Lietuvą ;š lauko ir
das pasiekia šaltą atmosfe todėl jos viską darydavo lyg viešbuty, lovoj buvo rastas Karštą užpilk ant duonos sau Geltonas kasas dabina.
sainių (toast) ir duok valgyt.
sveikatą. Pamatinės žinios iš anato iš vidaus. Kaina ........................ $1.0G
rą. Susidurius su šaltu oru, be noro ir energijos. Tai ma 12 metų mergaitės lavonas
mijos. fiziologijos ir hygienes. Sui taisė Dr. A. L. Graičiunas, C'nicago, KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
drėgmė ir vėl kinta; vasarą tydamas, gudrusis Goeb Tai buvo Martha Punt. Mer šis valgis tinka lengvai va Kaip sueina į būrelį
Uždainuoj’ linksmą dainelę. •Ilk, 1911 m, 339 pusk Drūtuose
ji virsta Į lietų, o žiemą—Į belsas prižadėjo joms po giščia buvo išžaginta, jos karienei.
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lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka?
kad žmogaus kūnas net ne
Dėl tos žmogžudystės po ros (cider).
Musų močiutės raudoja.
f gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti KODĖL Aš NETIKIU
bepajėgia išgaruoti, ar jis
licija jieško 45 metų porto- 1 šaukštukas čielų gvazdi-i Jų sūneliai išvaryti
kius. tai perskaityk šitą knygele
Kalba labai lengva
Knyga protau | DIEVĄ?
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jantiems darbininkams noapkaiLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
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nuojama. Kaina .......................... 25c. negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
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nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
Nėra kur galvos padėvi,
kinti. šaltame ore buna ki
Baez tą mergaitę pažinojo G puoduko cukraus.
knygutės ........................................ 20c.
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mažiau įneina Į musų kam
Mergiščios tėvas yra mi “Spaisus” sudėk į retą maiše Sodus kareiviai iškirto.
įjos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
Šioje knygoje telpa daugybė nau
tv_- •
a__ „i •
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n u-i pirkę# tą knygą pa#Wr/.iavg«. Pinigo# aeri»o-n»
ir susirinkimuose. Pusi. 32.......... 15?
,, „ x -. i • « «
»
-ių«» “Money Ordertn.” Popieriniu# galima s'ųeti tiesiog pnpr«čia
matom
Hollytvoodo
filmą
1
v
°jo,
kartu
mirė
ir
visi
kar-lg
<!' Neužsitikintis Vyras; f2) žylangams nešąlant (kuomet
am>' konverte. bet reikta aiškiai užrašyti <avo ir "Kek^ie”
INKVTZICIJA
,R
nurodoma kaip žmones pal•
ir -j-oamirškit prilipyt ui3 centus •narte.
lauke buna tik 35 laipsniai). aktorę Kaj- Aldridge, kuri vai-!^u nuėjo juros dugnan,
I c *’Tr’ i visokios prietarus.
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga bnrt-.ia ir tt. įtrina ..................... i5c.
neapsakomai g
Mes čia kalbame apie dindama indijonų gyvenimą bu-j Tai yra
“KELEIVIS**
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
drėgmę, kaip koki matomą vo sužeista ;ndijono kirvuku Įlskaudus smūgis motinai ir 3 636 BROADWAY,
5Kr“ ir ^,radžia ^rnos-«M/a ‘‘Keleivi*,’’ 636 Broadway,
SO. BOSTON. MASS.
daugeliu puikių paveikslų. 215
e .i n
aa .
daiktą. Ji nėra nei matoma. galvą.
1 senam tėvui.
puslapių. Kaina ............................ |1.00
South Botfon, Masą.
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sūnūs), 41, biznierius, Alytus. JAPONŲ LAIVAS KAIP TIEKIMO STOTIS
Lozoraitis, Kazys (Jo
Išvežtų Rusijon Lietuvos no6190.
sūnūs), 35, polic/ninkas,
Baltarusiai, Barzdai.
(Gautos aplink niais keliais)
6191. Lozoraitienė, Antanina,!
Žmonių Sarašas.
37, šeimininkė.
KUN. MORKŪNUI KE I JANAI STEIGIA CEMEN
■ ■ , 1 į
6192. Lozoraity tė, Milda (KaLIAMA BYLA UŽ MUI TO GAMYBĄ LIETUVOJ.
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašų, kurį sudarė Lietu Izio duktė). 6.
LO SPEKULIACIJĄ.
“Deutsche Zeitung im
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 6193. Lozoraitis. Gintautas
“Kauener Zeitung” pra Ostland” rašo, kad danų cebus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai i (Kazio sūnūs), 3.
neša, kad vokiečių ypatin . tento pramonė jau ir dagoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 6194. Lnzoraitytė, Danutė
gasis teismas netrukus svar ar steigianti “Ostlande”
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina (Kazio duktė), 2 metų.
stysiąs bylą, kuriame už avo Įmones.
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am 6195. Lozoraitytė, Ramutė'
spekuliavimą muilu esą ER6 MĖNESIUS KAUNE
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są (Kazio duktė). 2 sąvaičių.
traukiami atsakomybėn šie
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 6196. Lozoraitis, Vladas (Juo
Kauno gyventojai: kun. Si APSIVEDĖ 938 POROS.
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) zo sūnūs), 33. stoties viršinin-į
monas Morkūnas, gyv. Auk Kauno miesto civilinių užTelšiai.
6147. Liutkaitienė, Domicėlė kas,6197.
(Tąsa)
štaičių g. 4; Antanas Lavic- ašų Įstaigoje per 1942 meLozoraitienė,
Jadvyga,
(Aleksandro
duktė,
30,
šeimikas — Zanavykų g. 12; Na ų pirmuosius 6 mėnesius
24, samdinė. Telšiai.
6104. Lipinskienė. , J. uzefa
, ninkė. ,
.
,
“
poleonas Stulpinas—Tulpių išregistruota 2,040 gimimų,
6198. Lozoraitytė. Danutė
(Juozo duktė), 43, uk,ninke.. gMg ^^,5, Gediminas (Vlado
g.
11 ir kažkoks Tamošiū •78 miiimai ir 938 vedybos.
duktė), 8.
Darinė. _ . . ,. _
aokinys.
„.i
(Juozo
sūnūs),
12,
mokinys.
nas.
Kun. Mot kunas, pasak
Solomono
salose
Amerikos
orlaiviai
šį
japonų
laivą
suardė
6199. Lozoraitytė, Birutė
6105. LipmsMs, Pranas, 36, 6149. T.intkaitis.
Pranas
(JurS. S.” arba šliubinė Iškilmė.
Liutkaitis,
Pranas
(Jur

laikraščio, bolševikų okupa O.
ir
jis
išbėgo
Į
pakraštį,
kur
sustojo
seklumoj.
Vėliau
ameri

(Vlado
duktė),
6.
uk i ninkas, Darinė.
Vieno akto farsas, labai juokinga*
sūnūs). 44, samdinys, Prie 6200. Lozoraitis, Rimvydas kiečiai patyrė, kad naktimis japonų laivai priveža karo me cijos pradžioje prisipirkęs r geras nerstatvmui. Kaina .... X6e.
6106. Lipinskaitė. Janina gio
nai.
džiagos ir palieka jame. o apsupti Naujoj Gvinėjoj japonų tris dėžes muilo, kuri dabar
(Vlado sur.us). 4.
(Stasio duktė), 15.
6150.
Liutkaitienė,
Domicėlė
6201. Lubeila, Česlovas, 48.' .kareiviai paskui išsiveža tą medžiagą i krantą nedidelė per tarpininkus pardavinė
6107. Lipinskis, Vladas (Sta (Adomo duktė). 38, šeimininkė. dženitorius,
Apytalaukiai, Kė mis valtimis. Tad;, amerikiečiai šitą laivą visiškai susprogdė. jęs po 15 markių už šmoteli,
sio sūnūs), 13.
6151.
Liutkaitis,
Vitas
(Pra

tuo tarnu kai oficialinė kaidainiai.
6108. Lipinskaitė, Irena (Sta no sūnūs), 11, mokinys.
(Prano
sunus),
20.
ūkininkas.
6268. Liutavičius, Edvardas na esanti 18 pfenigių.
6202. Luckevičius, Mikas (L3-| 6241. Lukminaitė. Birutė (Kosto
sio duktė), 6.
6152.
Liutkaitis,
Algimantas
sunus), 40, mūrininkas. Tas pats laikraštis rašo,
sur.us), 46. samdinys, Kau-! •Prano duktė), 16.
6109. Lipinskaitė, Alina (A- (Prano sūnūs), 9. mokinys. ono
Vilnius.
nas.
leksandro duktė), 12.
,0
z-ozm
-1 *- wMan,a (A- kad
Kauneįstai
esą suimti
trys.
6153.
Liutkaitytė,
Gražina
Lukminaitė 1Irena.Pra-!
626'
6269. 1lasę,karte
kažkokjos
tamaut0
6203. Luckev ičienė. Liudmila no624£.
6110. Lipinskis, Romualdas 'Prano duktė), 2 metų.
duktė), 14.
domo duktė),
(Petro duktė), 45, šeimininkė, 6243.
(Prano sūnūs), 2.
jai: Petras Januška, Jonas
6154.
Liutkiatė.
Marija
(Ta

Lukminaitė
Juzefą
Vilnius.
BROšlURA SU PEKLOS
6111. Lipnickas, Jonas (Vin rno duktė), 65, slaugė. Kaunas. Kaunas.
Jakučionis
ir Pijus Dėdinas.
(Prano
duktė),
13.
ŽEMĖLAPIU IR KI
Luckevičius, M ikas (M i’
į . 627°- Luščikas. Adomas (Fe- jie apkaltįnti sufalsifikavę
co sūnūs), 40. kareivis, Vilnius. 6155. Liutkuvienė, Agota, 73, ko6204.
TAIS PAVEIKSLAIS.
sunus), 16. mokinys.
6244. Lukminaitė
inaitė, Vincė, 42, *’kso sunus), 80, ūkininkas, apavo korteles ir tokiu budu
6112. Lipšys. Jurgis. 38. mon- ūkininkė, Biliūnai, Girkalnis, 6205.
Luckevičiutė, Tania šeimininkė, Betygala Raseiniai. Vilnius
Parašė
išgavę 220 porų vyriškų ir
teris, Liudvinavas, Marijam-Įi 6156.
Liutkevičiutė,, Augusti
-----------—
„-i^iik
o
duktė).
12,
mokinė.
6245.
Lukminaitė,
El
e
na,
16,'
6271.
Liuobikis,
Jonas
moterišku
batu.
A. M. METELIONIS.
polė.
na (Stasio duktė), 24. studentė, g20g Luckevičiutė> Olga(Mi mokinė.
zk>
sunus),
79,
Kalvarija.
6113. Lipšienė. Albina (Juo-i Vilnius,
duktė). 11, mokinė.
6246. Lukminaitė. Stasė. 14. j 6272. Luobikis, Kazys, 55, NACIAI MINĖJO SAVO
zo duktė). 33, šeimininkė.
Į 6157. Liutkevičius, Jonas (Jo- ko6207.
Kunigai gąsdina tamsuo
Luckus,
Jurgis
(Adomo
mokinė.
darbininkas,
Kalvarija.
SUKAKTUVES
LIETU

lius
amžina peklos ugni
6164. Lipšytė, Birutė (Jurgio j no sūnūs), 41. vežikas, Kaunas, sunus), 75. ūkininkas, Patraki- 6247. Lukošaitis, Antanas 6273. Lunskis, Rimvydas
mi ir už pinigus apsiima
VOJE.
duktė). 9. mokinė.
! 6158. Liutkevičius, Juozas, nė, Krosna.
kiekvieną išgelbėt nuo
(\ inco sunus), 37. sandinvs, (Prano sunus), 10. Kaunas.
6115. Lipšys, Alfonsas (Jur 57, darbininkas, Vilnius.
amžinų
kančių pragaro
T
,.
,, .
Ryšium su vokiečių Reicho
6208. Luckienė, Marija, 57. i Vilnius.
gio sunus), 7.
liepsnose. Bet šios kny
6159. Liutkevičienė, Ona, 40, ukininkė.
6274.
Lunsk.s.
Atamanus
ko
<
sariato
"Ostlande
”
iPatrakinė.
6248. Lukošaitienė, Marija,1 p “ '
. 14. mokinys,
gos autorius parodo, kad
6116. Lipskis. Antanas (An šeimininkė.
steigimo metinėmis sukaktu
6209.
Luckiutė,
Angelė
(Jur29.
studentė.
Vilnius.
n
°
sunus
L
visa tai yra melas ir ap
tano sur.us), 39. duonkepis, 6160. Liutkevičius, Juozas gio duktė), 23, ukininkė.
gavystė, sės peklos vi
vėmis,
vokiečių
komisarai
6249.
Lukošaitis.
Jokimas
’
T
,
•
Elena.
39.
Kaunas.
,o. . sunus),. o2. ..biznierius.,
. . i 627o.
Lunskiene,
(Stepo sunus), 51. dženitorius. 6210. Luinys, Stasys, škurliš- (Stasio
sai nėra. Jisai parodo,
siuntinėjo vienas kitam svei
. , . Kaunas.
..
.
mokytoja,
6117. Lipštas, Ignas (Igno Vilnius.
kad toj vietoj, kur Bibli
Kuršėnai.
Šiauliai.
1 6273. Lunskis, Pranas (Ka- kinimo telegramas, darė pa
ja sako buvus kitąsyk
sunus), 45, ūkininkas, Pasvalys. 6161. Liutkevičius, Juozas. kės.6211.
reiškimus ir tt. Tačiau nei
Luišys.
Petras
(Jono
6250.
Lukošaitienė.
Veronika
pekla, dabar kopostai aa6118. Lipštienė. Sofija (Sta 42, mokytojas, Gražiškiai, Vil sunus), 25, kalvis, Vilkeviškis. (Jono duktė), 46, šeimininkė. zio sunus), 39. mokytojas.
ga. Ir pridėtas “peklos”
vienas vokiečių laikraštis ne
sio duktė), 41, Pasvalys.
kaviškis.
žemėlapis tatai patvirti
6212.
Luišytė,
Adelė
(Juozo
!
6251.
Lukošaitis.
Vitalis
(Jo6277.
Lunskis,
Antanas
(Pragalėjo
paminėti,
kad
Šią
SU6119. Lipštas. Algirdas (Ig 6162. Liutkevičienė - Matuse- duktė). 33, Vilkaviškis.
na.
sunus), 17, mokinys.
no sunus). 37. darbininkas, Vaš- kaktĮ butų kaip nors atžyKaina 25 centai.
no sunus), 19. studentas.
■ vičiutė, Marija (Pijaus duktė), 6213. Lukaševičius, Adolfas i kimo
6252.
Lukošaitytė,
Eugenija
kai.
mėję lietuviai ar kiti “Ost6120. Lipštas, Keistutis (Ig 39, mokytoja.
Kayga
6278. Lunkevičius, Antanas lando” “vietiniai” gyvento(Felikso sunus), 42, girininkas, (Jokimo duktė), 15. mokinė.
no sunus), 15, mokinys.
▼io” Kny;
6163. Liutkevičius, Stasys Marcinkonys.
6253.
Lukošaitytė.
Danutė
(.
K
osto
sunus
>>
38
maliorius,
jai...
6121. Lipštas, Algimantas (Karolio sunus), 58, Utena.
Adresas: -KELEIVIS"
6214. Lukaševičienė, Stefa (Jokimo duktė), 14. mokinė. kilnius.
(Igno sunus). 13, mokinys.
6164. Liutkevičienė, Sofija (Prano
636
BROADVVAY,
LIETUVAITES
Lukošaitis. Jonas (An- 6279- Luneyičius, Tadas (Zbi- KVIEČIA
6122. Lisauskas, Jonas (Vin (Jono duktė), 50. ūkininke, Ve- nys. duktė), 40, Marcinko tano6254.
uz\vir/.ii
i
«<rk
jl d on
VVMDViy
sunus), 36. Kaunas.
gniaxra ssass), 17, V iimas.
co sunus), 41, ūkininkas, Valen veliškis. Subačius.
6215.
Lukaševičius,
Genius
TARNYBON.”
6255. Lukošaitienė, Ona, 30, 6280. Lungytė, Veronika(JuoTaipgi ir pas
tai, Kapčiamiestis.
6165. Liutkevičiutė, Jūratė (Adolfo sunus). 15, mokinys. samdinė,
Kaunas.
zo
duktė)
17,
Mažeikiai.
A. M. METELIONI
6123. Lisauskienė. Ona (Juo (Stasio duktė), 15. mokinė, 6216. Lukaševičius, Jurgis
Vokiečių “darbo tamy7747
Navy Avenue,
6256.
Lukoševičius.
Dimitri6281.
Lungytė,
Antanina
ba
”
išleido
atsišaukimą
'
Į
zo duktė), 37, šeimininkė.
Detroit, Mich.
jus (Silvo sunus). 45. knygve- (Juozo duktė), 19, Mažeikiai. lietuvaites, gimusias 1922—
6124. Lisauskaitė, Marija 6166. Liutkienė, Agota. 73.1(A,tolfo «">“»• 12>
6282. Lumbytė, Zita (Pulgio 7 923 metais, kviesdama jas
«217' Lukaševičienė, Eugeni- dys, Moliškis, Kuktiškiai.
(Vinco duktė), 24. šeimininkė, Biliūnai. Girkalni,.
Lukoševičienė, Natali- duktė). 8. Kaunas.
stoti i šią tarnybą
Kapčiamiestis, Valentai.
6167. Liutvinaitis, PetrasIPe- !**•6218.
«• ’^.nė.
Vilnius Kristi ja.6257.
Lukaševičiutė,
(Tomo
duktė).
38,
šeiminin6125. Lisauskas. Jonas (Jono tro sunus), 39. samdinys, Kau- na, 18.
kė, Moliškis.
sunus), 16.
I(nas.
6258. Lukoševičius, Zbignius
6219.
Lukaševičius,
Jurgis.
6126. Lisauskas, Antanas (Jo 6168. Liutvinaitienė, Marija. 17 metų.
(Dimitrijaus
sunus), 13.
no sunus), 3.
36, mokytoja. Kaunas.
Lukaševičius, Juozas, 6259. Lukoševičius. Bagdonas
6127. Lisovskis, Juozas (An 6169. Liutvinaitis. Romualdas 136220.
(Dimitrijaus sunus), 12.
metų.
tano sunus), 25. ūkininkas. (Petro sunus), 9.
6260. Lukoševičius. Julius
6221.
Lukaševičiutė,
Felicija
Vilnius, šumskai.
6170. Liutvinaitis. Liudas(Pe- (Vytauto duktė), 56, samdinė, Į (Dimitrijaus
sunus), 5.
6128.
Listopadskis.
Juozas.
sunus),
3.1.
A
1
T"*
Lr
v
.
Z*
<
T
?
_
6261.
Lukoševičius
- Lukošai
Utena.
40, karininkas. Trakai. . -. s» • 6171. Lizakovskis, Romanas 6222. Lukašeėičiutė, Irena tis, Jonas (Antano sunus),
"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
40,
6129. Liševska, Puacija (Ra (Juozo sunus). 54. samdinys, (Viliaus duktė), 28, samdinė, samdinys, Kauna5.
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
polo duktė). 53. siuvėja, Vilnius. Vilnius.
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
6223. Lukaševičius. Marijo- i 6262. Lukoševičienė - Luko6130. Literskis. Liudas (Vin 6172. Lizakovskienė, Ona Utena.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
Ona (Andriaus duktė).
co sunus). karininkas, Vilnius. (Juozo duktė), 48, šeimininkė. nas (Vlado sunus), 36, samdi, šaitienė,
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
38, samdinė, Kaunas.
6131. Litoravičius. Stefas 6173. Locbinas -Tomkevičius. nys, Gediminai, Uteną.
pasakys
jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
6263. Lukoševičius, Jonas
< Alekso sunus), 60. technikas Aleksandras (Sergijaus sunus), 6224. Lukaševičienė. Leonar (Jurgio
galima
be
baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
sunus),
26.
ūkininkas.
dos.
“
Teisingas
Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
Vilkaviškis.
20. samdinys, Mažunaičiai. da (Juozo duktė), 31, šeimi Pertakis, Kapčiamiestis.
rių
jus
kartais
nenorėtumėt
ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
6132. Litoravičienė. Jadvyga 6174. Loketka. Ona (Miko ninkė.
vienas
lyties
klausimas
jame
nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
6264.
Lvovaitė.
šeimininkė.
(Viktoro duktė). 60, šeimi duktė), 40. Vilnius.
tas
”
išaiškintas.
Varėna,
Pavardaunis.
6225. Lukaševičiutė, Danutė
ninkė.
6175. Lokucejienė, Marija (Marijono
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
6265. Lvovienė, ukininkė. Pa
duktė), 9.
6133. Lievinas. Pranas (Sta (Stasio duktė), 70. darbininkė, 6226. Lukaševičiutė.
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kud’kio
Irena vardaunis..
sio sunus). 37. ūkininkas, Bui Rimdžiunai, Gervėčiai.
reina:
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
6266.
Lvovas,
Stasys,
55.
ūki

Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
duktė), 7.
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
kai, Kelmė.
6176. Lomsargienė. Sofija (Marijono
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Ka reiškia “pirmosios nakties tei
ninkas,
Pavardaunis.
6227.
Lukauskas,
Pranas
(Te6134. Liubinskas, Stasys (Jo- (Gabrieliaus duktė), 32 mašisė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
odoro sunus), 37. ūkininkas. 6267. Lvovas. Vsevolodas. 70.
ir dvarponiai ?
ną sunus), 28. ūkininkas, Tve nistė). Kaunas.
Kodėl tūlos moterys neturi valkų,
Ką reiškia šliubinis žiedas ? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
ūkininkas.
6177.
Longytė,
Jieva'
(Juozo
Lizg
’
i
ai.
Girkalnis,
rečius. Dysna.
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitą klausimą atsako.
Ryžių barstymas jauniems ant gal
6135. Liučinskienė. Jurė(Pra- duktė), 42. mašinistė. Kaunas. 622s- Lukauskienė. Domicėlė
Kokias vyrus moterys myli? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?”
kias moteris myli vyrai? Arba ko
6178. Lopačinskienė, Onai Duozo duktė), 33, seimininkė. PAGAUSINIMAI
no duktė). 24. Vilnius.
Kas reikia jaunai merginai žinoti
kios moterys nėprivalo tekėti? “Tei
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai singas Patarėjas” pasakys juras vis
6136. Liulevičienė. Lelija (Jono duktė), 60, šeimininkė. 6229. Lukauskas. Antanas
dos?
ką.
(Vlado duktė), 24, Ukmergė. N. Vilnia.
(Prano sunus), 15, mokinys.
‘KELEIVY’
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kas reikia žinoti, kad vaikai butu
vesti?
6137. Liulevičius. Kazys, 31, 6179. Lopatovskis, Stasys 6230. Lukauskaitė, Ksavera
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
Kas reikia žinoti pirma naktį? ši
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
samdinys. Ukmergė.
(Stasio sunus), 27. samdinys. (Prano duktė), 12. mokinė.
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
ginti kūdikį?
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
6138. Liutikas. Feliksas (Pra Vilnius.
i 6231. Lukauskaitė. Danutė
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
no sunus). 39. ūkininkas. Gar- 6180. Lopatovskis, Leonas (Prano duktė). 7.
Kodėl kunigams turėtų but už
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
drausta kaibėt apie šeimyniškus rei
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gydai. Kretinga.
(Stasio sunus), 21. Vilnius. į 6232. Lukauskas. Petras(Prakalus?
gas Patarėjas.”
6139. Liutikienė. Barbora 6181. Lopeta. Justinas (Ka- no sunus), 6.
I visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
(Domininko duktė), 39, šeimi jetono sunus), 40. policininkas, 6233. Lukauskaitė, Sofija
neslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
ninkė.
Turčinai. Bubeliai.
(Broniaus duktė), 38. šeiminin-.
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais. 223
patiekia įdomių informacijų.
6140. Liutiikaitė. Janina (Fe 6182. Lopetienė, Ona. 34. šei- kė. Kaunas.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
likso duktė). 15, mokinė.
mininkė.
6234. Lukauskienė Teklė, 28.
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
6141. Liutikaitė. Marija (Fe 6183. Los. Regina (Alekso.tarnaitė. Vilnius,
Kaip
prasidėjoantpasaulis?
ir kaip kitų
atsirado
—Kaip atsi
v'/
rado žmogus
žemės?—
—lšIr kur
daug-daug
įdomiųžemė?
dalykų.
likso duktė), 12. mokinė.
duktė), 23. vienuolė, Vilnius.
6235. Lukėnas. Kazys (Petro
"Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
6142. Liutikas, Jonas (Felik 6184. Losinskas, Juozas, in- sunus). 38. samdiny?. Virbalis,
kalai,
kaip Wellso
“Pasaulio Istorija,
” Jordano
“Evoliucijos
Pagrin

so sunus), 5.
žinierius. šventoji.
6236. Lukminas, Pranas (Jodai,
”
McCabe
’
o
"Civilizacijos
Evoliucija,
”
Boelsche
’
s
“
žmogaus
Evo
ioA6143. Liutikas, Ignas (Stasio 6185. Losinskienė. Margarita, r.o sunus). 38. ūkininkas, Juliucija,” D-ro Gatės “Sezual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
sunus). 54. mokytojas. Polie šeimininkė.
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
čiai, Pernarava.
f
siai, Kruopiai.
6186. Lošis. Vytautas, 62, 6237. Lukminienė, Marija
Patarėją.N
ut
6144. Liutikienė, Aleksandra. samdinys. Vilnius.
(Stasio duktė), 47, šeimininkė.
KELEIVIS
32. šeimininkė.
6187. Lošienė. Vladė. 53, šei- 6238. Lukminaitė. Elena (Pra636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
6145. Liutikaitė, Janina (Ig rnininkė, Vilnius.
no duktė). 24, šeimininkė.
no duktė), 8. Paliesiai, Kruopiai 6188. Lotosh, Janina (Juozo 6239. Lukminas, Edvardas
6146. Liutkaitis, Juozas (Jur duktė), 26. ukininkė. Vilnius. (Prano sunus), 23. ūkininkas.
gio sunus). 36. Kazlų Ruda.
6189. Sveika. Juozas (Kazio 6240. Lukminas, Bronius

Žinios iš Okupuotos Lietuvos
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Norint,
kad
pagarsinimas tilptų
GREIT,
reikia
pr,duoti
garsinimą
adminlstracijon nevė au PANEOtLIO VAKARO. Siunčiant per pafttą, reikia pasiųatl ii anksto, kad pasiektų mu» nevaliau kaip paneaėly. Vėliau gauti garsinimai } tos
sąvaitės numerį nespėjama
patal
pint.
Norint,
kad
ga-smimas
nesusltrukdytu.
sykiu
u pagarsinimu
reikia siųsti ir pinigus.

DRAUGIJOMS
rerg ant
pikniką
ar kltokj parenglm ■ trumpa pranrėimą patalpinam
$' 00. Už dloesnlua garsinimus *ki :»•’’» nuo colio.

Už pajfeėkojlmus ga-bininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina 2c. už
Stambesmėm raidėm antgatvs—15c. dsrtra.

“Keleivio" gnem.rreratoriams už
pajleikojlmus glmln .
draugi), kai.
na 1c.
žodi. Maž*’»*o pajieSko.
Jime kaina *5e.

Norint
pajieėkopaveikslu,
reikia pasiųst fetognal'M
klaust
kainos

KELEIVIS,

*36 BROADVVAY

•O. BOSTC“

i
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r
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KELEIVIS,

Aštuntas Puslapis

Pernai automobiliai užmušė musų valstijoj 499
žmones.

No. fi. — Vasario 3 d., 1943

SO. BOSTON.

16,000 žmonių Roosevelto
išltlmėse.

Jau Atsirado uJuodoji Mėsos Rinka.”

Iki šiol mes girdėdavom na prekių, jeigu legalėse
Minint prezidento Roose- apie “juodąsias rinkas” tik- krautuvėse jų nėra?
velto gimimo dieną, Boston tai Europoje; dabar gi susi-į Čia pavyzdžiu gali būti
Gaiden pr.talpoj pereito laukėm tokio biznio ir Ame- “juodoji mėsos rinka,” kuri
penktadienio vakarą daly- rikoje. Laikraščiai rašo, kad dabar veikia Massachusefts
vavo 16,000 žmonių, nežiu- “juodoji mėsos rinka” pra- valstiioi Krautuvėse zmoimt kad tą vakarą Bostone dėjo veikti New Bedforde, ’nės neįali gauti jautienos
siautė aršiausia sniego pu- Fall River’yje ir kitose Mas-,Todėl šmuįelninkai, dau^
ga. Kaip papiastai. apvaiife-gachusetts vietose. Kainų giausia žydų tautybės sDečiojant Roosevelto •.£££
.
administracijos agentai jau kuiantai, važiuoja pas fardieni yra keliami pinigai pradėjo tokius biznierius menus, perka senas karves
kovai su vaiku naralvžium gaudyt.
ir kitokius galvijus, piauna
Ką
reiškia
“
juodoji
rin-'juos
ir pardavinėja labai
giau kaip $30,000.
Ra :
Paprastai, tuo vardu aukštomis kainomis. Ir žmoyra vadinamas nelegalus nės moka, bile tik gauna,
Siinus peršovė tėvą.
biznis, slapta prekyba, kur
--------------Pereitą nedėldieni susi- j spekuliantai
pardavinėja
žaisdama su degtukais, 7
ginčijo su savo žmona Ivan produktus daug aukštesnė- metų amžiaus Sullivanų
ševčenko, Wakefie!do uk- mis kainomis, negu oficia- mergaitė Roxburyje uždegė
rainietis. Ginčas ėjo kieme, į kai yra nustatyta. Toks biz- savo suknelę ir labai apdeKai Ševčenko puolė savo nis bujoja tik tenai, kur le- gė. Degtukai neturėtų būt
“suprugą” mušti, jo sūnūs .raliu keliu žmonės negali vaikams prieinami.

REIKALINGA MERGINA Į

Pardavinėti duoną ir keikus bekarnėj. Darbas nuo 8 ryto iki 5 vakare.
Nedėldieniai liuosi. Algos J25 ir bo
nus j sąvaitę. Kreipkitės iiuo adre
su:
988 Dorchester avė.,
Dorchester. Mass.

Automobilių registracijos
viršininkas Goodwinas praneša, kad per 1942 metus
PILIEČIŲ DRAUGIJA
VALDŽIAI REIKALINGI j Massachusetts valstijoj auA. J. NAMAKSY
PATYRĘ DARBININKAI, .tomobhai užmušė iš viso 499
AUGA.
Real Estate & Insurance
Algos mok. nuo $4.84 iki -m.cneį Tai >?'a. ““PĮ dout414 W. BR0ADWAY
Turi jau $50.003 turto.
$9.12 i dien.
?ne
' ?et metai pirmiau to'
^
n
ėSOUTH
BOSTON, MASS.
South Bostono Lietuvių
Fedeialinė valdžia „ražo kių auku buvo da daugiau,
Office Tel. So Boston 0948
praš° būtent, 528.
Piliečių Draugija pereitą
Bes.
37 ORIOLE STREET
.
ketviitadienio vakarą laikė mus pranešti, kad jai reikaWest Roabury, Mana.
J
šutomosavo metini mitingą. Narių Į lingi ginklų dirbtuvėse šie!,
TeL Parkw«y 1233-W
i
mitingą atėjo nebaugiausia, patyrg darbininkai:
bet iš dviejų bačkų alaus—
Katiliai
(boilei makers) buvo sumažintas gazolinas
Tel. TRObridge 6330
kai kam teko po gurkšni, o statyti naujus ir taisyti se ir įvesta daug kitokių suvar
lėtesniems visai neteko.
nus gal inius katilus ir viso- žymų automobilistams, užDr. John Repshis
Šiame mitinge buvo Įves- ^ias slėgimo tankas. Mokės drausta važiuoti greičiau
(REPŠYS)
dinta nauja valdyba šiems -js—S9.12 į dieną,
kaip 35 mylios i valandą.
LIETUVIS
GYDYTOJAS
metams. Įvesdinant beveik
Variakalviai ' (copper--------------Valandom: 2-4 ir 6-8
visi viršininkai pasakė po smiths) gaminti visokias
Nedėliomis ir šventadieniais;
Nusivąndę Cocoanut Gronuo 10 iki 12 ryto.
trumpą kalbą ir visi pasiža- mašinų dalis ir aparatus iš ve kliubo tragedijos, kurioj
dėjo dirbti kliubui iš širdies. varįo įr žalvario. Keikia ge
278 HARVARD STREET
krmp. lnman st. arti Central skv.
ls biznio atskaitos už ,aj nusimanvti apie mieras.
Bostono Karo Fondas iki
CAMBRIDGE. MASS.
1942 metus paaiškėjo, kad Mokestis—$9.12 i dieną.
šio panedėlio turėjo surin
no Nors taV nedaug tokiam Laivo denio prižiūrėtojai ir valstija dėl to neteksianti sunkiai sužeistas. Policija j šta> kainas.
kęs jau $4,000,000. Iš viso
sūnų
areštavo.
apie
§40,000
taksais.
Bet
kur
šmugelninkai
gaunori
§7,800,000.
dideliam kliubui, bet visgi (deckhands), tun žinot kaip
DR. D. PILKA
pasirodė geriau už kitus mepnnsti, ka.ip pakuo
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
tus. Visas Kliubo turtas dakaip nuleisti ir pakelti
ir nuo 7 iki 8.
bar siekia apie $50,000.
valtis su žmonėmis nelaimės
506 BROADVVAY
Kliubas paskyrė §50.00 atsitikime, turi žinoti signaSO. BOSTON, MASS. •
Amerikos Raudonojo Kry lizaciją ir mašinerijos užlai
Telefonas:
SOUth Boston 1320
žiaus paramai. Be to, Lietu kymą. Mokestis — §1.500
vių svetainėje dabar yra lai nėr metus.
komos Raudonojo Kryžiaus Elektrotechnikai (electriTEL. ŠOU 2712
pamokos. \ iena klase susi-į C’ans), kurių pareigos aišKuriuo mes peržiūrim 1942 metus ir prašom jūsų talkos
deda tik iš lietuvių, antra— kios iš pavadinimo. MokesDr. J. C. Seymour
maišyta. Šitoms pamokoms tis—§9.12 per diena.
(LANDŽIUS)
sekančiais karo mėnesiais
i1 Specialybė: Akii), Vidurių
- ■ Ligų,
Kliubas duoda svetainę vėl- Ugniagesiai, kurie moka
Ausų.
Nosies
ir
Gerkles.
tbi.
. .
. važiuoti ir operuoti ugniaŽiūrint atgal į pereitus metus, mes manom, kad
skaičius, negu kurį bent mėnesį šio gelžkelio is
i Vartoja vėliausios konstrukcijos
Į pabaigą mitingo kilo į gegių inžinais, nusimanyti
pranešimas apie mūsų veiklą bus įdomus ir daug
torijoj. Mes galėjome tą milžiniškai padidėjusią
i X-RAY Aparatą.
pora ginčų. Jau nuo senai-apie chemiškus aparatus ir
ką išaiškins mūsų važiuotojams Didžiajam Bos
važiuotę sutvarkyti ačiū dviems faktoriams: vie
Pritaiko Akinius.
yra įsigyvenusi tradicija, į bendrai apie visą kovos su
na. ačiū tam, kad tūkstančiai Bostono darbinin
tone.
! VALANDOS: nuo 2-4 nw> 7-8
kų padėjo mums pakrikdydami savo darbo ir va
kad pirmą nedėldieni po^aįsrais techniką. Mokestis
534. BROADVVAY,
Didėjant karo pastangoms, vis didesnis žmonių
žinėjimosi valandas: antra, ačiū tam. kad nuo il
metinio mitingo Kliubas,--$7.52 per dieną,
SO.
BOSTON, MASS.
skaičius pradėjo naudotis “EI” transportacija.
gų metų buvo tinkamai užlaikoma plati susisieki
rengia savo nariu pagarbai
—■*Pereitą gruodį buvo pervežta didesnis keleivių
mo sistema.
“šurum-burum” parę, kurio-i. Vyresni* sargas namams
je naujoji valdyba sudeda 7 ,turtm saugot. Tun mokėt
Tel. ŠOU 3804
Išvien su kitomis susisiekimo įmonėmis. Boston Elevated pade
priesaiką. Vienas ginčas ki-:?!210!11 va83. saugoti gyvybę
da mūsų valdžiai vykinti taupymo programą. Kai 1942 metais
DAKTARAS
lo dėl tos “šurum-burum’pa- įr turtą nuo t^ues pavojaus.
pasidarė aštrus kūrenamo aliejaus, gazolino ir gumos trūkumas,
Mokestis — Sl,o00 per me
reikėjo ką nors daryti.
rėš, o kitas dėl politikos.
J. L. Pasakantis
tus.
S. Mockus iškėlė klausi
OPTOMETRISTAS
PER METUS SUTAUPYTA 250.000 GALIONŲ KURO ALIEJAUS
•
’
f
mą, kodėl lietuviai negavo Torpedų mechanikai, ku
Ofiso valandos:
rie
moka
išardyti,
patikrin

sers dviejų jiems žadėtų
Pr-itailruię įnĖSHymn prioriu rm/m prie anglinio kuPilnas prisitaikymas Drie angį i u buvo Padarytas
Nno 9 ryto iki 7
vietų assessorių departa ti ir iš naujo sudėti torpedų
ro 11-koje vietų, kaip garažai, . karų daržinės ir
visose šio geležinkelio apšildymo įmonėse, išskySeredomis:
Nas 9 ryt.
prieangiai, sutaupyta, daugiau kaip 250,000 galiorus tik tris vietas, kur tik apie 4JD00 galionų kuro
mente? Jis nurodė, kad prieš mechanizmą. Mokestis —
*• < - . r
nų kuro aliejaus per metus.
aliejaus bus suvartota per fnetus.
rinkimus pats majoras To §7.68 į dieną.
447 BROADUTAT,
bin tatai žadėjęs ir net lie- Amunicijos darbininkai
SO. BOSTON, MA8&
PARŪPINTA DAUG LAUŽO
pęs Kliubui pasiskirti kan-, (ordinance workers), kuiie
didatus. Čia buvo užsipulta' moka patikrinti, sudėti ar
Per 1942 metus šis geležinkelis davė
tie Avenue elevated struktūrą, iš ap
ir ant vieno ir ant kito de-1 sustatyti amunicijos dalis ir
karo reikalams daugiau kaip 24.000
leistų gatvėkarių bėgių ir iš nudėvėtų
Dr. Leo J. Podder
mokratų lyderių, bet jie tei-l uždegamąją ar sprogstamatonų plieno, geležies ir vario laužo.
mašinerijos dalių.
Iš Leningrado.
Laužas buvo gautas pašalinant Atlansinasi, kad nieko apie tai'ją medžiagą. Mokestis —
Specializuoja Vyrišką
nežiną. Kaip rodos, šitas §4.56 per dieną,
silpnėjime. Gyvenimo _
moterų. Moterų ir Vyr^
SUT AUPYTA VIRŠ 11,000,000 MYLIŲ BUSŲ PADANGOMS
klausimas bus vėl keliamas J Norint šitų darbų, reikia
Kraujo ir Odos Lagn
kitame Kliubo mitinge. _ gauti iš pašto reikalingu
Valandos: nuo 10 iU 13
vo nutrauktas, išskyrus kelius į karo dirbtuves ir
Bušai, kurie dublikuodavo gatvėkarių patarnavi
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 si
Lietuviai nori gauti kelias blankų aplikacijoms, išpilkaro tikslams.
mą, buvo pašalinti arba sumažinti. Bušai, kurie
180 HUNTINGTON -M
eidavo mažai vartojamais keliais, buvo panaikinti
vietas assessorių skyriuje, dyti jas ir nusiųsti šiuo ad
BOSTON,
Šituo būdu buvo sutaupyta per metus daugiau
arba palikti tik tokiose vietose ir valandose, kur
nes daugelis lietuvių turi resu: The Recorder, Labor
Tel. Comn
kaip 11.000.000 mylių busų padangoms ir prie
jų patarnavimas buvo pateisinamas karo sąlygo
nuosavybes, už kurias jie Board, Navai Torpedo StaTeL 28624
Gyv. 3llfl
to
da sutaupyta daug gazolino.
se. Busų patarnavimas privatinėms grupėms bu
moka daug didesnius taksus tion, Nevvport, R. I.
DrJoseph A.Gaidis
negu kiti, ir neturi nei kam
NAUJŲ GATVEKARŲ IR DALIŲ PATAISYMUI SUNKU GAUTI
pasiskųsti. Todėl Kliubas Registrantai privalo nešiotis
OPTOMETRISTAS
1941
metais.
Mes
manom,
jog
ačiū
tam
apsižiūrėValandos: 9 iki 13
reikalauja reprezentacijos.
kortas prie savęs.
Pristatymas susisiekimo kompanijoms naujų gatnuo 2 iki 8,
jimui
šiandien
mes
galim
aprūpinti
daug
žmonių
“Keleivio" korespondentas.
pradedant
vėkarių. busų ar reikalingų pataisymui dalių yra
nuo 7 iki 9.
vasario 1 die
susisiekimo priemonėmis karo darbais užimtam
' Ssredom^^ jki 13
griežtai valdžios apribotas. Numatant sunkumą
na, visi vyrai tarp 18 ir 45
mieste.
gauti reikalingų reikmenų, daug gatvėkarių ir
Policija sugavo pabėgusį
AKIU DAKTARAS
metų amžiaus, kurie yra už
busų ,kurie stovėjo garažuose, buvo sutaisyti dar
Valungevičiuką.
'.štaiso defektuotas akis ir tinkssiregistravę armijos tarny
nu laiku sugrąžinu šviesų. Išsg
Pora sąvaičių atgal iš bai, privalo turėti prie savęs
Muninuoju
ir priskiriu siuntas.
SAUGUMO REKORDAS
Deer Island kalėjimo pabė registracijos korteles, kurias
114 Summer Street,
go du jauni kaliniai, 23 me- jie gavo registruodamiesi, o
goms ir organizacijoms, dirbančioms
Mums smagu pranešti, kad 1942 me
lavvrence, mass.
visuomenės saugumui, o ypač savo
tų amžiaus Arthur Prescott taip pat ir tas korteles, kutais Elevated laimėjo American Trantarnautojams už atsargų gatvėkarių
sit Safety Award’ą. Tai jau šeštas toks
ir tokio pat amžiaus Bronius riose yra pažymėta jų klasiDR. G. L. KILLORY
ir busų operavimą.
laimėjimas.
Už
šitą
garbės
pripažini

V alungevičiukas. Abudu iš fikacija ir kurios buvo priKO SCOLLAY SUUARE, Room SI
mą mes esam dėkingi įvairioms įstai
South Bostono. Išpiovė ge- siųstos jiems į namus. Ki30ST0N. Telef. Lafayette 3371
arba Somerset 2044-J
ležines grotas ir paspruko, taip pasakius, kiekvienas
ŽIŪRINT
PIRMYN
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
. Pereitą nedėldieni Į poli- registrantas tarp 18 ir 45
IR NERVŲ LIGŲ.
19J/-3 metais bus da sunkiau gauti tinkamų žmogaus jėgų, naujų
cijos rankas pateko išdykusi metų amžiaus privalo turėti
Vai. nuo 9 ryL iki 7 vak.
reikmenų arba reikalingų dalių pataisymams. Gatvėkariai ir buNedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
15 metų amžiaus mergaitė, prie savęs abidvi korteles.
sai
bus
perpildyti,
ypač
skubos
valandomis.
Todėl
mes
prašome
kuri buvo pabėgusi nuo savo S
--------------^jooooeeeeeeeeeeeeooeeeeoa
tamstų tatai suprasti ir padėti mums. Štai kaip tamstos galite
tėvų. Klausinėjama, kur ji Traukinys užmušė Kazį
S. BARASEVIČIUS
padėti mums išrišti karo meto transportacijos problemas:
per tą laiką .buvo, ji pasisaRuseckį.
IR SŪNŪS
kė buvusi vienam apartmen-! East Walpole traukinys
TREČIA: Nesiskverbk į pilną gatvėkarį ar busą.
MOTERIS PAGEI.BININKĖ
PIRMA: stengkitės važiuoti tarp 10 vai. ryto ir 4
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
te R°xbur}je, it pasake.ianądien užmušė prie darbo
Palauk tuštesnio.
vai. popiet arba po 6 vakare. Šitoks planas pa
BALS AMI OTOJAS
KETVIRTA: Turėk gatavą užmokestį. Truputis
kad tenai yra pasislėpę tie; K£į Ruseckį, 59 metų amlengvins svarbiems karo darbininkams nuvykti
Turi Notaro Teises.
ap6ižiūrėjimo iš kiekvienos pusės padės sutaupyt
du kaliniai, kurie nesenai'^jaag lietuvi
iš Norvvnndn
“EI” keliais į karo darbus ir atgal. Jeigu tik nėra
254 W. Broadway
lietuvį iš
Norsvoodo.
daug brangaus laiko visiems.
pabėgo is Deer Islando, j'Jisai nukrito nuo platformės
reikalo, tai prašome nevartoti “EI” tarp 5 ir 6
SO. BOSTON. MASS.
PENKTA:
Kad
motormanas
sustotų
aptemdinimo
Tel.
SOUth Boston 2590
valandų
vakare
—
tai
yra
didžiausios
kamšaties
Nakties laiku policija tą na- po traukinio ratais ir buvo
Sunaus gyvenamoji vieta:
metu,
pakelk
savo
ranką.
Karo
metu
žiburiai
yra
laikotarpis.
namą apsupo, išmušė to bu ant vietos suvažinėtas. Poli
538 Dorchester Avė.
aptemdinti, todėl motormanas greičiau tamstą
ANTRA: įnėjęs busan ar gatvėkarin, eik toliau
to duris, kur tiedu pabėgę cija sako, kad Ruseckis ri
Tel. COLumbia 2537
pastebės, jei pakelsi ranką.
nuo durų, kur mažesnis susikimšimas. Tuomet
liai turėjo būti, ir Įnęjusi su to per platformę didelį po
greičiau eis judėjimas.
atkištais revolveriais atrado pieros bundulį, kuris pasvyLITHUANIAN
juos tenai. Prescott buvo ro ir nustūmė jį nuo plat
IT ADA ir kur tik reikia, mes teiksim transportacijos
FURNITURE CO.
pasislėpęs klazete, o Va- formės.
priemonių sulyg geležinkelio išgalių, visados, ta
APDRAUSTI
lungevičiukas buvo palindęs
čiau atsimindami, kad dienos tvarka reikalauja di
PERKRAUS
po lova. Policija paėmė abu
džiausio susisiekimo priemonių taupymo, nes jos la
Sunkiai serga Curley’o
TYTOJ AL
du. Suėmė ir to buto šeimi
bai reikalingos karo tikslams pasiekti.
(Insured
sūnūs.
Movers)
ninką.
Pereitą sąvaitę iš WashPerkraustom
Ateinantį nedėldienį mė ingtono parvažiavo končia pat ir j to
limas vietas.
sos pjaustytojų unija šaukia gresmanas James Curley
Saugi priežiūra, kaina
mitingą, gali apskelbti strei pažiūrėti vyriausiojo savo
325 BROADWAY.
ką, nes pasibaigė sutartis su sunaus Paulo, kuris sunkiai
SO. BOSTON, MASS.
>erga plaučių uždegimu
darbdaviais.
j
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