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Washingtone Svarstomi
Santikiai su Rusija

FRANCUZIJOJ
į
SUKILIMAS.
I

Orlaiviai mėto ginklų
sukilėliams.

Gen. Michailovič Pa-' Lenkijos Padangė
silieka Jugoslavų Į
Apsiniaukus.
Vadu.
\ Maskva organizuoja “Lais
vos Lenkijos” kvislingus.

Atskiro Numerio
Kaina 5 centai.

METAI XXXVIII

Siūlo Steigti Pasaulio
Policiją Taikai Saugot

Iš Marselio, Bresto. Pary
Lenkijos
ambasadorius
žiaus ir kitų Francuzijos
Washingtone.
Jan CiechaYRA PAKVIESTI EKS ' kad Pabalčio kraštai, Rytų didmiesčių lekia žinios, kad
novvski, reiškia didelio susi TAIKOS SUTARTYS IR tyvę apsaugos organizaciją,
PERTAI IŠ ANGLIJOS. Lenkija ir rumunų Besarabi- lų miestų gatvėse eina kru
SĄJUNGOS NIEKO NE- paremtą realia ginklo jėga,
rūpinimo
dėl
pasirodžiusios
_...
. :—;— .
,, ja po karo turės būt iš naujo vinos kovos su naciais okunemaža kainuotų. Bet nežiū
Maskvoje lenkų komunistų
REIŠKIA.
Bijomasi, kad sumusus Vo- įjungtos prie Sovietų Ru- pantais. Išiodo, kad sukili
rint kiek ji kainuotų, sako
kietiją nekiltų ‘Trečias
grupės.
kuri
pasivadino Tiktai ginkluota tarptautinė senatorius Bali, ji vistiek ne
i sijos.
mas apėmė visą Francuziją.
Karas.'
Laisvosios Lenkijos vai- jėga galėtu
silpgalėtų suvaldyti silp
...
„
j.
| Šitie Maskvos planai visai Ir išrodo, kad ši kova yra
du. Sakoma, kad tai yra to nesniųjų tautų užpuolikus. paimtų tiek pinigų ir žmo
nių gyvybių, kiek dabar ka
Sovietų Rusija šiandien yra nesuderinami su Atlanto planingai organizuota. Ja?
kie. ,.elementai,
kurie gali
su,.
T
r
Washingtone
šią
sąvaitę
1<xa
piailJd. Todėl
XUUC1 kiekvielas prarija.
didžiausio •
susidomėjimo: karteriu, kuris nustato de- vadovauja “Penki Slaptiebuvo Padarytąs konkretus na tauta, kuriai rupi palai
centras. Į Maskvą yra at- rnokratijos karo tikslus—vi- jį ” siaptas kovojančių franvaidmenį. Galimas esąs dai- planas
nionor, noeoniin
1____ _____
1.. xtaikos,
_:i
:_i.
pasaulio foiVoi
taikai nu.
pa- j Rymas
pasauly
mielu
kreiplos viso pasaulio akys. sų pavergtųjų tautų išlaisvi- cuzų štabas, kuris turi ryšių
ktas, kad Maskva ruošiasi laikyti. Tas planas, tai gink- noru prie tokios policijos su
nes paskutinėmis dienomis nimą.
su gen. šarlu Degoliu (Charpripažinti tuos kvislingus lupta jėga. tarptautinė poli- darymo prisidės.
tenai pasireiškė labai ido- Tai ką tuomet demokrati- jes (įe Gaulle). Amerikos (
; kaip “vienintelę Lenkijos cija.
Taip aiškina šito sumanymių dalykų. Visų pirma, nės valstybės turi su Rusija laikraščiuose pasirodė žinių,
valdžią” užsieny, šita “valšitokį
planą
pasiūlė
Senamo
autorius ir jo šalininkai.
Stalinas pasakė, kad “rau- daryli? Ji nori iš demokrati- kad nežinia keno orlaiviai
džia” vėliau gali būt nuvež tui senatorius Bali, Minneso- .Jiems tuoj atsirado ir opodonoji
ne- nių
valstybių
ėto sukilėliams
rinkluskad
ir
ta
rusų tankuose.
ša karoaimija
naštą,”viena
nes pati
aliantai
galbos.
bet didžiausios
tą pagalbą paįk. m
™mume
“ą S Sko
• cSerbu
i__ Karžygį-,.
v - •
,taip
• Lenkijon
,kaip
- ~ anais
. rusų tos
republikonas.
toGarsusu
metais
Sumavalstijos
„ymį įneštks
Senatan nentu
khr patkurie
tikslųnurodė
turėjo kad
ir Taulai nepadeda. Amerikos am- šiol slėpė nuo savo žmonių, pereitą sąvaitė Francuzijoj
__________ ! tankai buv o nu\ ezę Suomi- f0,ma|įaj. jr Senatas turės ji tų 'Lyga po pereitojo karo,
**
' Michailovič.
basadoiius Maskvoj, admi- Ji reikalauja net antrojo Ouvo užmuštą
nemažiau Gen. Draža
kurio
atvaizdas
čia matosi, jon Kuisineno “valdžią.”
svarstyti. Nėra abejonės, tačiau ji pasaulio nuo karo
rolas Standley. tuoj atrėžė, fronto” iš demokratinių vai- j.-aįp 499 okupantų vokiečių,
yra
labai
gabus
strategas
ir
į
Dabartiniu
laiku
vieninteSenatorius
kad Stalinas slepia teisybę stybių. bet pati atsisako Haute Savoie *” kalnuose, labai mylimas serbų tautos 'lė Lenkijos valdžia randasi kad šituo klausimu bus kar- neapsaugojo.
šių ginčų.
Bali atsakė, jog Tautų Lyga
ruo Rusijos žmonių. Sovie- duoti ir sklypelį žemės Siby- §veįcarįjos pasieny, esanti
karžygis. Jisai vadovauja Londone. Ją pripažįsta ir
f nešdamas šitą sumany- susmuko dėl to, kad kritištų spaudai uždrausta skelb- re jų orlaiviams nutūpti. Ji susidariusi tūkstantinė fran- Jugoslavijos
četnikams ir Anglija ir Amerika. Jeigu mą senatorius Bali paaiški- koj valandoj ji nenorėjo imti, kiek Rusija gauna para- sėbrauja su Japonija.
*CUZų jaunuolių armija. Ji
reguliarei
armijai,
mos ginklais ir
A- O Amerika tuo tarpu duo- esanti gerai ginkluota. Na- fialiiusi nedideliaiskuri1 pasi- Rusija užsimanytų įsprausti no. jog gyvenimas jau paro- tis griežtų priemonių,
-- maistu
---------iš -būriais Lenkijon savajį padarą, tai
kad
Betnui
kurji
yra
garantija, nau
kad
n-enkofc m Anglijos. Be to, da Rusijai milžiniškos pa-ciai buvo pareikalavę, kad
-J;
TuanaLviini nkn. tarp Maskvos ir Suvienytu dė aiškiai, —
7. bandymas ucl
* gaiannj**,
Standley apkaltino Staliną, gaųX)S. Kaip Lend-Lease ad- ji paskirtu laiku pasiduotų. _ r vokiečiu® ir italu* Tautu galėtų kilti labai rim- [?a a1^1.1 pasaulio taiką dtp- jo proponuojama, tarptautikad jis nenori dalintis su ministratoriaus Stettiniaus bet ji tą ultimatumą atmetė.LP Bolševikai buvo pradėję ii tas konfliktas
”e,H°bciJa ve.lktlJ . geriau.
valstybių sąjungomis me- Tokioš garantijos nėra.
i kos^r AnS°k«re^n: rap°^,
par?d°’ Todėl dabar tuos jaunuolius biSr“eK”S
kad pasauliui taikos neuž- Ar galima pasaulį nuo kalemai neo?ilddži^
kovo mene-pradėjo medžioti vokiečių ja už nepriklausomą JugoAnglų
Orlaiviai
tikrino.
ių apsaugoti, tai da nėišrišJentai nepiįleidžiami pne S1O lkl slų metų vasario pa- orlaiviai, tankai ir Hitlerio;'bviia o iie norėtu kad TuTiktai
organizuota
tautų
klausimas. Kol kas žikaro lionto.
Kas
elo- Amprika vra
ži Pigoslavija
,
• - iSugriovė Esseną. jėga galėsianti suvaldyti ag- tas
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nežino
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ĄmenKa
yra nristapusta otnrmininkai
sturminmKai. Tjondnno
L-onaono zipo \karo prisidėtu
nom
ilk tiek, kad kur tik yra
fla>i, nežino nei Amernva. C1US1 Ru^jai:
momis.
_ t.-, v..
nušovę 3 prie Sovietų r.
niomis, sukilėliai nušovė
Apie
500
Anglijos
bomRusijos.
Jie
bu
tesorius. kurie mėgsta pult kokios, gyvybės, tenai verda
nei Anglija. O jos turėtų zi- *7 X noe 000 fino TVIVV/O Al
-------------_____vaitę
_______
V*’.“ vnlcieėin orlaiviiia
učtnccių
pcirtuj
siuv
v
o
pradėję
skelr®.
kad
jis,
__
silpnesnes
tautas.
. ; kova dž bffvf: vabalas ėda
nou Rrajosjštekhus. turėtų
trekų, ginklų
esąs “Hitlerio agentas.” Bet gę bombomis Esseną miestą,
___ j__________
_____ vabalą, žuvis ryja žuvį, o
Tokią
jėgą jisai vadina
žinoti kiele m kokios pagalVokiečiai Atsiėmė kai Amerikos generolas Ei-; didžiausį \okietijos ginklų tarptautine policija pasaulio žmogus žudo žmogų
bos Rusijai reikia ar ne- $379.000,000 vertės mašisenhower nusiuntė jam pa- n plieno pramonės centrą. (ajįįai saugoti.
Charkovą.
ieikia.
nų ii* drapanų.
sveikinimą, o laisvųjų fran- Bombos buvo mėtomos po
Žinoma, užlaikyti kolek- ftusaį Paėmė Viazmą
Kaip tik tuo pačiu laiku $128,000,000 vertės mai- Rusai turėjo pasitraukti cuzų vadas De Gaulle davė 1,000 ir po 2,000 svarų. Jų________________________
Jungtinių Valstijų vice-pre100 mylių atgal. .. . jan/medali už hitlerininkų naikinamoji galybė yra pa- y
prnnn IZmnlsfi Centro fronte rusai perei
zidentas Wallace irgi pada- ” §290.900,000 vedės kito- Pereitą sąvaitę vokiečiai Rakinimą. tai komunistai sibaisėtina. Sprogdama to- 1 lu r 1 uyu
tą sąvaitę atsiėmė Viazmą.
lė labai reikšmingą pareis- kių dalykų,
>
Rževas
~~
T‘
vbuvo
įr 'Viazma
paskelbė, kad Chaiko\ą jie jjovggj j j šmeiže ‘‘Hitlerio kia bomba nušluoja nuo žeJurininkystės.
kimą Rusijos klausimu. Kai- Dabar Kongresas nutarėė vėl atsiėmę iš rusų. Maskvos kernu ” *
naleido paska-' mčs paviršiaus kelis miesto
svarbų? vokiečių punktai
bedamas Ohio Wesleyan patęsti Lend-Lease para- žinios tuo tarpu tvirtino, kad la kaj gen Michailovič jau blokus. Jeigu 500 bombane- Mokiniams valdžia moka prieš xMaskvą. Kai rusai
per mėnesį $126.
Universitete
jisai pasakė, mos tiekimą rio,.
. .
dar vieneriems šis miestas tebesąs da rusų rezignavęs.
šių numetė po 10 tokių bom1941 metais atmušė vokie
U. S. Maritime Service čius nuo Maskvos, priešas
kad jeigu vakarų Demokra- metams, ir vėl daug tos pa- rankose. Tačiau Maskvos Dabar tremtinė Jugosla- bų. tai butų 5.000 bombų,
rija nesusitars su Sovietų , amos teks Rusijai.
pranešimuose buvo nusiįvijos vyriausvbė Londone Todėl aišku, kad iš Esseno prašo mus pranešti lietu- atsirėmė į Rževą ir Viazmą,
Lusųa prieš karo pabaigą,;
ajšku, kad Amerika skundžiama, kad “vokiečiai paskelbė, kad* tai yra melas. Į miesto nedaug kas galėjo lik- viams, kad valdžia yra įstei ir iš čia rusai negalėjo jo ištai šitam karui , pasibaigus nori Rusijos žmonėms pa- puola didesnėmis spėko- Ji pabrėžia, kad gen. Draža ti nesugriauta. Nežiūrint viso gusi kureą jurininkams i-uoį įį'intL Kol tiedu punktai
ealės kilti “Trecias Pasaulio gelbėti. Ir Washingtonas mis,” kad kova esanti “ne- Michailovič, kaip pavyzdin vokiečių prašmatnumo, jie ti. Jauni vyrai, susilaukę 18 j>uvo vokiečių rankose, paKaras.
(stengiasi palaikyti gerus lygi” ir tt.
...._ _ jau negalės me.^.ir J mėnesių amžiaus, vojus Maskvai vis nebuvo
gas Jugoslavijos patriotas, Esseno miesto
Negana to, \\ allace dar j santikius su jais. Ypač svar- Išrodo, kad rusai buvo naudojasi pilniausiu savo atstatyti kol karas nepasi- ‘^a l - ^-uos kuisus J-sirasjĮ1 ii pašalintas. Dabartie punkpridūrė. jog yra pavojaus,.bu demokratinėms valsty- pertoH nuo Charkovo nuėję. teutos pasitikėjimu ir pasi- baigs. Didžiosios
įuosus tiecios
trečios klasės
Klases inzimzi- fjjį
(aj imi
jau mkh
111?y rankose. Kelios
TCaiioc
Didžiosios Kruppo ruoštis
kad Stalinas gali
nroi, ls naujo;bėms susitarti su Rusija pa- \okieciai paspaudė juos iš Įjeka abejose pareigose_ jis ai motų dirbtuvės guli gri ti mei laus padėjėjo laismui dienos prieš tai rusai paėmė
susidėti su Hitleriu.
gauti. Visų pirma reikia at- Rzeva. o paskui šturmu iš
vergtųjų tautų klausimu.
Šonų, ir rusai turėjo trauktis yra tremtinės Jugoslavų vy vėsiais.
likti trijų mėnesių jūrių tar- niUgė priešą ir iš Viazmos.
šitas pareiškimas padarė Matyt, šituo tikslu Wash- net 100 mylių atgal.
riausybės karo ministeris ir
nybą.
Pasiruošimo metu vai"_______
ingtonas
ir
pasikvietė
Angli[
Šį
panedėlį
jau
ir
Maskva
kariaujančiu
ių
iabai slegiančio įspūdžio.
partizanu ROOSEVELTAS KARTO
džia moka $126 per mėnesį, PONIA ČIAN KAI-ŠEK
Nusigando net Nevv Yorko jos užsienio reikalų ministe- prisipažino, kad rusai buvo (četniku) vadas
JA, KAD LIETUVA BUS
duoda
valgį, kambarį, unibirža, vertybės pradėjo kris- ri Edeną, kuris atskrido pe- priversti iš Charkovo pasiJAUČIASI NESVEIKA,
LAISVA.
foiiną
ir mokymosi medžia
ti kaip nuo tilto*. Prieš Ame- reitos savaitės penktadienį, traukti. Tai didelis nuosto RIAUŠĖS PORTLANDE.
Pereitą sąvaitę PrezidenDaktarams patariant, po
lius visuomenės
akis atsi-(Su p. Edenu atvyko ir keli lis.
Portland, Me.—Šių pane-Į tas Rooseveltas pakartojo gąAplikantai turi būt baigę nia Čian Kai-šek nutarė atistojo šiurkšti realybė, kad Anglijos .ekspertai Rusijos
dėlio naktį čia laivų staty- savo prižadą pavergtoms o pąetuj; pripažintoj techno- <lčti savo kelionę skereai Askirtumai tarp komunistinės klausimais. \ ienas iš jų yra MATĖ SUNAIKINTO JA bos darbininkai įtaisė di
Rusijos ir demokratinės A- AVilliam Strang. Britų užsie- PONŲ LAIVYNO LIE džiausias riaušes ir suardė tautoms, kad po karo jos logįjos mokykloj, specializa- noriką. Jos vyias, Kinijos
bus laisvos, nes taip yra nu- vęsj elektros, mechanikos ar karo vadas’ taiP^ muše Jai
KANAS.
merikos pasilieka nesuderi- nio reikalų ministerijos spe, visą Colonia! Teatrą. Riau- tarusios ir visos Susivieniju- laivų inžinierijoj; arba turi telegramą patardamas sau
nami.
icialistas Rusijos klausimais. Apie pora sąyaicių atgal ^se dalyvavo
______ apie 3,000 gios Šalys. Tai reiškia, kad
mokinėsi 3 metus mašisav0 sveikatą. Atvykus
Tie skirtumai laikinai bu- Taigi šią sąvaitę Wash- Amerikos orlaiviai sunaiki- žmonių. Riaušės kilusios dėl
’
'
A
‘
b
t
tri
ė
.
jai
į
šią
šalį tuoj reikėjo damusu Lietuva. r.isto amato n
musų nesiūs dirbę prie statybos D*1 operaciją. Ji atvyko Amerikon pereitą rudenį, lapbet- ir taisymo laivų inžinų.
utie^u, uuvu iiiiuiuma, nau
-?
L
1
,ani iaiVu aaimninKams r»i,
Pa_
Mokvkla randasi Nevv kričio 27 d.
dabar ios santikiai su demo- lerencijoj. suprantama, la- nai buvo nuskmdę pažiūrėti iietus dirbtuvėj. Skelbimuo- įeiškimu
jisai įspėjo Mask- Yorke.'Adresas: US. Marikratinėmis valstybėmis pa )aĮv?varbl? net^ Hzims Fa mūšio vietos. Sako, klaikus se buvę gražiu pusnuogiu vą, kad ji nesikėsintų į Pa- time Service Training Sta SUMAŽINS KARO IN
gerės. Bet šių dienų įvykiai balčio kraštų k ausimas, tai- reginys. Pilna jura visokio merginų ir kitokių idomy- balčio valstybes ir kitas že- tion? Hoffman Island, N. Y. FORMACIJŲ BIURĄ.
vėl prikėlė netolima praeiti. S1 ir L’etuvos klausimas. Bus laužo, raftų ir valčių. Japo- b;„ o teatre t0 nebuve. To- mes, kurias pirma su HitleNauiosios Angliios anli- Gardner Covvles, Karo
Biuro direktoreikalams. pasapereitą są’eitu laiku jisai
Ja ir,.,Le žemės pavirey.^
paleisiąs iš savo įstaigos
Londono pranešimu, An- land, Me.
atarti jos vaikai, 17 SOCIALDEMOKRATŲ.
K
ra” visame
ir sutrupinto- '
1044
Chapel
st.,
Nevv
Ha100 nereikalingų tarnautojų,
glija
šįmet
turėjo
švelniau
Atsiminta taipgi, kaip Stali- k.an? -g>’vena laisvoj Ame- Associated Press praneša
ven,
Conn.
Tarnautojų
esą prisamdyia
nas apgavo demokratines į nK0Jiš Stokholmo, kad Austrijoj MASSACHUSETTS KO šią žiemą kokia tik yra bu
--------------tiek daug. kad jie trukdo
vusi per 30 pastarųjų metų.
valstvbes 1939 metais. Vie-.
vokiečiai sušaudė 17 social LONIJA PALESTINOJ. Per vasario mėnesį Londo- U. S. LAKŪNAI SUBOM- (laiba vieni kitiems.
sai jis tarėsi su jomis apie POLICIJA PASITINKA demokratų, kurie organiza
Massachus tis žydai nuta- donas turėjęs 72 valandas BARDAVO 5 JAPONŲ
SVIESTĄ.
sąjungą prieš Hitlerį, b slap-;
vosi ardyt nacių karo maši- rė įsteigti Palestinoj koloni1.000.000 LENKIJOS DAR
LAIVUS.
'
sąvaitę
'
iš Ohio neriją
ta padarė sutarti su Hitleriu “Pereitą
ją, kur galėtų sutilpti 4.000
Aliantų buveinė Australi BININKŲ DIRBA VO
pi ieš jas. Ir tuojau su Hitle- valstijos į Bostoną trokaisj
žydų pabėgėlių. Kolonija
KIETIJOJ.
joj praneša, kad patruliuo
1 >u užpuolė Lenkiją, pradė buvo atvežta 12 tonų svies-' ATVYKSTA BOLIVIJOS bus pavadinta “Massachu ALIANTAI GAVO 31
FRANCUZŲ LAIVĄ.
PREZIDENTAS.
dami pietvakarių Pacifika Stokhohno žiniomis, vo
damas dabartinį karą. Ir pa to. Ginkluota policija pasiti
setts.”
aliantų orlaiviai pastebėjo 5 kiečiai paėmė iš Lenkijos
Wash
ingtonas
praneša,
Kovo 30 atvyksta j Junggrobtų Lenkijos žemių Stali- ko trokus da už miesto ir atnas neketina išsižadėti nei lydėjo iki sandėlių. Sviestas tinęs Valstijas Bolivijos pre- Pienas Bosime vėl pa- k d Afrikos franeuzai per japonu laivus ir visus juos LOOo.Sov darbininkų, kurie
dabar. Maskvos propagan-,šiandien saugojamas kaip zidentas Penaranda. Jis čia brango, šią ąvaitę reikia davė aliantams 31 preky subombardavo Du buvo pa dabai u...... visokius darbui
Vokic’Lej,
J
.
_
mokėti jau 10 c.»n’ų kvortai. bom lai va
likti liepsnojant
praloisiąs
dienų
d*^ binr is it'irai skelbia, auksas
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Solomonuose Jankiai Pipirina Japonus

••Vienintelis ‘nusidėjimas.’
dėl kurio šis darbininkų laik
raštis yra kaltas, yra tai. kad
jis rašė teisybę. Klausimas čia
“The Roof Over Britain,” yra toks: ar darbininkų laik
oficialus Anglijos oro ap raštis turi teisę kritikuoti vai-,
saugos reikalams laikraštis, džios užsienio ir vidaus politi
peieitą sąvaitę pirmu kartu ką. ar reikia laužyt the Bill of
paskelbė visuomenės žiniai Rights.“

ANGLAI PASKELBĖ HESSO ATSKRIDIMO
SMULKMENAS.

Svarbus Momentas
Musų Tautai.

Smurtas yra smurtas, ne
žiūrint keno durtuvais ir kur
jis yra vykdomas.
Į’Washingtoną yra atvy- .Taip ji suprantam mes. ir
kęs Anglijos užsienio reikai ji žiuri Amerika. Ji
lu ministeris Anthony7 Eden. n^ia pripažinusi nacių okuf Jis atvyko čionai musų vy- pacijos Austrijoj, ir nepripaįiausybės kviečiamas labai žįsta bolševikų okupacijos
kai kurių smulkmenų apie
svarbiai konferencijai. Ame- Lietuvoje.
Rudolfo Hesso Anglijon at- Čia
rta nei sis. nei
lika nori susitarti su AngliBet Hitleris yra Amerikos
sklidimą.
tas.
ia dėl pavergtųjų kraštu li- ir Anglijos priešas, o SovieRudolf Hess buvo antroji Breitmanas sakosi skųsiąs
kimo po karo.
‘
tų Rusija yra lyg ir demoHitlerio ranka Vokietijoj, pašto viršininko nutarimą
.
, , ,
ki ariniu valstybių talkinintodėl jis sukėlė didžiausią teismui ir reikalausiąs grąTai yra labai svarbus mo- ^ė, nes kariauja prieš tą pasensaciją, kai 1941 metų žinti “Militantui" antros
11 ^^ų tautai nes
priešą. Todėl
priešą,
lodei Anglijoj yra
Pabalčio valstybes kaip tik žmonių,
'
gegužės 10 ti. atskrido oriai- klasės teisę.
kurie mano, kad
ir yra tas kaulas, dėl kurio Rusijai reikėtų duoti kokių
viu viršum Anglijos ir nušo- Tuo tarpu trockininkų oreina įkirus ginčas aliantų nors koncesijų, gal net ir
ko parašiutu žemėn. Anglai ganas busiąs siuntinėjamas
tarpe.
jį tuoj suėmė ir laiko iki šiol 3-čia ar 4-ta klase, kaip
Pabalčio valstybes jai pa
kaip karo belaisvi.
paprasti skelbimai ir prekės.
Į Kaip visiems jau žinoma, aukoti.
Koks buvo šitos jo kelio
musų Prezidentas Roosevel Čia kain tik ir vra Lietunės tikslas, kol kas nėra SIULO LIETUVIAMS
tas su Anglijos Premjeru vai pavojus.
skelbiama. Bet minėtas ang TARTIS SU LENKAIS.
Churchillu yra paskelbę AtTodėl dabar, kai Washlų laikraštis paduoda kai Kadangi Lietuvai ir Len
lanto Čarterį, kuris žada vi- ingtonan yra pakviestas Ankurių techniškų smulkmenų, kijai šiandien gręsia tie pa
siems pavergtiems kraštams gi ijos užsienio reikalų minibūtent:
Vaizdelis
parodo
amerikiečių
lengvąją
artileriją,
kuri
pleškina
i
japonų
kulkasvaidininkų
laisve. jei demokratija lai- steris, Mr. Anthony. Eden.
tys pavojai iš kaimynų im
Hess atskrido 110-tu Mes- perialistinių valstybių, tai
lizdą Runoje. Naujosios Gvinėjos saloje. Dabar Būna jau mūsiškių rankose; japonų tenai
mės karą.
.Amerikos lietuvių organizaserschmidto
modeliu
ir
budaugiau
nebėra.
„
.
x
.
•
—
cijos
ir veikėjai turėtų su„ ,
. .
. _
lenku vadovybė jau pakeitė
Po tuo Čartenu pasiia>e
jr stipriai pareikšti savo prožektoriais pastebėtas 5avo nu?i«tatymą Lietuvos ginti jeigu ji (Lietuva) turės “naujienos,” seniau- AzįįOn Ištremti Lievisos
Susivienijusios
šalys.
vo
tl
.
oškim
į, ka(, Atlanto
ąpie o mylios^ nuo Glasgou, atžvilgiu ir pradėjo viešai daugiau draugų.”
SIS LIETUVIŲ DIENRAŠ3 ' i™ *
pasirase
net
n
Sov
ietų
Rusi^
;ar
Į
er
į
s
nebutu
laužomas,
Škotijoj. Tai buvo ll:0< delbti, kad Lietuva turi but
tuviai.
TIS
AMERIKOJE.
ja.
Rusija
sako,
kad
visos
d. vakaro.
kad visoms pavargtoms tau
vai.
nepriklausoma, taip pat, ži- . Takios pat nuomonės vra
vokiečių
pavergtos
tautos
mėnesy
Antanina Baltrušienė ir
Lakūnas (Hessas) sustab- noma. jr Lenkija. Ir todėl “‘Keleivis.’ Kiek mums zi- šių metų vasano
v
toms, taigi ir Lietuvai, butų
reikalaugarantuota pilna laisvė ir
...
,ennai pradėjo siūlyt lietu- noma« tai ir AmeriKos
. , but_ laisvos.
. Ji ...
.
dė motoią ..
ir smigo žemyn lenkai
Amerikos ouue
State suKaKO
sukako jau 29
2 metai, kaip daugiau lietuvių tremtinių turi
tiesiai į prožektoi iaus stul- viams užmiršti praeities gin- Departamentas pageidauja, Chicagoje pradėjo eiti baisiose gyvenimo sąlygoseJasves
net ir lndiiaL
. nepriklausomybe.
kuomet
pą. Žmonės žemėj iš praįr nesusipratimus, o su- ^ad tarp lenkų ir lietuvių “Naujienos.” Iš pradžios jos ištremti užbaikalin. Jos ii* |įai
Klausimas pne Ašis bus sunaikinta.
džios manė, kad juos bom- darvti "bendrą frontą” nuo nebutų keliami ginčai dėl ėjo sąvaiti ašciu, vėliau virto Kazės Melninkienės adre- 1 a . C1° žemių n Lenkijos,
Ir ilgai su tuo laukti negabarduoja smingamasis prie- ^ndru pavojų gintis/
buvusių praeities nesusipra- dienraščiu.
Nenorėdamas sas: Biisk Sacharzavod. Kaimperialistai j
AnthonyEden
So bombanešie. bet tuoj pa-. Pi^burgho 'katalikų sų-Naujienoms” apsileiąt. bu-zio Nausėdos adresas: Piaiieai Washingtone nesėdės,
neįdės,
stebėjo ore parašiutų issipu- vaitraštis, ‘Lietuviu Žinios.” vONGRESMANAS GINA '°v apsiskelbęs dienrasem ir tyj Tračioj Sveklosovchoz.
krast snpnh iauM> bov lėti)
..
tuojau, šią sąvaitę,
ciant. Orlaivis nukilto uz iaįpgį mano. kad lietuviams
cpiiinnt VAiruuFNi
Katalikas,
bet persunki
q
dar adresas, kui- .iJ.
siųsti prezidentui Roosevel
250 pėdų nuo šviesasvaidžio vertėtų šiuo klausimu su len-*
buvo jam ta našta ir jis gyvena ir dirba iš Lietuvos
!
J
tui telegramas ir prašyti kad
ir užsidegė.
kais susitarti. Nėra reikalo
Kai Kongrese anądien bu- neužilgo atidavė Dievui du- išgabenti žmonės:
l Visas pasaulis žino, kad Lietuva nebutų paaukota
Oro sargai vėliau rado snigti naują "Liublino Uni- vo svarstomas sumanymas šią.
10 Otdiel, Severskii Ural, tai netiesa. Visas pasaulis komunizmo diktatūrai.
ii----- —
ai ka norp J>anaj.aus
suvaržyti laikraštinės popie- . “Naujienos” yra seniausis Lag. NKVD, Sverdlovskaya žino, kad visų pirma PabalKadangi mitingų taip
Štis AmerikonEio«t Okolo
filrnln Posel.
Pn«*>l Gori,
Gnri Čio kraštus užėmė raudonoji
raudonoii greitai negalima sušaukti,
sėdint kėdėj su nulaužta ko- į;o
2."—
ios gamvba. tai kongresma- lietuvių dienraštis
Amenko- Oblast,
ja. Jis ištiesė į juos savo
.Takaktu Lietuvia Tau nas Charles A. Halleck, In- je. Jos yra suvaidinusios, ir pod rekoj Sosvoj, Lager 47 i aimija, ir tik paskui Mask- tai telegramas gali siųsti
lan kas ir tarė:
tinė Taryba. esami NewYor- rtianos valstijos republiko- Įdygta*, laba, svaibij 35. Tame lageryje yrase- vos agentai sušaukė komu- draugijų ir kliubų viršininkareiviai,, ke susitartu =U Lenkijos Ta“O. Anglijo
Pasake
kalb» ’P*®’ ku!t“nHt * ??*“«I '■akmeni
zmoraesnieji asus- mstų “liaudies seimą u- Ue 1_ i
Kai.
žiūrėkit—nei bombų, nei rvba Londone sudaryti bendrą dos apgynimui.
musų išeivijos gyvenime.
nyS; nutarė prijungti tuos kraštus
Tokias telegramas reikia
šautuvų.”
Yra
biurokratų,
jis
sako.
Vedamos
D-ro
Pijaus
GriProf.
Dovydaitis,
gen.
Sutprie
Sovietų
Rusijos.
Lietuparašyti gera angių kalba.
politinę komisiją, kuri abiejų
Iš pra džios jis pasakė, kad tautų
vardu padarytų pareiški kurie nekenčia laikraščių ir gaičio. gabaus laikraštinin- kus? adv Endziulaitis, gen. vių tautai balsas buvo atim- Tą gali geriausia atlikti lie
jis vadinasi “Alfred Hom."
norėtų juos sunaikinti, su- ko ir gilaus kritiko. “Naujie- papečkis, dir. Jokantas, vai- tas. visos lietuviu organiza- tuviai advokatai musų kolo
Po valandėlės pridūrė: “Aš mą dėl Lietuvos ir Lenkijos mažindami laikraštinės po- nos” šiandien užima vado- ^įninkąs Alekna-Aleknavi- cijos užgniaužtos, laikraš- nijose. Adresuoti jas reikia
Respublikų Nepriklausomybėturiu labai svarbų praneši atsteigimo
vauiamą vietą lietuvių laik- £jus mjn Čarneckis, dir. Žy- čiai paimti į Maskvos agen- Prezidentui
Rooseveltui,
ir tarpusavio b«n- Piero? gamybą.
mą Hamiltono grovui.” Tą dradarbiavimo
Bet
keista,
jis
sako
kad
raštijoj.
gelis,
buv.
gub.
Kubilius,
tų
rankas,
Lietuvos
inteliValstybės
F
_____
__
Departamento
seginant savo
provą jisai pažinęs Berlyno sienas ^nuo’galingesniu'kaimj'«» P?tvs biurokratai samdomsp. Pranaitis, pulk. Bač- gentiia suimta ir išgabenta kretonui Cordell Hull ii- poolimpiiadoj.
kus, raš. Bičiūnas, žumalis- gyvulių vagonais Rusijos gi- nui Anthony Edenui. Pasta
nu pasikėsinimo. Tos' bendrosrašytojus, kad rašytų apie VOKIEČIŲ ORLAIVIS
Paklaustas, iš kur jis at Komisijos darbas turėtu pasi- )uos !r « velkl% ^talpailus,
NEŠA 130 ŽMONIŲ.
tas Žėglis, vald. K. Noreika, lvmon.
rajam reikia adresuoti į Briskrido. Hess atsakė: “Iš baigti, kaip tik tikslas, ims pa- ,r u?!iai. .™Pinasi. kad tie
Londono radijas praneša, gydytojai
Stonkus, Milvy- Taj buvo lygiai tas pats.tų Ambasadą Washingtone.
Miuncheno—i keturias va siektas - Lenkijos ir Lietuvos ‘ Straipsniai
laikraš- kad vokiečiai pastatė naują das ir Datkevičius, prov. ka pirma Hitleris buvo palandas.”
transporto orlaivį, kuris yra Stankūnas, red. Kalnėnas ii daręs su Austrija, o paskui
Anglijos-Rusijos 20 metų
Suvenerinės Valstybės atstaPaklaustas, ar jis yra bu lytos.
___ _____ ir kitomis
_ _____________
_ penktas
_____ punktas
Nausėdas
ir kar. _Ignatavi-___
Čekoslovakija
sutarties
Tai butų graži kaimynų Laikraščiams gali but prie- varomas 6 motorais ir neša Nausėda
vęs Anglijoj kada nors pir
sąžinės 33O žmonių.
čius.
_
dabar pavergtomis valstybė- sako, kad jos viena į kitos
talka labai svarbiems dar- šingi
, ,
,tiktai
x negrynos
.
....
miau. Hess atsakė: “Ne.”
ham, atlikti, kuri ,u laiku,, gal .h,U.,rokt;tabf-ako ?5aiJ.kU
. 2e Viena šešių motorų vokie- Likusieji tame liogeryje mjs
vidujinius reikalus nesikiš,
Kareiviai sako. kad Hes but. iki tokio laipsnio sušv
švel-'!u.7
pla,n^ Jr
čių orlaivi aliantai yra jau yra daugiausia mokytojai ar j j
nepripažistam ir kad viena kitos teritorijų
įgriebs.
D. P.
sas stengėsi buti draugiškas. nintu Lietuvos ir Lenkijos i\laikraščiai neleidžia tų suk- n^0Vę žemėn Afrikos fron- valdininkai. Iki kovo mene- ^^^0 Auirijdi
Jisai parodęs jiems savo santykiu, ir Vilniaus klausi.'W<1 .pravesti. Sukčiai lr va te. Jis nešė nacių kareivius šio 32 lietuviai miiė,tarp ku- }<ę>sloVakiioj ir kitose šalvse,
Pirkit Karo Bondsus ir Štam
žmonos ir vaikų fotografi rnas butu lengviau ir taikingai
klIosl 5v!e??s‘ ir karo medžiagų.
nų yra žmona sekančios pa- tai kaip Jmes galėtume Jpri.
pas. Kas savaitę įdėkit Į juos
jas. kurias turėjo su savim, išsprendžiamas. patenkinant'^1J^al™k!L
vardės. Ad. Smetona (dailipanašų komunistu
nemažiau kaip dešimtą savo
ir kalbėjo apie viską ištisą abidvi puses. Kiekvieno lietu Todėl sukčiai ir grafteriai
Pastas
Dienos
Lietuvoje
ar
Unkk
uždarbio dali.
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naktį, iki ryto.
vio sveikas protas šiandien sa- norėtu laikraščius sunaikin
------------------------------------- ;---- -r—
Paklaustas. ’ ar jis dabar ko. kad svarbiau vra dabar ap- ti. ta , r , , . .
Jakštas, A. Kinderis, Romas __ ______________________
Klausimais.
,
norėtų grįžti Vokietijon, jis ginti Uetuvos Respublita ne- , ?<* ka\ ’utU- Jė«U spauda
as
-_
Amerikos valdžia pasi- Stiiupas, vald. Puskunigis,'
atsakęs: “Ne. ne, ne—tūks rnktausomybe. o po to eiti tik
mok. Tamošaitis, Manėnas, >
a.
Spaudą sunaikinus butu j k;.letė Anthon7 Ed.e"?' An- Vilkas ir kiti
tanti kartu ne!”
prie Lietuvos Respublikos “• sunaikintas vienas svarbiam] ^'J0? '-izsienių reikalų sek- '1,Ka- '_________“A. L. B.”l
TROCKININKŲ ORGA
NUI ATĖMĖ 2-ROS KLA
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skini dalių, kaip Vilnijos
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r ' rkongresma___ 1'blpmfls
irgi laikosi.' duje
ema/; *kurios
cun°x liečia
yecia nasaiiPa^au
kad butų'nas Halleck.
illo valdymų po karo.

W**hingtone svarstomas pavergtųjų kraštų likimas
po karo,

Skaitgtojlį Halsai.
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Naujjienos”
Susilaukė jau 73 metų am
žiaus, bet nenori skirtis
Mums praneša, kad Pašto t0? .Pnomones
1
naudinga
turėti
su
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.
atėmė
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lenkais'.
Sunaikinkit
spaudą,
iiįųs
su “Keleiviu.’
viršininkas Walkei
Amerika ir Britanija, sa
draugiškus
santikius.
Jos
sunaikinsit
žmonių
pasitikėtrockininkų organui teisę
Gerbiamoji “Keleivio” reijimą savo vyriausybe — o koma. nori išaiškinti Rusijai,
naudotis antraja pašto kia- 5sako:
kad
taikai
palaikyti
po
karo
dakcija!
Aš esu senas jūsų
“Su lenkais pas mus nenori kartu ir pačia vyriausybę, būtinai reikalinga “dviejų laikraščio skaitytojas, turiu
se.
Antioji pašto klasė yra turėti nieko bendro dvi gru jis sako. Sunaikinkit spaudą galų” sutartis. Tokia sutartis jau 73 metus amžiaus, bet
tam tikra privilegija, kurią pės : komunistai, kurie yra ru —ir jus padėsit Ašiai karą butų lazdos formoje, kurios siunčiu ir vėl prenumeratą
.Amerikos paštas duoda laik siško nacionalizmo agentai; ir laimėti.
vidun galėtų laikyti Stali- “Keleiviui.” nes aš negaliu
raščiams. Turint ią privile kraštutiniai tautininkai, kurie Todėl Kongreso pareigaS nas, o galus: vieną—Roose- be jo apsieiti. Kol aš gyvas
giją. laikraščiams Jungtinė yra izoliacija šalininkai. Apiei,.u"t.'l t>ut' ne apsunkinimu veltas, antrą—Edenas.
busiu (aš esu singelis) ir kol
,sPaVfla' d.arytL bet
se Valstijose nereikia lipinti pirmnoeius nereikia nei kalbė- ‘F
-------galėsiu užsimokėti, aš su
pa Yra numatoma, kad šitoje “Keleiviu” nesiskirsiu,
pašto ženklelių. Jų išsiunti ti. nes jiems tiktai tas kvepia. ;'uotl. !al visokeriopų
ji galėtų
v’n»nu, kad Ji
nėjimas apmokamas nuo kas atsiduoda ruaskim du- ■«ng
informuoti
visuomene
apie konferencijoje bus perdirb- Aš esu laisvamanis nuo
bendro svorio, žymiai nupi chom’ (rusišku kvapu). O kai valdžios daromas pastanga?
tas Atlanto Čarteris ir per- savo jaunų dienų ir visados
ginta kaina. Todėl atėmimas dėl izoliacionizmo, tai jisai turj apsaugoti šalį nuo gręsian organizuota visa Suvienytų kritikuoju klerikalus ir kolaikraščiui 2-ros klasės tei įvairiu šaknų. Bet praeities čių jai pavojų.
Tautų sąjunga. I naują są- munistus. Nuėjęs pas kitus
sių yra pusėtinai skaudi bau patyrimas rodo. kad izoliacijos
statą manoma ir Lietuvą aš paskaitau ir “Laisvę”—
politika Lietuvai patarnavo la-j VOKIEČIAllšVEŽA SA priimti. ’ • smė.
kokių ten nesąmonių priraTokią bau«mę dabar užsi bai blogai. Tos politikos laikėsi į
VO VAIKUS IŠ VIL
---------šyta! Bimba nesenai da sutraukė “The Miiitant,” Ame Smetonos vakižia. ir kur ji Lie
NIAUS.
Žinios sako. kad Stalinas šilęs dirbo Hitlerio naudai, o
rikos trockininkų organiza tuvą nuvedė? Lietuva yra ne Stokholmo žiniomis, pa esąs labai patenkintas, kad dabar pasidarė didžiausis
cijos leidžiamas Nevv Yorke tiktai pagrobta, bet ji nepa skutiniais laikais vokiečiai Edenas atvykęs Į Ameriką Amerikos “patriotas” ir vireiškė nei protesto prieš grobi
organas.
pradėjo vežti
iš -iVilniaus
sa-• tartis. Edenas jau pirmiau sus. kas tik stoia už laisvą
tik jos laimė, kad
• •
ir
Kuo tas laikraštis nusikal Akus. Viena
.
....
. ivo motens
ir vaikus. Vaikai yra “dovanojęs” Stalinui Lietuvą,pravardžioja “hitlegrobimo nepnpazino Ameri-'., . n
.
to, rašydami šiuos žodžius' to
, *
‘
ilki 9 metu amžiaus esą visi mažąsias tautas nuo Baltijos rininkais.”
mes da neturėjom žinių. Bet kos valdžia.
iau išvežti Vokietijon. Da iki Juodosios juros, žinoda-1 Tai yra avies kailiu prisi“Amerika, reikia tikėtis, ir
kaip sako to laikraščio re
B. Yarra*,
bar esą įsakyta ir vokiečių mas. kad Anglijos diplomą- dengęs vilkas.
daktorius. George Breitman, toliau užtars Lietuvą, bet A- valdininku moterims važiuo tai nuomones nekeičia, StaLošt Creek, Pa.
merikai bus lengviau ją aplinas ir džiaugiasi.
D. P. .
New Haven, Čt.
tai—
ti Vokietijon.
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pirma
Telefonuos!
AK TO BŪTINAI REIKIA?
AR TRUMPAI KALBESĮ?
AR TURI TIKSLU
NUMERJ?
Telefonas yra karo batinybė. Prašom venjrti
nereikalingų pasikalbėjimų.

Ačiū Jums!
ENGIAMO TE1EAHONE A TEIE6SAPH CO.

Pasrklaosykit TELEFONO VALANDOS
Panedėliais 9 vak. per NBC Tinklų

No. 12. — Koro K d. 1943 m.

LEIVIS, ŠO, BOSTON.

KAS SKAITO, RAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA

AMERIKOS LIETUVIU

TAS PUflNOS MEPKASO

Trecias Poslapis

TO NIEKAS NEPEIKIA

bei aiškinami jau už N.*w Yorko
ribų.
Baltimorėj buvo rodomi kovo Kodėl Kryžiočiai Nenukariavo Lietuvos
12 d., Philadelphijo . u kovo. žinome, kad gerai gink tada budavo be jokio susi- panašus imoterų balsą. NePhiladelphia, Pa.
kitą amerikonišką. ir vis
Montelloje. Mass.. >,is rodo luoti, visos Europos remia valdymo nuodėmaujama, o įetai Ryme budavo matyti
M. Stakionis.
mi kovo 29. .50 ir 3: Sandaros
Philadelphijos Housing ^3: . ,
.
... . x .
mi ir popiežiaus laiminami paskui viešai už nuodėmes skelbimų, kur ir kas pigiai
salėje.
:l» intervale
GARDNER,
MASS.
Authority supirko dideli Pajuodavo skundikai teisWorttsierr. i ietu/iu Kliubo kryžiuočiai ištisus šimtme atgailestaujama, keliaujama kastiuoja kūdikius. Ir d\apiota žemės liauju nanui rae<! J“-“
Gražiai buvo paminėta
salėje, »2 Ve. nūn s... balandžio čius puolė lietuvių žemę, bet _iš vieno vienuolyno i kitą, siški tėveliai leisdavo taip
statybai.
Kai diugunuš į’*1™? ! aukstesn, teismų,
Lic'.uvcte šventė.
li dieną, sekmadieni nuo 3 vai. jos nukariauti neįstengė ir'kol pasieks Romą, kur po- sužaloti žmones,
žmonių savo nuosavybe;
advokatas, kuris
pagaliau po Žalgiriu buvo piežius nuodėmes atleis- Tais pačiais 1730 metais
Vasario 27 d. įvyko Lietu- popiet.
pardavė, mažumai irgi neli- «ne Susivienijimą, prismil
lietuvių galutinai sutriuš- davo.
Keisleris nuvyko ir i pietinę
vos
nepriklausomybės
pa

Norinčios pav.iksius matyti kinti.
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kaItaliją, į Neapolį, apie kurį
skelbimo 25 metų sukakties
duoti savo nuosavybes ge- Noithside Lithuanian Pe paminėjimas J. A. R. svetai kitos kolonijos tose apylinkėse,
galite kreiptis šiuo adresu: Jo Kryžiuočiai puld inėj o talikiškose valstybėse buvo lašo: “Kaip šiuose laikuose,
luoju arba eiti Į teismą ir publican Alliance.
nėj, 7:30 valandą vakaro. nas Valaitis, 179 So 2-nd Street, Lietuvą krikščionybės var- labai žemai nupuolusi, ma- tai reikia pasakyti, kad laisreikalauti geresnių kainų. 1218 Wallace Street,
dan — jie sakė norį pago- tome ir iš to, kad popiežius vė ir moterų ištvirkęs gyve
Pirmininkavo J. Vaitiekus. Brooklyn, N. Y.
Šitame distrikte buvo ir Phi- Philadelphia, Pa.
Philadelphijos Lietuvių Republikonų
Susivienijimas Laimėjo Bylą.

suregistruota jau už $50,000.
Aukų lėšoms padengti su
rinkta virš $20. Žmonių bu
vo pilna svetainė.
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•oro šventą ugnį, garbino viešai su jomis paleistuvav- per 18 tūkstančių”...
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William T Connor. trijorišlvu dainelių, su Ame- 2. Antrojo ir trečiojo šif- mitštas, bet jis bus iškeltas
“Daug vienuolių moterų valdininkas—auditorius buįupinasi narių ligomis ii- po Vadinasi, leke berneliai
įr Lietuvos himnais.
to dai bminkams priedo.
rimtų mokslo žmonių ir vi- kekšauja su savo pralota'?, vo pagautas kokį nusikaltimirtinėmis,
už kaip- sakalai, o nutupė kain
. • i mums
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namą dusyk didesnę kainą, senos vistos. Taitaip pasi- mjnįnkas j Vaitiekus ištarė
kęsti mameriams. nustabus faktas, kad tokia tuose pačiuose vienuolvnuo- baustas. Bet tas, kuris apnegu kadprivatiniai namų baigė tasvisasreikalas.
padėkos žodį Aušros chorui
4. Naują kontraktą daryti maža Lietuva galėio atšilai- se gimdo sunus ir dukter s, skundė jį buvo nubaustas. Jį
Narys. ii jo vedėjui už jų pasitamabiznieriai gauna; todėl na
tiktai vieniems metams. kyti prieš visą krikščionis- Sunus ios padaro vienuo- vedė per miestą garsiai ko
rių susirinkimas nutarė par
rimą, ir visai publikai, kuri
Kontraktas turi baigtis kajį pasaulį. Ne tik ilgus liais, dukteįis iu pačiu v>e- liodami, o jam ant krutinės
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duoti namą gei-uoju.
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atsilankė ir parėmė šį parengegužės 1 dieną. amžius atsilaikyti, bet ir ru- nuolynų vienuolėmis išauk- buvo pakabinta lenta, kurioGerai, kad namą parda Pagerbimo ir išleistuvių gimą. šokių muzikos patieBeveik tokius pat reikalą- sanis padėti išsilaisvinti iš lėja. Bet biauriausia vra tas, je parašyta, kad jis baudžiavus A. L. R. Lyga turėjo čia parė D-rui J. P. Urbonui kė Petras Juodaitis. A. Kra- vimus stato ir minkštųjų an- totorių jungo. Dangaus ir kad daug šitų vienuolių pa- mas už tai, kad drįsęs popiekita- vietą
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, . „ • - skauskas paaukavo vakarui eliu maineriai. Anie Scran- žemės jėgos ėjo prieš Lietu- miršta savo motinišką medę žiaus nuncijaus auditorių
įėjo net juoko, kad gavo ge- •
riki kvorta vyno; Mrs. Anna toną kasamos kietosios ang- vą, o ji atsilaikė. Kryžiaus ir pasidaro persileidimą, savo užsiėmime sutrukdyti...
rus burdingierius. Susivie- P^mių Riekia ba\ o t Kb- Mickienė paaukavo rankų lys. Čia pagrindinė maklerio riteriai turi savo metraščiuo- viena blogybe nadidmda- Butų galima šito vakarų
nijimas per suvirs 30 metų «>,
JM J^nka- darbo ^ažisLi išsiuvinėta, aiga dabar vra $5.08 už 7 se daug nuostabių atsitikimu mos kita blogybe.”
Europos supuvimo pavyzturejo nuosavybę, bet dabar nie
užbaigęmok^ą jie ei- abruęą Tie daiktai buvo iš_ valandų darbo diena. Taigi, pniašę apie tai, kaip kovoi
Taip rašė “šventasis tė- džių patiekti begales, bet pa
liko tik lotas. ir pne to da
J uea^ ^mo janiyoą. kisti laimėjimui
Bilietuskuomet maineriai dirba 5
lietuviais jiems padėjusi vas” Grigorius. Ir nenuosta- kanka ir to. ką čia patiekėm.
netinkamoie vietoie. Gerai, vasario
a.^ uzoaige neri- pardavjnėj0 p_Jės Annadienas, tai jie uždirba tik šv- Panelė Marija. O lietu- bu, nes tada ir pačioj Ro- Deja, negalima dar neprisidar. kad lygiečiai turi kam- tisto mokslą Jonas P. nuo- Bartkiutė" ir Alena Kemzu- 825.40 Der savaite. Atskaineturėjo talkininkų nei moj. šventajame mieste kas minti, kaip aukštai stovėjo
barius. Jeigu ne tas, tai da-nas. gerai žinomų lav.renMrs. B. čius iš to unijos duoklę iš daugaus, nei iš peklos; ge- ketvirta moteris gyveno iš kultūra pas vokiečių krybar visįbutumę tik viso la- c««ams ir veiKejų arg jo- Yuškienė> Mls_ K Aukšt;. ^ict
Tax- ir Sočiai Se- 15au?ja? lietuvių ginklas bu- paleistuvybės.
žiuočius Marienburge, tame
bo srorių burdingieriai. . Mokslą jis užbaigė, bet kar- ^ah,.,ene ":.Mrs' A;.Na>bu- cunty, maine,ys oarsinesa vo ąžuolinė lazda ir nelabai
Arkivyskupas fon Cigen- riterių susibūrime kovoti su
-r sveikatos tik. bene pavaisino svečius ska- namo visai menka algą, jei- aštrus kardas. Ir vis dėlto kainas anie Trvro provinci- Lietuva. Hormavr savo tėJieškosim luto namo ir
ją taip rašo: “Kad ir daug vynės istorijoj rašo, kad negeresnio, nes pinigų mes tu- ,lnfmąJDėdės Šamo tainy- "ials ^kandžiais. Publika gu jis Arba nuo ienų. Ž,- atsilaikė.
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Yra
žinoma,
kad
greta
tačiau jie vis tiek viešai lai- per išpažinti stengdavosi pair jie eisią į krūvą. Ir kam ~ J;
b • - T 7 r>pntai visų lietuviškų organizacijų giau. Bet reikia iabai sunkiai______
dirbti._____
Todėl_______
nestebėti- _ginklo,
kitoms tautoms
nu- ko suguloves
čia mums skursti? Suradom f(«’Lu™
niipo.pt? SLio
nrno-oX™ te/v.
bnvnRaudonojo
_________ Kryžiaus
— ____ komi____ ____
___ ________
_________
- -i - ir• išv to • kįla
„ čiu vokiečių moteris ir mer,
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War ProductionBoardo ’ inga, pastarąją nugalės ne matė kokios 12,000 zmo- ginu) išleido įsakymą, kad
kuri ėjo su ži- ordeno namuose negalima
planus, kokio namo norim, nemaža dalyvavo ir profenei jokio moteriškos
ir gavome tinkamą budavo- sionalų. Buvo muzikos ir
gyvulio, kaip kumelės,
toją, kuris pabudavojo na- kalbų su linkėjimais jaunam
nugaras iki kraujų. Kam asilės, kalės, bet tuo pačiu
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tetas
širdingai
taria
ačiū
vivalandų
darbo
c
avaite
ir
inos
atsilaikyti
nebutu
galePamaldus
kunigėlis papasa- rengtus moterų namus, tur
rą darbą. Rodosi, visi galėjo tai nelengvas dalykas:
•
•
—
yaianaų
oaroo
„ąyauę
,
.
Eet
šta
f
ka
Roti.
Keisleris
1730 metais but, daugiausia iš Lietuvos
_ _ ______
buti patenkinti. Labiausia reikalauja didelio pasišvėn- siemS: ^urie Pareme mu^ kur tik galima, dirbti t im ię _ _ . .
apie kryžiuočiu kulturingu- Romoj matė panašų vaiz- pagrobtų moterų. Marienbuvo patenkinti seniausi timo ir energijos. Tai teisy, pakaitom, dieną ir nakti.
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dą: “Prieš šv. Petro bažny- burgo piliečiai skųsdavosi,
musų Susivienijimo nariai bė. bet tai neviskas, kaio Padengus visas lėšas, pelKrikščionių raštai labai čią žaliąją ketvirtadienį rin- kad jų žmonos ir dukterys
lįk“??:3-4’
pridu°Bet atsirado vienas gud-pats Dr. Urbonas pasakė.
WORCESTER, MASS. giria maldingą Bizantijos kesi dvasiškos brolijos, ku- pagrobiamos, į miestą nugaiaus
vieįuolis, architektas, kuris pa-- Uono
“Mano geri dro»«.3?
draugai aiškina u .Raudonojo Kryziž
karaliene Ireną, kuri, noretarpe matėsi apie 12 kau- beriamos ir ten išniekinaA. N.
siėmė advokatą ir skundžia kad mokslas yra sunkus ir tiniam skyriui.
dama kad sunus negalėtų kčmis užsidėjusių^ asmenų: mos.
musų Susivienijimą, buk sunku jį užbaigti; bet aš ma
paimti iš įos sosto, perskyrė
asmenys su diržais, kuriu šitokia vakarų kultūra,
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akis išbadė. Ji įvedė šventu- n.ys, kapojo nuogas nuga- to meto lietuvių kultūrą,
RIBŲ.
VIETA MALONI IR ŠILTA
Kadangi čia reikalas Su- dėti.”
iu paveikslu garbinimą, bet ^as. Paskui tokiu? kanki- Kryžiuočiai, būdami valkaGražiomis
naturalemis
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sivienijimo. kuris gyvuoja su Teisybę iis pasakė. Patys
Visokių Gėrimų, Alaus, tuoj buvo revoliucininku nu- niu6, kurie per išpažinti to- tos ir pasileidėliai, mokėjo
viršum 30 metu ir turi nuo- Urbonai pinniau visą laiką vomis Kazio Motuzo filmuota gardžiai pagamintų Val vergta ir mirė 803 metais iš- kiomis bausmėmis budavo tik lėbauti, ištvirkauti ir pa
savybės, tai diskusuota ir su dirbo dirbtuvėj, o dabar irgi Lietuva, Jono Valaičio aiškina
gių ir Užkandžių,
emta Lesbo saloj. Kaip apdėti, ėjo kiti su žibintais, skui veidmainiškai atgailauvienais ir su kitais Įstatymų ilgas valandas, nuo ryto iki mi karo paveikslai. “New York
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ir
“
KELEIVIS"
šventoji,
ji priklauso gra i- kuriais sukapotą kūną šil- ti. Lietuviai kas kita: jie gyžinovais. Nutarta geriausia 12 vai. nakties dirba savo at War” Lietuvių Paradas, Dc- pavieniais numeriais.
kiškai katalikiškam dangui, dydavo. kad netekėtų krau- veno . gamtoje naturališką
kreiptis prie savo vietinio Union Lunch užeigoj prie mocracy in Action, o taip pat ir 90 MILLBURY STREET
Koks viduramžy buvo suK krauJ° klanų budavo gyvenimą, neturėdami malkitos
filmos
bei
vaizdai,
labai
žmogaus, nes “vėjo pamu- Union gatvės. Sunkiai dirbWORCESTF.R.
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puvimas, matom iš to, kad z?7nu’t>^,r.
e^s^na sto_ du, neturėdami laiko tingišalai” kartais su vėjais ir darni tėvai dėjo visas pa- puikiai suredaguoti ir rodomi
vejo. Baisiai biauru buvo to- niauti, nesitikėdami plaki
nueina.
stangas, kad išleisti į mokslą
kį reginį matyti.”
mais ir kitomis kvailystėKreiptasi į 14-to wardo ?avo vienatini sūnų. Ir j'e
Orlaiviai Kila Nuo Laivo Denio
Kiekvienas įneidamas į mis savo dūšią išganyt, sveiadvokatą Scottą. kurs paša- pasiekė savo tikslą. Mokslą
požeminę jėzuitų koplyčią kai gyveno. Visai nesunku
kė valdybai, kad tokiam sunus užbaigė, bet dabar kubuvo smarkiai plakamas suprasti, kad gumbine apsiskundikui jis neduotų nei 1 rią diena išeis armijos tarnyvielų rapninkais. Jėzuitas ginklavęs žemaitis buvo pacento. Jo pasirašyti čekiai bon. Didelė garbė tėvams ir
septynių-aštuonių
palaidų vojingesnis kaiys, kaip nu
yra perėię per bankus ir liu- geros kloties jų sunui. D-rui
li.įmindavo Kristaus kančias silpęs, išsieikvojęs kryžiuo
dija. kad sutartis su juo yra Jonui Urbonui.
ji* liepdavo, kad kaltininkas tis. apsiginklavęs šaivais ir
išpildyta šimtą nuošimčių, Pas Antaną ir Marę Rasir pats plaktųsi. Ką tik žibu- aštriu kardu bei jietimi. O
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» u- užgesindavo, pradeda- dar prie šių kryžiuočių silpSusivienijimui ginti buvo važiavęs sunus Franas iš tar
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r.ės už aukštas vietas. Prieš
Teismas turėjo įvykt 1.942 gerbimo pare Lietuvių sve
Tai- “gerais laikais” ir kiyžiuočių karda ir supuvimetu pavasarį, bet tą naktį tainėj kovo 13 d. Franas ne
karaliai duodavosi plakti, mą lietuviai atstatė sveiką
prieš teismą, tarpe 12-tos ir senai buvo vedę? prieš išėji
Henrika< III niekad nesidė- savo kultiną ir dėl to atJi3-čios valandų ryte, skundi ma tarnybon.
< avo savo karališkos arno- laikė.
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Stalinui padeda dvi įstii- Ja“ ““į?' ?'? vertęs. Sė
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.do
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Sovietu Unijos tvarką. SUv?t,,e"n>Z n
ka via vyriausioji mudono- VOĮ*
aarbosios armijos komanda, gene- Boiis šapošnikov, dar caralinis štabas; ji tvarko so- ro laikų generolas, dabar
vietines karo jėgas ii' veda
Pir::.alsiais karo me
lai ą. Šitos dvi Įstaigos kar- tais jis tarnavo kaipo viršitu sudaro sovietu diktatūros pinkas prie generalinio štabranduoli.
*
bet pereitą rudeni, susiNors politiniai komisarai įtikęs 60 metų, sunkiai suarmijoj buvo panaikinti, bet sĮrg° u* atsistatydino nuo,
komunistu partija vis tik da vietos. Jo pareigas eina geturi daug įtakos. Ta įtaka nerolas Aleksandras Vosikąrtais nėra suderinama su Įev^^j» ^Ui’s
patyrimą
komunistiniais “principais,” kanmnkas. kuris pradėjo ir
vis dėl to partija stengiasi ja pabaigė mušti vokiečių arvartoti.
”
\miją pne Stalingrado, ša.
pošnikovo vieta dar neužArba kas šiandien valdo
Rusiją.

ĮKlementy

vėlesniais

Politbiuro sąstatas:
pildyta.
Andrei Zdanov, trumpas,
Maišalas Gregorij žukov
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Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

Parašė:

Kazys Boruta.

(Tęsinys)
Pravirko nuo graudaus pamokslo visas
____ ____
Susigraudinusios iš dėkingumo moterys ; __
Purviskių
kaimas, o__ir____
kiti kaimai, kurie

puolė, kaip įmanydamos, dėkoti,’ bet' Eto- i

f Purviskių Užtarytojos atidarymo

■- ir pats susigraudino,
*
J ’tiktai ranka
’ , mos,  įsknlmes, ir verke taip glaudžiai, tarsi ne
vinė
savo ašaromis. Vieni verkė savo nuodėmių
telėjo ir tarė:
gailėdamiesi, kiti—pražuvusių savo sody
—Ką juslia dabar!... Nereikia!... Argi bų, o pagaliau visi iš džiaugsmo verkė, kad
aš nesuprantu?... Padėčiau ir triobas pa Dievo Motina atidarė jiems savo gailestin
statyti, bet nuo tokio darbo esu atpratęs, gą širdį ir parodė per stebuklą dangišką
nežinau, ar galėsiu. O Sopulingąją pada malonę.
rysiu.
O Vinco Dovinės padalyta medinė Die
Ir keistas dalykas Vinco Dovinės širdy- vo Motinos statula, saulei įdienėjus, susto
ję įvyko: jis atsileido ne tik prakaito suru-. jo verkusi, tiktai su begaliniu budėsiu žval
me užkietėjusiems ūkininkams, bet ir vai- g^si pO sugriautas karo tolumas, tarytum
kais apsikrovusioms ūkininkėms, kurios žadėdama savo užtaiymą prieš Pono Dietaip negailestingai ujo jį, mergos vaiką, Vo visokią rūstybę. Ir tas pažadėtas užtu
kai, jis mažas buvo ir ne kartą motiniškos rymas tikrai palaužė Pono Dievo užsirustimeilės pasiilgdavo. Dabar jis suprato, nimą Purviškėms, kai garsas apie Stebukkai p baisiai sirdis turi apkarsti, kad links- bngają toli nuėjo. Griuvėsiuose tuojau atma
jaunamartė, ištekėjusi 4onno
net ir už rnylisistate
karo* sunaikintos
sodybos,
ir begali
mrv vnrrn roto loimn
i?
• •
1J*
i
x
v*_
i - •
mo
vyro, reta laimė, bet Vo
ką jauna civrl
širdis,
iš niai
maldininkai tas sodybas padėjo viso
siilgusi meilės, nors ir varu išvaryta, pa keriopų gėrybių prikrauti.
milti negali? — taip greitai pavirsta surū
Bet tai buvo daug vėliau, o tuo tarpu po
gusia, amžinai pikta boba, kuri stumdo Puiviškių laukus ežiomis vaikščiojo su vi
sa™ purvinas dienas, viską stumdydama, j su kaimu klebonas, šventu vandeniu šlakšAh, ir karti jos dalelė, kur čia užteksi vi- tvdamas diįvas ir pievas, kad duotų jos
siems širdies ir meilės, jei jos ir savo vai- gerą derliu ir nepražudytu su Dievo pa
kams—vienus už sijono vadžiojant, kitus :galba laistomo prakaito.
' Tai buvo nepaprasta diena Purviškėse,
tiktai tada, kai begalinis gailestis širdi su kuri ilgai pasiliko žmonių atmintyse, nu
spaudžia ir pro ašaras žiuri {.Dangaus Ką-:,telbdamaa
Di
tvbė dien Tik.
rąhenį, kun viena galėtų jas suprasti ir
vienafi
/ „v<> nuostabiu
uzjaię i.
................
kuriniu išnaikinęs iš žmonių širdžių išgąsTai V incas Dovinė ištesėjo savo pažadą tj nedalyvavo tos dienos iškilmėse ir su
ir, iš griuyusios tą naktį prie stebuklingojo pįlma žinia apie stebuklą, išnyko, niekeno
šaltinio liepos, padarė Purviskių kaimui nepastebimas, iš kaimo.
Sopulingąją Dievo Motiną, kuri apsaugojde,iu
auideJlmu jis dir.
tų kaimą nuo antros tokios baisios nelaikurj£ ,abai d f sugaij0. bel
mes. jų dirvas ir laukus nuospeigo ledų. vis ”eealėjo būti'juo patenkintas. Visą kakrusos n- kitų dangaus prajovų. sodybas n
sunBaikiJnto kraįto ikausmą ir sielvartą
kiemus
nuo_visa ryjančios ugnies, tos nej perduoti Sopulingos veidui, bet

.-toras, bet linksmas žmogus, yra veikliausis stavkos na•Jis veikia Leningrado srityje pyg, jam buvo pavesta sudeyra militarinės tarybos rjnti visų armijos
____
daliniu
—Tuomet Maskvos agen- narys. Stalinas jį labai mėg- veikimą. " Jam pavyko tatai
tai galės savais pinigais po
•’ •,
.
w atsiekti prie Stalingrado.
ia ambuliansų nupirkti ii Leizeris Kaganovič, aukš- užpuolant priešą iš keturių
paskelbti, kad tai Amerikos tas. juodbruvas bolševikas, pusių, ir prie Leningrado^
lietuvių dovana Sovietų Ru- buvęs geležinkelių komisą- įš dviejų. "Jis yra krašto apsUai14s'. 'Yį5 -?a vienas. ’lS senes- saugos pirmas vice-komisa—Bai gaš. tu turi gerą
Stalino rėmėjų. Dabar ras> jįg yra skaitomas Sovieuoslę. Bet jeigu tu taip daug
«vr3 Kaukazo militarines tų Sąjungos pirmaeilis karižinai, tai gal galėtum da tiUZ!)1®s naD's- „
... ninkas.
vn.c Nikolai Voronov
t-i galingos Dievo lykstes, juos pačius nuo, į0 nedaJrc±nieko negalėjo padaryti.Prie
vieną sekretą man išvirozyt? , 'L7tor “r,ru*ov’...svl^sl3- mMaršalas
diktas
Ukrajinos
,
_
...
p
aukis.
—Sekretus palikim kitam komunistu parįiios''sebeto'- 5
.
la ..kliautis: staigios mirties ir kitos baisios nelaimes o k|utinės rikalė iiep5nojančia širdi. pervė-

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!
—Labas. tėve. Ko taip
nedrąsiai dairaisi?
—Dairausi, vaike, kas ant
svieto dedasi. Žinai, kad dabar visokių navatnybių yra.
Žmonės kalba, kad Stalinas
net savo paslą nusiuntė i
šventojo tėvo dvarą. Ar tai
ne navatna?
...
?el kartui, tėve. Dabar aš netu-S^iS veSra^
—O ar žinai, tėve. kodėl
ie‘ nu
riu aau
daugiau
laiko
r .. P011
5?lur.°
r31}3S- pertas.
u ir V o-;
Stalinas pradėjo prie popie
glau laiKo
jj
militarinės
tarvbos
i V4Jis su Žukov
•+
z;aus gerintis?
6
Jis via mniiannes
militarines taryjios
tarybos ?1
C1juevs
vcjęirlu
m susitarę
cicero sumuse
eumnča
.—Nagi?
. .................
...................... "
J
—Jis nori įsiteikti į popie
žiotis TOHioiię, khcl v hlikhtihs----- ~—« ——< —c r----------v+k• • -j* ****^’k
nebutu priešingas, kuomet melsti, kad jų patronas švenL>u poiitOiuro nariai,sėdi savo didžftljų kanuoliu.
Maskva norės iš naujo Lie- tas Pekikas išvytų iš Lietu- Maskvoje: AnaUazij Mikoaviacijos generolai i
tuva ir Ienkiia nasielemžti voslalčiūs.
besąs, juodbruvas koS9? v, ’
tuv ą u nenKiją pasiglemžti.
w
misaras. veda verslą su už- A- A- Noyikov ir L. J. Fala-'
—Aš taip ir mislinau, —Ką tėvas noi i tuo paša dieniu. Apart to, jis dabar
kupgi yra prie stav- i
Maike. kad čia yra kur nora kyli?
geležinkelių komisą-kosšuva pakastas.
j —žinai. Maiše, kad jis io vieta ir prižiūri transpor- Stalinas deda daugiau vil—Yra. tėve, ir daugiau išklynijo visus kirminus iš taciją. kad laiku pristatyti ties į jaunesnio amžiaus, gapakastų šunų.
: Airijos, tai tegul apčystija ir raudonajai armijai kariniu bius, progresuojančius kari-Išvirozyk geriau, Mai- musų šventą Lietuvą, ba ii reikmenų. Aleksandras ščer- rnnkus, ir duoda jiems svar
ke ba aš šito nesuprantu.
tenai jau privyso visokio bakov. Maskvos partijos se- bią vadovybę. Nors taip
—Ar tėvas negirdėjai,' brtido. Sako. yra tokių besti- kretorius, politinio raudo- jaunųjų kartais randasi ir
IV' k^.an<L dviejų kojų vaiks- nosios aimijos skyriaus vir- gerokai prinokęs veteranas.
k:ad lietuviški komunistai
\merikoie
pradėjo
rinkti
čioja ir suėda visiką, ką tik šininkas ir propagandos biu- Lev Mechlis, pavyzdžiui,)
Amerikoje pradėjo
,o gaiva. Jis veda visą karo kuris kadaise išėjo raudono-'
aukas ambuliansams pirkti? gaspadoriai užaugina.
—
Tu
bestijų
šventas
Pat"
sios armijos politinio virsi—Šiur. kad girdėjau! Ir likas neišnaikins, tėve. Jas propagandą.
Stavkos sąstatasf11?*10
VV™
manęs prašė almužnos. Sa
tib Amcrtk-ra. i',. Ano-b
kaipo leitenantas-generolas
ko, pii ksią tris bimbaliansus.
s
Iš penkių piimesniujų So- Į Volchovo fortą.
Bet kur gi čia tas šuva pa jos bombanešiai
\ietų Sąjungos maršalų, ži- Jaunesnieji generolai, žukastas. kaip tu sakai?
—Okei Maike. tegul sto r.omy nuo civilio karo laiku. to^Voronov, V^ile7s‘kiį'ir
—Šuo yra pakastas tame, jasi taip kaip tu sakai.
yra išlikęs gyvas tik vienas kjti laimėjo pažymėjimus. |
tėve, kad jie tuos ambulianJiems duota daug garbės už1
sus perka visų Amerikos lie
pergales karo fronte.
tuvių vardu.
Tai tokia yra Sovietų Ru
—Tai ir gerai, Maike.
sijos
jerarchija, kuri diktuo
I naras bus visiems lietu
ja kraštui.
viams.
Viačeslav Molotov, kuris,
—Bet tėvas nesupranti,
manoma, yra artimiausis
kad tai yra daroma lietuvių;
Stalino padėjėjas, pasilieka
skriaudai. Komunisitai nori
užsienio reikalų komisaras,
parodyti Amerikai, kad visi
gal būt neapribotomis teisė
lietuviai nori prigulėti prie
mis. Jis buvo pasirašęs bro
Sovietų Rusijos; kitaip juk
lišką sutartį su Hitlerio miambuliansų jai nepirktų.
nisteriu Ribbentropu 1939
— Dabar
aš suprantu.
metais ir ją pateisindamas;
Maike, kur tas šuva pakas
paskui komunistų suvažiavi
tas. Jie nusiųs tuos armobime Maskvoj pasakė, kad j
lus Į Maskvą, o tenai Palec
“kariauti prieš hitlerizmąj
kis su savo kumpanija susės
yra
ne tiktai kvailystė, bet ir
i juos ir sugiyžęs Į musų
nusidėjimas.
” Bet dabar ir
šventą Lietuvą apznaimins,
pats Molotovas kariauja
kad juos atsiuntė Amerikos
prieš hitlerizmą.
lietuviai su savo armobilais.
Sovietų jerarchija, kaip
Ale tu pasakyk. Maike, kas
i------ iš eilės
-t-- sudaro šie
matome,
galėjo tokią gudrybę sumisšulai: Stalinas Molotovas,
lyt? Juk Bimba tiek razumo
Vorošilovas, ir toliau seka
neturi.
iš eilės politbiuro ir stavkos
—Tas tiesa, tėve. Bimba
nariai.
negali Stalinui planų daryti.
Pasaulio Žvalgas.
Jis tik pildo jo agentų Įsaky
mus. Ambuliansų planą bus
450,000 MAINERIU PASI
sugalvojusi, be abejo, pati
tai geriausia pasirinkimas
RUOŠĘ STREIKUI.
Maskva.
pabaigus
dienos
darbą
žmogui
John Lewis įspėja, kad
— Ale kas bus. Maike. jei
jeigu
minkštųjų anglių ka
gu Stalino klapčiukai nesu
Pasirink
jį
sau.
IMK
SAU
PICK!
syklos nepakels angliaka
rinks plenti pinigų tiems ve
siams $2 į dieną algos, tai
žimams nuplikti? Ar nebus
! balandžio 1 dieną 450.000
tada sarmata komunistų naUifciti S*
A C©.. !*«•. •••»•«.
••«*«•$ SIMCI 1S7©
maineriu mes darbą.
čalstvai?

Stiprių rusiu yra tiktai
“ALE kaip ALE” produkte

FICKWICK

©

. septVneta kalavijų, sudėjo stousminnių, kurios taip labai buvo reikalingos at- „J Unį ‘ naširdėie ant ealvos uždėio

taip pat.išprašytų danguje

visokių malo-

statyt kaimą iš griuvėsių ir pradėti iš naujo
•
, - i l-i__ -_?Y_x.jxr___ :
uną ir apvedė dvylikos žvaigždžių vai
gyvenimą.
>
niku,—rodos, viską padarė, kas reikia, tikKitą pasavai į, Dievo Motinai paskirto
meįgtvo neramios akys vis dar negalėjo
CIT O V O
_ - aUJToncuvvTv,
__ ___į-i—tįaua
1_ i_pasiėmė
___:x_ - uazų, nuuoz-c
menesn _ _
.
..... BaStįįtė
— pasitenKinu.
Dovinė tą Užtarytoją Purviskių kaimo ga~ i tamsiai raudona spalva drabužius, mėlyna
le prie stebuklingojo šaltinio pastogėlėje. •_apsiaustą, sidabro spalva — žvaigždžių
kuri buvo padalyta taip pat is tos pačios vainiką ir kalavijus, susmeigė į širdį, nuteliepos likusio stuobrio, ir Purviškės, piima pė baltais ir rausvais dažais skausmingą
gražų gegužės rytą, išvydo stebuklą, kuris veįdą, o mėlynai—kaip dangus pavasari,
išgarsino po visą kraštą ir taip garsias Pur- su sielvartu žiūrinčias į tolį ir nieko nemaviskes, o \ incui Dovinei suteikė nemiršta- tančias pro ašaras akis, bet vis dar kažko
mą garbę stebuklingo dievadirbio.
truko, ir veltui kankinosi Dovinė, norėdaTai buvo anksti iš ryto, kai piemenys gi- mas Įspėti, rodos, taip aiškią ir paprastą

mo Užtarytoją, buliai pradėjo baubti, kar
vės mauroti, o piemenys—nekaltos piemenų akys pamatė ašaras, riedančias per
skaisčiai nudažytus Dievo Motinos medi
nius veidus.
____ __atgal
__ Į kaimą
Parbėgo piemenys uždusę
ir pranešė apie stebuklą, kurisjvyko prieš
jų nekaltas akis.
Purviškių kaimo gyventojai, per karą
pasidarę labai dievobaimingi, be to, skaudžiai nuplakti Dievo Rykštės ir dar nespėję atstatyti sudegintų savo sodybų, atviromis šidimis ir baimės prislėgtomis akimis
puolė stebuklo žiūrėti, ir jų tikinčios akys
taip pat pamatė stambias ašaras, riedančias per skaisčius Dievo Motinos veidus.
Suklupo visi ant keliu ir, garsiai šaukdamiesi Dievo Motinos ' užtarimo, klūpojo
per visą dieną, — ūkininkai, užmiršdami
sėjos metą, o ūkininkės—dar nebaigtuose
statvti tvartuose žviegiančias nepašertas
kiaules.
Priešpėčiais atvažiavo iš Dievogalos

ir gana. Sumenkėjo besikankindamas,
kaip šešėlis slankiojo ir nieko kito dalyti
negalėjo, kol pagaliau iš netyčių mintis
blykstelėjo:
—O kur gi ašaros? Jug pro ašaras ji žiu1 i-- Tai kodėl, ligi šiol suprasti negalėjau!
Ir lyg drugio krečiamas puolė prie statulos ir stengėsi nutapyti skaidrias graudžias
ašaras, blizgančias akyse, ir tyliai riedančias per veidus, bet tos skausmingos ašaros
daug kartų išspaudė pačiam meistrai asaras. o statulos veidą tiktai subiaurodavo
nešvariomis dėmėmis. Stengėsi, kaip imanvdamas, bet ašarų skaidramo negalėjo
nutapyti. Pritrukęs kantrybės, Įtaisė tikras
prasiveriančias lašeliais pro akių
lėliukės,—statula įssyk atgijo ir sielvartin£as veidas kaip gyvas pasidarė,
Tai pamatęs, neapsidžiaugė Dovinė, tiktai dar i didesnį nusiminimą Įpuolė. Bet
visos ankstybesnės pastangos niekais nuėjo, ir jis suprato, kad nieko geresnio ne

Motinos gailestingumą, kuri mus danguje jis net pats buvo linkęs patikėti, kad jo ku
prieš Dievo Tėvo rūstybę užtaria ir iš savo rinys tikrai pravirko stebuklingomis aša
vienintelio sunaus Jėzaus išprašo visokių romis, ir buvo beeinąs pažiūrėti, bet čia
malonių, o mes, nusidėjėliai, ligi paskuti- pat piktai mostelėjo ranka ir nuėjo visai i
’lim.-i
kitą Tinco
pu*ę. Jis oiiTVVotIzurl
suprato, kad in
io knfrAfhcL
begėdiškumą,
nes valandos abejingi esame jos malo lzifo
nėms, ir tiktai paliesti Dievo rūstybės pirš- kuris taip žiauriai jį kankino, žmonės prito, susiprantame ir pravirkstame nuo savo j ėmė už stebuklą,
nuodėmių sunkumo.
Ir kai vėliau Vincas Dovinė, vis dar nc—Senai aš jums sakiau,—griausmingu,gabpVs užmiršti to savo nepasisekimo ir
balsu pabaigė savo pamokslą klebonas,— paginojantis pelkėse išvarjrta degtine supastatykite savo kaime Sopulingąją Dievo sdiko D^ogaios bažnytkaimyje su kleboMotiną, kuri apsaugotų jūsų sodybas nuo nn. Kazimiera Kubiliunu, ir tas, gudiiai
baisios nelaimės, o ar jus klausėte manęs? ipiimerkdamas,, jį paklausė:
—Tai verkite dabar savo sodybų griuvę- —O sakyk, meisteri, ką tu ten padarei
siuose, verkite ir džiaukitės, kad per savo, Purviškėse?
didžiąją nelaimę praregėjote ir bent kartą
Dovinė apsiblausęs pažiurėjo i tirpstanpagerbėte savo dangišką Užtarytoją. Tai tj iš smalsumo klebono veidą ir atsakė:
melskitės ir už savo nuodėmes gailėkitės, —Ogi tą, ką klebonas pašventinai,
nes šią valandą žiuri į jus iš dangaus aukš-, —Taigi,—šyptelėjo klebonas. —- O iš
tybių Maloningoji ir, matydama jūsų su-!kur, pane. tos ašaros, negi iš tikrųjų stegraudintas širdis, suteiks jums savo dan- buklingos?
giškajją paguodą ir dieviškąją pagalbą.
<Bus dagiau)

KELEIVIS, SO. BOSTON.
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Penktas Puslapis

Šlapios Kojos Čia Meko Nereiškia

Stalinas ir Kapitalistai. Į

1812 METAIS RUSAI BU
REDAKCIJOS
VO MASKVĄ SUDEGINĘ.

Maskva šiandien didžiau*
SIS Ru£ijos miestas. O 1812
metais rusai buvo visai jį
.sudeginę. Su durnais tuomet
iruėjo daugiau kaip 30,800

ATSAKYMAI

Draugui R,—Ačiū už prenumeratą ir straipsneli, bet
laikraštin jo nedėsime, nes
tie dalykai senai jau visuomenei žinomi.

Dar pereitais metais, 19 kio, Aleksandro Suvorovo ir;
rugsėjo dieną, “New York Michailo Kutuzovo vardais. .
Times” parašė vedamąjį Visi trys jie buvo žymus ca- i
straipsnį: “Rusijos du vei- ro generolai. Be to, dabar Į
dai” (“The Tvvo Faces of visa Sovietų spauda rašo su1
tas dėl to, kad juo negalėtu , A
C. Nepiįklausomos
Eussia”). To straipsnio min- jausmingais atsišaukimais į
pasinaudoti francuzų arrab Oetuyos priešų lapeli ga
tis buvo tokia, kad “koope- tautinį pati ijotizmą.
ja, kuri ėjo po Napoleono y.om; TaP, Jie nerias. įskairacija su USSR karo laiku
Maurice Hindus nesenai
vadovvbe. Nuo Maskvos h.°'. kad .lietuviai vienijasi ir
yra bevertė be kooperacijos rašė: “Rusiškas jaunimas su
franeuzai grįžo su milžiniš- Y'?1, lsv,an
32
po karo.” Prie to laikraštis savo nauja romantika ir pakais nuostoliais.
^letuv, Tegul jie sąu koko___ ___ _________________ jasi ir keikiasi, o mes dnbsidar pastebėjo, kad dėl pilnų tiiotizmu, labai brangina se_____ ________ „ rne už Amerikos * pergalę ir
santikių yra pageidaujamas novę su jos didvyriais ir tau! PAJIEŠKOJIMAI :už laisv4 Lietuvą po karo.
“skirtumų išlyginimas.“ Tie tiniu progresu.”
x I
Ačiū už prenumeratą.
skirtumai, kuriuos “Times” Pati raudonoji armija ta-'
Aš, Jonus Jasiolaitis, pajieškau sa-----------------------niini, yra marksizmas ii- ka- p0 perorganizuota, kad atavo pusbrolio Danieliaus Burkausko.
Generolas
Giraud panaipitalizmas. Kitą dieną “Ti- tiktų kilančiai nacionalizmo
Jis jau 3o metai Amerikoj. Girdėjau , .
.
. „ ,,
kad gyvena kur ant farrnos apie Phi- KIDO VISUS All’lKoje veikumes” patalpino ilgą laišką, dvasiai. Kareivio priesaika,
ladelphiją.
Taipgi jis
pajieškau
brolio gjyg Vichy ValdŽlOS Į? tilt V
Vinco Jasiulaičio;
kilęs iš Pakropo kuriuo pasirašė Thomas kuri seniau skambėdavo:
jaus miestelio ir jau 40 metų kaip mUS, jų tarpe 11* tą. KUVIS bUW. Lemont, vienas Ameri- “Aš, darbo žmonių sūnūs...
Amerikoje. Ir pajieškau pusbrolio Pe- VQ išleistas prieš ZVdu
kos plutokratų.
pavedu visą savo veikimą ir
tro Jasiukaicio. Prašau atsišaukti
r
šiuo adresu. Jonas Jasiukaitis (12)
Lemontas savo laiške ne- protavimą didžiajam viso
12304 Emerald avė., Chicago, III.
IŠRADIMAI.
mano, kad Sovietų Rusija pasaulio darbininkų išsiliuoPajieškau
Prano
Baltrušaičio
ar
KELIATOS
RŪŠIŲ GVDlOLfcS,
tikisi sukomunistinti Euro- savimui,” dabar pakeista,
Ealtrušio. iš amato kriaučius. Seniaus kurios stebuklingai pagelbsti nuo
pa. Jisai mano, kad Stalinas Vietoj žodžių “aš, daibo
gyveno So. Bostone; apie pora metų daug įvairių Ligų. užpatentuotos
sirgo Long Island Hospitaly, bet da- >U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietuir po karo kooperuos su Bri- žmonių sūnūs,” tapo įrašytas
bar jo tenai nėra. Laiškai irgi sugry- j vių Šeimynoj.
žo. Turiu prie jo svarbų reikalą. Jis į NO. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO
tanija ir Jungtinėmis Valsti- žodis “pilietis,” vietoj “papats ar, kurie žino kur jis randasi,
Tooth Ache Irritation. and Ha.rdjomis.
šaulio darbininku išliuosaviP rasa u pranešti šiuo adresu:
(13) ,en*nK
the Gums). Prašalina užsiVaizdelis parodo Amerikos kareivius brendant Naujosios Gvinėjos pakraščiu, kad pavaišin Mrs. Julia Barz. Dorchester
Šita nuomonė randa p’a- mui.” įrašyta: “už tėvynės
365 Savin Hill avė., 'ietryjimą ir sustiprina Smegenis
Mass
ant US° klko’ NelaUK ko1 dant,s su"
ti japonus švinu nuo juros puses, šlapios kojos čia nieko nereiškia.
taus pritarimo netik iš tokių gynimą.”
uorcnester. Mass.
Apsireiškus nesveikumui tuojaus
pavartok
Miracle M. J. S. Oint
oligarchų,
kaip Anthony Todėl Amerikos kapita-'
,
i
ji.
i
•
• ,,
Pajieškau pusbrolio Juozo Luckaus,
for Tooth Ache. Sučėdysi dan
Eden ir Dr Nicholas Murrav lktai idtikinn
^nvUtn generolu Draza Michailovi- leistas judejiman. kūnas ke- musų atstovas prie ginkluo- Vilkaviškio par., Suvalkų kaimo, pir- ment
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. MaButler.
’
‘
- „aeio^mo’autentBkS
X>a .“°
Ly- liaus .amžinai tieste linija, tų spėkų. Aukokite į Raudo50c.
Prašau atsi
NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR
jų) ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
Apie metai atgal Eden nu- ir Stalino atsisakymas nuo S1"31 t31P buv0 lalke
Į?1?11 kokla ,‘£onne )e«a t,)£ ,n0J° Kiyziaus fondų.
šaukti »ii«
Antanas Wiltrakis,
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Sųrodė, jog viskas, kų reikia “pakulinės
revoliucijos" io£ civil.ini?. kalorf.
., iluujos namkreips i sali ai j
——
05 Falls avė.,
Oakville, Conn. inariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldypadaryti santikių pagerini-ambicijų užtikrina ju in- Jugoslavuos partizanai ko- nesutrukdys
įsukus kokiai nelaimei,
mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00.
Lietuvos Generalinio Konsulato
NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE
mui, tai nukovoti "pažiūra vestmentu sausuma Šita v0Ja kalnu0Ee’ niosdamiesi, 2. Kūno judėjimo pei mai-! Raudonajam Kryžiui gali New
Yorke Pajieškomi Asmenys:
nuo Old and Fresh Sores. šita Mostis
palaikus abiejose pusėse.” kapitalistų
plsitenkinimi (la didesniam Europos ka- na visuomet matematiškai tekt maitinti ir musų apylin- Vincas Venta, iki 1940 metų dirbęs tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie
suomių laivu, jų tarpe ant “SS tar)te senas Ronas, kurias Skauda ir
Nereikia esą, kištis į viduji- randame sausio mėnesio lab ™>- Ta! >’ra StaHnc “antras yra lygi tam impukui, kuris kę. Pinigai jam reikalingi ant
Dagmar ”
niekas jums nepagelbejo, tuojaus
nius šalies reikalus, bet rei- doje “International Conci- frontas. Jis plečiasi ir net,tą permainą iššaukia, ir vi- visur.
t
bandykite šitą Mostį. Geras nuo Ve
l
v liūnas, kdęs .s. Gine.kių čj
išbėrimų. Pails Sains. Gėlimu
kia žiūrėti tiktai išorinių liation.” kurį leidžia “Car- ®'esk> Pailam Londonui. Ar j suomei ema ta pačia krypti-- ---- —
kaimo Vaškų valsčiaus. Biržų apskn- A^si
nu*’ Už.sišaIdvmOj žaizd]
S’Z?.nkfXg^enasyVBr^k°lvn: Benoje -ba Nesėje. bije užsivietryt
santikių vienos valstybės su negie Endovvment for Inter- Londonas įsteigs Europoje ,mi.
.
Raudonasis Kiyzius da ^
ir dabar teDegyvenąs, KrooKljne,
Nudegimą. Sumušimą, Skau"V
kita. Jis net ir apie Hitlerį nailonai Peace" fondas, ' savo “antrąjį frontą,” kurioj
k""“' 3».
•' Kiekvienai akcijai vi- bartiniu laiku užlaiko dau- K*
Pl- 1 •
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,
pasakė, kad Hitleris galelį kmio gįkVyra aristokratas uiP no.r! vri“
“La®*5” £uomet
W ir prie- giau kaip 150 kliubų, poilsio
Adolfas ir Vladas Taborai, kilę iš ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi EgSeinų apskr.. prieš kelismetus gyve- žinią, Ui pažymėkite,
Speciališkai
šinga
reakcija
(pasipriešininamų
ir
pasilinksminimo
sau būt Hitleris, jeigu tik ne- Dr. Nicholas’.M. Butler. ši- pastoges (Dieve,
atleisk
nę Wilkes-Barre, Pa., ir Bostone.
Pranešimą gausite, šitos mosti3, tai
vietų musų kareiviams ir ju- Veronika Taboraitė, kilusi iš Sei- Ginklas prieš Vėžio Ligas,
sikištų į kitų šalių reikalus, tame leidiny yra eilė parink- )le™s’ ne? Jle "ezino kiĮ f®*" mas).
apskrities.
Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.
tų dokumentų, kurie liečia ba>- tal l,alieka
atvlra3 Pavyzdžių šito dėsnio pa- rininkams Amerikoje ir už- nųJieškomieji
arba apie juos žinau- ' Šalti orai ateina ir jie atneša daug
Kapitalistai giria rusų
tvirtinimui rast nesunku, jury. Aukodami Raudonojo
klausimas.
maloniai prašomi rašyti:
ligrV- Bukit pasirengę apsigynimui..
raidąnuo^lT^ki 1942 m^! Yra girnas daiktas, kad Štai, šaunant iš šautuvo, šau- Kryžiaus fondan, jus prisi- tieji
nacionalizmą.
, • .
„
x
Geriausias ginklas apsigint tai M. J.
Lietuvos Generalinis Konsulatas
švilpos Mirade ojntn1ent: No
Rusijos karo rašytojas ra Tie parado norą aiSakv- į StalinaS rems tokią partiza- tavas spiria atgal Jis spiria dėsite prie šių vietų palai- 41 West S_nd st.. New \ ork, N. Y. pu0 pantų. jjo. 2 ir No. 3—nuo įvai-rių ligų, paeinančių nuo Šalčio.
Uja Ehrenburgass parašė ko- ti nuo nasaulinės revoliuci- ir,ų kovą lr k,tose sab^-.kmp oei to, kad jėga. kuri išmeta kymo.
APSIVFDIMAI
I Reikalaudami Gyduolių siųskite ir
nroi v i^isiivuu.

Pinigus Money Orderį arba Čekį ne-i
• j•
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotų-’
v
taPs,vedl?1’<1 ,I»samzio
Gyduolių Gerumą ui duodam
vyro. ka^į butų rimo budo ir pasuai- tokjąą įšĮygąs, Pasiųsime 2 Dėžutei
kantis. Nėr skirtumo—laisvas ar ti- —vieną .mažesnę. Vartok tą mažesne,.
kmtis. Su pirmu laišku prašau pu- peatt|ar>k didesnės. Jeigu nebusi už*
Ar žinot, kada pirmutinis siųsti
savo paveikslą kur,, reikalau- r,nėdinUs, grąžink didesnę į 10 dieesu našle, -12 Dų ----laiko, mes -----atitrauksime tik pe»«
garlaivis
perplaukė
pei* At- ian SnfTOž'nsiu.
_ „jintTTo t/Si_____
amžiaus, o pėdų 9 colių aukščio, siuntimo kaštus__ 20c.
(-)
graži leidė, turiu du vaikučiu.
Adresuokit
taip:
Mrs. J. S.,
(11)
18 Fairbanks st., Worcester. Mass.
M. J. ŠVILPA
Miracle Ointment
NORIU DARBO Už GASI’ADINŲ.
Broad Str. P. O. A. Box 73.
To
,
Pusamžė moteris pajieško darbo už
HARTFORD. CONN.
JiS išplaukė IŠ oavannan UO- caspadinę prie blaivaus vyro. Norė
čiau ant farrnos arba mažame mies
sto ,2?
n Liverpoolį telyje.
Mrs. V. M..
(15)
pasiekė 20 birželio. Vadina 311 So. Loomis st., Chicago, III.

r, -

t.. .
mas Rusijos nacionalizmo
čbalsj. Jis sako: “Tautinis
atbudimas yra musų lafikų
klausimas,” ir toliau pridu
ria, kad
“devynioliktojo
šimtmečio kosmopolinizmas
yra praeities dalykas.”
Ehrenburgo žodžiais, kosmopolitizmas yra komunizmas arba intemacionalizmas, kuris buvo skelbiamas
iš Maskvos ir gąsdino kapilalistus.
“Sandara” sausio 15 d.
laidoje Ehrenburgo pareiškima aiškina plačiau. Ji sako:
“L’ž ką gi kovoja rusų- vyrai
ir moterys? Ir dėl ko kovoja? Ar jie kovoja už komunistišką internacionalą, už
pasaulinę proletariato reyoliueiją, ar uz kitus komunistiskus obalsius? Ne. Jie koveja uz nuosavą tėvynę, uz
nuosavą žemę ir tautinę kui-

pumą vietą. IS-to ėmimecio^ kosmopolitizmas. ant
i,ui,o pasirėmė komunizmo
ideo ogija yra jau praeities
dalykas Meile m ie gontinio
kalino atgijo. As nieko taip
nesibijau. kaip ‘žmonijos
mylėtojų.’ kurie šaltai žiuri
į rav„ motinų ir vaikų bkimą.. Mes nenu=toiom tikėjimo i tautų broliškumą, bet
tėvynės meile nakeite jį gvvuoju tikėjimu.”
Šit?® atgiiantis rusų nacionalizmas labai patenkino
Anglijos ir Amerikos oligardus.
StalinoJ______
pasisakymas
o
__ ________
Į___
už patriotizmą, už cariškus
riidvyrius ir jo nuolatinis
plepėj'mas apie “Lenino
nertikrino juos
principus

Vėliausiai? laikais Rusijoje tapo p teigti trvs carbė?
laipsniai, kaip atlvginimas
karininkams už jų pasižymėjimus. Tie laipsniai yra
pavadinti Aleksandro N«*v

l

parodo da daugiau:
kurodo visišką atsisakymą nuo o,ne
P'1?6 Europos darbininkų la- tai jėgai,
lipką.
marksizmo principų, nuo;^uį.
K’Mrtnno DfrarGs tain nat
Žiūrint iš kito taško, Stali
Memono
nesm? taip pat
darbo žmonių pasiliuosavi-

, - - „ ,
sistemos struktūra įvairiose [Sovietų reikalavimas “antro link saulę.
l'ionto” prasidėjo su partivalstybėse ir jųjų tarpe var- zanu veikimu. Pradėjus "an- RAUDONOJO KRYŽIAUS
žytines už pasaulio rinkas trą frontą," partizanai gal
VAJUS.
veda jas prie tarptautinio mu ™ butą jau nebe- preddeiw Roo6eveltas ^Plauke ^ve.k ist^ą meprieštaravimo viena kitai, pirmas kartas kad Šteinas
metų knv0 mė. "-!•
______
o tie prieštaravimai neišvenpanaudoja kitų saliu dar Raudonojo Kryžiaus Anglu garlaivis “Beaver"
giamai veda prie tarptauti- rnnkus
savo tikslams, o pasvaill~ ;al.
^ngių gar laivo oedvei
niu konfliktų. Tą socialistų kili nulipta inn<5 rpakriins nn*liavaL x ajus Jau eina- pirmutinis perplauke RamujĮ
kuiĮkam
palieka
juo,, reakcijos j\ornna sukelti $125,000,000 vandenvna 1836 metais
aiškinimą patvirtina ir da- vi
, Ištikrujų,
. ms.
Stalino Raudonoju Kn.žiaus Fonda. ,™a^63
bartinis karas.
lėmimas partizanu nėra irop™,
,7
Dabar, kuomet -pasaulinis dvynas
kad Tnspnh Davis ir
reikalingi Raudono- \ ancouverą, Kanados vakonfliktas Įvyko, taip kaip | A*ntv"’ p j’ vĮvsa„ cakv-Jo Kryžius veiklai karo karuose.
socialistai ji numatė, tai (Įamį kad Sovietu Rusi ios
nam’e- Prisidekite Svirpliai svirpia tik patiStalino biurokratija pareis-iežimas 'n4ra įa. f™ sito vajaus, paaukotu ,..gijai. Pataitės nesvirpia.
kė prisidedanti prie Atlanto.vojus kapitalistu^antvarkai. klek«aht ____
Svirpiantis garsas darosi
Čarterio kuris nurodo taipa,,^
aiškiau, nekad Armija ir laivynas prašo .«*»>» trinant vieną spanieli
kos galimybes terpe besi-,ka(la — kad darbininku Raudonojo Kryžiaus ' kad i kk«varžančių kapUahstinių sa- klafė. sekdama Maskvos va: pampintu kraujo plazmos
--------. „
l,ų Ir daugiau, gegužes 26, d
bfe
n dandj di.
kreiviams. Rei- National Geouraoh.c So2k:i.ni,^^

nių yairtybių-Didžiaja nntanija.
Kapitalistu viltis dėl investmen, Rusijoje.
’
___
Anglijos ir Ameukos kapitalistai nesitiki, kael Stalinas nesieks toliau nurodytos
fo.muios _ "nacionalizmas
formoje, ^ializmas m edziagoje Bet jie tikisi ka
Jis gal atsileis nuo jos, nois
bent kas liečia “socializmą
medžiagoje.” Vienas taip
vadinamųjų konfidencialių
laiškų iš W ashingtono sako
skaitytojams,
kad Stalinui
,
jau neberupi Lenino ir Trockio komunizmas, ir kad užgirdamas privatini verslą
nekurtose srityse jis geriau

dm/

V-

alynas susideda iš apie i
kareiviaį, biurokratija po lingi milionai dolerių.
3.000
atskirų salų. Dabar jį
Stalino diktatūra vaduojasi
------tik nacionalistiniais intere- Raudonasis Kryžius yra turi japonai užėmę.
fais. kurie trumpais žodžiais
,.eiskia biurokratijos intereJ
* 7,
H darbininkai turi Sveikata, brangiausias turtas pasaulyj, be sveikatos nemiela nei gyven
.. f*X".
ti. Jeigu tant-ta kankina reumatiški skausmai prieš oro permainą, jauti

SVEIKATA —TURTAS

pasitikėti daugiausia
„ ne ieš dik.

jfe
£av0
“

‘

Pasaulio Žvalgas.

NEWTONO DĖSNIS.

Isaac Newton, gyvenęs
tarp 1642 ir 1722 metų, buvo didžiausis tų laikų matematikas ir gamtos filosofas.
Tarp kitako jisai pirmutinis

dieglius, rankų, koiu sustingimą, nuovargi, šaltį.—tuojaus, , nieko nelauk
damas. įsigyk DEKSNIO GALINGĄ MOSTŲ Ji yra nadaryta iš daug
skirtingų elementu iš tolimų kraštų svieto, ši mostis turi savyje galingą
šiluma, galintai šildydama, sunaikina minėtus skausmus.
Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ MOS
TĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime tuksančius laiškų iš skirtingų
kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau
ateina kasdiena.
Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa. tas ir važiuoja. Tad jeigu
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk su Dcksnio Galinga Mostim. Kaina
1-oz. 75 ceriui. 2-oz.—$1.00. 4-oz.—$2.00, lft-oz._$r>.00.
PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite
ir žiūrėkite, kad ant dėžutės hutų užrašyta: DEKENS OINTMENT. Tai
tik taip apb kyšite tikrąjį Dekens Ointment.
Pinigų nesiusk tik parašyk savo vardą, pavardę, ir antrašą ir pažymėk
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą
pagarsinima užmokėsi pastoriui G. O. D., kada atneš Galingą Mostį.
Rcikčs
Wius <*ntūs už persiuntimą.
<i2>
.Oeksnie Galinga Mostis
1- oz...........
Toc.
2- 07............ $1.00
.Deksnio Galinga Mostis
.Deksnio Galinga Mostis
4-oz........... $2.00
16-oz........... ^5.00
Deksnio Galinga Mostis
lės Spėj
Spėjimo knygelę dykai.
Ir sykiu su Galinga Mosčia prisiųssime Imimės

Vardas ir pavardė —-------------------------------via “draugiškas” ginčas tar- stato tris tiesas, būtent:
pe Maskvos ir Iz»ndono. Jau 1. Kiekvienas kūnas (dai- Gatvė ir nur
paaiškėjo, kad Jugoslavijos ktas) visuomet pasilieka sa- Miestas
—------ -------------------------------- Valstija
partizanai veikia Maskvos vo ramioj padėty, pakol- koDEKEN’S OINTMENT CO.
įsakymu, o ju priešas, Jugo- kia nors išorinė jėga nepriP. O. BOX «««. NEU ARK. N. J.
«l:ivijo« raidžia ir armija su verčia ji judėt; o syki pn-

i

į

TIKRAI GERI
PREPARATAI

Sveikata—Brangiausią
!
Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMS } ALEXANDER’S
CASTILE OLIVE OIL
Pamokins būt Sveikais.
SHAMPOO
Gydymas visokių ligų šaknimis.
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
visokių au tralų lietuviškai, angliškai
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.

į

i padarytas iš tikro• io Castile muilo.

I U. S. P. Išplauna
I pleiskanas ir viso* (cius kitus nešvaru(Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. | mus ir sustiprina
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) , odą. 50c. už bonką.
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus {
geriausia siųst. Money Orderiu, arba » ALEXANDER’S
popienm doler, laiške. Adresas: (-)

PAUL

MIKALAUSKAS

140 Athens Street,
SO BOSTON. MAF3
REUMATIŠKI SKAUSMAI ?
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu linimentu, suteiks ilgai tęsiančia, raminančia
šilumą. Viri 18 milijonu bonkučiy parduota.
* kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

j

HAIR
REFRESHING TONIC

J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu
I Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiunt čiam per Paštą į visas riaiis Su- j
• vienytų Valstijų.

I

ALEXANDER
-------- - —. ’S CO.

.‘

į
•

414 W. BROADWAY
BRDADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

i

XXX ALE IR STOCK ALE
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0„ Ine.
TELEFONAS

W ortester —5-4334

81 LAFAYETTE ST„
WORCESTFR. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road,
Soutfc Boston. Mass.
TeL SOUth Boston 2271.

i

KELEIVIS, 30. BOSTON.

Segtas Poslapis

No. 12. — Kovo 17 i, 1943 ra.

Pripažinti Geriausi 1912 Metų Aktoriai

Dovanos 1943 Metams

Moterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

silinksminimų. Vyrui gi, ku
ris diena iš dienos dirba, nei
Chicagos lietuviški ko- * nt tabako nelieka, jau ne
munistai, A. Jonikienės as kalbant apie išsigėrimą. Jis
meny. užsimanė užvaldyt: tik dirba ir dirba kaip ark
miestą. Jie uždusę bėgioja lys, ir dirbtuvėj ir namuose,
po llfc‘wardą" l inkdami pa kuomet jo “bobelė” sau
rašus jos kandidatui ai. Gir ‘gud taimus” vaikosi ir uledėjau, jog tiems jos klap voja.
Dabar kila klausimas:
čiukams pasisekė iš piliečh
kas
dirbtų ir iš kur gautų
iškaulinti net 733 parašus
Apart lietuviškos komunis pinigų, jeigu abu taip geius
tės, Į Chicagos miesto tary ?ėsus gaudytų ir visur važi
bą kandidatuoja dar ir ki nėtų?
tos 4 moterys iš kitu "var Man rodos, kad yra tokių
ir m oterų, kurie per
dų.” Tam tikslui buvo sv vyrų
daug
Įpratę
i “gud taimus”
rengę ir vakarą Lietuvių Au
vieni sau baliavoja. To
ditorijoj. rodė rusiškas f ii ir
kiose
porose vienas ar kitas
mas. Neužmiršo pasikviesi
turi
but
nuskriaustas. Būnair savo juodųjų draugų. Vie daug rimčiau
ir gražiau,
na juodveidė sėdėjo ant ėst
kuomet
abu
kartu
retkar
rados su balta ja kandidat
čiais
išeina
i
pramogas
li
Kaip lietuvė, taip ir juoduką
išrėžė po “spyčių.’’ Po tai kai tu abu pasilinksmina.
Žinanti.
pradėjo ilgą ir nuobodži
kalbą koks ten plikakakt:
Aš taip nuvargau beklausy THOMASTONO FARME
RIŲ VARGAI.
dama, kad atsikėlus išėja
Šimet mus labai vargino
pasivaikščioti. Sugryžus rr
šalta
žiema. Sniego buvo
dau jau rodant paveikslus.
Pasitaikė atsisėsti šalia ko daug, dažnai lyjo ir šalo, ne
munizmo prisigėrusio juo apsakomi slidumai, o čia
duko. Gailėjausi užmokėju reikia eiti i tvartus, dažnai
si 40 centų Įžangos, nes ta- gana toli. ir, žinoma, netuš
jų vakaras man nebuvo ver čiom rankom. Abiejose ran
tas nei penktuko. Publika kose viedrai su gyvulių ėda
atrodė labai prastai, suvar lu, o čia slysti ir griuvi,
gus ir apskurus, rodos, visai kaudžiai susikuliant. Vie
nustojus vilties ir pilna kerš nos mėlynės nespėja išdilt.
to, jieško ko naujo. Bet jv kaip kitas gauni. Dusyk pati
vadai visi gerai atrodė ir vi buvau sunkiai susižeidus
galvą ir klubą.
sai netokie vargšai.
Nors ii- susikvietė juodus Ant farmų taipgi gimsta
draugus pagalbon, vienok ir daug visokiių gyvūnėlių,
tas nieko nepagelbėjo, nes, kas irgi reiškia daug ekstra Šviežios daržovės ir vai
rodos. Jonikienės vardas darbo, štai kalė atsivedė 10 siai taipgi nėra raeijonuojanepateko ant “baloto.” Bal šuniukų, o turi tik aštuonius mi.
tieji bijojo kad jei ji butų iš spenius. Tai yra retas toks Mėsai, sviestui, suriui ir
rinkta, ji galėtų pargabent atsitikimas. Arba kaip kar- visokiems riebalams bus
juodus gyventojus x Į baigia vė atsivedė 2 varšiuku, tai vartojami raudoni kuponai
mus statyti valdiškus namus buvo ir laimė ir džiaugsmas, i iš naujosios knygutės.
Taip visi farmeriai vargsdarbininkams.
ta
ir sunkiai dirba, nes dar- AUKA RAUDONAJAM
Vienos bėdos dar nepa
KRYŽIUI,
baigė, musų nuvargę komu bininkų gauti negali. Kartais
ir
pavalgyt
neturi
kada.
Musų
nuolatinė
sandarbinistėliai turi kitą. kur kas di
Taip
nuvargsti,
kad
vos
koninkė.
draugė
Agota
Luskus
desnę. Jie sumanė nupirkti
keliatą ambuliansų Rusijos jas paveiki; rodos, imtum iš Mt. Carmel, Pa. prisiuni }
armijai, tik, žinoma, ne už ir viską pametęs eitum Į Sl.OO Amerikos Raudonasavo. o už visuomenės dole miestą. Bet kaip gerai pa-jam Kryžiui,
rius. Draugės komunistės iš galvoji, tai mieste dar blo- Kas metai, kovo mėnesy,
kailio neriasi kolektuoda- giau. Viską reikia pirkti, Raudonasis Kiyžius daro
mos netik aukas tiems ambu- viskas baisiai pabrango, ir rinkliavą. Šimet gi jis turi
dar negalima gauti ko rei- surinkti šimtą kartų dauliansams, bet kaitų ir senas kia.
giau, negu kad ramiais laidrapanas rusų pagalbai.
Mes farmeriai maisto tu- kais. Karo metu R. Kryžiau
Rusams viskas, o savo bro rim užtektinai. Ir mums ne- užduotis ir lėšos yra milž liams Lietuvoj nieko. Kas- reikia sėdėti šaltuose na-Taškos, todėl ir aukų dali
žin. ar jie kada nors susipras niuose, nes ir kuro turim giau reikia,
koki judošišką darbą jie at kiek tik reikia; tik bėda, Draugės Luskus auka tuo j
lieka savo tėvų kraštui?
kad nėra daug laiko stuboj bus perduota R. Kryžiui,
Raseinių Magde. buti.
Patartina ir kitom draugėm
Aš viena pildau pareigas prisidėti. .Nėra reikalo siųsti
“GUD TAIMAI.”
gaspadoriaus. gaspadinės.-aukas “Keleiviui” arba MoVienu tarpu “Keleivio” tamo ir tarnaitės, todėl ma- tei*ų skyriui. Geriausia auko
Moterų skyriuje buvo gana žai turiu laiko skaityti ar šj-i’-i ?avo mieste, nes visoj Aplačiai svarstoma apie tai, tą parašyti, nors tai labai imerikoj surinktos aukos eis
i tą pati iždą. Vienok mes
ką turi moteris daryti kuo pamėgau.
Karas
pasibaigs,
tai
gal
irįneatsisakom
patarnauti, jei
met jos vyras nuolatos gir
tas draugėms parankiau.
tas arba šiaip sau sėdi na vėl bus lengviau.
Farmerka.
----------------mie ir atsisako kur nors su
-------------DAUGIAU
MARIŲ
IR
ja išeiti? Buvo klausimų, ar
JONŲ.
tokia moteris turėtų su vyru MĖSOS, SVIESTO IR SURIO
KORTELES.
Marė
ir
Jonas,
tai popunamie sėdėti, ar viena sau
Nuo kovo 29 dienos pra- Kariausi vardai ne tiktai nas
išeiti.
Kaip tos diskusijos užsi- dės veikti mėsos, sviesto* su- įbetuyius, bet ir pas anglus.
baigė, nepamenu, bet, mano rio ir kitų produktų kortelės.
meta‘s Amerikoje
supratimu, tokių atsitikimų Mėsa, suris, sviestas, vai- užregistruota
daugiausia
nedaug yra. Aš žinau, kad gomieji aliejai ir kiti rieba-! naujagimių Jono ir Marės
daug yra tokiu moterėlių, lai eina vienoj grupėj.
vardais.
kuriom niekas daugiau nePorcijos tikiai danenu-s
MERGAITEI.
rupi, kaip tik pasipuošti ir statytos, bet manoma, kad, Lyg žiedas taip krūmų
spottauti. Žinoma, jei vyras mėsos bus duodama žmogui;
Pražydus žydėk!
visai atsisako retkarčiais iš- apie 2 svaru Į sąvaitę; sūrio, Lyg sodnas tarp ramu
eiti i viešus parengimus, tai ’/2 svaro; sviesto, 4 uncijas,
Žaliuoti pradėk.
tokia moteris, be abejo, gali
Mėsos korteles bus galima;
Jovaras.
viena laikas nuo laiko išeiti; valioti suriui arba sviestui
bet. kaip sakiau, yra daug pirkti, ir atbulai. Vadinasi, Kovo mėnesy eina Raudo
tokių moterėlių, kurioms kas nupirks mažiau mėsos, nojoj Krvžiaus rinkliava.
niekas daugiau ir nerupi, tas galės nusipirkti daugiau Aukokite kiek išgalite.
kaip tik “gud taimai.” Jos sviesto ir sūrio; o kas sviesto
taip prie jų pripratusios, kad ir sūrio nevalgys, tas galė
joms savuose
miestuose daugiau mėsos gauti,
linksmybių jau neužtenka. Vištiena ir kita paukštieGydytojas ir Chirurgas
Jos visur apvažinėja savo na neracijonuojama; ji bu? Valandos: nuo 10 ryto Hci ? p p
vyrus vienus namie paliku- uardavinėjama laisvai, be
ir nuo fi iki 8:30 vakaro
Šventadieniais: 10 iki 12 diena.
sios. Atima iš vyro “pėdę,” kortelių.
3325 So. Halsted Street
prisiperka gražiausių dra- Taip pat be korteliu bus
bužių,
vėliausios mados parduodama .šviežia žuvis,
CHICAGO. ILL
skrybėlių, ir bastosi iš mies- varškė (cottage cheese) ir
Tel. Boulevard 8483
to Į miestą, jieškodamos pa- kiti minkšti pieniški daiktai.

UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVI” KAIP
DOVANĄ 1943 METAMS, O “KELEIVIS” PRIDĖS
NUO SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.

CHICAGOS MOTERŲ
VEIKLA.

Judomujų

metais

Paveikslų

o

iš

ir

adresą,

mėli.

Knygas

lite

prašome

kiam

skaitytojui

rinks

štai

draugo

ar

draugės
ir

prenumeratai,

ar

DOLERĮ,

visą

apmokėsime

paštą.

knygų

skirtumą

skaitytojai

$2.00,

tas

turės

tas

knygas,

už

tai

žemę apsemtų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžia
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai kitų klausimų, į kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
' ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Kr.yga be galo įdomi. Kas žodis—tai
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 25c.
RIJA

ŠEIMYNOS

Tai

reikės

arba

aiškų

pažy

jums

kaip

už

jas

nurodytu

dovana.

doleri,

O

to

bet

Pavyzdžiui,

primokėti.

kurių

Ga

kataliogo.

“Keleivio“

bus

primokėti

VISUOTINAS

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j
kelias dienas visu veislių gyvūnus,
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu-

nusiųsime

primokėti.

reikia

paduodame

$1.50,

paduoto

daugiau

ii-

TVANAS?

LIETUVIŲ

Mes

centų

knygų

BUVO

žemiau

50

už

čia

iš

pasirinkti

pasirinkti

atsitikime

sirinksite

AR

už

patys

ir

Galima

jei

kas

pa

pasi

$1.

mes

duosime

dovanų:

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žeme ir žmogus” yra labai pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, ktip
žmogus gyveno žiloje senovėje, k;.ip
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza
vusi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina

..............................................

25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

r.
-,
, .5®trasios knvgos lietuvij kalboje
»jh1 sl°- Ga nebuvo, čia aprašyta ko
*aV? dievus garbino senovės įir.ai -<ei
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyr-a,
lietuviai, bari,ai-ai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir i okias jie santikius su žmonėmis tu'žjo. Knyga staru i ir labai užimanti
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $: 00
Drutuoše audimo apdaruose .. $125

KURGI VISA TAI NYKSTA?

ISTO

JUŠKEVIČIAUS

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu simą aiškina garsuis Vokietijos so
1 viai gyveno, tai perskaityk šitą kny cialdemokratų teoretikas Kari Kautsgą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turė) > ky
Kaina ................................... 10c.
dauz pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny- EILĖS IR STRAIPSNIAI.
za. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.
....
. . ,
..
...
Audeklo apdaruose .................. 75c. J Šioj knygoj telpa 23 gražios eiles,
daugybe straipsnių, juokų ir tt.
BYLA
DETROITO
KATALIP™*’** iliustruota. Kaina .... 25c.
DAINOSE.

BIBLIJA SATYROJE.

KŲ SU SOCIALISTAIS.
Mokslo

kurių

dešinės.

Teresa

\Vright;

Akademija

atvaizdai

čia

apačioje

pripažino,

yra

iš

parodyti.

kairės:

kad

geriausia

Viršuje

Van Heflin,

o

iš

iš

pasižymėję

kairės

dešinės

yra

—

1942

Greer

James

Cagney.

V

tam

savo

“Keleivio**

metinei

$2.50

knygas

pasirinkti

adresu

keturi,

DR. MARGERIS

pridėti

kokias

munr.s

prisiųsti

nusiųsti.

buvo

aktoriai

Garson,

Meno

prašom

laigi

“Išplėštos Širdies Žodžiai.”

Dalijant Detroito lietuvių socialisi tams plakatus netoli r.uo bažnyčios,
kunigo pakurstyti brostvininkai užpuclė juos ir žiauriai sumušė. Sočialįstai iškėlė užpuolikams bylą, kui i
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi• fsais teismo rekordais ir liudininkų
parodymai, Kaina .................. 25c.

*

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
379 puikiais paveikslais, perstatančiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią knygą niekas nesigailės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00
RUR MVSŲ

I SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. GYVENO?

Kauno dienraštis “J Laisvę’’ išspausdino žemiau paduo- ki^u^^T^^r^aityt^H nJ^n^Roju^ i&oksii ŠSį
tą poeto Leono Kuodžio eilėrašti, pašvęstą Sibyran ištrem- nas katalikas ir sc.- ialistas. Parašė visai atmeta. 'Mokslas mano, kad
tiesiems lietuviams. Eilėraštis navadintas “Išplėštos šir- Ka:n»ndervelde’ verte 'ar] Jnas',o žmonijos lopšinė buvo šiaurėje, ir ši
dies žodžiai”:
. r-fT—T /“vg
et c ci
Labai įdomus ir pamoKmanns
skaitymas. Kaina ....................... 25c.
Puiki knyga, daugybė labai graži j____ ..____
Kur gi tu, kur gi tu, o širdis išplėšta,
eilių ir dainų. Daug gražių, spa’vuc- LlflCA OS RESPLBLIKOS
Be namų, be šeimos?
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda ICTORllA
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
Gal palūši tenai, nesvetingam krašte,—
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00
Šitas veikalas parodo, kaip ruo
Audimo apdarais ...................... $1-50 1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
Ar beerriši namo?
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rėLaukdama motinėlė sulinko varguos.—
f!?PT IP V\I CYT*
mė ir cynė; kaip paskui revoliucija
otni
v.\i_v»ii.
paėmė viršų, kaip Lietuva likos aaAr sugrisi, sunel?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
O sugrišk, tolimasis, močiutės paguost.
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, buvo apskelbta repubuka. Pridėtas
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio didelis spalvuotas žemiapis parodo
Nors vylingam sapne!
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- rubežius ir kaip šalis yra padalyta į
Ji narplioja rožančių jau tūkstanti kart.
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
druskos ir ki*ų panašių dalykų? Ko- kuri narodo, kaip gimė Lietuvos ResDėl tavęs nerami.
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- publika, čia telpa visi svarbesni do
Tu sugrjšk ir jai mylimą žodi ištark:
mus suprasi tiktai iš šios knygutės, kumentai: Steigiamojo Seimo nutaParašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. rimai, taikos sutartis su bolševikais,
—O mamyte, mamyt!...
,
sutartis su latviais, aorašvmas visų
SVEIKATA.
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne
—O mamyt, tu viena težinai, kaip kenčiu
. ,
...
. knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
Arba tiesus ir trumpas kelias i apšviečia visa Lietuvą iš lauko ir
Aš krašte svetiman!
sveikatą. Pamatines žinios įs anato- a vidaus. Kaina ....................... $1.00
Panešiok vėl mane prie širdies, o močiut.
mijos, fiziologijos ;r hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
Pasūpuok, mylima!
111., 1911 m., 329 pusi. Drūtuose
toiv \ivrwvm cuo
audimo apdaruose. Kaina .... $2.30 pi* AlzlIVvUAlU ZEMį.
—Aš sugnšiu viisad pas tave vakare,
Labai įdomus senovės filosofų daleidimai apie žemės- išvaizdą. Antra
Su saldžiuoju miegu;
knygutės dalis- yra: “Išvirkščias Mok
Mes užmiršim tada, kad baisesnis yra
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
ši knygelė aiškina proletariato fi- Kaina ............................................... 10c.
Net už žvėri žmogus...
* ■
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
.gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti KODĖL AS NETIKIU
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
—Nebesaldys širdies man Sibyro laukai
Kalba labai lengva Knyga protau Į DIEVĄ?
Žvėrimis staugdami...
i
jantiems darbininkams neapkaiLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
■ nuojama Kaina ........................ 25c. negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
Ant kiūtinės karštos šaltas veidas užkais,
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
Tau nuniuojant: “Užmik”...
knygutės .......................................... 20c.
Ši
knygelė
parodo,
kodėl
Romos
ynvninr*) id
—Pražydės akyse vėl gimtoji šalis
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. č;a MvivuiAnjAl IK
Visas skausmas užgis;
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, DEKLAMACIJOS,
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
.. . ,
. „ ,
.
.Tu vėl busi sveika, ir linksma, ir žvali,
nupuolimas, šia knyga turėtų per- .
knygoje teipa daugybe nauO mamyte brangi!..
Leonas Kuodys. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir JU, labai gražių ir juokingų monoloMATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS

KUNIGŲ

SUPRATIMAS.

CELIBATAS.

jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų moir mylimosios nepaS pultų j tokią kunigų'globą.
Parašė
S kun. Geo. Townsond Fox. D. D., sulietuvino Ferdinand de Šamogitia.
—
Kaina .........................................
25c.

B&CMBRj teris, dukteris

l||laBBS

5
g
*
t

SIELOS
BALSAI

DŽIAN

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kiek t iena* turėtų papooitl aav® kayi
kuyryną minėta knyra.
Kiekvienas nusipirkęs tą kaygą
_... pasidžiaugs. Pisigu^
Piaigti geriausii
»iust "Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
’a r-e konverte, bet reikia aUkiai nfraiyti savo ir “Keleivio” nd
re.«a ir nepamiržkit prilipyt už3 centas markę.

"KELEIVIS’’
636 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.

s
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-

BAMBOS

SPYČIAI.

deklamacijų. Visokios temos:
darbinmkiskos,
revoliucionieriškos,
tautiškos, humonstiskos ir laisvama"V'*05Rambios, visos geros,
Trnka visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra
gerinta laida. Kaina ..................

SOCIALIZMO TEORIJA.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, negu Amerikoj munšaino. šioje knygoje telpa net 72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoristiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.

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

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Neužaitildntis Vyras: (2) Žydinti Giria;
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro-

Rankius reikalingiausių žodžių ir
- i iv-*•
. •
pasikalbėjimų,
ši ,knyga sutąsytą
taip lengvai ir supnantamai, kad kiekvienas gali grei'ai išmokt kalbėt ang.
liškai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieskant, važiuojant k u*
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.

J*?™* k.a’J> žmonės paikai tiki į visokius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

PAPARČIO ŽIEDAS.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
MC>a.TT

METU.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
ga rašytojos paveikslu. 126 pusla-

piai. Kaina ................................... 50c.

ALKOHOLIS IR KUDIKIAL

Antra padidinta ir pagerinta laida
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
Kaina ................................................ 35c namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
APIE DIEVĄ. VELNIĄ,
perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

DANGŲ IR PRAGARĄ.

PAPARČIO ŽIEDŠS IR KETURIOS
Parašė garsus Biblijos kritikas
KITOS APYSAKOS:
Įjlngersolas. Kaina ...................... 25c.
(1) Neužsitikintis Vyras; (2) 2ytu. Jose nurodoma kain žmonės pai
INKVIZICIJA

kai tik-' i visokius prietarus.
Parašė N. Gusev. Puiki naudirųza burtus ir tt. K«ina ........................ 15c.
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
siautimas ir pradžia reformos. Su "Keleivi*,” 636 Broadway,
[geliu pu ų paveikslų. 215
South Boston, Mass.
puslapių. Kai'
aina........................... $1.00

I
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7487. Naikauskienė - Jonavi7535. Narkauskas, Petras įkaitė, Elena (Kazio duktė), gičiutė,
Gabrielė,
48,
ukininkė.
(Antano sunus), gimęs i910.|musi 1908, mokytoja,
Išvežtų Rusijon Lietuvos 7488. Naikauskas, Balys (Ko siuvėjas,
Rudnia. Alytun.
i 7581. Naudžiunaitė, Vaidota

Kova su Japonais

sto sunus), 23, ukininkas.
7536. • Narkevičius.
Stepas. (Antano duktė). 6.
7489. Naikauskaitė, Marija
samdinys. Vilnius.
7582. Naudžiūnas,
Pranas
(Kosto duktė), 14, mokinė.
7537. Narkevičienė, Kazimie-: (Simono sunus). 46. policinin
7490. Naikauskas,
Vladas ra, 45.
kas, Kaišiadorys.
sunus), 8, mokinys.
7538. Narkevičiūtė. Zeną, 17.
7583. Naudžiūnas. Motiejus
7491. Naikus, Juozas (Jono Vilnius
(Domininko sunus) 47, žiežsunus), 31, samdinys. Paežerė-5 7539
mariai.
liai, šakiai.
7584. Naudžuniene, Pranė,
7492. Naikuvienė. Elzbieta (Kazio sunus),
muzikantas. 40, ukininkė.
(Petro duktė). 27. šeimininkė.
7585. Naudžiūnas. Alfredas
7493. Naikienė. Ramutė (Juo
7541.
(Motiejaus sunus), 18. mokinys
4.
šeimininkė, Kauna'.
7586.
7494. Naikelis, Antanas (Jo7542. Narkevičius, Aleksandmo
no sunus). 26, karininkas. Ma-Įras (Aleksandro stums) 30. kinys.
nūs), 42, ukininkas, Gervėčiai.
i samdinys. Kaunas.
7587. Naujalis, Vincas (Jokū
Navarėliai.
7495. Naujokaitis, Antanas,
7543. Narkevičiūtė. Sofija bo sunus). gimęs 1902, Kaunas.
7445. Muneška, Vincas (Jur
7467. Mockienė, Bronė (Jur- 70. aptiekorius, Bartininkai. (Aleksandro duktė). 28, Kau
gio sunus). 58. ukininkas, Ig
7588. Naujokas, Kazys (My
rio duktė), 45, šeimininkė, Ger Vilkaviškis.
nas.
liškėliai.
kolo
sunus), 39, Šėta. Kėdainiai.
vėčiai.
7496. Nainys. Balys, gimęs
7544.
Jonas (Jo7446. Muneškienė,
Marija
7589. Naujokas, Vincas (Jo
7468. Mockaitė, Marija (Juo 1904. gimnazijos direktorius. no sunus),
48, darbininkas no sunus), 50. samdinys, Kau
(Baltraus duktė). 29, šeimi
zo duktė), gimusi 1919.
Žeimelis.
Kaunas.
ninkė.
nas.
7469. Mocka, Romualdas (Juo 7497. Nainienė. Stasė, gimu
7545. Narkevičienė-Reinhar7447. Muneškaitė,
Birutė
7590. Naujokienė. Zenokija
zo sunus), gimęs 1921.
si 1910, šeimininkė.
daitė. Berta, 34, siuvėja.
(Vinco duktė), 12, mokinė.
(Kazio duktė), gimusi 1907.
7470. Mocka, Marijonas (Juo 7498. Nainvtė. Stasė (Balio
7546.
7448. Muneškaitė, Gražina
zo sunus), gimęs 1930. mokinys. duktė),
ras
(Jono sunus).
(Vinco duktė), 12, mokinė.
7591.
7471.
Mockaitė,
Elena
(Juo

7499.
Nainvtė.
Zinaida
(Ba

7449.
Muneška. Keistutis
7547. Narkevičiūtė. Euliolija (Vinco duktė), 14. mokine.
zo duktė), gimusi 1937.
(Vinco sunus). 6.
(Jono duktė), 11, mokinė.
7592. Naujokaitis, Antanas
ve7450. Mundvys, Juozas (Mi 7472.
7548. Narkevičius. Jurgis!
(Juozo
sunus). 72, aptiekorius,
(
Kosto
duktė),
26.
ukininkė,
terinaras,
Marijampolė.
ko sunus), gimęs 1906. karinin
(Jurgio sunus), 24. Ukmergė.
Bartininkai.
Vilkaviškis.'
Vaigunai,
Šiauliai.
7501. Nainienė, Adelė (Juo
kas, Vilnius.
7549.
7593. Naujokaitė, Stefanija.
7451. Muliolis. Jonas (Prano
<473. Nadzeika, Leonardas zo duktė), gimusi 1916, moky- vardo sunus). 60. ukininkas,
65, Bartininkai.
sunus), 1 metų, Mažeikiai.
(Jono sunus),
mokytojas, toj a.
Taujėnai, Ukmergė.
Čia yra parodyti Australijos kareiviai Solomono salose. Jie
7594. Naunčikas,
Antanas
7502. Nainys, Vaidotas (Ka
,,
.... - - n
- *- Butrimonys.
7550. Narkevičienė Liudvika
Muholiene
Pusciute.
___. XT . .. . .
....
7452
sugulę pelkėse šaudo į japonus, kurie taip pat sukulę pu
_ . ,.
, , ..
7o/4. Nadzeikiene, Ona Vm- zio sunus), gimęs 1940, Mari (Felicijono duktė). 60. ukininkė (Broniaus sunus), gimęs 1903,
Stefa (Antano duktė). 30, sam, ,...
. . . . , .
siau vandeny.
darbininkas, šakiai.
co duktė), 33, seimininke, Aly- jampolė.
7551. Narkevičienė. Marija
dine, Mažeikiai.
.
r> . ■
7595. Nausėda, Vladas (Ta
7503. Naktinis, Steponas (Jo
_ ’
•»<
r»_
i
tus» Butnmonys.
7605. Navickas, Petras, 40, ' 7616. Navickiene. Konstanci
7453. MuMls. Pranas, moky.; ?47_ Nadzeikaitė
AHona kūbo sunus), 35, darbininkas, (Felicijono duktė). 54, ukininkė do sunus). gimęs 1911, moky
Giedraičiai, Utena.
7552.
tojas, Kaunas.
.....
,
,,
'Leonardo duktė). 12. Butri- Biržai.
7606. Navickienė, Janė.
<4.>4. Maceika, Jonas (Antašeimininkė.
(Hiliaro
duktė),
57.
ūkininkę.
7596. Nausėdienė - Girdvai„
,
monys.
7504. Nakutis. Aleksandras
no sunus). gimęs 1901. mokyto„4?s Nad2ejka Algimantas (Vinco sunus), gimęs 1911, ve Telšiai.
Navickaitė, Viktorija
7607. Navickas, Petras (Juo
nytė, Aleksandra (Tomo duktė)
jas, Anykščiai.
. A
(ib-ano
duktė),
27, ukininkė.
7553.
zo sunus), 35, samdinys, širvingimus 1909, mokytoja.
žikas, Vilnius.
7455' Mačeikienė Sofija gi- (beonardo sunus>’ 9"
7618.
Navickas,
Vladas (Vla(Juozo
duktė),
35,
samdinė.
’
J g
7477. Nadzeika, Kastytis (Lė 7505. Nalenč, Jonušas (Me
7597. Nausėdaitė, Nijolė(Vla- *a*’ Ukmergė,
musi 1903, mokvtoja.
,
. _
Janina ,io sunus), gimęs 1921, stu
do duktė), 2.
76°8Navickienė,
čio sunus), 17. mokinys, Vilnius. Šiauliai.
dentas.
7554.
Narkunaitė,
Stefanija
7456. Mareškevičius, Zbigniu.s
7478. Naglius. Aleksandras
7598. Nausėdienė,
Aldona LJuozo duktė), 21.
.
7506. Nalenč, Česlovas (Si
(Mykolo
duktė),
28.
ukininkė,
7609.
Navickas,
Adolfas(Pra7619
Navickas.
Vytautas
24. studentas. Kražiai.
(Igno sunus), 52, Žagarė.
mono sunus). 48, Vilnius.
(Stepo duktė), gimusi 1912,
(Vlado
sunus),
gimęs
1924.
mo
Juodgalviai,
Melagiai.
7457. Matiukomenė,
Uršulė,!! 7479. XT
Tsamdinė, Kaunas.
no sunus), gimęs 1907, ukinin7507. Nolivaikienė, 33, siuvė
45,
.
Nagbene, Janina,
kinys.
7555.
Narkunienė
Veronika
7599. Navakas, Jonas (Juozo
Martinavas, Švenčionys.
ja. Švenčionys,
" 1
?>ial",
* 1 • • šeimininkė, Kaunas.
Navickas. Vincas (Vla
(Kosto
duktė),
34.
šeimininkė,
7458. Matiukoms, Anykščiai.
73g# Na(flovski, Josef (Do.
7610.
Navickas, Feliksas!Jur
sunus), gimęs 1914. karininkas,
7508. Nolivaika.
Zdislovas
Utena.
gio sunus). gimęs 1901, girinin do sunus), gimęs 1933.
Vilnius.
7459. Merkevieienė, Pulcheri- mininko sunus), 49, darbinin- (Karolio sunus), 12. mokinys.
7556. Narkunas. Jonas-Algi7621. Navickas, Jonas, 29,
7600. Navakas, Klemas (An- kas. Onuškis, Trakai.
ia (Prano duktė), 24, samdinė, kas, Vilnius
7509. Nolivaika, Janusas (Ka mantas (Anupro sunus), 11,
30.1
samdinys,
Kybartai.
7611. Navickas, Kazys,
ano sunus), 45, mokytojas, Pas
Daugailiai.
Į 7481. Nagrabeckis,
Stasys rolio sunus), 8, mokinys.
Utena.
i
7622.
Navickienė,
Gražina,
mokytojas, Onuškis.
valys. Biržai.
7510. Namajunas, Leopoldas,
duonke7557.
Narkunaitė.
Livija-Liu7612. Navickienė, Magdalena -šeimininkė, Kybartai.
7601. Navakienė, Eugenija,
c Vilnius
33. pienininkas, Medeikiai, Bir
duktė). 4.
Kazio duktė) 30. mokytoja.
7623. Navickas, Petras (JuoI gimusi iwo. monyioja.
Kražiai.
7482. Nagrodskis, Zigmantas žai.
7558. Narkunas Zenonas (A-’
7613.
Navickas.
Vincas
(Igno
zo
sunus), 34, samdinys. Kuj
7602.
Navakienė,
Aldona
7461. Minkevičienė. Vanda (Vladimiro sunus), gimęs 1884.
7511.
nupro sunus). 1.
sunus), 32, ukininkas. Rudami- piškis.
(Klemo duktė), 10.
40, ukininkė. Stadeliai, Užpaliai, samdinys, Vilnius.
(Juozo duktė), 32. mokytoja.
7559. Narkutė, Pranė (Petro
7603.
Navakaitė,
Danė
(Kiena, Marijampolė.
7624. Navickas. Kazys (Jono
7512. Namajunas, Edmundas duktė), gimusi 1922, studentė,
7462. Minkevičiutė. Irena (če7483. Nagrodskienė, Jadvyga,
mo
duktė),
5.
7614.
Navickienė.
Marė
(Vinsunus),
34, ūkininkas, Girdvai(Leopoldo sunus), 2.
slovo duktė), 13. mokinė.
gimusi 1885, Vilnius.
Kaunas.
r.iai,
Raseiniai.
7604. Navasaitis,
Bronius co duktė), 40, ukininkė.
7513. Narakas, Antanas (Mo
7463. Minkevičiutė, Elena 7484. Nagrodskytė, Elvyra
7560. Narožny, Francišek. gi-1 (jono sunus), 30. mokytojas.
7615. Navickas, Vladas (Jone
7625. Navickienė - Tamulytė,
tiejaus sunus). 44, ekonomistas
(Česlovo duktė), 11. mokinė.
(Zigmo duktė). 13.
męs 1895. ūkininkas, Vilnius.
!ž5ežmariai Trakai.
sunus), gimęs 1890. Virbalis.
Teresė
(Petro duktė). 33.
7464. Minkevičius, Bagdonas 7485. Naikus, Juozas (Jono Vilnius.
7561. Narožny. Vadov (su ___ :____ -_________________ —_ 1__________
7514. Narbutas, Vlado sunus šeima). 42, ukininkas. Vilnius.
(Česlovo sunus). 10, mokinys. ’sunus). 31. samdinys. Kriukai.
(Stasio
sunus), 38, aktorius,
7465. Mišeikis, Petras (Anta- Paežerėliai.
7562. Narožnienė, Bronislava
Kostas Vilnius.
no sunus). gimęs 1908. samdi7486. Naikauskas.
(Jono duktė), gimusi 1903. ūki-j
7515. Narbutaitė,
Zuzana
nys. Kražiai.
i (Stasio sunus), 68. ukininkas.
(Jurgio duktė). 28, mokytoja,
7466. Mocka. Julius (Jono su- * Vaiguva. Šiauliai.
7563. Narožny. Lušek (FranMolėtai, Utena.
cešek sunus), 10.
7516. Narbutas. Leonas. 38,
7564. Naroševičius. Antanas.
policininkas. Varniai.
40. darbininkas. Saldutiškis, j
7517. Narbutienė. Milda (Le
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
ono duktė), 12, mokinė, Varniai
7565. NNaroševičius. Vincas,
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę litų- dalyku. Jis pasako
7518. Narbutas, Vytauas (Le 46, ukininkas. Vilnius.
beveik
viską,
kas žmogui reikia žinoti.
'
1
*
ono sunus), 5.
7566.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
7519. Narbutas. Simonas (Al (su vaikais). 43.
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
fonso sunus), samdinys, Kelmė
7567. Naruševičienė, Kristina
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
7520. Narbutienė, Sofija, šei (Henriko duktė), gimusi 1904.
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
mininkė.
šeimininkė, Bubniai, Šiauliai.
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
7521. Narbutas. Rimas (Si
7568. Narutavičius. Kazys.
vienas lyties "krausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
mono sunus).
7569.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
tas” išaiškintas.
7522. Narbuaitė, Nojolė (Si
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškiną “Teisingas Patarėjas:”
SKYRIUS I. Aiškinama laical ir aplinkybė# kada j Pasaulį atėjo
mono duktė).
Joniškėlis, Biržai.
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
7523. Narbutaitė, Birutė (Si
7570. Nar ydas, Benediktas
reina ?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės be/.nvčia. (2) Antijochijos bažnyčia
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
kad galima, ir “Teisinga' Patarėjas"
mono duktė).
sunus), 35. kapito
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
Ką reiškia “pirmosios nakties tei padooda jo nurodymus, kaip tai pa
7524. Narbutas, Stepas (Si
sė,’’ kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
ir dvarponiai ?
mono sunus), 34. veterinaras,
7571. Nasevičius, Vladas (Vla
Kodėl tslos moterys neturi vaikų,
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Ksune Kunigų Se
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai norj? “Teisingas Patarė
Eržvilkas.
Tauragė.
do
sunus).
32.
studentas,
Vil

minarijoje dėstydamas fun-lamentalinę teologijų, aiškino kokių
jaunosios šiėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitų klausimą atsako.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
7525. Narbutas. Jonas (Jokū nius.
Ryžių barstymas jauniems ant gal
Kokius vyrus moterys myli? Ko
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
vų? “Medaus Mėnuo?”
bo sunus). 46. ukininkas, Žei
kias moteris myli vyrai? Arba ko
Naseikailo. Eugenijus
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo teketi? “Tei
miai, Kėdainiai.
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singas Patarėjas” pasakys jums vis
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
(Izidoriaus sunus), gimęs 1912.
dos?
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
ką.
7526.
Narbutienė,
Liucė.
30.
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
cija ir popiežių prakeikimai.
Kaa reikia žinoti, kad vaikai butų
; šeimininkę. Žeimiai.
vesti ?
Nasvytis. Kazys (Mo
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m
Kas reikia žinoti pirma naktį? ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
Į 7427. Narbutas, Jonas (Jono tiejaus sunus). 45, gydytojas,
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios ta revoliucijų iššaukė
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
’
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
sunus), 12.
Vilnius.
.Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 1
7528. Narbutas, Zbiškis (Jo
Nasvytienė - Kalgytė,
Kodėl kunigams turėtų but už
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa- ,
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
r.o sunus), 10.
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo t
Berta (Jono duktė), gimusi
gas Patarėjas.”
kalus?
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas. *
7529.
šeimininkė, Kaunas, Šan
1 visus šiuos klausimus “Teisingas
KIEKVIENAM KOMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų *
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
Patarėja.” atsako aiškiai ir nieko
(Juozo sunus), 27, policininkas, čiai.
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
neslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
Rartninkai. Vilkaviškis.
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
mas.
Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais, 223
7530.
patiekia įdomių informacijų.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį sr kitokį su
puslapių, stipriais audimo apdarais.
69. ukininkė,
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamsunus). 1932. mokinys, Skuodas,
Kėdainiai.
einimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai
Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.
Kretinga.
Natkevičius, Pijus (To
Kaip prasidėjo pasaulis ?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
rado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
7531.
Audinio viršeliais, gražiai sMabriaėm raidėm įspaustas kny
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
gos vardas. KAINA $2.00.
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
Vilnius.
Natkevičienė. E!zė-EleTvirtais popieros viršeliais, kaina 11.25.
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
7532. Nareivičius, Kazys (Ka
liucija,” D-ro Gatės "bexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
zio sunus), 30, seržantas, Pa kė.
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisingą
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
nevėžys.
Patarėją.”
Taipgi galima gaut t* knygų nuordyta kaina ir
7533. Narijauskas,
Vačys
KELEIVIS
(Andriaus sunus), 31, karinin Krosna.
** \
KELEIVIO’’ KNYGYNE
636
BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
kas, Vilnius.
Naudžiūnas. Antanas
7534. Narijauskas, Justinas gimęs 1904. mokytojas, Lazde636 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS
(Andriaus sunus), 29, karinin nei, Trakai.
kas, Vilnius.
7580. Naudžiūnienė - žukans-

59,

Žmonių Sarasas.

(žemiau dedame Lietuves žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ii
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
(Tąsa)

(Koste

Irena.

Narkevičiutė.

7546.

15.

Antanas

NarveviČius.

24

Vilnius.

Narkevičienė.

zo

Ona.

65.

duktė).

Dauman

Naudžiūnas,

tas

(Motiejaus

sunus),

10,

rijampolė.

Narkevičių*.

Narkevičius,

Voldema

samdinė,

Kaunas.

15. mokinys.

Naujokienė,

Naikauskaitė.

Jadzė

Violeta

lio duktė).
į 7500. Nainys. Kazys, 36,

Narkevičių-

Kazys (Ed

4t,

ja

Narkevičienė.

(Antano

duktė),

gimus

Komilija

Narkevičiūtė, Silverija

7617.

onardo sunus), 5.

7620.

7460.

Mikaviėius,

Juozas

(Ju-

(Florijono

sunus),

49.

liaus sunus), 21 darbininkai ’ „i

Namajunienė, Ona

ninkė, Vilnius.

AR ROMOS

TEISINGAS PATARĖJAS

Švenčionėliai.

piežius yra Kristaus į

Jadvyga

Naroševičienė.

Vietininkas?

Nanydas, Leonas (Leono sunus, gimęs
1916.

vežikas.

(Benedikto
nas.
7572.
Vilnius.
7573.

7574.
Narbutavičius, Bronius 1912,
7575.
Noreika. Jonas (Petro (Liudviko duktė),
Grinkiškis,
7576.
Noremskis. Vostekas mo sunus), 60. gimnazijos di
(Stepo sunus). 16, mokinys. rektorius, Marijampolė.
7577.
na, (Vinco duktė). 58. šeiminin
7578.
Stefanija

Našauskienė,

Natkevičius,

(Juozo

7579.

V

sunus).

56,

Stasys

ukininkas,

1892,

■K

Aštuntas Puslapis

No. 12. — Kovo 17 d., 1943 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
Nukrito skrynios dangtis ir ’ yra surengti vieną koncertą;
nukirto valkui galvą.
kiek tai reikia darbo ir pri-

lienė. o jaunuolių roles su- Apkaltintas už moteriškės
loš dainininkės Jeanne Baipapiovimą. *
Kovo 6 d. mirė Antanas
Rovinskia
šeimoje,
Chel6
f
r
H
0Š
j,
m0
J
kad
“
'
“
i
1
*
8
’
*,
i
kus
iš
So.
Bostono
ir
Helen
,
,,
, ...
,
Sidaras, gyvenęs DorchesteYukneViėiutė
iš
Rėvere,
kuMlddle
f
x
,
apsknt.es
grand
kalj' £er^laryje, Sidgoff st. 55 numery. sea’je. buvu nepaprastas at-'s^ę- .
apkaltino Medfordo
Velionis buvo ilgametis sitikimas. Kcvinskienė buvo mleJi» įsivaizduoti kaip ne rios jau ne kaitą linksmilengva
yra
per
9
metus
kas
no
radio
klausytojus
savo
italą,
Rocco
Pasąucci, pirmo
“Keleivio” skaitytojas (jis išėjus miestan nusipirkti rei
Jį
AMERIKOS LIETUVIŲ
lrvington st., Bostone, bet skaitė jį 23 metus be per kalingų daiktų ir paliko 7 sąvaitę duoti koncertus per;maloniom dainelėm. Maty laipsnio žmogžudyste.
orą,
kuris
daug
daugiau
kaisite
kaip
jos
išrodo
ant
scekaltina papiovus Angeliną
KARIUOMENES KLAU kurį
antradienio vakarą, traukos). Antanas sirgo 6 metų sūnelį namie vieną. Sunuoja
negu
salė.
'
nos.
O
vaikinų
roles
suvaisavaites.
Paliko
nuliudusią
gryžus
iš
miesto,
ji
jo
nebe

Cappuci,
54 metų amžiaus
SIMU.
7:30 valandą.
Ta
proga
Lietuvių
Radioį
clins
Keistučio
ir
Birutės
našlę, ir jos meilužį Bernar
Lt. John J. Roman, žmoną Mortą ir sūnų Alber-jrado kambariuose. Nulipus
Sudarykim Massachusetts
Korporacijos
darbštus
Keis-,
Grupės
nariai,
Jonas
Burbu
tą.
kuris
jau
vedęs.
pklepan
ji
pamatė
vaiką
stoCompany F, 26th Rgt.,
dą Pentą. Jis nužudęs juos
lietuvių bataljoną prie
Antanas Sidaras buvo ki-.vint prie skrynios su įkišta tučio ir Birutės Radio Cho- hs ir Wilham Stogryn.
Massachusetts
State
Guard.
State Guard.
lęs iš Panevėžio apskričio, galva tarp skrynios ir dang- ras, vadovaujant Valentinai Apie patį veikalą reikia iš pavydo, nes ir pats prie
tos našlės vaikščiodavęs
Railas nuo karto, tenka Teismas uždraudė maisto Pumpėr.ų parapijos. Rinku- čio. bet vaikas buvo jau ne- Minkienei, stengiasi pasta- pasakyti, kad jis šiam mo- “pasisvečiuoti.”
musų laikraščiuose pastebė darbininkams streikuoti. nu kaimo. Amerikon atvyko begyvas. Pasirodo, kad skry- tyti pirmu kartu Bostone p. mentui yra labai įspūdingas.
1906 metais ir visą laiką nios dangtis nukrito jam ant Prano Bajoro parašytą pa nes jis paliečia visų šio laiko
ti lietuvių pageidavimus Pereitą sąvaitę buvo su- p.,-,.
pnn
TeL TRObridge 6330
apie Bostoną. Pas-,kaklo ir nukirto kaulą.
triotišką operetę “Op, op. tėvų, motinėlių ir karo tėvų
tverti lietuvių kariuomenės
rtreikavę
Bostono
Rinkų
tlirinitii
‘ bdavo
dalis prie Jungtinių Valstijų Stoties darbininkai, kuine Rūtiniais laikais dirbdavo
Nemuneli!” Tai bus musų laikus. Pereito karo vetera
Dr. John Repshis
Radijo programa.
kariuomenės. Dėl ivairiu kilnoja maisto produktus. prie rakandų R. H. VVhite
įadijo 9 metų sukaktuvėms' nų vaikai susižieduoja, apsi(REPŠYS)
Lietuvių Radijo Korpora- pažymėti spektaklis. Šioje, veda ir palieka savo tėvelius,
priežasčių, tų pageidavimų, Dėl streiko sustojo neiškrau įstaigoj.
LIETUVIS GYDYTOJAS
Laidotuvės buvo kovo 9 eijos programa duodama iš operetėj yra gražių sceneri- {pačias, draugus ir išeina į ši
kol kas Įvykdinii nėia gali ti 125 vagonai vaisiu ir kitoValandos: 2-4 ir 6-8
mybės.
Nedėliomis ir Šventadieniais:
karą. Kaip jie karo fronte
nuo 10 iki 12 ryto.
Apail reguliarės kariuo
neužmiršta savo lietuvišku-,
278 HARVARD STREET
menės, kiekvienoje musų
mo, kaip per lietuvišką dai kamp.
Inman st. arti Central ak v.
valstijoje yra kariuomenė
ną susitinka ir susidraugauja
CAMBKIDGE, MASS.
vadinama State Guaid, su
su kitais lietuviais kareiI. oioun peleli panvueuv jams nuoširdų aciu tara:
1. Muzika
giminiu šiame kare. jums, viais. Kaip tai svarbus ir
sidedanti iš tos valstijos gy vakarą
išleido indzionksiną. pailė Jlona
Albertas
Stasys Pau- daug šis veikalas reikš!
ventojų, kurie dėl šeimos kuriuo tęsti
!grąžui kas lietuviška! Men
DR. D. PILKA
sitas streikas ar i’ broliai Jonas ir Adolfas tas2.irDaininkai
Steponas
Kontautas
iš
reikalavimų, dėl amžiaus ba pikietuoti darbavietę ii
kiausia dainelė, lietuviškos
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
So. Bostono.
ar dėl savo sveikatos stovio tiukdyti naudingą darbą Sidarai.
i eilelės—kiek daug jos reišir nao 7 ild 8.
-------------- 3. Dainininkės Jeanne
reguliarėje
kariuomenėje dirbti griežtai draudžiama.
Ikia būnant tarp svetimųjų!
Kaliniai augins daržoves. Balkus iš So. Bostono ir He506 BROADWAY
negali tarnauti.
Ir taip. gerbiamieji. Lietu- •
Apie ši teismo patvarkymą
SO. BOSTON. MASS.
State Guard užima svar tuojau pranešta policijos vir Massachusetts valstijos ka- len Yukneviciutė iš Revere.
i vių Radio Korporacija irgi •
Telefonas:
SOUth Boston 1320
bią ir reikšmingą vietą ša šininkui ir šerifui.
bando
palaikyti
tą
lietuvisj
liniai šią vasarą bus pristatv- 4. Pasaka apie “Magdulies apsigynimo srity, ką pri
, kurną, kas nedėlaienį radio *•
ti prie darbo. Prie visokių j?pažįsta ir kariuomenės va Darbdaviai prašo, kad valstijos ištaigų vi a daug 4. Dialogą is operetės “Op,
bangomis. Kviečiame sykiu r
teismas duotų pastovų in- žemės. Kaliniai šią vasarą! op. Nemunėli” sulos Stasys
dovybė.
pagerbti Lietuvių Radio pro- ♦ TEL. ŠOU 2712
džionkšiną
prieš
tokius
strei

Massachusetts
valstijoje
augins tenai daržoves ir viš-'Paura^ *r Steponas Kontaugramų 9 metų pastangas ir ♦• Dr. J. C. Seymour
esą
niekas
dauState Guard susideda iš ke kus. .kurie
ateiti į ši gražų parengimą,
.
. .
tas. Maistas bus vartojamas,tasriL8
(LANDŽIUS)
Įnamiams, kad ne- Prašom parašyti atvirutėj
lių tūkstančių vyrų, kurie giau. kaip sąmokslas gadin• kur gražiai praleisit vakarą •
'; išcnrsit
oražin dainir
nori būti pasiruošę ginti šią ti maistą, kuomet jo visur reikėtų tiek daug jo pirkti savo įspūdžius ir prisiųsti
išgirsit gražių
dainų. narnapama- • Specialybė:
. Aoi„, XAkių,
oties kVidurių
c„ū^Ligų,
šiuo adresu: WORL, Lithšalį. Valdžia duoda jiems itinga. Jie sako, kad nuo pe viešose rinkose.
tysit naujų veidų, čia auguvėliausios tonsttutdjo,
_________ uanian Progiam, 216 Treuniformas, ginklus ir patal reitos vasaros jie turį jau
-io jaunimo, kuns lankosi t i} x-ray Aparatą.
šeštą toki streiką. Paskuti Nuo šalčiu ir gėrimo per mė- mont St-> Boston, Mass.
pas pratimams.
repeticijas, uoliai mokinasi » '
Pritaiko Akinius,
S. Minkus.
Prie State Guard leng nis streikas buvo šių metų
ir tuo budu taip pat palaiko J
nuo 2-4 nuo 7-8
nesį mirė 167 žmonės.
sausio
pabaigoje.
Neišėjo
viausiai butų sudaryti išim
lietuvybę. Ir kartu paremsi534. BROADWAY,
Dėl stokos kuro ir dėl perRADIJO ŽINIOS.
tinai lietuviu dalinius. Kuo mėnuo laiko — ir vėl strei didelio svaigalų gėrimo
SO. BOSTON, MASS.
le lietuviškas radio progia
Stasys Pauras.
poje, kurioje aš tarnauju, kas! Unija sako. kad ji tų
mas.
Lietuvių Radio Korpora
streikų
nėra
įgaliavusi.
Juos
zm
°nių
mu
tingumas
šią
žiedabar yra apie 30 liuosų
Tikiu, gerbiamieji, pasi-Į
vadukai.
buvo pasibaisėtinas, sa- cija. vadovaujant Steponui Šioje operetėj dalyvaus
TsL ŠOU 2804
vietų. Kadangi kuopa susi sukelia vietiniai
__________
ko savo raporte Miesto Ta- Minkui, šių metų balandžio žinomas ir visų mylimas dai- matysime Municipal Svetai-:
deda iš 61 vyro, tai aišku, Ką valgo kareiviai Afrikoj. O^ai D-ias Lean, medika- 1 d. švęs 9 metų radio pro- nininkas Stasys Pauras iš nėję, nedėlioję, balandžio j
DAKTARAS
kad jei atsirastų 30 lietuvių
4-tą.
8-ta
vai.
vakare.
lis tyrinėtojas Suffolk kaun- gramų sukaktuves. Tai reiš South Bostono, kuris savo
J. L. Pasakarnis
Vienas southbostonietis tėj. Per sausio mėnesį, jis kia 468 programos. O žino- patyrimu if malonumu daug
savanorių, šį kuopa greit bu
Valentina Minkienė.,
iš
Afrikos
savo
motiraso
tų lietuvių.
OPTOMETRISTAS
sako, nuo peršalimo ir alko- te, kad per penkis metus bu- pataria jaunesnio amžiaus
State Guard priima pilie- nai:
holizmo šimet mirė 167'vo duodamos da ir šeštadie-,lošėjams bei dainininkams. A. J. NAMAKSY
Ofiso valandos:
As. esuyšveikas. Kalėdos
______
eius vyrus nuo 18 iki 50 me
Nso » ryto iU 7
nio
grč<rramn>
Tūlą
kad
padaryt
šį
parengimą
, ,
- t-,
.
. žmones oūiluiK SauTitej.
_________
J
tų amžiaus.- Reikia pasiža praėjo neblogai. Būnant ant
Keai
Estate
&
Insurance
laiką ketvirtadienių vaka .tikrai gražų. Svarbią rolę j
Nuo 9 ryto Ud
dėti tarnauti tris metus, ta sargybos, mes penki pate- skraid
mokykloje, rais irgi buvo duodamos pro- Į los gerai žinomas senesnių*1
414 W. BROADWAY
447 BROADWaV,
čiau reikalui esant galima kome pas vienų bntų kap.- Warehatįe. užpereių sąvL gramos bė jokių skelbimų, laikų lošėjas ir dainininkai
SOUTH BOSTON, MASS.
Office
Tel.
So
Boston
0948
gauti paliuosavimą bet kada. :oną 1 svečius Ten radome t nukrito ir
SO. BOSTON, MASS.
Dvi programos buvo trans- Steponas Kontautas iš So.
Res.
37 ORIOLE STREET
Pratimuose reikia daly geroką bun Anglijos karei bet lakūnas spėjo iššokti su liuojamos iš Bostono į Lietu- Bostono. Motinos rolę gabiai
West Rozbury, Mass.
vauti kailą į sąvaitę, antra- viu. Mes buvome švaresni; parašiutu ir nusileido žemėn va. Koncertų rengėjai žino. ir gražiai suvaidins maloni
TeL Parkwsy 1233-W
uieno vakarais, nuo 8 iki jie buvo labai purvini. Tuo sveikas.
kiek darbo, išlaidų ir vargo 1 dainininkė Emilija Burbu
Dr. Leo J. Podder
10 valandos. Jeigu State jau visi išgėrėm po vieną
Iš Leningrado.
Guard būna pašaukta ilges džinę už pergalę.
Specializuoja Vyriškų
silpnėjime. Gyvenin*
niam laikui, tai mokama al
“Kalėdų diena yra Brita
moterų. Moterų ir Vyrų
ga lygiai kaip reguliarėje nijos kareivių šventė. Sulau
Kraujo ir Odos Ligas.
kariuomenėje.
Valandos: nuo 10 ild 12
kę savo dienos, kareiviai,
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 1
State Guard gali būti pa kad ir purvini, sėdi už stalo,
180 HUNTINGTON AVB,
šaukta tarnybon tiktai to o karininkai jiems patarnau
BOSTON, MASS.
Tel. Conamonwealth 4570.
kiame atvėjy, kada vietos ja. Kalbant apie valgius,
policijos ir kariuomenes jė motin, — turkės, pork chop,
gos nepakanka pavojui pra bulvės keptos ir smožytos.
Gyv. 811M
jTcL 28624
I|
šalinti, ir tai tik savo valsti vaisių pyragai, kompotas
DrJoseph A.Gaidis
jos ribose.
padarytas iš didelio oranžo
OPTOMETRISTAS
Karo vadovybė mano, jog u persikais, kriaušėmis,
Valandos: 9 iki 12
vokiečiai gali atsiųsti orlai vyšniomis, plakta smetonėle
nno 2 iki I,
nuo 7 iki 9.
viais ar submarinais kelis —viskuo aš negalėjau atsi
Seredom 9 iki 12
šimtus savo kariuomenės į gerėti.”
ir susitarus.
AKIU DAKTARAS
musų valstiją, kad sunaikin
t Ištaiso defektuotas akis ir tinkatų musų susisiekimo priemo
Socialistų Apskričio
! mu laiku augrųžinu šviesų. Išegi žeminuoju ir priskiriu akinius
nes ir sutrukdytų musų pro
konferencija.
I
dukciją. Kadangi iš ka’nc
1 114 Summer Street,
Balandžio 11 d. kaip 11
negalima atspėti, kur prie
LAWRENCE, MASS.
vai.
lyto.
“
Keleivio
”
patalI
šas gali pasirodyti , ir nėr?
praktiška reguliarę kariuo oose, 636 Broadway, So.
DR. G. L. K1LLORY
menę išskirstyti po visą šalį Bostone. Įvyks Lietuvių So60 SCOLLAY SQUARE, Room 19
tai karo vadovybė yra pave rialistų Sąjungos Mass. Ap
BOSTON. Telef. Lafayette 2971
arba Somerset 2044-J
1. N
Nesėdtk tiesiai prieš šviesų. Visarbs
2. Venk atmušamo žėrėjimo. Saugokis
3. Nesėdėk savo šešėlyje- Skaitant ar
dusi State Guardijai, kurio skričio konferencija. Visos
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU
ją uždenk žarai pašalint ir kur galima,
kuopos
prašomos
atsiųsti
sa

šviesos ką atsimušdama nuo blizgančių
dirbant savo šešėlyje galima labai nu
daliniai randasi kiekviena
IR NERVŲ LIGŲ.
naudok tiesioginę šviesą. Tegul šviesa
daiktų žėri į akis. f-abai blizgantis sta
varginti savo akis. Jūsų šešėlis gali su
krinta per kairųjį petį. Niekados ne
las turėtų būt uždengtas, jeigu tenka
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kauliai.
mažinti šviesą tiek. kad jos liks tik vie
me mieste ir miestelyje, vo atstovus. Pavieniai drau
skaityk sėdėdamas veidu į šviesą.
Nedėliotu, nuo 10 ryto iki L
prie jo ilgesnį laiką dirbti ar skaityti.
nas dešimtadalis.
priešui pasirodžius, tuojau gai irgi kviečiami.
Draugiškai,
’tOSOOOMOSOSOSCOOOCOOOOOO
padaryti kontaktą su priešu,
Apskričio K-tas.
S. BARASEVICIUS
pranešti karo vadovybei, ii
trukdyti priešą, iki regulia- Reikalingas Darbininkas
IR SŪNŪS
rė kariuomenė atvyks pagal Darbas prie pieno ūkio. Gera alsra,
MOTERIS PAGELBININKĖ
zeras valgis ir kambarys. Atsišaukit
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
bon.
tuojaus šiuo adresu:
(12)
BALSAMUOTOJAS
E. M. I)wyer,
Aš, kaipo lietuvis ir State
Turi Notaro Teises.
334 Washington st.,
254 W. Broadway
Guard karininkas, norėčiau
Weymouth, Mass.
SO. BOSTON. MASS.
kad mes, Bostono ir apielinTel. SOUth Boston 2590
SVARBUS
PRANEŠIMAS.
kės lietuviai, sudarytume
Sunaus gyvenamoji vieta:
Nelaukite paskutinės dienos
nors vieną State Guard ba538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537
*avo Income Tax’ams pildyti.
taljoną iš 240 vyrų.
-seooeoooaoseeeseooeeeoe
Kviečiu visus musų pro Ateikit visi prieš 15 kovo
1. Duok akims retkarčiais pasilsėti. Ant
5. Laikyk lemputes švariai. Retkarčiais
6. Vartok tinkamas lemputes. Ant grin
(Mareh)
į
žinyčios
Patarnavi

fesionalus, biznierius ir dar
kiekvienos raidžių eilutės skys sujuda
dų statomoms lempoms reikia 150
išsuk lemputes, nuimk taures ir nu
LITHU ANIAN
watts; stalo lempoms, nuo 100 iki 150
4 ar 5 kartus. Kol perskaitai vidutinį
bininkus, kurie negali stot mo Ofisą vakarais, ir Subatoplauk šiltam vandeny su muilu. Švares
FURNITURE CO.
watts; lempoms - reflektoriams. 300
magazino straipsnį, akių muskulai su
nės lemputės duoda daugiau šviesos.
reguliarėn kariuomenėn, pa mis nuo pirmos valandos popie
watts; 2-galvukių lempoms, 60 iki r*
juda apie 40,000 kartų. Taigi sustok ir
APDRAUSTI
Dulkėtos lemputės gali sumažinti švie
watts; 3-galvukių lempoms, 40 iki 60
rodyti savo pasišventimą ir riais. Mes savo ofise turime ge
truputį pasilsėk.
PERKRAUS
watts; virtuvei, 150 watts.
są nuo 25% iki 35%.
ištikimybę musų šaliai ii rus specialistus pildyme taksų
TYTOJ AL
(Insured
Lietuvai, stojant į State klausime, žinyčios Patarnavi
Movers)
mo Ofisas randasi: 2 Atlantic
Guard eiles.
Perkraustom
i Norintieji
tapti
State st., So. Boston. Mass. Ateidami
čia
pat ir į to
turėkite
su
savim
savo
sočiai
seGuard nariais, prašomi ateiti
*
BOSTON
EDISON
COMPANY
*
GIVE TO TH1
limas vietas.
į Stepono Dailaus Posto na- eurity numerius, ir kitas infor
«KD CROSS
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
iną, 266 G st.. South Bo*to- macijai liečiančias jūsų uždar
32S BR0ADWAV.
be, arba į South Armoiy. biu • h< i nuošimčius. - (Skelb.)
SO. BOSTOTI, MAS3.
Mirė Antanas Sidaras.

valandos:

Jūsų akims apsaugoti

yra 6 budai

+

7.1. SOUth Boston 1613

»

