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Californijoj Išėjo Aikštm^įK2g’’
Plati Penktakoių Veikla

Bet jų generolai ruošiasi
dar 3 metų karui.

Žinių agentūra ONA pra■ j ,
j
i ,*• neša, kad Vokietijoj prasiKITŲ VALSTYBIŲ AGEN kad daug šitų demoki aujos ųėjo
už “taiką be
TAI VEIKIA NEPAŽApnesų (komunistų) yra jsj- kapįtuTiacijos.” Bet tuo paBOTI.
skterbusių net } Californi-,aįku Vokietijos generajos valdžios įstaigas, todėl linis štabas ruošiasi
tri.
Pro-naciai, komunistai ir
siūlo legisliaturai tuojau jų metų karui. Militaristai
japonai dirba svetimų
ju<K iš tokių vietų pašalinti, i manOj kad aljantai negaUs
valdžių naudai.
. ...
.......... , ,,
...I
komisija da- Europon įsiveržti, nes jos
talifoinųoj įskeltas aiks-jro šitokių rekomendaciją: 'pakraščiai'nuo jūrių labai
ten didelis skandalas. Tos
1. Kad Kongresas; aUmtų^į iaj fo!-,įflkuoti.O jeigu
valstijos legishatui-a yra pa- Amerikos pilietybę is tokių ^vazila nepavj’ks ir karas
skirus komisiją priešvalsty gaivalų, kurie būdami sios užsit ' dar „.ejatų metų, tai
binių gaivalų veiklai ištirti. šalies piliečiais skaito save Jungtinėms Tautoms jis nu
Šita komisija tirė penktako- ir senos tėvynės piliečiais.’. sibos, jos labai pavargs ir
jų veikimą ištisu du metu ir Šituo daugiausia pasižymi
dė(i vien£
kit0
šiomis dienomis įteikė legis japonai.
■
, ,
trauktis iš kovos lauko. Apie
liaturai savo 445 puslapių
2. Kad visiems ad\oka- naują ofensyvą
Rusijos
raportą. Ir štai tame rapor- tems. kurie priklauso prie
vokfėčta
te komisija pareiškia atra- Komunistų Partijos, butų nel.olai dar nesą susitarę*
dusi, kad Californijoj pla- atimtos adyokaturcs teises. ;^ieni maną
ofensyvą
eiai veikia naciai, fašistai n
3. Kad visiems svetimsa-; plde^ ia±5US reikia atnaujinkomumstai. “kuriuos fman-.hams butų uždrausta zu- *• Q kjti
tokios nuomo.
s“?Ja ?,ve;m!,’l
va|- ''aul! Cahformjos pakraščio nfe kad
iau neatakuoti,
dzios;’ kad -visi treji jie. vandenyse.
o palaikyti tik apsigynimo
yra Konstitucijos priešai, | 4. Kad nepilieęiams butų fl^ ' tai
įu
ir “kad visų trijų tikslas yra uždrausta eiti viršininkų pa- ruoja
nuversti musų konstitucinę reigas darbininkę unijose ‘ Bet kalbėdami apie Jungdemokratiją, o jos vieton (tas taikoma pnes komunis- tini Tautu pavarJma Voį vesti tokias diktatūras, ko- tus).
.
.
kiečiu generolai užmiršta,
kios yra jų atstovaujamose
5 Kad visas syetimkalbių kad Vokietijos gyventojai
^lyse.”
mokyklas valstija paimtų irgį ne geležįniais Nuoiatos
^“°^}lsAa ^k.°7 kad iki tavo kontrolėm----------------- bombarduojami iš oro, Vo
kalo Californijoj buvo dau-.
—------- —
!/■«_ kietijos žmonės greičiau sugiau kaip 240 japonų kalboj =
kįups, . negu Jungtinės Tau
vedamu mokyklų, kurių už--------- —
tos.
munijos.
laikymui per 1941 metus
Pastaroji gali peršokti
Japonijos valdžia yra pa
ANGLŲ ORLAIVIAI IŠ
aliantų pusėn.
skyrusi apie $400,000. Tas
VEŽA FRANCUZIJOS
mokyklas
lankydavo 19,000
Fašistiška
Vengrija
,
.....
v . labai
.
SUKILĖLIUS,
japonukų.
susirupinusi, kad jos kaimy-:
„ _
.
Amerikos vokiečių ir ita- nė Rumunija nepersimestų . uNA praneša iš sveicanlų didžiuma esą ištikimi ir aliantų pusėn. Pereitą savai- Jos\ kad Francuzijoj dažnai
lojalus
Jungtinių Valstijų tę Vengrijos premjeras Ni- nusileidžia anghy orlaiviai
o jalus .Jungtinių
piliečiai, sako komisija; bet choias von Kallay išvyko ** pasiima sukilėlius, kutie, kurie dirba savo val Romon pasitarti su savo rien}s 8T^ia mirtis iš nacių
džioms, yra pavojingi “pen- sėbrais. Londone manoma, pusės, ^jeni tų sukilėlių
kad fašistai tariasi, kas vyksta Afrikon, kiti Angktakojai.”
Raporto pabaigoje komi jiems reikėtų daryti, jeigu ^J°n- Esą, tarp kovo 1 ir 15
sija sako, kad komunistai Rumunija nuo jų atsimestų, d- anglų orlaiviai buvo nu( Californijoj yra daug pavo O vengrų politikieriai ma- sileidę La Palisse aviacijos
jingesnis gaivalas, negu ji no. kad ji gali atsimesti, jei laukuose du kariu ir pasiėsavim 60 franeuzų.
maniusi pradėdama šitą ty tik Rusija prižadėtų grąžin- °}e
Naciai
po
to areštavę 20 La
rinėjimą pora metų atgal.
ti jai Transilvaniją.
Palisse
miesto
gyventojų ir
Komisija sakosi suradusi,
ŠVEDIJOS SOCIALDE suardę tenai aviacijos lau
ka.
MOKRATAI PRIEŠ

ANTROJI KARO
PASKOLA.

Naujas 1943 Metų
Karo Laivynas.

VISUOMENĖ TURI SU
KELTI $13,000,000,000.

Šįmet Amerika pastatys
daugiau laivų negu ji
pernai turėjo.

Šią sąvaitę prasidėjo Ant
roji Karo Paskola. Per kelias
sąvaites Amerikos gyvento
jai turi sukelti $13,000,000,000. Tokia suma būtinai rei
kalinga fašizmo slibinui nu
galėti.
Iždo Departamentas ragi
na visus pirkti karo bonus.
Juos parduoda beveik visi
paštai, bankai ir brokeriai.
Tai yra pirmutinė tokia di
delė valstybės paskola šios ša
lies istorijoj. Per pereitąjį pa
saulini karą Ketvirtoji Pa
skola siekė tik $6,700,000,000.
Mes kviečiam lietuvius irgi
prisidėti prie šios paskolos.
Musų valdžiai reikalingi pini
gai laivams statyti, tankams
ir orlaiviams gaminti, karei
viams algas mokėti ir juos
užlaikyti už kelių tūkstančių
mylių nuo namą. Be to. Ame
rika turi duoti paramos ir ki
toms šalims, kurios kovoja
prieš Hitlerį.
Visi, kas tik turi atliekamų
pinigų, turėtų Įdėli juos į ka
ro bonus.

METAI XXXVIII

Tunisijoj Anglai Paėmė
34,000 Nacių ir Fašistų

Laivyno sekretonus_Knox>ROMMEL10 ARMIJA su_, su savo talkininkais paėmė
pereitą sąvaitę pasakė, kad
VARYTA J KAMPĄ.
nelaisvėn išviso 34,000 na
Amerikos jūrių galybė auga
cių ir fašistų. Vien tik nuo
stebėtinu greitumu.
Jai lieka tik vienas iš dvie kovo 20 dienos anglai pa
Atidalydamas antrąją ka- jų: arba pasiduoti, arba ėmė 20.000 belaisvių.
bėgti laivais per jurą.
10 paskolą Indianapoly, p.
šiuos žodžius, an
Knox pabrėžė, kad šiais Aliantų spėkos šiaurės glųRašant
rankose buvo jau visi
metais Jungtinės v alstijos |
sudavė triuškinantį Tunisijos uostai, išskyrus
pastatysiančios
daugiau smUgį fašistams ir naciams. tik __
Bizertą ir Tunisą. Bet ši
naujų karo laivų, negu
-&* jos. pagarsėjusio vokiečių mar- ! ’panedėlį " anglų generolas
turėjo pereitais metais 1S šalo Rommelio aimija tapo Montgomery isakė imti ir
viso.
.. (spėdamas, publiką, kad į
i SŠįp
Skam’

sis kaias turės būti laimėtas eities nėra, kaip tik pasi“Prieš pradedant šį žygį,
ant jui ių. jisai pranašavo, j duoti, arba sėsti į laivus ir kovo 20 d. aš pasakiau savo
kad sunkiausia kova teberaugti per jurą į Italijos sa- Aštuntajai Armijai, kad ji
da pnesaky, nes submarinu,ias. get anglai yra tam pa- turi atlikti 3 dalykis:
vttdeUiadnato?^arantiedi'iiirS0Š1; J'. s¥Uauk«
“1. Sudaužyti p.-iešą MaV okietija (lapai daranti di-. pakankamai didžiųjų savo leto Linijoj. Tas buvo atdziausių pastangų kad pa- karo laivų ir orlaivių, kad įįkta tarp 21 ir 28 kovo, ir
statyti kuo daugiausia po- nuskandinti visus fašistus, mes paėmėm 8.000 belaisvanderunių laivų. Bet Ame- kurie tik mėgins bėgti van- vju
nka vistiek laimės.
deniu. Vėliausios žinios sa“2. Prasilaužti pro Gabes
1944 metais mes pasta- ko. kad didelis italų trans- spragą. T as padaryta balan—
tyrime da daugiau laivų ii porto laivas su 4,000 fašistų džio 6 ir mes oaėmėm dar
nušluosime netiktai Vokieti- ų panedėli jau buvo paleli 7 000 belaikių,
jos ir Italijos submannas, tas juros dugnan.
žygiuoti pirmyn i
bet sunaikinsime jrJapom-i Ahantai užėmė beveik šiaurę, paimti Sfaxą. Sous*jos jūrių galybę, pasakė p. vjsus aerodromus, kurie iki sę ir pagaliau Tunisą. Tas
Knox.
i šiol buvo nacių rankose, yra daroma dabar. Sfax ir
Berlyne Stinga Gy
Vienam aerodrome anglai Sousse jau musų rankose,
Pakilo
Jaunimo
i
rado 30 vokiečių orlaivių Daba? kš' įsakau: Pirmyn j
venamų Butų. ! _
paliktų.
.TtmįsąLį^ŠuvaĮ-yt priešą į
Aliantų oriai «ai sunaikino
Anglai paskutinėmis die-jurą!”
Pereitais metais užrekor- '
tenai labai daug namų.
nomis ėjo viesulo greitumų,
Ir gali' būt, kad kol šis
Vokiečiai jau neslepia, duoti teismuose 112,889 taip kad priešas bėgdamas “Keleivio” numeris pasieks
ištvirkėliai.
kad anglų orlaiviai griauja
nespėjo nei savo karo pa- skaitytojus, fašistai su naPereitą sąvaitę Draugija buklų pasiimti.
jų miestus. Berlyno radijas
ciais bus jau suvaryti į jurą,
paskelbė, kad gyvenamųjų Kovai su Jaunimo Ištvirkibutų labai stinga* nes daug mu turėjo St. Louiso mieste Žinios sako, kad nuo lap jei^ Jie nenorės pasiduot
namų sugriauta arba sude- 37-tą savo metinį suvažiavi- kričio mėnesio iki šių metų gy^'1ginta. Todėl niekas Beriyne mą. Jos direktorius Charles balandžio 12 dienos anglai
dabar negalįs turėti dviejų Chute raportavo, kad nuo?--,---------- -- -------------- /Sji^Hantų
rezidencijų; kas tun vieną karo pradžios jaunimo isAlkana Europa. laiviams Italijon bus jau vibutą neužimtą, iš to jis bu- t\ irkimas Amerikoje labai
Aįroj žmonės gali gauti sai netoli. Mussoliniui Įtin
siąs atimtas ir atiduotas pakilo. Beįeitais metais bu- duonos tik ant kortelių—3 kos jau dreba. Dreba kintiems, kurių pastogė sunai- vo 112.889 jaunuoliai nu-.svaraj per SąVaitę. Danijoj kos visiems fašistams. Jie
kinta. Didesnės patalpos įausti teismuose
nz
tik 10 uncijų
per žino, kad demokratijos ga•
T • ytsoktnsįduodama
•
1
aj
esą dalinamos kelioms šei- }ua>izengirnus.
sąvaitę. Neitralėj Švedijoj lybė juos sunaikins!
mynoms.
,
.
. .
. PO, kai o to ištvirkimo jr Šveicarijoj blogiau da ne--------Nacių propagandos mini- busią daug daugiau, nes
Airijoj. Bet už vis alka- Rusnį Kaltina Na
glis Goebbete ramino vo- daug jaunuolių sugrjs is ar-,niaugia yra Ispanija. Iš ka.
kiečius, kad už tą baisų te- nujos.
liaujančių valstybių maisto mU^ ^VeriSKUmOlS.
rora anglams busią atlygin
žvilgsniu geriausia stovi
Rusų komisija, kuri tyrita. “Mes dieną ir naktį gal- J “HAMBURGĄ” TURĖS Anglija. Sovietijoj kortelės nėjo vokiečių žiaurumus,
Japonai Nuskandino
vojam, kaip už tą baisų an- DĖTI DAUGIAU MĖSOS. iejdžia pirktis maisto pa- skelbia, kad “istorija da neVOKIEČIUS.
terorą atsilyginti tokiu Parduodama krautuvėse kankamai, bet bėda. kad buvo mačiusi tokio urminio
3 Musų Laivus.
Švedijos socialdemokratai DE GAULLE IŠTIKIMAS glų
pat
pinigu." sako Goebbel- malta mėsa Amerikoje yra i krautuvėse jo nėra. Ameri- žmonių žudymo, koki daEISENHOWERIUI.
Bet jiems tai kainavo
pradėjo drąsiai kelti balsą
sas.
Reiškia, kol kas naciai vadinama ‘ hamburgu.” Pa- kos siunčiamas maistas eina ^ar Rusijoj vykdo naciai,
34 orlaivius.
Gen. De Gaulle mušė’ da nežino
prieš tas privilegijas, kurio
laikais tas “ham-į raudonajai armijai. Vokie- Pratindamiesi šaudyt, vo Apie 100 japonų orlaivių mis naciai naudojasi švedi- aliantų karo vadui Eisenho- silyginti.” kaip anglams “at- skutimais
burgąs” buvo gaminamas, ti joj sunkaus darbo darbi- kiečiai stato savo taikiniais
pereitą sąvaitę užpuolė mu-ljos ribose. Aid Hoeglund, weriui telegramą, pareikšbeveik
iš vienų riebalų. To- nmkai gauna dvigubas por- »usus belaisvius, ir šaudo Į
siškių laivų konvojų netoli:buvęs Švedijos Socialdekra- damas savo ištikimybę jam
dėl Kainų Administracija I cijas, bet kiti gyvena pusba- juos kaip į medinius stulGuadalkanalo salos ir įvy-įtų Partijos pirmininkas, pe- ii' jo vadovaujamai šauniai MAISTO KONFERENCI dabar išleido patvarkymą, džiu. Belgijoj. Italijoj, Fran- pus. Galinčius darbą dirbti
JA
ATIDĖTA
IKI
vo smarki kova. Japonai reitą sąvaitę pareiškė: “Da- armijai Afrikoje. “FrancuGEGUŽĖS 15.
kad mėsininkai, kurie mala euzijoj ir Suomijoj žmonės rusus naciai gabena Vokietuoj paskelbė, kad jie nu- į nija, Norvegija. Suomija ir zų tautos geri norai yra su
skandinę “12 karo laivų.” i Švedija galės būt laisvos tik jumis ir su jūsų vadovauja- Valstvbė<Departamentas “hamburgą.” privalo dėti gauna tik po pusę svaro mė- tijon, o darbui nenaudingus
Bet vėliau paaiškėjo, kad tada. kada Vokietija bus su- momis šauniomis armijotai buvo paprastas tų gel-įmušta. Tai vienintelė musų mis.” sako De Gaulle teletonsnukių melas. Ištikro bu- viltis.”
grama Amerikos karinin- turėjo įvykti Washingtone ™
Kžatsko ir Rževo—10,000,
balandžio * 27 dieną, tapo Zinorna’ jis tada bus malavo nuskandinti tiktai trys!
TWTI,
J.ui.
o
Korbutovkos miestelį vi
mėsaęaJAPONAI RUOŠIASI
nedideli aliantų laivai, ir FAKELE sv^UNŲ IR , Manoma, kad šitą tele- atidėta iki ęegužės 18 die- JPas prasčiausių
siškai sulygino su žeme.
vienas nedidelis laivelis buBULVIŲ KAINAS.
gramą jis mušė norėdamas nos, ir dabar ji bus jau ne l'«; T“1?“ Perkant tokl 3°- PULTI AUSTRALIJĄ?
reikės
duoti
iš
Hot valą vistiek
vo sužalotas. Bet japonams
Kainų administracija pa- išblaškyti paslydusius gan- Washingtone.
waMiingiviiu. bet , nur
c
žinios
Žinios is
iš Ausiranios
Australijos sa
sa- ATVAŽIUOS MEKSIKOS
Springs.
Virginijos
valstinla,;st^ knygute>> 0 PunRtus
Rad japonai turi sutrau
kaidus,
buk
tarp
jo
ir
gen.
Ei

tas labaii brangiai kainavo, kėlė svogūnų ir bulvių
au
• v'- V I--- — tarp J0 lr genPREZIDENTAS?
aplinkinėse jos salos*
Jie turėjo iš viso 98 orlai nas per gegužes ir birželio senhowerio Įvykę kokių tai joj. Sovietų Rusija irgi pa- uz
alose
.
pvonpi in i ’
onn aaa
sižadėjo šit 'j k'nTvf
konferencijoj
vius. iš kurių 34 buvo nu mėnesius, kad farmeriai ne- nesusipratimų.
KROKUVOJ ŽYDAI JAU ^tiasf^obmu^"
Pakuti kad'I JunRt^s Valsas
išparduotų sėklinių bulvių
dalyvauti.
mušti jūron ir nuskendo.
IŠNAIKINTI.
įruosias^puolimui.. Paskuti- *ada 1 atvažsiuoti
dabar. Šimtui svaru bulvių
13 METŲ AMŽIAUS
nėmis dienomis
.____
___ _ tenai pra
pakeliama 20 centų, o šimVALDŽIA TĘS KARO
Lenkų telegramų agentu- (lėjo smarkiai veikti ju avia- prezidentas Avila Camacho.
ŽMOGŽUDYS.
FLORIDOJ NUŠALO
no.rls čia pamatyti irigatui svanj svogūnų pakelia-' Newburvporte. netoli nuo APDRAUDĄ TOLIAU. įa praneša, kad Krokuvoj cija. Šią sąvaitę jie puolė
DARŽOVĖS.
Valdžios
įsteigta
Karo
nac
'ai
išskerdė
visą
žydų
didelėmis
oro
spėkomis
Port
C1
i°
s
ir susisiekimo pnemoBostono. ' tapo areštuotas
Netikėtos šalnos Floridoj ma 40 centų.
nes.
Setas Moresby. Amerikiečiai sa
sugadino labai daug daržo ORLAIVIAIS GABENA Edward F. Dow, 13 metų Nuostolių Korporacija nutarė
tęsti
apdrauda
nuo
ka-^^Pg
1
^naikintas.
’ko. ........................
kad trečdalis japonų or
vių ir vaisių. Tokio šalto pa
DARBININKUS.
amžiaus, kuris plėšimo tiksBUS DAUGIAU CUKvasario Amerikoje senai jau
Iš Bahamų saly į Floridą
nužudė Lydią Cook, 72 ro pavojau toliau. Ji ap- BOLIVIJA PASKELBĖ laivių čia buvo numušta že
RAUS.
mėn. bet japonai giriasi pri
nebuvo.
atgabenta orlaiviais 76 dar£?s f1" draudžia privatinį piliečių
KARĄ.
etare amerikiečiams dideliu Kainų administracija pra*
bininkai. Greitu laiku jų
tpręj° $900. to- turtą nuo nuostolių, kokių
neša, kad šią vasarą šeimi
LUBOS VISOMS KAI
busią atvežta 6,000.
dėl įsiveržė į jos namelį ir gali atsitikti dėl karo veiks Pereitą sąvaitę Bolivijos nuostolių.
ninkės galėsiančios be korrespublika
Pietų
Amerikoje
--------------NOMS IR ALGOMS.
-------------pareikalavo, kad ji tuos pi- mų. Iki 1942 metų pabaigos
telių
gauti cukraus Kiek reiPrezidentas Rooseveltas
Suomijoj šią vasarą mo- nigus jam atiduotų. Kai ji ji buvo iš viso apdraudus paskelbė karą visoms trims Londono žiniomis, sūrio
rezervams daryti. Iš
paskelbė, kad visoms al- tervs hu« imamos žemės atsisakė, iis pradėjo ja plak- turto ŠI .2 uoo.000,000 su “Ašies” valstybėms — Vo- porcijos Anglijos žmonėms kės
kietijai,
Italijai
ir
Jąponibus
sumažintos
iki
3
uncijų
Kubo*
..išakyta 222,«HK» to
goms ir kainoms turi būt už-į ūkio darbams konskripcijos tuku mušti, ir mušė kol vi- mai, už ką -urinko apie
jai
per sąvaitę
nų cukrįtis ekstra
___
$130000 00< ;remiįomis
dėtns pastovias lubos.
keliu kaip kareiviai.
siškai užmušė
a *a

v * *»

va a a^^
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Aliantų ‘Blickrygarf Tunisijoj

karo Žinių apžvalga
Elmer Deris. Office of War Information

Direktorių-

už pereitą metų kelis meneTatai supranta musų jausius. bet blogas. Smulkme- nuoiiai Tunisijoj ir Naujoj
Galima sakyti, kad Tuni- nu negalima skelbti, nes Gvinėjoj. Turėtume tatai
butų
sensas,
kad
išlaisvinus
ijoj viskas eina gana gerai priešas ju pageidauja.
suprasti ir mes namie.
Maskva siuntinėja mums
tautas iš vienos
“VOKS” biuletini. kuris pavergtas
Generolo ilontgome.y pu!- N
da
laivu buvo nu. ŽT?.“—I" . ”
yra spausdinamas anglų priespaudos, atiduoti jas
Kai
via
veteranai
karo
dy.
..
"
.
.
Del Lai kr(IMI O Nukūmuose. Musų kareiviams skandinta. \is dėl to dauft
kalba propagandos tikslais. Kiton vergijon?
jaadžioje buvo‘labai sunku. JŲ su reikmenimis nuėjo kur žudė 83 Žmones.
Jame rašoma daugiausia, . “Nauiienos'' iitu0 k,au-!
kad
parodžius:
s,mu
sako:
apie meną,
het po nepasisekimų vasa-1 reikėjo. Tunisijoj paimti
Atvykęs Londonan čeko“
Paversti
savo
vergais
šitas
angliškam pasauliui, kiek
rio mėnesi, jie greitai išmo-1 nelaisvėn vokiečiai stebėjo- slovakas Werner papasatusų tauta yra pakilus kul tautas nori Vokietijos naciai
ko ir gryžo atgauti visą nuo Gi pamatę tokią didelę Ame- kojo šitokį atsitikimą Lentui oje. Taip pasakytas ir ir Rusijos bolševikai. Ir visi
jų atimtą žemę. ir dar dau rikos armijos reikmenų dauVienoj vietoj nacių
biuletinio tikslas: “For Cul- žino, kodėl: tie rudieji ir rau
giau. Karininkai giyžę iš gybę. Jiems buvę aiškina- ZAateyba užtiko spausditural Relations with Foreign donieji despotai iš viso nepri
Tunisijos praneša, kad ne ma, kad visos musų reikme-'”*?.1 ;
kukrastį,
pažįsta jokiu teisiu kitiems
Countries.”
tik musų vyrai, bet ir karo nvs nuskandintos.
! GIos Polski.
Tas namas
įeikmenys puikiai išsilaiko. *
buvo apsuptas H- į jo vidų
1942 metų 7-8 tam biule žmonėms. Bet demokratijos
šitokio
nusistatymo
laikytis
Kova
prieš
aukštas
kainas,
naciai pradėjo mėtyt bomMusų
M
4
tankas
yra
kuotinio numery, kuris tik da
negali,
nes
jos
išsižadėtų
sa

puikiausia? veiksmuose. Vo Dabar, algos ir kaino? kas. Bombos suardė visą
bar pasiekė musų redakciją,
kiečiai tuiėjo didesnį, bet liečia kiekvieną asmenį, nam3 ir sunaikino buvusius
yra Įdėtas platokas M. Al- vęs, jeigu jos priimtų nacišką
arba
bolševikišką
pažvalgą.
jis
buvo keblesnis ir negrei kiekvieną žmonių luomą, tonai žmones. Be to, naciai
patovo straipsny? apie rusų
“
Jeigu
demokratijos
paliks
tas. Musų
architektūrą. Ar ispėsit, ko
- i.lėktuvai
. -j -- taipgi
*-• Vetuodamas Bankheado bį. suėmė aplinkinių namų gykius statybos pavyzdžiu- ištikimos savo principams, tai
gen. ypač sklaidančios tvi--įjju. prezidentai pareiškė: ventojus ir juos taip pat nubolševikai rodo užsieniui? po šio karo jos turės ne tiktai
tovės. P-40 visada pasek-'
mes
__ukinin- žudė. Iš rišo dėl to laikrašOgi caių laikais pastatytas padėti atgauti nepriklausomy
mingas dykumų kautynėse. ;Rai darbminkai, prižiūrėto
buvę nužudyti 83 asmecerkves. Pokrovskaja c-er bę toms tautoms, kurioms ji
nvs. Bet netrukus “Glos
bet piritais metais nebuvo l jaiirindėHninkai_turime nys.
kov pastatyta
Vladimire buvo išplėšta, bet turės duoti
toks geras Pacifiko veiks- ,suprasti, kad mes negalime Polski’’ vėl pasirodė.
t
muose: jis puikus Egipte ir ■ pagerinti gyvenimo sąlygų
1166 metais. Dmitrovo so progą išsivaduoti ir kitoms po
boras pastatytas Vladimire svetimu jungu gyvenančioms
Tunisijoj.
totalinio karo laiku. Prie- Francuzijos Parti
1197 metais, Ivano cerkvė tautoms. Sakysime: ukrainie
Jungtinių Tautų jūreiviai. singai, mes tunme pasiau
zanai Laikosi.
Yaroslavlyj pastatvta XVII čiams. baltgudžjams. gruzi
šis
žemėlapis
buvo
padarytas
kelios
dienos
atgal,
kuomet
koti ligi karo pabaigos. Ba
nams. armėnams. Jeigu jiems vokiečiai da turėjo užėmę visą pilką plotą. Nuo to laiko
Aliantų žygiuose daly do
šimtmety, ir tt.
nekęsime. Mums visiems į Ženevos dienraščio “Courvauja
britai,
amerikiečiai
i
r
Žiūrint i tuos pastatus ii bus leista po karo laisvai bal
Britų Aštuntuoji Armija nugrūdo priešą apie 40 mylių iš
bus pakankamai jeigu tik rie? de Geneve” koresponabiejų frakcijų francuzai— visi nebandys turėti per- dentas pranešė iš Francuziatsimenant, kad bolševikai suoti. nėra beveik jokios abe
pietų
Į
šiaurę
ir
užėmė
Sfax
’
o
uostą,
labai
svarbų
strategi

tie,
rodo juos kaip iusu kultū jonės. kad kiekviena šita tau
ni punktą, per kuri fašistai gaudavo sustiprinimų, ši j>ar,.- kurie
, . seka
,. paskui gen.
. į daug.” Ir prezidentas pa- jos. kad šimtai francuzų
ta
pasisakys
už
nepriklausoros pavyzdžius, nenoroms
Gliaudą,
ir
tie,
kurie
remia
kad mes tik pradeda-■ jaunuolių, kurie buvo sukilę
nedėli britai paėmė ir šventaji arabų miestą Kairouaną.
tenka juoktis. Visų piima,Į mvbe.
gen.
De
Gaulle.
Be
to,
yra
me
j
austi
totalinio karo pa- prieš okupantus, dar tebesiRašant mums šiuos žodžius, britai buvo jau nebetoli nuo
“O kuo jos yra blogesnės Sousse
Rusijos bažnytinė architek
norvegų, olandu graikų.
Vyrai. kuine lig šiol laiko Haute Savoie kalnuouosto. Taigi fašistai dabar traukiasi i nedideli
tūra nėra rusų tautos kūry už rusus arba lenkus, airius
Amenkos
lotynų
ir
kitokių
^
uvQ
|j
nk5m
j įr patenkinti.'se. Šveicarijos pasieny. Jie
kampeli apie Bizertą ir Tunisą, o iš tenai jau turės plaukti
•Jie
tarnauja
prekybos;
lai
ba. Apskritos kopulos, kaip arba abysinšečius? įsteigus(
per jūres. Vokiečiai išrado “blickrygą.” bet dabar tas “blicturi apleisti savo šeimas, pasilieka kaip revoliucijos
vyne. Ši tarnyba nėra rėkia palikti gerai apmokamus branduolys, sako korespondideli cibuliai, tai azijatų tarptautinio saugumo siste krygas“ naikina juos pačius.
stilius. Vietomis tarp ap mą. visos tautos gali būti lais- Plu<?Jan?a, bet
bet jiJ1 labai
laOai s.Yar? darbus ir stoti į kariuomenę dentas. Jisai sakosi plačiai
skiltų bonių stūkso kam vos.
etUme pl naruž S600 per metus. Mes, ku- Francuziją apkeliavęs ir
BROWDER1UI SPRAKsispirtų būtinai reikalautii
laimėti karo.
puotas bokštas. Ypač tokiu
Žinoma. kad gali. Ir mes
TAS Į KAKTĄ.
rie liekame civiliniame gy- patyręs, kad partizanų vei
sau karo grobio.
mišinių charakteringas yra tvirtai tikime, kad jos bus
Brokeris vra Amerikos
^pastabos musišJu frontas yra labai ne- j venfane gaminti maisto ir kimas prieš okupantus nešv. Vasilio soboras Maskvo-. laisvos.
,
. .j,.
, kiai komunistai pašoko kaip ramus, kartais pavojmges- reikmenų jiems ir vis ma-j sąs sumažėjęs ir kitose vieje. Tai mahometanizmo ir____
komumstų vartai ir uz vals- adata įdurti. “Vilnis” su- nis negu kiti. Ypač blogas žesni kieki sau, neturime tose. kur geografinės sąlygotikos mišinys. Nieko ru ‘ BALTAGVARDIEČIU
tvbės įstaigų apgaudinėji- Wyko: ’
buvo fo)VO mėnuo laivų nu- tarp savęs ginčytis dėl ge- gos jiems nėra tokios palansiško jame nėra.
mą
nesenai
sėdėjo
kalėjime.
“Jau vienas pat? daleidi- skandinimais. Ne blogesni? resnių pozicijų.
’kios, kaip Alpėse,
GAIDA.
Bet juokingiausia yra
Kai
jis
čia
buvo
uždarytas,
mas, kad Aliantai nori grobio,-------------------------------------------------Juozas Tvsliava ‘Vionvuis. Lrneni IA7I.3K, ▼ irv«i viviciiwv
tai
komunistai
kėlė
didžiau

yra pūtimas Į Hitlerio propa
sa ntTEjrnn as an sui ir
jasi cerkvėmis, kurios buvo bėj” rašo :
si
triukšmą.
Bet
kai
Rusijos
gandos
dūdą.
Tai
politinis
Hu

pastatytos carų ir popų vieš
“ ‘Daily U’orker’ Įrodinėja,
patavimo laikais, o savo pa-į kad Pabaltijo valstybės kadai valdžia savo politinius opo das.”
statytų cerkvių neparodo ■ se priklausė Rusijos imperi nentus areštuoja ir net žu Bet tuo tarpu ta pati “Vilnei vienas.
do. tai komunistai triukšmo r.is” ir ‘ Laisvė” nuolatos
jai.
‘Komunistų partijos orga-dėl to nekelia. Ne tiktai ne birbina,, kacl Lietuva. Latvi LONDONIŠKIS “TIMES” nas, matyt.
___ „ ______
pamiršo,______
kad su 5 kelia triukšmo, bet dar gina ja ir Estija turi būt prijung
ATITAISO SAVO IŠSI
tais ‘Įrodymais’ mes jau se-: tokias žudynes. Browderis' tos prie Sovietų Rusijos.
ŠOKIMĄ.
nai susipažinę vadinamoje bal-: anądien paskelbė didžiausi Vadinasi, jos pačios reika
[“manifestą.
teisindamas lauja Rusijai grobio, kitaip
Kelios sąvaitės atgal Lon tagvardiečių spaudoje.
“
Kai
dėl
‘
buferiniu
valstvMaskvos
budelius.
Tą “ma- pasakius — papildo Hitledono dienraštis "Time?” da
biu.
’
kuriomis
‘
Daily
Worker
’
'nif
estą
”
jisai
skelbė
kapita- rio propagandos dūdą."
vė editorialą. kuris buvo su
listinėj
spaudoj
ir
riebiai
už
kėlęs labai sunkių minčių vadina Lietuvą, Latviją ir Es
tai mokėjo. Ryšium su tuo
mažųjų tautų
gynėjams. tiją. tai galima pasakyti:
“ši terminą yra nukalę im komunistų “bizniu,” drg. 18 VISO PASAULIO
“Times” papūtė tiesiai į
Maskvos dūdą. Jisai pareiš perialistai, kurių dienos, ‘Dai Strazdas “Naujoj Gadynėj”
ŠVENTOJI ŽEMĖ.
«!■
kė, kad Rusijai teks saugoti ly YVorkers’ žodžiais tariant, rašo:
Kristaus
tautiečių
ne

Europoje taiką, todėl ji tu tikrai jau suskaitytos.”
“New Yorko dienraštis
rėsianti pasirinkti sau tokias ( Ištikrujų, komunistai da- ‘Post’ davė vietos Browderio daug. — Jeruzalės praneši
Einant War Prodaction Ttbarde Įsakymu
mais. šių metų pradžioje iš 1913 metų kovo 25 dienos,
telefono
ivedj?ie"a£ kokios
bus P310” bar įsikando Rusijos reak-i kibimui, .bet tortu duota ir Palestinoje buvo tik 517,000
•
.
A
redakcinis
straipsnis.
Be
kitko
mas arba atnaujinimas po’ balandžio 5. diežydų, kas nesudaro neį treč
” Kadangi londoniškis «Ti.^įninku birbinę, kad Patai-j ‘Po«t’ redakcija pareiškia:
..
/T
dalio to krašto gyventojų.
nos
bus
daromas
laikinu
pagrindu.
mes” paprastai išreiškia An-'c.'? kra?,a’ tun pngulet. Ru“
Komunistam
nepatinka,
glijos ,r
valdžios nusistatymą. sijai,
‘ J? ’ . nes .Rusija buvo juo? ; kad dėl Ehrlicho ir Alterio nu
DANIJA.
tai toks jo pasisakymas pa-. uz_anavy:'1Tai reiškia, kad Telefono Kompanijai gali tekti keisti to
žudymo keliama protestai. Jie
darė labai prasto įspūdžio Bet jeigu mes sutiktume skelbia protestą prieš protes Sabotažas plinta. —ONA
kių laikinu telefonų laipsnį (pavyzdžiui, iš privačios i par
Amerikoje, kuri stoja už:311 ^°^ia atzagareiviska gal- tą. Bet šitaip darydamas praneša . kad kovai su sabo
tijos liniją), arba išimti telefoną visai. Suprantama, tas
pilną Pabalčio kraštų ir 'osena taii turėtume sutikti, Browderis prašosi ir ji sušau tažu Danijoj naciai organi
butų daroma tik esant būtinam reikalui pavartoti tą Įren
Lenkijos laisvę. Buvo atsi- ad vokiečių dabar užka dyti. Pasak jo. Rusijoje reikia zavo tam tikrą "sabotažo
korpusą"
iš
15,000
žmonių.
gimą tiktai svarbiems tikslams arba asmenims, kurie su
kinusia net pono Edeno, kuturi P’^ėti šaudyt kiekvieną, kurio nuo
Dėl
sabotažo
Danijoj
areš

rišti su apsauga arba su visuomenės labu.
ri? tuo laiku buvo Ameiiko- Vokietijai. Tuomet nebūtų monė skiriasi nuo rusų val
je, ar ištiki uju Anglijos vai- Pra<rT,čs ir karą pneš Hitle džios nuomonės. Ar Browde- tuota jau 3,000 žmonių.
Įsakymas taipgi nustato kiek telefonu gali būt įvesta tam
&
džia laikosi šitokio nusista ri tęsti.
Z2
riui
patiktų,
kad
musų
krašto
LENKIJA.
tikrose apylinkėse. Tai automatiškai sustabdo telefonų
tymo? Edenai atsakė, kad .Bet.. banditizmo mes ne- vyriausybė ir jam suteiktų to Santikiai su Rusija. —
įvedimą tokiose apylinkėse, kurios jau yra pasiekusios nu
“Times” veikiausia kalbė- i pnpažistam!
kią protekciją?
Washingtono
informacijo

statytą telefonų kiekį. Naujus telefonus bus galima Įvesti
jęs apie Sovietų Rusijos nu
“Je, budelių garbintojas ga mis, pajūrinėmis dienomis
i
sistatymą. bet ne apie Ang PRASTAS PAVYZDIS.
tiktai tų vieton, kurie bus išimti. Laukiančiųjų sąrašas bu*
vo spraktą ir už ji riebiai ap pradėjo gerėti Lenkijos-Ru
lijos vyriausybės politiką.
mokėjo
—
fine!
”
palaikomas.
L. Prūsei ka džiaugiasi
%
sijos santikiai.
Ar Edenas liepė “Time- “Vilny.” kad—
Kodėl komunistų vadai
Telefonų ištęsimas (extensions) gyvenamuose namuose
S
DANIJA.
sui” tą straipsnį atitaisyti
“Amalgamated
Rubsiuvių tokie žiopli, sunku suprasti.
§
nuo šiol Iros draudžiamas, o kur esamas Įrankis dabar yra
ar ne. me? nežinom, ri? dėl Unija skiria užtenkamai piniNaciai suėdė kiaules ir
Patys
būdami
valdžios
opoišjungtas, jis reikės visai išimti.
to Londono dienrašti- tą sa
vištas. —ONA praneša, kad
gų.
kad
užlaikyti
Masvkoj
di-lnentai,
jie
samdo
laikrašvo išsišokimą atitaisė. Jis. deli ligonbutj, kur iš viso busįčiuose vietą ir skelbia, kad užimant naciams Daniją,
Be to da suvaržomas įvedimas “dial switchhoardu” ir
davė šituo klausimu kitą
tenai buvo 3.200,000 kiau
tūkstantis
lovų.
valdžia
privalo
savo
opo‘t elet ypoTgrrf erių.”
editorialą. paaiškindamas,
lių. kūnų dabar liko tik
“
Tuo
reikalu
Amalgamated
į
nentus
šaudyt.
Nejaugi
jie
kad iš to, kas jo buvo paša- f
I, 593,Otri. Vištų buvo 24,susitarė su Sovietų darbo (nori. kad ir juos sušaudytų? 500,000.
kyta apie Rusijos sienas, ne jau
o dabar liko tiktai
unijų centru.
šitie suvaržymai kai kam padarys neparankumų. Tai bus
reikia suprasti, kad mažųjų
II.
470,000.
Iš
5,500,000
ra
“Ar ne puikus pavyzdys?”.
PUČIA t HITLERIO
iš dalies jų auka Karui Laimėti. Jei tas palies jus. mes ži
tautų nepriklausomybė tu
guočių liko tik 2.865,000.
DŪDĄ.
rėtų būt palaidota. “Time-' Ne, ne puikus. Kapitalisnome kad jus tatai snprasite ir kooperuosite su mumis, o
AUSTRIJA.
so redakcija mananti, kad rinės šalies darbininkai UŽ
Amerikos Darbo Federames stengsimės palaikyti telefono patarnavimą kaip galima
po šito karo mažų nepri- laiko Sovietų Rusijoj tokią ^cijos vadas Woll užtarė Pa Siekia demokratinės res
aukščiausioj normoj.
klausomų tautų galėsią būti didelę ligoninę! Koks čia'balčio kraštus. Jis pareiškė, publikos. — Nacių okupuonet daugiau, negu jų buvo pavyzdi? “darbininkų tėyy- kad Lietuva ir jos kaimy :oj Austrijoj eina agitacija
cvventoiams? Ot,
Ot. jei
iei nės turėtų būt apsaugotos už atstatymą nepriklauso
po pereitojo pasaulinio ka- nė?” gyventojams?
MEW ENGLAND TELEPflONE AND TELEGKAPH COMPANY
ro.
!gu Maskvos darbininkai ga- nuo Rusijos bolševikų na mo? demokratinės respubli
Ištikrujų ir turėtų taip lėtų įsteigti tokią ligoninę gų. Komentuodamos jo žo kos po karo. Šių metų kovo
būti. Juk šitas karas dėl to ’New Yorko darbininkams, džius, “Naujienos” pridūrė, 11 d. sukako jau 5 metai,
tik ir kilo. kad agresoriai tai komunistams butų kuo kad butų labai bloga, jeigu kaip Hitleris tą kraštą oku
pradėjo gTobti silpnesnes1 didžiuotis!
rusiškas imperializmas už- pavo.
į
Vyrai ir reikmenys Tunisijoje.

DIDŽIUOJASI CARŲ IR valstybes. Karas kilo, kad
POPU CERKVĖMIS.
silpnuosius apginti. Tai kur

■

DAUGIAU

Karo Suvaržymu

Telefono Vartojimui

I

Nd. 16. Balandžio 14 d., 1943 m.
1

KAS SKAITO, RAM
TAS DUONOS NKl’HA*)

|

AMERIKOS

CHICAGOJE TRŪKSTA MĖSOS.
Yra sakoma: Chicaga, tai
“mėsos tėvynė,” nes čia yra
didžiausicts gyvumų skerdyklos.

Trečias Poslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

1LIETUVIU

Amerikiečiai Mokina Rusus

GYVENIMAS |

Meteorologijos

ma valgyti, — surūdiję riebalai, tai viskas. Viduje buvo daug žmonių. Bučeriai,
stengiasi patenkinti savoj

l

TO NIEKAS NEPE1KU

H

GEDIMINO KLIUBAS YRA TURTIN
GIAUSIA ORGANIZACIJA.
ras turi pasisamdęs sklepuJau senai nesimato jokių ką. kuriame rengia visokias
žinių apie Haveihill’io lie “pares.” Surinktus pinigus
tuvius, nors dažnai yra kas atiduoda kunigui ant baž
paiasyti. Draugijos ir L. G. nyčios. Lietuvių parapijos
įGiubas gyvuoja gerai. Kliu- čia nėra ir lietuvi kunigą
bas turi nuosavą namą ir 8 airys tik “ant burdo” laiko
garadžius mieste. Taipgi tu- 11
ii 38 hektarus žemės su miš- t ,S,ia ^a
ne(Į1deles Ra
ku, salę šokiam? ir laisvas fahkU bažnyčios, kūnas lankapines. Viskas jau išmokė- ko airiab. italai. lietuviai,
ta. Turi karo bondsų $20,- ^ancuzai ir lenkai. Rungu
000 vertės ir ant iankų dar ^ra
italas ir lietuvis. Boturi $24,500 grynu pinigų, sasa^ysKliubas yra aukojęs ir dažDarbai dabar eina Sod
nai aukoja visokiems karo Nekurtos dirbtuves dirba
reikalams, Raudonam Kry-valandas n daugiau,
žiui ir kitom amerikoniškom
džiaugiasi kad atėorganizacijom. Jis aukojo
>ri. laikaiNors ir
HAVERHILL, MASS.

Sąvaitę prieš tai, kai ar-1 nuolatinius kostumerius. Aš!
tinosi mėsos paskirstymas, negaliu prisišaukti bučerio,
mėsa staiga kažkur dingo. matau, kad mėsa jau bai
Bučernės neturėjo tiek mė giasi... Dėl paskutinio švie
sos. kad savo pirkėjus galė žio kumpio įvyksta pešty
tų patenkinti. Kai kurio- nės. Mat. pilkėja norėjo nu
bučemė3 buvo atidaros t.k sipirkti jį visą, nežiūrint to,
po pusę valandos; kitos— kad jis butų jai kaštavęs
po pusę dienos arba keliatą per dvidešimt dolerių. Kilo
valandų. Penktadieni ir šeš riksmas, protestai. Žmonės
tadieni ant visų bučernių rėkia: “Tu viena prispringlangų pasirodė Įvairus užra si. o mums nieko neliks!”
šai. skelbią, kad nesą mė Bučeris, matyt, pabijojo mi
sos; kitur — “Atidarysime, nios riksmo ir pradėjo tą.
bet........... ?’’ ir tt. Pradėjo kumpį “čvertavoti” mažais
rinktis dideli būriai žmonių, gabalais, kad ir kiti gautų.
Tenka pasakyti, kad pas
daugiausia moterys, prie
kelis šimtus Lietuvos reika- džiaugiasi, bet daugelis zivieno? grandinės mėsos kutinėmis dienomis, kai
kams ir pasirodžius reika- no: kaf Į^ai telP
krautuvės, kuri turėjo mė staiga pasireiškė mėsos sto
lui vėl aukos. Kliubas per Lietukų jaunuolių is Hasos kiek daugiau. Kai atida ka. jos kainos pašoko dvigu
Iš kairės matosi du rusų armijos inžinieriai. Mark Lvovič ir Konstantin Speranskij, ku
15 metų davė neapmokamą verhilho kariuomenėj yra
rė duris, moterys lenkty- bai. Keista yra tai, kad ne
riems du amerikiečiai New Yorko Universitete aiškina, kaip Amerikoje yra spėjamos
vietą vaiku lietuviškai mo'7™; 2 merginos ir daniuodamos skverbėsi vidun. visos bučernės turėjo mėsos.
oro permainos.
kyklai ir dar jai paaukojo b«J°S
Didžiuma jų mėsos negavo. Kiekvienoj vietoj kitokio?
$200. Jis davė veltui kam
CHICAGO, ILL.
šeštadienio rytą (kovo kainos. Matyt, bučečiai paJis yia labai malonus žmo- konų kalbėtojų. Šaltimieras barį mitingams Lietuvių ko kad kun. Daunis yra labai
27 d.) nuo septintos valan ripinigavo — lupo kiek ga- Kur dingo “Vilnies” agen gus. be jokios puikybės, pa - nu. odė. kad p. Kelly yra mitetui. kuris kovoja už lai mandagus ir malonus asdos moterys vėl pradėjo ’ėjo. Žmonės jau nebeside
sikalba lietuviškai kad ir padaręs daug gera ir lietu- svų ir demokratiški Lietu- muo-. Jis “ visais gražiai
tas Mileris?
rėjo,
nei
neklausė
kiek
kaš

... M,„>
rinktis prie buėemių, many
Nuo narių, u„ril
kurie taman.
tarnau spįjema, ar tu tikintis ar ne.
Kadaise Chicagoje buvo paprasčiausiu prasčiokėliu, vių tautai; jis pasirašė peri vą.
damos, kad bus atidaros. tuoja ; džiaugėsi sugriebę kaistas komunistas ir “Vil ls tikro, garbė mum? turėti ei ją už nepriklausomą Lie- 4a Dėdės Šamo armijoj, nu Keli mėnesiai atgal čia
Kai kurios atsidarė, bet i ke ’ors gabalėlį šviežios mė nies” agentas Mileris, bet tokį demokratišką žmogų tuvą. Kalbėjo ir p. Stulpi- tarta neimti mėnesiniu duo kabėjo F. Abekas, “ViiredakVriu,s,
liatą minučių visą mėsą iš sos. Pasirinkimo nebuvo. dabar jo nesimato. Ar jis teisėjo vietoje. Kitas lietu- nas, kuris pasakė gana gerą kliu, bet laikyti juos pilnai
Net
šaldytos
vištos
buvo
po
nariais, ir kas mėnuo dar
nep^ake t* ‘ Releipardavė ir užsidarė.
_____
____
pasislėpė plačioj Chicagoj, vis kalbėtojas buvo Frank kalbą.
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Nau
penas. MichelsoNepatenkintos
moterys,
E. Waidol, kuris turi mėsos
Žmonių buvo daug, nes
mėsą
lupo
po
dolerį
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svaar
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1
^
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Į??
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cigaru.
Tokių
nariu
kol
P
’
ir
,9''^!
"Kolato5 raa!?
nepatenkinti vyrai, susirau
mą Matušką Rasėją, niekas biznį. Buvo G. Kumskis ir buvo alučio, o įžanga buvo
rą...
Koresp.
k£s yra'12. Kliubas turi 176 ’’ 7ja‘t„ Baigdamas prašė
kę. keiksnodami vaikščioja
adijo anaunseris Šaltimie- nemokama.
tikrai nežino.
Sake, ineRaseinių Magdė. narius. Mėnesinė mokestis “Vilniai ’ aukų.
gatvėmis, žvalgosi i langus.
Keliatas metų atgal jisai ras. Buvo. žinoma, ir ameri-35 centai, ir mirus nariui Uasdav?
«?• „bat
Visų veiduose mato-: susi BROOKLYNE SERGA garbino Rusiją kaip davat
MUSŲ DRAUGAI.
50
centu.
Sergant
narys
k
!
ek
‘
s
/
lso
>
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“- Pa
rūpinimas dėl šitokio stai
ka Rymą. o ant biednos mu-!
Drg.
Vyt.
Katilius
jau
sveik

gauna $7 kas sąvaitė per 6 •*<» b“vo, Wj“ tūžmas,
gaus atsitikimo, kad Chicasų Lietuvos lojo kaip šune-j
mėnesius ir $106 mirus. Prie *atyt ,kad Pubįka.’au negoj nėra mėsos. Žvalgausi sta, bet drg. Tiškus guli. lis prieš mėnulį. Rusija jam(
kliubo priguli visokiu pa- klauso
kartoju.
ir aš, ar neužtiksiu vienos iš Musų korespondentas drg. išr0(Iė tiltras roju? Jis buv0
F. Virbickas.
penkių musų apylinkėj bu- Vyt. Katilius rašo iš BrooR- įj. pats
pats ttenai
enai nuvaži
nuvažiavęs keli Petrui Janavičiui. — At-Jkai yra Sibyran išgabenę. žiulI1 žmonės bet didžiuma
‘ laisvai demokratiško
čemių. kur butų galima nor lyno:
metai atgal, bet kažin kodėl sakyti į visus tamstos klau-Į Juk ir amerikietis Dr. DeBRIDGETON, N. J.
simus
reikėtų
užimti
daugivenis
buvo
išgabentas.
Ėmė
1
^u-^atvmo
Diktatūros
kįlbasgalį nusipirkti “senvi
Prisiunčiu seno skaityto- nepasiliko. Sugryžo į kapitodėl
atsa beveik du metu laiko, kol gai
‘ bintojai, ' smetoniniai fa
Keleivio” skaitytoja*
čiams.” Einu pro bučemę, jaus
_ »_ laikrašty,
_ • •
•
;talistišką Ameriką. Grįžda- vietos
M!
-i-H
KYSirn iln i ruSteSniuS!
AinGrikvS V<1IUZ<I<XI
paVJBAJ
kuri buvo žinoma kaip šva UZ RėieiV}.
šistai ir komunistai kiiube
lai Mrs. i-'mas buvo sustojęs ir Lietu
riausia ir visuomet turėdavo Griška. Jo? vyras man už- voje, todėl savo prakalbose
1. Yra skelbiama, kad jį iš bolševikų vergijos iš užtarimo neturi. Kaip 1940 Ilgametis “Keleivio” skaimėsos su kaupu. Žirniu, du mokėjo už “Keleivio” Pre_ šmeižė musų gimtinę kaip dalį “Victory Taxų” po ka laisvinti.
m. Lietuves prezidentu Sta- tytojas, Jonas Petriunas,
rys plačiai atidaros. Nu numeratą.
įmanydamas. Anot jo, Lie- ro valdžia grąžins, bet ko 6. Ar Churchill sumuš na linas paskyrė Paleckį, tai tarnavo Amerikos armijoj
džiugau. Bet... tik stalai nu
Atleiskite, drauge, kad tUVoje jis nieko daugiau ne- kią dalį. aiškiai nepasakyta cius į dulkes ir pelenus, kaip komunistei kl’.ubo vardu no- per pnmutinį pasaulinį ka
šveisti, žiba kaip veidrodis siuomi laiku nieko nepara- ra(|ęS> tik džiovininkus dar- 2. Ar gali darbininkas ‘Keleivis” rašo? “Ar daug rėjo jam pasiųsti pasveiki- ią ir buvo sužeistas. Jis tuoo mėsos—nei šmotelio!
sau iš B klyno, nes tris są- bir.inkus ii- paleistuves mer- pragyventi su šeimyna, gau- ką jis galės sumušti šampa- nimą, bet jie greit buvo nu- met turėjo gauti Puiple
Apie šviežią mėsą jau tik vaites sirgau — gulėjau lo- gas, kurios jam nedavusios damas tik po 40 centu i va- ną gerdamas?” Ar p. Chur- malšinti. Vėliau jie piršo Heart medalį, bet kažin
sapne sapnuoti butų galima, voje. Dabar kiek nors pa-. ramybės, vaikydavusios pa landą? Tai priklauso nuc i chill geria šampaną, mes ne kliubui užsirašyti kokią ten kaip tas atsitiko, ir tik dajį kvepalais apsilais- to, kokia šeimyna ir kiek1, žinom; bet kad Anglija ir LDLD išleistą knygą, bet bar, po 25 metų. jam šita
bet nei kilbasgalio nėra. Vi sveikau, bet nuo veikimo į
atsi.ikau,
Tuojaus
manau
čiusio?
ir siūlydavusios savo valandų į diena žmogus dir- Amerika pavers nacių mies- ir tas buvo atmesta. Kliubas garbė buvo suteikta. Vietos
duje radau tik vieną apyse
visiškai
pasitaisysiu
ir
vėl
me
j]ę.
“Keleivį,” angliškam dienrašty, “Brini žmogų, besiderantį su
ba. Bet kad pragyventi už! us į dulkes ir pelenus, apie prenumeruoja
bučeriu dėl poros kaulų. Bu- pradėsiu duoti žinių iš] Dabar Milerio jau nesi- tokią algą yra sunku, tai ne-į tai mes neabejojam. Vokie- “Naujienas.” “Darbininką,” dgeton Evening News,” 22
; girdi. Dingo, kaip akmuo reikia nei klausti, nei aiš- rijos miestai jau ir dabar “Laisvę” ir vietinius anglų kovo laidoj, tilpo ir atvaizčerys, išėmę? iš pasuolės du Brooklyno veiklos.
das. parodantis, kaip Vetelaikraščius.
jautienos blauzdakauliu, ir Draugas P. Tiskus^ LSS j vandeny. Pripliauškęs tiek kinti. Laimei, Amerikos liepsnoja.
dar priedui davęs kažkaip Centro Komiteto izdmin-įgmeižtų prieš Lietuvą, jis rū darbininkai uždirba daug 7 Kam “Keleivis” para- Prie kliubo priguli ir mo rans of Foieign Wars sky
Frank Haružsilikusi vištos skilvi, sa kas, smarkiai serga ir jau tilo jr išnyko iš visų akiu. daugiau. negu 40c. į \alan-j^ j-a(j i ūsams atakuojant terų pašelpinė šv. Panelės riaus viišininkas
iam
ta medali
ko: “Paskutiniai šmoteliai, sesios sąvaitės kaip guli lo-'Gal sarmatijasi savo pliaušNeperstojančios
Pagalbos
J
naciai išvijo juos
Jonas Petriunas buvo su
daugiau neturiu. Imk juos voje. Tai tokios pas mumis ksią. Su jo garbinta Rusija 3. Ar karą laimėjus -a? (Durovą,
į iš Belgorodo? Mes parašėm draugija. Nors jos vardas ir
už 53 centus, bus gera zu- naujienos. Ką padarysi, irgi netaip išėjo, kaip jis pa gryzę kareiviai ture? 'eljapie tai ^ėl to, kad taip iš- bažnytinis, vienok ji valdo- žeistas 1918 metų rugsėjo
12 d. mūšyje ties St Mihiel,
pė.” Pirkėjas pakraipė gal kad musų veiklesnius na sakojo. Jis sakydavo, kad eiti “ i dirbtuve?
laisvai.
Kurios
narės
no.u
jctidvau
i\ui
iicti
to
iivt;tikrųjų
atsitiko.
Pati
Maskbolševikų tėvynė stebuklu? tams vergauti?” Ame;ikojriva pranešė, kad įusai buvo n,
ri tns
Pina
hažnvčinnkuf
ra
.
n
cuzl
J<?Jtun du pavą abejodamas — kažin ar riu? užpuolė ligos.
uk eina oaznycion, ku cvrlrno
117
Visiems
labu
dienu.
jie neperdaug nori atlupti
daranti. Tenai viskas auga vergijos ne; a n vei gaut; į; įversti iš Belgorodo pasi- nos ne toms irgi niekas ne. gyrimo ia.. ku uz narsumą;
V. K. ir kila kaip ant mielių; vis
vieną ju yra pasirasęs prezi
už tuos kaulus? Ar bus gali
mekam nereikia; oet_ ka.Įtraukti. Taigi tamsta turė- išmetinėja. Narių jos tun dentas
WiLsonas, o antrą—
ma išvirti kokią nors “pa- “Keleivio” Redakcija tei kas tik juda. kruta, fabrikai non gyventi, tas turi dubti. 4^ pasiklausti Litvinovo 82, o luito $4,600. Mėnesi
gen.
Pershingas.
kliopką?” Bet užmokėjo ir škia sergantiems draugams tik tarška, barška, net malo- Tulės eit dirbti n* demobiii-Jyvashingtone, kam jo bosą? nės duoklės — 50 centų į
Reporteris.
užuojautos ir „linki jiems nu esą klausytis. Net mede- zuoti kareiviai. Kurie “ri-! Stalinas skelbia tokias ži- mėnesį. Pašalpos gauna $6
išėjo.
liai tenai daug gražiau ža suzeisti ir negale? 9a.rbo nias, kurios tamstai nepa per 3 mėnesius ir $3 dar per
—Kas atsitiko, kad mė greitai pasveikti.
RACINE, WIS.
liuoja Stalino saulei švie dirbti, tie gaus pašalpą.'tjnka
sos neturite? — paklausiau.,
3
mėnesius.
Mirus
gauna
HERKIMER, N. Y.
čiant. Melavo sušilęs, šian Amerika dėl šito karo ne- 8 ’Ar “Keleivio” kaina $50 ir extra pomirtinės $100.
Bučerys sako:
Mirė Antanas Valukas.
dien visi mato. kad be ka kalta. Ji buvo užpulta 11 tu- po j-aro atpigs? Jeigu vis—Skerdyklose jos nėra.
Iškėlė geležinkelį už
I d. čia atsiskyrė
SLA 102 kp. narių turi su Kovo
pitalistišku šalių pagalbos n gintis.
Chicagoje yra 6,000 bučer
miestelio.
šiuo pasauliu Antanas
pas atpig?. tai ir “Keleivio”
nių ir visos negauna pilno Per šio miestelio vidurį komunistiška Rusija nega- 4. “Kok< yra skirtumas į kaina bus nupiginta. Bet jei 75 ir turto $195.44. Du na Valukas, ilgametis “Kelei
kiekio mėsos. Kitiems ne eidavo New York Central Įftu ,?ei n.u,° .buvusio savo tarp musų valdonų ir kitiiįv^.j^jp^pų kainos kils da riai yra kariuomenėj. Kuo vio” skaitytojas, pavyzdin
tenka nieko. Ten tikras geležinkelis — iš New Yor-!^1C1U“° Hitlerio apsiginti, šalių diktatorių?” Skirtu-.auRėėiau. tai gali būt, kad pa labai progresyviškai rei- gas šeimos tėvas ir labai ge
skandalas darosi, kai nuva ko į Chicagą. Atsitikdavo Duonos. netuP* Ąmenka tu- mas toks, kad pas mus Ame- ;r laikraščiai tuiės savo kai- ' alų? tvarko.
ras žmogus. Paliko nuliudužiuoji mėsos parsivežti,— daug nelaimių, užmušdavo f1
ne tiktai ginklų, bet rikoje valdonų nėra; yra nas ^ejt;
šv. Kazimieio draugystė šią žmoną Magdaleną, sususikalbėt negalima...
iaug žmonių. O jei atsitikdrapanų. Gal tik pareigūnai, kuriuos pa- q
adaise labai gerai stovėjo, rus Antaną ir Vincą ir dukKodėl “Keleivis” ne urėjo 300 narių ir turto terį Kazimiera. Vaikai visi
Jeigu šitaip, tai vis tiek davo antroj geležinkelio dęl to Mnens susisarmatijęs tys žmonės išsirenka tam
tikroms pareigoms eiti. Se nori, kad maineriam* butų apie $5,000, bet pradėjo la- iru vedę. Vel’onis buvo da
.
blogai. Sėdu Į taradaiką ir pusėj gaisras ir tuo tarpu dingo.
po $2 į dip- bai smukti žemyn. Vėliaus nesenas žmogus, turėjo tik
t?in *r su k,tais komu- kančiais rinkimais jie gali pakeltos
......algo'...
važiuoju i “Italiją.” čia, sa pasitaikydavo eiti trauki- .
dalyką tamsta prie jos prisidėjo šv. Juozą- 61 metus amžiaus,
kau. gauriu mėsos, o jeigu niui. tai gaisrininkai nega- n,st?’Fv kune ?aĮbin? Že būt pakeisti b dažnai pakei0 ?av?° tev.^ ?? 1 5elj čiami. Taigi jie nėra jokie arba sannavai, arba komu po draugija, bet ir tas nieko 1/kušiai šeimynai “Krleinegausiu, tai važiuosiu Į lėdavo per geležinkelį perristu laikraščiuose skaitei. egelbėjo. Nors ji dar ir gy- vio” redakcija reiškia gilios
važiuoti. Ir šiaip gyvento- isla' tartum ji butų kalta, kad “diktatoriai.''
“Bohemiją.”
“
•
---i
---!ni
ponai*
nenadaie.
Jei
ko

5. “Keleivyje” skelbiami Keleivi?” yra na-akęs aiš- 7uo’’a. alc labai silpnai. Ka- užuojautos.
Italų distrikte turėta mė jams būdavo daug vargo—
buvo P
pašalinta
K?a merešė
m1ei
a^in« Rusijon išvežtųjų Lietuvos ri'ai. kad arivginima* mai- ’aise ’i aukodavo šimtais ■
sos, bet štai kas čia? Žmo kai pradeda eiti ilgas prekių kia
nių minia apstojusi šaligat traukinys, tai ir galo nėra. 1S tpokyĮdos dėl katekizmo gyventojų vardai buvo su- neriams turi būt pakeltas, TJetuvai ir lietuviškai moky- j V7ORCESTER, MASS.
vį, didelis liarmas. Eučeriai. Stovėk, būdavo, ir lauk, kcl a^^okmimo ar dėl ko kr rinkti Lietuvos Raudonojo ^.ef,.^bar Pems permažai klai. Gaila, buvo gera drau- •
ylja.
a’ ° ^cros tarnybos gauti Kryžiaus; kol naciai da ne mokama.
bijodami, minios užpuoli gausi progos pereiti
CHESTNEY’S
negalėjo,
tai
atvykusi
AmeLDS kp. turi apie 15 na
buvo jį uždarę. Kad tie F. M. Bertuliui. — Taip,
mo (mobbing), į vidų įsilei Todėl gyventojai užsi
džia tik po vieną pirkėją. spyrė. kad geležinkelio bė nkon irgi niekina savo gim- įjnongg ištikrujų buvo bol- abidvi iškarpo? kalba apie rių. Lietuvių katalikų centCANTEEN
Kai tas išeina, tuomet kitą giai butų iškelti už mieste tinį kraštą, lai yia tiku tau- §evjkų išgabenti, abejoti tą patį atitikimą ir pažymi
netenka, n-s yra paduoda tuo? pačiu? faktus; o kad
S<ram “Keleivio” skaity
VIETA MALONI IE ŠILTA
įsileidžia. Well, pažiopso lio. Senas geležinkelis buvo to? išgamos.
boj
vi
ii
Clevelando.
—
Tams

Politinės prakalbos.
mos ir viete-. kur jie gyve- tas įvvkis atpasakotas kitojau lauke valandėlę ir va panaikintas, o naujas pra
Visokių Gėrimu. Alaus,
žiuoju toliau.
vestas už miestelio. Šiomis Nesenai Chicagos lietu- no, ir kitos smulkmenos, kiais žodžiais, tai skirtumo tos laišką Smetonos klausi gardžiai pagamintų Val
Čekų distrikte paprasta’’ dienomis buvo naujo gele viai buvo surengę miesto Antras dalykas, ir paty? visai nedaro. “Keleivy” bu- mu gavome. Labai ačiū.
gių ir Užkandžių.
mėsos netrukdavo. Iš tolo žinkelio atidarymas. Daly maiorui
Kelly’ui politinį Lietuvos gvvenrojai, su ku- vo pasakyta, kad tas dva- Mum? buvo smagu ir nau
Čia -Buriatra ir “KELFTVS"
matau, kad lango kampe vavo valstijos gubernato mitingą, kur dalyvavo ir riais tik teko amerikiečiam ■ kiškis buvo sužeistas, o ki- dinga išgirsti tamstos nuo
minu naia,
riogso kažkokie rūkyti mės rius ir kiti valdininkai. Bu musų gerbiamas teisėjas per Raudonai} Kryžių susi-‘ta* laikraštis parašė, kad jis monę. Taip pat malonu, kad
STREET
galiai. Butą lašiniukų at vo didelės ceremonijos.
Zuris, kuri? yra išrinktas žinoti, praneša, kad ju na- buvo peiliu perdurtas. Esmė “Keleivis” tamstai patinka 90 MILLBURY
*«»«• ESTFR MASS.
A. Daniuna,. jau antrai teisėjo tarnybai, miškius bei gimines bolševi->ta pati.
geriausia.
karpų, kurių beveik negali
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KAS NIEKO NEVEIKU

Ketvirtas Puslapis

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

KELEIVIS, SO. BOSTON.

GARBINGA VISUOMENES PARAMA
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI.

No. 16. Balandžio 14 d., 1943 m.

Mediniai Stebuklai

Iki balandžio 1 d. i Amerikos Lietuvių Tarybos iždą ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI
, įplaukė daugiau, kaip keturioliką šimtų doleriu. DauguParašė: Kazys Boruta.
. moję tai yra aukos, kurios, buvo sudėtos jubilėjinių Lietuivos NepriKlausomybės paskelbimo sukaktuvių paminėji
(Tęsinys)
se ir kreiva akimi žiurėjo į Stebuklingąją,
muose. įvairiose kolonijose, arba pelnas, nuo tų paminėji
».
...
. - ... .
...
kuri jo laukuose stovėjo. Apie ją susirinmo parengimų. Yra ir kelios atskirų asmenų aukos, įteik • _Ir cia
pasilipo ant šaltinio rentinio, ian- j. maldininkai išbraidžiodavo pievas ir
tos arba atsiųstos ALT Vykdomajam Komitetui pirmiau. ka apsikabino pastogėlės stulpą ir įssi- igmindavo javus. O ir šaltinis, neturėdažemiau paduodame pilną pajamų sąrašą.
traukė įs kisemaus pusbonkį. Sieke kita mas j.ur jg^ekėti. pažlugdė aplinkines dirNew Yorke. Amerikos Liet. Tarybos konferencijos
ranka pastogėlės, bet cia bene pats velnias vas jr pįevas, kad sugrįžusio karo invalimetu: likę iš telegramai pasiųsti sudėtų pinigų .... $6.86 sugunde pačiam burnelę išmesti, paslydo cjQ iaukuose, net ten, kur maldininkai nePaul Daubaras, Chicago, III. Auka...................
5.00 pro salj ištiesta ranka, uzsirustmo uz tokią išmindžiodavo, tiktai vienos dirsės ir svėA. L. R. K. Federacijos centras paskyrė........... 100.00 sventvagystę Dievo Motina, ir garsusis ,.gS kerojo. Ne kartą Žilionis, matydamas
Frank Norbet. West Frankfort, III. Auka.......
5.00 dievadirbis. V incas Dovme. nupuolė pa- tokią savo laukų skriaudą, pritrukdavo
Per kun. Joną Bakšį, Rochester. N. Y. iš Liet. Nepri
pedeje savo stebuklingokurinio. Taip ne- kantrybės ii* grąsindavo nuversiąs tą baiklausomybės minėjimo dieną sudėtų bažn. aukų .... 91.81 lemtai atkeršijo didysis kūrinys savo kure- <3 vklę įr pastatysias kanapėse žvirbliams
A. F. Rneižys, Nonvood, Mass. Aukos, sulinktos
jui. Kleboniškosios pusbonkis sudužo į baidvti r
Lietuvos Nepriklausomybės minėjime ................ 140.00 šaltinio rentinį, ir degtinė mažomis srovė’ *
, . .
, .
. , , ,.
Thos. Lucas. Westville. III. Iš Lietuvos Nepriklau
mis nubėgo į stebuklingosios ašaros šalBet to savo ketinimo nedrįso įvykdyti,
somybės minėjimo pajamų ....................................... 87.00
tinį.
kol pusė kaimo buvo į ją įtikėjusių ir kol
Jonas Dvareckas, Worcester, Mass. Lietuvos Rėmė
_
•.
. . ji sutraukdavo į Purviškes maldininkų mi~ nesmagus nias, iš kurių kaimas nemažos naudos tujų Draugija paskyrė iš iždo .................................... 100.00 rinvina
UZmig0
^P011 miegu rėj0. get jr ta nauda, kai Purviškes atsistaF. Motuzas, Detroit, Mich. Lietuvos Gelbėjimo Ko
didžiojo
dievadirbio.
tėJjr pralobo ne tokia Jau žymi atrodė. Su
miteto surengto Neprikl. minėjimo pelnas.............. 25.00
O tas naktibalda Juras matė, kaip Do- maldininkais atvykdavo visokių akių moDr. A. L. Kapochy. So. Boston. Mass. Nuo Lietuvos
vinę
ištiko nelaimė, ir visa berniška gerkle nytojų,
1 " vagių ir svetimo turto glemžėjų.
,
Nepriklausomybės minėjimo pajamų ................... 310.05
nusikvatojo.
Nuo tų netikėlių dar šiaip taip apsaugoda
J. J. Greblunas, Homestead, Pa,, iš Pittsburgho ir
vo
apielinkės Lietuvos Neprkl. minėjimo pajamų .... 153.60
Vai tu Jurai. Jurai, panaktinis kviesly , kaimą Kampinių kalvis Galinis, kuris
Liet. R. L. Susivienijimo Amer. centras paskyrė 50.00 auštančių dienų, tai tu taip nelemtai pra-! buvo,nors m kurčias ir dusulingas, bet paKun. J. čepukaitis. Philadeiphia. Pa.. A. L. R. K.
žudei garsu dievadirbį menininką Vincą dalydavo tokias spynas, kūnų joks vagis
Federacijos skyriaus surengto Nepriklausomybės mi
Dovinę’ *
‘ neatrakindavo, nebent su visomis durimis
nėjimo pelnas ...... ——-....... 5..... ............................... 52.00
Austant baisi žinia kain traisras Derlė- išnešdavo- Su tomis spynomis užrakindai/^S^d^Lę
- vo Puiviškhj gyventojai savo klėtis ir
Kun. Pr. Juras, Lavcrence, Mass., šv. Pranciškaus
kė
per
Purviškes,
didžiausiu
pasibaisėjiparapijos surengto Lietuvos Nepr. minėjimo pelnas 50.00
tvartus, o kartais ir gyvenamąsias trobas,
SMS&.S»6«.V*K
fiB SSUK&BOrtS
Kun. J. Angelaitis, Cleveland, Ohio.. Bendro komi
teto Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas........... 124.25
sCnaikS^ira^ Sas* ZUdynes€ buV° maldininkas be reikalo neįsikraustytų ir
Antanas Baranauskas, Ansonia, Conn., Draugijų
—Tegul bus pagarbintas, —Gerai, paimsime trupu komiteto surengtas Lietuvos Neprikl. minėjimas
neišneštų, kas jo šventvagiškom? rankoms
50.00 sunaikintas visas kaimas.
ti chronologijos. Ar tėvas
Maike!
Su išaušusia diena atvyko maldininkų nepriklauso,
M. Rayauskas. Paterson. N. J., Draugijų sąryšio
—O kur tėvas buvai taip gali pasakyti, kuo yra svar Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas ...............
.
aDsauf?oc;i nuo
16.00 minia ir baisiai pasipiktinus pamatė su- R , , bi katalikų tikybai rugpiu J. Petkavicus,, New Britam. Conn., Lietuvos Rėmė
ilgai prapuolęs?
biaurotą
šventą
vietą,
stebuklingos
Dievo
ka
p
ir
.
p
aS€I1
H*
ap^ugosi nuo
m
o
uį . <?.
maldininku kojų. pievas ir pakrūmes
nuo
—Ant farmų buvau išva čio 29 diena?
jų Sąjungos parengimas Lietuvos Nepriklausomybės
Motinos stotui? ir nsą pastogei? maigai vfeokj
įist^į kurie Intoje vieto
—Maike, mes
žiavęs.
ve?ajy1 sukaktuvėms paminėti ............................................
70.00 išpuoštą atsisaukimais, o Vincą Dovinę, - n<kiVnp,ia <-UVakvti «avn nuodėmingo
Amerikoje.
tai pasakyk
—Darbo jieškojai?
ĮftebukKngosios dievadirbį, girtą gulinti įe neįstengia suv aržyti rav o nuodėmingo
P. A. Deltuva. Rockford. IIL, Nuo SLA 77 kuopos
' _
LnAjni
• .L
kūno ir pasiduoda visokiems geiduliams.*
—Jes, vaike, norėjau gau kaip tas rugpiutis išeis ant Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo ............... 25.00 savo
kurmio Papėdė e ir degtines pus- Atsirasda\.o dal. ;
k; merg|._iš mies.
ti džiabą. Ale su farmeriais angelcko?
bonkj. sumuštą ant Stebuklingosios ašarų
atvvkdavo ar iŠ kokio nraSarn kurios
—Amerikiečiai rugpiučio
sunku susirokuoti, Maike.
Viso .......................................................................... $1,461.57
šaltinio akmeninio rentinio.
iLt
Jie tuoj klausia, ar moki mėnesį vadina Augustu, tė-; Visiems aukotojams, draugijoms, komitetams ir paski
Su karštomis maldomis ir biauriais maldininkus, patenkindavo jų geidulius
karves melžti, ar moki su ve. Taigi, ar gali pasakyti, riems asmenims Amerikos Lietuvių Taryba už tokią gau
keiksmais
traukėsi atbuli maldininkai, bi- ir iškraustydavo iš aistra ir degtine ap
mašinom šieną piauti, bul ką katalikybei reiškia 29 singa parama reiškia nuoširdžią padėką.
jodami, kad žemė gali prasižioti ir juos svaigusiujų kišenių paskutinius centus,
Augusto diena?
ves sodinti, ir taip toliau.
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA. drauge su šventos vietos išniekintoju pra- Tai kaip nuo tokiu javus apsaugosi, jau ne
—Tai yra paprastas far —Zanemunčikų parapijoj
lyti. Kiti iš tos baimės pasileido per kai- kalbant apie Žilionio, bet ir viso kaimo?
tą dieną pripuola švento
merių darbas, tėve.
Beaėdiškas
ir
Niekšiškas
Šmeižtas.
mą, platindami siaubingą žinią apie ne- Juk visi pašaliai knibždėjo.
—Malke, as tokiems dar- VipnjOnO atlaidai, Maike.
girdėtą
bedievystę.
bams neturiu pašaukimo. Atsimenu. į tą kermošių suTai Žilionio įtūžimas metai po metų at
O Vincas Dovinė kuo ramiausia, kaip rasdavo kaime vis daugiau atkakliu ir ne
Ar tu žinai, kad šiandien važiuodavo daug čigonų ku- Taip pasakė masinis New mą. Kartu su visais ameri
Yorko darbininkų mitin kiečiais mes sveikiname jų nekaltas kūdikis, miegojo ir visai nenu mažiau įtūžusių šalininkų, kurie žadėdavo
jau ir bobos nenori karvių melėm mainikauti.
gas apie komunistų
laimėjimus ir mes pasižada jautė. kokia baisi audra renkasi ant jo savo šventvagišką sumanymą įvykdyti.
melžti! Ve. zakristijonas —Ne V.6*53' ^ve. Sevntpropagandą.
me jiems teikti visokią pa galvos.
skaitė iš gazietų, kad viena rasčio nežinai.
Tai po Vinco Dovinės nelemto atsitikimo.
galbą.
farmeika apskundė savo vy- —Ne tiesa, tėve. ŠventTos audros gal butų neatitolinusi nei kokios dangiškos galybės galėjo apginti
Kovo 30 d. įvykęs Nevv
‘Bet musų įvertinimas Vinco Dovinės stebuklingoji, nes tukstan- jo stebuklingąjį kurinį, jeigu nuo jo atsirą ant kolto ir reikalauja di- na?
Yorko darbininku masinis
ginkluotų pa- tinės maldininku minios maldos debesys traukė net Dievogalos klebonas Kazimievorso, kam jis liepė jai kar- ~Fa.ęa^ šventraštį, tėve, protesto mitingas' dėl Erli-^.r«sios.
............
......Na,
_____
. 29 dieną
. .buvo nu cho ir Alterio nužudymo;®??
dėl .svarjtmo kilo į dangų, reikalaudami rūsčiai nubau- ras Kubiliūnas?
ves
melžti.
jeigu.............
jau bo- lugpiučio
bos nenori karvių melžti, tai kirsta šventam Jonui galva. Rusijoj priėmė šitokia pro- - - eno ?- a 1S
ze" sti šventos vietos išniekintoją.
Tada tas Žilionis su savo pusberniu vie-kaipgi
Jotini •
i^es.
negali mus priversti
galėtų toki
tokį prasta
prastą — O kaip tu tą žinai. Mai- testo rrezoliucija.
,
...
Visa laimė, dangus tylėjo.
ną naktį įvykdė tą savo nedorą ketinimą.
/*
nutylėti brutalio neteisingudarbą dirbti staršas vyčių ke?
Dangaus galybes pavadavo respublikos Prie pat žemės nupiovė likusi liepos stuob“Mes žiūrime į Sovietų mo aktų. papildytų komuvaisko generolas? Į ką gi —Aš žinau atmintinai vi
Dolicija
šiurkščiai prikeldama Dovinę ir,n, iš kūno buvo padaryta Dievo Motinai
vyriausybės tvirtinimą, pa- nistų
diktatūros Rusijoj
lai butų padabna?
'a Bibliją, tėve.
pastogėlė ir su visa stebuklingąją parvežė
—Aš. tėve. kitaip į tai ~T^ai kodėl tu neini baž- skelbtą per Wa?h ington o prieš jos ideologinius prie- už pakarpos vilkdama per minią.
įtūžusi
minia,
traukdamasi
atgal,
kaip
>r įverta , savo peludę kaip koki neretkaambasadą.
kad
nužudytieji
šininkus
prieš
jos
ideologižiuriu. Man rodos, kad joks nyčion?
,0
raupsuotojo,
pasitiko
ji
baisiausiais
daiktą,
bventos uašaros
šaltinio
akmedalbas nėra žmogui perže- —Todėl, kad as žinau lenkų darbininkų vadai ir r.ius priešininkus, jos fizi- nuo
iv taupouvivj , r
j.
ninj ren
tmj sugnovg
- uzverte
akmenimis
sociaiistai agitavę įduuunraudon- nes
nės ir
ir moralinės
žmogžu- keiksmais.
moralines zmog
mas. jeigu tik jis yra ji-in.
nau- daugiau
daugiau uz
už kunigą.
kunigą,
,
-o
.
nuo tos vietos pravedė link pelkių grioreikalau- _—Gulas
—Tai kibą aš turės'u eit armiečių tarpe uz separati- dystės aktų. Mes reika!
dingas visuomenei
ar
sapnuoju,
pats
‘
ve
lęuj.įyo nutekėio ir su pelkių vandenimi
ne-Į
„;i_
pas
tave
velykinės,
Maike...
Hi
F
leriu
1
jame
iš
tų,
kurie
dabar
—Bet ar tu žinai. Maike _______ _ *
susimaišė stebuklingoji ašara ir neteko sabaisų išmislą
ir sąmoningą ceriui
švariai
teršia
nužudytus i sė nesuprasdamas Dovine.
ir
torcio
nn-rnrh
1 ad musų laikuose jau ir
—Eik!! Eik! Ten išsipagiriosi!—skubi- vo gydomosios galios.
dviejų
nužudytųjų
vyrų lenkų dai bininkų
vadus po
grinoriai neina kanių melž NACIAI VARTOJA UŽ- šmeižtą... Mes kategoriškai to, kai Sovietų vyriausybėj no policija besitrinantį akis Dovinę.
gventvagiškas darbas sukėlė ant koKULKAS?
.
x
v
J..1
ti? Ve. atvažiavo Amerikon NUODYTAS
Tada \ incas Dovinė, pamatęs įsiutusią
paskutinius Vinco Dovinės kurinio gar, medikų
...
,
. atmetame absurdiskus
ir juos nužudė, kad jie išeitų
,
draugi- tuščius kaltinimus,
kad jie
Smetona . su . Smetoniene,
at- .
minią
ir
salia
savęs
piktai
kumščius
suįintojus.
ir jie. grąsindami ne tiktai Dievo
su faktais ir įrodytų jiems
važiavo JO svogerka Tube- jos žurnale Dr. P.abmovitch dirbę
separatine taika su metamus kaltinimus, arba į gniaužusius policininkus, išsyk prablaivė- r^etybe, bet ir šios žemės teismu, nukeliabene, bet karvių melžti ant rašo, kad naciai vartoja uz- naciais. Bandvmas apipur jie bus visiems laikam- pa-į jo ir. susiėmęs RaĮv^. bėgte perbėgo pei vo j apskrities miestą ir ten susirado advo(aunu nei. vienas jų. nenuė; nuodytos kulkas, kurių pir- vinti ( Rankinių atminti’ smerkti kiekvieno padoriai Furyiskes, o paskui jį greitu žingsniu nu- kata Abraomą Šlapoberskį, kurio ir paprajo O jeigu gimonai nori mutine auna buvęs vienas mesti
ant jų ištikimy- ! galvojančio
§ė iškelti Žilioniui bylą.
amerikiečio, i žygiavo policija.
;ut Amerikoj ponais, tai ko- sanadieti . Vokiečiai deda bgs progreso ir žmoniškumo kaipo papildytos zmogzu
Ak, Vincai Dovine, garsusis dievadirbį,
Tas advokatas buvo labai gudrus žn.odei as. senas amerikonas, fosforo ! kulkų metalą, sako įdeaiams vra begėdiškas ir dystės kaltininkai.”
visko
gyvenime
buvai
matęs
ir
prityręs.
tuojau atsivertė storas knvgas. kuriose
turėčiau būti juodo
įuodo darbo šita?
__
°
šitas daktarai.
daktaras. Ir lenfrvai
lengvai to- niokšiškaR
Nužudydama tuodu de bet negi galėiai tikėtis, kad senatvėje to- visokiems neklaužadom^ surašytos viso
leiberys? Neužmiršk, Mai kia kulka sužeistas kareivas
mokratijos
kai žygiu. Stali kia didelė nešlovė tavo galvą užgrius?
kios bausmės, ir pirštu parodydamas, pa“Mes
skelbiame,
kad
l e, kad aš ne prasta asaba. miršta.
no
žvalgyba
skandališkai
VII
sakė, kad galima baisiai nubausti sauvaEhlicho ir Alterio nužudy
—Kai j) jau čia tokį daly
įsiklampojo.
Šita
biauria
n
-i
•
o*
u
i
r
••
.
t
..
liautoįą Žilioni. tiktai reikia, idant teisybė
ką užmirši, tėve? Juk iš tolo I KIAUŠINIUS DEDA mas yra politinė žmogžudy žmogžudyste pasipiktino vi
Pumskių
Stebuklingoji
po
to
nelemto
iv* kdvta;šimto lity. kuliuos turi jam
stė, komunistų partijos ir
GELEŽIES.
matyt, kad tu visas kreivas.
atsitikimo
su
jos
tarėju,
sulaukė
visa!
neį>a/sumokėti.
so pasaulio susipratusieji J
Trečiojo
Internacionalo
va

—Serap!...
padoraus likimo, tikrai neverto tokio nuo1
Michigano valstijos agrivyrams, kurie, darbininkai.
—Kaip geras katalikas, kultino? eksuęiimentų stotis vdųj kerštas
stabaus kurinio.
Tiek daug pinigų skundikai neturėjo ir.
'
tėvas tuiėtum žinoti, kad ir mėgina gaminti kiaušinius būdami visą savo gyvenimą
Sugryžęs po karo Purviškiu kaimo ūki atsiprašę advokato kad palauktų, sugryžo
ANGLIJOS SKAUDA
Dievas yra įsakęs žmonėms su geiežmi. kad jie butų «o«al>stoĮ . ir darbinmkų
nintas
Žilionis, skaudžiai kare Dievo nu‘t 'įsos apvlink®; davatkosi padare
ĮSPĖJA ŠVEDUS.
. 'mada kovojo
prakaitu sau duoną pelnyti. stipresnis maistas musų ka-.«"»».
baustas, kelis kaltus buvęs pašautas, net !.lnl',ja'ą a"t Pumsknj .te >uk
>s s
su visokiomis diktatūromis,
Švedija senai jau pralei- ir dabar vieną kulką krutinėję nešiojąs, išgelbėjimo.
O kas tau tpie tai sake?
sakė? ,e;viams. Anie tai __
gelbėji
Tada advo atas . a
—U
pranešta
Švedija
—Aš žinau tai iš švent Ameriko Chemikų Draugi- ^eisskinant nei komunistų džia per savo tentonją Vo- prarado Dievo malonę žiauriose kau'ynė- Šlapoberskis buvo toks maloningas, kad
tuojau patašė šviesiausiam teismui skun
raščio.
jaj. Geležis įvairiose formo- diktatui os.
kietijos kareivius, kurie
da. kad toks ir anoks baisus paragrafas ši
—Nemeluok! Aš žindu, <e yra maišoma su vištų le-1 “Mes ne mažiau kaip kas vyksta
Norvegi jon aiba
SALVĖ...
’
'
’ *  aju
‘
į kitas reiškiame pasigerėji- gryžta iš tenai: ,r
Vokietijon.
*’
taip ir anaip kalba, o Purviškių kaimo gy
kad’ *tu šventraščio
neskai
mo
tam
vaidmeniui,
kokį
Todėl
Angliios
spauda
šia
ventojas Antanas Žilionis (toliau padarau
tai.
Spiovęs į veidą likimo mano.
ištrauką iš jo parašyto skundo) “... išėmė
Prakeiksmą gudų širdin įdėjau:
—O iš kur tokios infor PADEGfS KAIME GRA- vaidino rusų tautos ir Rau- sąvaitę įspėja švedus, kad
iš bendro maldininkų naudojimo Šven
Sūkuriuos valso, ugny šampano
macijos?
NATA SUDRASKĖ
' donosios Armijos puiki ko- jų šalis yra neitrali ir nepričiausią Purviškių Panelę ir įmetė ją į savo
Gimusios meilės išsižadėjau...
BERNIUKĄ
va
bendrame Jungtinių valo leisti per savo žemę
—Juk tu nuguli nrie be
peludę, tai nužemintai prašome šviesiau
dieviu susaidės, tai kaip tu Padegės kaime 10 metų TauW fronte Prie® n?čiMb?'iaujanėto>s šalies kareiDabar švilpauju laisvūno maišą:
sią
teismą, atimti iš jo, Antano Žilionio,
gali šventraštį skaityt?
bemiukas Stasys Pranckevi- res‘« ir nacl'J barbarišku- vių.
Viskas man niekis—meilė ir monai,
i
Švenčiausią
Panelę, ir vėl atiduoti bend
—Bet ar tėvas žinai, kad čius rado prie Neries kranto
Kuriuos gatvėse kasdien perša
ram visų naudojimui, o patį Antaną Žiliovadinamieji
“bedieviai” granatą, kurį. jam bežai-Į
OI R rourr
Ponios, panelės, ponaičiai, ponai...
nį. kaipo sauvaliautoją ir papiktinusį ti
daugiau žino apie šventraš džiant, sprogo ir berniuką
‘*Th«>
of th<- A««»<wiiil'"n 'hall
kinčiuosius, griežtai nubausti pagal paraNuplėšiau kaukę, nuploviau grimą;
tį, nemi katalikai?
h* t« hrlp pre.er.e »!•«*
•“*
sudraskė.
tradifion.
of
on
r
cop»try.
Ot*
fnitoi,
, grafus, kurie skambina šitaip...” Toliau
Škaplerių ryšius paleidau dusiai,
—Geriant!
MEMBER
Stal»‘x of Amoriru. to rr>« :« ii* law*
Ir
tariau:
skriski,
kur
arai
rimą,
surašė advokatai baisius straipsnius iš
Chicagos
majoru
pereitą
and
in«piir
oth*r>
to
rr•
’
<■«•»
i.nd
»l>*j
—Aš galiu įrodyt, kad ir
th*Tn. an<l In all war« to ai'l in muitini;
Kur užu laisvę skardėja mūšiai!...
Baudžiamojo Statuto.
tėvas šventraščio nežinai.
sąvaitę išrinktas vėl tas pats
fhl<t ronntrĮi rroaior and bo»t*r“ ,
A. Biliūnas.
(Bus daugiau)
—Nagi įrodyk
Edward Kelly.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

16. Balandžio 14 d., 1943 m.

Nacių Propagandos Pavyzdys

Naujienos iš Kanados.

Sveikata—Brangiausi*
Turtas.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Jonas Stravinskas, (Lietuvoj
mane vadindavo Stankevičiuku), pa
jieškau Andriaus ir Petro Karpalavicių ir Antano Lisausko, kuris čia va
dinasi Lithkauskiu. Visi iš Suvalkijos,
Starapolės apskričio, Prienų apylin
kės. Meldžiu jų pačių atsišaukti, arba
žinančiujų apie juos man pranešti
šiuo adresu: John A. Strong.
(IK)
R. F. D. 2, Box 10, Thomaston, Ct.

KAIP TORONTO LIETU- J J. Jokubynas. Jis labai aiš-'
VIAI MINĖJO LIETUVOS!kiai nušvietė Nepriklauso-!

Penktas Puslapis

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.
Gydymas visokių ligų Šaknimis,
Augmeni iis, Žievėmis. Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
visokių augalų lietuviškai, angliškai
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
ligas (tj do ir kaip reikia vartoti.
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti.
Kanados doleris dabar tik SO centų.)
Kaina su prisiuntimu $1.00: Pinigus
geriausia siųst. Money Orderiu, arba
popierini dolerį laiške. Adrebas: (-)
PAUL .MIKALAUSKAS
140 Athens Street,
SO. BOSTON. MASS.

NEPRIKLAUSOMYBĘ, imos Lietuvos kūrimosi lai-,
T1 .
m
.
j. . kotai pį, kaip p. Smetona
Pažangų* loi onto lietu- gu įmygai kvietė j Lietuvos
viai ruosesi Lietuvos nepu- k
„rachą, iri
klausomybės sukakčiai is
lskait4 M šležev-ičiau.s'
Pajieškau apysenės moteries, apie
50 metų, už gaspadinę. Jeigu susitaikalno. Jie skelbe ‘ Keleivy paskelbtą atsišaukimą :į kai
kai.
kinsim, galėsim ir apsivesti. Aš tū
ir ‘‘Naujienose,” kad minės mo žmones, kad stotų savarių mažą farmą prie pat ežerų. Du
tą įvyki vasario 14 dieną. noriais i kariuomenę Lietuvaikai paimti į armiją, palikau pats
vienas ir norėčiau susirasti draugę.
rpasiėmė VQS nepriklausomybės ginGyvenimas lengvas ir geras. Rašy
kit laiškus;
(17) SVARBUS PRANEŠIMAS
SLA 236 kuopa. Ji susauke tį nuo priešų. Tų priešų buVisai žmonijai, o ypatingai Hart
W. K.
Keleiv is,
mitingą ir kviete kiekvieną
, į
fordo apylinkės gyventojams.
630 Broadvvay, So. Boston, Mass.
demokratą prisidėti pne to iš visų pusį tačiau lietuMiracle
(stebuklingų)
Gyduolių
Pajieškau draugės Elzbietos Kar- išradėjas ir išdirbėjas, Mat. J. Švildarbo.
Bet
tautininkai
pavičaitės. Kilus iš Žemaitijos, Luo- pa. atidaro krautuvę vien tik gyduo.
t m
u
• viai juos atmušė ir įsteigė
kės parapijos. Pirmiau gyveno So. lių—M. J. Švilpa .Miracle Ointment,
prisidėjo Ju Taryba su pir- demokratinę
respubliką,
Boston, Mass. Išvažiavo Chieagon. M bolesale ir Retail. Vietiniai ir apymininku Hozu paneigė SLA Steigiamas Seimas nutarė
Prašau atsiliepti.
Kastancija Pal- linkės žmonės gali ateiti ir nusipirk čauskaitė- Urbanavičiūtė. 23 O’Neil ti, o tolimesnieji gali užsisakyti laiškuopos atsišaukimą nes zi- pajmti dvarų žemes ir išdast., Hudson, Mass.
ku per paštą. Gyduoles parduodu tonojo kad demokratinio nu- finti
DvarininNaciai
stengiasi
nuteikti
kitų
valstybių
gyventojus
prieš
Ameriką,
štai.
jie
platina
neit------------------------------------------------------ kiom sąlygom: vieną dėžutę duodu
sistatymo hetuyiai Smeto- kai kžlė nks
hd
Adomaitytė, pajieškau didesnę, kitą tų pačių gyduolių maralėse šalyse šitą jų pačių sufabrikuotą nuotrauką, aiškindami, kad tai esą Amerikos pa j savoAš,tetosOnaPukinskienės.
Pirma gy- žtsnę. Vartok mažesnę; didesnes nenos nepagerbs. Todėl tary-;skriaU(fa. Tuomet
rašiutininkai
kareiviai,
kuriuos
naciai
paėmę
nelaisvėn.
Jie
buvę
paimti
šiaurės
Afriko

veno Chicagoje. o kur dabar, neži- atidaryk. Jei nebusi patenkintas, su
grąžink didesnę dėžutę už 10 dienų
bininkai nutarė minėti Lie-tas pats Smetona su karMnnau. Meldžiu atsišaukti:
je.
Tuo
tarpu
visi
žino,
kad
amerikiečiai
su
anglais
ir
francuzais
jau
baigia
mušti
nacius
i ir gausi savo pinigus atgal, atskaiAnna
Petrila,
tuyos nepriklausomybę at- kais nuvertė demokratinę
iš Afrikos.
jiysiu tik persiuntimo lėšas. Be to,
R. F. D. 1. Neirton Falls, Ohio.
o L—i i
r\bažnyčios
*1 v> s /.i znl? cskiepe.
L I tv /n
i s*•
•
•
•
skirai.
atidarydamas
krautuvę ir norėda
valdžią, išvaikė seimą ir
mas supažindinti žmones su gyduo-Į
Aukštaitės žurnalo 7-tame pradėjo grąžinti dvarinin- Ant galo tautininkai pi a- valstybės vidaus reikalus.— VICE-ADMIROLAS RANAPSIVEDIMAI.
lėm, duosiu 3 dėžutes $3 vertės tik
numery
p.
Hozas
aiškino,
Aš pajieškau sau draugo nuo 50 už $2. Tai tęsis iki 1943 m. June 1.
'iU"ierp fp>rio?a&. a15*“10’ kams dvarus atgal, arba ge-'nešė.
kad dabar busią šo- Red.)
DALL PASKIRTAS SVAR iki C0 metu amžiaus, bet turi but Išmintingai tas padarys, kas nusikad lietuviams įeikaluiga raj
juos atlygino. O kada kiai.
Kai kurieSmetonos
Pavadinkit mane durfarnterys ir ne girtuoklis. Ir turi mo- pirks 3 rusių po vieną, nes turės gėJ
BIOMS PAREIGOMS.
kėt draivvt troką. Tiktai tokie atsi- rą ginklą namie prieš įvairias ligas.
vienype, kad nei eikia K2111"'Lietuvai kilo pavojus, tai kavalieriai išsivedė davat- niausiu bepročiu, jeigu aš
Šiomis dienomis vice ad- ikurie mylit ant farmos gy- Štai tų gyduolių vardai ir kokias likuoti bmetonos ir tt.
P-, Smetonos kompanija, pasi- kas
klumpakojį patrepsėt. netiesą rašau.Jeigu iš šito
,
. ,,
, ,, Įventi. Rašykit šiuo adresu:
(18) gas jos gydo:
mnolas Aibeino.-bį.-too
t B. Kandau,
i m. b., r. i. box 75,
NO. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO
Hozo vienvoe, tai kurnama..ėmU5j čemodanus su pini- Bet vos
ėmė šokti. gicunuiugramofo- karo
nau- TTCVft
vus cine
rvaiv nebūtų
ucuuuį niekam
incoaiii imuJT
i
Reeds Ferry N. H.
(for Tooth Ache Irritation and HardJis daužo kumščiomis stalą
jsdumė iš Lietuvos. Tai nas sustojo grojęs. Mat, mu- dos. to karo visai nebūtų. vi^riti™ ' <?ivu»o
P
ening of the Gums). Prašalina užsiPajieškau apsivedimui
apsivedimui mmerginos ar ’ vietryjimą ir sustiprina Smegenis
zikantn netuiejo,
nptuiėio nes
nes lietuleien tas karas neštu riek Santime
Seniee komen-, rajiesaau
n reikalauja vienybes. Jis ĮOkje buvo tautininkai. Lie- zikantų
lietu
Jeigu tas karas neštų tiek danto pai eigOms, kurias iki’"a^ fUrP.3.0 ,r
. amžiaus, ant ilgo laiko- Nelauk kol dantis sugrūmoja “naujieniečiams” tuvos žmonių gerovė jiems viai muzikantai atSlSaKe
kad butų
butų kiek
kiek pasiturinti,
pasiturinti, nes
nes irir a.->
aš pus.
pus. Apsireisaus
Apsireiškus nesveiaumui
nesveikumui tuotuonuostoliu, kiek Jis nesą peli -c i,
rp,
T),
kad
___ .44
__ il __i_________ :
SlOl ėjO Kap. i nomaS olaU, į pasiturintis, turiu 100 akrų žemės jaus pavartok Miracle M. J. S. Ointir “ keleiviečiams,
”
kad
neo ,
i v nerūpėjo. Jiems rūpėjo tik'.smetonininkams groti, o no. tai jo visai nebutu.
iuriu tar-l^tr°j
gražioj vietoj, arti miesto ir ment for Tooth Ache. Sučėdysi dangarbina Smetonos. Jis kolio-‘valdžia h. pjnigai
-svetimtaučiai brangiai kai-’ Prašau pasakyti, ar aš dabar Dašauktas
“
•
*•
marketo, prie upės. Aš esu našlys, tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Manybon.
!48 metų amžiaus. Rašykit:
(17) žesnė—50c.
ja (temokiatimu nusistatv— Publikos prakalbose bu-.nuoja. Todėl pasikeisdami klystu, ar ne?
Adm.
Randall
yra
pirmu-į
®°
x
112
»
scotviiie, Mich.
i
2.
mo lietuvius. ir nenori net
daug p vakaras jai labai 'rengėjai suko tą gramafoJu«u skaitytojas,
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
bendrai minėti Lietuvos patiko.
•
ną, kaip kokią “katarinką”, Redakcijos pastaba; Taip, tinis ir vienintelis marinų Petronėlė Lamsargienė
nariuose,
Mosuluose. nuo UžsisaldyUžlaikau visokių vaistų nuo rožių, mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00.
šventę, tačiau lėnia kad rety Smetonininkai
minėjo Tai taip išrodė Smetonos musu skaitvtoias klysta ma vii sininkas užsitarnavęs vi- ronotų
kojų
ir
nuo
kaulų
gėlimo.
,
v ,
. ee-admirolo rangą U. S. Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostj NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE
to vienybes. Tai kokios ę,Lietuvos nepriklausomybę kavalierių šventė.
nuo Old and Fresh Sores. šita Mostis
Laivyno Reze, voj'
vbes
tasai
smetonlaizi?
__
•
t
/
41
__
nuo Rem
'
‘
vienybės tasai smetonlaiži vasario 20 dieną. Jie susi
umatizmo.
Kurie turite ‘kokius
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie
Ten buvę3 lietuvi*, daugiau pelno negu nuostonesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą turite senas Ronas, kurias Skauda ir
Pasaulio
Karo
metu
jisai
nori?
--------------lių. Tiesa, užpuldami Len- vadovavo U. S. laivams patarimą ir busit patenkinti. (-) niekas jums nepagelbėjo, tuojaus
rinko bažnyčios sklepan. Jie
1814 S^at^
P. bandykite šitą Mostj. Geras nuo VoKaip smetonininkai ml_ mėgino tenai suvaidinti ir! LAIŠKAS IŠ MONTkiją ir pradėdami šitą karą, “Bridgeport,”
1814 b. Water SU Philadeiphia. Pa. čių> Išbėrimų, Pails, Sains. Gėlimą
“
Teresa,
”
nėjo_ Lietuvos nepriklauso- scenos veikaliuką iš YytauREALO.
Hitleris su1 Stalinu tikėjosi «Sudbuly ^ ir “Standard REIKALINGAS PARTNERIS
, Ausies, nuo Užsišaldymo. Žaizdų
arba Nosėje. bile užsivietrj"mybės paskelbimą, pamatyiafku, bet labai nevvku- Sveikinu “Keleivio” šta____
o > jiemt
y
nuo j9|g metų J drapanų valymo, prosymo ir tai ■Burnoje
jimą, ________
Nudegimą, ________
Sumušimą, Skausim toliau, o dabar pažiurę- Ejaį u sulošė
mo biznį. Atsisaukit tik tokie, ką dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,
bą ir reiškiu gilios užuojau- Pe^nas 15 bI-° kal° dabar.
^uvo j-onvojŲ komodoras. sjiraht
masinom taisyt ir prosyt dra- jr įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg»
rim i pažangiųjų lietuvių iš-C publikos "pas taiybininJisai tarnavo kaip kapitonas ?.anas- Jnes* relk,a SIOOO; mokėt ga- zimą, tai pažymėkite, Speciališkai
tos
dėl
Jurgio
Gegužio
mir

kilmes.
buvo visai mažai. Savo
Tebūnie jam amžinas Susekė Mėsos Ra-U. S. Lines laivuose: “Le- S', .4.7“" <1S cSSffl°?rirf
SouS,"
prieš “
Vėžio
Ligas ”“* “*
Kaip šitas demokratų pa- kalbėtojum jie pastatė sme- ties.
viajthan.
”
“
Manhattan,
”
ir
___________
Sagmaw,
Mich.
Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.
atilsis...
rengimas išrodė kitiems, aš tcnininką Hozą, kuris kumketą.
Užsisakydami gyduoles, pinigui
“George Washington.”
siųskite money orderiais ar čekiais.
nežinau. bet man jis iabai ščiomis nori lietuvius suvie-' Dabar prisiučiu $3.50 už
Reikalinga
moteris
Beveik visi raketieriai
Adresuoki!:.'
117|
patiko. Ypač žavėjo aki dai-.ryt. Lietuviai juokiasi, kad į “Keleivio”
prenumeratą,
Žvmiausis
jo karietoj Tarp 35 ir 45 metų, $12 per sąvai
saimti.
M. J. ŠVILPA
tę,
kambarys
ir
maudynė.
Šeimyna
T-kl
Mirarl*
VI 1 •- . 'J •a _•
buvo
įdarytas bė vaisų, gy vėiia KrūbiunH*, kalba
ius moterų
apsirėdymas. ponas K. Burė išdresiravo-kaip yra Kanadai nustatyta.:
Federalinės
valdžios
P
O.
Bov 73. Sta. A,
HlOB m pini
knnmpf iis bn- angliškai. Telefonuoti pas Mrš.
liaudiškais kostiumais. Štai Ji ant kumštininko, todėl iis Noriu, kad Maikis su Tėvui
Hartrod. Conn.
»

'6-

' y

?

t-

no.

j-

rheumatizmo

nuo

ir

_

ą1T0W

Fišher: nuo 2 iki 5 popiet—ŠOU 2110
arba nuo 7:30 iki 9:30 vakare— • Krautuvės adresas: 014*2 Zion su;
ASP 5738.
pirmas namas nuo Park streeto.

guli “Keleivis.” Tuojau pa-,^e^ įnėsai pai darinėti. La ėmė 6 mėnesius laiko kol jį! SVARBIOS PASKAITOS SU PAVEIKSLAIS
ne, p ...........
Butkuvienė ir ki , vadas. Žmonės juokėsi iš p
sidaro linksmiau. Jautiesi/ ketas buv ° išsiplėtę? jau pei nutenipė 12,000 myliu,
tos.
Hozo pasakų.
kad ir musų kalbai pripa- 5 valstijas:
vabtuas: lilinojų,
ll],nom. New
\cw_--------------Vienos jų paklausiau, ko-- Kalbėjo ir parapijos ku-._
Jersey. Kansas. Nebraskąl Brightone,
namas parsiduoda
Oak Sq. apylinkėj, 3 .
o .
.
.
.
dėl vieni sijonai išmarginti nigas. Bet jis ne lietuvis ir žinta lygi teisė su kitomis,
lx.
šeimynų namas, po 5 kambarius, dve-i Utarninką, S-tą \alandą vakaro
ir
Wisconsiną.
kitaip negu kiti, ir daug pla- nedaug apie Lietuvą težino, Aš galiu net pasididžiuoti,
J°s piazos. šilima ir visi patogumai. Į
Po antrašu: BETHEDEN BAPTIST CHURCH,
Chicagoje dėl to .••iVptn
i dntu Rendos atneša $90 per mėnesį. Kai-'
tesni? Atsakymą gavau to- todėl nieko apie ją ir nepa- kad
Kanados didmiesty,
kaltinami
:
P.
Golas.
na
$5,700.
Platesnių
informacijų
kį: čia yra zar.avvkių stilius, i sakė.
taip toli nuo Lietuvos, galiu yra'
(17)
čia žemaičių, čia dzūkių. Smetonininkai atsišaukė i pasiskaityti
gimtoj savo Morris Freud. State Packing k,auskit 'r^encku^1'^3'
Co. ir Superb Packing Co.
129 Nonantum st.. Bnghton. Mass.
ir tt.
i žmones, kad duotų aukų. kalboj laikraštį...
Kviečiam geros valios lietuvius atsilankyti ir pamatyt paveikslus.
Patersone^N.
J.,
kaltum-'
~~
j
1E
ška
U
FARMOS
AR ŽIN AI, kad namokslas apie amžinas kančias buvo atrastas 250 metais
Kada visos moterys ir Bet pinigų jie prašė ne Liemano mintys yra ki
no Kristaus ?
mi
.
Natnan
ivrupnick.
G.,
Su gera žeme, sodnu, mišku, triomerginos suėjo estradon ir.tavos žmonėms sušelpti, o tokios. Kaip via lojalus Moran'"h*~Ėnka\r*VackinK
AR ŽINAI, kad iki t :>m laikui žmonės tikėjo, kad alga už nuodėmes yra
mirtis —Rom. 0:2.".
sudainavo keliatą jausmm- smetomninkų
laikraščiui Amerikos laikraščiai, taip p^
'
° ar ežerėlio. Cash, jei bargenas. Apra
AR ŽINAI, kad popiežius Grigalius išrado Šveistaiuę arba Cyščių,—"Jau.
gų
dainų
apie
ir patyspo
sme” rašo ’ Amerikos
kad rei-i1 Sa^on
°L
e--. Albert
• 1 n-“mom
•
',iske • RPri,ežasUs pardavimo?
tai buvo apreikšta sapne’’...
galiui
pasi,
‘odė Lietuva,
ašaros dauaky- palaikyti.
foniniškai, Bet
aukayo'tik
25: ;kria“Keleivis
k^mti^
AR ŽINAI, kad pranašas Jereminas sako, “kas turi sannus. terasakoja sap
FARMA PARSIDUODA.
nus. o kas turi Dievo žodį, teapsako Dievo žodi." Jer. £5:10, 28.
se.
centus, o kiti nei tiek neda- priešus nugalėti. Taip. tas Jacob Schmidt, U. S. Pack- 50 akru
žemės parsiduoda su gy AR ŽINAI, kad numirėliai yra numirusiais, ir jų sielos negyvos. — Sai.
Paskui kalbėjo Toronto vė. T*xiėl rinkliava nepa- peikia to negalima užginar be gyvulių. Žemė gera ir
mok. 9:5, 10; An. Dar. 3:23; Jok. 5:19, 20.
ing Co. ir Kansas City Dres- vuliais
gražioj vietoj. Rašykit:
(18) AR ŽINAI, kad prisikėlimas iš numirusiu yra galimas.—.Jon. 5:28, 2;i.
lietuvių veikėjas socialistas vyko.
čyti. Bet kas yra musų prie sed Beef Co.
William Meskauskas,
A.R ŽINAI, kad užtenka vietos prisikėlusioms milijonams.
R. D. 1,
Corry, Pa.
šai? Mes patys sau. Dabar
AR ŽINAI, kad mes dabar gyvename svieto pabaigoje
Mat. 21:3.
Omahoj, Neb., kaltina- —
AR ŽINAI. 1 ad karalystės šio svieto gaištą su didžiu trenk-mu. Dan 2:11.
Jurininkų Pratimai
tinėj sistemoj aš jums prie mi: Leo Waxenberg, Sa
FARMA PARSIDEDA.
AR ŽINAI, kad Karalystė Dievo .iau visiškai nrisiartinu. -l.uk 21:31.
šas. o jus man. Kas sukėlė muel Jaeoto. Jacob Kohn iP"
AR ŽINAI, kad prasideda didysis pasaulio Tįžtmttis *arba atitaisymas. —
šį karą, jus žinot ir aš jums ir Nebra-ka Beef Co.
i piuvėj; 0 kambarių namas,
pašaru
-^P- darb. -»:20, 21.
raugykla (šilo), 25 tonai šieno dar- JEIGU NEŽINAI ’ai gali lengv. i dasiiinoti atsilankydamas į aukščiau
neaiškinsiu. Sakot, reikia
Wisconsino valstijoj kal žinėj, milk shed, tvartas 15-kai kar- j
minėtas paskaitas.
ginti demokratiją. Bet ką tinami:
•. udijuo'vių. vištininkas dėl 200 vištų.
H.
Liebman
ir
Liebmasinos ir farmos įrankiai, netoli
demokiatiia duoda darbi man Packing Co.
valstijos vieškelio, čia pat du
ninkui? Jei darbininkai su
liai ir mašinšapė kur 1,000
sti eikuoja, tai demokratijos ŠIAULIUOSE UŽDARI dirba mašinas ir farmų jrankit
dėlė krūva malku kieme. Turiu par- vadovėlis ir tikias patarėjas ir pagelbininkas ki, k ienam žmogui jieškanvaVlovai atsiunčia kazokus
duot, nes esu našlė., Skersai kelio tu- ^iam tiesos, šią knygelę galėsite įsigyti ant minėtų paskaitų,
NĖJA KRAUTUVES.
ir mušeikas, kurie buožėm;
riu kitą farmą su 3., akrais žemes ir
Todėl kvie,jame atsilankyti į minėtas paskaitas—o bukite užtikrinti, kai
Šiauliuose išleistas įsaky- senu namu daug miško bėga upelis, busite palinkswinti ir visokiu budu aprūpinti.
(18)
daužo galvas darbininkams,
Ibėtojas G. F. Vanagas.
mas,
pagal
kun
numatoma
Mr».
Mary
Rohic.
r
.
f
.
d
.
i
.
1
'
S
alfx
,
o
)
as
kurį
gazinėmis bombomis ataŠA. RAŠTO TYRINĖTOJAI.
Rengia ir Kviečia
kuoja. (Kur nėra demokra sumažinti krautuvių skai Malpole Valley. VValpole, N. H.
tijos. kaip Vokietijoj ir Ru- čių. Jau ir šiaip Lietuvoje
siioi, tenai streikuot visiškai privatinėse rankose tepasiTIKRAI GERI
liko nedaug krautuvių, o
uždrausta.—Red.)
PREPARATAI
Paimkim tokią šalį kaip dabar ir ią skaičių rengia
Ispanija. Kiek tūkstančių masi sumažinti.
, ALEXANDER’3
žmoniu plėšikas Franka®
i CASTILE OLIVE OIL
pūdo kalėjimuose! O už ką?jMOTUZOS IR VALAIČIO } SHAMPOO
■Tei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
Ką jie Frankui padarė? Jie!
PAVEIKSLAI.
{padarytas h tikra,
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
tik norėjo teisėtą savo vai-, rS j? JT-''“’
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
Dzią apginti. (Ispanijoj taip Yalaiti- važinėia-i ro Įritu- ♦ P.leisk’na’ ir visadienraštis Amerikoje.
vru
Vari tonai
V.a1^111. v)z,neJa^l PO IRAU- , khls kitos. nešvaruyra rUl
dėl to
to. kad
tenai nčra
nėra vių
ko, rujas rodydami L:e-‘{ mus
eustinrina
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų
demokratiiom Frankas yra
I odą. 50c. už bonką
Karo
spalvuotas
tuvos
prenumerata
metams Amerikoje (išimant Chitoks pat diktatorius, kaip
ALEXANDER’S HAIR
cagų).
$0.00.
Chicagoje ir Europoje—$8-00.
filmas.
Stalinas ar Hitleris.—Red.)
Havt ’nilivje 16 balan- • REFRESHING TONIC
Money Orderį ar čekį siųskite:
ir Odą Gydančių Vai<tą
Brangus draugai, kodėl džio. 7:30 valandą, Kliubo •{ Aliejų
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
t niauku šaknims ir Odos gydymui.
to<š gerosios demokratijos salėj.
centų už bonką.
reįsako Frankui kad palei Nash a. N. H., 18 balan JI 50 Pasižymi
savo genimu. Prisiun- J
nėr Paštą j visas dalis Su- {
stu iš kalėjimu nekaltas mo džio, 2 vai. popiet, šv Kaži- t' •{čiam
vienytų Valstijų.
z 1739 South Halsted Street
teris ir vaikus? (Tarptauti mielo salė’.
’
ALEXANDER
’
S
CO.
J
CHICAGO, ILLINOIS
si nuotrauka parodo jurininkus darant pratimus kovom? nėj politikoj yra įsigyvenęs Lovve Iv. ' 18 balandžio,'’
BROADAA AY
Sutlpaiinimu!
kopiją pcuiųsimt psL'uli
su gaisrais. Vienas jurininkas šoka nuo aukštų kopėčių, < dėsnis, kad viena valstybė 7 vai. vakaro, Vytauto Kliu 414 AA.SOUTH
BOSTON, MASS. j
kiti apačioje laukia jo tinklą ištempė
neturi teisės kištis i kitoslbe.
Bus
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CHICAGOS FELIKSAS.

Laivo Krikštynos

Moterims
P
asiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO

Tas Peliksas. tai vyrukas.

M. MICHELSONIENĖ.

I

Apie bobas vikriai sukas.
Tempia, traukia ir myluoja.
Kelis kartus pabučiuoja.
Į forduką jsišėda.

Kaip Dantų Absesai Ardo Musų Sveikatą.

biski

Lyg i--

susigėda.

U Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų
t-.:Ls prikalbins “Keleiviui’ naują skaitytoją metams ir pris us $2.50. (am “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanu.

Nes pačiut j pažiurėjo.
riasdešimt šeši lašai nuodų
Kuri prie lango sėdėjo.
Knyga.'-, prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
gali padaryti žalos žmogaus
(Tęsinys)
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už doleri, bet to
liet ta pati jam kaip niekas.
Palyginus matematiškai istemoje.
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei paAr -a kitom važiuot griekas?
Širdies sutrikimui yra
dantų absesus su apendiksu,
s.rml -.te už S2.00. tai 50 centu reikės primokėti.
Juk
ji
vaikus
tur
auklėti.
rasime, yra dar geresnis pa iaugelis priežasčių, bet kai
štai čia paduodame tas knygas, kuriu mes duosime dovanu:
vyzdys. Žmogus turi tik vie liudijimas įrodo, kad danAR BUVO VISUOTINAS
KURGI VISA TAI NYKSTA?
ną apendiksą, gulintį že ys tame yra kalčiausi, jiems
IVANAS?
Kur nyksta visi tie lobiai, „urii >s
miau juostos dešinėj pusėj. .eikia ne pasigailėjimo, bet
Bažnyčia sako. kad buvo, o moks žmonės kuria per amžius? šį int iKuomet apendikso viršūnė
Ias sako. kad nebuvo. Jeieu buvo, tai guojantį politiškai-ekonomišką kl; jkaipgi Nojus butų galčj-s surinkti
aiškina garsuis Vokietijos >oje atsiranda bent vienas la pasitikėjimo savo gydyto
KC1I1Į. Uolius tlionas visų veislių >’Vvumus ciMAGt*moI\r<iTQ
i\3i*i IvRU s*
jui.
Tokis
pasitikėjimas,
ži

šas pūlių—kas tankiai pasi
kurie gyvena išsimėtę po visą žemė1 ky.
Kaina ..................................... l*c.
taiko,—jis duoda tokį aštrų noma, neretai reikalauja
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvuio cruiUMNIAI
O kaip gryžta iš miškiuko.
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? »■.!!.eo ik oin.-tii oiii.ti.
skaudėjimą, kad žmogus vieną ir kitą dantį paaukau
.Iš kur ėmėsi tiek vandens, l;aa visą
šioj knygoj telpa 23 gražios eills,
Rasti sau tokių mergelių.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- daugybė straipsnių, juokų ir tt.
sukelia visą šeimyną, visą ti. kad išgelbėjus širdį.
Kur prie baro mergą traukia bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.
namą į išgąstį, šaukia ant
Kalėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
Ir jos saldaus bučkio laukia.
ir.kitų veislių žmonės? šitie ir šim BIBLIJA SATYROJE.
gi eitųjų daktarą, ant greitų Gydytojas yra musų as
tai kitų klausimų. į kuriuos negali
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
meniškas
ar
šeimynos
svei

CHICAGOS MOTERŲ
tai tikrai nemaloni žinia,
jų daroma operacija. Ir tai
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
ir
aiškiai
..
, * išdėstvti . šitam veikale, 379 puikiais paveikslais, perstattnVEIKLA.
viskas buna padaryta tik katos vadas. Jis yra, kitaip
nes ir skysčiausios rajono
Knyga be galo Įdomi. Kas žodis—ta* čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
laktas;
kas sakinys—tai naujas ku tvėrimo pasaulio iki užgimimo ~
• 
dėl vieno lašo pūlių.
Kris
sakant, musų gyvenimo ka Į Sukėlė Raudonajam Kry- kojinės neatiodo ant kūjų
nigų argumentas griūva. Mokslas h taus. įgijęs šią knyga niekas nesigūmokslas nuo pradžios iki galo.
Kryžiui $1.000
taip gražiai, kaip kad budaŽmogus burnoje tun tris uitonas. Jeigu musų gyveni
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .... $l.C0
Kaina .............................................. .. 25c
mas
bėga
tiesiu
sveikatos
dešimts du dantis, keliatą
.
vo
šilkinės.
Gi
storos,
neperJei
kuri
jo
nepristoje
Kovo 25 d. Dariaus-Girė
LIETUVIU ŠEIMYNOS ISTO KUR MUSŲ BOČIAI
mu
po dvi šaknis ir keliatą pz> Keliu, mum.
n?^0 n .. a no svetainė) per Dariaus matomo rajono kojines tik-Jls ant tos kaip su\&
GYVENO?
RIJA JUŠKEVIČIAUS
.
t! J 1
,
* - - j
tris. Viso susidaro keturias bet jeigu sveikatos vežimo Girėno
Nori
ir
tą
prikalbėti.
Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
Posto moterų sky-.iai duos prastą išvaizdą,
DAINOSE.
nės gyveno Rojuje. Eet mokslas R<<
dešimts šešios šaknys ma .atas pakrypsta į vieną ir riaus Raudonojo K i vžiaus ’
Išmokinti kaip mylėti.
ta
Jei nori žinot;, ksip senovėje lietu visai atmeta. Mokslas mano,
žiausiai. Kiekviena šaknis Kitą pusę, pagalbai tuojau vieneto vakara p. Helena VESTUVIŲ SUKAK
\iai gvveno, tai perskaityk šitą kny- žmonijos ’opšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Šukas. kraipos, kaip ožiukas, ,;ą Iš ;< s sužino-;; -.ad vyrai turėj > knyga parodo, kodėl taip manor :a.
.
..
_ r,
,
turi galimybę sudaryti abse- siūlosi dvi išeitys—gera ir’
; daug pačių, o žmonos po kelis vyrui Labai į (oraus ir pamokinantis
oioga. Geroji liepia kreiptis Kareiva įteike R. K. ats o-j
TUVĖS.
są su vienu lašu pūlių, arba __
, Labai užimanti ir n;mokinanti kny- si :eitvrr.as. . Kr.ina ........................ 25c.
b
___
________
vui
Biatitekamu
auteganui
tūkstanti
Koji/ per pilvą nemato.
i
ga. Su paveikslais. Kaina .... 5C<
keturiasdešimts šešius lašui pas savo kapitoną, ir jeigu dolerių, šito vieneto sukeltą5 Pirmu
metų vestuvių su- Bet storulę savo krato.
Kudeklo rpdaruose .................... 75«.
_
pūlių, palyginus su vienu la jis randa, kad dantys yra auką Raudonajam Kryžiui, kaktuvės via bovemmės.
šu apendikse. Betgi žmonė Kalti, tegul jie tuojaus Tai yra gana stambi auka.
š;r-as veikliai- t arinikaip ■ i<
Antru metų—popierinės. Jo pačiutė visad tyli.
1905 tner.ų revoliucinės Lietuvos spė
yra pratę kalbėti, kad “dan buna ir prašalinti. Blogoji Be šios aukos, vienetas da.
Nes Feliksą labai myli.
•Dalijant Detroito lietuvių socialis kos vedė kovą su caro val-l<iM ir .np
tų taisymas šiandien yra išeitis įeiškia pakliuvimą į atlieka daug kito darbu Trečių metų—odinės.
tams
plakatus netoli nuo bažnyčios, tuo pačiu laiku kun-ftai ią valdžią rė
Ką darys ji—tur mylėti.
Penktų—medinės.
kunigo pakurstyti brostvininkai ui me ir gynė; kaip pasky; revoliviija
perdėtas!” Apendiksą su malonų komercijalisto iš Raudonajam Kryžiui.
Nes šeimyną reik auklėti.
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia paėmė viršų, kaip Lietuva likos >askaudėjus žmogus ant grei naudojimą. kuris dažnai į- Raudonojo Kryžiaus at Septintų—vilnonės.
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri lioosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
10
metų
—
švininės.
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi buvo apskelbta republika. Pridėtas
kalbi
tokius
gražius,
baltus,
Geriau
kitų
neviliotų.
tujų šaukiasi gydytoją, bet
didelis spalvuotas žemiapis parodo
sais
teismo rekordais ir liudininkų
stovas
Brantegan
išreiškė
12 m.—šilkinės ir lininė? Gerą pačią šėnavotų.
danties, et! Dantgelė dažnai lygius dantis vietoj origina
parodymais. Kaina ..................... 25<. atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
rubežius ir kaip šalis yra padalyti j
15 metų—kristalinės.
Rojum liktų jų namai,
palaikoma tik mažu daiktų lių, gerų dantų. Dantų kri !vienetai padėką, pagirdaapskričius Tai yra vienatinė k n.-va
SOCIALIZMAS
IR
RELIGIJA
20
metų
—
porcelinės.
Įvertini
kur; parodo, kaip jrimč Lietuvos Res
Džiaugtųs pati ir vaikai.
ir tuojau buna mėginama minalogams neiupi žmo-masJičtaves
Labai įdomi knygutė šituo svarbi; publika. čia telpa visi svarbesni do
25
metų
—
sidabrinės.
gaus
dantų
sveikata;
jiemsmą
K.
K.
darbuotės
ir
raginB. Gurskienė. •klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
pasigydyt namie dedant tai
nas katalikas ir socialistas. Parai i rimai, taikos sutartis su bolševikais,
gvazdikėlių aliejaus, tai io daugiau žingeidu ir rupi tik damas jas toliau taip dirbti. 30 metų—perlinės.
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
sutartis su latviais, aprašymas \ įsų
40
metų
—
rubininės.
Į' Kaina ................................................ 10< mūšių su lenkais ir tt. Vra tai ne
do. tai šiltu? ar šaltus komp traukti, gręžti, driliuoti. piš- Vakaro vedėja p. DaužKALĖJIME.
knyga, bet tiesiog- žibintuvas, kuris
50 metų—auksinės.
SIELOS
BALSAI.
resus, kad sustabdžius skau kinti, klijuoti cementuoti,'vardienė nuoširdžiai pagyrė
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
75
metu
—
deimantinės.
Rytą
dieną,
naktį
žvainą
Puiki knyga, daugybė labai graži; iš vidaus Kaina ........................ $1.90
dėjimą. Žmogus kantrybės blizginti, kad tik pritaikius!p. Kareivą už jos nenuilsa Meilės, laimės laisva daina eilri ir dainų. Daug'gražių, spaivur
nebetekęs kaikada pats tokį brangią danturą ir gavus'tantį darbą.
Ui limta (lUOtl ir tOKias J
(to,__ .__ __ ,-5- tų paveikslų. Popiera gera ir spaud
D2IAN BAMBOS SPYČIAI.
B. Gurskiene.
graži. Parašė J B Smelstorius, 221
Ir kitos fonės. Daužau
ne
dantį išrauna ir viskas lieka gerą užmokestį.
vanas: jei apvaikščiojama Y*5 st^n^aus sudėti
puslapių. Popieros apdarais .. $1.0) gu Amerikoj munšaino. šioje unyfcor
Tau,
drauge,
kaimieti.
_
i_i
_
it
Afin
nnn
ciiuū
TA,
*•-_
i
xr
UUMl
iVYriflI
i
AudlSia
ap
dar
ais
$1.5?
--------nors laikinai pamiršta. ;
i.,i/iau* x^xxl^ įlietu
Dabartiniu muksiu gVUJJS i£ips p-fę 72 “D ėjas
ssyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris
stabdžius skaudėjimą su tojai
buti is
dovanos
Lvjcll kaip medicinos taip
Ldip ir•‘geb
tie, tai
idi uuv
anuo turi
lvii i mūvi
ricina
ges Ųjrul
Gurskienės korespon ' tis.
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
gyduolėmis dantys nepage dentisterijos. dirba kartu,:deneiją sutrumpinom. nes bovelnos; o jei 25 metų. tai
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.
Unt^i cknrrir
GERT IR VALGYT?
rėja. Vaistais absesai nepa kad prezervavus ne tiK
Valgyt ir gert reikia d51 to, ka 1 APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
tik siršir- pereitam “Keleivio” nume- iš sidabro, nors. kasžin ko- Uždarytam _tenka.
_ v.? '
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogų
gydomi. Jie palieka, kaip ir dį, bet ir dantis. Dentistaiiry jau tilpo platus to vakaro'dėl, musų lietuviai retai to
Eet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio DANGŲ IR PRAGARĄ,
Oi.
kaip
spėkos
senka!.
žmogus silpsta? Ir dėl<o venas mabuvo. Pūliai abzorbuojasi į šiadnien nebetraukia dantų aprašymas,
'
’kuri* mum- pri' papročio laikosi, nors sukakstas duoda daugiau spėkų kitas m: - _ Paraše garsus Biblijos kritikas
sistemą
paprasta budu be medicinos daktaro liudi siuntė kita korespondentė. į tuves mėgsta apvaikščioti. Kaliny kai sielą gryną
žiau? Dėlko žmogui rei! ia cukrau.1, In.^rsolas. Kaina ........................ 25c.
1 druskos .r kitu panašių da ykų . K,-ai td
žmogus pradeda jausti ne jimo apie širdies sveikatą, Mes čia idėjom tik tai. kaj dėl jam reikia riebalų? šituos klaus- **’ '-LvMLtMrAl IK
Faskan(lysių į purvyną—
sveikatą. Jis pradeda kal vpač vartojant modemiška t pirmoj
korespondencij
NUŽUDĖ 72 METŲ AM
mus suprasi tikta: iš šios knygutė;. DEKLAMACIJOS.
Mūšiuos į kiūtinę
Parašė D-ras G-mus. Kair.a .. 15c.
.. . .
__ . ...
tinti oro permainas, maisto anaestheziją. Radus širdies buvo išleista. Be to $1,00: >
ŽIAUS MOTERĮ.
Šioje knygoje telpa daugybe nauUž
daibo
tėvynę
!
SVFIK \TA
ri- labai gražių ir juokingų monolo
netinkamumą jo viduriams sutrikimą, kuri dantų trau-tą patį vakarą Dariaus-Girėgų ir deklamacijų. Visokios temos:
Newburyporto miegely,
prastą poilsį pereitą naktį, kimas dar labiau suerzintų, i no Posto vadas Kibaitas įArba tiesus ir trumpas kelias i darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
netoli
nuo
Bostono,
pereitą
Rytą,
dieną,
naktį
žvainą
«veikata. Pamatinės žinios iš anato- tautiškos, humoristiškos ir laisvama
nuolatinį nuovargį, arba pacijentui yra skiriamas ii- teikė R. Kryžiui $300 ir nu j
ni ijos, fiziologijos ir hygienos. Su- niškos. Visos skambios, visos geros,
sąvaitę buvo atrasta mirti- Meilės, laimės laisvą dainą taisė
Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, Tinka visokiems apvaikščiojimams,
Vaitais net tabakas ir alko- gesnis laikas poilsiui, kad paties posto, kas iš viso tą nai
užmušta
Miss
Lydia
Vk
stengiuos
sudėti
III., 1911 m.. 339 pusk Drūtuose
baliams, koncertams ir tt. Antra na
boliški gėrimai buna nutei pagerinus sveikatos būklę vakarą padarė $1,300. Tai
mudinio apdaruose. Kaina . — $2.50 gerinta laida. Kaina .................... 25c.
Tau.
drauge,
kaimieti...
Cook, 72 metų amžiaus mo
siami.
abelnai. Dažnai pasitaiko, yra tikrai puiki auka’.
SOCIAIJZMO TEORIJA.
Butkų Juze. MATERIALISTIŠKAS
teris, kuri gy vendavo iš gau
Patikrinęs sveikatos sto kad po danties ištraukimo
--------------Šis veikalas trumpais ir aiškiais
namos pašalpos ir pardavi Pirkit Karo Bondsns ir Stam- ISTORIJOS SUPRATIMAS.
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
vį, gydytojas tokį pacijentą ligonis gauna įvairių kom-, NAUJAS PATVARKYši knygelė aiškina proletariato fi
formos, w
ir kodėl turės būti
paprastai siunčia į dantų plikacijų. Kad išvengus to- MAS MOTERŲ KOJINĖM nėdama kiaušinius, žmog pas. Kas sąvaitę įdėkit i joos lizofijos' mokslą. Jei nori žinoti, kas draugijos
pakeistas kapitalizmas Kaina
25c.
žudystė.
matyt,
buvo
padagimdo
pasaulyje
įvairiausius
nuoti

skyrių arba pas privatišką kių nemalonumų, sveikatos j
nemažiau kaip desimtą savo kius, tai perskaityk šitų knygelę. PAPARČIO ŽIEDAS.
nes vi- “ždal,io ‘“I-________ '____ Kalba labai lengva Knyga protau
dantistą, kad ištyrus dantis. kosultacija visuomet yra Ir vėl liūdna žinia mote yta plėšimo tikslais,
eSti
’
-ji^aE
Ir keturios kitos apysakos: (1) Norims. Nauju valdžios pa- i stalčiai išv
jantiems darbininkams neapkaiKą dantistas pirmiausiai
nuojama. Kair.a ........................... 25c. užsitikintia Vyras; <2» žydinti Giria;
oinigų ar kokių brangmenu.
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
J KALĖJIMĄ
girdi iš tokio pacijento? patartina prieš dantie? ai
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
KUNIGU CELIBATAS.
dirbėjams
nebegaminti
dau

\r
žmogžudžiai
rado
ką
kius prietarus, burtus ir tt.......... l&c.
Nuostabu, bet faktas. Jis dantų traukimą. Priežodis
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
giau
plonų,
skystų
rajono
nors
pavogti,
tikrai
nežinia.
tuojau pradeda aiškintis, pataria, kad uncija atsar
popiežiais kunigai nesipačiuoja. čia ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, urTii
kad, girdi “mano dantys da gos yra verta tonų gydy kojinių, nes tokias motery? Pinigų jos nemely negalėjo
'jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos fntUJ.
pergreitai
nudėvi.
Kad
ka

buti
daug.
ne?
jos
pajamos
nupuolimas, šią knyga turėtų perLietuvos Šelpimo Fondo leidinys,
bai neskauda, nebijo nei mosi.
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Su rašytojos paveikslu, 126 pusią
(Pabaiga)
L ro metu kojinės ilgiau lai buvo visai menkos. Policija
šilto nei šalto nuo to laiko,
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- piai. Kaina
Kains .................................... 50c.
kytų, jos bus gaminamos •ado $250 popieriniame
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
kaip pataisei.” Ištikrujų yra
pultų į tokia kunigų globa. Parašė ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
vien tik iš storo, tankaus ra repšy, kuris buvo paslėptas
daug pasakyta. Tai reiškia.! TIKRINA KANUOLĘ
kun. Geo. Tovmsend Fox, D. D., su
Arba kaip tėvų vartojami svaigijono ir medvilnės, kas su- lazete ir kurio banditai nelietuvino Ferdinand de Samogitia.
ramieji gėrimai atsiliepia jų vai
kad jo dantų nervai jau ne .....
Kaina ..............................................
25c. kams. Kas yra arba tikisi kada nors
taupins daug darbo valan •žėjo. Matyt, tuos pinigus
gyvi ir kad net pats dantis
buti kūdikiu tėvais,* būtinai t-irėtų
dų.
KAIP
SENOVĖS
ŽMONĖS
:i buvo susitaupiusi parda
šitų knygutę. Kaina 10c.
yra miręs.
Moterims ir merginom? vinėdama kiaušinius.
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ. uerskaityti
Auksas, sidabras ir miši
I^bai įdomus senovės filosofų da- ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
nys įvairių metalų duoda
“Žemė ir Žmcgus” yra labai pamo
leidimai apie žemės išvaizdų. Antra
■knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
Ne Kožna Mankšta Tinka
gražu vaizdą paviršutinio
žmogus gyveno žiloje •»enovėje. kaip
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Kaina ................................................ 10c iis kovojo su gamta ir kaip civilizažibėjimo, bet po šita grožy-į
vosi. Daugelis paveikslų jvairių rabe padantės paprastai buna
«*u *monių, vyrų ir moterų.
LENGVAS BUDAS
Kaina ............................................ 25c
pilnos absesų. Todėl reik:a
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
žiūrėti i tokius gražius dan
Rankius reikalingiausių žodžių ir INKVIZICIJA
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga
t
________
<__ _ ________
________
r __
oasikalbėjimu
Si knyga
sutaisyta
tis kaipo į širdies “garsius
taip lengvai it suprantamai, kad kiek- knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
piktadai ius.” Nėra taipgi
vienas gali greitai išmokt kalbat ang. aiaotimas ir pradžia reformos. Su
...........................
- - - žo
-------------puitių paveikslų. 215
liškai. Joje telpa netik atskiri

nepaprastas
atsitikimas,
:afna........................... $1.00
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
kad žmogus be-igydydamas
mai darbo jieškant, važiuojant ktr
“Keleivių,” 636 Broadway,
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktaru
nuo reumatizmo netenka
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir ti
South Boston, Mass.
dantų ir, galų gale. pasitai
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
Antra padidinu ir pagerinta laida
ko dar taip. kad ir dantų ne
SuUisė St. Michelsonas. PusL 95.
Kaina ................................................... $5e
tekus reumatizmas tebevar
gina. Tokiems atsitikimams,
KODĖL AS NETIKIU
žinoma, yra pateisinimą?,
I DIEVĄ?
kad absesai galėjo buti gi
Laisvamanis čia pasalto, kodėl jis
negali tikėti Pilna argumentų, kurių
liai padant;nė-e smegenyse
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės .......................................... 20c.
ii tęsia žalą toliau. Vėles
niais laikais yra įrodoma,
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
kad veik koznas atsitikima?
GARBINO SENOVĖJE?
šita dykaduonių “Šviesenysisteminės infekcijos kila
knygos lietuvių kalboje
Štai ką sako ekspertai apie kūdikių mankštą. Padėt kū bė,” Mrs. EUa Howard, buvo kiPanešios
iš padantinių absesų. Siste- sita jauna mergina. Merle
šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
dievus ęa -b:no «movė- iridai bet
dikiui atsistoti, paėmus jam už rankučių, kaip parodyta areštuota Oklakomos valstijoj
matiniai nuodai dažnai susi- ^parks, tikrina priešlėktuvinės
,,
. , ....
T.
iri’onsi eglnt.’rul, rha du.
kairėj pusėj, yra nebloga mankšta. Ret n;• kados nekilno- ir uždaryta kalėjimai'.. Ji yra 1 ietuviai. ba’l,?rr.i"ir ti.” kaip tie5-^
meta tai į kepenas, tai į kau- kanuolės reakciją, tai yra, kiek
kit kūdikių aukščiau savo galvos, kaip parodyta dešinėj kaltinama nušovusi kita• mo-erįj^
’
’ l ',r j*,
ir. S
lų smegenys, tai į liaukas, *:tos kanuolės Suris atmeta ją
• j kius jie santikius su žmonėmis turepusėj, nes tokia akrobatika labai juos išgąsdiną ir prie to Tulsos miesto viešbuty. Ji čia io. Knyga starri i ir labai užimanti.
tai į dar kitus organus. Rei- atgal. Kas sakė, kad moter s
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $?/*!
ria gali but žalinga jo sveikatai.
p>arodyta einant i kalėjimą.
kia tik pamislyti, kiek ketubut mechanikė?
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

Dr. D. Pilka.
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8258. Petraitis, Algimantas
Tunisijoj Amerikiečių Suimti Fašistu;
suftus), 3, Plukiai.
-- ----------------- ■-------------- —‘
Išvežtų Rusijon Lietuvos (Kazio
8259. Petrą it ienė, Jadvyga
(Mykolo duktė), 30, ukininkė,
Plokščiai, Šiluva.
Žmonių Sarašas.
8260. Petraitienė, Marija, 22.
| t
rfl
’
Mūrm*
šeimininkė, Lazdijai.
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu 8261. Petrikas, Juozas, 31,
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ii Kunigėliai, Žemaitkiemis.
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai 8262. Petrikas, Vincas, 45,
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus samdinys.
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eins 8263. Petrikaitė, Matilda
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am (Vinco duktė), 14.
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są 8264. Petrikas, Pranas (Juo^
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir zo sunus). 41, ūkininkas. Gerbaigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) viečiai. Palestina.
8265. Petrikas. Vytautas
8238. Petrauskas, Vladas, (Antano
(Tąsa)
sunus), gimęs 1907,
gimęs
1911.
Rudamina.
r zagąyz- • •» MT-plomlx?ris.
Gerviekia'i, Petrikai.
8219. Pėstininkas, Romas 8239. Petrauskas, Juozas
8266. Petrikas, Migdąs, gi
(Vlado sunus), 4.
(Mykolo
sunus),
29,
saukomiai,
męs
1915, ūkininkas, Petrikai.
8220. Perkomskienė, Jadvy Leipalingis.
parodo Amerikos ir Anglijos kareivius Tunisijoj varant užfrontėn nelaisvėn paimtus fašistus. Kiek mato
Trakai.
ga. 53, gyv. vieta Marinta, 8240. Petrauskas, Kazys 8267. Petrikas, Antanas, 89. šisi išnuotrauka
fašistų
vei
dų, beveik vis: jie juokiasi, nes žno. kad demokratijos pusėj gaus pavalgyti.
Glembovieiai.
(Juozo
sunus),
32.
mokytojas.
8268. Pefrikas, Vincas (Ka
8221. Porkonskis, Napoonas, Staškevičiai, Vaškai.
rolio
sunus), 34, Miežoniai,
ūkininkas.
8241. Petrauskas, Kazys, 30, Švenčionys.
LIETUVOS OKUPANTAI ČIULPIA KRAŠTĄ KAIP DIELES
8222. Perius, Romas. 40. mo mokytojas.
8269.
Petriką,
Adolfas
(Vin

kytojas, Švenčionėliai.
Petraučius, Pranas (Jo- co sunus), 16, Kunigėliai. Že Plėšia gyventojus ir grumo- tys paskirto kiaušinių kie- i lietuvio ūkininko sodybą slegia. Apie tai aiškią kalbą
8223. Petrauskas, Juozas Ino8242.
sunus), 29. darbininkas, maitkiemis.
ja bausmėmis, kas geruoju kio.
gaus pabaudos po 15 grįžta balana.
byloja dažnos baudos pnes
(Antano sunus), 9. mokinys. ' Šiauliai.
8270.
Petrikas,
Antanas,
20,
savo maisto neatiduos.
markių nuo kiekvienos viš- Vienu žodžiu,
lietuvis ūkininkus: trėmimai iš ūkių,
Onuškis, Trakai.
Petraškienė - Puzeraitė (Vinco sunus).
8224. Petrauskas, Ignas (An Ona8243.(Vinco
Kain
ič
rrcnram
/•
tos.
Lapkričio
mėnesį
Lietuūkininkas,
per
vienerius
pir- valymas i darbo stovyklas,
duktė).
30,
šeimi

8271.
Petrikaitė.
Marytė
P
*
*
nni
Z1
‘
vos
ūkininkai
turėjo
labai
mosios
okupacijos
metus
piniginės pabaudos ir tt.
tano sunus). 81, ūkininkas. ninkė, Šilavotas.
(Vinco
duktė).
nių
matyti,
vokiečių
okupaskubiai pristatyti bulves, i nustojęs teisių į savo žemę Lietuvis uMininkas, pakėlęs
Ivanauskai, Akmenė.
8272. Petrėnas. Leonas (Jo- Qinč valdžia ypatingu inir- nes buvo grasinama, kad ir išgyvenęs baimę buti su- nuožmią pirmąją okupaci8244.
Petrakiejus,
Bazilijus
8225. Petrauskas, Dainius (Jono sunus), 52, samdinys. no a^"
sunus),
x
US;p samdinys,
^arnQin> S’ Šiauliai. šimu
stengiasi iš Lietuvos nepristačiusieji bus ne tiktai varytam i kolchozinę bau- ją. tvirtai tiki. kad jam pa(Antano sunus), 11, mokinys, Švenčionys.
zt» ” °
e re”as’
y au as!išspausti ko daugiausia mai- baudžiami, bet jie negaus džiavą, jau antrus metus vyks nusikratyti ir dabartiOnuškis. Trakai.
8245.
Petraitytė.
Justina
oo-^
^nu.s),
•
s
a
Į
n
produktų. Tam tikslui leidimo nusipirkti net tokių ujamas ir spaudžiamas ant- niais okupantais.
8226. Petrauskas. Aleksand- (Petro duktė), gimusi 1913, 8-74. letravicius, Jonas (Via- sto
ve
įki
ama p■ agaj kruopščiai
reikmenų, kaip vinių ir pa- rujų okupantu. Kai dėl že■
las (Eduardo sunus), 47, Vil samdinė, Kaunas.
do sunus), gimęs 1900, Pane- parengtą
••
—
‘
planą, kurio pa- sagų. Taip pat buvo praneš-įmes nuosavybės, tai ji nenius.
vėžys.
PAGAUSINIMAI
grindė
gludi
mintis—priver- ta. kad iš 1942 metų der-1 grąžinama. Apie tai pasku
,
8246.
Petraitytė,
Vanda
(Ka8227. Petrauskas, samdinvs.
Pranas'I zio sunu?)« Panevėžys, Plukiai. 82/0. Hetravicius, Kranas
ūkininką atiduoti visą liaus reikės pristatyti dau-tiniuoju metu nei neberasiKELEIVY’
(Prano sunus). 37.
(Jono
Simus),
16.
mokinys,
paliekant jam tiktai giau javų. negu 1941 metais menama. Bolševikų palikiKaunas.
, 8247.
_ _ Petraitytė, Stasė, 16.
t
”•
r»i /i tiek, kiek būtinai reikalin- buvo pristatyta.
mas pasirodė labai paran-Į
8228. Petrauskas. Ignas, 80. •samdinė, Šiauliai,
8276.
Petravičius,
Balys
(
Anu
kį
nin
k
0
šeimynai
prasiBe
visu
kitu
prievolių,
kus
naujiems okupantams.
ūkininkas. Ivanauskai, Akme- 8248. Petraitis, Juozas (Mykolo sunus), gimęs 1907, Laz- G^^iečia^CaičiHnai ”
maitinti ir laukams Įsėti. ūkininkus * labai kamuoja į
Vienas lietuvių laikraštis,
turi buti atiduoda- pareigojimai atlikti įvairius nežiūrėdamas vokiečių cen8229. Petrauskas, Antanas. 8249. Petraitis. Antanas. 33. 8277. Petravičiūtė, Rimtė ima okupacinės
valdžios per,darbus transporto srityje, zuros, šitaip nusako ukinin64, Panevėžys.
i
7. Šimaičiai, Stulgiai.
paskirtus
vokiečių
komisą- jįe turi vežti malkas bei ko padėtį: “Lietuvos ūki
8230. Petraška, Juozas
(Vin‘
J
onava
8278.
Petravičius,
Keistutis,
nis
prižiūrimiems
kooperadurpes Įstaigoms, įmonėms rinkas iš tėvų paveldėtu su8250. Petraitis, Vidmantas 5 metu.
co sunus), 1 metų. Šilavotas 'į (Antano
Hn
’
omc'
nv
VI
nlzinom?
'
•
T_ __
** -il’l-jJ__
•
_ savo
__ žeme
_ _ šianY"_
sunus), 2 metų, KauAno /Tv,- •tyvams ar k,toms ūkinėms įr n
tt. Juos
verčia
atlikti
pa- augimu
su
Marijampolė.
organizacijoms., L kinmkui stotes kariniams pri veži-dien ir valdytojo vaidmeny-’
8231. Petrauskas. Adolis į nas.8251. Petraitis, Jonas (Sta do duktė) 37 ukininkė
griežčiausia uždrausta pai- mams. Tuo tarpu nėra kur je kaip vergas atlieka visus
mokytojas. Šiaulėnai.
8280. Petravičienė, 70.
sio
sunus),
31.
ūkininkas.
Plokt
davinėti
savo “derlių oku- nusipirkti nei pasagu ark- darbus.”
kiškis.
8232. Petrauskas. Benius (A§Uuva
pacinės
valdžios
nustatyto-j iįams pakaustyti. Taip pat: Be abejojimo, vokiško?
8281. Petraitytė, Stasė,
dolio sunus), 7.
8252.
Petraitis, Jonas (Anta- darbininkė,
mis kainomis. \ aidžios gi negaunama reikalingos me į cenzūros sąlygomis laikraš8233. Petrauskas, Antanas. sunusk
1906, samdi. ooon Šiauliai.
nustatytos kainos visiems džiagos susisiekimo priemo-,tis negalėjo parašyti, kad
r criraziiV'iiv,
23, darbininkas, Narmina, Ma- n Viinius
ūkio gaminiams yra nių — vežimu bei rogių— ūkininkas, kaip ir kiekvie(Pranciškaus duktė', 50, uki žemes,
rijampolė.
; g253 Petraitis. Julius (Ka- ninkė,
labai žemos.
įemontui.
Rudenį ūkininkai i nas- lietuvis,
kovoja
prieš
Jurbarkas.
.
_
.
,
.
.
~
8234. Petrauskas. Pranas zjo sunus)t gimęs 1905, Kaunas 8283.Burtimoniai.
Petraška.
Simonas.
72.
Tokiu budu vokiečiai rie- patyrė didžiausią vargą f,i priespaudą kuria jam uz(Prano sunus), 37, samdinys. 3354. Petraitis, Juozas. Lei- ukininkas. Šilavotas.
kia dviejų tikslų: (1, jie pi-.kubmo darbais. Nėra ne tik dėjo
naujas okupantas.
Kaunas.
palingis, Seinai.
8284
Petroška
Antanas
giomis kainomis superka kuro. bet stinga ir darbinin-;kaip pirmosios okupacijos
8235. Petrauskas. Albinas 8255. Petraitis. Antanas (An- (Vinvo'sunus). 6 mėn.. Mari- Lietuvos gaminius. (2) Lie- kų. nes daugelis jų turėjo metu. taip ir dabar ukinin(Kazio sunus), 1. Staškevičiai, tana sunus), 43 ūkininkas, Ra- jampolė, Šilavotas.
tuvos ūkininkai ir kiti lietu- vykti darbam? i Vokietiją, kas jieško priemonių išei
\ aškai.
šeiniai.
8285. Petročkaitė. Anelė vių tautos sluoksniai yra lai- Negaunama nei žibalo, tad sukti iš prievolių, kurios ji
8236. Petrauskas. Rornual- 8256 Petraitis, Kazys, Plu
29. <Vinco
komi žemame ekonominia
duktė),
3
dasotw(Kazio
sunus),
4.
darbininkas.
Panevėžys
.
’ 8286. Petroška, Vincas (Si- Į me lygyje, kad tik jie nepn8Jb.
Petrauskas.
Mada>
kiau
T
sunus),
39,-kaūkininkas.
i lygtų vokiečių “valdovų
(Juozo sunus) g,męs HM®. 82o7 Petraitis. Alps (Jono ■ mono
g2g
.
petra
_
Vytautas;
tautai.” Taip pat valdinių
8287. Petraška,
samdinys, Šiauliai.
>sunus). 22, Plokščiai, šilava. I (Vinco
sunus), 4 mėn.. Mari- Įstaigų lietuvių tarnautojų
bei darbininkų, kurie dirba
jampolė. Šilavotas.
8288. Petraška, Juozas (Vin Lietuvoje užsilikusiose pra
monės Įmonėse, atlyginimai
co sunus). 2 metų.
yra žemi. Ir šiuo atžvilgiu
"Teisingas Patarėjas" aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
8289.
Petraškienė,
Magdale

AR ROMOS
‘’
Į na,8290.
[siekiamas
tikslas
yra
aiškalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitji dalykų. Jis pasako
65. šeimininkė.
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
Petraškienė, Ona. 35,jkus: lietuvis valdininkas,
i tarnautojas bei darbininkas
piežius yra Kristaus Į šeimininkė.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
8291.
Petraška.
Simonas.
80,
turi uždirbti žymiai mažiau
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
j> 1
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
ūkininkas.
Į negu vokietis.
galima“Teisingas
be baimėsPatarėjas"
naudotis gyvenimo
smagumais
ir nepadaryti
klai

8292.
Petrauskas,
Kostas
jęaį ^ėl privalomu žemės
dos.
atsakys
jums
net
į
tokius
klausimus,
ku
Vietininkas?
(Alekso sunus), 23, kareivis, ūkio produktų pristatymų,
riu
jus lyties
kartaisklausimas
nenorėtumėt
savo gydytojo
klausti.
Beveik"sekre
kiek
Vilnius.
vienas
jameirnušviestas,
beveik
kiekvienas
tai vokiečių Įstaigos elgiasi
PARAŠĖ KUN. VALADKA
tas" išaiškintas.
8293. Petrauskienė. Justina, taip: Jos nustato kiekvie
33. ukininkė. Tyrelka, Šiauliai. nam valsčiui, kiek kokių
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina "Teisingas Patarėjas:"
SKYRIUS I. Aiškinama laiitai ii* aplinkybes kada į Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laik? vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
8294.
Petrauskienė,
Julija,
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
produktų turi buti pristaty
nuskriaustoms minioms.
reina ?
lytis S kalno? D-ras Reeder sako,
52.
šednva,
Panevėžys.
Dažnai vykdomais žeSKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnrfia. (2) Antijochijos bažnyčia
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
8295. Petrauskienė. J. šeim1- ta.
m£S u|ę|0 ?i;i-ašymais vokie
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4i Romiškoji bažnyčia.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
ninkė,
Mažeikiai.
čių
Įstaigos
suseka,
kiek
at

SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
8296. Petrauskienė, Veroni skiras ūkininkas turi gyvu
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kanijrų .Se
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teoiorija, aiė’rino kokių
jauno-ios šlėbė? Jaunosios šydras?
ka. 32. mokytoja. Onuškis, lių ir kokių, kiek pasėta at
jas” ir Šitą klausimą atsako.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
Ryžių barstymas jauniems ant gai
Kokius vyrus moterys myli ? Ko
Trakai.
vu? “Medaus Mėnuo?”
mas, jis pridavė didėtų reiksm? monarchijoms, bet tik su tokio
skirų pasėlių ir tt. Bet prak
kias moteris myli vyrai? Arba ko
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
8297. Petrauskienė. Kazimie tika yra ta. jog iš valsčių
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivaio tekėti? “Tei
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singas Patarėjas” pasakys jums vis
SKYRIUS
Popiežių vardai iŠ devinto Šimtmečio ir jų darbai
ra.
65,
šeimininkė.
Skaudvilė.
dos?
reikalaujama dau-;
SKYRIUS VI. Kryžiaus garai ir popiežius Urbonas if. Inkvizi
ką.
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
3298. Petrauskienė - Fabijo- neretai
cija ir popiežių prakeikimai.
Kas reikia žinoti, kad valkai butų
giau, nesru visi ūkininkai
vesti ?
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
naičiutė.
Bene,
gimusi
1907,
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai JSPi? m.
Ka? reikia žinoti pirmą naktį? ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
pajėgia pagaminti. Kai ka
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliucija iššaukė
to nepakako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
mokytoja.
Šiaulėnai.
da
pavyk-ta
prievolių
dydi;
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
Moteries anatomija ir fiziologija.
8299. Petrauskienė, 70, uki nuderėti, priešingu atveju
iabai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių api« {
gyvenimo
laimė
ar
nelaimė.
Bet
ką
Kodėl kunigams turėtų but už
ninkė. Mažeikiai, Akmenė.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų patMventimai ir pa- J
nustatyti pii-tatvmų kiekiai,
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
drausta kalbėt apio feimyniSkus rei
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo f
8300. Petrauskienė. Jadvyga. iš ūkininkų išreikalaujami
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
į visus Šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
49.
šeimininkė.
tiesiogine prievarta, o. be to,
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
Patarimo” atsako aiškiai ir nieko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
8301. Petrauskienė. Benedik ūkininkas nubaudžiamas
knyjrų. nes joje ras daaą reikaliarų dalyką ir prtaasisi galės
neslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
susipažint su visa katalikiškos bažnyčioe praeitimi.
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
ta.
33,
mokytoja,
Šiauliai.
Knyga graži, su paveikslais. 223
kaipo
•'abotažninkas.” Į
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
8302.
Petrauskienė
MikelioBausmė- yra ne tik pinigi
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tamBeprasidėjo
to, "Teisingas
Patarėjas
” irpasakys
Jums trumpai
irKaip
aiškiai
:
nvtė,
Marė
(Karolio
duktė),
21,
sin»tnų plačios visuomenta, ypatingai reikėtų tų veikalų perskainės, vokiečių komisaras gali
tyti. Taip aiškina savo knyiroje kun. M Valadka.
Kaip
pasaulis?
—
lš
kur
kaip
atairudo
žemė?
—
atsi

ukininkė,
Kaukoniai,
Leipalin-.
iš tokio ūkininko atimti gy
rado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
Knyza apie 230 puslapių, didelio formato; apaudė aiški.
gis.
vulius ir net išvaryti jį iš
A odinio virSeliala, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
8303. Petrauskienė, Marė, 40. ūkio, pati “sabotažninką”!
gos vardas. KAINA $2.00.
kalai,
kaip VVellso
"Pasaulio Istorija,
” Jordano
"Evoliucijos
šeimininkė. Kaukaras, Kap pasiųsti i darbo stovyklą
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.2$.
dai,” McCabe
’
o
"Civilizacijos
Evoliucija,
”
Boelsche
’s "žmogausPagrin
Evo
liucija,’’ D-ro Gatės "Sexuai Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
čiamiestis. x , -x- z, .Įpriverstiniems darbams.
Galima gaut pas aut irių, sekančiu adresu:
kykla ir papuošimas namuose. Kaina >1.50 Užsisakykit "Teisingą
8304. Petrauskaite. Gene
ūkininkų išvarymo'
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
Patarėją.
”
(Flioro duktė), 12.
faktai jau yra žinomi.
Taipgi galima gaot tų knygų nuordyta kaina ir
8305. Petrauskaitė. Zosė. 22. Kokios sunkios yra taiko
KELEIVIS
darbininkė,
Šiauliai,
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
‘KELEIVKr KNYGYNE
pabaudos,
j 8306. Petrauskas, Zenonas mos piniginės
iš tokio atsitikimo.
(Adolfo sunus), 7, mokinys. matyti
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Pav.,
pereitą
rudeni buvo
8307. Perau skas. Adolfas,
paskelbt;, kad kas nepristamokytoj&s.
Norint, kad
pagarsinimas tilptų
GREIT, reikia
priduoti
garsinimą
adminlstracijon nevėliau
PANEDEUlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedė
ly. VMiau gauti
garsinimai } tos
sąvaitės numeri nespėjama
patal
pint.

Norint,
kad
garsinimas
nesusltrukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
reikia siųsti ir pinigus.

i atyic

DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
ar kltok| parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina Zc. už žodi. Stambesmėm raidėm antgalvia—15c. extra.

“ Keleivio”
prenumeratoriams
už
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na te. už žodi- Mažiausio pajieško
jimo kaina 65c.

Norint
pajieškoti
su
paveiksiu,
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
kainos
KELEIVIS,

SO.

636

BROADVVAY

BOSTON, MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS

Y.

I

r

Aštuntas Puslapis

KELEIVIS,SO. BOSTON.

Vietinės Žinios
Areštavo 5 “inšiurans”
raketierius

IŠ SOCIALISTŲ KON
FERENCIJOS.

1 Mistouri juodveidžiai atvaž iuoj a farmų darbams.

Pereitą

subatą

No. 16. Balandžio 14 d., 1943

Kas išmetė ant Broadway
lavoną?

Bostono

Ant Broadvvay,

Karpavičius serga.

o

-

_

P

S

.

Rado užmuštą žmogų.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis

/“Y“
“s“1DUVO cenjamm uitcnneb
taimerių aplink Tauntoną. nas. Policija tuoj nugabeno mėnesio pradžios jau nebe- 45 metu amžiaus vyras. Vi
liaurpo
fįcįjwa________
areštavo po n,
Tai via taip vadinami mig- ji miesto ligoninėn, bet te- jo Į darbą. Šiek tiek pasilsė- .__
____
ruojantieji darbininkai, ku- nai nustatyta, kad jis jau jęs
j^ęs namie, draugas Karpavi- numeriu 26 Mercer st. Ja
rie su visais savo vaikais ir nebegyvas. Iš atrastų pas ji “čius pasidavė
-j--- -į iligoninę. Darv. mesa L. Kellev, 33 metu am- Į
moterimis keliauja iš vietos popierių nustatyta, kad jis bar jau sugryžo iš ligoninės žiaus airi, ir uždarė ji ‘kale
i vieT4 jieškodami uždarbių yra James McDonough, 48 namo. bet ne ką geriau jau-;jiman kaip Litchfieldo užpas fai mėlius. Tai vra labai metų amžiaus South Bosto- ciasi.
mušėją.

Šiomis dienomis policija
leivto^narne<i\M(oni,ieto-hi suėm4 5 raketierius ir jieško
buvo
^UtouTąjungo” “ Molikos ki'«’ kuiie —
sudarę raketą fabrikuoti
jono konferencija. Daugiau
naioJmoc’’ ir
sia delegatų atsiuntė Norwoodo kolonija. Iš Lawrence’o buvo tik vienas drg. K.
Čiurlionis; kiti draugai te line daktaras ir vienas advo ninkai iš jų esą gei i. Perei- mano, kad McDonough bunai negalėjo išlikti iš darbo, katas. kurie beveik visu
metais ju buvo impor- vo užmuštas kitur, bet jo lao kai kurie serga.
įiinigus ir pasiglemždavo;’! -Tuo:a
I
Yorko ir Nevv vonas atvežtas
automobi------- --.L t>--Iš viso delegatų buvo apie jų
| sužeistieji klientai gau2 Jersev
valstijas, ir tarme- lium i South
Bostoną ir čia
20. Pirmininkavo drg. V. davo tik po kelis dolerius. riai buvo jais patenkinti. i išmestas tamsioj vietoj. EiAnesta. kuris pakvietė S.
valstiją jie na tardymas.
Michelsoną nusviesti
nušviesti
kanu. Juos
dienų politinę situaciją. Po man
b. inTn< nana_ čia importavo Bnstol kaun- Nori Įtaisyti daržovių dar
Stilman **'joms pana' tės agrikuituros agentas.
sito referato pradėta svatsžus Franklin Parke.
tyti dienotvarkėj nustatyti &,Os'
_________
Miesto valdybon yra Įneš
klausimai. Gyviausios dis- Atmetė bilių prieš mirties “Op, o Nemuneli” mums tas sumanymas suarti Frankkusijos buvo dėl musų san
bausmę.
patiko.
Im Parko pievas, suakėti
tikiu su kitomis srovėmis.
Pereita savaite raseni. Man ir draugėm “Op. op, jas ir pavesti mokyklų vai
Raportai iš kolonijų paro-iję^ Massachusetts valstijos \emuneb"
patiko.
Mes kams daržoves sodinti. Pei
dė. kad minint Lietuvos ne-: legisliaturon yra Įneštas i- esam dėkingos kaip p. Min-;pereitąjį
pasaulini karą
priklausomybės paskelbimą statymo sumanymas (bi- kams ir autoriui, taip ir vi- Franklin Parke irgi buvo
beveik visur buvo pastebė lius). kuriuo siūloma duoti siems lošėjams. Nevienam nuginamos daržovės,
tas tas pats negeistinas reiš- prisaikintujų suolui teisę įišąros per veidus nuriedėjo
~
~
.
kūlys; kunigų užsispyrimas į rekomenduoti bausmę UŽ L-lonc-anr
imi o-irrl£_
tl 1S pirmUtlniUri Ule
--

|

v
• I
Juozas Karpavičius, dor- South Bostone
pereitą są
South c h este rietis. sunkiai serga, vaitę buvo atrastas užmuš

1-x-----------------

I

O-------

x----------- x:..

i

C dideli kambariai ir pečius, be
modemiškų įtaisymų, bet yra daug
žemės; gali sodint bulves ir laikyt
vištas. Visi kiti aplinkui laiko. Rendos tik $16 mėnesiui. Kreipkities:
18

Wood»ard st..

South

Bostone,

prasideda nuo Dorchester st., netoli
nuo Andrew skvero.
)17)

Apiplėšė Stanislovaitženę.

Pereitą penktadieni jauni
banditai South Bostone už Į
puolė ir apiplėšė Mortą Štanislovaitienę. Jie išplėšė
jai rankinuką, kuriame bu
vo $7.00 pinigų ir 3 racijų
knygelės. Moita Stanislovaitienė gyvena po numeriu
646 E. Seventh st.. .South
Bostone.

DR. D. PILKA

DIŠVAŠERIAI
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SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

South

Boston.

Valandos: 9 iki
nuo 2
nuo 7 iki
Seredom 9 iki
ir susitarta.

12
•»
9.
12

i užminuoju ir priskiria akiniai.

114 Summer Street,

Dr. J. C. Seymour

LAV.RENCE, MASS.

(LANDŽIUS)

OR. G. L. KILLORY

vėliausios

60 SCOLLAY SQUARE, Room

konstrukcijos

l X-RAY Aparatą.
Pritaiko Akinius.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

IR NERVŲ LIGŲ.

VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiąa.
Ned-uom, cuo 10 ryto iki L
<3CCOCC<5O3OS<

S. BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS

Tat ŠOU 2806
DAKTARAS

MOTERIS PAGELBININKĖ
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.

1 S
! S

J. L. Pasakarnis

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

OPTOMETRISTAS

Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:

Ofise valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 »«kare.
Seredomis:
Nno 9 ryto iki 12 diena

.'>•'58 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

Ooososooo:

447 BR0ADWAY,

~L I T H U A N I A N

SO. BOSTON, MASS.

FURNITURE CO.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414

w.

BR0ADMAY

Paprasti Smagumai yra Geriausi

SOUTH BOSTON, MASS.

gera knyga ir

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Rozbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

bonka garsaus

S-er-ži £

PICKWICK ALE

SI

BOSTON. Telef. Lafayette 2271
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU

534. BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

PICKWICKALE

Gyv. 31182

Ah.lv DAKTARAS
»Ista'so defektuotas akis ir tinka! mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg-

—

j Vartoja
Broadwav.

28624

OPTOMETRISTAS

506 BROADVVAY

Dienos ir nakties darbui. Naktimis

i Ik? 11 V-.? Ii

kai nepasake, tačiau gei e*- bilius buvo atmestas. Taigi £avo užduotis atlieka kaip ruų kalbėtojų kunigai neja- pasįiįeka privaloma mirties lgab Mes jiems tinime tik “
leido. Konferencija padaie bausmė už pirmojo laipsnio nadėkuoti.
io
otitinVomn ičironn
i*
_ y_ y_
iš f/A
to atitinkamų
išvadų.
žmogžudystę.
Tik to niekas nepeikia,
Toliau buvo svarstomas
kas nieko neveikia.
Welansky nuteistas.
prakalbų maršrutas. Kadan
A. Liutkuvicnė.
gi žmonės dabar šventadie Cocoanut Grove kliubo
niais dirba, prie to da nėra savininkas Bamett Welans- Kai kurie Bostono politi-į
gazolino automobiliams, tai ky, kurio kliube sudegė apie kieriai pranašauja, kad gen. į
maršruto klausimas atidė 500 žmonių, jų tarpe apie McArthur busiąs kandida
tas iki rudens. Gal tada bus 15 lietuvių, pereitą sąvaitę tas Į prezidentus ateinan
buvo atrastas kaltas dėl tų čiais rinkimais.
palankesnės sąlygos.
Dėl tų pat priežasčių nu- žmonių mirties (manslaugh
tarta nerengti ir pikniko šią ter). už ką jam gręsia nema Bostono miestas nutarė į
žiau kaip 20 metų kalėjimo. nupirkti karo bondsų už
vasarą.
Svarstyta klausimas, ar Bet kadangi jo advokatas $4.070,000.
nevertėtų socialistams su pareiškė apeliuosiąs Į aukš
Radijo programa.
stiprinti savo organizacijos tesnį teismą, tai bausmė
veiklą? Iš diskusijų paaiš Welanskiui da nepaskelbta Lietuvių Radijo Korpora
kėjo. kad musų draugai da ir jis paleistas laikinai už cijos programa duodama iš
W0RL stoties, 950 kilocikbar veikia Įsikinkę kitose $20,000 kauciją.
organizacijose. Visuose pa Jo brolis James Welans- lių.
žangesniuose kliubuose, pa ky ir Jacob Goldfine ištei Sekanti sekmadieni, bai.
šalpos draugijose ir kuopose sinti.
18 d., nuo 9:30 iki 10:30 iš
socialistai visus užima virši
ryto programa bus tokia:
1. Muzika.
ninkų vietas. Jie eina tenai Massachusetts valstija turi
pirmininkų, sekretorių ir ki sukelti $1,100,000,000.
2. Daininkės Jeanne Bal
Antroji Karo Paskola yra kus iš So. Bostono ir Helena
tu pareigas, jie dalyvauja
visokiose komisijose. Šita padalinta valstijoms kvoto Yuknevičiutė iš Revere.
darbuotė yra taip jau svar mis. Massachusetts valstijai 3. Dainininkai Jonas Bui$1,100,000,000 (bubs jr ŲVilliam Stogrvn iš
bi, o gal net ir svarbesnė, nustatyta
kvota.
Tai
reiškia,
kad šios So.
“ Bostono.
kaip veikla savo organiza
cijos ribose. Todėl nutarta valstijos gyventojai turi iš 4. Pasaka apie “Magdu
šito darbo kitose organiza pirkti karo bonų tokiai su tę.''
mai.
cijose neapleisti
Prašom parašyti atvirutėj
Ant pat pabaigos konfe- 400 pabaudos už supuvusias savo Įspūdžius ir prisiųsti
renciia svarstė socialistinės
šiuo adresu: W0RL. Lith
dešras.
spaudos klausimą ir nutarė
uanian Program, 216 TreTrys žydeliai mėsininkai mont
išnešti protesto rezoliuciją
st., Boston, Mass.
prieš bolševikų valdžia dė1 Lynne pereitą sąvaitę buvo
S. Minkus.
Erlicho ir Alterio nužudy nubausti $400’ pabauda už
mo. Rezoliucija nutaita nu ai, kad pardavinėjo žmosiųsti Stalino atstovui Litvi- lėms dešrukes iš supuvusios
novui.
Delegatas. mėsos. Nubaustieji vadina:i: Ch. Dubrow, Hariy Ba
NAUJAS SVEIKATOS ker ir Davi d Yaloff.
KOMISIONIERIUS.
Gatvėkaris Įvažiavo Į vištas.
C-ro Jakmauh-JakimaviŠį panedėli Brightone
čiaus vieton paskirtas
ratvėkari? atsimušė Į troką
Dr. Getting.
5U vištomis, kuris buvo pri
Gubernatoi ius Saltonstail stigęs gazolino ir sustojęs vi
pereitą sąvaitę paskyrė nau dury gatvės. Žmonės gatvėją Sveikatos Departamento kaiy buvo smarkiai sukle
viršininką. Iki šiol tas pa sti.
m
reigas ėjo lietuvis Dr. Jak
Mirė draugė Barbora
yi
mauh - Jakimavičius, kurį
Zabitienė.
buvęs gubernatorius Hurley
Balandžio 6 d.
Campaskyrė 1938 metais. Nors bridge'aus miesto ligoninėj
per visus 5 metus jis nepa mirė draugė Barbora Zabi
skyrė Į Sveikatos Departa tienė, po tėvais Gudliauskymentą nei vieno lietuvio ė. Velionė buvo 65 metų
gydytojo, vis dėl to lietuviai imžiaus. kilus iš Butkų kai
darė pastangų, kad jis butų mo, Eržvilko parapijos,
ir vėl sveikatos komisionie- Tauragės apskričio. Ameri
rium paskirtas. Musų drau kon atvyko 1905 metais. Pagijos ir kliubai rašė guber :iko nuliūdusį vyrą Kaži
natoriui Saltonstallui laiš mierą Zabitį, sunu Vincą ir
kus ii- prašė palikti D-rą Kazį. ir dukterį Viktoriją.
Jakmauh ant toliau, nes jis
Palaidota subatoie, 10
yra teisingas ir geras žmo balandžio, Cambridge’aus
gus. Gubernatorius padėko miesto kapinėse. Kalba prie
jo už tuos laiškus, tačiau kapo pasakė adv. F. J. Ba
D-ro Jakmauh neskyrė; jo gočius.
vieton jis pastate D-rą V. A.
Gettingą iš Worcesterio
Raudonojo Kryžiaus kvo
Sveikatos
komisionieriui ta Bostonui vra nustatyta
valstija moka per metus $2,145,000. šio; savaitės
$7,600.
pradžioj truko da $190,00(1.

Dr. Leo J. Podder

• DrJoseph A.Gaidis

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų.
Ausy, Nosies ir Gerklės,

*

CAMBRIDGE, MASS.

‘TeL

TEL. ŠOU 2712

REIKALINGI PATYRĘ

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandom: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp. lnman st. arti Central akv.

Iš Leningrado.
Specializuoja Vyrišky organą
silpnėjime. Gyvenimo permainą
moterų. Motery ir Vyry ligaa
Kraujo ir Odos Ligaa.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
auo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVB,
BOSTON. MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

ANT RENDOS.

vičiui teks gerokai tyro oro
pakvėpuoti ir pasišildyti
prieš saulę ant savo sanato
rijos porčių.
Draugas.

m.

APDRAUSTI
PEP.KRAUSTYTOJAI.
, (Insured
Mcvers)
Perkraustom

(ia pat ir į to
limas rietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama.
326 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618
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Šaltas Permanent Wave
(Cold Ray Permanent)

0^7? PICKWICK

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., iNC., eoslon, Mois., BREWERS SINCE 1870

c
“.»iu(Ju su Jonu visados svajojom
apie :.uo. a.namą. ir dabar išrodo,
kad mjdviij i -vajonės išsipildys.
“Bet ne tuč-tuojau. v
“Dabar kiekvienas atliekamas do
leris eina i karo bondsus arba j ban
ką. ?>!e- manom, kad pinigai atlieka
dvigubą pareigą. Juo greičiau bus
laimėtas karas, tuo greičiau mes
gausim naują namą.
“Bert klausykit— ar girdėjot apie
tuos stebėtinus rytojaus namus?
Kožnam kambary bus galima turėti
‘oro kontrole'... ‘nematomą šviesą’...
duris su ‘magiška akim’... moksliškai
įrengtas virtuves, ką automatiškai
pašalina išmatas, su greitai šaldo
mais aparatais.

“Kokia jauki vieta bus namai.
Net sunku ir laukti, kol mes gausi
me savąjį 1”

» • a* yv'v'A
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MUTUAL
SAVINGS BANKS
of Mftssachuseit^

PERMANENT $5—$15
Naujas, stebėtinas išradimas
plaukams garbiniuot
Plaukai būna sutaisomi lengvais prietai
sais. Ant galvos nebūna jokiu sunkumų. Ir
be šilimos. (’o>d Wa\e Permanent pasidaro
nauju cheminiu budu. kuris padaro plaukus
minkštais, švelniais ir stipresnės būna gar
banos. ypač apie kaklą, kur su karščiu sun
ku garbiniuoti. Po kiekvieno išplovimo gar
banos darosi tampresnes. Ir plaukai duoda
si suformuot bet kokiu stilium kiekvienai
progai. $15.

Paprašykit ("old Ray Pernament
Naujai Puikiai Įrengtam

Casper’s Beauty Salone
738 E. Broadway, South Boston
Tel. ŠOU 4645
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