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Su Lenkų Valdžia Londone

METAI XXXVIII

450,000 Mainerių Laukia
Nežinomo Algų Sprendimo

Tokiją, jie
Iš Berno atėjo žinių, kad Subombardavę
nusileido Kinijoj ir tenai
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i ko kainų kilimo. Jau senai
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su Lenkijos
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netašytam
rašte Mo lanclas bombardavo Lnsten- JJ^ijos liberalų vadas. Jis ingtono valdžia paskelbė Bet John Lewis nedrįsta skelbiama, kad kainoms de
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Savo netašytam rašte Mo
(isrucio) miesteli Ry- buvo Pliekęs jau 84 metų
Anglai stengiasi šitą spragą lotovas
parodo savo impe- UU*.ĮU v iručiu;
-Amerikos karžygiai, kurie oficialiai streiką paskelbti. damos “lubos,” tuo tarpu gi
Jungtinių Tautų fronte
Prosuose. Apie
mies- Miliukovas buvo gimęs kaitų su kitais bombardavo
Šią sąvaitę minkštųjų an kainos kaip kilo taip ir kįla.
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tėvynę “Sovie- Įsrutis.
Isrutis. kurį
didelis nerimas ii- Įtempi go, kad už seną algą makle
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pro universitetą, buvo paskirtas šaudyti.
geležinkelių
tinius santikius su tremtine, jo žodžiai
čia vokiečiai mazgas.
siunčia sustiu- “> universiteto lektorium. Bet Amerikos lakūnai pakilo, laukia kaž-kokių įvykių, šio Jeigu valdžia priešinga aiLenkų vyriausybe Londone.
Pataikaudama Hitlerio čia vokiečiai siunčia *usup
erališku «avo nažiuru nuo laivo už keliu šimtu mv-1 ljenktadiemo nakti baigiasi gų kėlimui, tai tegul neleisavo armijoms Ru- nei įioeianshų .a\o pažiūrų nuo laivo uz Kelių šimtų my . .,
kuomet turėio buti džia ir kainoms kilti* tegul
Krizus Įvyko dėl išskerstų tironijai. Lenkų valdžia ker nnimus
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nakilo
bolševikai buvo suėmę ii- iš- gą smūgį. Sovietų valdžia
Būdamas istremime, Mi- plaukti, kad japonai jo ne- Jos „7? rotarues KiaiŲi oai paKiio.
.
Kaa visas miestelis pa 15 ,
,“plicil v,,i
ir
mas. Bet kol kas tos sutarties Ištikro. darbininkai čia
gabenę Rusijon. Lenkų vy- žino, jog Lenkų valdžia pra- skendo
liepsnose. Sakoma, nukovė panue Kilu Kui- pastebėtų ir nenuskandmtų.
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riausybė sako. kad bolševi- dėjo šitą neprietelišką žygį kad iš 200 msn orlaiviu tik- turos Istonją ir “Pagnndi- Pradedami savo zvgj taip ne . y nei a jo aei to, Kaataip kūjo p
Minties toli nuo Japonijos ameri- P'ameI‘« .umJa su
Johnu Rašant mums .siuos. zokai buvo išgabenę iš Lenki- prieš Sovietų Sąjungą tuo kad
...s 200 tusu orlaivių tik,
jos 171.000 žmonių, tų tarpe tikslu, kad gauti iš jos teri- tal vienas žuvo
Sroves.” Tuomet -- h™.
kad
Lewisu priešaky pareikala- džius. Karo Darbų Taryba
mainenus ' su ka10,000 karininkų. Iš to skai-torialių koncesijų, būtent
Tai buvo jau šeštas rusų
kaip nors sutaikyčiaus. 8.700 lenkų karininkų Sovietų Ukrainą. Sovietų užpuolimas ant vokiečių • •
universiteto
Bet jeigu įjai
tasvne
nepadingo. Vokiečiai tuo tarpu Baltgudiją ir Sovietų Lietu- ^vaiėiu
raokslo tikslais jisai lan- lino. Todėl buvo nutarta iš-|riui. Prezidento Roosevelto
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paskelbė, kad užėmus jiems vą.’’
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ir Jungtinėse metus bombas i Japonijos patvarkymu algos dabar yra
Smolenską jo apylinkėse
šitaip dalykams stovint, bardĮavoKataliaucįiį
Valstijose. Chicagos Uni ver- miestus lėkti Kinijon. Daug | “įšaldytos.” Kasyklų komb^X’laJ t ^dento
įasta daugybę duobių. } ku- sako Molotovas,
Maskva .
sitetasta proga buvo pakvie- arčiau ir saugiau butų buvę panijos kreipėsi tuo reikalu x - * 1 , ,
rias buvo suversti ir užkasti skaito dabartinę lenkų vai- miesnK.__________
tęs ji duoti eilę paskaitų Ru-nulėkti Sibyran, bet bolše-’į War Labor Boardą, bet
Manoma, Kad]ęresušaudvli lenkų karininkai, džią savo pnesu ir nutrauR ! sijos klausimais.
‘
vikų valdžia Amerikos la-j šis irgi priešingas algų kėli’Lenkų vyriausybe is Londo- kia su ja visus santikius.
eaarOOS l^OltiatO Sugryžęs Maskvon 1903 kūnų neįsileidžia. Ji sėbrau- mui.
E
k”
no kreipėsi į Tarptautini Kad Maskva šitaip pada- Amerikai 25 BllioUUS metais, Miliukovas su kitais ja su Amerikos priešais. ToKas tuomet mainerių uniRaudonąjį Kryžių, kad
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Bedarbių šelpimas nor
per liberalais .Įkūrė konstitucio-dėl musų_ karžygiai turėjo
. jai daryti?
siųsiu Smolensko apylinKen senai? nes jau tūlas laikas nereitaii dešimtmeti kaina- ralistų partiją ir vėliau tos lėkti Kinijon. Vienas oriai- Paprastais lniknis unijai
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*
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savo atstovais vokiečių atras- kaip Stalino užpečky buvo yO Amerikos visuomenei partijos buvo išrinktas Du- vis per klaidą nusileido Si- apskelbtų streiką. Bet dabar atj\ras.1^S * aS‘ aS
tus lavonus ištini, larptau- pradėta organizuoti “lenkų $25,000 000 000.
mon. Kai sugriuvo caro vai- byre, ir bolševikai tuojaus nepaprasti laikai. Streikas
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Uiliulcnvas inpin
ii areštavo.
aroŠTstvrY
Mn«n
įnėjo jį
Musų lalnmai
lakūnai reikštu
reikštų karo nastanem
pastangų tmktruk- *
tinis Raudonasis kryžius su- liaudies valdžią” iš pabėguTokį ’ raportą dabar pa- džia, prof. Miliukovas
daiktas
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Daugiausia pinigų išleista riausybėn kaip užsienio rei- nelaisvėj. Kiti orlaiviai pa- ninkas Lewis nedrįsta ofi- naš Tuoj Trenks
sijos netrukdyti.
perkelti tą “lenkų liaudies viešiems darbams kuriuos kalų ministeris. Vėliau kilus siekė Kiniją. Bet vienas jų cialiai streiką skelbti NeItaliją.
bolševikų teroiui ir prasidė- nusileido japonų okupuotoj žiūrint to, kai kuriose kaŠitas lenkų vyriausybės valdžią” į Lenkiją. Todėl organizuodavo WPA.
Edvardas Beneš, Čekožygis buvo kaip kibiras ver- aišku, kad Maskva negalėjo
Atskiros valstijos ir mies- jus inteligentijos žudynėms, i Kinijos vietoj; tą japonai syklose darbas jau sustojo.
dančio vandens bolševikams i palaikyti diplomatinių san- įaj pridėjo prie tos sumos Miliukovas pabėgo Pary- suėmė ir 3 lakūnus sušaudė. Rašant šią žinią, jau 14,000 slovakijos prezentas, pereiKurie nusileido Kinijoj, mainerių būva metę darbą, ta nedėldienį kalbėjo per
už apykaklės. Šio panedėlio tikiu su tremtine lenkų vy- $6,000.000,000 su viršum, žiun ir buvo pakviestas tenai
Lit. kad streikas išsi- radiia iš Londono I savo šavakarą Molotovas jau įteikė į riausybė Londone.
kurią
užlaikymas CCC kempių redaguoti rusų laikraštį “Po- tie jau sugryžo Amerikon. į Guli ’but.
plės ir be oficialaus paskel- lies gyventojus. “Jus galit
Berlyne
lenkų pasiuntiniui Maskvoje pripažįsta visos Jungtinės • aunuojiam<; kainavo S2 - ^iedija Novosti.
______ _____
®
1
m A+.,b nien;
Tautos
šiurkščiai noroCTrtn
parašytą nnto
notą, lr,,
ku Tontnc
139 008 000
i 1^22 metais nišai monarchis- Kaip Washingtonas b^-yn^ v?d°'?'be sali
did«««
aiškintis, kad ji už tai neat- militariniu įvykių,” pi anerioj be jokių įrodymų lenkų Šį utarninką, kai “KeleiVisus tuos pinigus turėjo ta^buvo padalę sąmokslą ji
vyriausybė atakuojama kaip!vis” ėjo spaudon. Londone sumokėti namu savininkai nusa.utl, bet per klaidą nušo Žiuri į Rusų-Lenkų ^komm^, nes streikas jos šė jis jiems' Valstybėlės,
neautorizuotas.
kurios buvo prisišlėjusios
naciu talkininkė, “pataikau-1 buvo susirinkęs nepaprastas • hiTniArini knirp tm-pin vė jo oponentą Vladimirą
Krizį.
janti' Hitlerio tironijai” ir lenkų vyriausybės posėdis, Roldų noi nu^bių Už Nabuchovą.
Angliakasių unijos orga- prie naciškos Vokietijos,
daugelis neteko savo Tarp vėlesniųjų Miliukovo Valstybės Departamentas nas, “United Mine Workers šiandien jau raitosi kaip vi“klastingai taikanti smūgi kuris žadėjo išleisti savo ui
ashingtone, išreiškė “ap- . .
—_ --------------- — junai ir stengiasi viena po
pareiškimą del įvykusio namų ir biznių, net bankai knygų paminėtinos yra “RuSovietų Sąjungai.”
kitos išsisukti iš kaio, saka
Molotovas sako, kad tuos konflikto
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pradėio bankrutuoti, kai sija ir Antroji Rusu Revoliu- gailestavimą, ’ kad Maskva
Anglų vyriausybe pareis- feikėjo
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Washsąvaičių iš Tunijos bus iš_______ bolševikų bėdą norį suversti. pasidariusią Jungtiniu Tau_________
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ONA praneša, kad buvęs mesti paskutiniai vokiečiu
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užlopyti/
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KOBet tai yra labai liurbiškas
.Numušė
46• Bol- ;?karą
uo’nį»- kad ši "k auktų Francuzijos socialistų vadas jr italų kareiviai. Tuopasiteisinimas. Juk ne naciai Kuo visa tai uzsibaię, kol, VOJO su SUBMARINOM. Finai
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v
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kas da sunku pasakyti, bet
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tuos lenkus Rusijon išgabe kad
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į
Litvinovas
s
demokratinėms vaistyAnglijos oro ministerija
leido Wash- bjauriausioj nacių stovykloj, trenks Italiją.” sako Beneš.
no. bet paties Molotovo žval bėms kas sykis darosi vis Panešė parlamentui, kad
Federalė
Susisiekimų
Keingtone
lapelį,
kuriuo
kalti-i
J! bu,v° suėmusi Vichy Didžioji aliantų ofensyvą
gyba. Ir Lenkų valdžia senai sunkiau su bolševikų dikta-!
. ^aiva^s gabenant misija W adnngtone padavė na vokiečius, kad jie patysl'aldžia, o dabar naciai isga eisianti visu \ iduržemiu.
jau Molotovą klausinėja, kas turą talkininkauti, tai aišku. RusiJ31 karo reikmems. siau- Amerikos spaudai šitokią ži- tuos karininkus sušaudė, tik j £eno M Vokietijon. Blum yra Prasidėsią labai reikšmingi
su tais lenkų karininkais atsi Nutraukdama santikius su \'ės Atlante juos užpuolė gau- mą. kurią passelbęs Berlyno aat itisu bėdą nori suversti, 'buvęs Fiancuzijos piemje- politiniai įvykiai. Vengrija
tiko, bet jis nedavė jokio at lenkų vyriausybe. Maskva Ja “juros vilkų, kitaip pasa- radijas:
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.'ras. Kiti buvusieji demokra- jau dabar norinti išsisukti
sakymo. Jeigu jis žinojo, padarė didžiausio džiaugs- kius. submannų. Kova su tai
Anksti seredos rytą musų
!tir?ės Fruncuzijos premjerui g Vokietijos vežimo; ji mė
kad naciai juos sušaudė, tai
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SUĖMĖ 30 KLASTUOfrontą. Suomija jau senai
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praktiką lietuviai geraiii žitojų.
siuntinėja aliantams nota.',
įngę. Kur jie
r.o. Juk bėgdami iš Lietuvos j Naciai pri#ipažį»ta praradę ne^iai ir daug submarinų nu- Prasidėjo smarki kova, ku- ™nkų
Federalinės valdžios agen kad ji pasirengusi padėt gin
jie iššaudė
kalnuotas pozicijas.
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nius koncentracijos stovyk- i pranešimą per Berlyno radi-.
nebuvo pa- vjų, keturis Lagg-3 orlaivius tholic Welfare Council savo tikrus * kuponus gazolinui kada prasid^ aliantų mvaziir keturius Lagg-5 tipo lėktų literatūroj kaltina Rusijos ,
c-.,,- ia. Ji taip pat išspruks iš Hit~
! ją, kad Kaukaze rusams pa-:
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bolševikus,
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Ierio Jėn^
bolševikus.
SAKO. NACIAI MELUO įvyko užimti kalnuotas pozi
vus—iš viso 19 orlaivių
ISPANIJOJ
NUŽUDYTI
Tuo pačiu laiku musu (fi- grudę Rusijos gilumon apie
Italijoj taip pat einąs
JA, KAD NUSKANDINO cijas, kurios supa Novoro3 LOJALISTAI.
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jįkiėjhnM prieš Vo“RANGERI”
isijsko uostą prie Juodosios
».------- u buvęs
Berlyno radijas ginasi.! J uros.
nuversti
kad šiaurės Atlante, kuriuo! Jau kelios sąvaitės atgal
pereiti
Amerikos laivai gabena Ru kaip rusai sakėsi paėmę
sijai pagalbą, nacių subma Abinskio ir Anastazevskio
rina nuskandino mūsiškį kalnus, bet po to rusų pra lojalistus. ir juos tuoj sušau- 46 orlaivius finų fronte. Iš to bet jie negavę. visKą
BUSŲ STREIKAS NU
NUMATO STOKĄ ŽMO
lėktuvų laivą “Rangerį.” nešimai nuolatos tik karto dę. Jie buvę komunistų ko- skaičiaus. 43 numušė žemėn kavusi bolševikų valdžia
TRAUKĖ
SUSISIEKIMĄ.
NIŲ PO KARO.
finų lakūnai, o tris kitus nu--------------Kiek yra žinoma. “Ranger” jo, kad jie atmuša stiprias' nnteto nariai.
šovė
žemėn
priešlėktuvinės
1$
DOLERIŲ
DARYS
Anglijos
darbo ministeris
Aurora, III. — Dėl to. kad
buvo 14,500 tonų laivas, tu priešo kontratakas. Dabar
DEŠIMTUKUS.
War Labor Board neleido Emest Bevin sako. kad pu
rėjo 1.788 žmonių įgulą, Maskva praneša, kad per TUNISIJOJ SUŽEISTAS laivų kanuolės.
AMERIKOS
GENEROLAS
\Vashingtono
valdžia
prabusų
tarnautojams pakelti karo sunkiausis Anglijos
kainavo Amerikai $20,000.- kelias paskutines dienas ni
INDIANOJ
ŽUVO
12
neša. kad ji planuojanti su-'algų. pereitą sąvaitę jie mett klausimas busiąs ne bedar000 ir vežiodavo 72 orlai šai toj apylinkėj numušę Iš Wa?hingtono praneša
LAKŪNŲ.
tirpinti
50.000,000 sudilusių darbą ir apie 25.000 darbi bė, bet ž.uonių stoka. Angliviu.
380 priešo orlaivių, patys ma, kad Tunisijos fronte
.,
,
.
. v 1 • v
----- l_:_i---------- ir:-------- 1^:; j...
i.,..į, pampinti daug
Bet Washingtonas sako, prarasdami tik 134. Rosto buvo sunkiai
Eurupos tvarkad Berlyno naciai meluoja. vo vakaruose rusai sakosi tenantas - generolas
ir tų jėgų iai
Musų “Ranger" nesąs nu- sunaikinę 55 vokiečių tan McNair, vienas
skandinryis.
kus.
armijos vadų.
kalnuotas

nozicii»s.

Asiras Puslapis
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Telegramų su pasveikini Tokijos miestą, pasipiktino»
mais gauta iš VVashingtono visas civilizuotas pasaulis.
nuo Valstybės Departamen Visos Jungtinės Tautos su
to
sekretoriaus
Cordell

Musų Laivai Žųva Gelbėdami Rusus

vienu balsu, kad tai
'Hull’o, nuo Karo Informaci šuko
biauriausis
žvėriškumas, ko
jų Biuro direktoriaus Elme- ki tik galima
Įsivaizduoti,
ro Daviso ir nuo vice prezi i Chuehillas pareiškė,
RUSIJOJ DINGO 8,300 Į savo, kad—
kad
dento VVallace'o.
LENKIJOS KARININKŲ.
‘•Raudonoji Armije taipgi .................................
Anglijos lakūnai pnsidčs
Pasidalinę su naciais Len-Į laukia pavasario ir šiltesnio Asmeniškai banketą svei- prie Amerikos lakūnų, idant
kijos teritoriją, bolševikai! oro. nes ji pilnai pasirengusi kino Amerikos Darbo Fede- nušluo.i Janonija nuo že1939 metais pradėjo areš į pavasariniam mušiui; ji yra racijos prezidentas Green, mės veido,
tuoti ir gmsti į koncentraci-■ persitikrinus, kad apie Vely- Nevv V orko valstijos sekre- Bet Maskva apie japonų
jos stovyklas buvusius Len-Į kas bus nužygiavusi netoli toriaus asistentas A. A. Ber- žvėriškumą
nei žodelio.
le h* daug kitų žymių žmo- Bolševikai dagi areštavo
kiios kareivius, karininkus Berlvno.“
v
- ,•>
-A
H1U.
ir civilius gy ventojus.
vieną Amerikos orlaivi, kai
Šita pranašyste tilpo 1942
Kaip Lenkijos karo mini- melu kovo mėnesio “Lais Visa tai parodo, kad A šis atlikęs savo didvyrišką
socialdemokratai misiją prieš japonus nušilę’,
nisteris M. Kukiel dabar vėj.” Nuo to laiko praėjo merikos
turi
nemaža
-vono šalies do Sibyre. Kiti Amerikos la
praneša. 1940 metų rugsėjo jau dvejos Velykos, o rau- .. .. .
17 dieną Sovietų Rusijos. donoji armija šiandien dar P° 1 1 °kūnai nusileido Kinijos teri
valdžia viešai pasigyrė, kad toliau nuo Berlyno, negu ji
torijoj. Kiniečiai juos palei
VISI PIKTINASI. BET
jos žvalgyba suėmė Lenki- tuomet buvo.
do ir jie jau sugryžo Ameri
MASKVA TYLI.
joj 171,000 belaisvių, kurių
Piastas
pranašas, tas
kon. Bet boisevikų sulaikyki
terpe buvę 10,000 lenkų ka- ‘-Laisvės” bolševikas.
Kai pasklido žinia, kad musų lakūnai iki šiol da ne
rininku.
japonai sušaudė Amerikos paleisti. Šaunus jie musu
Kai vėliau tarp rusų ir vo KĄ PASAKĖ TARPTAU lakūnus, kurie bombardavo talkininkai, tie bolševikai.
kiečių kilo karas, anglai pa TINĖ SOCOALDEMOsiūlė organizuoti armiją iš
KRATU KONFEREN
tų lenkų, kuriuos bolševikai
CIJA.
buvo išgabenę Rusijon. Ma
skva su tuo sutiko: buvo pa- • “N’aujjenos” rašo:
“Stockholme susirinko 9 Dauguma žmonių klysta, i timo baimę mes pergyvena- laipsnio asmenų ir grupių.'gai jie bjaurisi vorų; pasą- budu iš apačios apsitaškytų
sirašyta su tremtine lenkui
tautų
demokratinių socialistų manydami, kad yra aiškios :me sapne dėl to, kad sapne kurios ir paliko savo didesni moningai baltieji linčiuoja žmogaus krauju. Tas krau
valdžia tam tikra sutartis, iri
konferencija,
kuri paskelbė ribos tarp senovės, viduram- veikia ne musų sąmonė, bet ar mažesni Įspūdi dabarti- negrus ir pasamoningai neg- jas, jų manymu, turėdavo
tuoj prasidėjo lenkų armi ;
savo nusistatymą pokarinės žiu, naujosios ir moderniš- pasąmonė, o ji yra daug se- nių gentkarčių asmenyse i rai neapkenčia baltųjų,
apsaugoti laivo keleivius
jos organizavimas.
rekonstrukcijos
klausimais,
kosios
istorijos;
iš
tikrųjų,
nesnė.
daug
jgimtesnė
ir
bei
jų
kolektyvuose.
Prie
to
į
p.
,
nuo
nelaimių. Kadangi pa
Bet pasirodė, kad iš 10,Konferencijoje
dalyvavo
švetoli
gražu
taip
nėra.
Ne
tik
;
daug
stipresnė
už
musų
sąprisideda
dar
ta
aplinkybė,
Į
saulyje niekas nedingsta,
000 lenkų karininkų, ku
ninių
poelgių,
daugybės
mu tai
dijos,
Austrijos,
Norvegijos,
nėra
tokių
ribų
tarp
istorimonę.
Pasamoniškas
žmokad
evoliucijos
procesas
yru
n,nin
<yn
’
f
'
,ntrv
kraugeriški žmo
riuos bolševikai buvo susų sapnų. Įvairių keistų, ne gausir šitie
Vokietijos,
Francuzijos,
Lennių
gadynių,
bet
taip
pat
—
gaus
gyvenimas
yra
be
galo
labai
kompli
kuot
as
ir
protėvių
grudę i koncentracijos sto
išaiškinamų, kitą kartą tar nedingo, o tik palinkimai
kijos.
Čekoslovakijos.
Vengrikaip
tat
neatrodytų
keista
—
senas,
be
galo
platus
ir
gipainus.
Atsitinka
jame
Įpasislėpė
vyklas Smolensko apylinkė
tum pasiutusių Įgeidžių ir
jos
ir
Sudetų
krašto
darbininnėra
aiškių
ribų
net
tarp
lus.
Mums
tikrai
taip
atro-'
vairių
sustojimų
ir
Įvairių
je, gyvų atrasta tiktai 1.700.
norų meilės srityje, priežas- žmo^au? P^monėj.
priešistorijos ir dabartinių do, kad tai, ką mes veikia- šuolių tiek pirmyn, tiek ir
Apie 8.300 lenkų karininkų kų atstovai.
Visa pi iešistorija ir isto-Jos programas reikalauja, laikų.
me, mes veikiame sąmonin- atgal. Įvyksta jame dažnai tys yra jieškotinos, nors ir
bolševikų “globoje” dingo.
nevisuomet
surandamos,
rija
yra iš esmės nepaliaujaPasidarė tarptau t i n i s kad po karo butų planinga Eidami gatve labai daž-!gai, o ištikrujų taip nėra: lygiagrečiai progresas vie- pasąmonės bedugnėje...
kraujo praliejimas bei
ekenomija demokratinėje po- naį suklystame, manydami, i ištikrujų mes dažniausiai noje kurioje srityje ir regre- Taigi, tyrinėjant žmogaus mas
skandalas.
žiaurumas,
isskyrus kaikupasąmoningai, sas vienoje kurioje srityje,
Tremtinė lenkų valdžia litikos santvarkoje; kad V o- įęafj visi žmonės, kurie pro {veikiame
psichiką ir norint ją tinka riuos kitus nežymius bruoLondone pradėjo reikalauti, kietijoje butų sugriauta
mai įvertinti, reikia visuo- žus. kurių šiame rašinyje nekad bolševikai pasiaiškintų, lemta sąjunga’ tarp sunkiosios
met gerai atsiminti kokią liesim. Štai kodėl žmogaus
kur jie padėjo Lenkijos ka'-I
* militarumo
milžinišką Įtaką turi prieš- pasąmonė yra kupina krauistorija dabarčiai...
.
J° troškimo...
Užtenka žmogui atsidurti Supratę tai, mes tinkamai
sapne ar hipnozėj, kad jo Įvertinsime visus dabarties
kėj daugybę duobių, i ku Sąjungą; už mažųjų tautų mam amžiui, penktam am- berniukų noras žaisti karei- čiai, būna didelių pasakoto plonutė >ąmonė pasitrauktų demagogus ir diktatorius,
rias buvo suversti ir užkąst' federacijas, apsaugojant tau-.įiuį prieš Kristaus gimimą, viukais ir vykdyti karo žai- jų. poetų. daininkų, nesuge- į antraeilę, trečiaeilę vietą, hipnotizuojančius žmones,
sušaudyti lenkų karininkai. tiniu mažumų teises; už Ašies sutinkame akmens gadynės dimus. Mat, jie pasąmonėje biančių išspręsti nei eie- o jos vieton iškiltų aikštėn žadinančius jų pasąmonėj
" savo protėvių mentariškiau.-io matemati- visa savo galia pasąmonė... kraugeriškus palinkimus; ir
Žinoma, naciams negali nuginklavimą ir karo krimina- tjpus įr net tikrus troglodi- pergyvena
Šita tiesa yra gerai žino- blaiviomis akimis pažiūra
tijg nežiūrint to. kad jie visi likius išgyvenimus. Pana- įLOs uždavinio. Panašių pa
m a tikėti. Jie gali tatai! listų nubaudimą.
ma
įvairaus plauko aemago- sime Į daugybę “keistų”
sus
reiškinys
yra
ir
mergaivyzdžių
butų
galima
duoti
O Maskvos agentai mesi- ^vi apikaklėmis ir kaklaskelbti norėdami sukurstyti
gams,
kurie, siekdami savo įeiškinių musų ašarų pakalčių įgimtas noras žaisti lėlė-. labai daug, tiek iš pasižy
Jungtinių Tautų neapvkan- liauja loję, kad visi sočiai- raisciais
S. Buch.
Mat,.jos pergyvena pa- 'minčių kuo nors žmonių, tikslų. hipnotizuoja mases nėję.
itąCl KnleOviL'OmC
T..
bolševikams. Bet visgi demokratai esą pronaciai.
Ir Atai• visai nenuostabu. mi*.
savo
oracijomis.
įvaro
žmo-:
--------------ąmonėje
savo
pramotinų
kaip
antai
muzikų,
skulptoklausimas labai opus
opus:: kui
--------------Kiekvienas asmuo savo evo- įšgyvenimus.
i ių, dailininkų ir tt.. tiek ir i nėms masini psichozą, iške- Ruošia Trečią “Por
dingo 8.300 Lenki jo* kari-Į IŠKILMINGA1 PAŽYMĖ- Hucijonavime,
pradedant
Kiekvienas
asmuo
yra
reiš eilinių, kasdieninių, pa-ilia aikštėn jų pasąmonę ir
ninku?
TAS SOCIALDEMAKRA- gemalu, praeina, nors ir ne
cijų” Knygutę.
tą darbą atlikę pradeda
Lenkijos valdžia jau krei TŲ DIENRAŠČIO JUtam tikra
tikra praspras Pra-tujų žmonių.
visai ryškia forma, visas tas zultatas ir, tam
pėsi į Tarptautini Raudoną
Trauktis atgal vra daug ; “žvejoti drumstame vande Kainų administracija ruo
BILĖJUS.
stadijas, kurias perėjo jo me, sutrauka begalinio skai”
jį Kryžių Ženevoje ir prašo, , “New York Times” plato- protėviai, žmogaus gema- čiaus jo pirmtakų, protėvių, lengviau, negu žengti pir- nyje
'■'£,,7;.
į j •
H šia naujas “karo porcijų”
nirrvitm rpiš.
.. alS’
- .. "
, , .
kad ši organizacija nusiųstų jkai aprašė socialdemokratų ^as Puo savo prasidėjimo iki flinp 1J111 SAnai. rndnstl. 1Sknygutes. Jų busią padaryta
.
cijos pasikartojimų, del 1- apie 120.000,000. Po vieną
savo atstovus i Smolenską sąvaitiaščio “New Leader” ,^1!niTno,.savo vystymosi pe’ ne" i vairaus stiprumo “numirėliu
ištirti vokiečių atrastus la
New Yor- rema visas tas evoliucijos diktuoja visa tai, Ką jis. pa- priprastą. į tolimą, į nepa- ..„.„„„„j,,1- r;pi haliniu kiekvienam gyventojui. Bet
20
metų
jubilėjų
vonus.
ir f -• g
registruotis mokyklose jau
stadijas, kurias perėjo že- viršutiniškai žiūrint, rodos, žistamą; tuo tarpu trauktis:
nepriklausomai
daro
ir
galatgal
reiškia
grįžti
i
žinomą.'evoliuciios
procese^
ir^ėl
Šitas lenkų valdžios žygis ke.
nereikės. Aplikacijos bus
pažvmėti ^^a^^a‘'* pirminis gyv
labai nepatiko bolševikams. buvo suruoštas Hotely Com-,^. jis igij© žmogaus pavi- voja. Šitą reiškinį indų jo- i priprastą, i artima,—grižti •. *
• i išsiuntinėtos žmonėms tie‘
dazn° Z™. mU Df
Jų Maskvos “Pravda” jau modore banketas, kuriame ( a^: O gimęs žmogus savo gai Jr Europos metafižikai A namo”..
l)aie~ ° ‘'šiai i namus. Laiškanešiai
be. pasąmonę, mes .
neęįoti geguž&
pradėjo rėkti, kad lenkų dalyvavo ir kalbėjo daug vystimosi, pradedant kudi- vadina metapsichozu. ar šieGyventi sąmoningai, gy - hipnoze
visai
neturime
stebėtis,
kai
H
J
&
valdžia
“pro- ’zvmių žmonių.
,, skleidžianti
Tirto
vėlybu su- ų persikraustymu iš vieno venti logiškai, gyventi pro- sutinkame frakuotus barba-,'20 d. ir nešios iki birželio 5
nacių’’’ propagandą.
j •
brendimu,
pereina visas tuno Į kitą. Kiekvienam gresyviai, civilizuotai, kulrus, cilindruotu* galvažu dienos.
musų,,
sako
jie.
atsitinka,
turingai,
—
žmonių
daugu
Aplikacijos bus kortu pa2*A'iS°“nronaciūiP’^iuntė “New Leaderio”
priešistorijos ir irtodžius
ir
pasipuošusius
momas, turbut. .rin Plačiu jleid.„jos gadynes.
<ad atridurus kokioje nors mui, kurie iš esmės yra kon!da1?: .šeimynos-galva,tuderniškiausiais kaklaraiš- vrėš
propaganda.”
vietoje
ar
aplinkybėse,
kur
servatyvųs,
yra
kažkaip
neišpildyt kortą kiekvie
t Anglijos vidaus saugumo Kas musų nėra sapnavęs,
niekados savo gyvenime ne- paranku, nemalonu, nejau- čiais akmens gadynės atsto- nam šeimynos nariui ir imePRASTAS PRANAŠAS.
Herbert Mornson ypač savo kūdikystėje, kad
buvę. staiga pasirodo, ku, o tuo tarpu gyventi pa- 77,
aukščiau «iiP^tobaksą.,.
i sveikino Nevv Leaden įsiįis krinta bedugnėn, ir stai- sam
matvti
kad viskas, ką aplink save
•Pereitais metais vienas (Londono trumpomis radijo ga pabudęs didžiausioje matom, vra
bolševikas “Laisvėj” prana-»bangomis.
baimėje?
Šito reiškinio iama,
vra rAuai
labai ___ i.-i._
-• 1 nėdsaku
vi
-J dar
i
i i OI
piapianuviu. y/ia
priežastis gludi štai kur tama, iki juoKingu.mo pa-,p- nraprabociu
ŽĮstama,
tačiau
jokiu
budu,priprasta,
labai
lengva,
ma* ui-;i1 ir 10.
kada beždžionžmogiai dar nėra ,gahmybės , pns.mmt. lonu: iš savęs ir savaime ”
Čia Vyksta Baisus Musiui
2" ?^,-iŠ. N
ką bekalbėti apie tą milži-i Naujoj knygutėj bus kū
gyveno medžiuose, labai kada ir kur tatai jau buvo taip gyvenasi.,
nišką
Įtaką, kuri paliko mu- Ponai kavai, cukrui n cevedažnai atsitikdavo, kad jie matyta ar pergyventa. Ma
tvti
*ako
iie
kad
nriebozo
Žmonijos
priešistorija
sų
pasąmonėje
nuo tokių, tymams, kuriuos bus galima
užmigdami, staiga pradeda
«ita iau*ma oer- ei«kia 190,000 — 250,000 palyginti, nesenų laikų, kaip ''artotJ jssibaigus pirmajai
davo kristi žemėn, krisda J-ka
vena™
0 tuo tarpu jos istorija 50.000 - 25,000 metų? Ta knygutei. Joje bus ir “pomm i pabusdavo didžiausioje
siekia tik 5.000 — 6.000 me- Įtaka beveik yra apčiuopia- tai me.-ai ir kitokiems pi obaimėje ir nusitverdavo už
Apskritai, žmogus nuolat tų. daugiausia — 9,000 me- ma kiekviename musų kas- °uktam>, kuomet įssi baiga
kokios šakos. Šitie dažnų
kritimai paliko toki gilų Į evoliucijonuoja. Ir dabar tų. Aišku, kad priešistorinė dieninio gyvenimo žingsny- dabartinė knygutė No. 2.
spudj beždžionžmogio sme žmogus anot prof. Siegmun- gadynė
paliko žmogaus je... Prieš 25,000 metų Eu- Taigi dabar turimų kny
genyse. taip paveikė smege do Freudo. yra gimęs tiktai psichikoje daug ryškesnius ropos aborigenų tautelės gučių grąžinti nereikės. Jas
nų ląstelių tam tikras mole
o ‘ , jis dar tebėra “gi- pėdsakus ir vaidino daug vartodavo
kanibalizmą, bus galima vartoti iki jos iš
kūles, kad net iki šios die mimo’ procese... Kiekvieną didesni vaidmenį, negu is- Kiekviena tautelė, nugalė- sibaigs, ir tik tada bus galinos, praėjus tokiam begali naktį žmogus, esą. grįžta į torinė gadynė... Civilizaci- jusi kitą. suėsdavo b?la*isbelais- ™a vartot’ naująją knygutę
niam laikui, mes sapne dar motinos įsčių: jis susiriečia jos žievė žmonėse yra plo- vius. Ir belaisviai nekuomet No. 3.
pergyvename tą kritimo ta pačia forma, kaip moti- nutė, plonutė, o tuo tarpu nemėgindavo prašyti pasiRAŠYTOJAS SHAW
baime. Įdomu yra dar tai nos kune kad gulėjo; jam civilizacija, anticivilizacija. gailėjimo, aiškiai jausdami,
“PRAKEIKTAI” PA
kad žmogus niekada nesap- tamsu, šilta, ramu, nėra jo- laukiniškumas, žiaurumas, kad jie patys jų vietoje paSENĘS.
' nuo ja, jog jis nukrito ant ko kių rūpesčių; jis jaučia so- žvėriškumas, gyvuliškumą- sielgtų taip pat; viskas buvo
nors. o visuomet sapnuoja, tumą. saldumą, saugumą, ir ii panašiai sudaro ne tiktai savaime suprantama, viskas Anglijos socialistų partikad jis krinta ir krisdamas dažnai, — jeigu žmogus yia apatinę žievę ar sluogsni, buvo “tinkama” ir “teisin- ja pereitą nedėldienį turėjo
mecmterranean
visuomet staiga pabunda. sveikas,—-jo veide galima bet yra tikroji žmogaus es- ga”...
konferenciją ir pakvietė racuir OF GAUS
SEA
Mat, tas beždžionžmogis, išskaityti pasitenkinimą, o niė. Ir šita nuožmi priešisto- Bet kam gi mums eiti taip sytoią Bemardg Shaw dalykuris visiškai nukrisdavo, kitą kaitą net lengvą šypse- rija okupuoja visą žmogaus toli i praeitį? Juk dar 9-tam vauti. Jis atsakė: “Aš jau
{dažniausiai taip susimušda- n$:—jis gyvena pasąmo- pasąmonę.
amžiuje po Kristaus gimk. prakeiktai pasenęs. Tokie
jvo, kad po to mirdavo, ne ningai...
Pasąmoningai žmonės ne- mo vikingai, prieš išplauk- puvantieji senovės kelmai
po savęs ainių, kurie
Taip šitos begalinės eilės apkenčia, pasamoningai jie dam i i juros kelionę, atneš- turėtų but išmesti laukan,
Šis žemėlapis parodo Tunisiją. kurios viršutiniame kam palikęs
sapnuotų, kad jie nukrito. numirėlių, faktinujų musų myli ir daro visa tai, ką jie davo dievams žmogaus au-J jeigu jie neturi proto ir lenpe, Bizertos ir Tuniso apylinkėse, dabar siaučia baisiai at Tokiu budu mes negalėjome diktatorių, visapusiškai mus daro... Pasąmoningai žmo-ką. nririšdami ja prie lentų, da kur nereikia.”
kaklios kovos, čia jau paskutinės nacių pozicijos ir jie jas ano susimušimo :r žuvinio veikiančių, buvo įvairiose nės glamonėja mažus šuniu- nuo kurių jie nuleisdavo lai-j šitam ekscentrikui eina
gina pašėlusiu Įnirtimu.
sapne paveldėti. Be to, kri- gadynėse įvairaus stiprumo kus bei katytes; pasąmonin vą jūron, kad laivas tokiu jau 88 metai.
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Trečias Poslapis

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

KAS NIEKO NEVEIKIA
IU

MEKAS

NETEIKIA

pyti P«įg°’
trokšte bininkų yrada be darbo, na iki šiai dienai. Scrantone' NEW JERSEY VALSTIJOJ MĖGINAMA
_________
diemasciam9? Juk čia dar Kaip matosi iš laikraščių, jiedu susilaukė dviejų sune---------------------------AUGINTI
ŠILKĄ.
didesnis
biznis,
čia
dar
daukitur
amatninkai
uždirba
lių
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VieBrooklyno pažangieji žmo* gazietai pavojus, prašo auna? sunus ir viena duktė minės rengia pirmos Gegužės kų. Rodos, kam jau dabar giau pinigų. Juk ne veltui geriau.”
Morristown, N. J.
žasties ir linai Amerikoje
apvaikščioj imą.
tų pinigų kaulinti, juk jų tokie Bimbos ir Andriuliai Reikia pasakyti, iog už- rė. Jauniausia duktė, Marigaminami—per
, bus byla išlaimėjus. Ameri- stiimgalviais į tas įstaigas daibiai niekur nė:a tokie joną, dabar yra ištekėjusi Čia yra medžiais apaugu- “f?!*.
. Pirmoji gegužes pi įpuola ko5 ^žia nei vi<
si faima, kiu* dabar vra da- ?. S*P£. daibuunkų ai&os.
šeštadieni, bet jos minėji skriaudžia,
romi bandymai auginti šilk- I‘1”1Plal audiniai Amerikoje
mas atsibus sekmadienį — “Laisvės” už
Vabalius, šituo darbu užsi- yfa biange.-m t.a negu ^Įka
baigęs
__
_
.
ių,
gegužės antrą, tai yra nedėl pasidarbavimą- dai- atlyUniversitete
teisių
lina C. E. H. Gil, nebėjau-™’ nes alkas iki šiol busako, kad neturi iš kaiaujama patyrusių me- cetono
dienį, Amerikos Li; tuvių gins. O jeigu šmeižėte žmo- ko lepiems pirkti ir byli- chanikų į arsenalo ir laivy- mokslą, vedė p-lę Zuzaną nas žmogus, kuris turi pada- davo
.
, įvežamas
,. . . . is. Japonijos,
. ,
Piliečių Kliubo name, kaįp les be jokių faktų, tai ir nėtis su žmonėmis dėl savo no dirbtuves Eosiono apy- Puišiutę, taip pat teisininkę, ręS nemaža pinigu ir jau pa- Kur darbininkai labai pigų5tiys valandos popiet. Pir tuomet, rodos, rėkauti ne- liežuvio palaidumo, tai jie linkėj. Pirmos klasės maši- ir dabar jiedu praktikuoja įtraukęs iš biznio. Jis turi
Bet ^r- Gil sako, kad su
mos gegužės minėjimą ruo leikėtų. Čia ne Sovietų Ru meluoja. Jie jieškojo bylų, nistams, toolmakeiiams mo- advokatų profesiją Bosto- prisisodinęs apie 600 šilk- ko apdirbimui galima lengšia LSS 19 ir LDD 7 ii- 9 sija — šaudyti jus nešau nes io? jiems neša pelną, karna tik apie 95 centai į ne. Be to, adv. A. O. Šalna medžių (mullberry trees), va^ pritaikyt mašinas, kukuopos.
Pirmos gegužės dys. Jeigu gausite už liežu Nuo kun. Petkaus bylos valandą. Gi vidutinio masto eina Lietuvos garbės konsu- kurių lapais maitina šilkva- *i°s sumažina žmogaus rarireikšmę aiškins dd. J. V. vavimą kokią dieną-kitą į jiems liko virs tryss tukstan- amatninkai gauna tik po 65, lo pa:eigas Bostone, gi jo ______
balius. ______
Pernai jis ________
čia užau- kų reikalingumą. Jis pats
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visai
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šil^radimo įrankių, kurie žyVisi Brooklyno ir jo apy kad nereikia nekaltus žmo
su Grigorjevu besibylmė- ,
. diiibdami viri mu lun vaIstiJ°s tarnybą. |ko. neį kiek neblogesnio miai sumažina darbą.
linkės lietuviai kviečiami nes šmeižti.
Jis
irUvemadiemus. Bel Tėvas Antanas Šalna turi *kaip
‘ japoniškas
.. ............
” turi
* ’ prisitaisęs ’kelioli
šitose pra kalbose dalyvauti. Šaukdamiesi i savo ave tis sudės jiems dar daugiau.
šilkas.
ką
medinių
lentynų, ant ku
Įžangos nebus, o išgirsite les pinigu, jie sako: “Mes
Bet šioji byla, tai ne kun. reįkja labai sunkiai dirbti. Scrantone nuosavią kalvę, j GU
kad jeigu tik
lių
prideda
šilkvabalių ir
labai daug, ne? be lietuvių atsilaikėm prieš kun. Petkų. Pe5^u'
b>la Y?a Kelias sąvaitė? padirbęs to- kui užlaiko ir taiso visokius 2,000,000 Amerikos farmemaitina
juos
šilkmedžių la
kalbėtojų manoma turėti ir atsilaikysime ir
k: įtemptą
jtemnta darbą
darba žmogus
žmoeus mainerių įrankius. Jį žino _rių užsiaugintų po keliatą
kį
ir dabar.
dabar.”
” GeGe kimu n a l’. sko pobūdžio,
svetimtaučių, kurie išaiš rai, gerai. Kun. Petkus vaja- nes įtarė žmogų tarnaujant
nuvargsta kad arba visi Sciantono angliakasiai, šifkmedžiu- ir įsigytų kas- pais. Paugę vikšrai pradeda
Hitlenui.
Kas
bianoien
taiap9e
^
aiba netenka jėgų ne tiktai lietuviai, bet ir ki- met
kllioliką šilkvaba- verpti kukonu;. Vienas kukins susirinkusiems geguži vojosi su savo parapijonais.
.
u.. . .
nės šventės reikšmę darbo Tuomet “Laisvė” ėjo už pa- nauja . 17€HU1_—~ yra ,sios
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ttai
ai atliekamu
laiku
‘ konas turi apie 1,600 jardų
• n. tun keiias dienas išlikti iš tatauciai.
_
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lių,
atliekamu
laiku
ji
žmonėms.
rapijonus ir padėjo jiems saPe>..!<liesas; Tai yra kri- darbo poilsiui. Dėl to taip Be to, p. šalna yra labai gaiėtų užauginti per metu? ilgio siūlą. Gil išrado būdą
Drapanų pramonės padėtis kun. Petkų iškrapštyti iš mmaliskas šmeižtas, dau- daug yra “absentižmo.”
geras šautuvų meistras. Jis įjek šilko, kad Amerikai ne tuos siulus suvyniot ant špū
Pas kriaučius darbai eina Apreiškimo parapijos: Bet ?iau ™kast į
Pers?«
yra pasidaręs pats savo ranreikalo importuoti ji lių ir verpti.
Žinoma, kai žmogus turi
gerai, bet uždarbiai nevisur dabar, ar jus šmeiždami ^.u?<}j2?anE 1S„ komunis-į
SCRANTON, PA
nei
iš
Japonijos,
nei
iš
kitur.
pinigu,
tai laiko praleidimui
vienodi. Kaip kur kriaučiai Grigorjevą, čemovą. Man- tlsKO„. lbe Hour .. la
linį šautuvą, kuris muša
Šalnai
šventė
auksinį
uždirba gana geras algas, o vetovą irvF. J. Bagočių pa mą žinojo, kad jie talpina'
'daug geriaus negu pirktiniai Su šilko auginimu Ame- gali daryti visokius ekspejubilėjų.
_____
_ jaunes
___ _ rikoje iki šiol buvo ta bėda, limentus; bet ar butų gali
____ __ _Kai
kaip kur—ne. Tas nelygu dedate demokratijoms? Ne! šmeižtą. Bet jie tai darė,
šautuvai.
buvo
nes
norėjo
bylos
kad
galėtų
mas uždarbiuose visaip aiš Jų? jiadedate Hitleriui. Nes
Antanas ir Ona šalnai, il nis, p. šalna labai mėgdavo kad pi ie jo yra daug darbo, ma iš to pasidaryti pragyvekinamas. Vieni sako, kad tie žmonės ne žodžiais, bet pasišienauti dolerių. Bet gamečiai “Keleivio” skaity medžioti ir žuvauti. Per n darbininkai Amerikoje nimas, tai kitas klausimas.
Farmerys.
didelėse dirbtuvėse prie su savo darbais įrodė per klausimas, ai- išdegs jiems tojai, bostoniečio advokato daugelį metų jisai prigulėjo brangus, Dėl tos pat piiegeros mašinerijos ir gero daugelį metų. kad jie yra iš tas monki-biznis. Susipratę A O. Šalnos tėveliai, šiomis prie Scrantono Sporto Kliu
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OAK FOREST, ILL.
“managemento” darbinin principo demokratiško nusi lietuviai turėtų ne šmeižikus dienomis apvaikščiojo savo bo, kurio nariai užsiima me
kai uždirba neblogai. Kur statymo žmonės. Jeigu jie remti, bet apšmeižtuosius, šeimyniško gyvenimo 50 džiokle ir žuvavimu.
Gerbiamieji:
Vieša padėka Chicagos Ke
mažos dirbtuvės, vienos rū turi skirtingą nuomonę apie kurie tapo neteisingai per metų sukaktį — auksinį ju Abudu pp. Šalnai, kurie tuvių moterų Raudonojo
Nuo savo kaimynų gavau
šmeižikus ap bilėjų.
šies darbo darbininkui ne komunistų diktatuią Sovie “Laisvės”
“
Keleivio
” num. 14 su ko
dabar švenčia savo auk?ini
Kryžiaus vienetui.
Vyt. Katilius.
užtenka — ten uždarbiai tų Rusijoje negu jus, tai ar šmeižti.
respondencija
iš Chicagos,
Jubiliatas Antanas Šalna j jubilėjų, yia laisvų pažiūrų
Pirmininkei
Sofijai
Bart-Į
gana žemi. Abelnai, darbi jie turėtų but šmeižiami, in
kur ir aš besanti įtraukta.
turi labai interesingą praei- žmonės ir skaito beveik vi
ir
visoms
vieneto
naninkai laukė algų pakėlimo. kriminuojami? Nieko pana BROOKLYNE PRASTI
Korespondentas paminėjo
ri. Gimęs Suvalkijoj ir bai-: sus lietuviškus laikraščius, kus
UŽDARBIAI.
Tą manė ir unijos viršinin šaus! Juk su Sovietų tvarka
gęs tenai pradinę mokyklą, i Kadaise jų name buvo rems tariam ačiū. Balandžio apie mano vargus ir bėdas.
kai. bet kai dabar ant algų nesutinka nei Churchillas.
“Laisvoji 18__
d. „jos
mus lietu- Paminėjo, kad aš su savo
_____________
___aplankė
r________
Vienas musų draugas is jis toliau lavinosi Vilniaus j spausdinama ir
tapo uždėtos “lubos.” tai nei Rooseveltas, nei kiti de- Brooklyno rašo:
technikos mokykloje. Ame- i Mintis.”
" vius, "šios prieglaudos Ina- šeimyna priguliu prie sv.
visa algų pakėlimo viltis mokratiško nusistatymo šio “Aš esu dirbęs laivų sta- rikon jis atvyko 1888 me- Nedaug tokių pavyzdin- mius, ir labai gausiai apdo- Jurgio parapijos. Rašė. kad
nupuolė.
vanojo, pavaišino ir palinks- tos parapijos mašinerija
karo vadai, o jie be jokių tvboj ir darbą moku gerai, tais ir apsigyveno Indijonų gų lietuvių turime.
Dabar daugely vyriškų kompromisų ir svyravimų Galiu gręžti, gvintuoti, boi- Teritorijoje,
Oklahomo?
Draugas. mino labai gražia piogra- nesisuko, kuomet mano su
dirbtuvių kriaučiai dirba kovoja prieš ašį ir duoda tuoti ir kitokius darbus valstijoj. Čia jis gavo angma. Atvežė gražiu margu- nus buvo pašauktas į ka
Nuo Redakcijos;
Mes čių,
r Lzvo
Lr
1
moteriškus arą dužius. ipa- net pagalbą komunistinei dirbti. Bet bėda, kad Brook- 1iru Lr
visokių suraitytų pyra=
ir kuomet mano
IWIIIpetin TVZJ
tingai moteriškų drabužiij Rusijai. kad laikytųsi prieš lyne ir visoj New Yorko darbą už kalvi. Gyvenda sveikiname pp. šalnus susi gaičių. sūrio, orančių ir la- bėdos per tai padidėjo,
uniformos yra sunkios siūti. nacius. Tiesa, pliuškė “Lais- apylinkėj mažai temoka— mas šioje apylinkėje Anta laukus tokio gražaus jubilė- bai skanios kavos. Po vai- . Tiesa, mano _ gyvenimas
Jas skaito net prie ketvirtos vė” ir tuos didelius žmones vos 65 ar 70 centų i valan- nas Šalna susipažino su Ona jaus ir linkime jiemdviem gio visus apdalijo po dolerį pilnas vargų, bėdų, rupesrūšies darbo, bet mokestis koliojo, neigė, “Wall Stree- dą. Taigi, išdirbęs 40 valan- Vasiliauskaite ir 1893 me kuo geriausios sveikatos ir pinigų, tabako, cigaretų ir čių. Po truputį aš pati dirbu
visokios laimės!
menkesnė negu ketvirtos to agentais” vadino, nei nu sąvaitę, gauni vos tik
atvežė visokių drabužių, n po truputi dirba duktė.
jiedu susituokė.
rūšies vyriški drabužiai. Baltaji Namą pikietavo.
___
___
_
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mus apdovanojo, kad Apsieiname bent kol kas be
$28, o kai atskaito ‘Victory Iš Oklabomos jiedu perTiesa, kaip kurie siuvėjų
Tax’ ir ‘Sočiai Security sikėlė į Pennsvlvanija ir ap- pas- Kas savaitę įdėkit į juos daugiau niekas negalėtų ap- pasalinės pagalbos,
skyriai prie moteriškų uni Aš nemanau, kad rastųsi Tax,’ tai neii to negauni.
Kadangi koiespondentas
negauni, Alai- sigyveno Scrantono lietuviu nemažiau kaip dešimtą savo dovanoti.
formų uždirba gerai, bet di durnių ir duotų “Laisvei” gos čia žemos, nes daug dai - kolonijoj, kui gražiai gyve- uždarbi© dalį.
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paraše, kad parapijos masiApie progiamą tai as ne- neijja nesisuka musų naudžiuma pasidaro tik viduti šiuo atveju pinigų bylinėtis.
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pietavus as padėjau komi- draugai ir visi kiti gali pa
gymečio kriaučiams reikėjo
sijai vedžioti lankytojus per manyti> kad meg kokiais
gauti nors kiek daugiau al tys iš savo kišenės apsimo
ligoninę, kur sergantieji gu- uhagais tapome. Parapijos
gų, bet tas neįvyko, tai už ka ir išlaidas. Jie pinigų tuKaip
reikia
nes
kur
tik
eina
koks
h; juos visus irgi apdovano- mašinerija musu naudai nedai biai su pragyvenimo rb
jo. O ligonių yra daug—kol sisuka, nes mes to nei nepra
rinkliavų
vajus,
tai
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brangumu nesibalansuoja.
visus apeini, daug laiko už šėme. Mes nei nenorime,
Gerai, kad dabar nors dar vės” redaktoriai šūkauja:
gerai prižiūrėti savo
ima. Taigi programos aš kad parapijos masine ja
“
Draugai,
duokite
kiek
tik
bų yra, o jeigu darbai susto
tiek
mačiau, tod buvo labai suktus aplink mu«. Jei bė
tų, tai kriaučių padėtis butų galite.” O patys vos išstena
elektrikinį
refrigeratorių
gražus benas su trombonais dos tiek padidės, kad reikės
dolerį-kitą tiems svarbiems
gana sunki.
ir bubnais; buvo labai gra pašalinės paramos, tai mes
reikalams. Jeigu jie renka
Musu lietuviški ruskiai
žių
jaunuolių, vaikinų ir žinosime, kur kreiptis.
ir renka iš žmonių pinigus
papuolė į bėdą.
mergaičių, kurie buvo gra Korespondentas, įtraukda
visokiems reikalams, ir jie
žiai
pasirėdę ir labai išlavin mas mus į savo raštą, mus
“Laisvė” persivertus ra patys yra tų fondų iždinin
ti savo rolėse. Gaila, kad aš ižeidė ir pažemino. Atšau
gožium nuo Hitlerio prie kai, sekretoriai, ir neturi
nežinau to beno vardo. Bu kimui ir atitaisvmui prašau
pinigų
mažai
bylai
vesti,
tai
“demokratijos” pradėjo vi
vo ir “Šakar-Makar” cho idėti šį mano laišką i “Kesus hitleriuoti, naciuoti ir tt. klausimas, kur jie tuos pini
ras. su anioliškais moterų leiv| ”
Musų lietuviai žino tuos ak gus padeda?
balsais iš Rožių Žemės (Ro
robatus. tai nekreipia nei
Su pagarba,
“Keleivio” leidėjas, Jur
selando).
Buvo ii- ponia
dėmesio — tegul loja... Bet gis Gegužis, nei aukų nerin
Agota Matuliokienė.
Nora
Gugienė;
gal
ji
ir
dai

svetimtaučiai kitaip į tai re ko. o per trisdešimtis metų
navo, bet man neteko girdė
PHILADELPHIA, PA.
aguoja. “Laisvė” perspaus laikrašti n inkystės susitaupė
ti.
Žinau, kad ji turi malonų
dino iš komunistų šlamšte apie 70 tūkstančių dolerių.
balsą, žodžiu sakant, buvo Šokiai Raudonojo Kryžiaus
lio “Tbe Hour” pliauškalus, Komunistų laikraščiai už
naudai.
Perdaug neužkimik refrigoratoLai maistas atiala. Karstai, garuo
pas mus tokios grožybės,
kad ukrainietis Nikifor Gri- prenumeratas taipgi ima pi
riaua. Perdaug valgiais užkimštas
janti valgiai neturi būti dedami į re
kokių ši prieglauda da ne Šį subatvakarį. 1 gegužės,
refrigeratorius negauna tinkamos
frigeratorių, nes tas pakelia šiluma
gorjev, Viktoras Černovas, nigus. Už spaudos darbus
oro cirkuliacijos. Kiekvieną syk, kaip
ir priverčia motorą dirbti net bu
buvo turėjusi. Ir pasitaikė Frankfordo Lietuvių Kliu
Mansvetovas ir F. J. Bago taipgi gauna
apmokėti.
tik atidarai duris, pakyla temperatū
viršlaikiu. Duok laiką maiatui atsalti
labai graži diena, tai publi bas rengia šokius Raudono
ra ir priseina motorui ilgis u suktis.
čius “agentauja” Hitleriui. Knygų už dyką niekam ne
kos buvo labai daug. O rei jo Kryžiaus naudai. Kas no
“Laisvė” per kelius kartus dalina. Visuomet renka au
kia žinoti ir tai, kad kuomet ri fm?<riai laika praleisti,
operavo “The Hour” šmeiž kas popieros fondams, pro
ronia S. Bartkus ir ponia N. via kviečiamas ateiti į šiuos
tais ir vis sakė: jeigu jie to pagandos tikslams ir vis
Gugienė pakviečia publiką.
Paremti Rau'
kie nebutų, tai netylėtų. Na, kaulija: “duokite daugiau.”
dorąjį
Kryžių.
tai niekas ioms nenori ati
dabar vienas iš tų apšmeiž Tai kur jie tuo? pinigus de
A. Dambrauskas.
sakyti, visi eina ir dirba ištų vyrų ir nenutylėjo — pa da? Jie meluoja, kaip jie
vien.
Taleri mes. šios prie
.
traukė “Laisvutę” į teismą, meluoja visuose klausimuo
WORCESTER. MASS.
glaudos lietuviai, ir mel
kad ji parodytų faktus, jei se. Pinigu jie turi. tik netu
džiam Maikio tėvo, kaip jis
ri proto. O kada neturi pro
gu turi.
CHESTNEY’S
labai plačiai keliauja, kad
Rodos, ko čia reikėtų su to, tai neturi ir sarmatos—
išnešiotu šitą musu labai
kauti, kad “fašistai” pa visada ubagauja ir ubagau
CANTEEN
nuoširdžia padėka. Mes ži
traukė “Laisvę”' į teismą? ja, kol randasi lengvatikių,
Laikyk vienodą temperatūrą. Jūsų
Atsargiai iii m k ledų tmys. Nau
rc.rn, kad iis atke’iaus ir i
refrigeratorius buvo padarytas palai
dojant aštrų instrumentą arba per
Reikėtų tik pasidžiaugti— kurie duoda tiems šarlataVIETA MALONI IR ŠILTA
kyti maistą nuo sugedimo, o ne sujėgą imti. gali smarkiai sugadinti
Chicagą, į Roselandą ir ki
juk tai gera proga įrodyti, tams dolerių.
la'dymvi. Paliestas ant "HIGH" gali
pat) kompartmentą. kurio pataisy
tur. ir mu?ų padėka nasieks Visokiu Gėrimu, Alaus,
sugadinti maistą ir taipgi gali persi
mas gali brangiai ataeiti. Jei Begali
kad tie žmonės yra tokie, Tiesa, jie kolioja Jurgį
dirbti motoras.
Uuosal tSlmtl, bandyk defroetintl.
.visus,
katrie mus sušelpė ir gardžiai pagamintu Val
kaip jus juos malevojate. Gegužį, kad jis buvo šioks
gių ir Užkandžių.
apdovanojo.
,
Kada prirodysite, kad Gri- ir toks. Jie tai daro. kad nu
čia gaunama
gaanama ir ••KELEIVIS*
gorjevas yra “Hitlerio agen kreipti savo avelių dėmesį
i Ačiū visiems ir visoms, | pavietais
* BOSTON EDISON COMPANY *
num^naij
tas.” valdžia žinos ką pada nuo savęs. Jeigu Gegužis su
kas tik kuo prisidėjo prie
90 MILLBURY STREET
lyti su juo. Bet ne! Komu sąvaitiniu laikraščiu galėjo
šio labdaringo darbo!
aoacESTER. MASS.
Jonas Rusteika.
nistai rėkia gvoltu, kad jų išsiversti be aukų ir susitauBUY WAt BONOS ANO STAMPS
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Jis susistovės ant viršaus.
Kai atauš, nuimsi nuo vanNevisuomet vaismedžiai 'den* Suvyniojus 1 vaškuotą
I.
niniai akmens. Aluose matę, kaip saulė
gali būt vaisingi. Kai prade&3 pna laikyti laSTEBUKLINGOMOS^ASLAPTIN-: ^S^dai"’Kapeloj'
d«
da senti, nustoja augę ir ve- . 31 1
dei
§®L kietas
da smulkius vaisius arba vi ir nesiduos ant medžio leng
mėnuliu; Ceroj upės ėmė krauju tekėti ir
sai negali ju išmaitinti. Ta vai tepti, tai reikia pašildyt,
Kaip dideli nusidėjėliai padaro
net skaidriųjų Herkuleso šaltinių vanduo
da vaismedžiai atjaunina šiltą galima tepti šepetuku
didelius
stebuklus?
ibuvo
apėjęs kraujo dėmėmis. Anciume Į
mi. Atjauninama sutrumpi arba medine lopetele.
60 metais po Kristaus gimimo atsitiko Pjovėjų pintines prikritę kruvinų varpų, o
nant vainiko šakas vienu
Antras būdas: 5 dalys ve
nepaprastas dalykas: Vespasianas, Rymo Tigerijoj dangus lyg pratrukęs ir iš plyšio
uečdaliu arba pusiau. Jei žino arba kalifonijos ir 1 ciesorius,
krikščionių persekiotojas ir žu pasirodžiusi skaisčiausia šviesa. Ryme.
medžiai stiprus, tiumpina- dalis vaško. Sudėt krūvon dytojas, padarė
ir vilkų statulų
stebuklą. Toki stebuklą. Apiaus
- . , _gatvėj,, .ant Marso
_
.
nia vienu trečdaliu, silpnes ir sutirpir.t, tik ant mažos kokį. pasak tikinčiųjų,
tegalį' padalyti Parodęs prakaitas. O Kapujoj lyg degęs
ni—pusiau.
ugnelės ir perdaug nekai tiktai šventieji Dievo išrinktieji
dangus, mėnulis lyg kntęs kartu su lietum;
tinti,
kad
neužsidegtų.
NuėVespasianas išgydė aklą ir paliegėli.
J^ta
Sutrumpinus senas šakas,
jų vieton auga naujos ir su-j1?1^
nuc ugnies Įdėt pusę Tat jis padalė visiems matant, didelės mi- ka
gaiclziu; °
visu.
uaio jaunesni vainiką. Tada H3!?®8
aliejaus ir
nios akvvaizdoj. Ir tatai tvirtina daug ma- Visa tat yra parašyta Tito Livijaus lstoms pačioms'šaknims ten-;da l.suod^ų arba smulkiai čiusiujų.
torijos” XII knygų I skyliuje. Visi tie steka maitinti mažesnį šakų
"’3duu<i ?”£!“!•
Šitas stebuklas įyvko Aleksandrijoj, kukiai atsitiko prieš užeinant Hanibalui,
skaičių, ir greičiau jaunos | Paskm _ palengv a uzvinnt. Egipte, čia ciesorius Vespasianas buvo kada_ visi Rymo gyventojai diebejo is
šakos auga. Gaunant sa Šis tepalas yra laikomas ge pakeliui sustojęs. Jam einant gatve, puolė baimės.
koms daugiau maisto ii' vyk resniu, nes ilgiau laiko, ne prieš jį ant kelių prastas, žemos kilmės' Apie daugelį kitų. daug įstabesnių, stestant stipresniam syvų judė gu pirmasis. Tepamas pa žmogelis ir paprašė vaistų nuo apakimo, buklų pasakoja ir kitos senovės knygos.
jimui, pažadinama iš miego šildytas.
—Kodėl tu manęs vaistų prašai?—pa- Buvę irtame pat Ryme kitokių stebuklų,
miegančios akutės, kurios Trečias būdas: 4 dalys ve klausė ciesorius. — Eik pas gydytoją ii’ Kaitą jautis įsirioglinęs į treciąjį namų
sprogsta, auga ir duoda srip žino, 2 dalys bičių vaško ii’ 1 prašvk.
aukštą, o kitas jautis bėgdamas sunkęs:
Geresnfc'dall31?'l?e3 ‘3uku arba sėmerius metugius
—
Ne.
dievas
Serapis
liepė
man
tavęs
‘‘Gelbėkis, Ryme!
Vejose stabmeldžių
naujos šakos paliekamos nų aliejaus. Dalys imamos prašyti—atsakė aklasis.
j kunigai (vaidilos). laikę pamaldas devyvainikui tvarkyti, o kitos svoriu. Sutirpinus, supilti i
Ir
jis
ašarodamas
ėmė
prašyti
ciesorių.;^
35 dienas, nes lietus lijęs akmenimis,
trumpinamos arba ir visai kokį nors indą su šaltu van kad šis neatsisakytu jam spiauti stačiai j Menturiuose žaibas trenkęs į Jupiteno
o kai
sutirštės
šalinamos. Toks naujai per- deniu.
. •
x- • . --iant
• akis ir veidą.
‘
(šventyklą ir Mankos sventajj gojų. Fruzitvarkytas vainikas po 3-i
"tarnu. Norint islaiTaip pasakoja garsingas tų laikų Rvmo 'nopėj, gimęs vaikas ketverių metų didumo
mPtu‘vėl rai-ai aura ir veda
reikla suvynioti;
e g
aUga
° j vaškuotą popietį. Jeigu te-! r^as Tacitas savo “Istorijos" 81
vaisius.
palas ilgai stovėdamas pasi
‘ Bet ne vien šitas aklasis prašė ciesorių,
lr
Pta"33?®. kad ji® P"? Trojos ste—Tegul bus pagarbintas, duoti. Ir kai pabudau, pypAtliekant tą operaciją. darytų perdaug kietas, jį
kad
išgydytų.
Kartu
su
juo
atėjo
ir
vienas
nų.zosiąs
Dar pumą jo pranašavęs Fnkso
Maike!
kė buvo
akurat
užgesus.
_ .
.
.... šakos plaunamos taip, kad galima pašildyt ir iŠminkvt.
paliegėlis, kiris nevaldė rankos-atėjo to:3.™33 lr k.a,ves °‘™P.°kal£3.' Pasak g3'?
—Labas, tėve!
Jeigu tėvas \adini tai medis paliktu gražios išpaties dievo Serapino patariamas. Tas be- "ln™
mokslininko Plinijaus stai—Sei, Maike, ar tu žinai, stebuklu, tai aš geresni ste- vaizdos ir apvalios taisvk__
Kas
Mums
Rašoma
rankis
taip
pat
ašarodamas
prašė
ciesorių,
?
3
PtaMęs
suva
- 1,3,13 c’3®3"3? Tarevinikad ir žydai švenčia Vely-. buklą mačiau. Aš* sapnavau, lį
Hngos
karūnos.” Tam palie
ng0S k;
I
kas?
kad be
>
kad “gerokai pamindžiotų ji savo ciesoriš- J33 hu.v?s P30
nuverstas uz išdidumą
be orlaivio
orlaivio or
oru’ b>k-in_
iakio- *kama atitinkamas,
sutrum Teisybė karti, kol nesu
i •
”
ir nesnupinimą žmonių reikalais. Paga—Žinau.
i jau.
pintų šakų skaičius. Trum
pranti.
Nors ciesorius Vespasianas. pasak tu išbuvęs ir toks ft.ebukl3s: kai rinogžu—Na, tai matai. vaike,j —Tai buvo tavo sapnas, pj
namos
visos
šakos
išsyk,
pinamos visos šak___
Brangus
“
Keleivi.
’
’
ke

laikų
krikščionių, buvįs žmogus nuode- dz’a‘le* 1
ciesoriaus Dommicųano
kaip gražiai as sugavau ta-1 Maike,. ale
. ne
, stebuklas,
T• i
bet ne taip, kaip kiti palieka liauk po platų pasauli, ap-]
ve meluojant.
. AP1? šventą Liudviką kejįata š^ų nesutiumpintų, lankyk ir musų pastogę. mingas. bet protingas. Prieš tai jis nebuvo j. .-Kai .-^^^^^"^TataTpatakoia
—O kur čia yra melas?
tėvas
■ėvas irgi sapnavai. iai bu- l-.jzl
antr-siic
jokių stebuklų daręs. luomas
^riteŠvSus.
kad modic
medis no7iitn
nežūtų, no antrais
—Matai, jau nori išsisuk v<> tik sapnas. bet ne ste- metais sutrumpina ii' liku Nešk šviesą, skleisk tiesą, ciesorius nusijuokė ir pasakė, kad mirtm- *
.
ti. Neišsisuksi, Maike. Juk buklas.
.............
.........
...... _ *parodė,
_____ , nes teisybės reikia pasauly gas žmogus negalįs stebuklų dalyti. Bet Bet dar daugiau pasakojimų apie stesias
šakas.
Praktika
tu ne sykį man sakei, kad . —KaiP išrodo, Maike, tai kaj daug gerįau medžiui taip daug, o jos yra taip
žydai Kristaus nepripažįsta, tikrų cudų ant skieto nei a, o nuplauti visas šakas iš kar- maža.
Mano supratimu, visuo kad jie tokiu budu busią išgydyti... Ir cie- - —Tas irgi tiesa.
yra tik sapnai it pasakos.
l0 Taja jįg gali vienodai
—
menei yra naudinga išgirsti sorius
išklausė ju maldavimų—aklajam
g^_^U=
—Maike, tu kalbi kaip
P* "’Ye? “ sapnai ir aUgįR»; jaunus ugius. Jei įvairias Tumus, nors kritiš
spiovė
į
veidą
ir
akis,
o
paliegėlį
gerokai
nusiūpinti.
ir
pSUnSCiai
jam
maistą
nesioregli šliuptamisf. Tau viskas P353^?/’ . • o i • v- i- ^>us šalinama tik dalis šakų. kos mintys kartais būna ne
primindžiojo.
^
ad
J
1S
i^P^estų
tokio
švento
dartiesa. O a? sakau, kad čia
T-^3. Ul. ”epkiu. Maik, j^da medLs naujų metūgių malonios ir net karčios.
Ir
ligonvs
sugijo.
“
Tuojau
paliegėlio
^
o:
pastąsveni
a
jį
ateidavęs
kitas
toks
melas. Jeigu žydai netikėtų kad taip ^gražiai man šitą išleisti nesistengs, turėda- Kaip sakoma: teisybė yra
rankos pradėjo veikti” — sako Tacitas,— Pat šventasis, tai paukščiai atnesdavę dvi
i Kristų, tai aigi jie švęstu re įkalą įskiumocijai. Dabai mas senas sakas. Kurie mel
karti,
kol
nesupranti.
Geres

Velykas9
jau 38 busiu kytresms.
agiai ir išaugs, tai bus silpni nis būvis, šviesesnis rytojus “o aklajam diena prašvito. Tie, kurie ten maisto porciji. Kai jis mirė, atėję du hutu,
buvo, ir dabar liudija apie ju išgydymą.” 1?kasę jam kapą ir, suklaupę pnes jo kūną,
—Bet jų Velykos neturi
ir galų gale visai nudžius. be teisybės neįmanomas.
..
.
.
. ‘graudingai bliovę. Bet dar didesnis stesu Kristum nieko bendra, V okiečiuC A viaciwia Todėl geriausia yra trum O be opozicijos nėra ir
Ir visa Aleksandrija, visas Egiptas. \ isa, vykias atsitikęs kitam šventajam, kuris tatėve.
pinti visas šakas iš karto, propozicijos.
Smunka.
Rymo imperija garbino Vespasianą. ne» p^5 vienuoliu, padaręs pažadą nekuomet
—Maike, tu čia ir vėl ma
kad jauni metugiai galėtų
Todėl brangios sveikatė visi pamatė, kad jis yra dievų mylimasi~. nesiplauti. nes jo supratimu nei vienas
Nukritus
jaiT”* iki 4-tos* vietos,
ne luinu,
fulini. yJuk Velykos
ir vienodžiau
augti. lės, ilgiausių metelių ir gero Ir pradėjo dvasininkai vadinti ciesorių ųi-ras vienuolis neprivaląs matvti savo
uv
v viiuvo *reiš- «
1•
•• greičiau n
»
aut;vi.
kia Kristaus prisikėlimą iš kus •al,ma E,:r°Pos >nvaz.,a Dėlto mcdis nežuva 0 jei
pasisekimo darbuotis visuo pusdievių ir net dievu. Jo padalytas ste- nuogą kuną vienoj kelionėj vienuolis sur.umiru.-ių. Vadinasi, jos
Naro pradžioje vokiečių gu kaltais ir žūva, tai dėl menės labui linkiu iš širdies buklas liko į metraščius įrašytas. Tiktai tų «tojęs prie upės, per kurią tilto nebuvę,
reiškia stebuklą. O jeigu žy- aviacija buvo didžiausia kitų priežasčių. Atjaunini- visam “Keleivio” štabui.
laikų krikščionys juo netikėjo. Jie niekaip į Bet ir čia atsįtiko stebuklas. Angelas, madai šito stebuklo nepripa- galybė pasauly. Ji kaip aud- mą reikia daryti gana atsar- Šia proga prisiunčiu ke- negalėjo sutikti, kad stebuklus galėtų da- tV(jamas nusiminusį vienuoli, atlėkęs ir
žįsta, tai kokios gali būt pas ra griovė Anglijos miestus giai, kad kartais nesugadin-' liaį^ dUenuku Maiklui ant ryti stabmeldys, nuodėmingas žmogus, ir perkėięs jj per upe.'Taip vanduo ir neva
juos Velykos?
u* kaip perkūnas triuškino tum medžių.
įmoksiu
ri ar žiauins knksčiomų persekiotojas
netęs j0 kuno Ir kaft vienuolis nenusi-Bet ar žinai, tėve, kad Sovietų Rusiją. Niekas at-iBet
ne
vien
Vespasianas
darė
stebuklus,
plovęs.
Draugiškai.
O.
D.,
Gera butų. kad tą dalbą
žydų Maižius darė didės- laikyti prieš ją negalėjo,
Chicago, III. Vienas franeuzų senovės rašytojas, Helgo.' Daugybė knygų, kur yra tokių pasakojigalėtų atlikti du žmonės:
nius stebuklus, negu krikš
Bet šiandien jau visai ki vienas, įlipęs medin piautų
pasakoja. kad kartą aklą išgydęs franeuzų
2pje stebuklus, užsiliko ligi musu diečionių Kristus?
! ta istorija, šiandien jau -akas, o antias. stovėdamas Geresnio laikraščio neranda karalius Robertas, karaliavęs desimtame ny Pasakoja, kad Burgose, Ispanijoj, nuo
—Geriaut!... Maižius iš anglų orlaiviai kontroliuoja žemėje, nurodinėtų, kurioje
Draugas J. Kavaliauskas šimtmetyje po Kristaus. Ir šis išgydymas Kristaus paveikslo galvos reikėdavę kas
numirusių neprisikėlė.
Europos padanges ir ardo vietoje reikia nuplauti. I
iš M iii vale. Pa., prisiuntė j buvo paliudytas, bet juo jau mažiau ste- sąVajtę plaukus kirpti, nes jie taip greit
-Prisikėlimas iš numini Vokietiją. Vokiečių lėktų- medį H ti
į
ui
$2.50 Maikio Tėvui ant “ru-' bejosi, nes Robertas buvo ne stabmeldys. aUgdavę. žinoma, vienuoliai tuos plaukus
siu nėra joks stebuklas, te- vai Anglijon jau retai kada „enuda^Sm medžių žie- ginės
’’ ir sako: “Pasisten bet krikščionis. O ištiesų buvo ko stebėtis. 5,angįaj pa, davinėjo. Dar pasakoja, kad
ve: J.31?3 Knstu,\ '®llk™j>i 313l?k'a- tal Jau nez.vnuais v& Gal'tinai žaizdaJ g^. giau atnaujinti prenumera nes karalius Robertas nebuvo šventuolis, Dįevo motinos statula Šaradose išgydžius!
prisikėlė, tai reiškia, kad jis skaičiais.
žiai su peiliu nulyginti ir tą, nes ‘Keleivis’ yra geriau- kad ir krikščionis, bet labai negeras. Visi bekojj, kuriam koja ataugusi.
nebuvo visai numiręs Tuo Tolyn nacių oro jėga bus a
d
t alu « tjesi
kad jis yra žmogus nuodėminga.- Apie daugelį panašiu stebuklu pasakosis mano prietelis ir drau žinojo,
tarpu gi Maiziaus stebuklas da silpnesne, nes aliantų s£yStu monu
ir žiaurus.” Tatai Luvrr,
ĮA darbu
---- 1.1-1
• gyvenimo apralvbuvo m-jtirti
matyti 1Č
iš jo
darbų. _•jama
Rataliku šventųjų
gas; jis yra geriausis darbi- i
visai aiškus. Kai žydai bėgo aviacija nuolatos bombar- " "
Pavyzdžiui, kartą karalius Robertas įsakė muOse.
iš Egipto nelaisvės ir pribe- duoja jų orlaivių dirbtuves Iš ko ir kaip gaminamas ninku švietėjas ir užtarėjas sudeginti gyvą kunigą, savo žmonos dva Juo toįau • praeitį—juo daugiau stebuklu.
Man butų labai sunku su Į
tepalas medžiams.
go prie juros, Maižius ištįe- ir kas sykis vis daugiau vo
juo
skirtis, nes kito laikraš sininką: kitą kartą jis lsakė padaryti tą, Kai skaitai ir vartai tokias knygas, taip
re savo lazdą — ir jura per- kiečių orlaivių išnaikina Genėjant rudenį medžių
čio, geresnio už ‘Keleivį,’ aš patį ir kitiems kunigams Orleane uz tai. jr (jveĮkja jos tolima senove.
riskyrė.
padalydama žy Amerikos
“skraidomieji šakas arba skiepijant pava- nerandu.”
kad- jie netikėjo
jo neaprėžta
valdžia. Be Senovės
~
_ .knygose rasi• daug
1
♦ ko
1. naujoJ
---to.
riams sausą kelią. O kai pas- fortai.
srį vaismedžius reikalingas
l ui juos piadėjo vytis FaiaDalykų žinovai sako, kad tam tikras tepalas žaizdoms
ono armija, jura susiliejo ir greitu laiku oro jėgų santi- aptepti, nes kitaip per jas Įvairųs Patarimai.
visa jo kariuomenė žuvo po kis taip didžiųjų kariaujam išgaruoja daug medžio sapadaryti stebuklą.
x
visai taip, kaip mes. Tų laikų žmonės
randeniu. Argi gali būt di čiujų valstybių turės pasiek- kų,
Kaip pažinti kiaušinių lytis.
Tarp daugybės stebuklų.
turėjo savo supi arimus, savo mokslą, nedėsnis stebuklas.
ti šitokių pozicijų:
Toks
tepalas
turi
būt
ge
Vištų
žinovai
sako,
jog
į
Senovės knygose — ir krikščionių ir ne- panašius į musų; turėjo ir savo tikėjimą,
—Maike. čia nėra joks' Anglija pirmoj vietoj,
ras, nebrangus, turi nebijoti galina pažinti jau iš kiauši-; krikščionių — yra pasakojama apie dau- ne tok.L kaip musų. Senovės žmonių ir
siebuklas, ale žydų melas.
A merika—antroj,
drėgmės, saulės spindulių, nio išvaizdos, kad iš jo bus • i gybę stebuklų. Pilnos stebuklingų pasako uPas buvo ne toks. kaip musų. Ir reikalai,
—Gal ir taip, tėve. bet
Rusija—trečioj,
tur
i lenįtyai teptis ir neken- gaidžiukas, ar vištaitė. Jei iimų net tos knygos, kurios rašytos tu lai- dienos klausimai taip pat. Skaitydamas,
taip rašo Biblija, kurią ir
Vokietija—ketvirtoj.
‘
1 kokią senobinę knygą, nenoromis sau aįsPačiai žaizdai. Skiepiji-; kiaušinio smadgalis yra gu- kų šviesiausių žmonių.
katalikų kunigai laiko Die Tuomet jau busią galima
aiyti
Europos
invazija.
^P
0
.
d
aroma
j
’
įvat-zuotas,
nelygus,
tai
iš
jo
biK
Štai,
pavyzdžiui,
apie
kokius
stebuklinkiau.-iai isivaizduoii. kokios rusies žmo
vo žodž'u. Jeigu pasaka dai
*
nais
budais.
Čia
pakalbėsi-.gaidys;
jei
švelnus
ir
lygus
gus nuotykius pasakoja rymėnu rašytojas
kada ir kaip ją rasė. Ir juo giliau 1 seapie Maižių yra žydų melas,
—
vista.
Titas
Litviįus.
(
ncv
ę»
juo daugiau stebuklų. Ir vis tvirtesKaro
Gamybos
Tarybos
a
P
ie
te
P
a
^.S
a
tai ir kitos pasakos gali būt
melas. Visi stebuklai gali pirmininkas Neison pasakė n}mirn^- “ur?e ?T3 daugiau_
būt nieką® daugiau, kaip tikįlaikrašt’ninkų konferencijoj i43 praktikoje vartojami 11 Kaip nupenet kalakutus
lui
prasimanytos pasako s ki-New Yorke. kad šių metų ba- .n^'d3U ffahma jų pasigaBandymai parodė, kad • t
jokio kito tikėjimo nei nebu\o,
taip pasakius—melas.
landžio mėnesį Amerikoje 8’inbluždarius kalakutus į tamsią vietose atsitiko daugybė įvairiausių stebu
klų.
”
Pavyzdžiui,
kelių
kareivių
jiečių
ga-į^
31
P
t]
ktai
tikėjimas stebuklais,
—Na. o kaip tu, Maike. busią pastatyta 7,000 oriai-i Vienas būdas: 4 dalys ir ankštą vietą, jie nusipeni
aphnk atsitikdavo, buvo
vokuoji: yra ant svieto ste- vių.--------------------------------- kalifonijos arba rezino, 2 keturis kartus greičiau, ne lai pradėję šviesti. Sardinijoj vieno laite-j 3 ’ta<
lio.
kuris
tikrino
sargybinius,
savaime
už,
n
c
?
alT,
ta,
nes jos atmainomis u
būkit/ ar ne?
'--------------dalys nesūdytų avies taukų, gu būdami lauke. Tas aiški—Aš sakau, kad nėra.
Esmond, R. I.—Vietos au- kurių galima gauti mėsos narna tuo. kad nieko nema- sudegusi rankoje lazda. Juros pakraščiuo- reiškiniais, bet stebuklu. Buvo manoma,
—Maike. iu rong. Aš |.ats; dėjai buvo padavę War La- krautuvėj arba sugriebti tydami jie neri jaudina, o se atsiradę kažin kokių ugnelių, ant dviejų 1 kad ne savaime viskas darosi, bet saptmmačiau stebuklą. Sykį pyp- bor Boardui prašymą, kad nuo sriubos, ir 1 dalis bičių būdami ankštoj vietoj nega- kareivių skydų pasirodęs kraujo prakai- gomis jėgomis įsikišant, ir tos jėgos galinkę rūkydamas užsnūdau 11 kompanija pakeltų jiems al- vaško. Sutirpint ant leng- li judėti ir daug greičiau tas, žaibas nutrenkęs keliatą kareiviu. čios suardyti, pakeisti gamtos tvarką ir da
matau, kad šventas Liudvi gas. Labor Board reikalavi- vos ugnelės ir supilt į kokį tunka. Jie lesinami komais, Saulės dydis staiga regimai ėmęs mažėti. ryti iš jos ką norėdamos.
Prenestos mieste ėmė kristi iš dangaus ugnors indą su šaltu vandeniu, avižom, grykiais.
kas ateina su sierčiku ugnies mą atmetė.
Kaip atnaujinti pasenę
vaismedžiai.

(Bus

daugiau)

1

IŠ PREZIDENTO ROOSEVELTO
KELIONES Į MEKSIKĄ.

Penktas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. 18. Balandžio 28 d., 1913 in.
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Sprogimas Karo Dirbtuvėj

'

Skaitytoju Halsai. į aukos Amerikos lie-|
Balsas iŠ Škotijos.
z,

t

As

Gauta dar $132.50.
1,-r,

PAJIEŠKOJMAl

i Aš. Jonas Stravinskas, (Lietuvoj
niane vadindavo Stankevičiuku), padar j**škau Andriaus ir Petro Karpalavi-

ut‘i biamiejl. AS SUgalVOJ .^LT j^da Įplaukė
tinius auskarus, tuo talpu
jau
parašyti
keliatą
žodelių
~
‘
i.*,;'
„..„„l-m,. 1** ir Ąn£no Vlsau,sko" kur-ls c!“va"
J
r.
i. .
. SlOo SUIuOb. hui 1<A*> pcidUKOjO dunasi Lithkauskiu. V tsi is Suvalkijos,
du daibininkų organizacijų
I
JUS", mano rnyiimi 11
HSTTlCns aH*-1
Starauolės apskričio. Prienų apyiinT, ..
' .,
.,
atstovai sėdėjo apsivilkę
kės. Meldžiu jų pačių atsišaukti, arba
brangus p; ieteliai. Aš labai organizacijos:
Pereitą sąvaitę preziden- 4,
“„verauzėm.”
įtinančiųjų apie juos man pranešti
tas
Rooseveltas parake
J
_____
A. Strong,
(18)
cziaugiuoę, kad Keleivis
SLA 7-to apskričio auka,
*d£s’į: John
į°hl 16,
Thomaston, CtJeffersono Dienai pašvęstą Junglinis v.l«ijos buvo
mane vis dar tebelanko. La- atsiuntė A. Galinskas, $25. ............ x
kalbą ir niekam nepastebint likusios be prezidento.
bai malonu sužinoti kas da-. J. H. Alikonis. Chicago,
APSIVEDIMAI.
losi plačiam pasauly. Jūsų; III., auka. $2.
išvyko traukiniu apžiūrėti
Aš pajieškau sau draugo nuo 50
kariuomenės lavinimo sto- Peieitą sąvaitę, kad ir
paduodamos žinios labai
iki 00 metų amžiaus, bet turi būt
SLA 222 kp. Michigan farmerys
ir ne girtuoklis. Ir turi mo
vykias. Jis aplankė apie tu- trumpam laikui, Jungtinės
aiškios ir įdomios. Labai City, Ind., $10.
kėt draivyt troką. Tiktai tokie atsi
žiną valstijų. Sustojant trau- Valstijos buvo likusios be
gražiai tamstų prašau, kad
šaukit. kurie mylit ant fanuos gy-.
Ir aukojo šie SLA 222 kp. venti.
Rašykit šiuo adresu:
ils)kiniui Įvairiose vietose, jis prezidento. Jis buvo išvykęs
siuntinėtumet man “Kelei nariai:
M. B.,
R. 1. Box 75,
išlipdavo iš jo ir vykdavo i užsienin, būtent Meksikon.
vi” ir toliau, o aš atsilygin Petras ir Agota Lukaus
Reeds Ferrv N. II.
kareivių stovyklą automo- Vice-prezidento taipgi ne
siu. Dabar pinigus išsiųsti iš kai/$10
Petronelė Lamsargiene
bijom.
buvo, nes jis jau senai važičia labai sunku. Buvau nu Augustas ir Ona . Gvma- Užlaikau
visokių vaistų nuo rožių,
Pagaliau musų preziden- liejasi po Pietų Ameriką.
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
ėjęs i paštą ir norėjau, išsių'- lauskai. $10.
m
e-,- t - • o,,, Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį
tas užsuko ir Meksikon.
.
------ —
ti. bet liepė da palaukti.
Mat. IT Teofile Lasai $10. nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
Meksikos respublikos prezi- Dviejų revoliucijų veteranas
T/-ir»oo Dilio
nesveikumus, kreipkitės duosiu gerą
“Keleivio” laukiu ateinant JOlldS
Uitis, -po.
patarime ir busit patenkinti.
(-)
ne
aš
vienas.
I
aukia
ir
ma

<Jenta> Camacho priėmė p.
Avila Camacho (ištark:
Domininką* Šūkis. $5.
pet. lamsargiene
no kaimvnai. Perskaitęs aš Juozas Rupšis, $5.
Poo^eveltą labai karstai. Kamačo), Meksikos prezi1814 & w>ter su Philad«">hi*- «*•
jj paduodu jiems, tai jis ei Jonas Vamagis, 50 centu. į reikalingas partneris
Monterreyo mieste musų lentas yra rimtas ir tvirtas
na iš vienu rankų j kitas, kol
(Visa $55.50 suma at- I drapanų valymo, prosymo ir taiprezidentui buvo įskeltas valstybės vadas, dviejų divi<ai --"iiflihi Dnilcrplic nm'ėtil ■ '
AI ž T ,
symo biznį. Atsišaukit tik tokie, ką
didelis banketas, kurio me- džiujų revoliucijų veteray.1 . 7,. * r , ,, naiei0 Siuntė Matt. Lasas.)
galit mašinom taisyt ir prosyt draNT T
panas. Jnešt reikia $1000; mokėt gali išsirašyti, bet dabar nega
tu abudu prezidentai paša- nas jįs gajį skaityt francuLlizabetn, N. J., komite- Įima ir po truputį. M. Arman <18!
li,
tai
laukia,
kol
karas
pasi
kė per radiją kalbas. Pirmu- zjgjįai j,, angliškai, bet kal
tas paskyrė pelną, likusi 2D21 S. Washington avė..
1
, _
•* I
Sa?iaaw Ali.-h 1
baigs. Visi nori ir laukia-i r.uo 1 nepriklausomybes
tinis kalbėjo Meksikos prenegali. Banketo metu jis
mi“Keleivio,” nes jis labai aiš " nėjimo. Atsiuntė kun. J. Sizidentas. Kalbėdamas įspa- pasakė kalbą
ispaniškai,
FARM
A parsiduoda.
karma
kiai
viską aprašo.
niškai, Jisai pasveikino p. leksika turi 19,000,000 gymonaitlS $50
I 50 akrų žemės parsiduoda su gy
vuliais ar be gyvulių. Žemė gera ir
Linkiu jums geros laimės VlSO $132.50.
Booseveltą ir išreiškė dide- ventojų ir užima 763.941
gražioj vietoj. Rašykit:
(18)
jūsų darbuotei ir pasilieku,. Pirmiau buvo paskelbta
li džiaugsmą, kurį jaučianti keturkampių mylių plotą.
R *’‘lham Meskauskas,
Corry, Pa.
su pagarba.
visa Meksika susilaukus to
$1,461.57.
----- ---------------kio žymaus svečio. Geogra-Į JUGOSLAVIJOS PAT
William RusselI,
II - 104? —
Iki 1943 m. balandžio IX
loį;reikalingi
ReikahnKas vyrai ir MOTERIS
fine šiųdviejų kraštų padė RIOTU ARMUA LAU
Colderbank, Scotland. d/^o^l^kr'$L^4.0^
ir geras kriautis yra tokia, sako Camacho.
----------------į
, čius. Reikalinga švari moteris už
KIA SIGNALO.
kad jie sudaro natūralų til
LEOPOLD STOKOWSKIS
Visiems aukotojams reiš- siuvėja. Dirbt
pageidaujama
kad butų
7 dienas per sąvaitįc
tą, kuris jungia abidvi šių Gen. Michailovič pasiruo
ŽADA STATYTI BACE- kiame nuoširdžią padėką.
Mokestis gera. Švariai moteriškei
geras gyvenimas. Neturi būt jaunes
kontinentų kultinas — loti šęs visuotinai ofensyvai.
VIČIAUS SIMFONIJĄ. į Amerikos Lietuvių Taryba. nė
kaip 16 metų ir nesenesne 55 nicnų ir anglosaksų. Ir iis už
Iš Londono pranešama,
tų. Rašykit taip:
.........
_
.................
__
.......
NORI
DARBO
FLORIDOJ
ANT
Prieš kuli **'**"r
laiką kompozi-'
Brockton Shoe Repairing.
•-'""i'““* ! FARMU- Apysenis žmogus, turėjęs
tikrino prezidentą Roose- kad Jugoslavijos patriotų
Main
st.,
Oxford, Mass.
toriUS
V
ytHUtaS
Bacevičius
savo
farmukę,
norėtų
gauti
darbo
veltą, kad Meksika dirbs iš- vadas gen. Draža Michailo- Vienoj karo reikmenų dirbtuvėj New Yorke Įvyko Įtarti
gavo
laiška
nuox °garsaus , AP*5 lietuvį *a™er> Jior'd°jvien su Jungtinėmis Valsti- vič su savo armija laukia tik nas sprogimas ir kilo gaisras, ši nuotrauka parodo apardy
°
j- •
,
ir negeria. Sutiktų dirbti ir uz dyką.
meriKOS dingento Leopoldo tik už pavalgymą, kad tik butų šil
jomis ginant demokratijos signalo, kada pradėti visuo- tą namą ir išneštus langus. Ugniagesiai ant kopėčių ge
TIKRAI GERI
tame krašte. Gali rašyt lietuviškai ar
Stokowskio, kuris prašė jį angliškai.
idealus.
tiną ofensyvą prieš okupan- sina ugnį.
Adresas: Charles Bentia,
PREPARATAI
Prezidentas Rooseveltas tus. Kaip tik aliantai pra- - ------------------------------------------------------------------- - atsiųsti jam savo simfoninių % W. Hiner, R. D. 2, Alhance, Ohio.
veikalų partitūras susipaži
padėkojo už toki svetingą dės Balkanų invaziją, jo vaALEXANDER’S
Reikalingas Duonkepis
nimui. Iš dešimties pasiųstų Kad
priėmimą ir pažymėjo, kad dovaujama jugoslavų armiCASTILE
OLIVE OIL
mokėtų kepti juodą ruginę
iČiaUS
partitūrų
Stoduoną
ir
Bace\
■
keikus.
Atsišaukit
į
(19)
•
i
Ašies valstybių agresija ja tuoj puls Balkanų okuSHAMPOO
National Corp.
i {
....
kowskis pasirinko jo Karo 68 Lithuanian
prieš Jungtines Valstijas ir pantus iš vidaus. Dabar jo
Holly st.,
Lawrence, Mass.
j Padarytas iš tikroSimfoniją (War Sympho- ____________________________________ j ♦ io Castile muilo.
ŠVEDIJA.
VOKIETIJA.
Meksika da labiau šias dvi vadovaujami četnikai yra
ny),
parašytą Buenos Aires
Sveikata—Brangiausis
} SeiSaSs h-plS££
respublikas suartino. Dėl paskirstyti nedideliais bū
Hitleris vėl nepasirodė.— Prekyba su naciais.—An- 1940 metais, kad niekur neTurtas.
us kitus nešvarutos agresijos Meksika irgi riais ir slapstosi kalnuo-e. Pereitą sąvaitę Vokietijos giijjos parlamentas buvo
grotą. Stokowski norėjo šią SVEIKATA LIGONIAMS i odą. 50c. už bonką.
yra apskelbus fašistams ka- Gyventojai pristato jiems naciai šventė Hitlerio gira- painformuotas, kart Švedija Jtafį^jį'įreitu
jajkū'įlsto’
Pamokins būt Sveikais.
rą. Šitas karas bus musų lai- maisto, o anglų orlaiviai ir tądien,. Jam sukako
[ ALEXANDER’S HAIR
sukako 54
a4 me• x_x..x:
me- veda
veda su
su naciais
naciais nrekvba.
prekybą, bet
bet xty—
y •ir ___________
pareikalavo pristatyti
Gydymas
visokių
ligų
šaknimis.
metas ir ateitis bus geresne subiTiarinos priveža ginklų
REFRESHING TONIC
Miestuose buvo įsKaoI- Ji pani-ied* '
o: festri, partijas. Deja. or- Augmeni ois. Žievėmis, žiedais. S' k- Aliejų
ir Odą Gydančio Vaistų
kaip Meksikai, taip ir Jung- ir amunicijos. Kaip tik bus tai.
lomis
ir
Lapais.
Joje
telpa
311
vardo
netos vėliavos su svastiko- vien tik civilinio pobūdžio kcstro partij„ nėra ne5
Mišinys. Pažymėtina gytiaolė dėl
augalą lietuviškai, angliškai
tinėms Valstijoms. Meksi- duotas signalas, visi tie bu mis. buvo sakomos karingos prekes, kaime medžiaga is-ačvmac ii n«»titnww du.iž visokių
plaukų šaknims ir Odos gydymui.
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias
gydo
kaip reiKia
reikia vanori
vartoti J 30 centų už bonką.
kos ir Jungtinių Valstijų riai pradės veikti pagal vie- n»MkHlbf,5
ir cntvėmb nikU
m-i
Km ti nnit
P<*»«IUIO3 daug litras
MKas ^,
QO ,irr Ka)p
piaKalOO. 11 galvenų, .et IK..
rateli amą. jva.p ri-ll l<ainuoja (apie $300). Tad fUrašau iš Kanados štampu nesiusti I Pasižymi savo genimu. Prisiunprezidentai lankysis vienas ną planą.
• čiam per Paštą į visas dalis Su- į
ciojo kariški paradai. Bet mn
ralė t nsaiis.
Švedija negali G
1nl<nwC;L-i
c-į v^ik-nln Kanados doleris dabar tik 80 centu.)
yk^jikrti
-MOKOUSK1
gaieb SI Veikalą Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus
{ vienytų Valstijų.
pas kitą vis dažniau ir dažMaskvos agentai šmeižia pats Hitleris niekur nepasi
DUO LO dlSudKyll.
pastatvti
tik
rudeni.
geriausia siųsti Money Orderiu, arba
niau. kaip geras kaimynas gen.
Michailovičą
kaip rodė. Buvo skelbiama, kad
ALEXANDER’S CO.
------------* T>
—
,
x • Popierinį dolerį laiške. Adresas: (-' 5
| 414 W. BROADWAY
Bacevičius sako šiuo atsipaul Mikalauskas
lankosi pas kitą gerą kai- “Hitlerio agentą” ir “fašis- jis esąs “kažin kur karo
NORVEGIJA.
SOUTH BOSTON, MASS. J
tikimu išgyvenęs laimę ir 140 Athens Street.
myną.
tu talkininką,” nes jis stoja fronte.” Kai andai Vokieti
SO. BOSTON. MASS
Kvislingas pas Hitlerį.— kartu tragediją, nes, jei dėl
Daugeliui p. Roosevelto už nepriklausomos Jugosla- joj buvo švenčiamas nacių
kad Vid_ bl0?ų g>’venimo sąlygų’jam
kalba iš Meksikos buvo tik- vijos atstatymą ir nenori partij;;vjubiYė>;*Tų
Quisling. Norvegijos pačiam teks per keiks mėneras siurpryzą?, nes jo eks- turėti nieko bendra su ko- ris” irgi niekur savo snukio
XXX ALE IR STOCK ALE
kursija Į užsieni mažai kam munistais. Gen. Michailovič neparodė. Todėl užsienv fašistų vadas, išvykęs Į «ĮUs kopijuoti orkestro parIŠ KRANO IR DONKON Iš
su Hitleriu L jas dėl 120 orkestro dalybuvo žinoma.
sako. kad tai yra paprasta piadėjo sklisti apie ji viso- i Bercntesgadeną
Berchtesgadene
ta
i
jis
turės
laikinai
at--------Maskvos taktika: šmeišti kie gandai: vieni sake, kad Pįimaųu. Deicniesgaaviie . ‘
,
pnprnUi n^lino
ii
iš
vaHitleris
vedąs
konferencijas
sisveikmti
su
pianu
ir
konDeimantai su “ovtrauzėm.” tuos “fašistais.” kurie nori generolai
pašalino ji iš va
Koresp.
Associated Press korės- įutjaisci nuo fašizmo ir nuo dorybės; kiti spėjo kad jis su visais savo bernais iš oku- certine kaijeia.
puotų
šalių.
Ir
tuo
pačiu
pondentas sako, kad Mon- bolševizmo.
bus jau nusišovęs po Stalin
laiku skelbiama, kad jis KAVA ATEINA TRAU
teiTeyo bankete, kur Meksi REIKIA DAUGIAU “KE- grado katastrofos, o da kiti ežąs
KINIAIS.
“kažkur karo fronte.”
teigė, kad jis iš proto išėjęs.
kos prezidentas vaišino mū
REČIUKU.”
Ir kai vėliau per Berlyno ra Pirkit Karo Bondsus ir Štam Kainų administracija pra
siški prezidentą, maišėsi
deimantai su "overauzėm.”
Amerikos “beibių” derlius diją buvo paskelbta neva pas. Kas sąvaitę įdėkit Į juos neša, kad kava iš Centralinės
Mat. Meksika demokratinė pasidarė toks didelis, kad Hitlerio prakalba, daug kas nemažiau kaip desimtą savo Amerikos dabar ateina trau
kiniais per Meksiką. Pirma
šalis. Daug svečių buvo ap- Karo Gamybos Taryba buvo sakė, kad tai buvusi ne jo uždarbio dali.
Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško
ją
atveždavo laivai.
paties
prakalba.
Įdomu,
kad
sirengę kasdieniškom dra- priversta duoti leidimą pagaalaus XXX arba Stock Ale. Yra visų mėgiamas ir tikrai
panom. Kartu su preziden- minti iki birželio pabaigos per savo gimtadieni jis irgi
nepasirodė.
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
tais sėdėjo prie stalų ir dar- 316.620 vienaviečių vežimubo žmonės. Ir todėl korės- kų ir 5.827 dviviečius. Turkite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.
TURKIJA.
pondentas pastebi Įdomių būt nereikia nei aiškinti, kad
kontrastų. Meksikos prezi- dviviečiai “kerečiukai” reiPadarė prekybos sutartį Bus rodomi paveikslai iš Biblijos, nuo Pirmo žmogaus Adomo iki
dento žmona turėjo deiman- kalinei dvynukams.
su Vokietija. — Sutartis yra Jėzaus Kristaus gyvenimo laikų — lietuvių kalboje, kiekvieną
komercinio pobūdžio. Abi utarninką, s-tą valandą vakaro
81 LAFAYETTE S T..
TELEFONAS
dvi pasirašiusios šalys pasi
Nacių Propaganda
WORCESTER. MASS.
Po antrašu: BETHEDEN BAPTIST CHURCH,
W ore e*ter—5-4334
žada nupirkti per metus
Chateau & Juniata Street.
apie $30,900.000 vertės vie
BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road,
Pittsburgh,
Pa.. (North Side)
na kitos produktų.

Ekskursija negarsinta ir
mažai keno pastebėta.

t

IŠ Plataus Pasaulio.

SVARBIOS PASKAITOS SO PAVEIKSLAIS

BROCKERT BREWING C0., Ine.

Kviečiam

valios lietuvius atsilankyti ir pamatyt jiaveikslus.

AR ŽIN*’
FRANCUZIJA.
no Krista’'??-amokclas apie
Tikisi invazijos. — Vi- ar žinai. '—4 i’-;
laikui

s.ems vyrams tarp 16 ir 50
metų amžiaus Įsakyta pasi
traukti už 30 mylių nuo Vi
duržemio Juros pakraščio.
Galimas esąs daiktas, kad
greitu laiku visi franeuzai
gyventojai busią iš šitos zo
nos pašalinti. Naciai tikisi
tenai aliantų invazijos ir bi
josi, kad fiancuzai gali sto.i
aliantų pusėj.
'
VATIKANAS.
_

.

. ...

Popiežiaus laiškas rusam*,

Nr.ciai platina šį paveikslėlį neitralėse šalyse, kad Įrodyti
savo “žmoniškumą.” Padėtas po vaizdeliu paaiškinimas
sako. kad nacių kareivis čia duoda ugnies suimtam ang
lui nžsirukvt cigaretn.

1

—Popiežius transliavo Rusijos žmonėms savo laišką
rusų kalboj, ragindamas iusus melstis ir prašyti Dievo
taikos. Bet bėda. kad kaia
veda ne Dievas, o Hitleris.

South Boston, Mass.

TeL SOUtb Bo«ton 2271.

amžinas kančias buvo atraitas 250 metais

žmonės tikėjo, ka<l aljra už nuodėmes yra i
R -n. 6:23.
oomežius Grigalius išrado Šveistainę arba Cyščių,—“Jam 1
tai buvo anreikšta sapne”...
AR ŽINAI. :'i pranašas Jereminas sako, “kas turi sapnus, tenasakoja sap
ne®. n ta- ’uri Dievo žodį. teapsa’-o Dievo žodį.” Jer. 28:16. 28.
AR ŽINAI
' numirėliai yra numirusiais, ir jų sielos neuyvos. — Sai.
mok. 9 ’. 16; Ap. Dar. 3:23; Jok. 5:10, 2f>.
AR ŽINAI.
ari. įkėlimas is numirusių yra iralima<. Jon. 5:28, 2:>.
AR ŽINAI.
užtenka vietos prisikėlusioms milijonam.-.
AR ŽINAI ka i mes dabar gyvenamo svieto pabaigoje.—Mat. 24:3.
AR ŽINAI.
karalystės šio svieto gaišta su didžiu trenksmu. Dan 2:11.
Karalystė Dievo jau visiškai prisiartino.—Lok. 21:31.
AR ŽINAI.
AR ŽINAI. ari prasideda didysis pasaulio grįžtraetis arba atitaisymas. —
21.
A p. ria ■
JEIGU M /j\\|. tai pali lengvai dasižinoti at-slankydamas j aukščiau
minėt::-j pakaitas.
. paaiškės jvsų Biblija, kurią turite namie--galėsite studijuou tą garbingą šventknyge. O jeigu neturte, tai galite gauti
ant iminėtu p - a tų. Lar turime už garbę pranešti jums apie naują knygų.
kuri tik ką ,■ n ię spaudos po antgalviu: "'Dievas ir Protas."’ Ta knygelė
klausimus ir daug kitų Biblijos paslapčių. Stebėtinas
^^,1 n:: tus
patarėjas ir pagelbininkas kiekvienam ž.nogui jieškani i
gėlę galėsite įsigyti ant minėtų paskaitų.
čiam
n atailankyti i minėtas paskaitas—o bukite užtikrinti, kad
Toaėikvi įnirti
ir visokiu laidu aprūpinti.
(1*0
" ‘iVakt
(i. I . Vanagas.
Rengia ir Kviečia
s\. KAslD I A Ki N ĖI OJ\l.
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Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”,

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chicagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—3&00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
I

1739 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

SuilpatinimuI kopiją patiųtitM rtliitk

fie&as Poslapis

No. 18. Balandžio 28 d^ 1943 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Moterims Pasiskaityt

lr Armijoj Moterys Nori Būt Gražios

Al SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

__ i
DAINŲ ATSIRADIMAS. teko pergy venti tokių kū
Kas prikalbins “Keleiviai’' naują skaitytoją metams ir priLaukinis žmogus dirba mučių jomarkai. Tai buvo!
s
us
$2.50, tam -Keleivis” duos $1.50 vertės knygą dovanu.
sunkų darbą, kitur muša okiuose namuose, km- gy
!>. pas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
buomu (vėlesniais laikais vena po 6 šeimas, čia tos kū
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kala kuju),- dar kitur mėto mutės keldavo visokias or
kiam
atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pagijas,
kurios
rimtesnėm
be•
akmenis, — ir ta viską da
riri:
ks.te
už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.
rant, iš burnos jis išleidžia jalo ikirėjo. Pareikalavus,
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
įvairius balsus, panašiu* i kad anos užsilaikytų ramiai, Į
.os
atsakė
taip.
kad
butų
tuos girių kiitėjo balsus, ku
AR BUVO VISUOTINAS
KURGI VISA TAI NYKSTA?
riuos pastarieji išduoda me jėda laikrašty tai minėti. į
•
V
ANAS?
kur i.yksta visi ;.e luoiai, .,uri.
džias keitant. Tų balsų iš Negana kad jos pačios taip
leidimas laukiniam žmogui nekultūringai elgėsi, bet dar
palengvina jo darbą ir ma ir savo vaikus siundė ata
Kama ..................................... 3<*e.
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
žina jo energijos išeikvoji kuoti tas. kurios norėjo ra- Į
.kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu,.
D »
AI
mybės.
mą. Indijos tavorų nešioto
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti?
JLES Ut S1KA11 ri.MAI.
Mainosi laikai, keičiasi ’
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą
šipj knygoj telpa 23 gražios eilės,
jai tvirtina, jog jie stačia
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- daugybė straipsnių, juokų ir tt. _
ir
musų
moterėlių
papročiai.
negali dirbti neišleidžiant
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
~
savo charakteriškų šukavi Dabar mes kitaip elgiamės.
ir kitų veislių žmones? Šitie ir šim- BIBLIJA SATYROJE,
Jei
tik
išgirstame
kad
viena
mų: Han! han! Sunkų dal
tai kitų klausimų, j kuriuos nešąli
Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą »os
‘‘šlovę nuplėšė,’’ tai;
atsakyti jotis kunigas, yra nuolaidai knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
bą pabaigus, pasilsio laike, antrai
ir aiškia: išdėstyti _ šitam veikale. 379 puikiais paveikslais, perstatc.ntankiai gana ilgo ir pu-iau :uoj sušaukiam akis Į aki iri
Knyjra be sralo Įdomi. Kas žodis—tai
įvairius nuotikius nuo prieš mifaktas; kas sakinys—tai naujas ku- tvėrimo pasaulio iki užgimimo
už
Krisapsnūdusio, darbininkas at egul išsiaiškina. Kaip rei
nigų argumentas griūva. Mokslas ir taus. įgijęs šia knveą niekas nesig -iMoterų
organizacija
Įrengė
viename
New
Yorko
viešbučių
-grožio
centrą,
”
kur
armijoj
dą
teisintis,
tai
per
grau-j
nuo pradžios iki galo.
simena savo šukavimus iš
$1.10
lės. 3S2 puslapiai. Kaina
Kaina .............................................. 25c
ir laivyne tarnaujančios moterys ateina pasidabinti. ši nuotrauka parodo keliatą tokių mokslas
leistas laike darbo, ir daba džias ašarėles negali nei žo-i
"karžygių" sėdint prieš veidrodžius ir dažant savą lupas ir veidus.
LIETUV1Ų ŠEIMYNOS ISTO GYVENO?
rI v
B0<IAI
jis su dideliu smagumu at ižių ištarti. Mes taip dabar
kamuojamės,
kol
Įvyks
kita
RIJA
JUŠKEVIČIAUS
kartoja, pats save pamėg
Biblija sako, kad pirmutiniai žn oĮVAIRUS PATARIMAI. Į pusėtinai sūri. nes kaip atauš,• DAINOSE.
YVILLKIE PRADĖJO
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas R"?u
džiodamas. Šie atkartoti šu permaina.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu visai atmeta. Mokslas mano, kaa
Bridgewaterietė.
REKLAMUOTIS.
Skalbiant vilnoniu* dra Į tai sūrumas nejaučiamas.
kavimai lieka šiek-tiek iš
viai
gyveno, tai perskaityk šitą kny žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Kad
košeliena
išeitų
tvirta,
gą.
lš
jos sužinosi, kad vyrai turėj- knyga parodo, kodėl taip manoj ta.
tęsti: sukautojas gi maino imnei-'rni^iii mcpa
VYendeU VCilikie parašė bužius. niekados netrinkit nereikia perdaug vandens dėti. daug pačių,
o žmonos po kelis vyrus Labai įdomus ir pamokinantis
apie
kelionę po ant lentos arba mašinoj, tik
balsą ir intonaciją. — tai KUUEL 1 ŪKIŲ NtrALabai
užimanti
kny - skaitymas. Kaina ........................ 25c.
Vanduo maistingumo vistiek Su paveikslais.ir pamokinanti
Kaina .... 50c
garsiau, tai povaliau bešū
’ pasauli. Jisai atpasakoja rankom gerai išspaudykit nepadidina, tik be reikalo vietą Iį ga.
Audeklo apdaruose ............ ... ?5c. LIETUVOS RESPUBLIKOS
kaudamas. Veikiausiai tie Man rodos, kad jei vyras daugelį detalių apie jo 49 šiltam, meluotam vandeny,
BYLA DETROITO KATALI- ISTORIJA.
šukavimai surišti su sunkiu moteriai atiduoda pėdę ir dienų kelionę, kurioje jis iš- Keli šaukštai glicerino, įpil- užima.
Šitas veikalas parodo, kaip r no
KŲ SU SOCIALISTAIS.
1905 metu revoliucinės Lietuvos spė
darbu ir davė dainoms pra nežiuri ką ji su pinigais daro Į važinėjo 31,000 mylių ir ap- ti I paskutinį vandenį, pada- KIMŠTI “PORKCAPSAI.“
Dalijant Detroito lietuvių socialis kos vedė kovą su caro valdžia ir k lip
džią. Toks žmonių dainavi ir kur važiuoja, tai jis ja lankė svarbiausius karo lau !.vs vilnonius užsiklojimo 2 puodukai duonos trupiniu. tams
plakatas netoli nuo bažnyčios. tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
mas savo ypatybėmis skiria pilnai pasitiki ir su viskuom, kus.
“blanketus” taip kaip nau- , smalkiai sopiausias svoKg
si, padėkim, nuo paukščių ką ji daro sutinka ir nesi“Kuomet aš sakau, kad juseonas.
Hslai iškas
kuri buvo apskelbta repubiika. ‘SJa?:
’
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi didelis spalvuotas žemlapis Pridė'as
giedojimo.
parodo
priešina, šiandien jau sunku taika turėtų būti pagrista
Auksuotus paveikslu rė-1 2 šaukštai svieisto.
teismo rekordais ir liudininkų
nepriklausomos Lietuvos
Taip aiškina žmonių dai -asti taip nuskriaustų vyrų J pasauliniu pagrindu, tai rei- ml„ rai:ma mlvnlvt Atokiu! 1 šaukštas smulkiai supiaus- sais
parodymais. Kaina ............
25e. atsteigtos
rubežius ir kaip šalis yra padalyto į
nų atsiradimą K. Bucher. Ir kaip Žinanti rašo.
Tai yra vienatinė knyga,
škia. kad ji turi apimti visą Hudu-suslaoint šaltam van- t>'to žalio
arba P«truško. SOCIALIZMAS IR RELIGIJA apskričius
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos ResL'nntin.nt.,;
F -- ’
— smulkiai SUpiaUSištikro. senovės dainose
Labai įdomi knygutė šituo svarbi i publika, čia telpa visi svarbesni doklausimu. Ją turėtų perskaityti kiek - kumentai: Steigiamojo Seimo n ata
mes randam daug atkartoji
kas katalikas ir socialistas. Paras? rimai, taikos sutartis su bolševikais,
mų, tai atskirų šauksmų
E- Vandervelae, vertė Vardunas.
sutartis su latviais, aprašymas vist,
.
...
,
..
ai-tai
i
r
lengvai
sukant
pereiti*
1
šaukštukas
druskos,
Kaina ............................................. 10c mūšių su lenkais ir tt. Yra ta-' ne
(ai! oi! u-lu!). tai atskirų s jo atima visą pėdę, sau į mačiau, iš oro. Anglija n npr
manantna!
6
storai
atpjauti
“
porkčapiin
r ii c ai
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuria
žodžių, tai atskirų sakinių
SItLU?' KALBAI.
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
Puiki kr.yga, daugybė labai graži j iš vidaus. Kama ........................ Sl.Ofl
ir net ištisų posmų. Beveik
pirginti svieste svogūną, eilių ir dainų. Daug gražių, spaivuc- . . .. o«t>zao
.■
visos liaudies dainos su pa
tų paveikslų. Popjera gera ir spaudi OZlAN BAMBOS SPYČlAl.
žalią
pipirą
arba
petruška
salierą
druska ir duonos ?ra.žl- Parašė J. B. Smelstorius, 221
ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
našiais atsikartojimais, pri-J as su tokia gyvena. Kasgi uanas ir nana> lig uatv>.
nereikia.
ką,
salierą,
arUSKą
ir
uuono.
puslapių. Popieros apdarais .. $1.0) gu Amerikoj munšaino. Šioje knvgoklauso prie seniausių dainų, jį gali priversti taip mote- Ir jokioj pasaulio dalyje ne____
, trupinius, ir tiek vandens, kadi-Audimo apdarais ....................... $1.51 je telpa net 72 “Džian Bambos spyGrosse dainų atsiradimą -jaj vergauti? Nuo tokios gali būti taikos, kol jo? neišpiakti
skystą
gerai viską isi!i<u»iu»
išmaišius butų
DĖLKO lULUUA
REIKIA z.n«.rv»vi
ŽMOGUI tiški
—
Norint išploivui onjfov^ Jj^rai
uuvų tiršm.'- utLnu
straipsniukai ir juokai. humor.sAntra
išaiškina kitonisKu duou. kaip Žinanti aprašė, jis bus visose pasaulio dalyse.” Smetoną, reikia įdėti Į du;ta košė. Tuomet įskelti paplokš- GERT IR VALGYT?
pagtrir.ta feš<fe. Kakta .....
Padėkim, koks nors žmogus lengvai gautų divorsą.
P Willkip vėl i«vvk<T? i puoduku Slftetonos
vieną! čiai kiekvieną "porkčapsą” iki Valgyt ir gert reikia dėl to, kai APIE DIEVĄ, VELNIĄ
patėmijo gražų paukšti ir Jei vyras su moteria suti- tolimas šąli* tęrti savo ctu- šaukštą želiatinos. Želiatiną; kaulo ir tarpan prikimšti pada-dėl k^ro’ri^Dė’ko
DANGŲ IR PRAGARĄ,
suriko: Koks gražus paukš <ime gyvena, jai pėdę ari- Gdiias pasaulio Karo
karo metu.
reikia
ištirpyti
šaukšte
karšrytos
košės.
Sudėti
į
keptuve.
Įm.oo.^u.;ir
*----- ~-z—~~ .— 'y.77
, žiau?
duoda
dauriau spėką, kitas mr- . . -- v .
tukas ! Toliaus ta? pats žmo luoda ir kur ji tik non ją is-• J
to vandens, o kai ataus,
karšto
vandens kad appėko žmogui ™km cukrau.-;, ingersoias. Kam* ......... .
20c.
ataus, su
su- Įpilti
Įpilti
karšto
apįį
gus, tuos savo žodžius pra ’eidžia. tai beabejo jis ją Jo knyga, "One World, ’ pilti į smetoną.
semtu dugną, ir kepti karštame ■
jĮ
J" MONOLOGAI IR
deda atkartoti ir skarduoti, myli ir užuojautos nuo Ži- pareiškia įsitikinimą, kad
----- .
i pečiuje.
mus^prasAflru^'iį'šbs
knygnt&C
DEKLAMACIJOS.
pokariniam pasaulyje nega- Muilinas vanduo labai ge- Į
--------------Parašė o-ra? c-mm. Kaina .. isc. Šioje knygoje telpa daugybė nau
ir paprastai, žodžiai, po tru □ančių nejieško.
jų, labai gražių ir juokingų monolo
Mačiusiai Prie-; SVEIKATA.
putį lieka dainele. Beto,
~Daug .........
Man rodos, kad tai gry lės būti taip vadinamų “jv- ras gėlėms laistyt. Jis netikgų ir deklamacijų. Visokios temos:
_______
_
_ kelias j darbininkiškos, revoliucionieriškos,
Grosse nesutinka su Spen- nas pavydas iš Žinančios nior partners.’’ Jis prašo suteikia gėlėms maisto, bet progos išspausdinsime.
Arba tiesos _
ir trumpas
tautiškos, humoristiškos
humoristiškos ir
ir įais
laisvamair dva- išnaikina da ir augalu
ute- * Vargo
Bitei. — Prie rpro- mijos,
•‘▼ėikatą.fiziologijos
Pamatinėsir žinios
iš anatri tautiškos,
ceriu ir atmeta Spencerio pusės. Ji pyksta kad kitos vienine-umo
Vieliniu UJU v tiksluose
uiruiuuoc u u ve.
o -r
?.
hvgienos. Si- makos. Visos skambios, visos geros.
Tnon+u-.
J-mrvw.
IPS
gr()«
p
a
J
Sunaudosime.
o
I
r—
:x:..
—
Tmt-o
taisė Dr. A. L. Graičiunas. Chicago, Tinka visokiems apvaikščiojimams,
daleidimą, kad daina paei moka gerai gyventi, gražiai šioje Jungtinių Tautų tarpe. les.
III., 1911 m., 339 pusi. Brutuose
baliams, koncertams ir tt. Antra pana iš sujudinto ir įsikarščia oasipuošti, šen ten nuva- Jis tiki. kad Amerika va:
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50 gerinta laida. Kaina.................... 25c.
vusio žmogaus kalbos, ir jis žiuoti ir dar susitaupyti at- dins svarbią rolę po karo.
APIE VALGIUS.
JUOKAI.
SOČIAIJZMO TEORIJA.
MATERIALISTIŠKAS
primena, kad laukinių žmo eičiai. Ne visos tą Įstengia
tfMj
JUMORAS.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
ISTORIJOS SUPRATIMAS. faktais
“Amerika turi pasirinkti VALGYKIM KOšELIENĄ.
parado, kaip iki šiol keitėsi
nių daina labai skiriasi nuo padalyti, nes jos nemoka
vieną
iš
trijų
rolių
po
šio
ka,
*j
>
u
•
Paryžiuje
naciai
nusivedė
du
Si knygelė aiškina proletariato f.- draugijos formos, ir kodėl turės būti
mu-iškės. Vienok, nereikia kaip gyventi.
-tv-azvi;., ;
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c.
to,” sako jisai. “Arba siauru M“st° kn>'*u«’
ztdeliu
Į
žudymo
Meta.
Viena?
gimdo pasaulyje įvairiausius nuotužmiršti nei dainos progre Tie. kurie viens prie kito nacionalizmą, kuris pražv-nu2“ ra“doniJ
’merktuiu
klaupiakius, tai perskaityk šita knygele. PAPARČIO ŽIEDAS.
j , musų pačiu laisvę; ar- nuos
galima. nusipirkti ....
mėsos, na
savimo. Pagaliau, reikia at nuolatos tupi, viens kitą dvtu
1
TT
•
.
• Kalba laba« Irštva
protauIr keturios kitos apysakos- (11 NsT
.,
-Ką JUS manot su mumis jantieTns darbininkamsKnyga
neanfcailydinti V>r£
siminti, kad daina galėjo saugoja ir dažnai barasi, . 7 ,
•
-iU
z
švara
jautienos
ar
šviežios
darvti?
Šaudvsit?
nuojama Kama .......................... Z&c.
Klaida; (4) Korekta. Jose nuroba
tarptautini
imperializmą,
....
•
j
*•
o
užgimti iš atskirų šauksmų nėra laimingesni. Nėra di ,kuris
• reikštų
-i
1 • kiaulienos reikia duoti 8 po m- -Se. ne šaudv.im. bet kar. KUNIGŲ CELIBATAS.
paaukavimą
SS*pfeSS!°Kk»^U'“..i.’5fe
rr šukavimų, kad tais lai- desnės nelaimės jei tarp po kitu tautu laisvės: arba to- ‘"s” ° žm-vos gauna ją iš viso
—atsake
nacis.stuktelėjo
. pir-1 jgajg^jnta
popiežSar'ktmiS^™si5«^>j»
””S: ŽEMAITĖS RAŠTAI KARES
kaisj kada narinės (skieme ros nėra ,pasitikėjimo,
...
, jei kio pasaulio, kuriame bu3 t>k 16 per sjva.tę. Talgl v« t.s irn.
Antras
žydelis
visa jų bepatystės istorija, mftt'
ninės) kalbos dar nebuvo. viens paskui kitą nuolatos;
progos kiekvienai 2 svaru mesos te«alima nus> mam į pašone ir sako: ;
pasekmės ir doriškas dvasiškijos
ūSai. Esu tikras, kad Ame Pirktišiaušia taš kai;
‘
v
nupuolimas. š:ą knyga turėtų perLietuvos Šelpimo Fondo leidinys.
Reikia atsiminti, kad ir kal seka ir daboja.
Matai.
Mauške.
ar
aš
tau
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Su rašytojos paveikslu, 126 puslsba po truputi plėtojosi iš
iaii UnA H it Uri a iau nebe Jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- piai. Kaina ..................................... 50c.
Rinkos žmonės didžiumoje “1^.
iau, Kati Miuens jau neoe- terįs< dukt(>rįs ir mylimosios nepapaprastų balsų
pultų į tokią kunigų globa. Farašė ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI,
niui
kun. Ceo. Towr?end Fnx, D D... soArba kaip tėvų vartojami svaigilietuvino Ferdinand de Samogitia.
....
nnmieji gėrimai atsiliepia
jų vai
su
BIZNIšKAL
Kaina ............................................ 25c. kams. Kas yra arba tikisi kada nors
laiko
kūdikių tėvais, būtinai turėtų
,.
j --- -— —i- pulke buvo ka- |ę.\jp SFNOVeS žMONfiS būti
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.
džiai — skiemenys susilie ir svarus, ir jo? pačios sva-j
jeigu jau iš kalno g^’ P.!, ,
...
Jeivis Ickus, kuris labai narsiai fSIVAizDI’ODAVO ŽEMĘ. ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
jo ilgainiui Į žodžius, ir tuo rios ir visuomet gerai atro- pradėj0 reklamuotis.
į.
,ta,p
da
>kams
s
n
*
’
.
P?"
P^ielgė laike vokiečių atakos.į Labai įdomų, Penovė» filosofų dakeliu kalba atsirado. Jeigu do. Jos taipgi suranda laiko_________ _____________ tartina moterims pirkti kiaulių pu]bo vadas nas i šaukė ii ir sa- leidimai apie žemės išvaizdą. Antra “Žemė ir žmegus” yra labai pamo
= kojas, jeigu ju galima gauti,
ir ,n.
j}
.a ;k
Halis :.m: rtšrirkščio Mok- kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
daina atsirado da prieš skie ir visuomeninei veiklai or J----- ----- ~
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip
— alas arba Kaip Atsirado Kalbon.
jis kovojo su gamta ir kaip civilizaki R TIE JAUSMAI?
virti iš jų košeliena. Kadangi “Ickau, tu pesielgei kaip did- Kaina ................
meninės kalbos užgimimą, ganizacijose ir prie Raudovosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
tai ir Gios e daleidimas ne nojo Kryžiau?, kuomet tos,; Kur tie jausmai, kuriuos jautei, kojose mė^s nedaug, beveik vyris ir už tai busi -apdovano- j LENGVAS BUDAS
sių iraonių, vyrų ir moterų.
Kaina
............................................. 25c.
teisingai Ir taip mums pri kurio? nuolatos pačios sėdi Kada sodžiuj mane matei,
vieni kaulai, tai daug “pomtų
Ra nori gauti, medali ar IŠMOKT ANGLIŠKAI.
sieina sutikti su Bucher, ku namie ir kita? kritikuoja, i Kada šnekėjome ilgai
,už jas nereikia. Kai kunos 100
žodihj j, INKVIZICIJA
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga
ris aiškina dainos atradimą dažnai yra apsileidę ir jų Kaip reikia naikinti vargai?
krautuves oarduoda |as visai “Atsiprašau, penas pulkinin- taip lengvai ir Ji
k"y?a- kad kiek- knyga,
suprantamai,
kataliku bažnyčios
iš vieno ii to paties skie namuose didžiausia betvai-;
be “pointų,” o kitos ima po 1 ke. Arkeistina man tamstos vienas gali greitai išmokt kalbėt ang- siautimasaprašyta
g jiradžia reformos.^^Su
paveikslų. 215
j Kur tie jausmai ir ta mintis.
liškai. Joje telpa netik atskiri žo"pointą nuo svaro.
mens arba ir stačiai atskiro kė
paklausti
’
’
...
S1.M
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėjiKošeliena yTa gardus ir svei “Klausk, Ickau, ko tik nori. mai darbo ..jieškant,
šauksmo atkarto i imo.
Teisingai ir vietoj gerb.iKada Pavasario naktis
važiuojant ktr
_
.
“Keleivi*,” 636 Broadway,
nors, nuėjus
nuėjus’ krautuvėn,
krautuvėn, pas daktarą
. .
i - , , • . •
.
nors,
kas valgis. Kadangi amerikonai ....Nu. tai
Dainą, o per tai ir poezi Kaosė mum? pataria nesi-1 * -vcieJO mu,tu per laukus,
kiek
kainuoja
tas
pas barzdaskutį,
pas kriaučių ir H
da *
South Boston, Mas*.
ją akstino ir ekonomi lipinti kitu gyvenimu ir ką ° menuo švietė mums takus? ir airiai nemoka košelienos vir- medaiįs?”
Šu fonetiškų ištarimu ir
padidinta ir pagerinta laida.
ti, tai kiaulių kojos ir nepa “Dvidešimts penki rubliai.’ Antra
nės priežastys—sunkus dar iie daro, jei tas nėra bloga Kur tie jausmai dabar yra
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 96.
brango. Vidutinė jų kaina yra ‘Nu tai gerai, duokite man Kaina ..............................................85c
bas.
Z. A. ir nekenkia nei mum? nei
.
Kada
buvai
tokia
gera.
yiCTORY
Paklausykim Kadu žarf.jai man
apie 10 centų už svarą, tuo tar- medalį ir aeptyniasdeSimts pen- KODĖL Aš NETIKIU
visuomenei
KARTAIS REIKIA KI
i.
- *tautos
. vargą veiktix pradėt?;
.-x , P...
u kai “porkčapsas
” ir kiti ame- ru
rmhliuc
”
io? nmto patarimo.
I DIEVĄ?
I
ries
*
.......
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us
.
TAIS RŪPINTIS.
rikiečių
mėgstami
rėžiai
pa

Laisvamanis čia pasako, kodėl ju
Aš nesu mačiusi ameriko
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
brango
jau
po
300
procentų
ir,
VIENS
ANTRO
SLEPIASI,
“Keleivio’’ 15-tam nume nų laikrašty kad kas koliotu.Kur tie jausmai, kada žaibai
joks jėzuitas. Kaina tos
BUY
daugiau.
j Vaikas užtikęs tėvą geriant! nesumuš
knygutės ''77! S^.'TT....77777. ~2Oe.
ly Kapse mu« bara, kam 91’ bartų moteris už tai kad Tviskėjo, švietė taip labai,
UNITED
kad košeliena b«tų skanes- degtinę, klausia:
KOKIUS DIEVUS ŽMONGS
mes įupinamė? svetimais jos mėgsta gyv enti. Jie rašo J Kada atbėgus skubinai
STATES
ne, patartina pridėti j svoyu-; —~Tctus, kodėl tu Iferi sau . RBI^O SENOVĖJE^
reikalais. Ar gi galima rū visokius pamokinimus, vai- Mane iš pievos vadinai?...
DEFENSE
nų, pipirų, morkų, petruškų ir vienas užsislėpęs?
. .
pintis vien tik savais? Ne- ęių ir grožio receptus ir tt.i
Panašios knygos lietuvių kalboje
ONDS
lapelių.
Patartina
taipgi
įdėti,
Tėvas:
Laikas
jau
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mums
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i
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Kur
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’
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, iki šiol da nebuvo, čia aprašyta kokurios musų sesytės turi
kad
,
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senove
s
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jausmai
?
vaike,
dėlto.
gabalas veršienos prie kaulų,! —O tai.
STAMPS
.
v
-’a
daug liuoso laiko, bet neturi ta bloga paproti. Vyrai mus
| arijonai. egrotėnai chaldai, ssysi.
skriaudė
per
šimtmečiu?.
o
|Pražudė
juos
širdies
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vištos
sparnus,
kojas
ir
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jokio naudingo užsiėmimo.
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kaklą,
jeigu
jų
turima
po
ranka,
j
Vaikas:
Apie tokias reikia rūpintis. mes iškentėjom, įttengs it Joj! nesuspėjo™ ilgui.
kius jie santikius su žmonėmis turė
Sulaužė juos dvasios vargai... Košeliena turi būt gerai pa-j —Ir mama geria, kaip tėvelis Tai
jo. Knyga starrl i ir labai užimanti.
Man apie tai pasakojo viena jie atsilaikyti.
yra tikra tikėjimų istorija. U.OO
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»duktė), 28, mokytoja, žem. Kai- sunus), 30. samdinys. Gerdžiogala, Vaiduliai.
8548. Pocius,
8525. Pocevičienė. Marė (Sta
Bronislova*
sio duktė), gimusi 1900, darbi-’(Kazio sunus), 17. ūkininkas.
Į ninkė, Alytus.
i g54<) Pocius, J uozas (Kazio
8526. Pocius, Adolfas. 38, sunus), 19. ūkininkas,
d
mokytojas. Užugiris, Ukmergė,; 8550 Poeius. Vytautas (Ka
psu žmona ir vaikais).
.zio sunus)f
ūkininkas.
8527. Pocienė - Baipšytė. Ka8551. Pocius, Jonas (Kazio
bu3 įteiktas Amerikos Raudonajam Kn-žiui « kitoms įstaii^iiiatoūZ
goms. Naujienų Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus mokytoja, Telšiai.
į
8552. Pociūtė, Jadvyga (Kasąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina
8528. Pocienė, Sofija (Prano zio duktė), 27, ūkininkė.
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
duktė), 56. šeimininkė, Ger-' 8553. Počvaitienč. Zuzana. 31
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są džiogata, Vaiduliai.
mokytoja, Sintautai.
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir
8529. Pačius, Steponas, gi-. 8554. Poėvaiti.Edvardas
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
męs 1898, mokytojas, Aisė- (Stanislovo sunus). 41. agronomas, Vilkaviškis.
reliną. 54. šeimininkė. Kaunas. džiai, Telšiai.
8530.
Pocius,
Aleksandras
8555. Počvaitytė. Nijolė (Edi 8507. Pleskačiauskas, Alek
8487. Plateraitė, Stefanijavardo
duktė), 10.
sandras (Antano sunus), 54, (Kazio sunus), gimęs 1907. mo
(Mykolo duktė), 16, mokinė. ►
8556. Podervtė, Gražina - Ce
kytojas, žem. Kalvarija.
8488. Platonomas, Spiridonas samdinys.
cilija
(Antano duktė), gimusi
šitie vyrai yra patyrę geležinkelių darbininkai. Paimti armijon, jie sunaudoja savo paty
{ 8508. Pleskačiauskas, Alek8531. Pocius,
Kazimieras,
gimęs 1907. ūkininkas, Porodo-i
rimą armijos reikalams. Jie tiesia gelžkelio bėgius karivomenės traukiniams.
sandras (Aleksandro sunus). (Albino sunus),’78. ukVninkasJ1915’ medicin<* studentė, Kaumina, Rudamina.
20. studentas.
Gerdžiogala, Vaiduliai
na*’
8593. Popiera, Jonas (Petro 8618. Potvelis, Pranas (My- 8638. Pozniak, Jonas (Alek8489. Plechavičiūtė. Regina
I 8509. Pleskačiauskienė. 40,
8532.
Pliuškevičienė
- Chai-j 8557. Poderys, Grasius (Kle- isunus), 50. ūkininkas. Purvi- kolo sūnūs. 31. Vilnius.
sandro sunus), gimęs 1895. re(Mamerto duktė). 8 mėn., Se
šeimininkė, Kaunas.
Uršula. 28, slaugėjnienso sunus>’ 7’ Kluoniškiai, niškiai. Sasnava.
niutaitė,
8619.
Požarskis,
Bronislovas
daktorius, Vilnius.
da. Mažeikiai.
Zapyškis.
Kaunas.
8594.
Porutis.
Domas
38.
va-j
(Vlado
sunus).
74.
ūkininkas.
8639. Pragulbickienė - Melei8490. Plechavičiūtė,
Vita ’ 8510. Pleskačiauskas, Alek
8559. Podleckis
Vytautas
8533.
Pliuškevičius,
Algirdas
Kiemeliai, Maišiogala.
kaitė, Stanislava. 57 Vvžuoniai,
sandras, 45, buhalteris.
(Mamerto duktė), 4 men.
(Vaclovas).
21. studentas, .terinaras, Marijampolė.
(Vytauto
sunus).
1 metų.
8595.
Popikaitė,
Viktorija
8620.
Poaarskis,
Vadovas
Utena.
8491. Pleišką. Jonas (Rapolo
8511. Pliateraitė, Stefanija
Kaunas.
85-34.
Pliuškevičius
Pliuško(Broniaus
sunus),
33,
ukinin
8640. Praluekas,
Bronius
0-/-/4
r>
j
•
.-i-ii
(Vinco
duktė),
45,
Kybartai.
sunus), 15, Alkuniai, Joniškis. (Mykolo duktė), 17, Pakaval806O. Podvojevski, \oklemanis, Adolfo sunus), Vilnius.
(Antano sunus), 26, ūkininkas,
ras (Bronislovo sunus), 13. mo- 8596. Popkuvna, Nadąia (Iza įkas.
8492. Pleišką. Pranas (Rapo- kiai, Utena.
8535. Pliuškcnis,
Adolfas
8621.
Poželienė,
Marija
(JoGerviečiai,
šveilionys.
jevo duktė), gimusi 1907. dar
8512. Pliopys. Jonas (Jono (Kajetono sunus), gimęs 1907. kinys. Vilnius.
lo sunus), 8.
no
duktė),
gimusi
1904.
šeimi8641.
Praluekas,
Edvardas
8561. Povvorskis. Juozas (An bininkė, Vilnius.
8493. Pleiskaitė. Elena (Ra- sunus), 20, K. Naumiestis.
ninkė, Kaunas.
' (Antano sunus). 23, ūkininkas.
8536. Pliuškevičienė, Adolfi
polo duktė). 13.
8513. Plioplys, Vincas, 34. na (Juozo duktė), 73. ūkininkė, tano sunus), 31, samdinys, Aš 8597. Poplovska, Fibpina, 63. 8622. Požėla, Ignas (Petro į
mokytoja, Zodiškiai, Vileika.
8642. Pranaitienė, Narcizą
mena.
8491. PleLskienė, Viktorija mokytojas, Šiauliai.
sunus). 2, Gataučiai, Linkuva. ... .. , , ...
Danvliukai, Tauragė.
8598.
Porutis,
Domininkas,
8562. Pogoželskis, Stanislo
(Mečio duktė), 27, mokytoja,
(Antano duktė). 55, ūkininkė.
8514. Pliupas, Kostas (Kosto
8537. Plotnikas, Įsajus (Vo vas, 55, samdinys. Vilnius.
40,
veterinaras,
Varėna,
Poligo

8623.
Poželienė,
Ona,
31,
ūkiKrukiai.
8495, Pleskačauskienė, Karo- sunus), 38, samdinys, Šiauliai,
syliaus sunus), 38, ūkininkas.
ninkė.
j 8643. Pranaitis, Feliksas, 33,
8563. Pajechalyte, Stasė (Pe nas.
liną, 40. Kaunas.
,, . ,
.
.
8496. Plekaūtuskas, Aleksas
8oli>- P"ura’ A""rdas <Alefc- Apydumis, Tauragė.
8599.
Potockis,
Stasys
(Sta8624.
Požėla,
Petras,
(Igno
mokytojas.
ro duktė), 17, mokinė. Šiauliai.
sandro sunus), gimęs 1908, stu
8538.
Plonutienė,
Apolonija
■ 7644 Pranaitienė. Marcelė,
(Alekso sunus), 20.
8564. Pogoda. Juozas (Vinco;!šio sunus). 27, medicinos stu- sunus), 28, ūkininkas.
dentas, Šiauliai.
(Igno
duktė),
41,
ūkininkė
Ruk8525.
Požėla,
Edvardas
(Juo42. šeimininkė. Pakalniškiai,
8497. Pleskačauskas, Alek
sunus), 28, ūkininkas, šulnikai.
8516. Pliuto, Veronica (Stepe šiai. Kaltinėnai.
zo
sunus).
gimęs
1892,
samdiPanemunė,
Michališkiai.
| 860°- Poz,unas> Kastytis-Jausandras, 50, samdinys (su žmo
duktė), 21, šeimininkė, Skar8539.
Plotnikas,
Aleksandras
nys,
Kaunas.
nutis, (Antano sunus), 6. Rana fr sunum).
8565. Poklevskaitė - Korelaibiškė, Švenčionys.
(Vosyliaus
sunus),
36.
ūkinin

8626. Poželienė, Ona, 50, Ži
8498. Pleskačauskas. Alek- i
tė, Kristina (Karolio sunus), 5. deckai. Taujėnai.
8517. Pliuto. Antanas. 27, mo kas. Kačeniškė, Lentupis.
8601.
Požiunaitė,
Janina
(An

rmūnai.
Linkuva.
sas. 42, samdinys.
Vaduvai, Skapiškis.
kytojas, Girdėnai. Adutiškis.
8499. Pliaterienė. Uršulė, 55.
8540. Plotnikas, Florijonas
8566. Poklevskienė - Korelie- tano duktė), 16, mokinė, Kau 8627. Požėlaitė, Janina (Juo
KELEIVY’
zo duktė), 11, žiniunai, Lin
7518.
Pliuškevičius,
Vytautas
ūkininkė, Pakavalkiai. Utena.
(Simo sunus), 35, ūkininkas. 1 nė. Alma (Hermano duktė), 63, nas.
Norint, kad pagarsinimas tilptų
8602. Požiuniene - Misevičiu- kuva.
ūkininkė.
8500. Pliateris. Mykolas. 71. (Kajetono sunus), 32. samdi Apydumis. Lentupis.
GREIT, reikia priduoti
garsinimą
8628. Požėlaitė, Elzbieta.(Juo admlnlstracljon nevėliau PANEDtnys, Kaunas.
ūkininkas.
8541. Plitkovas, Povilas (Ig8567. Poklevskienė - Korelie- tė, Eugenija. 45, šeimininkė.
LIO VAKARO. Siundant per paš
8603. Pošiunas,
Antanas zo duktė), 9.
1819. Pliuščiauskienė, Zofija no sunus), 34, darbininkas, i nė, Irena (Povilo duktė), 27.
8501. Plienaitytė, Birutė. 19.
tą, reikia pasiųsti iŠ anksto, kad pa
(Vinco sunus), 45, karininkas.! 8629. Poželienė. Ona, I^abo- siektų mus nevėliau kaip panedė.
(Juliaus duktė), 65, ūkininkė. Apydumis.
.ūkininkė.
studentė, Raseiniai.
ly. Vėliau gauti
garsinimai } tos
8502. Plienaitytė - Skudzins- žalPiai> Nemakščiai
8542. Plungienė - Kryžanaus8568.
Poklevskis - Korela, 8604. Povilaitienė - Biečkaus- J niai, Linkuva,
savaitės numeri nespėjama
palai
8520. Pluta, Pranciškus (Jo kaitė, Liudgina (Juozo duktė),! Karolis (Karolio sunus), 32, kaitė, Anelė (Jono duktė), 26, 8630. Poželienė, Ona (Gas- pinė.
kienė. Zosė (Kazio duktė), 40,
mokytoja, Pupartėnai, Žasliai. paro duktė). 49, ūkininkė, žino sunus), gimęs 1912, polici 29. mokytojaj' Anykščiai.
Norint,
kad
garsinimas
nesuslūkininkas.
industrialistė.
trukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
8605.
Povilaitienė,
Anastazi

ūiunai.
8543. Plungis, Rimantas (Ba-i 8569.
Poklevskis - Korela.
8503. Plikaitis, Jonas (Prano, ninkas, Širvintai.
reikia siųsti Ir pinigus.
ja
(Jono
duktė),
31.
(su
šeima)
8631. Požėlaitė, Janina. 10.
8521.
Plutinkas,
Bronius
(Anj,
o
sunus
),
6.
sunus), gimęs 1900. policijos
Karolis-Ričardas (Karolio suDRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
Palanga.
8632. Požėlaitė. Elzytė, 7.
tano sunus), gimęs 1907, sam
ar kitokį parengimą, trumpą prane
8544. Plungytė, (Balio dūk-'nūs), 6.
instruktorius.
patalpinam už *1j00. Už dides
j 8570. Polikauskjaitė. Dalina, 8606. Povilaitienė, Elena (Do 8633. Pranculytė, Silva, (Jo šimą
SZAA-di • XPloz-ku
J - fina /J/u dinys. Caukiškiai. Miroslavas. tė), 3 mėn.
nius garsinimus skaitoma nuo colis.
ianc
n.L„l
mo dūkte) gimUM ICTJ7Y7. x anai- no duktė). 3. Šiauliai.
5522. Plvčius. Jonas (Juozo
8545. Plutas. Kostas (Kosto 25, slaugė, Marijampolė,
no duktė), 36. šeimininkė, LuUž pajiefikojimus darbininkų, par
38,
geležinkelietis,!’ 8571. Polianskis, Leonas (A- niškiai, Gelgaudiškis.
8634. Požerskis, Emerikas davimus Ir kitokius smulkius prane
sunus). 22, kareivis. Jurbarkas. sunus),
peikiai, Seda.
kaina 2c. už žod). Stambes8607. Povilaitis, Jonas (Jono|(Juozo sunus)/ gjmęs 1906, šimus,
8505. Pleskačiauskas, Alek 8523. Pacevičius. Jonas (Do- Šiauliai.
mėm raidėm antgalvls—15c. extra.
leksandro sunus), gimęs 1920,
sunus), 32, Palanga.
(technikas, Babėnai, Kėdainiai.
8546. Plungis, Boleslovas, 10 studentas Tauragė,
sandras (Aleksandro sunus). mo sunus). 32. šiaudinė. Ki‘'Keleivio“
prenumeratoriams už
8608.
Povilaitytė,
Nijolė
(JoPovilaitienė,
Elena
pajleškojlmus giminių ir draugų, kai
mokytojas.
Andrioniškis.
studentas. Kaunas.
dūliai.
’
8572. Polanskienė, Konstan
na 1c. už žodį. Mažiausio pajieėko, (j^azj0 duktė) 45 ukininkė, Jimo
8547. Pocius, Aleksas (Kazio cija (Stasio duktė), gimus 1900 no duktė). 3.
8524. Pocienė, Kazė (Povilo
8506. Pleskačiauskienė, Kakaina 65c.
8609. Povilaitienė. Elena (Ka- Pakalniškiah (Ulgaudiš"ki7
Norint
pajieikotl
sti
paveikslu,
šeimininkė.
zio duktė), 40. ūkininkė. Pakai
reikia pasltlst fotografiją ir klaust
86-36.
Povilaitis,
Antanas-Vy8573. Polonskis, Aleksandras, niškiai, šakiai.
kainos
tas (Antano sunus), 20.
gimęs 1889. stoties viršininkas, 8610. Povilaitis.
KELEIVIS.
636 BROADWAY
Antanas, g637 povilaitvtė,
AWona
SO. BOSTON, MASS.
Tauragė.
(Antano sunus), 21. studentas. (Antano duktė)
8574. Polujanskis,
Jurgis 8611. Povilaitis, Jonas (Jur(Juozo sunus), gimęs 1908, ka gio sunus), gimęs 1905. buhal
rininkas, Vilnius.
teris, Kaunas.
8575. Ponėko, Juzefą. 26, 8612. Povilaitytė.
Aldona
Adutiškis.
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
Antano duktė). 17, mokinė,
8576. Ponelis. Bronius (Jur ’akalniškiai, šakiai.
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
gio sunus), 30. karininkas. Vil 8613. Pavilionis, Matas (Sil
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
nius.
vestro sunus), 75, ūkininkas, j
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
1 J
8577. Ponemanas,
Vladas ’adembiai, Raguva.
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
(Vosyliaus sunus), 28, Kaunas.
8614. Povilionytė,
Nijolė
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
8578. Ponitka. Jadvyga (Si (Kazio duktė). 2 metų, Biržai.
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ku
mono duktė), gimusi 1919. Vil 8615. Povilionytė. Kazė (Ka
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
nius.
zio duktė), 7.
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
8579.
Ponomariovas,
NikaloPARAŠĖ KUN. VALADKA
tas” išaiškintas.
8616. Povilionienė. Ona (Vla
jus
(Simono
sunus),
47,
techni

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
do duktė), 28.
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
kas.
Kaunas.
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
8617. Povilionis, Kazys (Do
Ką reiškia meilė if iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
reina ?
8580. Pontežis. Kazys (Jero mininko sunus). 31. knygvedys.
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijoa bažnyčia.
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
I
nimo sunus). gimęs 1901. sam Biržai.
Ka reiškia “pirmosios nakties tei paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
♦
(3 j Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
«
dinys, Kaunas.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
i
SKYRIUS
III.
Ar
Jėzus
Kristus
buvo
Romos
Katalikas?
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
8581. Ponykolskis,
Stasys
SKYRIUS IV. Kaip profsaoius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se- ♦
Ka reiškia šliubir.is žiedas? Raita kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
(Stasio
sunus).
38,
policininkas
mmarijojr* dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių J
jaunosios šlėbė? Jaunosios švdras? jas” ir šitą klausimą atsako.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for- <
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
Vilnius.
Kokius
vyrus
moterys
myli?
Ko

vų? “Medaus Mėnuo?”
mas, jis pridavė didelę reikšn ę monarchijoms, bet tik su tokio- •
kias moteris myli vyrai? Arba ko
8582. Ponykolskis, Kazimie
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Kas reikia jaunai merginsi žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singas Patarėjas” pasakys jums vis
ras (Jono sunus), gimęs 1917.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
dos?
SKYRIUS
VI. Kryžiaus Karti ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
ką.
darbininkas. Vibarčiai, Jočiu
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
cija ir popiežių prakeikimai.
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
vesti ?
nai.
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 ra
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
8584. Požemeckas, Vytautas
Filipinų revoliucija ir priežaūys, kurios tą revoliuciją iššaukė
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
(Balio sunus). 11. mokinys. Si
Moteries anatomija ir fiziologija.
iabai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
gutėnai, Pakruoius.
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
Kodėl kunigams turėtų būt už
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
reiškimai plačiai žmonijai kekių reformų jie reikalauja Dievo
8585. Požemeckaitė, Aldona
kalus?
gas Patarėjas.”
Dabar ką tik Siejo ii po spaudai
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
(Balio duktė). 9. mokinė.
1 visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
Nauja Lietuviška
KIEKVIENAM ROMOS KATAUKUI reikėtų perskaityt tą
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai Patarėja.,” atsako aiškiai ir nieko
8586. Požemeckienė, Ancė
knygą, nes joje ras daeg reikalingų dalykų ir geriausiai galės
opiausis kiekvienos šeimynos klausi neslėpdamas.

Gelžkeliečiai Armijoį

Išvežtų Rusijon Lietuvos varija.
Žmonių Sarasas.

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba it

(Tąsa)

PAGARSINIMAI

W

▼ «vrvi»v

v

TEISINGAS PATARĖJAS

AR ROMOS

opiežius yra

Vietininkas?

i

mas. Ir “Teisingu Patarėjas” čia
patiekia įdomių Inlormacijų.

Knyga graži, su paveikslais. 223
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Beprasidėjo
to, “Teisingas
Patarėjas
” irpasakys
Jums trumpai
irKaip
aiškiai:
Kaip
pasaulis
?
—lš
kur
kaip
atsirado
žemė
?
—
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų. atsi
“Teisingo
Patarėjo
” parašymui
buvo
sunaudoti
tokie mokslo
vei
kalai,
kaip
Wellso
“
Pasaulio
Istorija,
”
Jordano
“
Evoliucijos
Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
Patarėją.”
KELEIVIS
636 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

37, šeimininkė.

8587.
Požemeckas,
Baly;
(Juozo sunus). 37. geležinkelie
tis, Šiauliai.
8588. Požėla. Petras (Igne
sunus), 28, G'taučiai, Linkuva
8589. Požėlaitė. Elzytė, 7, Zi
nioniai, Linkuva.
8590.
tono sunus). 16. samdinys

Porutis Kostas (Kaje

Šiauliai.

8591. Popieraitė, Ona (Jono
duktė), 17, Pravcniškiai, Sas
nava.
8592.
kaitė, Mari ja. Vį šeimininkė

Popierienė - Liubins-

BIBLIJA
SATYROJE

mitra Biblijos 5’4i» rolios. tori 332
poslapioo lr 379 pa-nk'lėlma. lobui
įdomi ir naodinea ki-ks ienai jrpotai.
Žinotas skaitydamas «i« Bibiija ir tėmydaiass į pseeilialrlias. (karte per
stata kas baro pirm satefrimn svieto
Ir Iki atgimimai Krietansi, užmirš vi
sas savo vartas ir dinarais jagisi In
kis kaita itijo. jam krs tror-'S tie-

asas vakarai

KAINA TIK MI.OO
Norinti caut ai* BMije. piniroa
siaskit Eapresa ar Palto Money Orde
rio nike rettotrantame lai.ke advau:

“KELEIVIS”
636 BROADWAY,

8«. Boston. Mas.«

J

susipažint se visa katalikiėkss bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM UETUl’lUL kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
sini mą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygejo kun. M. Valadka.
didelio formato; spauda aiški,
Knyga apie 230 pt
sidabrinėm raidėm įspaastaa kayAudimo viršeliais,
gos vardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros virieUaio, kaina fl.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA,
R. D. 2. DALTON. PA.
Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

AAtuntas Puslapis

No. 18. Balandžio 28 d., 1913 m.

KELEIVIS, SO. BOSTON.
MOTINŲ DIENOS APVAIKŠCIOJIMAS.

Pasižymėję Musų Submarinų Komendantai

BOSTONE PLINTA IŠ
TVIRKIMAS.

Motinų Dienai paminėti,
Dorchesterio Lietuvių Moteių Kliubas rengia 2 gegu
žės d., 5 valandą popiet,
koncertą ir vakarienę. Va
karas susidės iš dainų, mu
zikos ir kalbų. Kalbės visų
mylima advokatė Zuzana
šalnienė ir gerbiamoji dr-gė
M. Michelsonienė.
Visa tai Įvyks ateinanti
nedėldienį, 2 gegužės, 5 vai.

Stasys Masiulis žuvo
karo lauke.

Stasys Masiulis, 2-1 metų'
Siūloma steigti moterų poli
amžiaus,
buvo paimtas j ka
ciją, kad suvaldytų jaunas
riuomenę apie 9 mėnesiai
mergiščias.

DI{. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki
ir nuo 7 iki 8.

4

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

»

I•i
•
i
t
»
♦
«

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
atgal. Jis tarnavo signalų
Visuomenės saugumo or korpuse. Pirmiau jis buvo
(LANDŽIUS)
ganai Massachusetts valsti Anglijoje, o iš ten su invazi
jĮ Specialihė: Akių. Vidurių Ligų,
joj labai susirūpinę plintan jos jėgomis atsidūrė Afriko
Au-ų, Nosies ir Gerklės.
popiet. Emery Hallėj, 1436 i
*
J
Vartoja
vėliausios konstrukcijos
čiu ištvirkimu, i kui į g ims- je. Kovo 28 dieną jis liko
Dorchesteh avė., Dorche;(K-RAY Aparatą.
ta jaunos mergiščios. Iš vi priešo auka.
teryje.
Pritaiko Akinius.
sų pusių policija gauna Jis buvo gimęs Ameriko
Komisija deda pastangas,
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
skundų, kad nieko nedaro je. bet augęs Lietuvoje, kur
kad šita biangi motinų šven
534. BKOADVVAY.
ma paleistuviams sudrausti.: buvo nuvykęs su tėvais dar
tė butų tinkamai atžymėta.
SO. BOSTON. MASS.
Jaunos mergšės daužo si, mažas būdamas. Kadangi
Todėl visi ir visos yra pra
naktimis su kareiviais, gir Smetonos įežimas Lietuvoje
šomos atsilankyti aukščiau
Tel. TRObridge 6330
tuoklauja ir klimpsta nedo paneigė Jungtinių Valstijų
nurodyton vieton paskirtu
rybių balom šituo iusii upi piliečių teises, tai Stasys!
laiku. Įžanga pigi.
ne net ir valstijos guberna- Masiolis, kaipo vienas iš be
Komisija.
(REPŠYS)
tonus Saltonstall. Jisai P^-:teisiu amerikiečiu, turėjo1
LIETUVIS GYDYTOJAS
tarė organizuoti moterų po- gųžti Amerikon. Jis su sesu-į
Radijo programa.
Valandos: 2-4 ir 6-8
liciją, nes moterys gal griež te Louiza apie 5 metai gryžo Nemandagus krautuvninkas
Nedėliotnis
ir šventadieniais;
Automobilistų žiniai.
Legijonierių moterys rengia
Lietuvių Radijo Korpora
čiau elgsis su jaunom mer į Ameriką pas broli Povilą.! Pereitą subatą aš užėjau Į
nuo 10 iki 12 ryto.
“
Šurum-Burum.
”
nas
turi
automoom
ir
t
cijos programa duodama iš
Kas turi automobili
gaitėm. negu vyrai polici South Bostone. Lietuvoje !vįeną ^etuvįšką bučernę ir vartoja,
278 HARVARD STREET
teneužmiršta' ka i
kamp. inman st. arti Central skr.
šią
subata.
1
gegužės.
lįe.'W0RL
stoties,
950
kilocikninkai. kurie dažnai ir patys
CAMBKIDGE. MASS.
1 ° rn°tin^’
lo 1 ir paprašiau įugsčios smeto- s: pėtnyeia yra paskutinė tuvių legijonierių moterų lių.
.
.
pasiduoda “pagundai.”
Crvžes i Amerika šmsvs^n^&iH
Paties say- diena automobilių inspekci- skyriui rengia šešta metini Sekanti sekmadieni, geg.
Ypač baugina visuomenės dirbS
X Bikinį CotSmnk° nebuVJ “* ',U°S da‘-' jai' V“ automobiliai turi ‘-Šurum-Burum” pokilį, kui 2 d nuo 9:30 iki 10:30 1S
«
saugumo organus ateinanti
Dr. Leo J. Podder
Club Driklausė Driežo 2* u-", pad?ve k?a^tuves būt patikrinti prieš gegužės ris įvvks Dariaus Posto na- ryto programa bus tokia:
vasara, kuomet atsidarys iv
Iš Leningrado.
įy liud, priklaupė prie so. darbininkas. Jis paėmė sau- i d.
muose urie C rtreeto South
1.
Muzika.
Specializuoja
Vyriškų organų nu
parkai, byčiai ir prasidės iš Bostono Lietuvių Piliečių ją sužėlusių svogūnų, Įmetė šį —*- ‘
1 " yuu
' bostone
» P Pradžia 7:30 vai
silpnėjime. Gyvenimo permainų
—
TT
sykį
inspekcija
2.
Dainininkė
Dr.
Emilija
ra
Bostone.
važiavimai Į laukus ir kru
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
nei tai t n?a'51Ukau-1!'padU°
daUg
ir Platesnė. vakaro. Visi prašomi ateiti. Rudokiutė iš So. Bostono.
Kraujo ir Odos Ligas.
mus. Tuomet ištvirkimui ,VfeiStaS
,
tk K.!3d t ,;;^Ja Sakau‘ padek ant vogos. as.Apžmnmos padanggos ir lžaRea
Valandos:
nuo 10 iki 12 dienų
3.
Pasaka
apie
‘
‘
Magdu

dirva pasidarys daug plates buvo gero budo ir linksmas ^riu’maUl'"kTek jiė^er£! lempų'Sai "kad bmu pa- !ŽaR**
.R
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
nė, nes daug lengviau bus vatkmas. 2em.au pas.ras.u- Krautuvės’ darbininkui tas kankama? aįtemdlntk “ ‘
Mary Ras“"a’-Ro“ tę.”
ISO HUNTINGTON AVĖ,
Prašom parašyti atvirutėj
BOSTON, MASS.
galima pasislėpti nuo svieto šieji, su kuriais Stasys Ma- nepatiko. Jis ištraukė iš maTel. Commonwealth 4570.
savo
Įspūdžius
ir
prisiųsti
akių.
siulis draugaudavo. reiškia ™
no rankų Smetoną, nom-Uk;
pagriebė Lynne piktadariai išdaužė Bostone pristigo kumpių.
šiuo adresu: W0RL. LithTodėl, gubernatoriaus i- gilios užuojautos jo sesutei tuos cįbUliU;s ir nunešdamas
daug langu.
Šimet
prieš
Velykas
uanian Program, 216 Tre- {TeL 28624
Gyv. susą
sakymu. valstijos saugumo ^ou’faL 1F
Povilui j gaij pietai i mane tarė:
• DrJoseph A.Gaidis
komirionieriuš Stokes perei Sottth- Bostone ir jo motinai,: LJefnenori? ta| nepįrk... nu- Velykų rytą gauja van- tono mėsos rinka pristigo mont st., Boston, Mass.
S. Minkus.
tą sąvaitę išsiuntinėjo vi broliui ir sesutei Lietuvoje. siimk kepurę ir išeik lau- dalų pervažiavo Lynno gat- kumpių. Laikraščiai sako,
OPTOMETRISTAS
vėmis daužydama kiautu- kad subatoje iš viso Bostono ----------- ;-----------------------Valandos: 9 iki 12
siems viešosios tvarkos pa Meno Ratelio vardu—
kan.”
nuo 2 iki B,
....
vių
langus.
Gauja
važiavo
buvo
tik
viena
mėsos
krau-'
Parsiduoda
Namas.
laikymo viršininkams Įsaky
Julia Bartusevičiūtė, i
nuo 7 iki B.
tinka 4 mažiems
ąš
,
žinoma,
išėjau,
bet
autoraobilium
ir
iš
jo
svaidė
tuvė,
kuri
turėjo
vitrinoj
8
12
kambanų,
Seredom 9 iki 12
mą, kad jie pasitartų su sa
Monika Bartusevičiūtė, nonų
apartmentams. Baltos sinkos, balti
ir susitarus.
lu pasakyti, kad šitokiu akmenis Į langus. Buvo iš- kumpius, ir tai ne pardavi gražiniai pečiai. Kaina $5800. Telcvo miestų majorais ir valdy
Anna Lalytė.
AKIŲ
DAKTARAS
fonuokit:
GEN
5131.
elgesiu tas krautuvninkas iDVškinta apie 20 langu.
mui. bet parodvmui.
bų nariais apie steigimą
Aldona Lalytė,
i Ištaiso defektuotas akis ir tiakapadaro daug blogo krautu- ‘J_______ _________---------------------------------- ------ - ----Ei J laiku sugrąžinu šviesą Iiagmoterų policijos.
Anna Domeikiutė.
•vei. Užgauti kostumeriai ga KONTESTAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI
i žeminuoju ir priskiriu erinius,
Nancy. Domeikiutė,
ili susirasti mandagesnių biz-;
V EITERKOS • 114 Summer Street,
APRAŠYTI.
Nori $50,000 r&ketieriams
Jennie Wheeler,
nierių
ii
’
pas
juos
nusipirkti
,
LAU’RENCE, MASS.
Reikalingos Pastoviam
ištirti.
So. Bostono Lietuvių Piliečių Kliubas
Alex Kondraška,
,ko reikia, o ką tada darysi Už geriausį darbą
Darbui.
duos Karo Bonų ir Štampų.
Stove Valkavičius ir
Gubernatorius Saltonstall
su savo cibuliais tas netašv- c~..*u P-‘.u-——
DR. G. L. KILLORY
TV1
e-'M
t
_ rui;.vi:.j
_i.—SKeiDia.
n.
iMHIIM—
Malonios Apystovos
un u. mM.
ovuin
Devono
ureurviu
rnieviu
rxuuua>
siken
padavė legišliaturai rėikalatĮtas storžievis?
K. S.
60 SCOLLAY 9Q1 ARK Room 22
ą parašyti lietuvių kalboje dezertaciją temoje: ‘Lietuvos
GERA ALGA
vimą, kad paskirtų valstijos
BOSTON. Teięf- Fafayette 23&1
arba Somerset 2044-J
Audėjams
mokamos
menkos
Dorcherterio
Motenj
Kliu
.
Kreiptis:
Eropknment
Office
Nepriklausomybė,
Jos
Dabartinė
Reikšmė.
”
prokurorui Bushnelliui $50,SPECIALISTAS KP.AU-Jb INKSTU*
Už
geriausia
išreikštaš
mintis
Kliubas
skiria
dvi
dov-a
000 raketierių pajamoms iš
Tenths Floor
a
bas pasidarbavo RaudonaIK NERVŲ LIGŲ.
nas.
tirti. Pinigai esą reikalingi
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Senatorius Flanaham iš i
jam Kryžiui,
Gilchrist’s
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
Piima dovana: Karo Bonas ir Štampų $50.00 sumai.
ekspertams pasamdyti, kad įLawrence’o raportavo Mas
Balandžio 10 d. Dorchessoosoococoooosooooeeeeoeci
Antra
dovana:
Karo
Bonas
ir
Štampų
$25.00
sumai.
peržiurėtų raketierių knygas..sachusettslegisliaturoj perei- terįo Lietuvių Moterų Kliu-rti
-■- -.'-L. .
i
S. BARASEVIČIUS
Mat. yra manoma, kad tie [tą sąvaitę, kad audėjų pra- bas buvo surengęs RaudoKoniesto taisykles.
T*L
ŠOU
28OS
IR SUNUS
sukčiai padaro daug pinigų, monė mokanti darbininkams nojo Kryžiaus naudai vaka
1. Raštas turi būt neilgesnis kaip 400 žodžių, ir turi buri
MOTERIS PAGELBININKĖ
bet nemoka valdžiai taksų .labai
1
’----a----algas,
1— todėl jis lėiį, kuris davė $25. Prie to gautas South Bostono Piliečių Kliube nevėliau kaip 1943
DAKTARAS
prastas
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
•įeikalavo, kad nedarbo pa- da kliubas iš iždo aukavo • metų birželio 1 diena.
BALSAMUOTOJAS
J. L. Pasakantis
Turi Notaro Teises.
Patam vasarą prisipirkti šalpos mįnimum butų pakel-jj. d,aUgė Brazaitienė au2. Raštas turi būt pasirašytas sjapyrarde, o tikras auto254 W. Broadway
aliejaus kitai žiemai.
OPTOMETRISTAS
t<ts nuo £b iki
per sąvaitę. jkavo irgi $5, o Mrs. Maselis; riaus vardas ir pavarde turi būt Įdėta i atskirą voką. kuri
SO. BOSTON, MASS.
Kainų
administratorius Jo pasiūlymas tačiau buvo —Mrs. Amsie ir Cas- į reikia užlipdyti ir pridėti prie rašto: ant voko turi būt paOfiM valandom:
Tel. SOUth Boston 2590
Noo 9 ryto iki 7 vakar*.
Sunaus gyvenamoji vieta:
pei ’s Beauty Parlor aukavo rašyta autoriaus slapyvardė.
pranešė majorui Tobinui, atmestas.
538 Dorchester Avė.
8eredomis:
kad žmonės per vasara turė- i
~
?
7 .
gi’ažių dovanų, kurios buvo, 3 Kada teisėjai paskelbs du geriausiu raštu su slapyvarNoo 9 ryto iki 12 diaov
Tel. COI.umbia 2537
tų prisipilti savo tankas ir
Bombanesis nukrito.
išleirtos laimėjimui.
Su- dėm, tada bus atidaryti su tokiom pat slapyvardėm du voCsoosoccosoooooeoooeiooo
447 BKOADVVAY,
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PERKRAUS
• čiams už atsilankymą.
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Adv. J. Grigalus.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių pateikčių,
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Tai yra geriausias pasitraukimas
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“Kci.” Korespondentas.
Prisnigo ir atšilo.

Ant Blue Hills. Bostono
apylinkėj, pereitą penktadie
nį snigo sniegas. Bet rytojaus
diena buvo labai graži ir šil
ta. Velykų nedėldienis taipgi
buvo gražus.

Ties policijos nuovada
ant Warren avė. vagys pa
vogė policmano Blue auto
mobili.
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BL1NSTRUBO VILLAGE & GRILL ĮSTAIGA
304 W. Broadway, So. Boston, Mass.
REIKALINGI DARBININKAI:
Patyrę “Service Bar” Bartcnrtcriai.
Kelnerių Viršininkai (Hcad Waiters).
Pa t ;.mautoj'os (Waitresse s).
Indų Suėmėjai (Bus Boys & Girls).
Indų ir Stiklų Mazgotojai.
Valandos geros. Atlyginimas aukštesnis kaip paprastai
mokama už darba.
Kreipkitės asmeniškai pas Managerj S. W. Blinstrub
po 11 vai. diena.
Iš toliau laiškais kreipk: ės pas jstaipos advokatų
i . J. BAGOčIU.S, f—, , 5i<_ \V. Broadv.ay. So. Gusioi., Mas-.

JI PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtų papaoftti šito knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus gerinusia
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai jžrašyti savo ir “Keleivio” ad
resų ir nepamirškit prilipyt už3 centU3 markę.

“KELEIVIS”
SO. BOSTON, MASS.
636 BROADWAY,

