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METAI XXXVIII

Pulkai Nacių Vokietijon Yra Su-\ Italų Ofensyvą Prieš
Anglai Sutrupino Hareto
Rusija Šaukiasi Pagalbos Rusų Armijoj?
Mussolinį.
vežta 8,000,000
Vannini B. Montana. AŽinių agentūra ONA praSvetimšalių.
Liniją Šiaurės Afrikoj
nierikos
Italų Socialistų
iš Londono, kad Varšu- _
. . , ,. . , .
—------- ~ Są
Jos Nuostoliai Sunkus neša
voj ir kituose Lenkijos diddarbininkai esą jungos sekretorius, praneša

-------- 7---- 7
, . e miesčiuose pasirodė ant šie- suskirstyti} 5 kategorijas. 'gavęs įš Italijos žinių, kad
BET SUBMARINŲ PAVO-' tingai erzina, nes anglai bi- nų išlipyti atsišaukimai i
Žinių agentūra ONA pra-Į Italijoj yra stipri ‘‘požemio 8,000 VOKIEČIŲ IR ITA-1 ją. kuri stovėjo anglams
JUS TRUKDO PAGALBĄ, josi, kad be antrojo fronto vengiu, italų, slovakų ir ru- neša, kad Vokietijon esą su-organizacija,” kuri ši pava- LŲ PAIMTA NELAISVĖN.1 skersai kelio.
. . — ~
c i rusai nepajėgs ilgai laikytis. su puiku kareivius, kad jie vežta daugiau kaip 8,000.-'sari ruošiasi pradėt “ofenj Prasilaužę per tą liniją,
EI Hamma ir Gabes uostas anglai tuoj nužygiavo 20
Anglai susirūpinę kad So- Sovietų
Sovietu ambasadorius
“'-- šyvą prieš
’ Mussolinį‘ ir fasiz' *
ambasadorius.Mais- bįgtų iš nitUdn
Hitlerio armlins
armijos. 0O0
0o0 svetimšaliu
svetimšalių darbini
darbininkų
vietai negales ilgai
taipgi anglų rankose. Rom mylių pirmyn ir ši panedėlį
kis Londone pereitą sąvaitę neg jį bus sumušta. O Lenki- iš okupuotų kraštų, ir kad jie mą.”
melio armija bėga belaikvtis.
padaręs labai reikšmingą jjos
evventoiams lapeliai pa- esą suskirstyti į 5 kategori-į
kategori-, Italijos “požemio” arbi
arba
os gyventojams
jau užėmė EI Hammą ir Ga
tvarbėj.
bes uostą, kuris iki šiol buvo
Didžiausis klausimas prieš pareiškimą, kad Rusijos ir taria* padėti tokiems bėg- jas, sulyg kurių jiems yra slaptos organizacijos suside
Po astuonių dienų smar vokiečių rankose.
aliantų trategus dabar sto- Anglijos
_ _
____
rpasislėpti,
_____ ________
w____
ateities
santikiai
iį
a
ms
duoti
jiems
teikiamas
maistas,
butas
ir
da
daugiausia
iš
socialistų.
•
_____ i:____ ~
kaus bombardavimo. Aštunvi: kaip nugalėti submarinų tllll
turi Kilt
but sucementuoti Hanjir
dabar, ____
maisto^ir
tt. T
Lapelius
platina medicinos pagalba,
Kai sudaužyta Rommelio
Kai fašizmas tenai bus
pavojų? Vokietija, sakoma, Tas “cementas
v;„i,
cementas.” tai karo napa- ęJaptos lenkų organizacijos.
Kiek svetimšaliui darbi- šluotas, tai prie valstybės toji Anglų Armija Šiaurės ai mija atbula traukėsi pajunutarusi sunkiųjų karo laivų galba Rusijai.
Vokiečių policija tuos lape- ninkui duoti maisto, kokia vairo, be abejo, atsistos so- ■ Arfikoj sudaužė vokiečių i iu aukščiau į šiaurę, tai angdaugiau nebestatyti, bet sta Anglijos radijo komenta- jįus nuo sienų skuta, bet jų pastogę ir medicinos pagal- cialistai, kurie turi savo tar- ' apsigynimo Mareto Liniją i lų laivynas pradėjo bombai tyti kuo daugiausia submari- torius Alexander VVerth pa-,vietoj pasirodo nauji.
bą. tai priklauso nuo to, prie pe labai inteligentiškų ir ga- dulkes ir Rommelio 80.000 duoti ją nuo juros. Todėl
kareivių armija pradėjo i vokiečių nuostoliai esą labai
nų. Dabartiniu laiku jos lai- darė da reikšmingesnį pa-i
čia įdomu patys kokios kategorijos jis vra bių žmonių.
pi įskaitytas.
i
______
bėgti betvarkėj.
’ sunkus. Apie 8,000 jų anglai
vų dirbtuvėse esą statoma reiškimą. Jis stačiai pasake, 11j
500 naujų submarinų.
i jog rusai negali suprasti,;
’ 7š
Srodb
Pirmon kategorijon įnei J BERLINĄ PALEIDO 900
Mareto Linija buvo labai ir amerikiečiai paėmė nelaiTuo 4inu Ru<iia kaukia i kaip jie galėtu išlaikyti toki :Pul.kab Is to išiodo , na ispanai, bulgarai,
s •' italai,
TONŲ BOMBŲ.
stipriai vokiečių įtaisyta. Tai svėn.
si XX M,
eįg liejimą ikilXž"aCrSrn,30J
Gabes uostas yra yra labai
.944 ar 1954
'
• ’—
*“i ir ven-e™'
. .
.
Pereito nedėldienio naktį buvo ilgas apkasų, vilkaduokad Europoje kuo greičiau- *-*44 ar 19o4 metų, kaip
-______
bių
ruožas.
Visas
plotas
busvarbus
punktas strateginiu
valdžios yra prisidėjusios Anglijos orlaiviai išvertė
šia butu atidarytas “antras premjeras Churchill anądien
prie \ okietijos arba jai tai- Berlynan su perkūnišku vo užminuotas. Minų plikas- žvilgsniu, nes pro jį yokieINTERNUOTI 4,163
Bet
pradėti
šitokį
pažymėjo,
kad
karas
su
Vo-į
frontas. ---- r---------------c
v
kininkauja.
trenksmu 900 tonų bombų. ta į žemę, kurios tankams čiai gaudavo daugiausia su
PRIEŠAI ATEIVIAI
žygį. kol submarinų pavojus kietija galės taip ilgai uzsiAntron kategorijon įskai-jg Hitlerio sostinės, turbut, važiuojant sprogsta su pašė- stiprinimų ir medžiagos,
Generalinis
Prokuroras
tom
i olandai, danai ir nor- jau
lusiu smarkumu. Anglams
Kai anglai vejasi Rommenėra pašalintas, butų labai tęsti.
erth pabrėžia, kad Ru- Francis Biddle pranešė, kad;veffai. Vokiečiai
įeikėjo viską apgalėti. Tam lio armiją iš pietų į šiaurę,
didelę rizika. Juk “antram
tikslui jie sukoncentravo la- tai amerikiečiai su francufrontui” atidalyti reikia
bai stiprią artilerijos ugnį ir žais stengiasi užeiti jai iš užbai daug laivų. Laivai reika
ir atkirsti kelią pasilingi ne tiktai ai mijai iškel
.
.
i- -r,
£
--------- ---- c
L __ „__
____ _ ____ _ paleido darban šimtus oriai- pakalio
....
ti, bet ir nuolatiniam susisie- klausimas, kur gauti dau- kuriuos federalis Bureau oi įskilti francuzai ir belgai.
dienas. 1.436 žmonės buvo viu.
vbų. Sprogstančios bombos traukimui. Jeigu tas pavyks
Kimui su ja palaikyti. Almi- giau žmonių. Jai labai stinga Investigation sekė nuo karo
Ketvirton—čekai, lenkai, užmušti ir 1,792 sužeisti. O i Pylėsi kaip kokia kruša, vis- padaryti, tai Rommelio arjai nuolatos reikalingi sumedžiagų. Jai pradžios.
serbai ir graikai. Tie jau Berlynas dabar gavo dvygu- j ką ardydamos ir maišyda- mija bus sugauta sląstuose.
stiprinima.i, ginklai, amuni-. stinga
traktorių, stinga ark“
_..i.
"
j mos su žeme. Ir tai ėmė ištiPranešdamas
Anglijos
Tarpe internuotų ateivių traktuojami kaip žemesnės bai didesnę dožą.
cija, maistas ir tt. O jeigu bV- Laukams arti šį pavasa- yra keli svetimkalbių laik pietų rasės žmonės.
'sas 8 dienas, kol šita perku- parlamentui apie šitą laimėi.aL,.,;
iai to orisLa- ui bus vartojamos prastesnės raščiu redaktoriai ir leidė- v^RųsaL tiek Kariškiai tiek į NORVEGIJOJ PRASIDĖ- nija sutrupino Mareto Lini-Jimą, .premjeras Churchill
tai
kokia
butų prasme t karvės. Taigi reikią daryti j, kurie spausdino prie civiliai, pastatyk Į penktąją' jo MASINIAI AREŠTAI. ---------- -------------------- utarninką pasakė, kad Tū
lyti
čamsrpalankias
žinias. Vie- Kategonją. Tai jau pate ze- R ;
apie “antrąjį frontą” iir kai- 'viską, kad V okietija butų ____
___ __ _______
priešui buvo suduo
š QNA
Danijos Rinkimai msijoj
bėti.?
ik^o greičiausia parblokšta nag
buvo suareštuotas tik miausis laipsnis, beveik lytas antras skaudus smūgis.
V p
idžjo m^iniai
Buvo Antausis Tačiau jis įspėjo, kad kova
Šitie klausimai yra svars- J1’ .ad ,kuo giliausia pasi- prįeg vįena sąvaitę. Jo laik- gus su gyvuliais.
_
£reštai J Per keHas
tomi ir Washingtone. ir Lonkžtras, sako Werth. raštįs skelbė priešų propada nėra pabaigta. Priešas da
Naciams.
Mes žinom, kad Y^kieli- paskutines dienas vien tiktai
done. Kaip praneša “Chiis- ‘ . Zinpma- reikalauti galima gandą ir silpnino Amerikos jon yra nemaža dai bininkų Tvondheimo mieste suimta
Šiomis dienomis Danijoj nesąs sunaikintas, tik gerai
tian Science Momtor’o” ko- įĮaug ko. bet nevisuomet ga- ^aro pastangų rėmimą.
i
He4uvos n’
500 asmenų. Kovo pradžioje buvo rinkimai. Prieš pat rin- apmuštas. Galutinai sunaiĮima
reikalavimus
išpildyt.
respondentas iš Londono,
Tuo pačiu laiku p. Biddle Pabalčio kia.-tų. bet ONA Trondheimo uoste buvo su- kimus Danijos nacių partija k^nti vokiečius ir italus busią
Demokratiniu valstybių kaanglus šitie klausimai ypa- ro
vadovybė prideda iš<re-kvra isakes 3,257 priešingų aPie Juos nieko nesako.
sprogdintas vokiečių laivas. išleido į žmones atsišauki da nemaža darbo Tunisijoj.
,u ekspertu V «žibofaX
ateivius paleisti;
pagerŽ7T
0X.A sPėja’ kad vokiefiai mą, ragindama boikotuoti nes gamta tenai labai palan
Bet rinkimai įvy ki jų apsigynimui.
Siulo Imti (iAbsen- ro. Jeigu ji matys, kad “ant antparoles ir paliuosuoti; ČILE PAGERBĖ AMLKl- aregtuoJa norvegus fiėi to rinkimus.
ko ir žmonės balsavo. Nors
1,151 kitų. kuomet jie buvo:
VlLLrKtzlut.iN
laivo susprogdinimo.
tistus” Armijon. ras frontas” yra reikalingas ištirti.
žmonės nacių neklausė, vis Mirė Rachmaninovas
Musų viceprezi dentas?
--------------Daug jaunų vyrų Ameri ir galimas, be abejo, jis iri Esą dar 500 svarstytinų Wallace dabar lankosi Pietų FAŠISTAMS DRAUDŽIA- tiek Barlynas skelbia, kad
Pereitą nedėldienį Calikoje yra paliuosuota nuo ar bus atidarytas
rinkimai
“pilnai pavyko,” fornijoj mirė 69 metų alti
Amerikos respublikose. Y-! MA VALGYT KARTU
ibylų.
mijos dėl to. kad jie dirba BOSTONO POLICIJOS !
nes žmonės pasisakė už Sca žiaus susilaukęs Sergejus
Office of War Inform. pač jis buvo karštai priimtas
SU ŽYDAIS.
karo reikmenų gamyboje.
Čilės respubiikoj’e. Labai įš-i q^A paduoda iš Romos veniaus valdžią, kuri ben- Rachmaninovas, vivam paBet jų tarpe yra daug “ab- VIRŠŪNĖS KALTINA
JAPONAI VARTOJA
kilmingai jj pasitiko n' s\ei- .fašįstų laikraščio “Popolo dradarbiauja su Vokietija, šauly pagarsėjęs pianistas
MŲJŲ SUOLE.
sentistų,” kurie panedėliais
kino žmonės, o sį antradienj Uį f>oma” žinią, kad iš Mus Juo tarpu visas laisvas pa- ir kompozitorius. Jis buvo
NUODINGAS DUJAS
“pagirioja” ir neina dirbti. Pereitą sąvaitę Suffolko
iai ?agerbė H xa " solinio partijos buvo išmes saulis aiškina tų rinkimų re- baigęs Maskvos muzikos
KINIJOJ.
J as labai gaišina darb^, nes grand jury apkaltino 7 Bos
džia.
ta 14 fašistu*■ už tai. kad eida- zuitatus kaip skaudų antau- konservatoiiją dar prieš redėl jų kartais ir kiti negali tono policijos valdininkus,: Prezidentas Rooseveltas
ivo valgyt į tą restoraną, kur sį nacizmui. Net suomiai, i voliuciją ir pasiliko ištikidiibti. Todėl Gallupo insti jų tarpe policijos komisio- i liepė ištirti gaunamas žinias,
IŠRADO KANUOLĘ
žydai valgydavo. Už tą “nu kuriuos Berlynas skaito savo mas senajai romantizmo motutas išsiuntinėjo tūkstan nierių Timilty ir superinten-; kad Kinijoje japonai vėl
TANKAMS NAIKINT.
sikaltimą” uždarvtas ir res “talkininkais,” yra tos nuo- kyklai. Daug įtakos jam yra
čiams piliečių paklausimą: dentą Falloną. ir tuojaus jų pradėjo vartoti nuodingamonės. kad Danijos rinki- padaręs Čaikovskio romanKaro Depaitamentas pra- foranas nekuriam laikui.
“Kaip tamsta manai, kas įyšiai su policijos departa--sias dujas prieš kiniečius, neša iš \Vashingtono, kad;
mai buvo “aiški žmonių de- tizmas. Su fašistiškai-bolše--------------reikėtų daryti su tais daibi- mentu buvo nukirsti. Visi jie .Tau pereitą vasarą buvo ži- Amerikos armijos inžinie FRANCUZU AFRIKA
monstracija už demokratinę vikišku “futurizmu” ar “preninkais, kurie užima vietas kaltinami tuo, kad buvo su- nių. kad japonai vartoj riai išrado kanuolę, kuri su
Daniją.”
zentizmu” jis negalėjo susi
VALOSI.
karo dirbtuvėse ir be jokios sitarę leisti ir leido daryli nuodus Kinijoj. Prezidentas daužo kiekvieną tanką ir
gyventi ir todėl pametęs Ru
Generolo Žiro vadovauja GAVO 20,000 SVARŲ
įimtos priežasties neateina į biznį visokiems nedorybių Rooseveltas tuomet pareiš kiekviena mechanizuota ka
siją atvyko Amerikon ir ta
ma Francuzu Afrika valosi
namams ir sukčių raketams. kė, kad Amerika bus priver
darbą?”
po šios šalies piliečiu.
SVIESTO IR NEŽINO
ro pabūklą. Amerikos karei-inuo vichyninkų ir kitokiu reDidžiausis
suktybių
raketas
sta
imtis
tokių
pat
priemo

Daugumas atsakė: “Imti
KUR JJ DĖT.
Nors su bolševizmu Rach
viai praminė šitą patranką akcininkų. Pereitą sąvaitę
tokius kariuomenėn.” Kiti buvo tas, kuris pardavinėda nių ir prieš japonus, jeigu Bazukos” vardu. Sakoma, puvo
Associated Press praneša maninovas negalėjo susitai
. .
imuvv pašalintas iš pareigu
pataria tik išmesti tokius iš vo lengvatikiams nesamų jie nesiliaus to darę.
kad
Amerika
yra
.............
1
!av.
*r ru" jkoguliaras (fašistas) Le is Corpus Christi, Tex., šito kyt, Rusiją ir jos žmones jis
darbo, o kai kurie siūlo net “lenktynių” bilietus. Ap
labai mylėjo. Todėl ir testa
skaitoma, kad per 8 metus ŠVEDIJON ATBĖGO 12 -sams nusiuntusi■ šitų- kanuo- maigre-Dubreuil. Jo pašali kią žinią:
kalėjimu tokius bausti.
Iių.
Kapitonas Harold Hear- mentą paliko, kad jo kunas
tie vagys ištraukė iš lengva
nimo reikalavo degolistai.
NACIŲ KAREIVIŲ*
field čia gavo 20.000 svarų p o karo butų parvežtas i
tikių apie $90,000.000 pini
ITALIJOS LAIVYNAS
sviesto iš Chicagos ir nežino Novgorodą, kur jis buvo gi
NUŽUDĖ 83 GRAIKUS.
gų. To raketo galva, Dr. Sa- Iš Stokholmo pranešama, ORLAIVIAI UŽMUŠĖ
PERDUOTAS HITLE ’gansky, jau nuteistas kalėji- kad šiomis dienomis Švedi
4,000 FRANCUZU.
ką su juo daryti, nes karei męs. ir tenai palaidotas.
Londone
gauta
žinių,
kad
RIUI?
atbėgę
Norvegijos i12l Vokiečių
!man.
man. Policija leisdavo ap-:
ap jon
>onai
?e^. iš
lb Norvegijos
Vokiečiu radijas
radijas i skelbia. Salonikos mieste naciai su- vių jis čia neturi. Tiesa, jis
sako, sviesto reikia jo žmo- EVAKUOJA OLANDIJOS
Reynolds’o žinių diplo gavikams veikti, nes gauda-,na.c1.^.. reixlU; Jie iššokę is.j<ad bombarduodami Fran-’
......................
...
anjdu
ir STV3 8JiltU8- A'i “T
bet ne tiek daug.
PAJŪRI.
_ Kam
matinis korespondentas pra vo iš iu riebiu kyšiu.
bikinio, kuris ėjo euzijos
miestus,
ai
'iš
Norvegijos
per
Švediją
Į'francuzu
lakūnai
per
lS'mė-^
6
-'°
®.
ku
Pį
n
‘
’
‘
*
is Norvegijos per Švedija
i., .-nai no,tą sviestą jam prisiuntė, jis
Olandijos
Informacijų
neša Londonui, kad Musso
HnkiPtria
$vpdii
•
L
tai
apkaltino
juos
uz
šabookietiją.
Švedų
negali
suprasti.
policija
4
000
zal
„
niy
uzniuse
,
aža
dirbtuvėse
Biuras
praneša,
kad vokie
linis perdavęs Italijos laivy BELGIJOJ UŽMUŠTI 5
juos
dabar
gaudo
ir
globos
čiai įsakė gyventojams eva
ną Hitleriui ir kad abiem laiir 7,000 suzeide. Mušant)
“-------------HITLERIO AGENTAI.
A. D. FEREDACIJA GALI kuoti visą Olandijos pajūri
nam dabar vadovausiąs Vo ONA praneša, kad pasta- kaip politinius pabėgėlius. priešus, dažnai tenka ir ne NELAIMĖJ ŽUVO 11
NETEKTI 535.000 NARIŲ. nėr 15 mylių nuo pakraščio.
kietijos admirolas Kari Doe- įuoju laiku Belgijoj buvo
ARMIJOS LAKŪNŲ.
kaltiems.
ANGLAI
NUMETĖ
NOR

r.itz.
International Association Matyt, naciai tikisi tenai
Wa$hingtono valstijoj, Pa
užmušti 5 vokiečiai viršinin VEGIJON 1,000 SAVO
MONTREALE
SUSTOJO
cifiko pakrašty, šį panedėlį of Machinists, kuri turi 535,- aliantų invazijos.
kai, trys jų aukštos rangos.
GATVEKARIAI.
AGENTŲ.
SIŪLO ATIDARYTI KI Po to įvykio Bruselio miestas!
i sudužo didelis armijos or- 000 narių ir priklauso prie
NIEČIAMS AMERIKOS buvo apsuptas vokiečių ka-| Švedijos laikraščiai rašo
Šį panedėlį Montreale. laivis. su kuriuo žuvo 11 la- Amerikos Darbo Federaci- 90 MOTERŲ IŠ 100 ANG
LIJOJ DIRBA KARO
DURIS.
Įjos. dabar balsuoja klausi
riuomenės ir per 3 dienas ir | kad per šią žiemą anglai nu- Kanadoje, -ustojo visi gat- kūnų.
DARBUOSE.
mą, ar nevertėtų jai iš Fede
Kongiesan buvo įneštas naktis žmonės buvo krečia- leidę Norvegijon 1,000 a- vėkariai ir >usai, nes šitų
P1RMOJI
GEGUŽĖS
BUS
racijos pasitraukti? Ši unija
Anglijos darbu mini te’is
bilius. kuriuo siūloma atida mi. Buvo krečiami net ir na gentų iš orlaivių. Pusė jų bu- dviejų įmm ių tarnautojai
VAIKŲ
ŠVENTĖ.
r.uo
senai
jau
turi
neišrišaBevin
p.aneša. kad Anglijoj
ryti kiniečiams Amerikos cių kareiviai, kuriems pasi- vę norvegai. Jie sudarę apskelbė Str iką. Dėl tians-;
tolimo, daug
Prezidentas Rooseveltas mą ginčą su karpenterių 90 niut rt iš kožnv šimto,
duris, kad jie galėtų čia at taikė buti mieste. Per tris “slaptą armiją,” kuri pade- poitacijos
į
galėjo
nuvykti
paskyrė
Piirmają Gegužės brolija, kuri taip pat priklau- tarp 1:
11 metu amžiaus
invazijos dai bininkų
važiuoti pagal nustatytą dienas ir naktis buvo suimta sianti anglams
dirba
kar<»
darbu
karo dirbtuves
:kaip vaiku sveikatos dieną Įso prie Federacijos
metu
600 žmonių
kvota ir apsigyventi
MERI

ią.

4
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Japonų Laivas Bėga Nuo Pavojaus

Rokas Mizara Išsispaviedojo,

Bet Išrišimo Negauna
LIETUVOS ŽMONĖS PA
SISAKĖ PRIEŠ BOL
ŠEVIKUS.

Maskvos agentai Ameri
koje nesiliauja skelbę melą.
buk Lietuvos žmonės patys
nutarę dėtis pne Sovietų Ru
sijos, todėl kas stoja už ne
priklausomos Lietuvos res
publikos atstatymą, tas esąs
“pro-nacis.” Visi Amerikos
lietuviu laikraščiai esą ‘‘pro
naciai,” išskyrus tik komu
nistų “Laisvę’’ ir “Vilnį.”
kurios tarnauja Maskvai.
Kad komunistai skelbia
Lietuvą jau “apsisprendus”
dėtis prie Sovietų, tai stebė
tis netenka, nes tam jie ir
komunistai.
Bet apgailėtina, kad šitai
jų propagandai yra patikėję
ir kai kūne Amerikos laik
raštininkai, ypač kuiie Euro
pos klausimuose nedaug tenusivokia.
Pavyzdžiui,
Raymond
Clapper. žinomas žinių ko
mentatorius. sako, kad Pa
balčio kraštai buvo forma
liai prie Sovietų Sąjungos
prijungti, net Sovietų konstitucijon jrašyti, ir kad—
•‘Tai buvo padaryta, pasire
miant
kuris buvo
pravestas, kai juos buvo oku
pavusi sovietų kariuomenė.
Tuo laiku mes pasmerkėm?
prijungimą. Mes dar vis pripa
žįstame tris Baltijos valstybes
ir jos turi reguliarias pasiuntinybes. kurios čia veikia.”
plebiscitu,

nuspręsti, ar tos šalys dėsis
prie Rusijos, ar paliks nepri

“Laisvės” 66-tame nuųie vės” pastogėj komunistų žy

klausomos.
lyje tilpo Roko Mizaros iš- gi i Washingtoną, kur jie pipažintis. Jis spaviedojasi kietavo Baltuosius Rumus ir
‘•Priešingai, visoje rinkimų
“Keleivio” ledaktoriui dėl grūmojo prezidentui Roosepropagandoje, visuose Paleckio .
paaukoto Smetonai dolerio, veltui kumščiomis. kam jis
‘vyriausybės’
pareiškimuose
Mat. musų laikrašty buvo siunčia Anglijai
pagalbą
buvo pabrėžiama, kad Lietuva
nurodyta keliatas komunistų prieš Hiitleri. Jie organizavo
paliks atskira valstybė, tik pa- i
laikys ‘artimus ir draugingus į
nepastovumo pavyzdžių ir, net ir sabotažo streikus Ataip kitko, buvo paminėta merikos ginklų fabrikuose,
santykius su SSSR tautoms.’ Į
Apie draugingus
santykiusĮ
Roko Mizaros auka i Smeto- kad pagelbėjus Hitleriui,
nos Ginklų Fondą, kuomet Kai Vultee orlaivių dirbtutarp dviejų valstybių, aišku,
galima kalbėti tiktai tuomet,
to Smetonos žvalgybininkai vėj kilo antras streikas, Bimkai jos viena nuo antros nepri
šaudė Lietuvos ūkininkus, ba savo “krisluose” (“Laisklauso.
Negalėdamas to fakto už- vėj”) džiaugėsi sakydamas,
ginčyti,
R. Mizara dabar pri- kad tas streikas esąs “gra“Taigi, renkant Lietuvoje
sipažista, kad doleri Smeto- žus dalykas!”
'liaudies seimą.’ 1940 m. liepos
mėnesi, klausimas apie Lietu
nos ginklams jis tikrai paAmerikos komunistų va
lkiojęs, bet bažijasi vyras ii das Brovvderis viešai užtikvos prijungimą prie Sovietų
Sąjungos visai nebuvo stato
aiškinasi, kad jis tai padaręs rino Hitlerį, kad amerikie
mas. ir todėl tų rinkimų rezul-!
“gerais tikslais.” Ir jis pri čiai neis i karą prieš ii.
duria, kad kiti komunistai “Yanks are not coming,”
tatai nieku budu negali būti
irgi aukavę “tautos vadui.” tvirtino jisai.
laikomi žmonių pasisakymu
kai jo valdžiai buvo riesta.
už dėjimąsi prie SSSR.
R. Mizaros redaguojama
Girdi:
“
Kad
nebutu
mano
"Išrinktieji 'atstovai’ netu
“Laisvė” šmeižė prezitlertą
žodžiai tušti, ten pat (pra Ro-velta “karo kurstyto
rėjo jokio mandato (jgadoji
v iii
kalbose) aukojau Lietuvos ju.
mo) tą klausimą spręsti vieno
streiklaužiu,
Ginklų Fondui. Aukojau ne Str *: to imperinis tų agentu 9
kiu ar kitokiu keliu.
tik aš, — aukojo ir mano j l-'taip.
“Raymond Clapper yra vie
draugai, buvę tame masinia'Lenu žodžLi, komi rustai
nas iš padoresniųjų Amerikos
spaudos komentatorių.
Bet
me mitinge.”
sabotažavo Amerikos teikiaši nuotrauka parodo japonų karo laivą bėgant nuo Amerikos orlaivių per paskutini muši
Tai buvo 1938 metais, sa- mą demokratijoms pagalbą
jisai, kaip ir daugelis kitų ge
Bismarko Juroj. Įsidėmėkit baltas juros putas abiem jo šonais. Jis bėgo visais garais, bet
ros valios žmonių Amerikoje,
ko R. Mizara.
daug pikčiau, negu tiktieji
nepabėgo.
Japonai
turėio
tenai
22
laivu,
ir
nei
vienas
jų
nepabėgo
—
Amerikos
orlaiviai
vi

nežino paprastų faktų apie ma
Mizara aiškinasi, kad jis naciai iš “Bundo” kempės,
sus paleido juros dugnan. Su tais laivais žuvo ir 15.000 japonų. Tik penki jų buvo išgelbė
žąsias Europos tautas ir jų di
nesąs toks “bagotas” kaip Jie buvo tikrieji Amerikos
ti gyvi. Amerikiečių nuostoliai buvo ste'ėtinai maži—prarasti tik 3 orlaiviai. Gi japonų pu
di ji rusišką kaimyną, šitas jų
Michelsonas. tačiau ir bied- “penktakojai.”
sėj buvo sunaikinta apie 100 orlaivių.
nežinojimas yra pavojingas da
nas būdamas paklojo doleri, Bet kai tik Hitleris užlykas busimos taikos reikalui. į
.kad
sustiprinti braškanti puolė Sovietų Rusiją ir Stapaskelbė liaudies seimo’ rinki- tos kainos Amerikos prniIdomios ne tiktai tos kai“Lietuvos ministeris \Vashkad Smetonos rėžimą. Ar tai ne linui pasidarė reikalinga Amus.
gaiš išrodys ve kaip:
Vokiečio
S»- už mai4o Patriotas! Tik stebėtis rei- menkos pagalba, iš Maskingtone. užuot penėjęs Smeto
Svaras kavos Berlyne,
nos dinastiją Lietuvos valsty
mirtiee kia- ka<l Smetona
neprisiun- tams
vos buvo
(luotas komunis$80.
spekuliaciją gi ęsta mirties
, H
įsakymas keisti laktibės pinigais ir rašęs juokingas
Svaras sviesto. $28.
bausme, veikia juodoji nn£isipažinsira
kad mes ką. Ir per vieną naktį jie
disertacijas apie ‘vyriausybini
L.a
Svaras
arbatos,
$360!
kontinuitetą,' turėtų pagamin
tokios atviros išpažinties iš pasidarė Amerikos “patrio“Kandidatus
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R. Mizaros visai nesitikę- tai.”
jom.
Mes tačiau sakom, kad jie
Besispaviedodamas ir be- nebuvo Amerikos patriotai
siteisindamas Mizara patvir- ir nėra. Kaip jie veidmaipakeitimų arba pastabų.
Pabalčio
valstybėse.
Toliau
tino viską, ką socialistai vi- niavo aukodami savo piniŠveicarijos laikraštis apie
“Tai buvo biauresnė ‘rinki
sados apie komunistus sakė gus Smetonos ginklams, taip
Latvi io* ir Esti straipsnyie sakoma:
CITAS, visuotinis žmonių tą brošiūrėlę reikėtų issiunti- mų’ komedija, negu reichstago
"
u
"
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U
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-ir
sako. Mes visados tvirti- jie veidmainiauja dabar dėjos
okupantus.
balsavimas. Ir nors Ameri nęti svarbiausiems Amerikos ‘rinkimai’ hitleriškoje Vokieti
Nebegalejo būti klausi- nOm. kad jie gyvena ne savo damiesi Amerikos “patrioka bolševikų okupacijos laikraščiams, žurnalams, radio joje. nes vokiečiams balsuotoŽenevos dienraštis “Cour- mo apie Pabalčio valstybių
tu bet Maskvos įsaky- tais.” Tegul tik tarp MaskLietuvoj nėra iki šiol pripa komentatoriams, senatoriams, lams Hitleris dar visgi leisda- lier de Geneve” paskelbėė; nepriklausomybes grąžini- mais Jie darQ ir kalba tafP) vos if Washingtono prabėga
vo
žinusi, bet ką ji radytų. jeigu
.
... . .... ,ir savo užsienio sKynaus re-i^-Lietuv^ Estija ir Latvi- k - bems diktuoja Sovietų juodą katė, Roko Mizaros
bolševikams pavyktų iš nau taikos planavimo komisijoms. tarpu kai paleekinio* -šeinio1 faktoriaus H. Schubigerio
j^^inistrat^-inį
k?mPanija ir vėl važiuos, pijo Lietuvą okupuoti?—klau
“Tuomet
rimti Amerikos
komisariatas.
Jie
nėra
savikietuoti Amerikos prezidensia p. Clapper. Jo manymu, žmonės nesakytų, kad Lietuva rinkimuose balsuotojas galėjo vedamąjį straipsni. pa\adm- yj^uetą. pavadinta
Ostlan..
^
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SIUVI
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patuija.
Itei
luinus.
šitokiam atsitikime Wash- ‘plebiscito' keliu pasisakė už tiktai
, i sugrąžintit tą pačią• korv tą i “Ostland.” Straipsnyje
,
£ęneiąpmai 11 klusni svetimos valstybė- Taigi, nors Rokas Mizara
ingtonui neliktų daugiau prsijungimą prie Rusijos.”
fakOma:
sr,c?’»kom'.sara,1.1.a.,ko.savo agentūra. Kai ta valstybė ir išsispaviedojo. nuodėmių
nieko, kaip tik pripažinti iIš tikrom tai ir tia “liau ' ta knmiJi. '
‘'Lietuva, Latvija u-Esti-I??k<!s® 'Įsą yajdzią » są- iįepė jjem5 remti Smetonos išrišimo mes jam neduovykusį faktą.
,
.
..... Ja hnvo begėdiška! Maskvos
.. p b
,
, valdžią, ta. jie net .r b.edm oam._________________________ ___________
“Naujienos” mano, kad dies seimo rinkimai” buvo ..
Lietuvos
okupantai
bolseapgautos,
kai
sovietai
1939
bj
®.
U
ekon
o
mini
ir
socialini
ibudaml auko,° -?a™ c-le'
šitokia galvosena yra pavo- neteisėti, ne
" rius į Smetonos Ginklų Fon
-Prieš paskeibia^ -liaudies ltuOSe jų “rinkimuose” daly- boTpakta pagal kuriUe'vokS vSfo dą.■ O kai ta valstybė liepė Traukiny Krito Ne
jinga ne tiktai Lietuvai, bet
ir visoms Susivienijusioms seimo rinkimus boisevikisk: iVayę ”99 nuošimčiai“ gyven. tamsPbuvo užleistos juros ir kai kontjoliariaf “Ti^llc’ jiems Smetoną šmeižti, kad
gyvas Kunigas.
Tautoms, nes ji sutinka lau okupantai uždraudė v.sas poli- toju. Bet tai buvo taip pat aviacįj0? bazės, o taip pat į*
savo okupaciją Jo kišeniuose rasta 87,000
kov° mėne<i vokieči“pateisinus
^
žyti Atlanto Čarteri.
tai jie pradėjo
tmes organizacijas ir legalia- melas, žmonės,
kūne tuomet leista ju teritorijose įsikurti
m
įX"i?
okunuo LietuvoJ- tž
dolerių pinigų.
i Paleckio “vai- ,nicll iočifimc- bet U7 tai
’®Icho
okupuo ma
išyti ji su
maišyti
Ponas Clapper kalba apie
Islando traukiny,
Pabalčio valstybes ir jų gy
nuo New Yorko, peventojus visai jų nepažinda
sąvaitę
krito negyvas
mas, sako “Naujienos” —
katalikų kunigas Mi“Raymond Clapper.
kaip
• - v L
, p
santvarka. 8S8K pasizanejo knntrnlii
,
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-----Lopez.
franciškonu
a
pnes bolševizmą, balsų paduota už bolševikų nieku bu’lu nesikišti
i trijų Lžė?o
matėme, rašo. kad Baltijos
buvo
įsakyta
dirbti
Hitlerio
brolių
mokyklos
kapelionas.
tvarkę
Lietuvą, jie Kandidatus. Kiti balsai buvę Pabalčio valstybių vidaus
?
kraštų prijungimas prie Sovie
-visaip sudarkyti. Taigi, jei ’ įkalus pl yšiu’ mėneriu "Lietuvos, Latvijos ir Es- Šimtinės‘^kubes^ar Ji5į"H‘,u<>
?-muSio‘
tų Sąjungos yra Įdėtas Į Stali
“rinkimuose” dalyvavo 99
™ 3 tijos vardai yra išnįke
išofi-±±£Tg,.
’“K S.
Poh<:,Ja
J° kls€P!u?5nykę*»uii-'
siputoję
Maskva sulaužydama visus rijos
Pats Mizara .u se gatavų pinigų ir bankinių
no konstituciją, pasiremiant
nuoš., o už bolševikus balsa savo pa.'ižadėjimus, stačiai cialinio žodyno; visus tur- pĮmba organizavo
•plebiscitu, kuris buvo praves
l^ais- knygučių $57.000 sumai, o
vo tik 16 nuoš.. tai 83 nuoš. okupavo Pabalčio valstybes.
kunuos buvo ‘nacionali-(:
tas. kai juos buvo okupavusi
valdžios bonų—$30,000 su
Lietuvos balsuotojų pasisa Buvo ivesta bolševikiška sissovietai, konfiskavo
Sovietų kariuomenė.’ Tačiau
mai. Taigi skelbdamas Kris
kė prieš bolševikus.
tema. \ isos svarbiausios že- naujasis okupantas, kurisyra faktas, kad jokio plebisci
taus mokslą, kad turtu nerei
mės ūki" ir pramonės imo- ne’ nerodo noro jų grąžinti
to tuose Baltijos kraštuose nekia krauti, šitas tėvelis susi
SVARAS ARBATOS BER •lės buvo nacionalizuotos, teisėtiems savininkams. Sun |
Imivo.
.
krovė
net $87.000.
LYNE KAINUOJA $360. tūkstančiai žmonių buvo kios
rekvizicijos.
griež“ ‘Plebiscitas,’ tai žmonių atIš Šveicarijos ateina Įdomių areštuoti, ištremti ar nužu ti maisto suvaržymai, atstu-;
siklausimas,
duodant jiems
MANO, KAD EUROPA
žinių apie maisto kainas dvti, uždaryti vienuolynai, kianti nelygybė vietinių
progą balsuoti už ar prieš. Bei
NESUPRAS AMERIKOS
“juodoj” Berlyno rinkoj, bažnyčios
persekiojamos, gyventojų ir vokiečių trakbolševikai okupantai
tokios
IDEALŲJeigu Šveicarijos laikraščių Tuo metu kai siautė politi- tavime, kruvinos represijos
progos Lietuvos (nei Latvijos,
koiesoondentai negali žino^ nis ir religinis teroras, kolek- ~ 400 žmonių sušaudyta
Farmerių magazino re
nei Estijos) žmonėms nėra da
jti
ką
planuoja
Voketijos
getivizacija
atnešė
visuotinį
I/entupyje
už
dviejų
vokie-daktorius Wheeler McMillen
vė. Klausimo, ar žmonės nori
nei alinis štabas, tai sužinoti gamybos susmukimą ir svai- čių nužudymą, masinis lie
sako. kad išalkę ir suvargę
būti prijungti prie sovietų Ru
kiek
Berlyne
kainuoja
vaiginanti
kainų
kilimą.
Šių
3
tuvių,
latviu
ir
estų
darbiEuropos
žmonės po karo no
sijos. jie nekuomet nebalsavo.
gomieji
daiktai
jiems,
rodos,
valstybių
susovietinti
gyvenr
*)
n
kų
siuntimas
į
Vokietijos*
rės Amerikos įrankių, mais
"Raymond Clapper girdėjo
*
neturėtų
būt
sunku.
Ir
štai
tojai
tuo
sunkiau
pakėlė
dirbtuves.
visa
tai
nepnto
ir kitokios pagalbos, bet
skambinant. bet nežino, kurio
ką
jie
praneša:
naująjį
režimą,
primestą
P
r,e
padėties
pagerėjie
nenorės priimti tokios
je bažnyčioje. .Jisai girdėjo,
santvarkos, kaip Amerikoje,
Kavos svaras, kuris metai i^?eiP;ę Sovietų Rusijos, kad
kad kokie ten balsavimai so
nes jie tokio idealizmo nesu
iatgal
kainavo
“
juodoj
rinįgyveno
20
metų
nepriNe.
tai
yra
toks
pat
plėsivietu okupacijos metu Baltijos
pranta.
koj’’ tarp 40 ii- 60 markių klausomybes periodą ir, vi- mas, toks pat žmonių trėmikraštuose Įvyko, ir Įsivaizduo
jšiandien kainuoja 200 marorientuoti i Vakarus, mas ir žudymas, kaip ir prie
ja. kad tai buvo ‘plebiscitas’,—
i
k
j„
,.ne
jau
kovojo pnes carinės bolševikų buvo.
NACIAI TIKISI INVAZI
nors. tiesa, jisai nelaiko to
metoJOS IŠ VAKARŲj Sviesto kaina per vienus •^u?į’os pavergimo
‘plebiscito’
teisėtu, kadangi
m
70
dus.
Lietuvą. tatviją ir Estiją tuo
Neapolio miestas Italijoj. pa-,metus pakilo nuo 10 iki 70
Vokiečių radijas praneša,
Giliausia pasauly kasykla
met buvo okupavusi Raudonoji žymėtas keliais žiedais, dabar Šarkių svarui,
autorius atpasako- yra netoli Berlyno. Ji turi
kad Vokietijos militaristų
armija.
yra bombarduojamas iš oro die-: Svaras arbato: 900 mar-j ja Toliau
vokiečių karą su sovie- 4,175 pėdų gilumos Tenai
tarpe vyraujanti nuomonė,
“Tačiau balsavimai, kuriuos ną ir naktį, nes iš to uosto f*i»-!kių.
šis žemėlapis parodo Tunisi- jOg aliantai mėgins daryti
tais, apie tautines vyriau- kasama druska.
jisai turi galvoje, buvo ne ple- štai siunčia daugiausia pagalbos ; Vokiečių valdžia savo mai --bė? susidarymą Lietuvoje ir
j°s frontą šiaurės Afrikoje, kur Europos invaziją iš Vakarų
biscitas, o vadinamųjų ‘liaudies saviškiems Afrikoje. Kiti Itali- kės kursą nesenai yra skai-!vokiečių
pradžią, 1 Giliausis šulinys yra Mis- dabar siaučia dideli mūšiai. Vė- būtent, iš Atlanto vandenypradžią.
----- --1-. kad vokie- souri
----- • valstijoj. Potsdamo
------ I5o™5«,
kaip
seimų’ rinkimai. Ir per tuos jos miestai irgi prašyte prašosi' čiusi 40 centų Amerikos pi-1 Autorius okupacijos
nurodo,
kavomis pažymėtos amerikie- __
no> o---------ne perBalkanus,
Bai
rinkimus nebuvo nei kalbos bombų. Ir jie gaust kai ateis lai nigais.
į čiai pašalino Lietuvos vy- miestely. Jis turi 5,500 pėdų^’M- nacių ir britų armijų pozia skelbiama iš Izmdono ir
apie tai, kad ‘atstovai* turėtų kas.
i šitaip markę vertinant, riausybę ir atsisėdo patys gilumo.
rijos.
VVashingtono.
ti

Vadinasi. Mr. Clapper
tiki. kad Pabalčio kraštuose,
taigi ir Lietuvoje, bolševikų
durtuvams ir tankams ją už
ėmus, galėjo būti PLEBIS
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NACIAI TOKIE PAT DESPOTAI,
KAIP IR BOLŠEVIKAI.
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LIETUVIU

AMERIKOS
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KRUSZUI JUBILEJUS.

GYVENIMAS

Subombarduotas Dega Japonų Orlaivis

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO
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Patekti Rusijos Valdžion Rei*
kštų Nirtj Lietuvių Tautai

Į “Sekasi, ktrip prieš vėją
»
•
'pusti,” tarė Bubnis. “Yra
Vasario mėnesio L.:;...-"'keliatas
priežasč-iių. Viena,
goję Lietuviu Auditorijoj, tad nesiskaitoma su žmonė
TOKJ PAREIŠKIMĄ MR.Ii dence and free nailonai devekuri randasi Bridgeporto ko mis. Antra, kad darbas bu
ANTHONY EDENUI PA lopment, in aceardanee with
lonijoj. netikėtai sutikau sa
vo
atšauktas
ir
paskui
vėl
DARĖ AMERIKOS LIE principles of the Atlantic Charvo seną draugą, Juozą Bub
atnaujintas.
O
trečia,
tai
Icr.
TUVIU TARYBA.
nį. Tai buvo mudviejų pas daug gadina baisiai nepasi-;
Lithuanian American Council
kutinis pasimatymas, nes
Anglijos Užsienio Reikalų
sekęs
Auksinis
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Mediniai Stebuklai

štą. Hitleris užėmė Austriją.
Versalio sutartis subraškėjo,
nebuvo kam ją apsaugoti.
1 Hitleriui buvo duotas laikas
tinkamai pasiruošti apsigin- ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VIN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI
• kluoti. Didelės, atrodė galinParašė: Kazys Boruta.
. . gos, valstybės stebėjo tą vis
įdomesnės išr aukos iš gen. pranta ir užjaučia mažesnes galima buvo paliuosuoti ir ką, bet rimtai nereagavo, j
(Tęsinys)
sekmadienį baisu būdavo ir į bažnyčią užkonsulo J. Budrio kalbos, tautas. \ iso to tikslas buvo grąžinti \ okietijai virš aš- pagaliau, staiga brutališkai
rp
.
.
,
.
.
,,
eiti.
Ne savu balsu siautėdavo ir visa Dievo
pasakytos Brooklyne
laimėtii simpatijas, .migdyti tuonis šimtus taip vadinamų tapo užpulta Čekija, ir jos
Tą storąją knygą su stebuklų, įur asais
švaistydavosi
bažnyčia pamažu
šių metų kovo 21 d.
valdininkų, niekas negynė! Ar visa tai klebonas rengėsi išslysti j yys P ją n ' '„raHėio tnštMi Tai nasfehėip; klebonas
pasaulįį ir patylomis stengtis “paskolintų
i ----- nors nepiliečiai. ak- nepadrasino....................
Išgyvenau Klaipėdos kraš atliuosuoti kietai užrištus kurie, treike dalyv
m
mazgus. tingai s
te be peitraukos keturis me Versalio sutarties
neilgam
*
»
*
aprimimo
tus. Pamylau jį ir vėliau, gy
plačiai
. ..
žvilgterekime
kas ,buvo nuprastuose
k;laFultl.a patrijotinė
vendamas arti jo, iki pat
jotinė
atvykimo į Ameriką., aty- daroma Klaipėdos krašte.
“
Heimatbund.
” Ji praslinkus po Čekijos ūžė- tiek maldininkų karštas maldas, tiek kle- arpo, kaip pasiutusius šunis, kaip kruvi
džiai sekiau jo gyvenimo Piimiausia, kai tik Bei hitas £a. J ,
nus žmogžudžius, nes jie užmuša žmogaus
pulsą ir nekuomet nuo jo
sielą... Sakau aš jums, nelaimė tiems na
nenutolau. Praleisdavau ten
mams, tai pastogei, po kuria bent kartą at
visą savo liuoslaiki bei ato:
silankys nors vienas tų prakeiktųjų!
togas.
Tiems prakeiktiesiems nereikėjo nei lanskolon
)
Kopos su žvejų kaimais, o kės (ir tos pačios
1*1 x •* 1 i 1* 1* P
* ^lx* *
,"1.-1* ? kvtis po svetima pastoge, nes jų buvo be
ypač Juodkrantė, buvo ma pai duotas Klaipėdos miesto
1 net sutaft
rašalo isdžiuvi- kilant iš stebuklingo šaltinio, o netikėliai vejk kiekvienoje šeimoje. Prasidėjo tada
no mylimiausios poilsio vie- bei apskričių savivaldybėms. V ; • turė J įi ne viešu r”?’
-^nkuS 11 ka’° ant visų kryžkelių pradėjo, saukti, kad tai vaįdai, nesusitarimai. barniai visame kraš;s
xlsUI
luie
.
1
0
jei
ne
viešų.
laivus
j
Klaipėdą.
yisų užkrečiamų ligų šaltinis. Teko tuo su- te ka mynas su kaįmVnu negalėjo sugytos. Mėgdavau iš Smiltynės
tai slaptų savo narių. Po žur_
*
. .
sirupinti
ir klebonui. Jis įsake padaryti lvent i, brolis gu broHu; tėvas su sunu~i?
observuoti Klaipėdos uostą.
Mat, Vokietija tikėjosi, nalistų bei prekybos agentų
Tačiau ateis galas ir jam.
vaikais. Visas kraštas sujudo,
Kitoje marių pusėje prie kad nežiūrint kas ta kraštą priedanga siuntinėdavo sa- į Apsvaigęs laimėjimais, jis tam šaltiniui rentini ir ligoniams leisti mctina
tiktai
semti
vandenų
Bet
ir
tai
nepadėjo,
bartum
p
ac
jCgtas širšių lizdas. Pasipylė
krantinės kraunami laivai. valdys, savivaldybės vis liks vo inspektorius.
,V1S$ Europą pa\ertė į ašarų
nes
gandai
jau
sklido
iš
kitos
puses,
'
1S
!
proklamacijos,
atsirado iš kažkur agitatoKiek jų? Vienas, du, toliau vokiškos. Aliantu atstovai.
pakalnę. Šimtus milionų
*
placiau ir atkakliau nustelbdami stebuklų
kurie viską su dumblais maišė, kurstė
dar keli. Tik prie krantinės atvykę kraštą perimti ir jį
?'
J žmonių padarė nelaimimi gandus.
—14; gi dar pusė tiek ant valdyti, tų “pardavimų” ne. prieš kunigus, kad pagaliau ir klebonas,
Tokių inspekcinių kelio- gaiš; pakurstė ir užkrėtė ir
b" Dieyogalos klebonui,
Kazimierui pametęs viltį Dievuje, kreipėsi prie policireido laukia............................
savo eilės. Lainių
rezultate
Vokietijoje
pakitus
panašiu
keliu
eiti.
Beti
tvnnejo ir i tai nereagavo.
vai iškėlę Įvairių įvairiausių rrancJuzu isįla llž ka?eivi. sirodydavo serijos straipsnių gį savo tautai neatnešė to, Į Kubihunui. visai nesitikint, daug rūpesčių Jos kad tuos neklaužadas sutvarkvtu.
padarė Purviskių Stebuklingoji.
.
....
vėliavų, iš gana tolimų uos nes nuomos nemokėjo: ta apie vokiečių priespaudą, .ką jai pažadėjo,
i Ypatingai visokį prakeiktieji sukrusda. .
T•
tų.. Ant kelių laivų ir Lietu čiau kuomet tose pačiose ka autonomijos laužvma. lietu-! .. ,.
V.
jvo prieš Gegužės Pirmąją, tarsi tai butų jų
vos trispalvė plevėsuoja. Ne reivinėse buvo patalpinta vių nekultu! inguma ir pana-1 šiandien minime tik Ue-i Tiktai Vincas Dovinė visai-nesirūpino sa- Velykos ar pragaro karaliaus prisikėlimo
‘ Lietuviu valdininkai irdąbes -^ Rla,pėdos
šimtai, bet jau tūkstančiai Lietuvos įgula. Klaipėdos šiai.
vo stebuklinguoju kuriniu, tarsi tai ne jo diena, aplipdydavo tvoras atsišaukimais,
darbininkų linksmai rita Lie miestas iš Lietuvos valdžios veikėjai buvo pašiepiami. ikrasto atplešimą. Bet visa į prašmatnių rankų darbas butų buvęs ir ne medžius prikarstydavo raudonų vėliavų, o
Lietuva dabar kenčia po
tuvos sviesto bačkutes, neša pareikalavo nuomos po 10.’.Hitlerio
jungu. Jau artinasi jam suteikęs nemirštamą garbę stebuklin- kaitą net mėgino su tomis vėliavomis ir
kiaušinių dėžes, linų,. miško
000 .„u
litų uicKiuK?,
metams, n.uxi<j
kurią teko
,
LCA.V
vrt
faktai
buvo
nuiosalas
jo
— prisikels go dievodirbio. Bet ta garbė buvo didžiau- pragariškomis dainomis pereiti per bažišdirbinių. degtuku n aaug mokėti visą laiką. Aliantai domi signatarams. Tačiau Lietuva galybei
su amžiais lietuviš- sia jo nelaimė, nes ji vėl išplėšė kūrybos nytkaimį. Ir perėjo vis dėl to ta šėtono veiko kito.
meilę ir pavertė jį amatninku.
slė! Ką galėjo padalyti pora policininkų.
savo politika Klaipėdos kra- nebuvo susilaukta tinkamo ka Klaipėda! Budėkime!
što atžvilgiu nuostabiai pa- įvertinimo, kadangi jų už-j--------------------------Statulų užsakymai, Dievo Motinų, Ru- jeigu pusė valsčiaus susirinko? Bet už tai
Man teko matyti Batumo, dėjo ir per visą laiką toliau duotis buvo saugoti statutą ĮVAIRUS PATARIMAI. pintojėlių, šv. Izidoriaus Artojo, už kurį kitais metais raitos ir pėkščios policijos
roti, Novorosusko Daireno, padėdavo Vokietijai.
ir ginti klaipėdiečius nuo
angelas su jaučiais aria, o jis pats atsiklau- buliai atvykdavo prieš Piimają Gegužės,
Tsmgtauo, Sanghajaus,
Visiems žinomi motyvai Lietuvos, o ne Lietuvą nuo Nusideginus arba nusišu- nęs meldžiasi arba sėja. šv. Kazimiero ka- ki ėsdavo visą kraštą, rankiodavo klebono
Hongkongo, Singapūro ir dėl kurių tas kraštas buvo Vokietijos. Ir signataru at- tinus. kaiščio paliestas vie-į įalaičio su skaistybės ženklu—lelija ran- įtartus avba šiaip iš pažiūros atrodančius,
daugybę kitų. žymiai dides aiskirtas nuo
nių už Klaipėdą, uostų. Ta Kraštas nevokiška
čiau tai buvo vis svetimi, ne amžių lietuviškas
savo. uostai. Čia gi musų se ledo paprastas
noji, viena iš seniausių, bet dalykas perduoti
kartu ii- jaunutė, tauta per
aliejų sumaišytą su kreidos rytojų plaukė iš tolnhiausių kraštų, kur tik kas nemažo rapesčio sudarydavo klebonui
kelis metus padarė stebuk
gandas pasiekdavo apie Purviškių Stebuk- bet klebonas, nors ir žilti pradėjo iš to suVienok per trejus metus
Jeigu tokia padėtis buvo. milteliais arba kalkėm.
lus. Klaipėdai ir jos gyventolingają, o siekė jis labai toli,—Vincas Do- sikrimtimo. nieko negalėjo naujo sugalvonuo atskvi imo kraštas buvo demokratiškos
\ okietijos
rv<xi <xn<xuvi<xvo i -. z-v r «x
jramia
kuris laikuose, ar bereikia įrodi- , . ...
t- tuoj rei virie dirbdavo juos,- didelius pinigus imd«— ... \ gk«— ėjo peimek, ir dcl to nepasiseki—■
buvo nepasiekiamu idealu. valdomas francuzo,
vo ir smagiom pagirom kartodavo savo mo pasidarė viskam abejingas, nes matė.
’
viską. kad netik butų nėti, kad Hitleriui įsigalėjus akiaDaužveržti aukščiau
Gi štai mes dabar jau pasie- darė
.
žaiz dievašmeižišką priežodį: “Tu, Dieve, ma- kad vėjais nueina ta graži pradžia,, kuri
kėm Karaliaučiaus uosto išlaikytas krašto vokiškas ta padėtis pasidarė dar bai- dos ir šauktis daktaro pa ne sutvėrei, aš tave padariau, pardaviau ir galėjo ji iškelti ir padaryti ne tik pirmuoju
trafiką.’į iiž Vienų kitu me- elementas, betgi dar sustip- sesnė. Čia jau prasidėjo at- galbos. Tuo tarpu nuolatos pragėriau.”
pamokslininku vyskupijoje, bet ir suteikti
tii
rinti vokiskumą
vin grąsimmai.
tu hiitiimpm
būtumėm Ii
jį lontrvaf
lengvai nrapra- nntl
voKisKumą impoituodaimpoi
reikia spausti laukan kraują.;
Tas
nelemtas priežodis gal butų ir pra- jam nors dekano titulą. O Kubiliūnas dar
viję. Atrodė jau, kad naujo- vo valdininkus bei mokytoHitlerio valdžios peremižudęs vėjavaikišką Dovinės galvą, jeigu toliau siekė, tiktai neteko patiekti,
ii Lietuva suprato Mindaugo Jus. Jo politika buvo aiškiai mo dieną man naciam teko Jei pasitaiko užsinuodyt. i ta galva nebūtų buvusi po užtarymu Dier!
yj
ir Vytauto klaidas kurie ne- provokiška ir tiesiog demon- patirti daug -malonumų tuoj reikia šauktis daktaro.! vogalos klebono, Kazimiero Kubiliuno. „
\
•
buvo ivertine juros reikšmę, stratyviai
prieš-lietuviška, Karaliaučiuj. Kažkas skam- Kol jis pribus, reikia išvem smarkaus pamokslininko, per kurio pa- Pagaliau, savo nekurtuoju
kurmiu są
ir dirbo išsijuosusi, kad Lie- nukreipta tiek prieš pačią Lino telefonu į konsulatą, ti. kutent kuo nors gerklę. mokslus nuo garsaus ir griausmingo bal=o
balso 1
ine ir atėjo klebo’ Į. n.cas
luvo- trispalvė laivais butu Lietuvos valstybę, tiek prieš klausdamas ar jau susidėjau Reikia išgerti šilto vandens ne tiktai
pasenusios moterėlės susigraudinKubinunui įj pagalbą, bet tas vejavaiišnešiota po
ir pamestas, negi jam
po tolimiausius pa- vlefc°s gyventojus lietuvius, daiktus. Kitas vėl skambina su muštai da, arba žalią kiau davo ir pravirkdavo, bet ir surambėjusius. .1.>’ a ? e.'° neštas
n,e?.
Tas asmuo, pats francuzas, teiefonu nakties metu. neva šinio baltymą.
sauho kraštus.
tikėjimui užkietėjusius, ūkininkus prakai- UKO
<jalykais uzsimti? Nora ir jo
nepriimdavo
patarimų iš draugiškai perspėdamas—
tas išpildavo
■ Paausiai Jau buvo pražilę ir kakta raukšlePrancūzijos atstovo Kaune “laukite svečiu per Tilžės
Bet ir tai nieko nepadėjo. Rambus ūki- mis pagota, bet vis dar leido savo lengvą
rakštimi,
Grupėmis ir pavieniai, ir net su juo dėlto susipyko, tiltą. Sakau: “Ačiū. Vaišin- Užsinuodijus
ninkai.
vos spėję nusimesti kareiviu mili- gy™"™?- kai!' veją pro pustus. Tarytum
kaip j šventą žemę. lankėsi Pastebėjęs karininkus ar pa- trumas yra musu tautos ypa- reikia greitai išgerti sodės
nes, sušaudę per baisųjį kara Dievą', abe- P.e’,zc"g?s P*"?*? k^zelj visus gyvenimo
lietuviai Į Klaipėdos kraštą. gelbininkus draugaujant ar tybė. Busite tinkamai sutik- tbicarbonate of soda).
iinaai o-alvaš nurtp*
iiehaitus išmėgino ir nieku daugiau nesi.Grįždavo iš ten pilni entu simpatizuojant lietuviams. L’. “O ar žinai ka= kalba?
S-SSSSEhš
U
žsi
n
u
od
i
jus
a
1
kai
i
n
i
n
ia
i
s
ziazmo bei pamilę jį. Su siųsdavo juos atgal į Fran- Adomas. ’ “Dabar suprantu,
daiktais, kaip grybais, reikia
Klaipėdos kraštu Lietuvai cuziją.
atkirtau. Visa žmonija senai tuoj išgerti rakšties; geriau
atėjo šviesesnis gyvenimas,
Nors Klaipėdos kraštas po progresavo, sukulturėjo ir sia raugintas pienas.
"ss ■s.sss' .s™11“”
daugiau viliojanti ateitis.
1923 metų sausio mėnesio į- nakties metu netrukdo kinimus. Iš penkią pirštą reikia pradėti.
Šamas km
padary dami
vėi
* * «
’.-ykių buvo lietuvių rankose; tiems ilsėtis. Bet tu, Ado- Pirkit Karo Bondsus ir Štam
Ir musę ūkininkai. vLsrskai nepaisydami neju{iomis iJnvkda,i,as, kaip ir pasirodyKla’pėdos kraštas, kuo- noi's Aliantu atstovai, kariai nias, taip ir pasilikai nekul- pas. Kas savaitę įdėkit į juos
Dievo
balso, griaudžiančio bažnyčioje a - damas. Iš ankstesniojo nenuoramos liko
met Lietuva ji gavo. Vokielaivai apleido Klaipėdą turingas. * * *
nemažiau kaip dešimtą savo
sisegę
kaklus, puolė į savo apleistus lau-|tik (1
čios ak ir
,iežuvi
R
lijai nepriklausė. 1928 metų vasario 19 d., tačiau de jure
uždarbio dalį.
kie.
užmiršdami visą
Dievo pasauk
Su vjska niekajs paęerpdavo ir r
Hitleris atgavo Saaro krasausio 29 dieną Berlyne tarp iis buvo perleistas Lietuvai
paversdavo ir net pats savęs
tais dar pusė bėdos klebonui buvo, tie bent nepasigailėdavo.
Liietuvos ir Vokietijos buvo <*aug vėliau ir tai sąlygomis,
tylėjo, bet ir tokiu netruko, kurie bevilt:šGloseckis Gauna Medalį
pasirašyta, gi 1929 metų ba- kurios Lietuvą suvaržė ir neUžklydo iis pavakare ir pas Dievogalos
kai dairėsi po laukus, nežinodami nuo ko
landžio 24 dieną ratifikuota lojaliam r-aivalui suteikė gapradėti ir kažko laukė... Prieš karą buvę kleboną. Norėjo pajuokauti ir kiek pra
“Sutaitis su Vokietija sienos prnybę kišti lazdas į valstyramiausi žmorės, dabar pasidarė didž’ausi blaivinti susirūpinusį savo mietelių, klebodalykams sutvarkyti.” kuria b.nio vežimo ratus,
triukšmadariai, jų pilna būdavo mitinguo ra. kurio visa širdimi neapkentė, bet vieną
einant ir Vokietija iš savo
įvairių piovokiškų grupių
se, susirinkimuose, amžinai iie būdavo ne kita burnelę išmetus, i ei kals paki ypo visai
j usės natvirtino šį kraštą peticijos visuomet rasdavo
patenkinti, kažko visada širšdavo. o jau į kitą pusę. Tik jo imagus, niekada nenusi
siCTsatai uose advokatus ir
esant Lietuvos įibose.
kunigui nei prasižioti neduodavo. Su ta:s menantis veidas gudriai švp-oiosi ras kle
užtai ėjus. Krašte tiesiog ne
ir Kazimierui Kubiliunui daugiausia var boną seklyčioje piie kleboniškosios, kai
įmanoma
buvo
pereiti
prie
go būdavo, nes jis mėgdavo ne tik iš saky rus:leidžianeia sau’e liūdnai švietė platus
Vokietija visuomet vedė >io ma!aus gyvenimo. Nemaklos griaudėti, bet nepraleisdavo progos ir klebono veidas.
geią diplomatinę politiką, temos lanko- dirigavo ir da
Tai buvo gegužės piimosios išvakarėse.
ant statinės užsilipti. Tiktai čia, kad ir
gudrią finansinę politiką ir lė vi. ką, kad kiršinti vieti
Per
visą kraštą ėjo mitingai, griaudami
dvasišką asabą, kaltais už skvernų nu
puikią propagandą po visą nius gyvento ius prieš Lietu
traukdavo ir apstumdydavo. Tada piimą klebonų valdžią, ir ju aidas net nesmagiai
pasaulį. Nuo pat Versalio su vą i?- kad politinė mažo kraš
atsiliepdavo Dievogalos klebonijoje. Tai
tarties Vokietijos tikslas bu to atmosfera butų visą laiką
švento vakaro lengvose sutemose neramiai
vo naują Vokietijos respub užnuodyta.
ATEITIES MŪZA.
niaukiojo klebono mintys ir. kaip į ežerą,
liką atvaizduoti atsipalaida
(Pairai Aspaziją).
Nepraė
’
o
nei
dviejų
mė

skendo
vėjavaikio Vinco Dovinės gudrus
'.rasią nuo buvusio imperijos
nuo
krašto
perėmimo
.žodžiai.
“
Sakyk
man,
iš
kur
keliauji?
laikais karingumo ir_išdidu- £/ y
Kur tavo, dievaite, namai?
' —O ž nei, klebone, nieko nebus be antmo. Tuo tikslu neatidel.oda, , j?kil
t'suot>is
10 stebuklo! — pasakė
klastingai
prisi
Kur
liaurai?
Kas
tau
atnašauja?
ma ji11 sudarė draugingiau
draumneriau- oolitinis streikas. ų,
.
rna
merkdamas.
Tas strei
Kodėl apsiiėdžius juodai?”
sias sutartis su savo kaimy kas pas’aptingiems rengė
Klebonas pažiurėjo i truputį įkaušusi
nais. Ji viena iš pirmųjų pa jams nepasisekė ir po kelių
Jos atsakas, nešamas vėjo,
meistrą:
rimtai kalba ar juokauja? Tas
skyrė į naujas Baltijos vals dienų buvo nutrauktas. Tuo
Atskridęs prie mano ausies.
vėjo pamušalas visada su visokiomis išdai
tybes ministras. Jo- spaudo jau po to štalhelmo organiTvirtai, nors ir liūdnas, skambėjo:
gomis.
Todėl tik klebonas liūdnai palin
je laiks nuo laiko pasirody zacija. vadovaujama iš Til
“Aš—mūza skaisčios ateities.
gavo
galva:
davo draugiški vedamieji žės atsargos kapitono AmoVainiko man niekas nepynė;
—Negi mums. nusidėjėliams, pane meisstraipsniai pilni supratimo no. bandė organizuoti suki
Aš
skurdo
krašte
gyvenu,
rai,
galėtų Dievas tokią didelę malonę pa
ateirr.udų tautu tautinėms limą. Tie žygiai nepavyko.
Bet
naują
skelbiu
jums
gadynę:
rodyti ?
aspiracijoms: kadangi vo
Aš
darbo
dievaitė
esu.
”
"
♦
*
*
O Dovinė, tiktai šyptelėjo ir atsakė kle
kiečiu tauta pati kenčia nuo
bonui:
(Bus daugiau)
Julius
Janonis.
Streiku pasiremiant mums
pralaimėto karo, tad ji su

Klaipebos Krašto Nuo Lietu
vos Atplešimą Minint

nnjnitn:

.T<XIIR>

čia

yra

parodytas

Gloseckis

japonų

pris^tra

iš

(dešinėj

Hillsboro,

skraidyklą
už

tai

III.,

Kiskos

pusėj)

puskarininkis

kuris

smarkiai

saloj.

Vice-admirolas

Andrius

subombardavo

Eletcher

medali.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

bet buvo atmušti abu kartu
ir pasitraukė palikdami 400
lavonų, dvi kanuoles, vieną
tanką,
23 kulkasvaidžius ir
(Gautos požemio keliais.)
24 ttokus su visokia karo
ŠIAULIUOSE STINGA matyti, kad vokiečių “darbo medžiaga.
GYVENAMŲ PATALPŲ. Įstaigų” pareigūnai kontroVokiečiai buvo pradėję
Kaip ir bolševikų laikais, liuoja, kam maisto kortelės smarkų puolimą Žizdros
Lietuvos miestuose pradėta '■ gali būti išduodamos, o kam kryi timi. Žizdia guli už 38
gyventojus
“suglaudinti."o . ne. Visi tie. kurie maisto mylių i šiaurės rytus nuo
t y. privalomai apgyvento-J™ P."''er- Briatifko, bet ir šitas jų žy
dar- gis susmuko. Rusai sako,
li svetimuose buS. Pav.,!^‘ k“™”®™ vykti
vyk“d
kad per 4 dienas priešas čia
Šiauliuose vienam žmogui kams 1 Vokietiją.
neteko 7.000 kareivių, 140
leidžiama daugiausia 9—10 MEDŽIOTOJAMS REIKA- tanku 52 kanuoles, 102 kul-'
ketv. metrų ploto. Butų rtoLINGĮ EGZAMINAI,
ir 37 martarų.
ka atsirado todėl, kad miesT. ,
... .... , , kasvaidžiių
Pietų fionte, taip Donecoį
tuose daug patalpų užimta Lietuvos laikraščiai dtelir
Dniepro upių, paskuti
vokieeių karo ligoninėms ir ?a kaj!
medžioti duoniuose
mūšiuose krito 52.000
kitokioms įstaigoms. Net dama .tiktai tiems, kūne pne
daugelis gimnazijų negali voiuectų generalinio komi- vokiečių, rako Maskva. Paė
vokiečiai buarba visiškai veikti, arba sanato išlaiko atitinkamus mę .Be’goro^a.
veikia tiktai dalinai, nes pa- egzaminus.
Kokio pobu- vo jau persikėlę ir per Dotalpos užimtos kitiems rei- dz'° >Ta šie ‘ medžiokliniai neeo une. bet rusai sakosi
izoiomc
egzaminai,
laikraščiuose nuviję juos per upę atgal.
_________
i nieko nepaaiškinama.

Penktas Puslapis

Naikina Japonų minas

Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos

W

•

.J

.•

Nestreikuoū.
Mėgins dar 30 dienų derėtis
su kasyklomis dėl naujo
kontrakto.

PAJIEŠKOJIMAI
------

Pajieškau pusbrolio .Juozo I.uckaus,
Vilkaviškio par.. Suvalkų kaimo. Pir
miau gyveno New Yorko Brooklyne
ir dirbo prie kriaučių. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu:
(11)
Antanas IViltrakis,
95 Kalis avė.,
Oakville, Conn.

Angliakasių unija nutarė
minkštumų anglių kasyklose
gimimų ir pažįstamų
stieiko da neskelbti. Mainenuo Luokės parapijos, Telšių apskri
riai sutiko tęsti darbą per čio. Mačiau laikraščiuose kad prie
visa balandžio mėnesĮ, tikę glaudose žmoneliai prašo lietuviškų
damiesi, kad tuo tarpu bus
"alima
SU kasyklomis SUSI- mane.
Louis Ellyes.
(15)
nau o kontrakto. R 1 Box 12iB’ Ort-on city> Orctarti dėl natrio
Senas kontrakta- baigiasi AŠ, Jonas Stravinskas, (Lietuvoj
Mainprini jįeškau
lnanc vadindavo
Stankevičiuku), pakovo 31 diena. lViairieriai
Andriaus ir Petro Karpalavinori, kad darant nauia kont- cių ir Antano Lisausko, kuris čia va, „l..,,
—.. K,,.,, ».,).nbn ..I dinasi Lithkaifcįkiu. Visi iš Suvalkijos,
Idktą liems butų pakelta ai- gtarapolės apskričio, Prienų apyiinga po $2 Į dieną. Jeigu ne kės. Meldžiu jų pačių atsišaukti, arba
Varo laikas ir pramonei ne- einančiųjų
man pranešti
šiuo adresu; apie
Johnjuos
... Strer.g,
(18)
butu taip reikalingas kuras. R. F- n. 2, rox ig, Thomaston, Ct.
tai iau šią savaitę 450,000 ben-HUR.
angliakasių butų metę dar- istoriška apysaka iš Kristaus lai
kų. Paraše Lew \VaIlace. 472 pusi
bą.
i Kaina
.......................................... >2.00

AMERIKOS
KAIP PADAROMAS “LAI NEI BUŠŲ, NEI TRAUKI- DAUrtUMAS
NAMŲ NETURI VANV DENS.
SVAS NORAS” VOKIETI NIŲ—REIKIA VAIKS- i
JON VAŽIUOTI.
ČIOT PĖSČIOM.
_
, .
'

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.
.
. -...
tk-

Jonui RenuclUi. -- l.aoai
ačiū
už. ®gražu
laiška.
linkė..
. . limus ii' pinigus.

IŠRADIMAI.
KEL1ATOS RUSIŲ GYDUOLĖS,
kurios stebuklingai pagelbsti nuo

b&įrių Ligų užpatentuotos
Cenzo Biuras kuris 1940
U. S. A. Turėtų rastis koznoj Lietuviu
šeimynoj.
metais darė šios šalies gy’---------------------------------------------------------- 1 NO. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO
ventoju ir tuitu surašymą,
(for Tooth Ache Irntation and HardPetronėlė Lamsargienė
eriing of the Gurus).- Prašalina užsidabar tik paskelbė gyvena-'
i
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, vietryjimą ir sustiprina Smegenis
. „amu* statistika,
. ..
.
muju
i ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
Pasi- Nuotrauka parodo amerikiečius naikiinant japonų minas
turiu Gaiinęa Gydymo Mosti pus. Apsireiškus nesveikumui tuorcdo- kad vidutinis narnu' Guadalkanalo saloje. Vaizdelio tolumoje matosi didelis spro 1 Taipgi
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius jaus pavartok Miracle M. J. S. Ointamžiu? 1940 metais buv0 gimas.
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą ment for Tooth Ache. Suėėdysi dan
patarimą ir busit, oatenkinti.
(-) tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Madaugiau kai„ 25 metai. Iš
PET. LAMSARGIENĖ
kiekvienos dešimties namų. NACIŲ ORLAIVIŲ GA c-uzų Guianos vyriausybė re 1814 S. Water SU Philadelphta. Pa NO. 52.0cNUO RHEUMATIZMO IR
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran3 neturėj0 viduje vandenio
MYBA SUMAŽINTA
zignavo. o susidaręs jos vie NORIU DARBO UŽ GASPADINŲ. jkose,
Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
4 neturėjo nei toiletų.
VIENU TREČDALIU. ton komitetas pasiskelbė at Pusamžė moteris pajieško darbo už nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldyįp gaspadinę prie blaivaus vyro. Norė- mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00.
nuo vichvninkų
1
rv
ji čiau ant farmos arba mažame mies-| NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE
Ant farmų šituo žvilgsniu Kaip sako žinios iš Švedi- simetąs
remsiąs generolo Giraud o teiyje.
Mrs. v. m.,
U5) nuo Old and Fresh Sores. šita Mostia
esą daug blogiau. Ant far- jos. tai orlaivių gamyba Vo vadovybę
311
So.
Loomis
st.,
Chicago.
IlL
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie
Afrikoje.
turite senas Ronas, kurias Skauda ir
nių iš kiekvieno 100 namų kietijoj sumažėjo lygiai ne
I
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus
J
IEŠKĄ
U
FARMOS
tik 18 turi vandens viduje ir nu trečdaliu. Pirma Vokieti- ANGLAI NESUTRIUŠKI
Su gera žeme, sodnu, mišku, trio- bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo
tik 11 turi toiletus.
jos fabrikai pastatydavo
NO JAPONŲ.
bėsiais, gyvuliais, ar be. Prie upelio čių, Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą
,
i, ,
j
ar ežerėlio. Cash, jei bargenas. Apra- Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų
Kas penktas namas 1940 3.000 orlaivių per mėnesĮ, o
Burnoje arba Nesėje, bile užsivietryZiniOS SaKO. Kad anglų ge- šykite viską. Priežastis pardavimo? jimą.
Nudegimą, Sumušima, Skau
metais buvo reikalingas di- dabar pastato tiktai 2,000. nerolas Wavell, kuris ketu- b©x 31, šo. Boston, Mass.
(i6> dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,
džiujų pataisymų.
nes trečdali fabriku suardė ris kartus bandė sutriuškinti
ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi EgFarma Parsiduoda
zimą, tai pažymėkite, Speciališkai
Daugiausia
naujų
namų
Anglijos ir Amerikos bom- japonus Mayu pusiasaly,
Norman Thomas sako, kad Ru$Ol Tik 30 Mulių
50 akrų farma, gera žemė, bėga Pranešimą gausite, šitos mostis, tai
buvo pastatyta tarp 1920 ir banešiai.
prieš Vėžio Ligas.
tai butu kraštutinis totą- >
011
Buimoje, negalėjo savo tiks upelis, yra miško, 5 kambarių namas, Ginklas
3 karvės, farmos įrankiai, arti miesto. Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.
iitarizmas.
Nuo Smolensko. 1929 metų, būtent 8,515.lo pasiekti. Dabar kovos tu Kaina, $1.800 cash.
Šalti orai ateina ir jie atneša daug
(14)
FRANCUZŲ
GUIANA
264.
Nuo
1930
iki
1940
metų
ligų.
Bukit pasirengę apsigynimui.
Kongresą n y ra jne*—t-a s va- Pietų fronte krito 52,090
rės sustoti, nes ateina lietin Kirmans, Kayderos Hotel.
Geriausias ginklas apsigint tai M. J.
ATSIMETĖ
NUO
Saratoga Springs, N. Y.
naujų
namų
pastatyta
jau
dinamas Austino-Wadsworvokiečių,
gas sezonas su potviniais.
Švilpos Miracle Ointment: No. 1—
VICHY.
nuo Dantų; No. 2 ir No. 3—nuo įvai
Bet anglai vistiek atliko 3
tno bilius, kurio tikslas yra
Pereitą sąvaitę rusu ai nu 5.528,096.
Florai Trinama Mostis
rių ligų, paeinančių nuo Šalčio.
duoti prezidentui tokią ga- ja šturmu paėmė vokiečių liReikalaudami Gyduolių siųskite ir
Brazilijos šiauiės iv tų pa- naudingus dalykus.
.
Tai yya saugus vaistas namams, ji
Money Orderį arba Čekį ne
1. Jie užmušė daug ja- gerai veikia sumažinimui ištimmo, Pinigus
li<ĮJis galėtų konskrip- niją ties Duchovščina, tik AMUNICIJOS SPROGI kiašty yra Įsprausta francuprašalinimui gėlimo ir labai persigc- mažiau kaip $1.00. Kurie abejotų-MAS
UŽMUŠĖ
10
DAR

ZU Įfigjknija, f žinoma kain i Pfl—L
čljos R.eiiu imti CTvrliRUS gjr 3Ū mylių j siaurės ryiuS nuo
rianti. Galimą naudoti sų geromis naėt Gyduolių Gerumą tai duodam?
BININKŲ.
tomas isfygas. Pasiųsime 2 Dėžutes'
2.
Jie
Įgijo
daug
patyrimo
pasekmėmis nuo nikstelėjimo, skau- 101
ventojus tokiems darbams, Smolensko. Kaip jau buvo
Francuzu
Guiana.
Jos valvieną
mažesnę. Vartok
tą mažesnę,,».
,
,
,, .. -j
i, • i,
damų muskulų, nubružimų, šalčio
..................
of/iarvlr
ztisiAcvt
Ac? Jeigu
T z.:. mi nebusi už- *
kuriems laisvos samdos ke-; rašyta, Smolenskas yra stip
krutinėjo ir bronchinio uždegimo, ir beatdaryk
didesnės.
Ravenna. Ohio. — Perei- CZ1OS galva buvo AlartiniKO;' apie pelKių Ka.ą.
---- :—
.,^|mc- 3. Jie
Tip užkirto
užkirto japonams paprastai pagelbsti nuo reumatizmo g^nėdintas, grąžink didesnę j 10 dieau negalimi pakankamai r jausis vokiečių atsparumo tą sąvaitę čia Įvyko sprogi- kemisionierius,
admirolas
1
ir neurito skausmų. Prašalina “chig- ».»» *lko’
atitrauksime Itk per.
darbo rankų gauti. Priėmus punktas. Maskva sako. kad mas amunicijos dirbtuvėj, George Kobei t. Kadangi kelią Indijon.
gers” ir panaikina niežėjimą. Geras s)ūQtirno kastus 20c.
(-)
Adresuokit taip:
nuo bent vabalų įkandimo. l>abai vei
Kongresui šitą bilių, valdžia vokiečiai paskui du kartu
tu kurią pastatai valdžiai kai- Robertas aklai laiko.-i Vichy
s
g|iaMnkiantis vaistas nuo kojų niežėjimo
M. J. ŠVILPA
galėtų imti civilius gyvento- giyžo kontratakomis, nore
•e- navo S7.000.000. Sprogimas valdžios, kun eina ranka vieno jlt0 ,ar.„ ,sb>i juokincu (athletes foot) ir paprastai paleng
Miracle Ointment
skaudamas, nuvargusias kojas.
jus. taip vyrus kaip ir mote- (iami atsiimti Duchovščina. užmušė 10 darbininkų.
rankon su naciais, tai Fran- » gem« ner«t*»vmui Kaina .. IRe vina
Broad Str. P. O. A. Bok 73,
Prašome kiekvieną šią Mostį atsa
ris, ir siųsti juos Į fabrikus, ____________________________________________________________ 21________________________ _
HARTFORD, CONN.
kančiai išbandyti.
Mes tikime, kad
jus paskui pripažinsit kartu su tūks
ant fai mų. i kasyklas—visur,
tančiais musų reguliarių naudotoju,
OFFICIM. TABLE OF COHSUMER POINT VALDĖS FOR MEAT. FATS. FISH, AND CHEESE
kur tik yra darbininkų tru
kad tai yra vienas iš geriausių šei
mos vaistų. Neturi chloroformo nei
TIKRAI GERI Į
kumas.
No. 1—Effeefive March 29, 1943
jokių narkotikų ar opiatų ir todėl yra
Pereitą sąvaitę prieš tą
naudingas vaistas naudojimui. IšbanPREPARATAI
dykit ją.. Nurodymai kaip vartot pri
OITY
bilių Senato komisijoj kal
COMMOOITY
dėti prie vaistų. Kaina, 16-oz, punduALEXANDER’S
bėjo CIO vadas Philip Murkąg $1.50; 4—oz, 50 centų; mažas kie
CASTILE
OLIVE OIL
kis
išbandymui
25
centai.
Klauskit
ray ir Socialistų Partijos va
READY-TOPORK
Urno Kainu.
JSHAMPOO
EAT MEATS
MUTTON
das Noiman Thomas. Pasta
5:
FLORAL HKRB CG..
VAR1ETY MEATS k?
STEAKS AND CHOPS
STUK
2 padarytas iš tikroBok 305. Clinton. Ind.
STEAKS AND CHOFS
rasis ŠĮ bilių labai smerkė.
Certer ONRS...............
3
COOKED.BOILED.BAKED,
S
• io Castile muilo.
4
7
AND BARBECUĘD
S
EnC Čiups....................
S
{ V. S. P. Išplauna
Šitoks Įstatymas butų kraš
Sveikata
—
Brangiausią
4
7
S7 Uwj...
Lcm—benetess, freth
I pleiskanas ir visoDried Beta........................ 12
tutinis totalitarizmas, sako
•«
19
7
oitad eNRf. ..........
• kius kitus nešvaruTurtas.
9
Ham
—
tone
m,
wlwle
or
lull..
4
S
19
{ mus ir sustiprina
11
Thomas. Jis reikštų, kad
Ham
—
bone
I
r
,
slkes
..........
3
TNh(nHzls).
t
SVEIKATA
LIGONIAMS
l odą. 50c. už bonką.
S
Ham,
dkas.........................
Ham-butt
ar
slunk
end
..
9
«
9
valdžia gali priversti žmogų
7
tldtr Claps and Steaks..
ROASTS
Kam
—
bonotess,
aliota
or
Pamokins būt Sveikais.
3
S
J ALEXANDER’S
19
C
Mas. traab and and anty.
dirbti tokį darbą, kurio jis
t
Gydymas visokių ligų Šaknimis, •
Ham— boneless, slices____
11
REFRESHING TCMIC
S
pats nenori ar negali dirbti.
Auirmeni iis. Žievėmis. Žiedais, SėkPtaoc or ShouMer—Imm iii.
S
ROASTS
VEAL
} Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų
lr*vuc
ir
Lanais.
Joje
telpa
311
vardą
Pfcnic
or
ShouMor
—
bonotess
19
Tai butų ne demokratija,
7
7
lita Ndt batf, or end ots
visokiu aue-alu lietuviškai, angliškai J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
BouiBon Cobes, Boef Extrxt,
C
8
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias • plaukų šaknims ir Odos gydymui.
bet aršiausia diktatūra, šito
and aR ottier meat ertracts
STEAKS ANO CHOPS
7
Han abata ar kalt.......
litras gy do ir kaip reikia vartoti J 50 centų už bonką.
7
and
concentrates
............
tOASTS
kia prievarta atimtų iš žmo
LsinChops....................
7
1 'Prašau j* <anado« štampu nesiusti I Pasižymi savo gerumu. PrisiunHaa-baRar shankerd.
5
Tonpies..........................
7
Rib Cbojj..........................
6
Spareribs.........................
Kanados doleris dabar tik 80 centu ) l čiam per Paštą į visas dalis Su9
nių laisvę ir pažeistų jų dva
C
mMr Čiups.............
Pils Feet - tone in..............
2
Kaina su prisiuntimu $1.00. Piniems { vienytų Valstijų.
j'-oulder
—
atark
ftait
(piųnic)
7
or
t
■ri StaNt(caMs)...
sia.
The point T»lue ot any
geriausia siųst. Meney Orderiu, arba
tane ta.......................... Į
Cbnck ar
Ka*
7
Sirtaki Stok ar Cbaps...
ALEXANDER’S co.
other ready-to-cat meat
tMipierini dolerį laiške. Adresas: (-1 ;
tat oa) (iroNŪ
Stsuldoi—stauk kalt (pitnic)
item thall be četennined
!
414
W. BRO\DWAY
ROASTS
(i
P iri. MIKALAUSKAS
STEWS AND OTHER COTS
by addint 2 point* per
SIŪLO 100,000 PORTOSmulder—tažrtt hall (Boston ,
{
SOUTH BOSTON. MASS |
(P oO.
140
Athens
Street,
Rutnp and Sirtata-i
pound to the point rakte per
Sattj-tano in..................!

_.
..............
Lietuvos laikraščiai skelLietuvos laikraščiai rašo.
bia, kad esančios išduoda- kad privačiams reikalams
mos naujos maisto kortelės, visai neleidžiama naudotis
C?
i r* faktas ne taip 1*111
L'C
mgeležinkeliais.
I rt -»»1 «n mrv TLeidimai lke’Ai
šis
jau T*O1
reiksmingas. tačiau budingos liauti geležinkeliais duodakortehų išdavimo aplinky- mi tik ūkio interesams.;
bes. Būtent, latkrasciat spę-i Kaune, kaip ir kituose
mitai pabrėžia, kad naujų Uetuvos nuėstuose, nėra jokortelių nereikesią darbo kių susisiekimo priemonių.
įstaigose ’ (Arbeitsamt) re- Autobusai iš viso nevaikšgiatrųoti; tos Įstaigos parei-1 čioja, nes vokiečiu Įstaigos
girnas kontroliuosiąs korte-, neduoda benzino. Todėl vi
lių gavėjus vietoje.
' si gyventojai yra priversti
Iš Šio pranešimo aiškiai keliauti pėsti.

Smerkia Civilia Žmonių Konskripciją

8

s

t

«
t

RIKIFČIU AMERIKOS

7
7
5

aaoa a*) (Tart).
Ti».......
ė— >a»iia

LAUKŲ DARBAMS.

Kuomet Amerikos f ai mė
liai negauna darbininkų, tai
Poito-Rikoje žmonės negau
na uarbo. Todėl tos teritoiijos komis:onierius Bolivar
pasiūlė VVashingtonui parsi
gabenti 100.000 porto-rikiečių Amerikos laukų dar
bams.

t

»ackar

6
7

Packar

ITEWS AND OTHER CVTS

Rūmo and Sirtoin-

Sott)-Bnotass.............

SoarerilB................ ............
*Kk aod Backbonts.......

4

lane in______

6
5

Ftank Meat.

JAart Mta..............

OTHER PORK CUTS

stewsanoother;c«ts

5

VARIETT MEATS

6

4

ta.
and
Hata Meat
tass..............

’iack

Florai Sistemos
Tonikas

-

-a.---

SnafiKS,

MTSSIS,

ar ptaca, lindau
ptaca,itadaf
rMdaR....

HAMMR6ER

Labai geras vaistas pataisymui su
irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu
jums mai'tas neskanus, arba jei var
gina nevirškinimas ir gastritis, ar
esat nervingas ir lengvai suerzina
mas, jeigu skauda galvą ir jūsų mie
tas nesuteikia tinkamo pailsiu, jeigu
kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nu
vargęs ir nevikrus, jeigu turit blogų
kvapų, ap’ i ktą liežuvi arba skaudė
jimą strėnose ties inkstais. Florai
System Tonic j-ms tikriausia suteiks
greita nalengvinima.
Sis Tonikas padarytas iš vienų tik
žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai
suteikia puikias nase'mes beveik vi
sose formose s' ilvio ir inkstų nege
rovėse ir geriausias nuo užsisenėjusio
užkietėjimo. Kaina $1.00 uz 8 oz.
butelį.
(14)
FLORAI. HERR C0- Dept. 5.
Rot 305. CLINT0V, INI?

šlyta, Mace

Kidneys........

Livers ........

Bacea—fiala and Jani

Sueetbreads.
TonpRs

MKATS
(In t»n ar |

lains............. ............
»«» Saasaia.............
bjd Can Cama.............
TcNtad Ham......... ......

MadRaal..............

-tams and Picatcs («lwit
ar tad)---------------".hean Meat............
K ..it Laaf...... ............

m n.
3
7
3

C

12
10
7
7
C
2

'** MrtkaMc « bwtk oiita

MCATS
(In t»n «r i

nrZ.

Pi<s Faat bosetl Cutlets
Potted and OavilciS
Maats .....................

Šautai* ia Cil............
Tamalas ...................
Tonpie. 3etl ............
Tonpie. Lar.S ...........
Tarpjc. For* ............
Jottflie. Veal .............
V.etma Sausaje...........

Alt Othar....................

• O)

f it Backs and Ctata Platės
Mes. rejotar._________

4
5
S

t

VARIETT MEATS
Wns .t— ____ —...
Chinerlims.........
Hearts.......... . .....
Kidneys------------- ---

11

TMjim................... .......

BACON

VARIETY MEATS
trm Mcks.
hrisfctts.

1

leadFat.............. ..............

Grond ifeal and

FAT»

(In any I
Caviar....................
Crabmaat................
FisA Ree.............
Mackerel.... ............

7

*

1

Staets..........................

OILS

CMI

aA

Rems are hard Salami.hard
Cerrelat, and Pepperoni
Semi-dry Saasage: Typical
Rems are soft Salami,
Thoringer, and MorUdeHa
Fresh, Smoked and Cooked
Sausame:
Group A: Typical Rems are
Perk Sausame, Wieners.
Bofojna, Baked Loaves,
and Uvtr Sausai* .
Group B: Typical items art
Scrapple and Tamalts.
Souseand Head Ctoeso
also indttded..........
Rh-

S'#!SS............. ...............

«r l»»).

for a*

Brirt_____ ,
Munstar___ ____
Iknburgtr . ....... ....
OehytiraUd -6rat»4.
Ckih

Iš KRANO IR RONKOmiS

Ory Satrsap Hard; Tyrlcal

CtaMar (Amrica*t) .

Satada IC*okir: Ois
01 l-1*owi;

...________

Gouda...............
Edam...................
S.T.oked
Italian (ail hard vaneliec) |
■ bataa M* Oftcitl Takia V Tralo
t

**rZ

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lieluvi&ko
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visi; mėgiamas ir tikrai
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juo m i bus patenkinti.

Grali (ail hard nrfettas)
Rrocess Cheese.............
Chase Food:________

Šatra
ralisotą. Tka <a*artant
•sąvoką ar«:

Cream Ckeeae.
rhalei. CtaUafe. Ca****b*»t. L*gJ*rxranx, Brie,
Blee.

(Fer a rn*ne>e»e ('.«! ef
(bee«»« »*«• rat’ee'I. e*e
tbe Rej»ąl*tacą.)

BROCKERT BREWING C0.,
TELEFONAS
Worce»»er —S-4334

I»c.

81 LAFAYETTF ST,
WORCESTFR MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbie Rcad,
South Boston, Masą.
Tel. SOUtb Boston 2271.

r*i<n«* wn«4 i *’■**..

I

1
J
3

- sK.y'r.s s s J : »

AXX ALE IR STOCK ALE

SAUSAGE

Cunyk* «1 n«M4

tart*

CHCCSCS-

> arib «( S

4

t*

(Herą** ,
natūrai ctaeetez and
uct« (•*»»• m»nr M pr <
bą «e*|bt » ,
ral

Tena ........
Telbw Tail..
AR Otbar....

3

ivtr,____________

I

S*dipes....
Sea Herrinj

2

BOSTON. MASS

S.S.S »SJS?X«X -r“ r~~~ K ■■

4

rKtblMta...................
?owte .................. .........
Hxks and Kmckta*_____

LNan.

SO

peund of the oncooked item
from whkh it i* prepared if
it is soM wbole. or 3 point*
per pound rhall be added if
it i* cooked ind tliced.

ShRiUer-tatt haff (Boston
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šeštas Puslapis

KELEIVIS, ŠO. BOSTON.

No. 14. — Kovo 31 d., 1943 m.

Šaunus ir Iškalbingi Kailiai

Moterims
P
asiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO

Dovanos 1943 Metams
UŽRAŠYK1T SAVO DRAUGAMS “KELEIVj” KAIP
DOVANĄ 1B43 METAMS, O “KELEIVIS” PRIDĖS
NUO SAVĘS DOLERIO VERTĖS PREZENTĄ.

M. MICHELSONIENfi.

MUSŲ MOTERŲ GYVE Ijau mus žadina keltis, Sai
čio
NIMAS FARMOSE.
eio mes irgi nebijom, ne:

Taigi

prisiųsti

prašom

mums

savo

ar

draugo

drauges

aiškų

.
.
,
musu kunai įdeginti saulė:
Mes tarmei ių moteiys gy- ^pinjuiįaiS- Mes neperkan
venam giaziai. santaikoj. v^jo nUpUstįems veidams jorau.fr ri^spatauja brotepalų. Nėra mums laiko
Knygas prašome
liska meile n pagelba. Musų*^ plaukus raityti, nei piršlite pasiiinkti
DOLERI,
tarpe nėra nesutikimų nei tų nagus pentyti.
NedeTai bus
užvydėjiimų. Mes visos dali vim mes brangiom sukne
namės tuo ką turim. Jei ku lėm. nors mes irgi turim tą
riam farmeriui ištinka kokia patį moterišką norą pasipuo
sirinksite
O
nelaimė, tai visos bėgam gel šti ir buti gražiom, kaip ir
bėti. Pasikeičiam patarimais miesčionkos. Mums irgi pa
ir pamokinimais, išgirdę ką tiktų gražiai pasipuošus pra
nors gero ar naujo farmerių leisti vakarą kliube ar tai
R BUVO
ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
naudai, tuoj visiems apsu teatre. Mums irgi butų malo
"Žemė ir žmcjjtts” yra labai pamo
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, k ūp
kom, kad visi galėtume pa nu pasiklausyti dainų ir mu
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip
i Ias sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai jis
sinaudoti.
kovojo su gamta ir kaip civili ga
zikos. ir susipažinti su nau
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
-.elias
dienas
visų
veislių
gyvtmus,
Kaliu su pavasariu ateina jais draugais, bet musų gy
sių žmonių, vyrų ir moterų.
■kurie gyvena išsimėtę po visą žemės Kaina __
25c.
faimerkoms ir sunkus da - venimo aplinkybės neleidžia
kamuolį? Kain jis galėjo tuos gyvū
nas prastoj savo arkoi sutalpinti I
bai. Nejutom kaip greitai tais dalykais gėrėtis.
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą
žiema prabėgo. Pūslės ran Bet šiandien nemes vie-'
žemę apsemtų ? Kur ras vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
kose dar nesugijo nuo mali nos kenčiam. Visas pasaulis
Panašios knygos lietuvių kalboje
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
skaldymo, o jau žiūrim ka paskendęs ašarose. Verkia
ir kitu veislių žmonės? šitie ir šim iki šiol da nebuvo, čia aprašyta kotai kitų klausimų, į kuriuos nega i i.j. dievus garbino senovės indai bei
laikas eiti sodų “trimint. ’ tėvai, veikia vaikai, verkia.'
atsakyti jokis kunigas, yra nuosaki: i .rijūnai, egiptėnai. chaldai, asyrai,
ir aiškiai išdėstyti šitam veikalo, ••■tuviai barbarai ir tt.; kaip tie die
Mes niekados nesuspėja :•
mylimieji,
išblaškyti
po
visą
į Knyga be ga’o Įdomi. Kas žodis—t:.i vai vadinosi, kur jie gyveno ir lo
aosidirbę pasilsėti. Vien į
faktas; kas sakinys—tai naujas kr kius jie santikius su žmonėmis tūlė
pasauli.
Tačiau
ašaros
nieko!
aigų argumentas griūva. Mokslas ir je Knyga -tanui ir labai užimant.-,
darbą dar nepabaigėm. očri
.'a, yra tikra tikėji. i ų istorija -- .00
mokslas nuo pradžios iki galo.
negelbės.
Mes
turim
dirbti.!
i’ utui.se audimo aodaruo.se . fl 25
iau kitas laukiau.
Kaina
...........................................
25c.
l iek tik išgalim, kad pagel-Į
Šįmet valdžia nori ka 1 bėjus sunams karą laimėti, i
1ST0- Ki. EGI VISA TAI NYKSTA?
mes pristatytume daugiu i Nekurios motinos jau neteko'
Kur nyksta visi tie lobiai, kuri ios
žmonės karia per amžius? Šį intri
pieno, daugiau vištų ir da - savų sūnų. Jų širdžių niekas'
guojantį politiškai-ekonomišką kl su
žovių užaugintumėm. K i n e m a I i n k sm in s.
lei mr žinoti, kaip senovėje lieti simą aiškina garsuis Vokietijos so
n e ž i urin t
iai gyveno, tai perskaityk šitą kn; cialdemokratų teoretikas Kari Kautskurios faimerkos kiau . kaip m .-s ias ramintume. Jų
.ą Iš jos sužinosi kad vyrai tnrė.o ky.
Kaina ................................. iOc.
daug pačiu, o žmonos po 'telis vyrui.
kas mums padės visa tai
šii dies skausmą mes supran
Labai užimami ir pamokinanti kn- likti? Aš gi nuo savęs
. 50:.
ga. Su paveikslais. Kaina
tam ir at jaučiam. Musų paŠioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
Audeklo apda ruošė ..........
75 daugybė
kau, jog mes pačios visRa
širdys dreba, nes neži
straipsnių, juokų ir tt.
su
Puikiai
iliustruota.
Kaina .... 25c.
atliksim. Aš jau dešimts me nom kokių žinių mums gali
BYLA DETROITO KATALI
tų kaip be vyro farmeriau.’u atnešti rytojus. Vienok tu-;
BIBLIJA SATYROJE.
KŲ SU SOCIALISTAIS.
ir visi darbai būna atlikti. įim laikytis ir gyventi. Verk-• merkos taip ir miesčionkos, blogiau, negu dabar. Mokin- ti įdegimą plonyčių valvų _ Dalijant
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
sociali
Detroito
lietuvių
____ netoli
___ r.uo bažnyčio s. knygos
neįsileidžia.Labai juokinga su
plakatus
Žinoma, turėsime pakelti ti kasdieną negalima, nes ir įnenuleiskim ranku dėlei ka- kimės ir ruoškimės viską širdyje ir vietoj karštligės4 įtams
puikiais paveikslais, perstatan
kuni?»? Pak;Jr?-tyt'i j’rostvininkai u-- 379
čiai* įvairius nuotikius nuo priešu su
daug sunkesnę naštą. Turė pačios nervais apsirgsim
rorsim.
ro
^dėtų
sunkumu
ir
skausdrąsiai
sutikti
iipergyventi,
gali
buti
valvulitis.
Vožtuvų'-K?
i5kciė
r
u^oirkams
n
’
byią?
<
knH
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
sim dirbti daug sunkiau ne Stengkimės rasti šiek tiek mu. Toliau galės buti da ir J
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai.
Vargo
Bitė.
įdegimas,
žinoma,
greitai
ir
7
r
?
?
io
>
k
«NK
u
tėj
aprašyta,
su
vilės. 382 puslapiai. Kaina .— $1.00
®
sais teismo rekordais ir hiainmku
gu kitais metais, nes musų susiraminimo darbe ir kny------------------------------------------------------------------------ pereina, bet žalą palieka ant parodymais. Kaina ............. 25
sunųs, kur ie mus pavadavo.
bei laikraščių skaityme,
KUR MUSŲ BOČIAI
Kaip Blogi Dantys Veikia Širdį.
visados. Grįždami vėl prie
lieja savo kraują karo Iau-, Nepamirškime, jog mes tul i
GYVENO?
r
&
&
tų musų pacijento pasiskun
Laba: įdomi knygutė šit jc svari) o
Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
kuose. Vyrai irgi iššaukti į me Moterų Skvriu. Parašv-j
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas P.oju
pne visokių karo_darbų, te- kįm 1i ji
u KoKią
kokia žinute aroa
arba į Dantų liga žinoma kaip gydytojas paprastai vadina
^ad^ls^Ta^viena^^
socialistai? rara,s visai atmeta. Mokslas mano, kad
Apie tokių
kad Jis yta yienas i. e. Vanderveidc. vertė vardunas.
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
dėl tas darbas, kurį pirma straiusneli. Tuomet neture- PyoF™ea gali sužaloti širdį aiveefe
IroHžl t Itin marGina.
.............................i> s iLę. Labai«a įdomus ir
jie padarydavo, teks mums eime tiek daug laiko liūdėti 'fiesioginiu ar netiesioginiu absesu turėjimą dažnai žmo- įj turėjusių karscia\imą
pamokinantis
pačioms apeiti.
Ir kartu nrasilavmsim. Per oudu. tiesiogine priežastie gus nei pats nežino. Neretai
d-^-hė ’abai era** skaitymas. Kaina ...................... 25c.
Moterys turės netik far-! Moterų Skyrių mes galim'Jai yra per absorbciją (susi- tenka susitikti žmogų su pade* tų p
k kn^ ’PaJsr
Fp^’ LIETUVOS RESPUBLIKOS
is
apdirbti.
bet
daugely
viena
kitai
pasiskusti,
vienai
gėrimą)
ištrykštančių
pūlių
tinusiu
žandu,
girdi,
“
dantis
z
<*-«ų
Kena
protestui.
tų
paveiksiu.
Pop.era
gera
ir
spauda ISTORIJA.
mas
___ pasiskųsti. _____
...
...
graži. Parašė J. B Smcistorius, 221
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
atvejų užimti vyrų vietas i' kitą paguosti ir suraminti, eksodado iš įdegtų smegeny- skauda. Iš tikrųjų tai yra Dantų absesu atsiradimas, puslapių. Popures apdarais ..
Audimo apdarais ...................... $1.50 1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
fabrikuose. Mes. farmerko., ' pasitarti ir mintim pasida-Į se esančių kešenaičių arba pa dantinės votys, lizdai suH kur kila dantų absesai?
kos vedė kovą su caro valdžia ir kaip
adresą,

mėti.

pridėti

kokias

$2.50

prenumeratai,

metinei “keleivio”

tam

knygas

skaitytojui

ar

skaitytojai

ir

arba

pažy

juras

nusiųsti.

pasirinkti

už

adresu

ir

patys

kiam

atsitikime

už

rinks

čia

knygų

skirtumą

31.50,

tai

ir

reikia

kaip

reikės

50

centų
turės

paduodame

tas

knygas,

už

jas

kuriu

nurodytu
dovana.

doleri,

Pavyzdžiui,

to

bet

jc-i

kas

primokėti.

primokėti

Ga

kataliogo.

“Keleivio”

primokėti.

tas

už

nusiųsime

daugiau

$2.00.

knygų

štai

Mes

visą

paduoto

žemiau

apmokėsime paštą.

pasirinkti

Galima

iš

pa

pasi

$1.

mes

duosime

dovanu:

VISUOTINAS

VANAS?

KOKIUS

DIEVUS

GARBINO

I

IETUVIŲ

RIJA

ŽMONĖS

SENOVĖJE?

ŠEIMYNOS

JUŠKEVIČIAUS

DAINOSE.

EILĖS

Kairės

viršuje

brinzais

iš

parodyta

uodegaičių;

barandukų

kailiukų

dešinėj—didelis

liemenė;

aabkas

iš

apačioje—šarmens

Kongo

kailiukų

IR

STRAIPSNIAI.

kapa

lapių.

SOCIALIZMAS

IR

RELIGIJA.

tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
paėmė viršų, kaip Lietuva liko. pa■iu-)su)ta iš po caro valdžios ir kaip ji
bu”o apskelbta republika. Pridėtas
didelis spalvuotas žemlapis parodo
atsteigtos nepriklausomo.- Lietuvos
rohežins ir kaip šalis yra pada’y ta j
apskričius Tai yra vienatinė kr.; _g»>
kuri rarodo, kaip gimė Lietuvos Respublika, čia telpa visi svarbesni doknmentai: Steigiamojo Seimo nitarimai, taikos sutartis su bolševikais,
sutartis su latviais, aprašymas visų
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuri9
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ...................... $1.00
.

”■’* " Dėlko žmogui
-------- = —
—kraus,
ios, vidurių užkietėjimas, \t = r * njl nacjt^nL-int l-oį: 1 Žiau?
reikia cakt
Mes papratusios sunkiai į tančiai dirba žmonijos la kuliacijos takais. Jau minė fnl-žiec
irlpo-isnac
unenrliei
gana pa-lienKini, Kati ,jrusiK0s jr fcįtę panašių dalykų?
_? Kodirbti nuo tamsos ligi tam bui! Mes. farmerkos, labai jome, kad širdis yra tokis o. tulžies^ Įdegimą., ape O C - tjj- b___________
aktevijos g-ali
buti dan- dėl _jam reikia riebalų? Šituos klausikl:
__ ___________
ti- oūoocni
TrvrjT-t mus suprasi tiktai iš šios knygutės,
sai. Darbo mes nebijom, ne? interesuojamės jo straips- ganas. kuris pirma? peivaro tas ir daug kitų ligų
IU aosesų prieza-.limi, įmani Parašė D-ras G-mns. Kaina .. 15c.
mes turim užtektinai gero niais ir juos atydžiai skai-1 kraujo tekėjimą per savo pacijento pasiskundimai. dalyką pVčiau reTkia supravalgio, iš kurio gauname pa tom.
; mechanizmą n pasilieka sau Paeiienta«
Pačijentasatėies
atėjęsna?
pascvgy-sti.sti,kad
kadbile
bilesalv^os
sąlygos, kurios
kurios
•
Rankamai visokių vitaminų.: Mes laukėm, kad mies-’goriausi maistą. Prisilaikant iytoją apie sveikatą pasitei- sužaloja dantų narvelius, ga- ^-4^?T“™t’nėStrž=Xs iš InVto^
Mums “pilių” nereikia, kaip čionkos ką nors apie mus pa-■ to paties principo, kraujas iUti dažnai nusiskundžia, li kilti iš vietinės ar sistemi- mijos fizioiorijos ir nygienos sulygiai nereikia nei minkštų rašytų, bet paskutiniais lai- tekėdamas cirkuliacijos ta ad jis pereitą nakų turėjo nes infekcijos arba uzsikre- ni., 1911 m. 339 pusi. Drūtuose
- - - nors mikrobais audimo apdaruose. Kaina
.
$2.50 |5IV AIZULIvJLfAVU ŽEMŲ.
matracų, kad galėtume už kais jos pradėjo n paeros kais neša pyonheajos toksi irdies skaudėjimą, kad turi timo -kokiais
.
Labai įdomus senovės filosofų danus,
kurių
dalis
palieka
širmigti. Nespėjam apsiversti anie save pamiršti.
autinėj maudimą, kad jo kur nor? kitose kūno dalyse .MATERIALISTIŠKAS
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra
ant antro šono, kaip gaidžiai
Taigi, moterėlės, kaip far- dies audiniuose.
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mok
širdis šokinėja, kad jo pul- ar organuose. Kitos priežas- ISTORIJOS SUPRATIMAS.
arba Kaip Atsirado Kalbos.*’
----- --------------------- ------- • Širdies ir jos audiniu ao- •as nereguiiariškas, kad jis tvs gali buti, pavyzdžiui, de- Si knygele aiškina proletariato «- slas
Kaina .......................................... 10c.
• nuodijimas netiesioginiu bu turis palpitaciją ir. galų ga- fektyviska? dantų išaugi- ^mdo pasaulyje įvairiausius nuotiPo Operacijos Ėmė Vaikščiot
KODĖL Aš NETIKIU
du kila iš virškinamojo lata le. mano, <ad jis-bus gavęs mas, kreivudantų taisvmas. ’"n.9<
perskaityk šitą knyslę, I DIEV.^?
ko arba žarninio kanalo. ’irdies ligą. Tokis pasiskun- turėjimas minkštus dartis, jantiems darbininkams neapkaiLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
Kiekviena burna maisto, su limas aiškiai įrodo
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
irodo širdies sugadinta?
sugadintas anamelis varto- nu°-arna
Kaira . 2oc
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
maišyta su ištrykštančiai- iš orotesto simptomus, o ne jos jant dantukus, šiltas ar šal- kunigų CELIBATAS,
knygutės ........................................ 20c.
smegenų pūliais ir nuryta, ligą. Bet neretai pasitaiko, tas gėlimas ar maistas laba; sį knygelė parodo, kodėl Romos
MONOLOGAI IR
nuneša i skilvį nuodu?. Skil kad ant greitųjų pašaukta? sužeidžia mažyčius kraujt
DEKLAMACIJOS.
vis nepageidaujamos me gydytojas anda ligonį kars- indėlius ir narveliu Vitalis jos
pasekmės ir doriškas dvasiškijos
"nupuolimas,
------Šioje knygoje telpa daugybė nau
šia knygra turėtų per
džiagos savyje ilgai nelaiko, čiuojant ir aštriai lovoje ser- kurna, sisteminės kraujo I:
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir jų. labai gražių ir juokingų monolo
nes ji tuojau pradeda rūgti gant. Šiandien veik priimta gos, kurios išnešioja nuodir. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo gų ir deklamacijų. Visokios temos:
revoliucionieriškos,
teris, dukterjs ir mylimosios nepa darbininkiškos,
ir kelti sistematinę beitai kę manyti ir primesti tokiam gus produktus į visas k mc pultų
i tokią kunigu globą. Parašė tautiško®, humoristiškos ir laisvama
Atsilyginimui už uždėta ant atsitikimui visiems stovint dalis, saldumynų vartojimas kun. Geo. Tovnsend Fox. D. D., su niškos. Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
Ferdinand de Samogitia
jo sunkų ir nuodingą darba ant galo liežuvio, karštligė, ir daugelis kitų gyvenimo lietuvino
Kaina ......................................... 25c baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.
jis tuoj siunčia medžiagą į Kartu čia įeikia nepamiršti, nedateklių
džian bambos spyčiai.
širdį, kad ji išplatintu ją į kad tokia padėtie gali reikšSOCIALIZMO TEORIJA.
Dr. D. Pi’ka
Ir
kitos
fonės.
Daugiau
juokų,
ne

Sis veikalas trumpais ir aiškiais
kitus oiganus — tulžį, apen
gu Amerikoj munšaino. šioje kr.ygo- faktais
_ ktais parodo, taip iki šiol keitėsi
diksą,
inkstus. kepenas,
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- dranfrij
draugijos formos, ir kodėl turės buti
VAIKUČIŲ ŽAISLAS.
čiai," eilės, pasikalbėjimai, humoris- pakeistas kapitalizmas.
Kaina
25c.
kapi
plaučius ir panašiai. • Pas
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
Didis
riksmas
pirkioj
kilo,
daugelį žmonių apie vidur
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.
Bildesys didžiausias—
Ir keturios kitos apysakos: (1) Neamžį smegenys pradeda na
LENGVAS BUDAS
ažsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria;
Tai vaikučiu tokis žaislas
riui ališkai atsiliuosuoti nuo
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Klaida; (4) Korekta. Jose nuroIš visų niekiausias:
a kaip žmonės pa kai tiki į viso
dantų.
Pasidarius vietos
Rankius reikalingiausių žodžių ir
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.
pasil albėjim.ų. ši knyga sutaisyta
bakterijoms vis giliau ir gi
Bėga, žvengia lyg arkliukai.
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
liau įsigauna į padantinius
Dirba kojos, rankos...
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo. METU.
talpus ir įsėda į smegenis.
Vytautėlis, Algirdukas
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
Lietuvos Seipimo Fondo leidinys.
Taip labiausia trankos.
mai darbo jieškant, važiuojant krr Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
Dantų absesai arba voty3
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą piai. kaina .................................... 50c.
yna veik paprastas reiškinys
Tui gis spardos bėginėdams,
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt,
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
suaugusio žmogaus kasdie
Lyg kokis žirgelis,
Antra padidinta ir pagerinta laidu
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
niniam gyvenime. Jos pa
O Laurukas garsiai loja,
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
Kaina
............................................
3^
prastai įandasi prie dantų
Staugia, kaip šunelis...
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
buti kūdikiu tėvais, būtinai turėtų
šaknelių, kurios yra giliai
Meskit žaislą šį, vaikučiai.
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.
DANGŲ IR PRAGARĄ.
Greit nusiraminkit,
• •įsodintos *i žandiniu*■ kaulu
PAPARČIO ŽIFDAS IR KETURIOS
tam tikras duobutes vadina
Parašė persus Biblijos kritikas
Nes mamytei galvą sopa,
KITOS APYSAKOS:
llngersolas. Kaina ..................... 25c.
mas “procesus alveolaris.”
Tą jus atsiminkit! (11 Neužsitflrintis Vyras; (2) 2y’a Jo^e nurodoma kaip žmonės palKuomet įdegimas pasiekia
Greit nutilo visas riksmas,
kai tik-' i visokius prietarus.
dančio šaknelės viršūnę,
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga burtus ir tt. K*tna ....................... 15c.
Nes geri vaikeliai
knyga, aprašyta katalikų bažnyčio*
duobutės dugne pradeda at
Nenorėjo skausmą didint
siautimas ir pradžia reformos. Su “Keleivi*.” 636 Broad urav
daugeliu puikių paveikslų. 215
'Tį*’„
Dn»aWiy,
sirasti pūliai. Tokią leziją
Mylimai mamelei.
1 puslapių.
lapių. Kaina ...........................$1.00
South Boston, M&SS.
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

Septintas Puslapis

No. li. — Kovo 31 d.. 1943 m.

Paliukaitvtė, Joana

7974. Papečkytė. Daina (Juo- 8037.
Paškevičius,
Kazys
7925.
zo duktė), 17, mokinė.
(Juozo sunus). 62. ūkininkas.
(Kazio duktė), 7, mokinė.
7926. Paliukaitis, Vincas (KaPapečkys. Pijus (Vinco 8038 paškevičius, Vacys-Vaizio sunus), 4.
sunus), gimęs 1902 m'.kiklų in- tiekus (Stepono 8Unus), 64. uki7927. Paliukaitvtė, Zosė, (Ka\ o8.
z? Parankant.
f a.»> 1» • 111 z-v Ona / (Petro
i y.. s.
zio duktė),
• 7976.
8039. Paškevičius, Vaclovas
Paliukaitis. Jonas (Petw...
15.
Sprudeikiai, Vainutas.
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu io sunus), 45, Vilimai. Zapyškis Biržai.
8040.
Paškevičius, VVilhelmas
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ii
Paliukaitis, Aleksand
7977. Parakevičius, Jonas
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai ras (Kazio sunus). 10, mokinys.-(Juozo sunus).
1902. ūki 30, Valkininkai.
8041. Paškevičius, Adomas
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus
ninkas. Oskavičiai, Kamajai.
• z.
.
Janina
7930.
Paliukaitvtė.
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina
ūkininkas, švirkai, Adutiškis.
pavardė, vardas ir, skliauteliuose (), tėvo vardas, paskui am • (Kazio duktė), 7.
liai, Kaunas.
7931.
Vincas
(Ka

8042. Paškevičiūtė, Marija
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
7979. Parčauskas
Karolis
(Antano
duktė), 13, mokinė.
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir
w a- /r (Konstantino sunus). 65. gvdv10
7932.
Pahukaite, Maryte (Ka-' .
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
, ,; tujas, Stončiai, Kretinga.
__
’
.
„
zio duktė), 8 men.
'
8043. Paškevičienė.
Halina
7933.
Paliukaitienė,
Gabrielei
7980.
Parčiauskienė,
Elena,
(Vlado
duktė),
40,
šeimininkė,
7905. Pakštys, Vincas, 56,
(Jurgio duktė), 28, ūkininkė.
60. šeimininkė.
•
Panoteriai.
ūkininkas.
7690. Nemickas, Edmundas
7981. Parčevskienė. Elena. 8044. Paškovičius, Antanas
7934. Paliukėnienė, Uršulė,
7906. Pakulius, Vaclovas (A(Juozo sunus). 28. ūkininkas,
i (Antano sunus), 6, Gailianiai,
domo sunus). 35, pašto viršinin 56. šeimininkė. Karosinė, Molė 64. šeimininkė, Kretinga.
I>entupis, Švenčionys.
7982.
Parėevskis,
Karolis
Ukmerge.
tai.
kas, Taujėnai, Ukmergė.
7935. PaHukėnas. Pranciškus j (Kosto sunus), 66. gydytojas.
3045. Pašukoms.
Antanas
7691. Nemartienė, Marytė. * 7907. Pakulnis. Vytautas
(Tomo
sunus).
82,
ūkininkas.
40, Semeliškiai. Trakai.
(Prano sunus), 7, mokinys.
7983. Parėevskis. Antanas.■(Tomo sunus>’ gim^s 19°8’ uki’
šiomis dienomis Afrikon bu .o nuskridusi turkų karo misija
7936. Paliukėnienė. Uršulė,
ninkas, Rimiekiškiai, Mirosla7692. Nietz. Aleksandras (Os Kaunas.
pasitarti su aliantų karo vadovybe, šis atvaizdas parodo
vas.
karo sunus), 38. samdinys, Vil
7908. Pakulnis, Antanas (Pra 67. šeimininkė.
7984.
Amerikos generolą EisenhcvverĮ (kairėj) su turkų misijos
Paliukis, Karolis (Ka
8046. Patarus, Edvardas (An
nius.
no sunus), 4.
viršininku generolu Salhi Omurtaku.
tano sunus), 23,
ūkininkas,
7693. Nievarviekis, Vitoldas
7909. Pakulnienė, Elena, 35. rolio sunus). 31. ūkininkas. kai.
Rimdžiunai, Pašvitinis.
Treibšiai.
(Juozo sunus), ūkininkas Že:- šeimininkė, Kaunas.
7985.
7938.
Paliunas,
Vladas
(Jur

8047. Patašius. Juozas. 40. stono sunus), 65, ūkininkas, 40, mokytojas, Laičiai, Ukmermis. Kaunas.
70. ūkininkė.
7910. Pakulnis, Pranas (PraGailiškiai, Padubysis.
i gė.
gydytojas. Purviniškiai. Sas
7694. Nievarviekienė, Marija. ,(O sunus)t 43, fotografas, Kau gio sunus), 35, ūkininkas, Ilgi7986.
8059. Paulauskienė. Angelei 8072. Paulauskas, Audronis
žiai, Betigala.
nava.
56. šeimininkė.
Patiejunas.
Krištopa,
<
Juozo
**»>•»> mokytoja,; (Kaziimiero sunus). t.
Paliunienė, Stefanija,
7695. Nievraviekis, Vitoldas
7911. Pakulnienė - Kamins7987. Parčiau.-kas. Pranas, [ 8048. • sunus). gimęs 1901,
ęelt“v\ ... . „ ...
8073. Paulauskas, Jonan (KoI Krištopo
(\jtoldo sunus), 6.
k ienė, Eugenija (Petro duktė), 10, šeimininkė.
27, ūkininkas.
8660.
Paulauskaite,
Audreite^sto
sunus), 26. samdinys, KauPaliunas, Kazys (Jur
7696. Nievierovskis, Mečys gjmusį 1909. šeimininkė. Kau7988. Parčiauskas, Pranas u^ininkas’ Daugeliškiai, Šven (Kazio duktė), 4.
.
nas.
gio sunus), 36, samdinys, žy- (Vinco sunus), 28, ūkininkas,įčionėliai.
(Juliaus sunus), 39. policiniu-' nas
e
8061. Paulauskaitė,
Nijolė* 8074. Paulauskas.
8049. Patkevičienė, Viktorija
kas. \ ilnius.
7912. Pakulnis - Kaminskas. buliai. Betygala.
Vilnius.
(Kazio
duktė),
8.
Į 30. Šančiai, Kaunas.
7941. Palkauskas, Stasys (An
7989. Parčiauskas, Pranas!(Jono duktė)1902’ uki
Nievardauskas, \ iai:- Mykolas (Juozo sunus), gimęs
Jūratė
j
8062.
Paulauskaitė.
tano sunus), 50. geležinkelietis, (Pprano sunus). 4, Kalneiiškiai, ninkė, Malašaičiai, Plunge.
čislovas (Adomo sunus), 46,
(Kazio
duktė),
2.
PAGARSINIMAI
samdinys, Žarėnai.
7913. Pakulnienė, Bronė. 25, Vilnius.
8050. Pauga. Kazys (Marty 8063. Paulauskas Kostas, 60 j
Biržai.
7942.
Palkovskis.
Jonas
(Ka

darbininkas. samdinys, Šiauliai.
7698. Niunevičius, Juozas šeimininkė. Salakai, Zarasai
Parčevskienė. Elena, no sunus), 37,
zimiero sunus). 49. karininkas. 62, Stončiai. Kretinga.
(Jurgio sunus). 60, ūkininkas,
Smiltinė,
Akmenė.
7914. Pakulnienė.
Bronė,
Norint,
kad
pagarsinimas
tilptą
Švenčionys:
2064.
Paulauskas.
Stasvs
Alunta, Raseiniai.
8051.
Paukštelė. Česlovas
Parčiauskienė. Ona,
(Juozo duktė), 26, biznierė,
GREIT,
reikia
priduoti
garsinimą
7943. Palovis, Petras (Juozo ūkininkė.
(Vladislovo sunus), darbinin- (Viktoro sunus), Kaunas, šan administracijon nevėliau PANEDĖ
7699. Niunevičienė. Petronė, Stebuliai, Kėdainiai.
LIO
VAKARO.
Siunčiant per paš
sunus),
gimęs 1918, policinin
50, ūkininkė.
kas,
Karkažiškiai. Pabradė.
čiai.
7992.
Parčauskas,
Pranas
7915. Palaitis, Antanas (Jur
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
kas,
Šiauliai.
8052. Paukštelė, Klemensas.
8065. Paulauskas,
Andriu: siektų mus nevėliau kaip panedė.
7700. Niunevičiutė. JuzėfJuo- gio sunus), gimęs 1888, samdi
(Prano sunus), 3.
Vėliau gauti
garsinimai
} tos
7944. Palovinskienė, Elzbieta
Petručiai,
Lent(Stasio
sunus),
gimęs),
gimęs ly.
7993. Parfionavičienė, Bronis- 27, ūkininkas,
nys, Palanga.
savaitės
numeri
nespėjama
patai
(Mikolo duktė). 42, šeimininkė, lava, 46. ūkininkė. Pakalniškiai, upis.
samdinys, Paberžė, Žasliai.
pint.
7701. Niunevičius, Vytautas
7916. Palaitienė, Viktorija Kaunas.
Norint.
kad
garsinimas
nesusl8053.
Paulauskaitė,
Utene
Luokė.
‘.Juozo sunus), 15. mokinys.
(Antano duktė), gimusi 1903.
8066. Paulauskas. Kazys (Ku Crukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
7945. Palšytė, Ona, 21, stu
Parmackienė. Marija. (Vlado duktė), 16, Vabalninkas. zio sunus), 40, mokytojas, Lai reikia siųsti Ir pinigus.
7702. Niunevičius. Romuai- šeimininkė.
dentė), Kelmynai, Biržai.
8054.
Paulauskaitė.
Rūta čiai, Deltuva.
36,
ūkininkė,
Vilnius.
das (Juozo sunus), 14, moki7917. Palaitis, Algirdas (An
DRAUGIJOMS
reng.ant
pikniką
ar kitokį parengimą, trumpą prane
7995. Parga. Antanas, (Jono!(Vlado duktė>- U’ mokinė’ Va‘
nys.
tano sunus). gimęs 1928. moki 7946. Palšienė, Ona (Mykolo
8067.
Paulauskas,
Vlada/. šimą patalpinam už $1.00. Už dides
duktė), 40. ūkininkė.
stinus). 35, ūkininkas, Striumai * batonas,
7703. Norkus. Jurgis nimo nys.
(Juozo sunus), gimęs 1889, uki- nius garsinimus skaitoma nuo colio.
8055. Paulauskaitė, Petronėlė njnkas Vabalninkas.
7947. Palnavičaitė, Danutė
sunus), 35. darbininkas. Linkai7918. Palaitis, Romualdas
Už pajieškojimus darbininkų, par.
(Kazio
duktė),
33,
pardavėja.
davimus Ir kitokius smulkius prane
(Jurgio duktė). 17, Guda, Jan
čiai, Šiauliai.
(Antano sunus). gimęs 1939.
7996. Paršauskas, Pranas, 38,
8068. Paulauskas, Vaidotas šimus, kaina 2c. už žodi. Stambesd
—
Taurag
kai.
I IV<i.
DIV7TIIU7Y \ ▼ IIImėm raidėm antgalvls—15c. extra.
(Kazio
sunus). 2 mėn.
ūkininkas,,
Kalneiiškiai,
Vaškai.
7919. Paieckas, Bronius (KaA----X____ X
rcibc. i'auiausKiene. Antanina
7948. Paltanavičienė, Marija.
“Keleivio“
prenumeratoriams
už
7997.
Paršauskas. Pranas
co sunus), 32, Linkaičiai.
zjo sunus), 37, gimnazijos in3069.
Paulauskas.
Juozas
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
(
Antano
duktė),
40,
seimmin41
metų.
7705. Norkus, Algirdas (Juo- spektorius, Vilkaviškis.
(Prano sunus), 3.
i (Florijono sunus), 31, karinin- na 1c. už žodi- Mažiausio pa j ieško
7949. Paltanavičius. Jurgis,
jimo kaina 65c.
7998. Paršauskienė, Jieva. 60. kė. Vabalninkai.
20 sunus), 8. Kaunas.
7920. Paleckis. Vincas, 28,
■ kas, Tolminava, Ašmena.
8057. Paukštė. Albertas (An
47, mokytojas.
Norint
pajieškotl
su
paveiksiu,
7706. Norkienė. Liuda (Stasio sekretorius, Jėznas
šeimininkė.
8070. Paulauskas, Apoižnaras
reikia pasiųst
fotografiją ir klaust
tano sunus), gimęs 1921, uki-Į .
7950.
Palubinskas,
Petras
duktė), 37. šeimininkė. Kaunan
7091
7999.
Paršauskienė,
Ona
(Pe-į
7921. Paleckienė. 23, šeimikainos
ninkas. Endnkovas, Daugelis-1 .....
.. .
,.
z- i (Felikso sunus), 30, Sintautai, tro duktė), 28. ūkininkė.
j darbininkas, Kuliai, Kretinga.
KELEIVIS,
636 BROADVVAY
7901. Pakštys, Česlovas (Vin- ninkė.
Paršelienė, Teklė (Jo kiai.
SO. BOSTON, MASS.
co sunus), 15, mokinys.
7922. Palionis, Antanas. 35 šakiai.
7951. Palubinskas, Klemensas no duktė), 61, ūkininkė. Girnai1 8058. Paukštis. Jokimas (Kri-! 8071. Paulauskas. Kazimieras
7902. Pakštys, Mečius (Vin- mokyklos vedėjas. Šen. Trakai,
-r.
v • - (Juozo sunus), 28, ūkininkas,
7923. Paliukaitiene. Gabriene
. .
.
co sunus), 15, mokinys.
Barkiai, Kiduliai.
8018. Paškauskas, Liudvikas
7903. Pakštienė.
Marijona (Jurgio duktė). 36, ūkininkė.
7952. Palubinskas. Klemas (Augustino sunus), 58 ūkinin
(Silvestro duktė), 29. ūkininkė. Kaunas. Zapyškis.
(Juozo sunus). 27. ūkininkas. kas, Barbuškai, Žasliai.
7904. Pakštienė. Stasė, 58.
7924. Pauliukaitis. AleksandKirkilai.
8019. Paškauskas, Liudvikas..
šeimininkė.
• ras (Kazio sunus), 10, mokinys.
7953. Palubinskas, Justinas
(Juozo sunus). 32, ūkininkas.
7955. Palubinskienė, Marija
8020. Paškauskas, Liudvikas
25, ūkininkė, Barkiai. Kiduliai
d6, ūkininką-, Barbuškiai, žasAR
ROMOS
7956.
Palubinskienė,
Marija
.* / ’ *
* £ *
|22, ūkininkė, Kirkilai, Kiduliai.
Paškauskienė, Ona (Vai
7957. Paluikienė - Urbonytė
ūkininkėj
Konstancija (Juozo duktė), gi Baltuškai. Žasliai.
musi 1905. Kaunas.
8022. Paškauskienė -šimanskas reikia daryt,
7958. Paluikėnas,
Pranas kįenė. (Vaitiekaus duktė), 50.
(Kazio sunus), gimusa 1901. ve-tš^rffifti»kė.
žikas.
i 8023. Paškcvičlėnė, Elitą (Jo
7959. Panaėdytis, 48. siuvėjas, j no duktė), 34, Vilnius.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
Trevai, Telšiai.
8024. Paškevičius, Balys (JoSKYRIUS I. Aiškinama laibai ir aplinkybes kada j Pasaulj atėjo
7960.
Pamėdytienė,
_
.
_
_
,ė. Pii
‘
Kristus.
Pagoniška tų laikų
vienybė.
Pirmieji
Kristaus žodžiai
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
(Vinco duktė). 27,
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
reina ?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2, Antijochijos bažnyčia
Tverai.
8025. Paškevičius, Eugenijus,'
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
(3> Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4> Romiškoji bažnyčia.
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
7961. Pangeržynskis.
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
daromą.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Ron.os Katalikas’
lovas. 72. ūkininkas, Ašvenai.
8026.
ir dvarponiai ?
Kodėl tulos moterys neturi vaikų,
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bnčys, Kaune Kunigų Se
Viekšniai.
(Juozo sunus). 40, šapčiai.
Ka reiškia šliubinis žiedas? Balta
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
minarijoje dėstydamas fondą mentalinę teoloiriją, aiškino kokių
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitą klausimą at.-ako.
7962. Pangeržvnskienė. Meloesama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
8027. Paškevičius, Kazys (Ka
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
Kokius vyrus moterys myli? Ko
mas. jis pridavė didelę reikšme monarchijoms, bet tik su tokio
vų? “Medaus Mėnuo?”
nija, 50. ūkininkė.
zio sunus), 14,
kias moteris myli vyrai? Arba ko
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Kas
reikia
jaunai
merginai
žinoti
7963,. Penčyla. Antanas (Jur
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
singas Patarėjas" pasakys jums vis
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urboną* TU Inkvizi
gio sunus). gimęs 1905, knvgdos ?
ką.
Paškevičius, Viktoras, į
cija ir popiežių prakeikimai
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
, vedis. Kaunas.
8. Vilnius.
vesti ?
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai
m
7964. Pantila, Petras (Leo
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
Filipinų revoliucija ir prieia»tys, kurios tų revoliucija iššaukė
829. Paškevičiūtė, Elena (Vy-Į
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
ginti kūdikį?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
poldo sunus). 18. Ariogala.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
tauto duktėC 16, siuvėja. Vii-:
Moteries anatomija ir fiziologija
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
labai
svarbus,
nes
nuo
jo
priklauso
7965 Pangonytė. Marija, gi nius.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
Kodėl kunigams turėtų but už
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
drausta kalbėt apie ieimyniškus rei
visi slep.a, tą atvirai pasako “Teisin
musi 1908, mokyklos vedėja,
Paškevičiūtė, Sofija
kalus?
bažnyčioje. Kaip popiežius l.eonas X pardavinėjo indulgencijas
gas Patarėjas.”
Santaika. Alytus.
(Vytauto riuktę), 19, darbinin
i visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perekaityt tą
7966. Pankauskas. Jonas, gi
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
knyrą. nes joje ras dang reikalingų dalykų ir geriausiai galės
neslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
aoaipažint au visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
nies 1904, mokytojas, Kaunas,
Paškevičiūtė, Teresė
mas. Ir. “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais, 223
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienok) ar kitokį su
7967. Pankąuskaitė,
Algė
patiekia įdomių informacijų.
duktė), 17, mokinė, Mipuslapių, stipriais audimo apdarais.
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam(Jono duktė), 5.
1
kališkiaj,
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikslą pers k ai. J
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai;
tyti. Taip aiškina savo knygoj® kun. M Valadka.
t
7968. Panko,
Aleksandras
8032. ‘ Paškevičiūtė.
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
Knyga apie 230 puslapių, didelio formatu, spauda aiški
(Vinco sunus), 26, advokato se (Kazio duktė). 18. mokinė.
rado žmogus ant žemės ?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.
A odinio viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm jspauMas kny J
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kretorius, Šen. Vileika.
033. Paškevičiūtė,
Marija;
gos vardan. KAINA S2.UU.
kalai,
kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
7969. Panza, Vincas, 30. ūki (Karolio duktė). 25, Kaunas,
Tvirtais popieros virMis**. kaina II.ZS.
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
ninkas, Šilavotas. Marijanpolė.
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
Galima gaut pas audrių, sekančiu adresu:
7970. Papčinskas. Kazys, 43,
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
REV. M. VALADKA.
R. D. Z. DALTON. PA.
žuikaimis, Šiluva.
Patarėją.”
Taipgi galima gaut tą knygų nuordyta kaina Ir
7971. Papečkienė, Teklė, 45,
KELEIVIS
Kaunas.
8035. Paškevičius, Kazys (A-,
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
7972.
50.
Kaunas.
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
7973. Papečkytė, Jura (Juozo
Paškevičius, Kazys, 12,
duktė). 16. mokinė.
Mikališkia: Ukmergė.

Išvežtų Rusijon Lietuvos
Žmonių Sarasas.

Amerikos ir Turkijos Vadai

7975.
spektorius,

7928.

įduktė),

rinkas.

Vilnius.

gimusi

1917.

Buivydžiai>

Trakai.

dainininkė,

7929.

gimęs

“■*“>• . g,n'ęs...1.916

7978. Pargeržįnskas, Klyko-

Paliukaitis.

"> n

zio

sunus),

5.

ir

Panoteriai,

.•

Ukmerge.

(Tąsa)

25,

darbininkas,

Vilnius.

Jieva.

Parčiauskienė.

7937.

ūkininkė

20,

Kalneiiškiai.

Vaš

Vidžiai.

Parčiauskienė.

Parčiauskienė.

tro

duktė),

28,

Jieva-

Ona (Pe

ūkininkė.

7939.

7940.

Albinas,

i

7697.

7990.
7991.

zo

duktė),

16.

‘KELEIVY’

27,

mokine.

7994.

čiai, Švenčionys.

i

8000.
II, Kovarskas.

eigulis, Jočiai. Trakai • (su šei
ma).

piežius yra Kristaus i

TEISINGAS PATARĖJAS

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą:
o ko nereikia, kad butų
galima
be
baimės
naudotis
gyvenimo
smagumais
ir nepadaryti
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius
klausimus,klai
ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

liai.
8021.
tiekaus duktė), 51,

Vietininkas?

Zofija no sunus), 28. eigulys, šaleininšeimininkė, kai, Vilnius
Sobies- 9, Vilnius.
Paškevičius. Juozas

liškiai, Deltuva.
8028.

mokinys, Mika

8030.
kė, Gaižiūnai. »» »,•
8031.
(Kazio
Deltų \ a.

KELEIVIO’ KNYGYNE

I

r

Elena

Vilijampoiė.
8034. Pašk«- ičienė. Elena
(Antano duktė), 50, ūkininkė,
Mikališkiai. Deltuva.
Papečkis, Juozas (My nupro sunus). 23, studentas,
kolo sunus),
8036.

t

t

AAtuntaa Puslapis

KELEIVIS,

JAUNO LIETUVIO LAIS-,
KAS IS ARMIJOS.

SO. BOSTON.

ŪKININKAMS PATA
RIMAS.

Dorchesterio Lietuvių Kliu-f
bo vakarienė.

OPERETĖ “OP, OP, NEMUNĖLI”

Dorchesterio
Amerikos kurią rengia Lietuvių Radio Korporacija paminėti savo
Lietuvių Piliečių Kliubas 9 metų radio programų sukaktį, j vyks šį NEDĖLDIENĮ,
pereitą nedėldienį turėjo su APRIL 4-tą, Municipal Svetainėj, ant Broadway, tarpe
Musų skaitytoja, P. B
Stonienė iš Walpole. Masi,
Kad obuoliai ir grušios rengęs šaunią vakarienę. į G ir H St. 7 valandą vakare, So. Bostone.
PAREMKIM D-RĄ POVI FARMERIAI PARDAVI gavo nuo savo sunaus Petį e
c nesukiimytų. kad vaisiai bu kurią atsilankė daug svečių.
LĄ JAKMAUH.
šitokio turinio laišką iš ai tų sveiki ir gražus, kad padė Tai buvo septinta metinė va
NĖJA GALVIJUS.
karienė, kurią St. Mockus,
mijos:
ti ant žiemos neputų, vais
Daugumas imasi vištas au
Jis turi but vėl paskirtas
pavadino
‘‘paskutine vakaBrangi Mama: Aš tik ki.
Sveikatos Komisionkerium. ginti, kiti jieško kitų darbų. gavau nuo tavęs korta ir lai medžius reikia purkšti kelis
karius per metus, ir reikia 1 ie,n.P
Man teko sužinoti, kad Aplink Bostoną ir toliau šką Ačiū už iškarpas ap:.
Snfcti“iTPava^rio“ , Vakarienės vedėjas gerb.
sekanti mėnesį Dr. Paul Jak- Massachusetts valstijoj far Aalpolj. Apie mane prašau koj medaių pumpurai da ne- fV
pakvietė^ kai
mauh-Jakimavičius, Maesa- meriai, kurie versdavosi iš nesuupmti. nes as esu visu išsipūtę
kuriuos svečius tarti po žodi- i
, kitą. E kalbėtojų paaiškėjo,.
chusetts valstijos sveikatos pieno, pradėjo pardavinėti kai sveikas. Lapkričio 20 c | “p^tinį kį reikia
galvijus,
nes
žydeliai
siūlo
komisijonierius, baigia savo
as buvau sužeistas, bet lap kė,; jau dabar.’Reikia vaito-1:a(1 dorehestenecių Kliubas
jiems aukštas kainas. Jie kričio 30 jau išėjau iš ligoni ii “Lime-Solphur.” Tai yra ,ne‘un SP?!VO?J ......
dėlto kai
tarnybą.
piauna
tuos
galvijus
ir
par

nės
ir
dabai
iau
vėl
fronte.
Dr. Jakmauh buvo geras
sieros ir kalkių mišinys. Jis Kune notejo įkalbėti, kad
davinėja
mėsą
“
juodoj
rinSlenkant man nuo medžioi'^sid^odaT^ėb'ir milte- Kliubas turėtų buti spalvuo-^
sveikatos komisijonienus li
roj.
”
prie
meczio, i mane pradėjo liu pavidale Jeigu galimu >as- relskla- Par»dytų pohtiskai tu geias lietuvis. Mes ga
šiuo;
žodžius
šaudyt
a-vc ką nusistatymą, vienas iš
lim juo didžiuotis, ir todėl
la^Sl^japonas
ja^ is kulkasvai-'f .J,,|i; tai reikia pirkti skyssavaite
privalom pasirūpinti, kad! užpereitą
, L- in.
Bet i>ra;ta; iš jo sau vs.
(liąuįd)^ nes jis geriau klabėto jų pasiūlė, kad lietumatyti.
gubernatoiius ir vėl pakirtų:teK0
e,. ^L-zvi-d
'1-ena»^U ^a : ?alai^e
su vandeniu. An: ve ka spalva tinkamiausia,
“
juodoj
rinkoj.
’
n
ia
n
i
koia.
Aš
visai
nežinojį šitoms pareigoms. Musų
bizni
T 100 galionų vandens reikia ir tokią reikia palikti.
skystojo Kiti kalbėtojai aiškino,
arba 18 kad Dorchesterio Kliubas "Susižiedavimas"—tėvai sveikinasi proga i u vaikų susižiedavimo.
Darant ma- turis gerą dirvą augti, nes
Šiame paveiksle matote ypatas. kurios los svarbiausias roles šioj opere
Lime-Sul- didesnė dalis Bostono kolo tėj, tai yra, tėvai sveikinasi—iš kairės į dešinę: Steponas Kontautas ir
„ ,
.
, _ a
-1 phur deda ant 1 galiono van- nijos lietuvių gyvena Dor- Stasys Pauras, tarp judviejų stovi motina, Emilija Burbulienė. Susižiedavu
Patartina parašyti tokių laiš- nXs zyaai ją tu piauna n Kraujas nebėgtu. Tuomet as į jen? Purškimui žinoma (hesterv. Ten yra ir mote.ų si pora iš kairės \Villiam Stogryn ir Joanne Balkus, iš dešinės pora Elena
Yuknevičiutė ir Jonas Burbulas. Taipgi operetėj dalyvaus Keistučio ir Bi
kų ir valstijos * legis Batūros?.™1 o ja. piauna ir vynioja
---- sulfanilamido
:j>~ ..n.-..
loja. nurijau
pihų. . reikalingas tam dkras
k. kliubas.
Radio Choras ir Saulutės Mergaičių Choras. Pasveikinimo žodį dėl
nariams, senatoriams ir re- Žmonės grūdasi vienas, per Tie vaistu, apsaugoja kraują štuvas Jei kas jo netį,į ir Vakarą pamargino savo rutės
Lietuvių Radio Korporacijos sukaktuvių pasakys Stasys Mockus, SLA iždo
---------- t .Kiekvienas
.i---------- negali tuoj nusipirkti, gali smuiKU p-le Dolores Namak- globėjas, orkestrėlė pagros muzikos, ir padainuos dainininkė Marijona Yaprezentantams.
kitą arčiau prie stalo, bijo- ---------nuo užsikrėtimo.
.
damiesi kad jiems gali ne- kareivis turi jų prie savęs.
svtė. o p-nia Helena Repšie nušiutė, biznieriaus Yanušo duktė, kuri pirmų kartų tarpe lietuvių pasiro
V įsiems mums smagu ma- likti Kainu nesimato pazy- Draugas padėjo man nuvykti ma pasiskolinti pas kitus nė—dainomis. Po vakarie dys, nes ji visų laika pirmiau dainuodavo svetimtaučiam.
tyti, kad lietuvių profesiona mėtų. ir žmonės kainų ne-j j pagalbos stotį, kur jie ap- ūkininkus.
Kviečiame visus ateiti j šį gražų parengimų.
Antrą kartą sodą reikia nės buvo vakaruškos.
lai pradeda užimti
atsako

.... . . klausia: jie tik parodo, iš rišomanžaizdairambulian“KeL* korespondentas.
Bilietų kainos: $1.10, 80c. ir 55c. su taksais.
- "..
.‘ .*
purkšti kaip tik pasirodo
mingas vietas valdžioje. Ar-{katro gabalo nori ir kiek sas nuyeze
“ mane
ligoninėn. raucĮonį žiedų pumpurai, bet
gi ne gražu, argi ne garbe |svarų nork Mėsininkas daug Taigi matai. Motin, kad koĮ žiedai da nėra atsidarę, Laivyno karininkas užSouth Bostone sužeisti
matyli aukštose pareigose nekajba. jis tik šnaist peiliu, rūpintis nėr apie ką. Viskas:ši kaną vart0Ja vadinamaji
jn.uitas. t {
32 žmonės.
DR. D. PILKA
tokius rimtus musų veikėjus. atpiovė gabalą, metė ant jau praėjo ir užmiršta. ^-Z‘-Wettable sulphur.” Ji galiTies
X^čW
‘
3idęlis
t:oŠio panedėlio rytą South
kaip Dr. Jakmauh. advokatė svarstyklių ir tuoj vynioja, kelių savaičių as buvau Pa; ma maišyti su vandeniu arba kas sutriu^tino:*automobili. no^one^h^ko^šiunn
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
nelaib. Shallna. advokatas Jonas xepesako nei kiek sveria, tik
ir nao 7 iki 8.
Grigalius, advokatas Juozas pasako, kiek reikia mokėti:
506 BROADWAY
Cunys ir kiti?
vienam $4.80. kitam S7.50, Oh, yes. mano draugas
SO. BOSTON, MASS.
Tikybiniai ir politiniai įsi-jir taip toliau. Vienas suodi- kuris supažindino mane su;bar reikia
kas. Katastrofoj buvo sužei- Į Telefonas: South Boston 1320
tikinimai čia neturėtų but nas darbininkas, matyt, koks Marijona, irgi buvo sužeis-Lead.” Jis parsiduoda kiai sužeista,
sti 32 asmenys, jų tarpe ir
maišomi. Lietuviai turi rem- nors^ mašinistas, užmokėjo las. Šrapneles nuotrupa pa- milte|i fonnoj Vienam
tmL-n
mm
i
rNZNti
Iic
noniH
’
A,..
.
_
~
keliatas lietuvių,
. Rad.jo programa.
Keuatas
lietuvių. būtent
putėm :
ti lietuvius. Mes turime dėti §12.50 už mėsą.
taikė jam į petį. Jis pabuvo iion~i :.andęns'deda
T*L ŠOU 280*
tik vieną
visas pastangas, kad musų' T?0 tarPu Bostono laik- ligoninėj
~
ną dieną irk
arsenate pf lead. . Lietuvių Radijo Korpora- Morta Mikalonis, 16 metu
DAKTARAS
iš amžiaus.
valdžioje butų kuo daugiau- tašciuose stambiais antgal-jvėl„nuėjo į' frontą ............ '"""Ūž7»ros7įvi5^ vVaoh ;jįę^Pr<,*r’?na
šia lietuvių. Todėl sukrus-■ viais pirmutiniuose puslaKuomet musų divizijai rkšti tuo ačiu putškalį W0RL stoties, 9o0 kilocik- Adelė Gardis, 27 metų.
/. L. Pašakarnis'
kim. kad Dr. Jakmauh butų-piuose skelbiama, kad mėsos buvo įsakyta paimtii belais- F Palaukns 'jįj 3
jtes;hų.
_
.
Ona Kuprienė. 49 metų.
OPTOMETRISTAS
paskirtas antram terminui,; mieste nėra, pusė mėsos vių,
\len^Ja' puiškia penktu kartu, varto^ekantį sekmadįepj bal. Tarnas Zaleskas. 72 metų.
'
* •’ * Ir ištik- poną. kuris buvo baigęs To-;jant
Ofise valandos:
užsidarė.
arsenatc o{ ,ead 4 d., nuo 9:30iki 10:30 is Daugiausia sužeistųjų bunes savo rimtu ir nenuilsta krautuvių
ruiu tain hnvn.
Nao # ryto IU 7
ki
irt
į
rpikia
va ryto programa bus tokia:
mu darbu jis pilnai yra to
---- -------ivojiuvežta miesto ligoninėn.
r- URivei^tetą. Jis gerąjį
' 1* Armonįstai Jonas Šių-Į .
—----------užsitarnavęs. Tuojau atsisės- Tai iš kur gi tas skiepas kalbėjo angliškai. Ištikrujų,!;
Nio • ryte
kim ir parašykim gubernato gavo mėsos?
tai visi japonai, kuriuos mes; — vaisių punokima
' rila
W- R<>xbury
Šio panedėlio vakarą So.
447 BBOADWAYV
riui Saltonstall’ui laišką, kad , Ogi .iš . tų galvijų,
, . .. kuriuos
.
paėmėm nelaisvėn, galėjo! Plūkiant «oda neužtenka iiain Gedrim S Brighton©. Bostono tunely nušoko nuo
90. BOSTON, MAS&
reapointvtų Dr. Jakmauh farmenai pardavinėja “juo- po truputį kalbėt angliškai. ;tik kur-ne-kur purkštelėt
2‘ Dainuos Keistučio ir bėgių vienas traukinio vagoPublic Health Commissio- dajai rinkai.” Ar galima Kada mes paėmėm šitą .įa-ipeikja ?ubeti medžiu šakas Kiru.tės Radio Choras vado- nas ir užblokavo tunelį. Visi!
nierium da vienam terminui. kaltinti farmerius? Vargiai. poną. tai jis pasakė: “Šitą
t kaį gaUsos vietelės an!: vaujant Valentinai Minkie- traukiniai, kurie ėjo nuo;
paimsite, bet , nelietų. Jeigu šitaip pada nej; .. .
Bostono Pilietis. Jie sako, kad pieno raketas salą jus gal ir ~
, _ T o
Harvard skvero į Ashmontą,' Dr. Leo J. Podder
negana moka už pieną. Bo jus niekad neatsiimsit Pearl ivsite, nesukirmys nei vienas 3. Kalbės adv. F. J. Bago-turėjo sustoti po AndrevIš Leningrade^
Specializuoja
Vyriški
stono
gyventojai
moka
už
Harbor.” Iš to matosi, kokia obuolys. Ir vaisiai bus TO- CiUf’ §LA prezidentas.
LIETUVIU SOCIALISTU
skveru ir čia visi keleiviai rilpnžjime. Gyvenin»o
pusiau nugriebtą pieną po propaganda Tojo juos mai žiai išsi\Tstę. nesusisukę
moterq. Motėm ir Vyr<
KONFERENCIJA.
4. Dialogą ‘ Molinis Puc- buvo išlaipinti ir turėjo jiešKranjo ir Odos Ūfaa.13 centų kvortai, o farme tino. Aš nei kiek nesiste neguzuoti.* nekerpėti
busų ar kitokiu
kitokių uriemopriemo
das”“ suloš Marytė Dusevi- koti busu
Valandos: nao 10 iki 12, <
Įvyks balandžia 11 d.,
riai apie Bostoną gauna tik bėčiau, jeigu Japonijos žmo-}
šiutė iš Roslindale. ir Valen- nių parvažiuoti namo. Tune■ao 2 iki 4. nno 7 IU 8 V4
South Bostone.
po 8 centus už riebu pieną. nėms butu pasakyta, kad; Randoiphe. ant South ^na Mikienė.
180 HUNTINGTON ATĮL'
lis buvo užblokuotas pustreBOSTON, MASS. - .
Lietuvių Socialistų Są Galvijų pašaras reikia pirk San Franci.-cos miestas n‘gi --da
_įne gatvės,
_ ____________
^a5a^a aPie “Magdu- čios valandos. Sužeistų žmobusas pereitą_
Tel. Commonvealth 4578.
ti
ir
iis
brangus.
Darbininkų
jungos Vl-tojo Rajono kon
jų rankose.
savaitę užmušė Paulą Mur.
. x_.
nebuvo,
ferencija yra šaukiama ba prie pieno ukio negalima
Petras. phy, 8 metu amžiaus vaika.
Tavo sunus.
Pras?m Pašyti atviratej
»TeL 28624
Gyv. 31138
landžio 11 d. sekmadienį, 11 gauti. Fai-merys dirba nuo
ANT RENDOS
__ :______
" savo įspūdžius ir pnsiųsti
valandą ryto, South Bosto tamsos iki tamsai ir nepada Sudegė Grossmano medžio Už pardavinėjimą loteri- šiuo adresu: W0RL, Lith- Butas antram aukšte, 4 kambariai, į DrJoseph A.Gmdis
pečius, jrazas, maudynė ir vandens
sandėlis.
ne. “Keleivio” name. 636 ro $10 į sąvaitę. tuo tarpu
OPTOMETRISTAS
ios bilietu Julius Pemakoff uanian Program, 216 Tre- šildyfuvas. Kreiptis pas—
Pereitą sąvaitę Quincv iš Dorche;terio buvo nubau- mont st., Boston, Mass.
'i ' S. Petkauskas
fabriko darbininkas padaro
aadoc afti 18
Broadway.
33h •Brrtadąvay.
South Boston.
2 tti »,
835 ir nedėldieniais nedirba. mieste, netoli nuo Bostono, stas $500 pabauda.
S. Minkus.
nuo 1 ii >.
Draugai, Apskričio kuopų
sudegė didelis Grossmano
REIKALINGAS apysenis vyras
Seredom t fld 18
nariai’ Kada pamatysite šį Todėl farmeriai ir par medžio ir kitokios statybi
ir susitanm.
Kuris nusimano apie pentinimą iš
vidaus ir iš lauko. Nevedusiam vyrui
AKIŲ DAKTARAS
pranešimą, tuoj sušaukit sa duoda savo galvijus, kuomet nės medžiagos sandėlis
pastovus darbas su valgiu ir kamba
štaiso defektuotas akis ir tinkavo kolonijos narių susirinki “juodos rinkos” spekulian Nuostolių ugnis padarė apie
riu. Kreiptis į 203 Summer st.. prie • nu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg
Weymouth
l-andins:.
Wevmouth. i užminuoju ir priskiriu aluniua.
mą ir išrinkit delegatus. tai moka jiems geras kainas. $200.000. Valdžia pradėjo
Mass.
'
(14,
Ypač turi kreipti į tai dėmė-rj.ie -ą^o, kad daug geriau tirti gaisro priežastį.
'
114 Summer Street,
si kuopu sekretoriai. Kuopų šiandien auginti vistas ir
-J
LAWRENCE. MASS.
j-;
susirinkimuose
pasvarstykit kiaušinius pardavinėti, negu
Beaver brook upely. WalA. J. NAMAKSY
svarbesnius sumanymus ir kamuotis su pienu. Prie vis fhame, pereitą sąvaitę pri
Real Estate & Insurance
DR. G. L. KILLORY
iteikit juos savo delegatams, tu bent lengvesnis darbas. gėrė Haber.-trothų 2 metų
to SCOLLAY SQUARE, Room 88
414 W. BROADWAY
kad atvežtų Apskričio kon Kiti gi mano, kad ir višta? amžiaus vaikas.
BOSTON. Telef. Lafayette 1371
SOUTH BOSTON, MASS.
nelabai užsimoka ausdnti,
arba Somerset 2044-J
ferencijom
Office Tel. So Boston 0948
SPECIALISTAS
KRAUJO INKSTO
LIETUVA
SPALVOSE
IR
Delegatu tuiėlų atsiųsti res kiaušiniams jau uždėtos
IR NERVŲ LIGŲ.
Res.
37
ORIOLE
STREET
KARO NAUJIENOS.
kiekviena kuopa. Kuo dau “lubos.” Daug geriau esą
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea,
W«t Rozbury, Mass.
Motuzos
ir Valaičio filmos:
Nedėliom, nuo 10 ryto IU L
eiti
dirbtuvėn
dirbti.
giau galvų, tuo geriau bus
Tel. Parkway 1233-W
So.
Bostone
2
ir
3
balandžio.
apsvarstyti šių dienų klau Bet kas bus. jeigu visi far
meriai pames savo farmas? Lietuvių salėj. 7 :30 vai. vak.
simai.
S. BARASEVIČIUS
Manchester. Conn.. Lietuvių
Tel. TRObridge 6330
Konfercncijon yra kvie Kur mieistai gaus maisto?
IR SUNUS
čiami ir broliškų LDl5 kuo Kur gaus maisto ir tie patys salėj. 24 Colway st.. balandžio 4.
MOTERIS TAGELBININKĖ
Dr. John Repshis
farmeriai į miestus suva- 2 vaL popiet.
pų delegatai.
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Paųuanock. Conn., šv. Kazi
Reporteris.
žiavę?
(REPSYS)
KALSAMLOTOJAS
Turi Notaro Teises.
Iš LSS Centro sekreto
LIETUVIS GYDYTOJAS
miero salėj, West st. bal. 4 d.,
254 W. Broadway
Valandos: 2-4 ir 6-8
riaus yra prisiųstas svarbus Atiminėja moterims ran 7 vai. vakare.
SO. BOSTON. MASS.
Nedėliomis ir šventadieniais:
laiškas, kurį reikės konfe
kinukus.
West Lynn, Mass., Lietuviu
Te,.
SOVth Boston 2390
nuo
10
iki
12
ryto.
GERI DRAUGAI.
rencijoj nuodugniai aptarti.
Sunaus gyvenamoji vieta:
Paskutinėmis dienomis salėj 25 Caniden st. balandžio 6,
278 HARVARD STREET
538 Dorchester Ave.
kamp- lnman st. arti Central skv.
Be to. bus renkama nauja Bostone vėl pradėio siaubti 7:30 vai. vakare.
Tel. COLumbia 2537
Yra
.abai
smagu
būti
linkimoje
CAMBRIDGE,
MASS.
plėšikų gauja, kuri užpuola Bridgewater. Mass.. Pil. Kliu-'
LSS VI Jlajono valdyba.
kompanijoje... stiklas ar du
Norvvoodo kuopa jau iš moteris ir atima rankinuku-. bo salėj. 60 Hale st..-bal. 7 die
PICKWICK dar daugiau pri
LITHUANIAN
rinko savo delegatus į Ap Beveik nėra to vakaro, kad ną, 7 :30 vai. vakare.
TEL. ŠOU 2712
duoda linksmumo jr džiaugsmo.
FURNITURE CO.
Cambridge.
Mass.,
Stasių
To!
skričio konferencija. Turė nebutų apiplėštos kelios mo
rah salėj, 163 Harvard st., ba
Dr. J. C. Seymour APDRAUSTI
tų nemaža delegacija atvyk terys.
landžio
8
d.,
7
:30
vai.
vak.
PERKRAUS
(LANDŽIUS)
ti ir iš Lawrence’o. CamTYTOJ AI.
Gatvėk&rio
nelaimėj
sužeis

Providence,
R.
I„
Bridge
Club
bridge aus, South Bostono ir
Specialybė: Akio, Vidurio Ligo.
(Insured
Aušo, Nosies ir Gerklės.
ti 9 žmonės.
salėj. 98 Plainfield st., balandžio
Dorchesterio draugai daly
Movers)
Vartoja vėliausios konstrukcijos
Poitland ir Cambridge 9 d„ 7:30 vai. vak
vaus, žinoma, visi.
Perkranstom
X-RAY Aparatogatvių kertėj, East Garn Gardner. Mass. P. A. C. C. sa
that
is
ria pat iv j to
Pritaiko Akinius.
LSS VI Rajono sekr.,
limas rietas.
iu idge’uje, pereitą sąvaitę lėj, Pleasant st., bal. 10 d. 7. v.v.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
Worcester,
Mass..
žemutinėj
'tauri priežiūra, kaina
P. Kručas,
gatvėkaris užbėgo ant šali
Mofce rt your chotce. TAKI YOUR PICK!
534. BROADWAY,
326
BR0ADWAY.
21 St. George ave.. gatvio, nulaužė lempos stul salėj. 12 Vernon st., balandžio
SO. BOSTON, MASS.
•etvAa sr MAmmErFE* a co.. *m.
*•»«.. t*cwt«s senci esto
SO. BOSTON, MASS.
II <1., 3 vai. pipi«‘t.
pą ir sužeidė 9 žmones.
Norvvood, Mjhs
Tel. fOUth Boston
Buvo sužeistas, pagerbtas ir
vėl veikia prieš japonus

Dabar laikas vaismedžius
purkšti, kad vaisiai nesukirmytų.

ALE

46,3

