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MATO BĖDOS
Aliantai Afrikoj Sudaužė NUSU
RUSIJA.
Ji priešinga Atlanto Čarte
svetimų
Hitlerio-Mussolinio Ašį riui, reikalauja
žemių.
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Kaina C centai.

METAI XXXVIII

Kaip Bus Baudžiami Rooseveltienė PaKaro Kaltininkai. smerkė Komunistus. Ispanijos
Svetimų žemių užpuolikai
turėtų but pripažinti karo
kriminalistais.

Sako, jie slepia savo tikslus
ir apgaudinėja žmones.

Diktatorius
Pataria Baigti Karą

Ponia Eleanora Roosevel
Michįgano kongresmanas
ONA praneša, kad alian- tienė, Amenkos prezidento TAI JAU ANTRAS TOKS ninkams išrodo, kad alian
AMERIKONAI PAĖMĖ
pavyko pasitraukti i Bono
labai'
^°°^
ru
^
savo
kalboje
tų
tarpe dabar vra uoliai žmona, viešai pasmerkė FRANKO PASIŪLYMAS. tų invazija gali eiti pei'
NELAISVĖN 50,000
pusiasalį, kuris yra
Kon^'eso rūmuose pažymė- svarstomas klausimas, kas Jaunųjų Komunistų Lygą
FAŠISTŲ.
kalnuotas ir sudaro
apgavikus. Pirma ji Jisai sako, kad kariaujan Olandiją Vokietijon. Todėl
sąlygas apsigynimui. Kiek j°- kad demokratinės vals- reikės daryti su karo krimi- kaip
okupantai jau dabar apskel
Musų orlaiviai jau pleškina iu tenai vra tikrai nežinia 'tybės gali tulėti bėdos SU ralistais kami pasibaigus? jiems simpatizavo ir daly- čiųjų spėkos lygios ir vieni bė Olandijoj karo stovį ir
K.i; diktariška Rusija. Ji aiškiai Ypač šis klausimas pagyvė- vavo jų veikloj, kur jie buvo'
Italijos uostus. Sicilijos
kitų negali sunaikinti.
pradėjo šaudyt gyventojus.
bet spėjama, kad gali buti priešinga Atlanto Čarterio jęs dabar, kai aliantų Inva- pasislėpę po “Amerikos
miestai dega.
Šią sąvaitę Ispanijos dik Aliantų pergalė Afrikoje
da apie 100,000. Jų dienos principams, sako jisai. Stali- zįja Europon išrodo jau ne-i Jaunimo Kongreso skraisFašistu “Ašis” Afrikoj tačiau neilgos, nes dieną ir
Frankas vėl pasiūlė išmušė fašistus iš lygsvaros,
■
te.” Pirma ji manė, kad tas tatorius
jau sunaikinta. Paskutinės naktį nuo jūrių juos bom no atstovas Washingtone betoli.
kariaujančioms
baig nes pralaimėję Afriką jie
Jungtinių Tautu vadai “kongresas.” tai nekalta A- ti karą ir daryti šalims
jų tvirtovės Tunisijoj jau barduoja anglų laivynas, iš primygtinai reikalauja, kad
taiką. Toki pralaimėjo daugiau kaip
aliantų rankose. Amerikos oro sprogdina lėktuvai, o turtingesni Lenkijos pramo esą tos nuomonės, kad karo merikos jaunimo organiza- pasiūlymą jis buvo jau ir pusę karo. Su Afrika jie ne
pasidavimas cija, bet dabar įsitikino, kad pirmiau paskelbęs.
armija paėmė Bizertą, o an- nuo sausžemio naikina arti- nės ir agrikultūros plotai kriminalistu
teko didelių maisto ir žalia
butų atiduoti Rusijai. Jisai aliantams turėtu buti neiš- tai komunistų i' rankis.
Šį sykį Frankas aiškina, vos šaltinių, ir kartu prara
kad karas jau “sustojo vie-, do labai svarbius strategi
toj,” kur nei viena pusė ne nius plotus. Per Afriką Vo
šistų. jų tarpe 6 Hitlerio ge- sunaikinti. Kai skaitytojas tas faktas, kad Sovietų am- duos, aliantai neturėtų sav o ir nąudoja . juos savo tiks- turi pakankamai spėkų su kietijos strategai tikėjosi
pasiekti Suezo Kanalą ir su
netolus ir kelis šimtus viso- skaitys šiuos žodžius, Tuni- basada kabinasi prie sveti- ofensyvos-nutraukti.
lamš. Pbnia Rooseveltienė naikinti antrąją pusę, todėl sisiekti su japonais. Vidur
kio laipsnio karininkų.
sijoj gal bus jau iššautas mų teritorijų, kurios pirma
Kiekvienos šalies valdžia sako:. “Aš- neturiu jiems tęsti kovą toliau nebūtų žemio jura butų virtusi Mus
Visa fašistų aimija, kuri paskutinis šūvis,
prasmės:
buvo pagrobtos pačių rusų, dabar surašinėja karo kri- daugiau pasitikėjimo.”
gynę Bizertą, buvo ameriKai kurie fašistai mėgino o dabar vokiečių,” sako minalistus savo šalies riboFrankas yra fašistų sėb solinio ežeru. Ispanija ir
Turkija butų įkinkytos į fa
kiečių ugnimi sudaužyta ir £ Bono pusiasalio sėsti į lai- kongresmanas Woodruff.
įr priduoda tuos sąrašus Lenkijoj Užmuštas ras ir jis kalba už Hitlerį. šistų ašį. Jeigu jiems butų
pradėjo bėgti į Bono pusią- vus ir bėgti juromis, bet jų
Taigi, kuomet jis sako, kad
tam tikrai komisijai. Bet
šalį, kuris yra įsikišęs į jurą laivai tuoj buvo susprogdinNacių
Erštas.
nei viena pusė neturi pakan pavykę užvaldyti Afriką,
Čekoslovakijoj
Auga
klausimas
esąs
dar
neišriš:
karas butų jau beveik
kaip kokia ilga koja. Bet ti įr viskas nuėjo juros dugLondone gauta žinių, kad kamai spėkų sunaikinti ant jų
i
.,
j
Znmne
1
l^
as
»
kokiu
budu
karo
pikta-,
laimėtas.
Dabar gi jis jau
amerikiečių šarvuoti dali- nan.
diapiOS juuepmus. daliai turėtų
teisiami: gegužės 2 d. Krokuvoj buvo rąją pusę. tai reiškia, jog
beveik
laimėtas
aliantams.
niai užbėgo
už akių™kte
ir at- • Kai
vokiečių
VJŪ jaiT,mnw>t
: i tūkstančiai
m ..................
,
Šveicarijos žiniomis, slap- ar jjems teisti reikėtų steigtij nušautas
gen. Wilhelm Hitleris jau viešai prisipa- Taigi nestebėtina, kad fa
2
n'.ltaly Tumjoj ėjo įskelto- tas judėjimas Čekaslovaki- tarptautini tribunolą, ar pa- Kruger. nacių Gestapo vir- žysta, kad jis negali karo
šistai jaū aulo taikytis. Bet
darosi vis pla- vež kiekvienai tautai jai šininkas Lenkijoj. Požemio laimėti.
Jeigu fašistai iki šiol da ir taika bu® tik tada, kai jie
amenkiecių generolą nelaisvę, tai 400 didžiųjų į tesnis. Tai galima esą ma- nusikaltusius kriminalistus keliais gautos Londone žibus' visiškai sunaikinti.
Bradley. prašydamas pada- Amerikos bombanešių nu tyt iš bausmių, kuriomis teisti?
.
įnios sako, kad trys vyrai, turėjo kiek vilčių laimėti,
lyti paliaubas. Amerikiečių sklido Sicilijos salon Itali- okupantai baudžia gyvento
Be to dar esąs ginčijamas apsirengę vokiškomis uni- tai Tunisijoj dabar jų viltyę
NUPKilNA MAISTĄ.
vadas atsakė: “Jokių pa- jos pašonėj ir smogė bom- jus. Pačių nacių spaudoj bu- klausimas.
________ _kaip _apibudinti
r______ formomis, laukė jo prie jo buvo galutinai susprogdin
liaubų nebus. Liaukitės nai- bomis Palermos uostą. Pa vęs paskelbtas raportas, kad ikaro krimteMli'ža? Litvino-[paties namų, ir kai tik jis at- tos. Hitleris aiškiai pamatė Bet Amerikos Darbo Fekinę savo amuniciją ir basi-'
ųosius -sių.-metųi vag.sykyyra paŽKekęs Ta
išlipo iš automobi- Sau galą ir Franko lupomis
duokit be. jelaų
RooseyėJtas
paskelbė,
menesius vadinamas “Vo Lygai tokio kriminalisto de- liaus, jie pradėjo šaudyt iš prašosi taikos.
Krause sutiko ir mušis su- kai sugriauta,
Bet
argi
aliantai,
laimėję
kad
mėsds
ir
kitų
produktų
kiečių Liaudies Teismas” finiciją. Pagal jo formulę mašininių pištalietų. Jis knstojo. Vokiečiai metė ginkStebėtinas reiškinys, kad Pragoję nuteisė miriop 185 kas užpuolė kitą šąli, kas to visas kulkom suvarstytas, Tunisijoj tokią didelę per kainos bus “nulenKtos” že
lūs ir iškėlę viršun rankas Ritose kovose vokiečių orlai- asmenis. Iš to skaičiaus 65 ginkluotas perėjo sieną ir _ Gen. Kruger buvo vienas galę. norės eiti su tuo bandi myn apie 10 nuošimčių, kad
pradėjo pasiduoti. Jų prie-į viai beveik nefiguruoja. Jei buvę nuteisti už nelegalę įsiveržė svetimon teritori- žiauriausių nacių žvalgybos tu į taikos derybas?
tik nereikėtų darbininkams
šaky atėjo b Hitlerio gene- kurie bandė priešintis, tai prekybą maistu, o 120—už jOn, tas yra užpuolikas, tas budelių. Jisai organizavo
streikuoti.
Amerikos Darbo
Savo nusistatymą jie yra
rolai.
•
buvo nušauti žemėn. Visi politinį‘ veikimą prieš nacių
Federacija
pareiškė didelį
' karo kriminalistas.
Lenkijoj visus areštus, de- j’au ne sykį pareiškę ir Ka
Čia pasidavė apie 25,000 stebisi, kur dingo nacių diktatūrą.
konferencijoj nepasitenkinimą tokiu nupiŠitoki užpuoliko apibudi- portavimus ir žmonių žudy- sablankos
vokiečių, bet vėliau prisidė aviacija. Kai kas mano, kad
dvygubai pabrėžę, kad ka ginimu. Sako, “nulenkimas”
jo dar kita tiek. Sakoma, vokiečiai “čėdija” savo or JUGOSLAVAI PADĖS nimą ne pats Litvinovas su- ne
ras bus pabaigtas tik tada. 10 nuošimčių, kuomet kapi
kad su pirmiau paimtais, laivius Europos kontinentui ALIANTŲ INVAZIJAI. galvojo; jisai pasisavino jį
iš didžiojo francuzų sociali Kareivių Muštynės kai Vokietija ir Italija pasi talistai pakėlė kainas 100
belaisvių skaičius siekia jau ginti, kuomet prasidės alian
nuošimčių, tai tik juokas, tai
duos be jokių sąlygų.
sto Jaures’o raštų. Bet tai
Jugoslavijos
atstovai
A100,000. • ’
tik “pynacai.”
tų invazija.
Kanadoje.
yra labai teisingas karo kri
Šitaip dalykams stovint, Šią sąvaitę valdžia žada
Beveik tuo pačiu laiku
Visos smulkmenos apie merikoje sako, kad prasidė minalisto
Vienas
karys
užmuštas,
apibudinimas.
sunku suprasti, ko Hitleris jau daugiau kainų numušti.
anglų armija paėmė Tuni- aliantų laimėjimą Tunisijoj jus aliantų invazijai Euro
17 sužeista.
Keblumas
yra
tik
tas.
kad
,
tikisi pasiekti nuolatos siū Ant šviežių vaisių, daržovių
poje,
prieš
vokiečius
ir
ita

sės miestą. Iš čia fašistams da nežinomos. Telegramos
Sussex,
N.
B.
—
Čia
yra
šitaip
karo
kriminalistus
aiš-į
lydamas baigti karą. Matyt, ir žuvies busią numušta 50
sako. kad Amerikos armija lus sukils visa jugoslavų kinant. kartu su Hitleriu, dvi Kanados kareivių sto- jis
yra tiek nusigandęs, kad nuošimčių.
tokią daugybę vo tauta. Ypač stipri jėga yra Mussoliniu ir Hirohitu rei- vykios. Pereitą sąvaitę vie- nepajėgia
Amerikos Ginklai paėmusi
šaltai ir aiškiai
generolo
Michailovičo
četBet vaisiai ir daržovės,
kiečių tankų, priešlėktuvi
kėtų
sodinti
kaltinamųjų
nos
stovyklos
kareiviai
susigalvoti.
Prancūzų Armijai. nių kanuolių, amunicijos ir nikų aimija. kuriai anglai
tai
netaip jau svarbus daly
Kad fišistų erštams kin kas. Gyventi jais negalima,
Pereitą nedėldienį Kasa kitokio grobio, kad ims pristato ginklų ir kitokios suolan ir Staliną, kuris susi- pyko su kitos stovyklos kakos jau dreba, tai parodo Žmogui reikia mėsos, svies
blankoj (francuzų uostas daug laiko, kol viskas bus
žinios iš Olandijos. Olandi to, sūrio ir kiaušinių. Ant
Afrikoj) buvo didelės iškil suskaityta.
ja
yra arti Anglijos. Hitleri šitų daiktų kainos turėtų but
mės. Amerikonai tenai per Vokiečiai, matyt, visai
priversti
laikyti
Jugoslaviį
buvusi
Hitlerio
talkininką
aioa
sužeista
durtuvais,
o
davė franeuzams ginklus nesitikėjo tokio smarkaus
sužeistas taip sun- 1942 METŲ TAKSŲ NE numuštos bent 50 nuošim
atvežtus iš Amerikos. Mato “blickriego” iš aliantų pu joj daug savo kareivių. In--aliantai visgi nenorėtų, nors \ienas
čiu.
kiai, kad nugabentas ligoni
REIKĖS MOKĖTI?
te. Afrikoje organizuojama sės. todėl nespėjo savo karo vazijai prasidėjus, Michai- jis ir butų to vertas.
mirė. Jis buvo išsiųstas
NUSKANDINO nėn
didelė francuzų armija ir ji medžiagos nei išgabenti, lovičo annija pradės mušti
Kongreso rūmai jau pri NUSKANDINO LAIVĄ
Anglijon ir tik dabar sugryfasistus _________
iš vidaus.
5 LAIVUS
aprūpinama geriausiais A- nei sunaikinti.
SU JAPONAIS.
ėmė
Rumlo taksų planą ir
žęs Kanadon. Tvarkai atmerikos ginklais. Šita armi
MOTINA NUŽUDĖ SAVO
Iš Australijos pranešama,'statyti buvo pašaukta raite- dabar jis yra paduotas Se Aliantų buveinė Austra
ja ves aliantų invaziją FranVAIKUS.
kad paskutinėmis dienomis bų policija ir kareiviai iš ki- natui. Išrodo, kad Senatas lijoj praneša, kad Madango
euzijon. Kasablankos gat Rooseveltas Siunčia
ilgi jį priims, nes Senato uoste, Naujoj Guinėjoj, mū
Dalias. Tex.—Tūla Marv japonų submarinos pradėjo tų stovyklų.
vėmis dardėjo dideli tankai,
Stalinui Laišką. [■milo,,
Finansų Komisija jį užgyre. siškiai orlaiviai nuskandino
’
-1 i atakuoti tenai Amenkos i
--------------trokai. “džypės” ir kitokie Litvinovas taipgi vyksta iš frailey pereitų
sąvaitę cu ,.
nuskandin0 STALINAS SVEIKINA
Rumlo Planas siūlo neim japonų transportą, kuris bu
pabūklai papuošti francuzų
,
J „rekėmis Dau-' TUNISIJOS PERGALĘ, ti taksų už 1942 metų paja vo tirštai prigrūstas jų ka
Wa»hingtono į Maskvą. nušovė savo 6 metų amžiaus
vėliavomis, bet su “U S”
ir 7 metu vaikuti.'0 Jaivus„ “u 1. ,
*
. *
reivių. Visi nugarmėjo juros
praneša, mergaitę
Nušovė iš meilės. Taip ji sa- K“™a zmonni buvo ,5Se'’
Pereitą nedeldienj Stali- mas, bet kolektuoti kas mė gelmėn.
antspaudais. Apie 100.000 kadWashingtonas
prezidentas Roosęvel-  1 beta.
nas išsiuntė iš Maskvos pa nesį taksus už šiuos metus.
žmonių žiurėjo šitų ceremo tas siunčia svarbų laišką ko. Ji yra persiskyrus su pir
sveikinimus Amerikos pre- Iki šiol taksai buvo moka AISBAKSY 1ŠS1PERĖJO
nijų nuo stogų ir per langus. Stalinui. Jį veža Maskvon mutiniu savo vyru ir tas da
DIENĄ SUNAIKINO zidentui ir Anglijos premje- mi atgyvenus metus, o pa
bar teismo keliu norėjo iš PER
VIŠČIUKAI.
17
FAŠISTŲ
LAIVŲ.
n]
iapomai THMLA buvę? Amerikos ambasadoį-uiį laimėjus jų armijoms gal Rumlo Planą jie turi
jos
vaikus
atimti.
Nenorėda

SAKO, JAPONAI TUNKA.
j)avies. Ką musų preziŽinios iš Afrikos sako, Afrikoje didelę pergalę. but mokami gyvenamuoju Tikėsit ar ne, bet taip iš
AMERIKOS STOVYK- j dentas rašo Rusijos dikta- ma su jais skirtis, ji paėmė kad gegužės 7 dieną alian- “Linkiu jums ir daugiau pa- laiku, tariant jo žodžiais — tikrujų buvo. Mrs. G. Henr.ing. kuri gyvena Mississip
LOSE.
toriui, tuo tarpu nėra skel- revolverį ir abudu juos nu tai sunaikin- 17 fašistų lai- sisekimų.” sako jisai.
“pay-as-you-go.”
dėjo.
Kažin,
ar
tai
meile,
ar
pi valstijoj, padėjo kiauši
Nors
Kongrese
tas
planas
\Vyomingo kongresmanas biama, bet kai kas spėja. beprotiškas kerštas vyrui? vų Tunisijos pakrašty, Fa
--------------Barrett iškėlė Kongrese jog laiškas gali liesti Mask
šistai stengė si išvežti savo SUGRYŽO MANNER- buvo truputi pakeistas, bet nius ant elektriškojo šaldy
svarbiausis jo tikslas pasi tuvo ir užmiršo. Pereitą ne
protestą, kad internuoti ja- vos išsišokimą prieš Lenki
HEIMAS.
armijos Įtek r'.d>. bet jų lai
KASYKLOS DIRBA
ji išgirdo jau viš
ponai esą geriau maitinami .!$• Litvinovas irgi važiuoja
vai buvo nuolatos homhar
Is Helsinkio pranešama, lieka — už pereitų metų pa dėldienį
PILNĄ
LAIKĄ.
čiukus
čirpiant.
Matote,
jamas taksų neimti. Jei kas
negu ištikimieji Amerikos Maskvon
duojami is or
kart
Suomijos
armijos
vadas
šaldytuvas išva
Washingtono žiniomis,
piliečiai. Jis sako. kad jo
Mannerheimas jau sugryžo jau sumokėjo, tai tas eis į elektriškas
ro
iš
vidaus
šilimą, kuri mu
beveik
visi
maineriai,
kurie
NUŠOVĖ
UKRAINOS
valstijoj yra stovykla, kur
Moterys reikalavo, kart iš Šveicarijos, kur jis buvo šių metų kreditą
šė
tiesiai
į
kiaušinius.
buvo metę darbą, jau sugiy- už lygų darbą joms butų išvykęs sveikatos taisyti.
ARKIVYSKUPĄ.
Paviršium žiūrint, čia ge
esą uždaryta apie 10,000 in
ras
dalykas. Bet. ar ištikrujų
Iš
Šveicarijos
pranešai
kasyklas
ir
dirba
pilną
mokama
lygi
su
vyrais
mo
ternuotų japonų. Tie “sve
•
—
J
r
.
.
laiką.
•
•
•
_rčiai” tenai gauną jautienos, ma, kad Kremenieco mieste,
kestis karo pramonėj. War BOSTONE NUSIŠOVĖ taip bus. tai lieka dar pama IŠ 1.000 KAREIVIŲ, 27
S’LPNAPROČIAl
DAKTARAS.
tyti. Einant Rumlo Planu, iš
l>abor Board atsakė, kad to
kiaulienos ir vištienos kiek netoli Lenkijos sienos buvo
Laikr..»čiai skelbiu. Kad
tik jie nori, kai tuo tarpu nušautas Ukrainos arkivys SUDEGĖ KNYGYNAS. negalima padaryti, nes pre- Pereitą nedėldienį savo darbininkų algų kas sykis
laisvi Amerikos piliečiai ne kupas Aleksis. Keturi jo pa Limos mieste ugnis sunai- zidentas įšaldė visas algas, namuose, Bostone, nusiso- but nutraukiama po 20 pro iš 1,0 j S .Ynu ri kos kareivių,
irtu silpnapročiai,
gali n prastos mėsos nusi lydovai, kurie važiavo tuo kino Limas respublikos vai- ir prie to da liete* numušti vė I)r. Seth F. Amold, gerai centų “pay-as-you-go“ tak i
knri»i'
M
reikia
gydyti.
sams
stybinj knvgyną,
maisto kaina_ čia žinomas gvdytoias
pirkti.
vežimu taipei užmušti.
Illld
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KELEIVE. 50. BOSTON.
darė bandymus su visokių rū
šių ginklais ir ruošėsi karui.

okupacija

šėrikų

“Keleivy” jau buvo rašy
ta. kad Maskva nutraukė
diplomatinius santikius su
Lenkijos vyriausybe Londo
ne—nutraukė dėl dviejų
priežasčių: visų pirma dėl
to, kad Lenkai paprašė
Tarptautini Raudonąjį Kry
žiu ištirti Smolensko miške
sušaudytus Lenkijos kari
ninkus, o paskui dėl to kad
lankai nepripažįsta Mask
vai ‘‘Sovietų Lietuvos” ir ki
tų “sovietų” žemių.
Tai yra labai nediplomatiška “diplomatija.”
Labai teisingai pastebi
“Naujienos” kad—
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Lietuvo-

Mokslo ir Technikos Įdomybes

Iš Lenino ‘socialistiško rojaus’
slaptai buvo gabenami ginklai
ir amunicija į Vokietiją.
uždavinys ir tiks-'apie tai. kuo pakeisti anglis, galimybių šitokį uždavinį Į smarkiai kaitina, todėl is
“Daug kartų Vokietijos dar lasMoksle
—
ne
tiktai
skleisti ir aiš- malkas ir naftą. Tai yn praktiškai atlikti, nors teo-ltviduržemio juros išgaruoja
bininku spauda ir atstovai
gamtos
paslap- jieškojimas naujų energijos retiškai tai visai galima. Ta-: labai daug vandens. Jei
parlamente šitą šmugelį kėlė kinti Įvairi* i to ar kuo
nebūtų
dar šakinių, kuriuo? butų galičiau nėra
jokios abejonės, vandens atsarga
a
aikštėn. Bet ka veikė tarptaunusta. lėti t<
_
....
tinė komisija, kurios uždavi- ne-upranumo žmonėms rei ma užkinkyti i mašinų va- kad ilgainiui tai Lu įvyk- nuolat papildoma iš Atlanto
ir Juodosios juros, tai Vi
nys buvo neleisti Vokietijos ; skini© priežastis, bet ir jieš- įymc ir sukimo darbą tada, doma ir praktiškai.
bubu bei priemonių, l ai pasibaigs visos dabartiBet naujų energijos šalti- dui žemio juros lygis kasmet
militaristams laužyti Versalio koti
kuriomis
aitų
galima
žmonės
ku:o
atsargos.
nių
bejieškant, galvojama kristų pusantro metro; ir
sutartį?“
gaus gyvenimą padaryti ga- Kai kuiie į fantastiką lin- labiau ir platesniu mąstu iš- taip kristų ir kristų, kol jura

.... , Tai plautinės
Kontrolės
v
*'la
i'3 -13. komisija stengėsi šito smuKai vokiečiai bus iš Lietuvos gelio
nematyti, nes, kaip
išvyti, pasibaigs ir nacių oku- dabai rašo
rašo
Nevv Yorko vopacijos režimas. Tuomet Lie- kiečių socialdemo kr a t ų
vos žmonės paims krašto val
“Neue Volkszeitung/ tai
dymą i savo rankas.
ir

..

jĮmaį Unggesnį, smagesnį, kę neva mokslininkai sten- naudoti ir tuos šaltinius, ku- visai išsektų ir pavirstų sau
malonesni, žodžiu, mokslas gėsi ii tebesistengia sugal- riais gana plačiai naudoja- suma. Taigi, vienas moky
turi ne tintai teorinių žinių voti “perpetuum mobile”— masi jau ir dabar. Pirmoj tas ekonomistas pasiūlė drą
dauginime ir kaupinimo tik- tokią mašiną, kuri suktųsi eilėj — vėją ir vandenį.
sų planą—užtvenkti Vidur
bet j, tų žinių taikymą pati, niekeno nevaroma. Yra keliatas įdomių pro- žemio jurą iš abiejų galų,
praktikoj t. y. turi utilitari- Aišku, jei tokia mašiną pa- jektų. kurių vieną—antrą pastatyti užtvankas Gibral
nį tikslą, siąm tikslui mokslo vyktų sugalvoti tai proble- nors trumpai čia nupasako- taro ir Dardanelų sąsiau
“ ‘Sovietų Lietuva’ tai —
‘‘Francuzijos generolai bijo- iau nenuvii pasidarbuota, ma butų išspręsta ir tada is sime.
riuose. Kai juros lygis dėl
Molotovo kliedėjimas.“
jo. kad tikrai panaikinus mili- Elektra, radio. kino. aviaci- viso jokių energijos šaltinių Vienas projektas yra to nukris, tada galima busią
tarizmą Vokietijoje gali but ja—tas vi kas išrasta ir su -j nei ėikėtų: mašinos pačios francuzu išradėjo Diubo. vėl paleisti vandenį iš At
nereikalaudamos tai projektas pagamint dirb lanto vandenyno, bet jau
LENKIJA BUS DIDELĖ IR įvykdytas visuotinas, tarptau- kurta tan. kad žmogus. gy-j«uktųsi.
taip, kad jis netekėtų be
tinis
nusiginklavimas,
ir
vieną
vendamakaip
galima
smajokios
jas
varomos jėgos, tini vėją.
NEPRIKLAUSOMA. SA
gražią dieną jie taip pat galė^ giau jaus’.ĮSL
.
! Pet visa nelaimė, kad tokios Projekto principe gludi naudos, o suktu milžiniškas
KO CHURCHILL.
tų palikti be darbo. Todėl jie Bet mokslas nesitenkina mašinos, kuri galėtų amži- uždavinys pašalinti tuos neturbinas hidroelektrinės sto
Gegužės 3 dieną Londono padėdavo Vokietijos genero- tuo, kasyta. Laboratorijose, nai pati suktis, niekam nie- patogumus, kurie kįla tech-ties, kuri butų pastatyta
“Stalino valdžia žino gerai, Coliseume
lenkai minėjo lams.“
mokslinir-ų
kabinetuose ■ kada nepavyks išgalvoti, nikoj dėl natūralaus vėjo į Gibraltare ir kuri gamintų
kad ‘Sovietų. .Lietuvos’ nepri savo tautos švente.
I
tas
ju
nuolat
ir
oe
paliovos
galvc-!Tai yra tik tuščios ir bergž- nepastovumo. Tai jis pučia elektios energiją daugiau
pažįsta
j^dlmes atwko lordas John Bolševikų tikslas, žinoma, jama vis apje naujus ir žmo- žios
svajonės. Iš iŠ šiaurės, tai iš pietų, arba kaip pusei viso? Vakarų Eujos, nei Britanija. Ji taip pat Anderson ir perskaitė šitokį buvo visai kitoks, negu fran- 2Uį (Įar daugiau patogumų žniekofantazierių
nieko neatsiranda. Be visai nepučia. O technikai ropos,
žino, kad šitos valstybės dar Churchill’o rasta:
euzų militaristų. Bolševikai ir malonumų žadančius išra-Į priežasties negali suktis nei įeikia tokio vėjo, kuris pusProjektas butų naudinnesutiko pripažinti Sovietu “Lenku Tautos šventės prokad
X
okieukoj
nesuc
įi
raus
be
patobulinimus,
mašina.
O
ta
priežastis
tetų
nuolat
ir
į
vieną
pusę
argas
ir šių dienų technikos
Sąjungai tų rytinės Lenkijos
sU
V
iet
U
socialdemokratų
ši
ų
uždavinių,
mokslas
gali buti jėga, ne kokia fan- ba viena ir ta pačia krypti-. priemonėmis nesunkiai įteritorijų. kurias Maskva riausybės ir Britų liaudies \a???^UJa?laT .
h
^
’
buri
visą
eilę da ir kitokių, tastinė ir antgamtinė, bet mi. Diubo sugalvojo būdą. vykdomas. Bet yra kliūčių,
1939 m. įjungė į Sovietų Balt- sveikinimą. Mes švenčiam ki- todėl jie rėmė tos respubii-;(Įa aktualesnių ir svarbesniu reali jėga. kuri tą mašiną kaip tokį vėją pagaminti. Mat, norint kad tokia stotis
’ gudiją ir Sovietų Ukrainą. Jei tas metines sustiprintu pasiti £*Pr”*us‘ .Į?™“5 ^problemų. kurias reikia valytų. Šiandien tą jėgą su- Budas visiškai paprastas, valėtų veikti ir pagamintų
gu Molotovas sako. kad lenkų kėjimu. kad Jungtinių Tautu ^kjetyos noktai i?tu^ da n :&pręgti ne ryt, ne po šimto daro kuras. Jam išsibaigus, paremtas paprasčiausiais fi tiek energijos, kiek numaatsisakymas šitų teritorijų
per pereitus metus kitais tikslais. Jis noiėjo, metu. o tuojau, šiandien pat. turi buti surasti kiti jėgo- zikos dėsniais. Iš meteoro- tomą, reikia kad juros lygis
klausime nusilenkti Maskvai pastangos
tokių svarbiausių šaltiniai. Taigi, naujų ener- logijos žinoma, kad vėjas butų nuleistas dviem šimtais
anešė Lenkijos išlaisvinimą kad tarp buržuazinių Euro- viena
verčia sovietų valdžią manyti, daug
pos valstybių kiltų naujas problemų vra: naujos ener- gijos šaltinių suradimo pro- kįla dėl skirtumo, kuri suda- metrų žemiau dabartinio
arčiau.
jogei lenkų valdžia ‘nuslydo
“Kaip namie taip ir užsieny, karas. Jis mane. kad prasi- gįjog šaltiniu suradimo pro- blema mokslas ir rūpinasi. 10 nevienodas oro slėgimas, lygio.
j susitaikymo kelią su Hitle lenkai
Kur tų šaltinių jieškoti? Oras iš aukšto slėgimo sriNuleidus tiek juros lygį.
visi kaip vienas yra pa dėju? naujai skerdynei. bol- blema.
rio valdžia’, tai ką tuomet Sta
ševikams
bus
lengviau
suGyvename
mašinų
am
Aišku,
niekur
kitur,
kaip
ties
visada
veržiasi
į
sritį
į
iškils
dugnas, atsiras net
linas ketina daryti su ameri siryžę tęsti kovą prieš vokie kelti “pasaulio revoliuciją, žiuje. Mašina mus perveža tik pačioje gamtoje.
žemo slėgimo ir taip pasiga- 660,000 keturkampių kiločius, kurie pavergė jų šalį. Ta
konais ir britais*?
Vėjas.
vanduo
ir
saulė
—
vėjas. O juros lygyje metrų naujos sausumos. Tai
Bet
Lenino
politika
pasi|
iš
vietos
i
vietą;
mašina
siudidelė
pagalba,
kurią
jie
yra
“Ar tai reiškia, kad sovietų davę bendram Jungtinių Tau rodė pragaištinga pačiam va mums :ubus, kepa duo- tai neišsemiamos energijos mina
oro
slėgimas
visada aukš- bus teritorijadidesnė už tą.
valdžia rengiasi nutraukti
spausdina laikrašti ir šabiniai, tik įeikia mokėti tesnis. nekaip viršuje, šaky- kokią užima dabar Francutu reikalui, neapsiėjo be sun- bolševizmui. Sovietų Rusidiplomatinius santykius ir su kių
aukų.
bet
tos
aukos
bus
apjoje
atgaivintas
vokiečių
migamina
daugybę kitų daly- šias jėgas pajungti ir išnau- sim 1.000 metrų aukštumo- zija. Visa ta naujai atsirašitomis valstybėmis ?
bei reikmenų, be kurių doti žmogaus reikalams, je, kur ir temperatūra žy- dusi iš juros dugno teritori“Jeigu ne, tai apie tas teri vainikuotos didelės ir nepri- litarizmas dabar naikina kų
mes negalime apsieiti. Ma Svarbiausia. kad šios jėgos miai žemesnė, nekaip žemė- ia bus labai derlinga. Joje
torijas nereikėjo nei kalbėti. klausomos Lenkijos atsteigi- pačią Sovietų Rusiją.
šina,
pagaliau, gamina elek yra pastovios ir neišsibaigs, paviršiuje. Todėl Diubo siu- bus galima apgyvendinti
mu.
kurio
mes
visi
laukiame.
“
n-i
*
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Tuomet pasilieka tiktai klau
Tokių pat ar da alsesnių trą. kuri verčia suktis kitas kol suksis pati žemė.
Sacharos dyku penkiasd eš i m t s milionų
simas apie dingusius lenKų Apie lenkų premjerą gen. vaisių susilaukė ir Francu mašinas, teikia mums švie Vėją ir vandenį žmonės lomojępastatyti
didelį, viso kilometro žmonių, nereikės emigruoti
armijos kan ninkus. Maskva gjfcorsįų, forį Maskva rei- zijos generolai, kurie norė- są ir daugybę kitų patogu- jau senai išmoko išnaudoti, aukštumo
vamzdį, kuris į užjuriu?. Rodos, tik džiauneužginčija to fakto, kad tuk- kglpnia’ pašalinti kain ‘nro- io užtikrinti sau “darba/
tx a:
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stančiai lenkų karininkų.bulordas John Ander- palaikydami gyvą vokiečių dagiau daugiau gyvem- juras raižė buriniai laivai, aukštos temperatūros sritį spektyvom reikėtų ir skuvusių sovietų nelaisvėje, yra gon pasakė taip;
mo sncių mechanizuojama, kuriuos stūmė vėjas, o kai (žemės paviršiuje) su žemo bintis kuogreiciausiai prodingę. Bet ji tvirtina, kad juos “Gen. Vladislovas Sikorskis militarizma.
pavedama aptarnauti maši buvo išrastas ratas, tai ir slėgimo ir žemos tempera- jektą įgyvendinti. Bet susinužudė naciai. Jeigu taip. tai yra šaunus karys, išmintingas SMERKIA NACIUS, O noms.
Todėl visai nesunku vanduo įkinkytas sukti ma- turos sritimi (1.000 metrų skaldžiusios valstybės ir sakodėl Maskva priešinasi tam, vadas ir patikėtinas draugas.“ PATYS ELGIAS KAIP įsivaizduoti,
kokia katastro luną. Pastaruoju laiku žmo- aukštumoj). Apatinio vam- vanaudžių kapitalistų valkad Raudonasis Kryžius daly
IR
NACIAI.
fa
ištiktų
pasaulį,
jei vieną nės išmoko jau ir saulę pa- zdžio galas butu platus ir doma Europa projekto bijo.
ką tiširtų ?
Visa lenkų tauta turėtų
tufėtų didelio vožtuvo pavi- Italijos kaimynai bijo, kad
“Antra vertus, jeigu soviejį ir remti, sako šitas Lietuviu R. K. Susivieni- gražią dieną sustotų visos naudoti mašinoms varyti.
mašinos.
Mokslo
jau
yra
išspręsta
dala. padarytas visas iš stik- tada trigubai padidės jos tetų valdžia žino. kad tuos len Britų valdžios vyras.
©tranas “Garsas’ 6 geNutiuktų
susisiekimas.
ir
nustatyta,
kad
jei
tam
tiklo. kaip oranžerija. Stiklini ritorija ir galingumas. Franku karininkus nužudė ir užkaTaigi Londonas žiuri į gūžės laidoje rašo:
Paliautų vaikščioję trauki- ros veidrodžių sistemos pa \ožtuvą nuolat kaitintų sau- euzų pirkliai bijo. kad tada
sė- Katyno miške, netoli Smo- Lenkija visai kitaip, negu
“Oficialinių SSSR į.-taigu niaų
lakstę automobiliai, galba surinkti nedideliame dės spinduliai, nuo kuriu įšil- dabartiniai Francuzijos uoslensko. vokiečiai, tai kodėl ji Maskva.
Stalinas norSt..
norėtų, leidžiami biuletiniai dabar pla- lėktuvai, plaukioję gailai plote saulės spindulius, tai tu po vožtuvu oras. o, įšilęs, tai prie Viduržemio juros
iki šiol apie tai tylėjo? Kodėl kad ne liktai pats Sikorskis.
nupasakoja vokiečiu žiau- viai. Sustotų veikusios radio jų energijos visiškai užten jis didele jėga veržtųsi pro atsidurs toli nuo kranto ir
sovietų valdžia beveik per dve bet ir visa jo vyriausybė bu čiai
rius darbus Rusijoje, pabrėž- stotys, nebegautume naujų ka tam, kad iki reikiamo vamzdi viršun ir gaminti] neteks savo dabartinės reikjus metus nedavė jokių infor tų pašalinta, o jos vieton pa dami
dalį Vokietijon laikraščių, nežinotume kas laipsnio įkaitinti garo kati- vėją. kuris pustų 200 kilo- šmės. Ta? tikrai taip butų. o
macijų apie tuos karininkus statyta tokia, kuri nebūtų darbamssunkią
ištremtų žmonių >rį(]e(}asi pasauly. Miestus iš- lą. Pavyzdžiui, jei surinkti į metrų greičiu per valandą, jie to nenori. Be to, nuogąslenkų valdžiai, kuri nuolatos priešinga prijungti Lenkiją skausmą namuose pasilikusių ^tiktų badas ir ligų epidemi- vieną vietą saulės spindu- Viršutiniame vamzdžio gale taujama. kad galimo karo
teiravosi apie jų likimą?
gimirMų...
kaimuose žmonės turė- bus, kurie krinta 13.000 ke-;butų pastatytos vėjo turbi- metu Gibraltaro užtvanka
"‘Pačios sovietų valdžios in- prie Rusijos.
okiečių žiaurumus visas,grįžti prie medinių ark- turkampių kilometrų plote, nos, kurios suktųsi ir gamin-galinti buti kieno išsprog
terosuose turėjo būti. kad da KAIP RUSIJOS BOLŠE pasauiis
Rusų tautas, Irų. Sugriūtų visa? žmonių tai galima gauti elektros tų elektros energiją.
dinta ir paskandinta visa
lykas butų kaip galint grei VIKAI PADĖJO VOKIE nelaimes smerkia.
suprantame
ir
atjauįekonominis
gyvenimas,
energijos tiek, kiek jos da : Dar įdomesnis yra pro- naujoji teritorija, kurioj jau
čiau ir nuodugniau ištirtas. To TIJOS MILITARISTAMS. čiame. bet kodėl sovietų Įstai- į
ka6
butų.
jei
mašinos
bar visame pasaulyje paga-i jektas užtvenkti Vidurže- gali buti įsikūrę miestai,
reikalauja jos garbė, nes tie
gos.
peikdamos
nacius,
vis
dėl
įtikrai
sustotų.
O
tas
visai
anglių pagalba.
Įmio jurą.
žmonės.. Ir taip šis projek8.300 karo belaisvių (ir apie Visi žino, kad po pereito- to su ištremtais į Sibyrą Lie- .lengvai galėtų atsitikti, jei minama
Yra projektas pastatyti- Viduržemio jurą vaka- tas negali buti šiandien įgy6.700 civilinių kalinių) buvo j0 pasaulinio karo Vokieti- tuvos, Latvijos. Estijos ir ki-;išsibaigtų šaltiniai tos jėgos, vieną
didelį ir galinga sau- ruošė jungia su Atlanto vendintas. Atrodo, kad jis
sovietų valdžios rankose ir ji ja buvo nuginkluota. Ir tais žmonėmis pasielgė taip, kuri varo ir suka mašinas. O lės variklį
Sacha-{vandenynu Gibraltaro są- galės buti realizuotas tik
pirmoje eilėje už juos atsako, aliantai buvo pastatę tarp- kaip dabar jų pačių aprašo-^energijos šabiniai šiandien ros dykumoj,(motorą)
kurio siauris. o šiaurės rytuose su tuomet, kada išnyks tarp“Bet, užuot sutikusi leisti tautinę kontrolės komisiją, mieji naciai?! Kodėl kliudo yya kuras: malkos, anglys, pagaminamas Afrikoj,
energijos
už Juodąją jura Dardanelų są- tautinė nesantaika, išnyks
Raudonajam Kryžiui daryti kurios pareiga buvo Žiūrėti, mas susižinojimas su tremti- durpės ir nafta. Bet tie šalti tektų. jei ne visam, tai bent
siauris. Viduržemio jura. karo pavojai ir kada visoje
tyrinėjimą. Maskva nutraukė kad Vokietijos militaristai niais,
jimw, kodėl aapsunkintas jų šei- njaj nęla neriboti. Moksližymiai daliai pasaulio, bet į kaip žinome iš geografijos, Europoje bus įgyvendinta
ryšius Atrodo, kad šituo budu nepradėtų slapta ginkluotis.
jiems
ninkai
apskaičiavo,
kad
pakol kas technika dar neturit yra pietuose. Saulė ten 1 viena santvarka.
.u bando užkirsti tyrmejimui Tai kaip gi ta? atsitiko, kad išvvkti
kodėl
jie
pusalkaniai
įgauimės
anglių
atsargos
gali
kelią. Kokią išvada iš to pada- Vokietija netikėtai pasirodė ' '
verčiami prie sunkiausių dar- užtekt i dviem šimtam metu;
rys pasaulis?”
taip baisiai apsiginklavusi ir bu?! žodžiais smerkti nacius,1 nafto<_ vos trisdešimčiai—
Priešo Pozicijos Pacifike
Pasaulis savo įšvadą jau T,aujo pradėjo karą?
o darbais daryti tą pati. tai keturia-dešimčiai
metų;'
padarė. Ta išvada vra tokia, „ Tai ^tbko Rusijos bol- nuteisti pačius save.’
miško — taip pat tik kokia’/
kad bolševiku “diplomate
keturiasdešimčiai metų: vi i
ja” įklimpo i kruviną balą gi namie Vokietijos milita- Pasakyta tiesa.
so__kuro
atsargos—trim šimristai negalėjo naujam karui
z.
,
___ . ,
Atroruoštis, tai bolševikai leido RAGINA IŠLEIST
do,
kad
iki
katastrofos
dar,
KUR YRA TA “SOVIETU jiems ginkluotis Rusijoj.
į
LESS LITHUANIA.”
toli ir sielotis dar peranksti.
LIETUVA?”
Apie tai jau buto ne sykis Juozas Tysliava “Vieny-; Bet mokslas ne vien šios
Naujienos” rašo:
rašyta, bet zmones jau uz-,
ragjna lietuvius aukoti dienos rupesciais gyvena
rt'ienu šuviu sovietų vaitodėl “Naujienos pinigus,
_
kad dar šiais me- Jis jau šiandien ima galvoti
džia bando nušauti kelis kiš-PriĮnena s'tą faktą i> naujo, butų galima
išleisti angGANDHI AREŠTAS
kad
kalba
knygą
apie Lietu-i
kius. Stengdamasi uždrausti
TEISĖTAS.
lenkams kalbėti apie savo ar “Vokietija dar VVeimaro vą, kurią parašė Owen J. C. į
mijos karininkus, dingusius respublikos laikais pradėjo Norem, buvęs Jungtinių! Vyriausis Indijos teisėja?
Rusijoje, ji kartu pareiškia slaptai ginkluotis, čia Vokie Valstijų atstovas Lietuvoje. Guyr nusprendė anądien,
oficialiai savo pretenzijas į tijos militaristams daugiausia Ta knyga yra pavadinta i kad anglai neturėjo teisės1
rytines buvusios Lenkijos te
Rusijos bolševikai, ku- “Timeless Lithuania/’ Joje areštuoti Mahandą Gandhi
ritorijas ir į Lietuvos žemę. rie leido vokiečių generali- esąs aprašytas bolševikų įsi- ii kitus Indijos Kongreso
“Molotovo notoje yra kalba niam štabui pasistatyti Sovie- veržimas Lietuvon, žmonių narius, nes šitie Indijos vama apie ‘Sovietų Lietuvą’. Bet tu Sąjungos teritorijoje amu- vargai ir ašaros.
dai yra savo namų šeiminin
jokios
‘
Sovietu
Lietuvos
’
nė- nicijos dirbtuves, steigti kare
Tūla lietuvių grupė Cle- kai. Bet lordas Linlitgow
( ariacijos mokyklas, aerodro- velande jau esanti nutarusi
ra»!
dabar išaiškino, kad jų
šis žemėlapis parodo Pacifiko Vandenyno salas, dėl kurių dabar tenai eina sunkios kovos
“Bolševikai buvo ‘susovieti- mus (orlaukius) ir tt. Trole-,tą knygą išleisti, bet norinti, areštas buvo paremtas Indi
su japonais. Apskriti juodi taškai parodo japonų pozicijas, o žvaigždutėmis pažymėtos
nę’ Lietuvą 1940-41 metais/ tariato tėvynėje’ vokiečių ka-įkad visuomenė sudėtų pini- jos saugumo sumetimais,
vietos
yra amerikiečių ir britu pozicijos.
kai jie buvo ją okupavę. Tai rininkai mokinosi skraidyti, j gus.
todėl jis pilnai teisėtas.
I
nei

ungtines

a s

i-

ga

aš
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iis sako kriaučiai dabar ™ ec ?
t - tukrtan
dirba, didžiuma dirba viršS
laiki iie oavarge todėl i su- J • a- na??ai JU0^
jU
sirtaki nesilanko... •' I^KrvI^ž^tdvt
Iš unijos įstaigų musų lokalo atstovai pranešė, kad s^k^ rSta spręsti. bS
šiuo momentu knauciai dir- -• •
- plinta ir musu lie
ba gerai.
gerai. . Apie
Apie birželio
mėunzeuu me- tuvjškus ruskius erzinte 1!
ernesi busią gauta pusanti o zjna jų spauda dabar visomiliono Kaieiviskų paltų
budais aiškina, sukisiuti žiemai. Dabar daugelis
o pavieniai jų veikė
siuvyklų duba Anglijai uni- jaj jr pasekėjaį dar Įvairiau
torma>.
. pakėlimo ta kruvina ivvki perstato.
Kriaučiams mebusią. sako lo- Tuo feikahi
Jau
balo atstovai.
.... nekarta aosikeisti argumenCh. Kundrotas, Kriaučių tais. ‘ *
lokalo reikalų agentas,

Lietuvių Piliečių Kliubo
svetainėje buvo surengtos
LSS 19 ir LDD 7 ir 9 kuopų
prakalbos,^ paminėti darbo
žmoniu šventę,
Gegužės
Pirmą. Kalbėtojais buvo:
J. V. Stilsonas, pulkininkas
K. Grinius ir “Naujosios
Gadynės” redaktorius J.
Januškis. Žmonių buvo vi
dutiniai. Pirmininkavo J.
Glaveckas. Aukų lėšoms
padengti susirinkusieji sumėte virš 25 dolerių. Vienu
žodžiu, lietuvių socialis ų
surengtos prakalbos pavyko
gana puikiai.

,

MOKYKLOS SENOVĖS LIETUVOJE.

730 McAlister avė., Waukejran, III
IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas.
726 Eijrhth st., Waukegan, III.
FIN. RAST.—Emilija K. Brothers,
111 McKinley avė., WauKegan, IP.
ras0,? GLąBfiJAi — d. Lauraitis,

Oak Forest miestelis visai maršalkos - Jonas Stoškus,
nedidelis. Jis yra tuo “gar M. Kernagis.
Susirinkimai buna paskutinį ket
sus,” kad čia randasi didelė vergą
kožno mėnesio, 7:30 vai. vaka
pavargėlių prieglauda. Vi- re, Liuosybės
Svetainėje, kamp. 8th
sokie benamiai ir besveika- ir Adams sts., waukejn»n, 111.
čiai seneliai ir moterys naš
baigia čia paskutines saLSS iždininkas P. Tiškus lės
vo gyvenimo dienas. Vieni nemažian kaip ?deiimta ’
jau sveiksta.
jų dar vaikščioja, o kiti jau „ždarbio dali.
Teko nesenai aplankyti guli lovose ir serga.
Pirkit

pas.

y our kome of tomorrow
Nuosavas namas.

Ar jus svajojat apie tokį? Nese
nai buvo patirta kad to trokšta per
milionas šeimų Amerikoje.
Bet kaip jums. taip ir joms teks
palaukti.

Pirma reikia laimėti karą. Ar ži
not, kad apkalti bombanešį reikia
tiek medžio, kiek penkių kambarių
namui ?
Tačiau jus galit pradėt statyt
sau busimą namą jau šiandien—ir
kartu gerinti pasauli—įdėdami kož
ną atliekamą dolerį į Karo Bonus ir
į hanką. Tai yra ir praktiškas ir
patriotiškas patarimas.

NETEIKI^

stai du vyrai, apie kuriuos dabar sukasi klausimas, ar maineriai streikuos, ar ne? Angliakasių unijos prezidentas sa
ko, kad pasibaigus 15 dienų ••paliauboms.1’ jeigu mainerių sutartis su kasykloms nebus da padaryta, maineriai mes dar
bą. liet Amerikos prezidentas Rooseveltas sako, kad maineriai dabar yra valdžios darbininkai ir streikuot negali.

niunia
JVIIIIIO

OAK FOREST. ILL.
Pavargėlių prieglauda.

NIEKAS

• ? visokiu

• -

karo ^emnmų. tai jiems yra
įeikalingesne parama.
Chicagos lietuviai nuo se-'
na: jau kreipia dėmėsi Į
esančius čia musų tautybės
pavargėlius. Rūpinasi ne
vien tik giminės, bet ir vi
suomeninė2 organizacijos ir
šiaip jau labdaringos grū

.
pietų,
Piliečių Kliubo Svetainėje,
..z.
.z.
280 Union avė.. Brooklyn,
N. Y.
Atstovus teikitės siųsti po
vieną nuo draugijos iki 25
narių ir po vieną nuo kiek
vieno šimto narių.
Taipgi prašome pasvei
kinti šią konferenciją nuo
jūsų draugijos su aukom pa
minklo statymui, čeki rei
kia išrašyti vardu DariusGirėną? Monument Fund o
pasiųsti konferencijai. Uz
jūsų nuoširdumų is anksto
XX
Lr^«LIETUVIU
LAISVES .MTY“
anlzami:
sevarKin rpik'U- tariame aciu.
ZšIIIVIIIlį, ZVUIIC LUJI
~ ~ ~ V
OCTMUIIU K7TMIV1M
pretensijų svietą “tvarkyti” i LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ lu ir turime vilties, kad iš Konferenciją šaukia PaWAUKEGAN, ILL.
minklui Statyti Komitetas
naujais pamatai?, tai net
klausysite musų prašymą.
VALDYBA
METAMS.
šiurpas ima. Rodos, kad tu 1 PIRM.—Juozas 1943
Jau ilgokas laikas kaip kartu su kitomis Brooklvno
Mačulis,
ri reikalą su kraujo išalku- 90<? Prescott st., Waukeeran, III.
Dariaus Girėno Paminklui organizacijomis, kaip štai
siais žvėrimis, o ne su žmo PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia, Statyti Komitetas darbuo- Amerikos Lietuvių Piliečių
733 Lincoln st., Waukegran, III.
nėmis.
PROT. RAST.—Susana L. Gabris.
Vyt. Katilius.

NEVEIKIA

zydai jie tai
saviškių
^užmiršta. Iki šio karo pradžio-- ir lenkai gerai savisPavargėliais rūpinosi,
^'rlT

bet ponų vaikai kurie eneė lanko. "Keleivyje” jau buvo
Pabaigoje balandžio mė
Lenkijos darbininkiją. Ju aP»e tri plačiai rašyta. Pa- nesio
tapo išsiuntinėti laiš
eailėti« iuos užtarauti dar- vyzdžiui, pagarsėjusio musų
Žnonfe^e^
į finansininko p. Justino Mic- kai Brooklyno ir apylinkės
.
ikevičiaus žmona nesenai draugijoms kviečiant daly
Ir taip kalba ne kokie ei- atvyku-i visus mus čia ap vauti konferencijoj, bet dėl
huiai komunistėliai. bet lie- dovanojo po doleri pini- stokos antrašų gal neviso?
tuviškuju komunistų vadu- gaj£ q prieš šventes mus draugijos kvietimą gavo.
T31’nepaisant to faKto. kac. ap]anPė Raudonojo Kry- Todėl prašome tokių drau
T}?.
. į1.05 kai minkai pa- z;aus lietuvaičių vienetas su gijų pasitenkinti žemiau pajo. ginklą pnes Sovietų n Zofija Bartkuviene prie- teiktom informacijom ir da
lyvauti konferencijoj. Taigi
Ru^of . raudonarmieti ir w.
pasidavė. ®e- nugalėtas 1=.
visiems kad draugijos gali prisiųsti at
pasigailėjimo neranda pas Acnj Jiems visiems, Kaa stovus ir iš tolimesnių kolo
pergalėtoją — kulka i kak- suramina pavargėlius. . , nijų jei išgali lėšom.
Brooklyno lietuviai minėjo tą. ir baigta!
R**nis.
Gerbiamieji lietuviai:
Pirmą d.eną gegužė*.
Girdint tokius “argumen-|
..ci/Af.
Nuolankiai kreipiamės Į
A jonzxin

TO

NIEKO

Amerikos Prezidentas ir Mainerių Prezidentas

Čia yra visokių tautybių
’
1 bedalių, isskyrus tikjuod-į
Nemaža yra
yra neualietu-jį
drg. P. Tišku. Jis pusėtinaiiiiveidžius.
Veicziu-. įvemaza
lž kriaučių susirinkimo.
ligos nukamuotas. Bet yra vių ir žydų. Kui ie dar gali,
Balandžio 28 buvo kriau vilties, kad pasveiks ir vėl tai dirba kokį nors darbą vičių 54 skyriaus menesinrs
prie aktyvau, veikimo, duje arba laukuose, nes
susirinkimas. Kaip ir pa
prieglauda turi dideli ukj.
.
prastai, V. Zaveckas atida 10,000 nužudytų Lenkijos
karininkų
ir
lietuvišku
Ne
vi-i
vargšai yra savišrė susirinkimą trumpa praruskių
“
aiškinimasis?
’
kių
apleisti.
Kai kuriuos apkalbėle, paaiškindamas, kad
lanko giminės ir atveža šk>
čia buvo šventės (Velykos),
n
i
savais
i.
Ą
m
.
e
n
kos
spaudoj
paphtokiu dovanėlių. Kitus
daug , žmonių
užimti
savais!
.
.
...
.
..
to
Žinios,
kad
ties
Smolens,.
n
i..
n
reikalais, todd ir sis susinn- 1939’ metaig raudonar. ^ovf, in tautvhė* oroani-

O ri

RAS

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIM

BROOKLYNO UETUVIŲ NAUJIENOS. I

manas jau atidaręs dirbtuvę New Yorke. ant Fifth
ave. Dirbtuvė esanti graži,
bet dabar negauna darbininkų. Kaip toji dirbtuvė
susitvarkys, parodys ateitis.
sako delegatas.
Išrinktas busimam piknikui lokalo komitetas, pirm.
A. Linkutis, o sekr. J. Buivydas. Kriaučių piknikas
bus liepos 17 d.. Dexter par
ke. Tikieto kaina su “War
Tmy” bnc 95 ppnrai
iax ou. zo centai.
_

Trečias Poslapis

LEIVIS, SO. BOSTON.
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Kas
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sąvaitę

ir
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į

juos

Dvi tikybos troško paimti pas Radvila. Ten buvo mošešiolikto šimtmečio gale koma rašyti ii- skaityti, lotylietuviškų dūšių išganymo nų kalba ir gramatika, logimonopoli. Tos pretenzijos ka. istorija, aritmetika, giaimjgižyirėjyęiog tarpusavinis kų kalba ir platus katekizišsipludimais ir išsikeiki- mas. Tose mokyklose mokė
mais ilgą laiką nedavė jokių teologijos daktarai iš Rytrezultatų. Norėdamos su-.prūsių. 1637 m. buvo Įvestos
stiprinti savo jėgas, besivar- karo pratybos pamokos, etižančios tikybos Įkūrė kelia- ka ir slavų kalbos. Bet ių vitą mokyklų Lietuvoje.
' sų dalykų mokiniai turėjo išKabdikvhė^ šaukliai

iė- mokti raŠyti

Katali . bes s u lia , j^
autai, turėjo buveinę KraŠiuose. Ten buvo neblogas
ju vienuolynas, o uz miestelio puikus Gilvienj^ir Gra|iški dvarai
aplu;,;n(iav0 juos maistu,
gerą ir
uevuavyu*, gc.ą
1. niekui
menui
ncsunaudoiamą pelną. To
pelno sąskaiton septyniolik
to šimtmečio pradžioje jėzuitai ir Įsteigė Kražiuose
mokyklą. Gaudami visą išlaikymą,
musų senoviški

ePifafi)as’ Pa’

hegirįkas ir lotyniškas eiles,
, Biržus ir Kėdiinius šviestis
• k protestantiški jaunuo
,į mo
liai net g
iš Rurįiu
Kuršių. K
Biraų
kyk,a tu,žjo
papra3ro3 gim
jo paprastos
nazijos, o Kėdainių — švie
sios gimnazijos vardą. Jose
j
rektoiįų įr aŠtUOmSj
___
_____
U V vy ura Ilivrvy vujisc.
Karas su švedais toms mokykloms buvo nelemtas. Už
kunigaikščių Radvilų susiĮėjima su priešu, lenkų vy-

lyne, N. Y. Šiam reikalui jau pa. Tautininkų Kliubas. Mo- Sintaxis, Poetica ir Ritorica. riopą pagalbą ir reformatai
yra
surinkta aukų §2,119.54. teių Vienybė, LSS 19 kuo- Baigęs mokyklą galėjo buti greitai pasijuto parblokšti.
__ ___________
visa ši suma randasi taupo- pa, LDD 7 kuopa, LDS 1 pamokslininkas ar didžiūnų ?4okvklos kas kart ėio silp
nyn: mažėjo mokiniai, mogarbei žodžių rašėjas.
majame banke.
malame
į kuopa 11 Kitos.
Nuožmus švedai atsibastė1^0’31 buvo trumpinamas
Nuožmus svečiai atsiDastę
inarn , lvk k
T
Bet karas sutrukdė aug • Dariaus Girėno Paminkn
ui
Statyti
Komitetas:
1
a
lbo6
m.
i
Lietuva
išvaikė
vi•
,
••
kilnių idėjų ir sumanymų;
sus mokinius ir sunaikino J- f.
'
jis palietė ir musų pradėtą
Jonės Šaltis,
mokyklos
biblioicka
Naujai
iRed
:
ni
d
bibli
^
ekos
darbą. Šįmet, liepos 17 d..’
Jonas Spurga,
apdare toj.,jsUugą.1697 m. ,d „
yiw
sukanka lygiai dešimts me-.
Antanas Gudonis,
Hidrarin laku
OU.SOS pavidale. Per .steą veisitPetas o
kita atiteko
* nuo musa (l.dvynių lakn-^
Juozas Kairys,
eilę
metų
bursoje
buvo
nuo
...
.
..
R
nų tragiško žuvimo. Neišga
Adv. Steponas Briedis.
300 iki 500 mokiniu. Juo~ 191stei^lai Kauno gimnalint jų mirties sukakti pa-’
visus dovana, penėdavo, uz 'AnšarTOOti
,otraįžkais
gerbti simbolišku paminklu,
CHICAGO, ILL.
nužengimus
lykstem.s
kį, ; , . , iR b
k.
piašome pasirtengti suruoš
Antanas
Willis
susituokė
pukdavo ir mokė tikybinių , jni ( terDUkavv ko<4 ir
ti savo draugijos ribose pra
su Veronika Lawon.
mokshj. Bet dėl kazm kokių h fc „
itaflju‘ ir dj(lžiu.
mogas lakūnų pagerbimui
ii parinkti aukų paminklo
r'«
' paraSvtu ei!žra5Šių metų gegužės 1 d. tu Sus
naudai.
• •
’ •• ūi
[čių nieko daugiau mums ne
rėjome puikias vestuves p. Ik
K K«
Musu komiteto veikia pa Veronikos Lavvon didelia to buvo įteigta sesių klasių 4
mokykla,
kurią
1797
m.
pa-f
pdro(Ie
'
K.
K la.
skutiniu laiku buvo apsun me šešių apartamentų na
kinta, vienokiu ar kitokiu me. Pirma jinai gyveno ėmė kaimelitai. Karmelitai
budu sumažėjome nariais, Benld, Ilk, bet apie 3 metai ją laikė taip pat savo lėšo “OSTLANDO MARKIŲ”
KOL KAS DA NELEIDŽIA
iš septynių likome tik penki, atgai atvyko Chieagon ir Įsi mis.
taip kad mums reikia dau gijo čia daug gerų draugų, 1803 m. Vilniaus univer Vokiečių laikraščiai išaiš
giau spėkų pradėtą darbą ių tarpe ir Antaną WiilĮ. su sitetas prisiuntė tai mokyk kino, kad “Ostlando” emisilai Įsakymą, kad be tikybos ios bankas, kuris jau pradė
užbaigti. Vėliausiai Įvykęs kuriuo dabar -usituokė.
butų mokomi gamtos ir isto- jęs veikti, šiuo metu nema
Fondo Komiteto ir keliato
vietinių draugijų atstovų Per šitas gražias vestuves rijos mokslai, butų renka- nas leisti
nauiu pinigų
posėdis nutarė šaukti visų \eronika kreipėsi i mane ir rr.os liaudies dainos ir kad' (“Ostlando” markių).* Apydraugijų atstovų konferen rako-: “Ona, užrašyk man mokiniai dėvėtu šviesiom vartok ir tohau Da^'lieka
itik ‘Yeicho kredito * kasų
ciją. Šis susirinkimas taipgi ‘Keleivi’ ir ‘Naujienas,’ nes apykaklėm mundirus.
leftia
juk
ve^uvetinkamai
'
Vilniaus
ženklai" < ReicbskreditkS
iškėlė naują sumanymą, bū
gaI aaU'unKto mktoriu, Mt|?en^ein). Naujasis emisitent: statant musų didvy Set,!
riams lakūnams paminklą,
'^timo X
^rdito kasų funkcijas.
kartu tuo paminklu išreikšti Taigi kartu ru s,a korėsoonder.ci.a
pnsiunciu
ir
syivumo
nan
u
,
_
_ __
I-iagarbą ir žuvusiems lietu
*
'
“
Keleiviui
”
le,1
°
kunigaikščio
Golicmo
4
...
viams kariams, kovojusiems Pienumeiatą
WORCESTER, MASS.
Tegul
“
Keleivis
”
lanko
nauPaduot
mokyklą
už žmonijos gerovę ir laisvę
šiame karu Tai gražus ir ją norą ir tegul neša jauna f»tosofijos magistrui gnaCHESTNEY’S
kilnus sumanymas,
kurį vedžiams pasaulio žinias ir 01,1 Doyiatui. Nuo to laiko
konferencija turės progos Perą šeimynišką nuotaiką.
CANTEEN
svarstyti
Kuo geriaurios jiems klo- n,?ai 11 mokykla eme \adin, T^i 'šių ir ritu kiausimųkiesi_____________ '‘“^‘^iu gimnazija
VIETA MALONI IR ŠILTA

i/apyliTkl He- OLAND,JOJ SUKIUMAI. buvo perkelta j Raseinius.
of Massachusetts

Visokių Gėrimų. Alaus,
gardžiai pagamintų Val
gių ir Užkandžių.

tuvių organizacijų konfe-l Londono žiniomis, Olan- Reformatai savo tikybirencija, Į kurią yra kviečia- dijoj praridėio atviras žmo- nes tvirtoves turėjo Biižuočia sraunaTra ir “KELEIVIS”
mos ir tos draugijos, kurios nių pasipriešinimas okupan- se ir Kėdainiuose. Tuose pavitntMU
numrnuis.
dėl kokių nor3 priežasčių tams. Vietos naciai jau var- miestuose mokyklas Įsteigė
nebuvo šio laiško gavusios. * tojo ir kulkasvaidžius suki- septyniolikto šimtmečio pra- 90 MILLBURY STREET
WOKCKST£R. MASS.
Konfereneija Įvyks šių lėliams malšinti.
idžioje kunigaikštis Kristu-

/

Ketvirtas Poahpb
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

KUR DAUGIAUSIA IR KUR
MAŽIAUSIA LYJA?

Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Jau nuo senų laikų lietin imta, kad loji vieta yra lie
giausia vieta žemėje buvo tingiausia risoje žemėje.
O kur gi mažiausia lyja?
laikoma Indijos provincijai
Chenapunji. Ten per metus' Ir ar yra t kia vieta žemėje,
iškrinta maždaug 11—12 į kur niekados nelyja?
metrų kritulių, t. y., jei van Nors ne visas žemės pa
duo niekur nenubėgtų, tai' viršius išt tas, bet daugu
per metus visas kraštas virs-1 mas mano kad tokios vietos
tų 12 metrų gilumo ežeru.1 nėra... Net ir sausiausiose
Lietuvoje per metus tenka dykumose pasitaiko lietaus
60—70 cm. kritulių, vadi vieną kitą kartą per metus.
nasi. beveik 20 kaitų ma Tiktai retkarčiais kai kurio
žiau, kaip Cherrapunji pro se vietose ištisus metus nely
vincijoj. Toji privincija vra ja. Tokių sausų lykumų už
šiaurės rytuose nuo Kulku- tinkame Čili ir Peni valsty
tos. prie Bengalų lygumos. bėse (Pietų Amerikoj); yra
Havajų salyne,
pačioj jų taipgi šiaurės vakarų Af
šiaurinėj saloj Knaai, meti rikoj, Egi; te ir Australijoj.
nis kiitulių kietis yra dar Bet nežiui it to, kad ten iš
didesnis. Ten nuo 1922 m. tisus metu- nelyja, kai ku
gegužės 21 d. iki 1923 m. riais metais užeina tokios
gegužės 30 d. iškrito 14— smarkios liūtys, jog vanduo
25 metrai kritulių. Šis lietin pasiekia gyvenamų namų
gumas daug priklauso nuo langus. Prieš kelis metus
šiaurės pasatų, kurie ten spauda rašė. kad Assuane,
kur labai retai lietaus pasi
pučia.
Kita gana lietinga vieta taiko. nuo smarkių liūčių
žemėje — tai rytinė lyguma nuplovė ištisus kaimus su
prie Kamerūno. Guinėjų sa gyventojais. Tokių liūčių
lose. Ten vidutiniškai per pasitaiko ir Sacharos tyru
metus iškrinta iki 10 *•2 met moj. ir Australijoj, ir kituo
ro kritulių. Kadangi ten ga se kraštu, se. Taigi, tokio
na dažnai lyja ir lietus api krašto, kur visai nelytų,
ma didesnę sritį, todėl pri nėra.

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS
LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys)

Kas atsitiko dėl šitos baimės, apie tai vė
liau Ehrenbergui gėda buvo ir kalbėti.
Tokie nepaprasti reginiai ir tikrai gali I “Jau senai, — pasakoja Ehrenbergas,—
JdaZ s«>^jaukioj
au "akti dykumos.t.vlumoj.
'isas aP^"
kk‘rodai^/oroiS^yra p^ia^itva"
Girdėjoatsnindėiimai ore- nrie tam tikiu sa- S1 gromuliuojančių kuprių

prunkštimas ir

lv^ToSs k££ areuDa že™ Saro sunkus miegančių keleiviu kvėpavimas,
lygų Olas, huns apsupa žemę, pasiuaio T”,. xjt♦
• ir
tP
sluoksniuotas; o sluoksniai guli ant vienas ..
,.
- 0J
, :OJV.
™ ™ vi.nazi.
liudijo kad netoli manęs yra gyvybe. Vi
kito ir
ir yra
ne vienodo tirštumoj tnnmet
tuomet sur
—dykumos nakties be mėnulio, tamsa,
juose gali atsimušti, lyg veidrodyje ir jura,
kokios
musų kraštuose nesti. Tik retkarir žemė, ir visa, kas joje yra, bet tik kur
valandėlei
ją nušviesdavo krintančios
toli, toli. Todėl galima ties savimi ore ma-.į čiais
~ ■aigždės.
~
„”
tvti tai, kas yra už kelių dešimčių kilomet- į *.
e>*
“As
Aš nenorouus
nenoromis klausiausi
nakties tylos.
rų. Matomas ore slaptingas laivas tikrai
Klausiausi uanues
tyios.
yra, bet tai paprastas laivas su gyvais žmo- i ^eatsimęnu kaip, bet mane staiga nustebinėmis, kurie nei nenujaučia, kad juos pa-lP°
kuris n.etok nuėjo per dymatė

nuo tolimo laivo

ir laiko

vaiduok-: kūmos smiltis.

liais. Taip pat p-a ir sodai, bet ne danguje.

dvivamzdi

o tik žemėje

glau Paaklul

žemėje

As tuojau sugriebiau sa\

šautuvą,
1

apžiurėjau j}

o

ir zen-

^etą, kur girdėjosi sla-

Įmėjimas.”

štai senovės knygose yra rašoma, kad
“Bet viskas tuoj nutilo.’’
kažin kokiame kalne aplink švento žmo
“
Aš žinojau, kad beduinai daro savo už
gaus galvą pasirodę ugniniai lankai, lyg
koks vainikas. Ar čia stebuklas, ar ne? puolimus tyliai prišliauždami. kaip gyva
šiandien yra tikrai žinoma, kad tikrai to tės. Ar tat butų jie? Aš norėjau žadinti sa
kie šviesos lankai gali pasirodyti, ir ne tik vo bendrininkus ir sukelti triukšmą. Bet
aplink švento žmogaus galvą, bet ir aplink staiga vėl pasigirdo šlamėjimas; bet įvai
papiastą nuodėmingą galvą, čia taip pat riose pusėse ir visai netoli manęs. Aš grei
reikia tam tikrų sąlygų, kurios įvairiose tai žengiau ton pusėn, kur girdėjosi šlamė
vietose ir gana dažnai pasitaiko. Dabar jau vjimas, stengiausi ką nors tamsoj pamatyti.
tikrai ištirta, prie kurių sąlygų galima pa-|^r -^£as g.1*,^a
manęs smėly tarytum samatyti aplink galvą šviesius lankus. Jie Y.airne ri_edėje kaz kokie rutuliukai; as kesaulei tekant arba saulei lei-;
Paėmiau ir pamačiau, kad jie suvo_
,
i
IŠ KOLONIJŲ TRUMPAI..sodne, Johnson Cityje. Pik- pasirodo
džiantis.
kai
saulė
esti
žemai.
Tokius
švieĮ^oti
13
šlapio smėlio. Kai atsmesiau užside
—Gut momink, Malke,
tanskas knygas skaityti.
“Naujienos* praneša, kad.nikas busiąs gegužės 30 d.
gus lankus yra dažnai matę ir Šveicarijos,
J.eipP3» Pa!^a^.laH’ kad po Kiekvienu
Sveikas, tėve. Iš kui
Ar tėvas gndėjai, kad ęj^icagoje nusižudė Petras,
___________
ir
Vokietijos,
ir
Krimo,
ir
Kaukazo
kalnuo‘
UtuLuku
via didelis juodas v abalas. kuris
taip keliauji?
dabar daug lietuviu serga ir Butvilas lietuvis saliuninin- KABLEGRAMA MAIKIO
Šitie šviesus lankai panašus į tuos. ku-j ^ana. ^*’ei|ai rlto suxodotą iš smėlio tešlos
—Emu tavęs jieskoda-į miršta? Taigi apie sveiKatą
Jisai nusįšoVė gavęs
MA1K1U se.
riuos galima matyti
aplink mėnulį,
kada lutP. uk3,
,
...
.
TĖVUI.
mas, vaike.
reikia įupintis.
staigiai proto sumišima.
Didžiai išaukštintas genero ūkanotas ©ras. Jeigu tik yra spinduliai. Į Čia buvo paprastas vabalas (Aleuchus
—Ar tun koki reikalą? i —Girdėjau, vaike. Net
______
le!
Susimi lamas pribuk pas kurie eina tam tikru kampu, ir vra debe-i acer>’ kuri^ giminė yra plačiai pasklidu—Maike, tu žinai, kad baisu darosi, kaip žmogus
“Tėvynės”
pranešimu,
mus
į
Noru x>dą, Mass., ir pa sys, rūkas ar lietus, tad ir atsiraj spalvoti, p1 Afrikos dykumoj. Senovės egiptenai šistaršas vyčių generolas be pamisimi apie smerti. Musų Brooklvne buvo susirinkę
parėtką.
metaivabalą vadino šventu ir lygino dievybei,
reikalo nevaikščioja
Ale.Senyvos Smerties Susaides Uutininkai įr įkūrė “Lietu- daryk
, .
.. + Jau
. antri
v.
p , šviesųs lankai aplink musų galvą.
Seniau buvo laikoma stebuklais ir dan-'kuii ?a?o lankose laiko visą pasaulį kaip
pirma tu man pasakyk, kur visi pilnieji blaivininkai vju \meiikiečiu Tautininku 101 lp musų
J*am0 benkrinta* kain
Žak- Centrą.
‘
on ,k ’ drovė den okratiškai nutarė. gaus ženklais auksiniai kryžiai danguje,Įe”^asis xa,?a^as. tarp savo kojelių laiko
kaip tarakonai. Zak
tu išsimufinai, kad tave sun krinta,
” Gegužės 30 dieną
ristijonui dabra užėjo tikra tasai “centras” šaukia pla-i kad komunistai išmufintų savo dideli ugniniai stiebai, žodžiu, žiemių pa-|^mel1? Rutulėlį. Šventųjų vabalų paveiksku surasti?
—Dabar, tėve, aš gyvenu pakuta. Jam reikia tiek tesnę tautininkų konferen pianą ir šėpą, bet šie, ka>p ožiai švaistės atspindžiai, ir net paprasčiausio ji: . da?nai galima rasti senovės Egipto
daug poterių už dūšias su ciją, kad sudaryti didesnį per lieptą, r.esimufina ir gana. laumės juosta. Taip pat nenuostabu, jeigu gt'mvesių sienose; senovės faraonų antprie Flood skvero.
Todėl tu, kaip didelės išminties, kartais pasirodo danguje aplink saulę di-<”Pa^dai taip pat tuiėjo šventojo vabalo
—Ar tenai lietuviu yra? kalbėti. kad net burna iš “centrą.”
__
drąsos ir stiprybės vyras, be deli ratai, kurie vienas kitą perkerta ir jų zeP?
džiūsta. Aną dieną jis paga
...
- , •
—Yra.
VirrimngĮ
vietose
pasidaro
švi^šos
dėmės.
I®
Enrenbergo
pa^-aKojimo
matvti,
kaip
Lietuviu
pi=
abejonės,
šitą
bizni
su
parėtkav
v
uivcsiei
uz
vo doleri ir nuėjom abudu
—Ar yra ir parapija?
lyg
mėnuliai
ar
saulės.
Todėl
rodosi.
kad>g
ak
kartais
ir
vabalas
patrikdyti
net
ir
laaukojo
Rauvos
*
be
vainos
komunistams
ap—O kam tėvui reikia pas Šnapsauską į saliuną. liečių Kliubas
danguje yra keli švietalai. Nors tie reiški-!^aj Rarsy žmogų. Ką bekalbėti apie gyvą
daugiau parapijų? Gal turi Tu, Maike, žinai, kad jis donajam Kryžiui $250, Moniai
ir ne dažnai atsitinka, bet vis tiek jie dykumų gyventojų vaizduotę: ji užsidega,
nekoks
vyras,
ir
kai
pradėjo
terų
Kliubas
—
$100,
Birutės
Tai
nereikalingą penkinę, kurią
vra
suprantami.
Jie pareina nuo spinduliu d paiakas. ir jam regis, kad kokios ten
norėtum kunigui atiduoti? liežuvį šlapinti, tai ir visas Draugija—$25. o Lietuvai
—Ką aš turiu, Maike. tai sušlapo. Ale tik tu, Maike, Remti Draugija—$65.50.
L'ž šitą patarnavimą iš kalno persilaužimo aukštumose ir sakesniuose ‘ slapios Jėgos i jo reikalus kišasi. Sujuoro sluoksniuose.
dus jausmams, protas nebegali jų įtakoj
šito
niekam
nesakyk,
bo
---------t
siunčiu
3
dolerius.
Ar užteks?
ne U vo biznis. Ir aš tau pa •,
Štai
dar,
pavyzdžiui,
karštas,
neapken[am iai ir tašyki ingai veikti. Ir žmogus nepasakysiu, kad daugiau man blaivininkų susaidė gali ji 5>LA 236 kuopa lorontoĮ
A. P.
--°
rnfuinnnti
‘
mieste.
Kanadoje,
minėjo.
__
...
__
_
čiamas
dalykas
—
vėjas.
Samumas.
Seno^gau ąLkuli. kas yra ištikrujų ir kas jam
tokių klausimų nes taiytum, nuiainuou.
! Maiklo Tėvas. — Denkiu veri
vien tik rodosi.
ba aš galiu supykti. Taigi, —Mes užvedėm kalba -,iotino> Dieną pa^tatydaTrys doleriai — plenti. vėje jis buvo laikomas bausme, kur tekda
* "
Baimė Ehienbergui sukurė daug gali
lukaut!
apie sveikatą, o tėvas nu- m a scenoje 4 veiksmų dra- Duosim
komunistams notą. kad vo visai egiptėnų tautai kaž kodėl už vieno
ma
Motinos
Širdis.
”
mų,
bet nesamų vaizdų; jausmai jam šnibž
—N'esikarščiuok.
tėve. krypai apie karčiamą. Ge
išmuvintų savo forniėius rai- faraono nuodėmes. Samumas ir šiandien
dėjo
apie beduinus, apie priešus, kurie
nes galvą pradės skaudėti, iriau tėvas pradėk rūpintis Binghamtono SLA kuopa davei. Jei neklausys, paskaity- yra tikra bau:mė egiptėnams, ir šiandien
šliaužia, kaip gyvatės. Bet kas kita yra
—O iš kur tu žinai, kad apie savo sveikatą,
ruošia pikniką G. KokaloĮrim gerą rendą. Ai beč jur laif! jis savo karštu kvėpavimu degina visą fantazija., jausmas, vaizduotės žaidimas,
kraštą, užtemdo saulę, atneša “Egipto
man galvą skaudės? Juk tu i —Vaike, apie sveikatą tu
attamsvbę.
” dieną paverčia naktimi. O kitos kas
... kita—
. -protas ir ,tyrimas. Protingai
,
ne daktaras.
į man nešnekėk, bo aš savo
Bizerta
Tunise Jau Musu
Egipto bausmės? Kaip Mozės laikais, taip ’lktas tyrimas parodė vietoj beduinų va—Aš, tėve, skaičiau kny-'gyvenime nesirgau ir daktair dabar Egiptas kenčia nuo begalinės dau- balą.
gose, kad žmogui iš piktu- riškų patarimų man nereigybės mašalo, nuo šunmusių, nuo rajujų!
I$a*.P žmonė» mato, ko nėra?
mo gali galvą skaudėti.
j kia.
skėrių.
Ir
šiandien
šiame
krašte
užpuola
.
Baimės
ir nustebimo įtakoj žmogus visai
—Maike. aš tau sakiau.: —Na. sudiev, tėve. Aš
kariais gyvulius ir žmones maras su skau- nenoromis gali iškraipyti paprasčiausius
kad tos knygos išves tave iš jau turiu eiti.
dūliais ir uždegimais. Baisioji džuma taip Įvykius.
kelio. Piima tu išvirtai į be- —Gudbai, Maike, iki kito
pat aplanko krašta ir nuvaro dešimtis tukŠtai ką pasakoja vienas olandietis, kla
dievi, o dabar pardėjai dak- pasimatymo.
stančių žmonių į kapus, tame skaičiuje i»-linelis, apie nuotikį iš savo kelionės Į Ceipirmgimius. Ir nuo šitų baisiausiu tautos ono sa^ (1787 m.).
“Keliaujant man teko lytingojo metų
nelaimių. tiek Mozės laikais, tiek dabar,
laiko
pabaigoje pėsčiam pereiti gangreit
daugiausia kenčia ir taip jau nelaiminga
varguomenė, tai yra darbo žmonės.
~ I nepereinamą miškų ruožtą, kuris supa vi“Ameiik nė spauda” ir
dalė apsaugojimui didžio
Bet ar įau tikrai šios negados nėra
Zuiniąją Ceilono dalį. Vienui vienas, pakitas jovalas.
sios mainerių unijos, numuprasti gamtos reiškiniai, bet stebuklai, ku- gargęs ir nusivaręs, as priėjau tuščią. įsraiiiuos negamtinės jėgos daro. Tad kodėl ?-vt? P yslal?: Plik«. Bakau ° kal"^,"Isu?u”
6 gegužės “Laisvėj” bol šimui reikmenų kainų ir ap
svarstymui
mainerių
skun

gi nuo ju kliuvo darbo žmonėms, bet nt. Jau Jiakvynei po vienu kalno įskisulia
ševikas R. Mizara rašo: “ši
dų.
”
*.
kaltininkui faraonui?
I, “Staiga v.duinakty išgirdau tolimą sūnų
tokia žinia prieš keliatą die
Na.
sušaukit
visų
lietuviš

: ojimą. Atrodė, jis eina iš kalnų, kūne bunu nuskambėjo amerikinėje
Kaip
stebuklai
žmones
įbaido?
į
V0 prieš Bakaulo kalną. Po kiek laiko vėl
ku
ių
bolševikų
“
schodą
”
ir
spaudoje.”
paklauskit,
ar
nors
vienas
jų
Tikėjimas
stebuklais
laikosi
ne
vien
į
pasigirdo slaptingieji garsai. Jie atsiliepė
Velnias žino, kodėl musu
_a_
žmonių tamsumu ir nesupratimu. Jį palai-? ai čia. tai kitur vis gaišiau ir garsiau. Staibolševikai nejali
išmokti tuPras’?la
ko baimė.
' ga aš juos išgirdau visai arti, už tos uolos,
Baltimorės
Siuvėjas.
savo prigimtos kalbos. Ka'
Baimė
tų
slaptingų
negamtinių
jėgų.
ku-Įpo
kuria aš sėdėjau. Aš aiškiai girdėjau,
gi girdėjo lietuvių liaudies
rios įsikiša į žmonių reikalus. Be jų įsikiši- kaip tarytum daugelis žmonių visa gerkle
kalboje tokį jovalą, kaip YRA JAU 1.000,000 BE
mo nėra jokių stebuklų. Bet ten, kur jos į rėkavo ir kvatojosi. Tie garsai tai artėjo ir
DARBIŲ
AMERIKOJ.
“amerikinė spauda?”
įsikiša, žmogui darosi baisu. Ir visi stebuk j vėl tolo, tai silpnėjo ir vėl didėjo, ėjo tai iš
Jeigu amerikiečių ar Ame- , Cenzo
,
, Biuras _ praneša,
. ..
lai žmones baido.
! vienos, tai iš kitos pusės ir taip keliatą milikos spauda butu galima kad Per kovo menesį 900,Bet štai kas įdomu: esti ir atvirkščiai: lučių. Man rodėsi, kad jie nusileido nuo
vadinti “amerikine,” tuožmonių neteko darbo,
ko žmogus bijosi, tas jam yra slaptinga ir ■ Mikų kalno viršūnių, bet paskum vėl vismet toki pat būdvardį butų dabartiniu laiku Jungtinėse
stebuklinga.
Įkas nutilo. Paskum garsai greitai nuplaukė
i
galima taikyti ir kitu šalių Ostijose esą 1.000,000 beoru ir aidu atsiliepė artimiausiose uolose.
Štai
ką
pasakoja
keliauninkas
vokietis,
spaudoms apibudinti —“ru- darbių. Ir tuo pačiu laiku
vardu Ehrenbergas, apie kelionę per Afri \š dar labiau ėmiau klausytis. Vėl buvo
sinė spauda.” “franeuzinė ,1 m^iai. ir fabrikantai
kos dykumą. Tat buvo tokioj vietoj, kur girdėti iš po žemių.
spauda.” “anglinė spauda,” skundžiasi, kad nėra darbi“Staiga už tos uolos, po kuria aš buvau,
kiekvieną valandėlę buvo galima laukti
ibeduinų
, • —pusiau
__ •__ ilaukinių gyventojų
___
“žydinė spauda,” “turkinė ninku. Čia kas nors negerai.
—už-• taip baisiai suriko, jog mano būgninė plėspauda” ir tt.
puolimo.
Ju
bijodami
keliauninkai
turėjo
vė tik nesprogo. Aš spnikau iš savo Imdy*
• • saugoti
* A* stovyklą
A
11
1 A*
_metu.
a
1 nes.
•
** 1*^,1 pa-igirdo
* * J
Atūkstančiai
1 A **
Bet šitaip nerašo nei pats PLIENO DARBININKAI
BetA užpakaly
stropiai
nakties
NESTREIKUOSIĄ.
Mizara. Tai iš kokio šiukšly
giigždančių, šiurkščių, keistų ir negirdėtų
Plieno darbininkų CIO
no jis iškasė “amerikinę
ATSIŲSK.
garsų, ir aš nieko geresnio nesugalvojau,
unijos atstovai iš Chicagos
spaudą?”
kaip tik užsikimšti ausis ir smukti atgal jk>
Atsiųsk tokius žodžius galingus,
apylinkės padarė pareiškiuola. Jau senai buvo nutilę tie baisus garKad vėlės miglas išblaškytų:
Toj pačioj “I>aisvės” lai- mą, kad kol karas nepasi’ai. bet jie vis tebeskambėio mano ausyse,
Kad duotų jausmus stebuklingus
doj, antram puslapy, redak- baigs, jie nestreikuosią. Ir
net ir tada, kai vėl prasidėjo pirmykštė
Ir dvasiai pakilt prisakytų...
ei ja rašo: “..sveikins vyriau jie pasmerkė mainerių unibaisi tyla. Ją retkarčiais tetrikdė riedančių
Atsiųsk man tuos žodžius galingus...
sio komandieriaus atnaujin- jos vadą Lewisą, kuris kurs
pakalnėn akmens skeveldrų bildėjimas.
Jovaras.
tą užtikrinimą kurį iis pa- stn mainerius prie streiko.
(Bus daugiau)
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Penktas

KELEIVIS, SO. BOSTON.

SUNKIAI NUBAUDĖ
ŪKININKĄ UŽ NA

Puslapis

Anglų Kuro Laivas Skęsta

MO PADEGIMĄ.
Kauno laikraščiai skel
OKUPANTAI BARA “PIL-! ŽLUGO VILKAVIŠKIO
bia, kad vokiečių ypatinga
VO VERGUS,” KAD TIE I BAŽNYČIOS ARCHYVAS sis teismas nuteisęs 10 metų
NORI PAVALGYT.
SU METRIKAIS.
sunkiuju darbų kalėjimo
Bolševikai iš Vilkaviškio Geisteriskių kaimo, Vilka‘“Deutsche Zeitung im
Ostland” įdėjo savo vyriau vyskupijos kurijos ir bažny- viskio apskr. ūkininką Gus
siojo redaktoi iaus. vedamą čių apie jų likimą neturi tavą Stremen. Jis padegė
jį straipsnį, pavadintą “‘Pil jokių žinių. Vilkaviškyje savo seną gyvenamąjį na
vo vergai Ostlande.” Re užsilikę dokumentai bei ar mą, tikėdamasis gauti ap1draudos pinigus. Įdomu pa
daktorius aštriai puola to chyvai karo metu sudegė.
kius “‘pilvo vergus,” kurie
Karo metu Vilkaviškio stebėk. kad kaltinamasis sanegalvoja apie nieką kitą vyskupijoje sudegintos trys kęsis, no; ėjęs pastatyti naur
kaip tik apie valgį. Jis pri bažnyčios: medinė Kapčia
namus^ iš apdraudos sumena, kad, vokiečių kariuo miesčio bažnyčia. Seinų ap- mos ir pašalpos, kuiną jam
menei išvijus bolševikus, skrityje, Pilviškių bažnyčia turėjęs išmokėti vokiečių
visi “Ostlando” gyventojai bei ūkio trobesiai, Vilkaviš- kolonizacijos štabas (AnBolševikų
buvę kupini padėkos ir kio apskrityje ir Valakbu- siedlung stab).
džio
medinė
bažnyčia
šakių
okupacijos
metu
jis
iš Lietudžiaugsmo. tačiau dabar
atrodą, kad “tam tikri sluok apskrityje. Be to. nukentėjo vos išvykęs Vokietijon, o
sniai tą senai užmiršo.” Re- Mariampolės vienuolynas ir perenų metų rugpiucio mėn.'
daktorius dar primena pa- sudeginti -Alytaus kleboni- vėl buvęs grąžintas Lietu-į
sakvmą apie “nacionalinius jos visi ūkio trobesiai. Visų von.
psichopatus.” kulių esą ii Į šių bažnyčių bei pastatų at“Ostlande”...
statymo darbai jau esą pra- RESTORANAI TIK VOKIEČIAMS.
Tas pats laikraštis Įdėjo dėti.
ir kitą straipsnį, kuriame
Kauener Zeitung” skel
šita nuotrauka tilpo Tokijo laikrašty ir manoma, kad ji parodo skęstantį Anglijos lėktuvų laivą “Hermes,” kuomet ja
vokiečių tautos galvosena j MAISTO SPEKULIAN bia. kad Kaune, Laisvės alė
ponai klastingai užpuolė anglų laivyną 1942 metų balandžio 9 rytą ties Ceilono sala. (Perspausdinta, iš Newsweek Ma
lyginama su “Ostlando” gy TAI AŠTRIAI PERSE joje Nr. 47, esąs atidarytas
gazine.)
ventojų galvosena. Pasak
KIOJAMI.
alaus baras. Jį turi teisės
autoriaus, vokiečiai “žiuri į
ateitį,” o “Ostlando gyven Vokiečių laikraščiai vis lankyli tik Vokietijos pilie- BOLŠEVIKAI MĖTO LIE ŠIAULIUOSE SUDEGIN- RŪPINSIS, KAD LIETU- 1
VOJE APGYVENDINTI
tojai dairosi tik į praeitį.” dar daug vietos pašvenčia čiai. Viešbučių, restoranų, TUVOJE SPROGSTAN TA 4,765 TRIOBESIAI.
kovai
prieš
“
nelegalir.ę
prevalgyklų,
kino-teatių
ir
paČIUS
DAIKTUS.
Nustatyta, kad karo metu VOKIEČIAI NEIŠTAU- , Pajieškau Jurgio Shervikio ir Onos
Girdi. “Ostlande daug kas
j Sneškuvienės; kitąsyk gyveno Chikybą
”
maisto
produktais
našių
įstaigų,
kurios
aptarnori rinkti derlių, nesėjęs.”
Buvome jau rašę, kad Šiaulių apskrityje buvo su-'
TĖTŲ
i cagoj, dabar nežinau kur. Meldžia
(21)
šiuo adresu:
Paskutiniuoju laiku mieste Lietuvoje. Pereitų metų lap- nauja tik “ponų” tautos bolševikų lėktuvai išmėto deginti ar dalimi apdegė
Vokietijos “sveikatos va- atsišaukti Simon
J. Bauža,
lenams nebegaunant svies-i^Cl° mėnesį už kainų kėli- žmones, yra pristeigta vise Lietuvos teritorijoje įvairius 4,/6o įvanųs tnobesiai. ls j „ n J r
unke'i« Endec Inn- Room ->s5- Bristoi, c..
das” Dr. Gonti, ilankęsis
to. “ostlandiečiams” iš to
Pasodinta į Kauno je Lietuvoje.
daiktus (dėžutes, pieštukus miestelių apskrities ribose Lietuvoje, pareiškė, kad VO-į Aš, Mary Maurus. po tėvais Mari!
pasidariusi tikra tragedija, kalėjimą 48. žmones, uzj
--------------ir tt.), kurie sprogsta, juos beveik
sunai- kiečiai nebekartosia senos!*“ Kazlauskaitė, iš Alvito Suvah
oeveiK visiškai
VlSfcM. buvo
PUVO SUIKUtun tarnu “ir vokiečiai f)<*. naminės degtinės varymą— PRIE BOLŠEVIKŲ APSI- bandant vartoti. Dabar skel kinti du: Tryškiai ir šiau- ,, -,
. vokiečiu co Kazlausko. Mielas broli, jei dat!
Būtent*
klaidos, Rllt
lande negauna (?) sviesto,” 4,°’ už slaptą gyvulių sker- GYVENĘ KAUNE ASME- biama. kad Šunsko valsčiuje lėnai.
prašau atsišaukti. Mano ad
i tautybės žmonėms, gyve- gyvas,
NYS TURI REGIST
bet jie dėl to “nesijaudina.” dimą 14 žmonių. Kauno
resas toks.
Mar>- Maurus.
(21)
trys
ūkininkai
surado
jauDėl
butų
rekvizicijų
Šįau-j
svetimu^
ta-X
1519 So. 2nd st., Philadelphia, Pa.
prekyvietėje tą mėnesį buvę
RUOTIS.
kuose pypkę. ka, vienas liuese šiuo me u 20 se,mų jt
nebebusią leidžiama
55 žmonės. Be to, 41
APSIVEDIMAlT
DIDELĖ DARBU JĖGOS suimti
Vokiečiu
komisaras
Čiaba
?
išsisklaidyti.
Jie turėsią gyžmogus
suimtas
kaino
“
beSTOKA.
krūvoje, kuo busiąs Pajieškau gyvenimui draugės apie
50 metų amžiaus, kad turėtų nuosa
žvengtas jų nutautimas.
Vokiečių
komis
vą ūkį. Geistina iš Michigano valsti.
Jau kebais atvejais buvo jos. Aš esu ant ūkių dirbęs. I)ata.ij
Šiauliuose primena, kad
karo pramonėj. Esu drūtas ir
rašę. kad vokiečiai vra dirbu
kia Įstaiga ar įmonė
gerai atrodau, laisvas. Jei kuriai ūki;
- ■
•
T paeisiu,u.-.
„ ^..„u apgyw'ndinam j
LiėtUVOS ninkei reikalingas gyvenimo draugas
teisės priimti ar atleisti vai- visiems
‘Spekuliantams
-.r..užsiregistruoti.
rado
dėžutę
kun
sprogo,ją
gyvena
nepakencamuosv
teritorijoje,
vadina- teparašo man. Daugiau paaiškinsit.
dininkų, tarnautoju ar dar- užteksią vietos. Ypatingai -'Vecia ui
apie save laišku. Atsakymą duosiu
o tiri arsnf
I ln berniukai
hnmmk'ui___
hnfunco
ov
r.ovoi Lr namrt'O_Nemuno
_*
Du
—
butuose
ar
beveik
negyvetik ant rimtų laiškų.
(21-j
kilpoje.
Bet
bininku. negavusi komisą- sunkiais atsitikimais vokiet11 metu amžiaus Stasys narnose patalpose. Be to, " ’ ,
*•“ ..
Mr. S. J. K..
miesto
įskelti.
riato leidimo.. Tokia tvarka čių teismas bausiąs mirties
5772 Trcnton st.,
Dctroii, Micti
Laučkis ir 9 metu Jurgis Jo-apie 20 butu reikia paliuo- ?- ,
• I " h -ef °
■
tioti
Įstaigoms
ir
.i
vyks
.
«ų
komisaras
LcnUen
paesanti nustatyta todėl, kad bausme.
KAUNE PANAIKINTAS kubas — buvo sudraskyti.
ikelbė, kad vokiečiai pradė“su kiekviena diena vis ia- i į
-—----------TT. _y. VukicviSnr). ję
trnūem ii
narnvar r-r,
apgyvendinti savo tau~~ f žeme, kur galima darža padaryt
biau jaučiama darbo jėgos DIRBTINIAMS DANTIMS STALINO PROSPEKTAS. LENKŲ NUBAUSTI LIE
ar
»*» vistas laikyti. Gera vieta pavieĮ
Kaip skaitytojai atsimestoka.
P
alangoj išplauta tiečius “ir Kėdainių apskrf- niam
NĖRA MEDŽIAGOS
žmogui, kuris norėtų gyvenu
...
........................ na,' okupavę musu tėvynę TUVIAI IŠSILAISVINO.
tyje.”
JUROS MINA.
lauke, netoli nuo miesto, ir kuris nu*,
Lietuvos vyriausioji sve,- !940 m£uis botževikai 7UŽ.
namų darbą.
,, ,
.
,
,
Lietuvoje išleistas vokie- siuoano apie
Spaudos žiniomis, lenOLANDAI TURI LYGIAS
Mrs. E. Šilk.
Palangoje bangos krankomisaro įsakymas, pa. 151 Sycamore
ka-os
valdyba
I
£
P
e
j°
draudė
ne
tiktai
Lietuvos
avė., Livingston, N-J.
TEISES SU NACIAIS.
valdant Vilnių, daug
g ,
nutrukusia juros “j
ir;'1
....... T .
įtaigas n dantų gy y o- bįmna grįedoti bet panaiki- kams
en gyvenus,ų lietuvių. _ ko|)u
gal.kur, visi vokiečių vaikai,NAMAS PARSIDUODA
\obecia! Lietuvoje skel-jus, kad del medžiagų tni-,no ir Laisvės AlėjosF vardą vojusių dėl iietuvybės? buv0
turi privalomai lankyti vo- South
Bostone, arti byėių. 10 kam
ad atvežti tenai Olan- kūmo dirbtinius dantis ga- Kaune.‘fą at‘ve jie pakrik_ nubausta dgUnT nieums kiak Butkevičius ir šilgalis.
bia kad
barių namas su visais patogumais,
vieta didelei šeimynai, fornid i jos fašistai tun lygias te,-1 Įima dėt, tik sunkaus kram- jtij-o .,StaĮino 'Prospektu;’ kalėti. Užėjus 1939 metu L!ek<!m 1Hek<?
l’dno' jose vykstąs “nacionalisti- gera
šiuotiems ruimems arba gali būt
tvmo sutrikimo atvejais.
sės su vokiečiai
lengvai pertaisytas j 2 šeimynas,
Bet kaip tik bolševikai buvo enku vokiečiu kai ui. dau- ro m'na ‘f^1- M’.na T?' nėję” dvasioje.”
Tclefonuokit:
Belmont — 1866-M.
iš Kauno išvyti, taip ir “Sta gumas lietuvių, kalintų Len- į,draskė ka(,%unku buv‘o
Arba rašykit: Mrs. H. F. Mulloy,
56 Stella Rd.,
Belmont, Mass.
Apsukrus Tarpininkas
PIENAS SUMAŽĖJO
lino Prospektas” buvo nu v^Ta™3!uUvS
su,asti « ka"« daPERPUS.
trintas. Dabar didžioji Kau- AntJas Vilūnas, kuris"l930 'f Pu « '>«'o aukštesniųjų
MOTERIS IK SOCIALIZMAS. Para
šė August Bebel, vertė V. K. R.
• no gatvė vėl vadinasi Lais
“Pieno Centro” bendro- Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
v nu •« ,
klasių enmnazistai. o vienas
vės Alėia.
m buvo nuteistas 1; metų jau atjtal.nave
kariuome- vė išleido pranešimą, kuria ga lietuvių kalboje tame svarbiame
kalėjimo uz tautini lietuviu •*.me nusiskundžiama, kad i
veikimą. Ji? atsėdėjo Kiel-j- J “_________
ūkininkai dabar pristato tik
TIKRAI GERI
cų kalėjime 9 metus.
'PAKORĖ JUOZĄ JACKE pusę to pieno, ką pristaty
Boston Mutual Life Insuran
PREPARATAI
VIČIU IR KONSTANTI davo nepriklausomos Lietu
ce Company turėjo žymių lai 35 METAI NUO PIRMOS
NĄ KORNIKOVĄ.
vos laikais. Vokiečiai grasi • ALEXANDER’S
mėjimų 1942 metais. Tą aiškiai LEGALĖS LIETUVIŠKOS
Vokiečių laikraščiai skel na net bausti tuos ūkinin į CASTILE OLIVE OIL
parodo finansinėj metų apy
MOKYKLOS.
bia. kad buvę viešai pakarti kus, kurie nepristato pa J SHAMPOO
skaitoj prezidentas Jay R.
iš tikroLietuvoje nesenai buvo [du Lietuvos piliečiai, ap skirtos jiems pieno kvotos. I• padarytas
Benton.
io Castile muilo.
5
metu
sukakti?
:
kaltinti
banditizmu.
KonBiinia
tokiais
pat
grąsiniLaimėta $7,809,565 apdrau minima

PAJIEŠKOJIMAI

Kambarys

su

žeme

BTTX 'IA

Finansinė

žymų

Apyskaita

Apyvartos

Parodo

Padidėjimą.

dos. kas pakėlė visą tų metų
apdraudą iki $111.399,204 su
333.681 apdraustųjų. Apdrau įsteigimo. Pirmoj
ka mokykla su valdžios lei- tas
dos apyvarta davė $260,346.

Eržvilke. Sprendžiant pienu maitinti, nežiūrint ar J ALEXANDER’S HAIR
dimu buvo Įsteigta Vilniuje.iš pavardės, Kornikovas ga- tie atėjūnai raudoni, ar rudi. • REFRESH1NG TONIC
1907 metais.
Įėjo būt rusas.
--------------- { Aliejų ir Oda Gydančių Vaisto
KAIJNF

gPs a '#Tr> sg's s na'K xs x

MIRĖ

VAI

1
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
» niauku šaknims ir Odos gydymui.
J 50 centų už bonką.
I
Pasižymi savo gerumu. Prisiun♦ čiam per Paštą į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

FNTi-

»-i,7ia"ii,c

NAVICIUS.

XXX ALE IR STOCK ALE
IŠ KRANO IR RONKOJIIŠ

Kaune mirė provizorius
| Jonas Valentinavičius, bu
1 vęs sveikatos departamento
į farmacijos skyriaus viržil ninkas.
i

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROAPWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

r
S«

K aras

E
uuropoje

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
įvykius, tai skaitykite “Naujienas“.

Valg yklose

alaus

Jay

šitas vyras virto didžiausia sensacija \Vashingtone. Bū
damas neturtingas žydelis, jis staiga pradėjo kelti Washingtone karališkus bankietus ir vaišinti VVashingtano val
dininkus. Kongreso rūmų komisija pradėjo tyrinėti, kas
jis per vienas ir kokiais tiks'ais jis bankietus kelia. Tų ty
rinėjimų metu buvo padaryta ir šita jo nuotrauka. Paaiš
kėjo, jog jis atstovauja didelius fabrikantus. Vaišinda
mas tald.ninkus jis gaudavo -uqnj
ojr^ niquu
kantams, o jie mokėjo jam riebius “komisinus.” Į trumpa
laiką jis virto milionierium. jis vadinasi “Monroe,” bet
tikra jo pavardė yra Kaplan.

R.

Benton

geras.

Bostono Mutual Life Ins.
Prezidentas.
Nuo savo Įsikūrimo ši kom
panija išmokėjo savo policyholderiams
ir apdraustiesiems
$36.715,949, o pernai išmokėta
$1.607.267.
Dividentais buvo
išmokėta $167,172. Pajamų bu
vo $1.509.652 daugiau negu iš
laidu

kite

XXX

alus.

Tavernose

ir

arba

Stock

Ale.

Vestuvėms,

Brockert’s

XXX

reikalaukite

Ale,

ar

Yra

visų

parems,

sveėiai

Ifooviško

tikro

mėgiamas

visuomet

juomi

bus

ir

tikrai

užsisaky

patenkinti.

“Naujienos“ yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas** šiandien. Naujienų
prenumerata melams Amerikoje (išimant Chicagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—

$8-00.

(“o.

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
orcetter - -5-4334

81 LAFAYETTF ST ,
V/ORCESTFR M A SS |

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
,

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia R o. d,
Soutfc Bo*ton, Mas*. .
Tei. SOUth Boston 2271.

1739 South Halsted Street
CHICAGO,

Si::^paiinimu{ kopi

ILLINOIS

Jų

pasfęsfnM

gsŽtsš Puslapis

rkc.Į.c.a V XJ,

Pernykščios Drapanos Geros Darbui

Moterims Pasiskaityt ,
ST
a t>im
si oranm
SKYRIŲ rrv
TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

j

“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
sius $2-50, tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovaną.
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už doleri, bet to
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $2.00. tai 50 centų reikės primokėti.
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

Pittsburgho Moterų Atsišaukimas.

visas pasaulis įsivėlęs Į bai
siausias imtynes. Neviena
šiandien kenčia kru-į
Karo sunkenybių našta motina
tinęs
skausmą,
kuomet josi
visu svoriu prispaudė Lietu sūnūs lieja kraują,
o dažnai
vos gyventojus. Ne tik suau ir savo gyvybę aukoja
už'
gusieji, bet ir vaikučiai, ypač žmonijos laisvę.
AR BUVO VISUOTINAS
KURGI VISA TAI NYKSTA?
Lietuvos miestuose, jau ken Pati būdama motina, ašį
IVANAS?
Kur nyksta visi tie lobiai, kur-uot
čia alki ir šalti, nes naciška
ir kitas motinas, i
Bažnyčia sako. kad hnvo, o moks žmonės kuria uer amžius? Šį ir crisis okupantas beveik viską padrąsinu
las .-ako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tui guojantj politiškai-ekonomišką kaujos kantriai ir karžygiš- į
kaiogi Nojus butų galėjęs surinkti j
ai*kina garsais Vokietijos soatima iš musų brolių Lietu kad
kai
pergyventų
šiuos
nėra1
kelias dienas visų veislių gyvūnas, cialuemokratų teoretikas Kari Ka itsvoje.
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės
Kama ................................... 10c.
mius laikus, ir kad pačios
Iki karo pabaigos, kurios prisidėtų
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- pty
IR STRAIPSNIAI
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti?
IK &IKA11 &niAI.
šios šalies ap
turbut dar negreit sulauksi sigynimo, prie
Iš
kur
ėmėsi
tiek
vandens,
kaa
visą
šioj
knygoj
telpa 23 gražios eilės,
karo laimėjimo ir.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- daugybė straipsnių, juokų ir tt
me, Lietuvos žmonės ba pavergtos žmonijos išlais
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynas Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.
daus, o jų rūbai bus virtę vinimo.
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir si m- ISllsr.lJA 5A1IKUJE.
skarmalais.
tai kitų klausimų, j kuriuos negali
Taį Biblijos pašaipa. I Kanadą tos
Ateis
tas
laikas,
gal
jis
Musų meilė savo kraujo nebetoli, kuomet musų sū
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
ir aiškiai išdėstyti _ šitam _ veikale. 379 puikiais paveikslais, persta’anbroliams ir musų gimtajai nus bus paaukštinti ir paKnyga be galo įdomi. Kas žodis—tai čiais įvairius nuotikius nuo prieš sužemei
verčia
mus
pasirupm„
faktas; kas sakinys—tai naujas k..- tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris.• t • *
*
•
y
bti uz pu^nniniu 2žmonigų argumentas griūva. Mokslas ir taus. Įgijęs šią knyga niekas nes: :ai.
ti
Lietuvos žmonių
šelpimu.
mokslas nuo pradžios iki ga.o.
lįs. 352 puslapiai.* Kaina .... $1 00
,
7
Vm.
nijos gvvemmo.
Kama ................................................. 25c.
Nesenai sudarytas Pittb urenę nuo karo nukentėjuŠiandien gi visi mokėkiLIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- GYVENO?
Kl R ML IlOClAI
siems Lietuvos žmonėm- me motinas pagerbti ir jų
RIJA JUŠKEVIČIAUS
Biblija sako, kad pirmutiniai žmošelpti laikinasis komitetu v širdies skausmus atjausti,
DAINOSE.
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu visai atmeta. Mokslas mano, kai
šiuo atsišaukia Į Pittsburgho
Ezabelė Krugeliene.
viai gyveno, tai perskaityk šitą kr ’- žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
lietuvių draugijas, kliubu 5;
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo knyga parodo, kodėl taip manoma.
daug paėių, o žmonos po kelis vyrus. Labai įdomus ir pamokinantis
bei pavienius asmenis ir ANELE LIUTKUVIENĖ.
Labai užimanti ir pamokinanti kny skaitymas. Kaina ....................... 25c.
prašo šiam kilniam tikslui į
ga. Su paveikslais. Kaina__ _ 5* c.
Audeklo apdaruose ..................... 75c- LIETUVOS RESPUBLIKOS
paskirti piniginę auką, ku-BYLA DETROITO KATALI ISTORIJA.
rios sudalys kaip ir pradžiai
Šitas veikalas parodo, kaip nuc
KŲ SU SOCIALISTAIS.
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
nuo karo nukentėjusių Lietu
Dali jant Detroito lietuvių socialis kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
vos žmonių šelpimo fondo.
tams
plakatus netoli nuo bažnyčios, tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
Valdžia
pataria
moterims
peržiūrėti
klazetus
ir
palėpes,
kur
dažnai
galima
rasti
senų,
jau
kunigo
pakurstyti brostvininkai už mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
Kad suinteresuoti plates
užmirštų
drapanų.
Jas
galima
suvartoti
darbui
apie
namus,
giame
vaizdely
yra
parodyti
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socii- paėmė viršų, kaip Lietuva likos panes lietuvių mases Pittsburlistai iškėlė užpuolikams bylą, kuri liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
buvo apskelbta repubiika. Pridėtas
trys
pavyzdžiai
tokių
drapanų,
kurios
bir
o jau numestos kaip netinkamos.
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- didelis
spalvuotas žemiapis parodo
laikinasis komitetą- ■
»ghe.
— ————————
’
sais teismo rekordais ir liudininkų
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
šaukia moterų konferenciją
LAIŠKAS IŠ WELLSTON, lybės, bet prie to visko yra jos uždedame sierą. Durys Parod>'mais- Kaina ............. 25c- rubežius ir kaip šalis yra padalyta į
Ta: yra vienatinė knyga,
gegužės 16 d. 3 vai popiet.,
ir darbo.
tuomet gerai uždaromos- ir SOCIALIZMAS IR RELIGU/s.. apskričius.
MICH.
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res.
Lietuvių Piliečių svetainėje!
čia telpa visi svarbesni do
Ant farmn jau nėra kaip įj įuto beinama bent pusei khSte»5'?a'rortw įmėkurtVlS' ° publika,
Gerb. M. Michelsoniene—
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
(S. S.). Kviečiame konfe
dumai „„mn nas katalikas ir socialistas. Para..ė rimai, taikos sutartis su bolševikais,
Tamsta esi pasišventus seniau būdavo Mes jau ne- dienos. g;
Vandervelde. vertė Vardunas.
rencijoj
dalyvauti pavie
sutartis .su latviais, aprašymas visų
.. . Ilgametė “Keleivio” re-i moterų
kepam skaniu liukruotų ke .
,, ,
, , UZmtl- g.
Kaina ................................................ 10;. mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne
apšvietai
ir
nenuils

nias moteris, o lietuvių
kų nes neužtenka cukiaus. SJ«tlk blakes- .>** 'orus
jr nuoi_atinė Moterų
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
SIELOS BALSAI.
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
draugijas bei kliubus prašo-!sūriai bendradarbė“”^ tančiai
Aėin’Tiž tjjoms
”'" Aš darbuojiesi.
nraŠOT’nri-’ 0 razinkl? visai negalim gau- muses, tarakonus ir peles.
Puiki knyga, daugybė labai gražių iš vidaus. Kaina ........................ $1.00
me atsiųsti savo atstovus, Liutkuvienė. 17 d. balaniv m-mn i
hnnJrv d. Visi jaučiam karą. todėl
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
kunų skaičius nenbojamas. džio apvaikščioj0 30 metų imu n mane i »a\o bendia- pėra
ljnksma vienos KAIP NAIKINTI TARA- tų paveikslų. Popiera gera ir spaui a DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 2-1
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
ir ta proga prašome pastom 5ukakti nu0 atvvkin,0 Ame. darbiu tarpą. Aš viena lie motinos rūpinasi kad sūnūs j
puslapių. Popieros apdarais .. $1/0 gu Amerikoj muušaino. šioje knygo
KONAI.
tuvė gyvenu tarpe slovaku
.
Audimo apdarais .......................
$1.50 je telpa net 72 “Džian Bambos spykokią kas gali auką. Konfe- 1^į<on
kitos v Tarakonus galima
.. ‘.- _______ i_____ a, ! tarme,™. Arčiausia lietu’- relkes
el?t'zmnuu
^™J°’ Liud-i
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisrun/'i
inw
r.iimainma
I
U
verKia
įsnaiD£LKO
ŽMOGUI
* nvijvjv
* * vu a b va'^’va a i««
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
Ji rašo šio SKynaus veae- . .
~
jcu
verma
zavicjiujų.
i.,uu
,
kinti
žaliais
milteliais
(Farv
„
T
Viirvr,
pagerinta 'laida. Kaina ............... 25c.
programa:
Į jai: “Daug ko nuo to laiko viai gyvena llz 16 mylių.
na ir neramu visiem.
r;. p-yppn) kpt nciaiikn tun
1K valgyi.
natrarba
«♦*
L oet nejau KU tuo Valgyt ir gert reikia dėl to, kad APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
komiteto veiklos tikspergyventi. Pinigų bu- Vasarą ant farmų nėra
ou pageli uo,
į paudenu
apsibarscius na- norisi, atšaus nepagalvojęs žmogui
Jų įsaiskinimas;
'vau užsidirbus, bet bankos taip sunku, bet žiemą tai jau
Ūkininke Rože.
crvvpnH
<?almmsi
L-ud Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valg o DANGŲ IR PRAGARĄ.
mie
gyvenu,
manoma,
Kaa žmo|rUS siipsta? ir dėiko vienas mai- Parašė garsus Biblijos kritikas
2. Komiteto organizacija užsidarė ir sunkiai mane pa- tikras vargas, šimet pas mus
1UOS galima išvyti ir žaliu- stas
duoda daugiau spėkų, kitas ma- Ingersolas. Kaina ........................ 25c.
ir lėšos:
s;—•>,
Dėlko žmogui reikia cukraus,
lietė. 1929 metais išvykau i buvo labai šalta žiema, kar KAIP NAIKINTI PELES agUl kų Žievėm. Taigi vasa- ziau
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko3. Rinkimai pastovais Lietuvą, o 1931 m. vėl gry- tais net 40 laipsnių žemiau
MONOLOGAI IR
IR ŽIURKES.
l'OS
metu.
kai
agurkai
pigus.
dėl
j
arn
reikia riebalų? Situos klausikomiteto:
.
t ° ‘
mus suprasi tiktai iš sios knygutes. DEKLAMACIJOS.
žau pas Dėdę Šamą ir dabar zero. Pusnys buvo tokios di
Pelėm 1: Žiurkėm naikinti reikia pndroztl jų Žieves ne- Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. Šioje knygoje telpa daugybė nau
4. Sumanymai.
Nuo karnukentėjusiems fe88
Nors..susi'
^išvažiuoti nebuvo
k
; ,onaį
rilnė(^ kur tara- SVEIKATA.
jų, labai gražių ir juokingų monoloir deklamacijų. Visokios temos:
Atkartoti tai Arba tiesus ir trumpas ke’ias j gi}
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
sveikatą.
Pamatinės
žinios
iš
anato

nuodas
vra
taio
clažnai
>
0
>
tikrai
iSeisi
«komitetas surinktas lėša pilna energijos ir užsidirbu tai smetoną laikėm sušaldo Geriau-i
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su niškos. Visos skambios, visos geros.
taisė
Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, Tinka visokiems apvaikščiojimams,
depozituos
Amerikos
Tary
.
sau pragyvenimą. Nora teko per visą žiemą. Laiškus ir vadinama r,ux vomica. Tai
baliams, koncertams ir tt. Ar.tra pa
III..
1911
m.. 339 pusi. Drūtuose
SKRUZDĖS.
bos specialiskon sąskaiton; pergyventi
daug vargo, laikraščius iš bakso šiaip y*a toks riešutas, is kurio
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50 gerinta laida. Kaina ................... 25c.
ir pinigai negalės būti išleis- dvasioje jaučiuos dai- jauna taip parsinešdavom ant pa- - gaunama s.richnina.
SOCIALIZMO TEORIJA.
.
.. Reikia Amerikoje dažnai namus MATERIALISTIŠKAS
jokiam kitam tikslui, kaip jr gyvenime randu daug i- čiužų. “Keleivio” labai nupirkti vaistinėj maltos apipuola skruzdės. Jas nai- ISTORIJOS SUPRATIMAS,
Šis veikalas trumpais ir aiškiais
parodo, kaip iki šiol keitėsi
tik Lietuvos žmonių šelpi- vairumo ir džiaugsmo.”
'laukdavom ir vdsi griebda- nux vomica sumaišyti su kjna taip: suvilgo vandeniu ši knygelė aiškina proletariato n- faktais
draugijos formos, ir kodėl turės būti
miltais ir padėti kui- peles ir kempinę (sponge) ir, api- hzofjjos mokslą, jei nori žinoti, kas pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
“šis komitetas kiek gale- .So skyrbas .vedėją svei.j™^us»ruAįkpirmiausia
^
nes žiurkės daugiausia landžio- baratę cukrum,
padeda kiuk° tkT^e^kaityk^'šit^Liygeie. PAPARČIO ŽIEDAS.
damas taipgi darbuosis kadl^
na draugę Liutkuvienę ir į - man*
protauIr keturios kitos apysakos: (1) NeHnlri
patinka. MoteNux vomica neturi jokio skruzdėms ant tako. Kai jos Falba lsba’
KKnyga
r.eapkaiožsitikintia Vyras; (2> Žydinti Giria;
Amerika laimėtų karą. nes i*-__ " ru raštai ir eilutės mane kvapo ir žiurkės jos nesibi- sulenda į kempinę, ją Įmeta nuojama. Kaina ...............................................................................
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
pa1 • 1 tik Amerikai karą laimėjus jaunvstės” metų.- Tiesa
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
Palaižiusios,
jos
tuoj
į
verdanti
vandenį.
PakartoKUNIGU CELIBATAS,
j-ji- džiugina: as juos visus per jo.
J
1
kius prietarus, burtus ir tt......... 15c,
tebus galimas Lietuvos žmo sakius, 66 m. nėra didelis > p
krinta
negyvos... Bet nux vo- vjus tai keliatą* kartų,
.
» skruzŠi knygelė parodo, kodėl Romos
amžius.
Kiti
susilaukia
100
*
Kanau
*
nių gelbėjimas.
mica yra pavojingas
nuodas (jgg galima išnaikinti visai, popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
i-i reikia
-t •
išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
Lietuvos pavergėjai, iš ir daugiau. Linkiu to ir drg.
Skaitydami
laikrascius įr žmonėm^, todėl
lajos pasekmės ir doriškas dvasiškijos METU.
matom. kad miestuose trukatsargiai ją vartoti, mai-, BRANGIOJI MOTINĖLE. nupuolimas. Šią knyga turėtų per Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
kur jie neateitų, neatnešė ir' Liutkuvienei.
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
M.
Michelsoniene.
sta
maisto,,
o
mes
farmeriai
^
nt
neį‘raukti jos dulkiu i'
neatneš laimės Lietuvos)
(Pavėluotas)
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo piai. Kaina ..................................... 50c.
negalim išvežti savo pro- nosi,- ir
• * paskui
- - gerai nusi-■ ■
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
žmonėms: tik pilna laisvė
pultų j tokią kunigų globą. Parašė ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Tu brangioji motinėle.
.dūktų per didelį sniegą ir plauti rankas.
AČIŪ UŽ DOVANĄ.
ir nepriklausomybė tegalės
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
...
_.
: pusnis. Sulaukus pavasario Sakoma, kad žiurkės ir Daug tu iškentėjai.
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
užtikrinti Lietuvos ateitį.
Kaina
...............................................
25c.
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
Tnrtel vici i talko Hiriin- 'j lotinų Dienos
Pr?S‘a- sniegas ištirpo, atvažiavo ,- , , .
.
Pakol mane mažutėlę
būti kūdikių tėvais, būtinai turėti)
Jodei visi į talką didini- drauge Barbora Gurskiene!knmnanfinu trAkp<neleslabainemegstacesna- A’arge išauklėjai.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS Derskaityti šitą knygutę. Kaina 10c,
mw Amerikos karo pastan- iš Chicagos prisiuntė šio
Daėmė
<metona ar- ko
ĮSIVAIZDUODAVO
ŽEMĘ. ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
Lietuvos žmonių gel- skyriaus vedėjai gražią savo mjE;_no 10
.1° I
urvus, jos išsineš ki- Daug naktelių nemiegojai
Labai įdomus senovės filosofų da“Žemė ir žmegus’’ yra labai pamo
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra
bejimui nuo bado ir skurdo.'rankų darbo dovaną—du
U P
'
tur.
Prie mano vygėlės.
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip
Nuo karo nukentėjusiems; gražiai išsiuvinėtu užvalku:
‘
Tikriausia apsauga nuo i Jokio vargo neatbojai
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Kaina ................................................ 10c. jis kovojo su gamta ir kaip eivilizaDėl savo dukrelės.
Lietuvos žmonėm- šelpti pagalviams. Tai yra labai
Keliams atsidarius, tuoj to brudo. tai gera katė.
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
laikinasis komitetas:
sių žmonių, vyrų ir moterų.
meniškas darbelis. Kaip už • Pasidėjom pilną vežimą
LENGVAS
BUDAS
Bet
šėpose,
prie
maisto,
,
Tavo
meilė
tai
tikroji,
Kaina
............................................. 25c.
ta dovana, taip ir už sveiki-; vištų ir kiaušinių ir nuve- kur negalima nei katės įleis-, jį neveidmaininga,
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
B. Pivaronienė,
INKVIZICIJA
nimus bei linkėjimus reišJžėm miestan pažiūrėti, kaip ti, nei nuocų dėti. reikia sta- Nuo pat lopšio ligi grabo
Rankius reikalingiausių žodžių ir
G. Dargienė,
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga
pasikalbėjimų.
Si
knyga
sutaisytą
kiu draugei Gurakienei nuo- diskas brangu. Pamatėm, tyti sląstus.
Ona Gutauskisnė,
taip lenjrvai ir suprantamai, kad kiek knyga, aprašyta katalikų bažnyčios
j
j
yra
teisinga.
jog tai netiesa. Krautuvės
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang siautimas ir pradžia reformos. Su
širdų ačiū.
M. Zdankienė,
paveikslų. 215
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
M. Michelsoniene. nenorėjo nei priimt. Suradę KAIP NAIKINT BLAKES. Man takelius tu apšvietei
............... »1-W
S. Bakanienė,
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
pirkėją, kiaušinius parda
mai darbo jieškant, važiuojant kur
Kaip šviesi saulutė.
O. Brazauskienė,
“Keleivis,” 636 Broadway,
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
Nupirk
vaistinėj
už
kelis
vėm
po
31
centą
už
tuziną,
o
M. Vaišnienė,
MANO LIETUVA!
Visad gera. visad meili.
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt,
South Boston, Mass.
gyvojo
sidabro Brangioji matutė.
vištas po 19 centų už švara. centus
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika
E. K. Širmaitienė,
Antra padidinta ir pagerinta laida.
O. mano Lietuva!
Tai netaip, kaip pereitą ka - j (quick silver). sutrink su
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
V. Količienė.
Nelaimės Tau griūva—
Kaina ................................................. >5e
rą buvo, kiaušiniai po 65c.. minkštu muilu ir pritepk to Katrų gyvos motinėlės
Ramutį artoją marina!...
vištos po 36., o sviestas net į mišinio į visus lovos plyšius Pirkim dovanėlių.
KODĖL Aš NETIKIU
MOTINOM.
75
centai.
ir
kampus.
Arba
padaryk
Kurių
mirę
sengalvėlės.
I
DIEVĄ?
Žaliuose laukuose
(Pavėluotas)
d ’•
i
m,stipraus
skiedinio
iš
vitrio
Eikim
puošt
kapelių.
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
Panagrinėjus
matysim, vien kapinės ošia...
' parduoda.
ir vandens, paimk maPakrypus
bakūžė
kraujuose
!
į
Ziunm
Kart
Jk
(kolą
ir
iHepR
tuo
skiedini
„
Bet
kiekvienas
jas
pagerbki™,
k*syu™?į .^fe.aitas; ,Ka.ina.
kad Motinų Diena turi daug
t
širdys,
kojos,
uodegos
Nes
joms
skirta
diena.
mukiai- kai°kur k°*H inkstai
lo~ą- Tas
nęreikšmės. Ji paskirta pava- Nemuno krante,
Jos dėl musu vr’ pašventę
KOKIl S DIEVUS ŽMONĖS
sarį, gražiausiam metų lai- plieno šarvuose
ir jaknos,1 tai ir viskas. Kau-iS
bet ir .jų Valanda ne vien,.
GARBINO
SENOVĖJE?
ke. kada ne tiktai visa gam- artojui, štai, duobe paruošia, lų irgi
ių
didžiausios krūvos,
•
Makt., an«gB. Gnmkienė. %%
*«*•,«**
ta atbunda, bet kaitų ir
iiodob. tyčia kur nors tiek.
tiek 5enas...
,r laba' blakly
apsS^ ————-— ■
_
,
_____
------ -------- — j kius dievus garbine senovės indai bei
žmogaus jausmai atgija. O, mano tėvyne.
daug pririnkta.
ta5> ‘ai relk,a.?žda™«t.lan- Pirkit Karo Bondsus
ir stam- arijonai. egiotėnai chaldai. ašy rai,
Džiaugdamiesi
pavasariu, raan spaudžia kiūtinę!...
i ****** F
gus ir gerai įsrukyt sieros pas. nas sąvaitę
oavaitA įdėkit
limo v?i Vąd5nosj#
barbarai
ĮaeKit ij juos
kur irjiett.; kaip tie
ir die
ko.
geriau mokam ir savo moti- Bet žinau, kas Tavo laisvę
Vasarą ant farmų labai (sulphur) durnais. į platų nemažiau kaip dešimtą savo kius Jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stam! i ir labai užimanti
nėles pagerbti. Tas yra svarsumynė, gražu, viaur žiedai, vaisiai, bliudą pripilame vandens, į uždarbio dalį.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1 00
bu šiuo momentu, kuomet;
Balanda uogos, daržovės ir kitos ge- vidurį įdedame plytą ir ant
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25
Brangios tautietės ir sesės
lietuvės.

reikia
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Septintas Puslapis

MEEiVIS, SO. BOSTON.

No. 20. Gegužės 12 d- 19i3 m.

no duktė), 10, Daugailiai, Ju-’
no sūnūs), 10, Nariai, Leipa-t
Musų Jurirvnkų Liuosiaikis
VIBERTY 'JMERICKS
kėnai.
lingis, Seinai.
8861. Puslytė. Birutė (Mar8951. Radišauskienė.
Ona
:
1
tyno duktė), 13.
(Antano duktė). 27. ūkininkė.
8952. Radisauskas,
Jonas'
8862. Puslys, Martynas (Ra
polo sūnūs), su žmona.
(Mato sūnūs 1, 35. ūkininkas.
•I
i > ■ i
8953. Radinienė, Brone (Izi8863. Putra, Petras (Prano
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu sūnūs), 60, ūkininkas, Viešiu-,
dorinus duktė). 32. siuvėja,
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ii tai, Pelyčiai.
Krinčinas. Biržai.
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai 8864. Putrienė, Teklė (Ipoli
8954. Radinis. Jonas (Jono
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus to duktė), 55. ūkininkė. Plukiai,
. i1
sūnūs), 39, samdinys. Krinčiį
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina Viešintai.
nas.
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am 8865. Putrinas. Bronius (Ka
8955. Radavičius, Viadas, 37,
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są zimiero sūnūs). 37. mokytojas,
Kaunas. Šančiai.
1
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir Meklučiai. Vyžuonvs.
Irena
Ručinskaite,
8956.
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
(Viktoro duktė), 10. Kiduliai.
-4 ”
8866. Purrinienė. Ona (Juozo
A chef who knew loU about
šakiai.
8836. Purvinis, Ringaudas jdeKtė). 30. šeimininkė
dough
Liuda
8957.
Ručinskienė.
8867. Put riliai tė. Aldona
(Jono sūnūs), 4, Jūrė
Said, "So far, *•’▼« raiaed
(Kazio
duktė),
gimusi
1908.
8814. Pulkaunykas, Kazys
it too ak>w—
8837. Purvinienė,
Sabin3 (Broniaus duktė), 14, mokinė.
8958. Ručinskas. Viktoras,
(Jono sūnūs), 26, samdinys,
We’ll beat Hitler wbea
8868. Putrinas. Algimantas
(Antano duktė), 28, samdinė.
L
gimęs 1904. samdiny.-.
Uličnikai, Pabradė.
One dollar in ten
8838. Purpinis, Jonas (Vinco (Broniaus sūnūs), 8.
r
8959. Rubsteinienė. Elzbieta,
8815. Pulrečevskienė, Halina,
la put into Var Bonda—
8869. Putriniene. Agota, 85,
8839. Purvnovska, Marija
G0, šeimininkė, Šiauliai.
36. Vilnius.
Let’a gol”
(Eugenijaus duktė), gimusi t ūkininkė.
8960. Rubšys. Leonas (Stasio
8816 Pulračevskis. Juozas,
8870. Putrinas. Larisa (Alek1911, samdinė.
sūnūs),
gimęs 1901. karininkas,
58, samdinys.
8840. Purvinskienė, Anasta-į siejaųs duktė). 29 slaugė,
Vilnius.
8817. Pulokas, Matas (Jono
zija. 60, šeimininkė, Kliūčiai, Kaunas.
8961. Rubinavičius, Vytautas
sūnūs). 27, darbininkas. Pane
Kuršėnai.
1 8871. Putriunas, Romas (Fe(Igno
sūnūs). 28, knygvedys,
vėžys.
8841. Purtikas, Juozas (Jono;iikso sūnūs), Vilnius.
Kaunas.
8818. Puodžius, VaJencius
Jsunus), 52. ūkininkas, Pučionys! 8872. Putvys, Vytautas(Vla8962. Rubiną vičieaė, Agota
(Jono sūnūs). 4, Alunta.
Vepriai.
do sūnūs), gimęs 1901, samdi8913.
Kačinskienė.
Stasė
(Juozo
duktė), 56. šeimininkė.
8819. Puodžius, Valentas.
8842. Purtikienė, Petronėlė nys. Graužikai, Kelmė.
(Jurgio duktė), 35. šeimininkė.
8963. Rubeževičiutė. Talina
8820. Puodžius, Ritas-Jonas (Antano duktė), 42, ūkininkė, j 8873. Putvys, Algis, 9.
8914.
Kačinskas.
Vytautas
(Vaitiekaus
duktė). 15. šilė(Jono sūnūs). 6.
8843. Purtikas, Antanas (Juo- 8875. Putvys, Vytenis, 5.
sūnūs), 14. mokmyss.
uai. Kuršėnai.
8821. Puodžiuvienė, Kotrina, RO sunus)t 4.
8876. Putvienė. Elena. 32. šei8964. Rubeževičiene.
Ona
8915. Kačinskas
Viktoras
30, mokytoja. Alunta.
8844. Putrikas. Jonas (Juozo nininkė.
(Kazio
duktė).
85.
ūkininkė.
ši nuotrauka buvo padaryta kažkur Pacifike. Liuoslaikiu
(Jurgio sūnūs), 35, samdinys,
8822. Puodžius,Jonas.
sūnūs), 6.
8877. Putvys, Tautvilas, 3.
8965.
Rubeževičius,
Vaitie

mūsiškiai jurininkai maudosi. Jų drapanos matosi suka
mokytojas.
8845. Purvinskienė, Anasta- 8878. Pyragius, Jonas (Juozo Plokščiai. Šiauliai.
kus,
50.
ūkininkas.
bintos ant kanuoliu vamzdžiu.
8916.
82,
8823. Puodžiuvienė, Katrė.
šeimininkė.
sūnūs), 38. darbininkas, Joniš
8966. Rožukas, Zigmas (Flio30, mokytoja.
8846. Purtikaitė, Veronika kis.
ro sūnūs), 16, mokinys. Veršiai
8977. Rožaitis, Albinas (Leo- kė.
8824. Puodžius, Pūtis (Jon<»! (Jono duklė)> 42
8879. Pyragiutė, Zita (Anta 8917. Račiūnienė, Petrė (Mo Seinai. Leipalingis.
nardo
sūnūs). 30. ūkininkas.
8987. Radzevičius. Konstansūnūs, 6.
i 8847. Puščienė, gyv. vieta no duktė), 1, Baluškiai, Biržai. tiejaus dūki ė), 66.
8967.
Rožukas,
Adolfas
(Flio8978. Rožaitienė, Marija. 63. tas Keistutis. 7, Šilėnai, Lazdi8825. Puodžius, .Jonas (Serą- Mažeikiai.
8918. Račiūnas. Juozas (An
8880. Pyragienė. Paulina. 28,
ro
sūnūs),
18,
mokinys.
šeimininkė.
jai.
driaus sūnūs), 35. ūkininkas.
fino sūnūs), gimęs 1906, moky-: 8848 PuščįUvienė, Elena (A- šeimininkė.
8968. Rožukaitė, Juzė (Flioro
8979.
Radživanienė.
Antani8988. Radzevičiūte, Kuniguntojas, Vilnius.
:bozo duktė), 60, šeimininkė,
8881. Pyragienė. Salomėja, 8919. Račiūnienė - Valaitytė, duktė). 21. ūkininkė.
na (Antano duktė), 24, ukinin- da. 12, mokine.
8826. Puodkalnis, Jurgis, 31.!Šiauliai.
Agota, 24.
65. šeimininkė.
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8969. Rožukas, Bolius (Flio- k^ Taukadažiai. Panoteriai.
! 8989. Radzevičiūtė, Marija
karys, Vilnius.
8849. Puškariovas, Povilas 8882. Py tel, Iaura, 28. gydy
ciuna.-. • ona.uo- ro sunūs), 25. ūkininkas.
8980. Radzivanas, Vaclovas (Miko duktė), gimusi 1907,
8827. Pupas, Pranas (Mato (Juozo sūnūs), gimęs 1892. po toja. Turgeliai, Vilnios.
Z° w»iU' d
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8970. Rožukas, Vladas (Flio- (jono sūnūs), gimęs 1909, ūki- mokytoja.
sunus), gimęs 1901. mokytojas. licininkas, Kretinga.
8883. Pžemenieckas, Mečislo
8921. Račkauskas. Vytautas, ro SUnus), 34, ūkininkas.
ninkas.
8990. Radzevičiūtė.
Irena
ninkas.
8850. Puskunigis, Jonas, 40, vas, 47. kunigas, Kuznyca. Aly- 60. inžinierius, Kaunas.
Veluona.
8971. Rokienė, Juzė.
8981. Radziševskienė. Regi- (Broniaus duktė), 4. Kaunas.
8828. Pupalaitis,
Algirdas
8851. Puskunigienė, Kazimie-rius.
8922. Račkauskienė - .Janulai- ūkininkė
8991.
Radzevičienė,
Ona,
.
T...
... . j , .-v
na (Antano duktė). 40, Vilnius,
(Stasio sūnūs). 15, mokinys, ra, 50, šeimininkė.
8884. Poškus, Valentas (A11- tytę, Justina (Kaliksto duktė),
8972. Rožukas. Flioras. 84.
8982. Radziševskis,
Josef (Petro duktė), 39, šeimininkė,
8852. Puskunigis, Juozas. 60, tavo sūnūs), 24. samdinys,
Marijampolė.
u"
t
t
ūkininkas.
(Zbigniaus sūnūs), 51 buvęs' Kaunas.
8829. Pupalaikienė, Ona. 38. ūkininkas.
Kaunas.
n??3; Račkauskas, Juozas
8973. Rožanskaitė.
Teresę ,^licininkas, Vilnius.
8992 Radzevičius, Bronius
8853. Puskunigienė, Jadvyga
šeimininkė, Marijampolė.
8885. Pranckevičius, Rimutis (Vytauto sūnūs). 18. studentas (Miko duktė), 10. Jackonys,
Juozas, (Anupro sūnūs), 38, Kaunas.
8983.
Radzevičius,
^čkaaiskas. >"tauta"> Kriukiai.
(Antano sūnūs), 16. ūkininkas,’ 8993. Radzevičius, Juozas
8830. Pupalcijojienas. Algis (Felikso duktė), 22, šeimininkė (Juozo sūnūs), 5, Mažeikiai.
8854.
Puskunigis,
Kzays,
60.
8886.
Poderys.
Klemensas
27, Kaunas.
8974. Rožanskienė-Cicelaitė. Pošvariai, Trakai.
(Kazio sūnūs), 38. Kaunas.
(Balio sūnūs), Marijampolė.
policininkas, Vandžiogala.
(Juozo sūnūs). 32, ūkininkas,
QGO1
8925.
Birutė Karolina, 40, mokytoja.
8984. Radzevičiūtė.
Kazė 89994.
OOO1. Pupaicij o J ieire, v,na
8855. Puskunigis,
Zapyškis, Kaunas.
25.
Kaunas.
8975.
Rožanskas,
Mykolas
(Antano
duktė).
18.
‘ (Kosto sūnūs), gimęs 1905.
(Andriaus duktė), gimusi 1902, ras (Juozo sunus), 29 ukinin8887. Petrauskienė, Emilija 8926. Radalovičienė, Jadvyga (Kazimiero sūnūs), 55, ukinm8985.
Radzevičiūtė.
Ona
(Jo8995. Radzevičius. Feliksas,
mokytoja. Marijampolė.
kas,
Tešaičiai.
(Vinco duktė), gimusi 1912, (Vladislovo duktė), 60, šeimi- kas.
r.o duktė). 15, mokinė, Liudvi ukininkas, žilviai. Šiauliai.
8832. Pupkevičius. Antanas
8856. Puskunigienė. Jadvyga, Panevėžys.
ninkė,^Vilnius.
8976. Rožaitienė, Marija (Ka- navas. Marijampolė.
8996. Radzevičius.
Stasys
(Jurgio sūnūs), 30. ūkininkas,!25 šeimininke.
8888. Petrauskas, Gediminas
8
^
“
J^adavičienė.
Jadvyga,
zio
duktė),
28.
šeimininkė.
Juo8986.
Radzevičienė,
Anelė
(Stasio
sūnūs).
27
darbininkas,
Kamajai. Švenčionys.
8857. Puskunigis, Kazys, 31, (Juozo sūnūs).
28, šeimininkė. Šen. Vilnia.
deliai. Kalvarija.
(Motiejaus duktė), 38, ukinin- Asankiškiai. Turgelliai.
8833. Pupkevičius. Leonard:is j porininkas.
8889. Plungė. Balys, 34. mo8928. Radalovičiutė. J ieva. 7.________________________________ ____ ________________________________________________
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8858. Puskunigienė. Or.a. 56. į kytojas, Andrioniškis
8929. Raoalovičius, Andrie88.>4. Pupkevic, Karolis (Ka- šeimininkė. šašiai. Babtai.
8890. Plungienė. Liutgarda. jus, 3.
rolio sūnūs). 23. ūkininkas.
į 8g59 Puskunigis. Jonas. 26,i30. mokytoja.
8930. Reklaitytė, Asta (Mi
8835. Puronienė. Ona (Juozo samdinys.
i 8891. Polikauskaitė, Ona, 30, ko duktė), gimusi 1933, Balsuduktė), 36. samdinė. Žeimelis. ‘ 8860. Puslytė. Stasė (Marty- Marijampolė.
piai, Marijampolė.
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8931. Reklaitienė. Adelė (Vin
į (Vladimiro duktė), 28, Vilnius. co duktė), gimusi 1902, agrono
i
8893. Rabačius. Kazys (Jono me.
Į sūnūs), 45, samdinys, Tauragė,
8932. Rekllaitytė, 10. Šiauliai
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
į 8894. Rabačienė, Zosė, 39,
8933. Reklaitytė, S.. Šiauliai.
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
šeimininkė.
8934. Reklaitytė. Adelė. 39.
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
8895. Rabačiutė, Elena (Ka
yra
8935. Reklaitienė - PlevokaiTai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
zio duktė), 17. mokinė.
tė. Eugenija (Juozo duktė), gi
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
8896. Rabačius. Jonas (Kazio musi 1920. šeimininkė. Vilkininpasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad batų
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
sūnūs). 15, mokinys.
kai. Girčupiai.
dos.
“Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ku
8897. Rabačius, Algimantas,
8936. Rėklaitis, Juozas Vin
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
(Kazio sūnūs), 14. mokinys.
cas. gimęs 1910. samdinys.
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
8898.
Rabačius,
Juozas
(Ka

8937. Rekašienė - Maslaustas” išaiškintas.
PARAŠE KUN. VALADKA
zio sūnūs). 10, mokinys.
kaitė, Marija (Juozo duktė),
SKYRIUS I. Aiškinama laitai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo
8899. Rabačiutė. Gražina (Ka gimusi 1897. mokytoja, PluotiKristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Ką reiškia meilė rr iš kor ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
reina?
zio duktė). 9.
nė, Telšiai.
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
Kaip
atsirado
ir
ką
reiškia
bučkis?
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
8900. Rabaskaitė, Hama (An
8938.
Rekašiūtė,
Gražina
Ką reiškia “pirmosios nakties tei paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
driejaus duktė). 25, ūkininkė, (Liudo duktėl. 2, Varniai.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
Berčiūnai. Panevėžys.
8939. Rekašius,
Eduardas
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
8901. Rabuška, Pranas (An (Liudo sūnūs). 7.
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? jas” ir šitą klausimą atsako.
minarijoje dėstydamas funda mentalinę teologijų, aiškino kokių
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
driejaus sūnūs), gimęs 1918,
8940. Rekašienė - AlginaviKokius vyrus moterys myli? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?”
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
kias moteris myli vyrai? Arba ko
Janiūnai.
Vilnius.
čiutė,
Jadvyga
(Juozo
duktė;,
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singas Patarėjas” pasakys jums vis
8902. Kacevičienė. Vincė, 90, gimusi. 1907. mokytoja.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
dos?
ką.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
ūkininkė. Gudai,
Eržvilkas,
Rekašius, Liudas (Vla
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
cija ir popiežių prakeikimai.
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
▼esti?
Tauragė.
do
sūnūs).
37. girininkas. Var
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzi jai 1896 m
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
8903.
Racevičius,
Povilas niai.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė *
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
Rome bafnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
(Juozo sūnūs), 49, policininkas.
8942. Reinienė. Stefa. 29, (su
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
,
Pušatai,
Skaudvilė.
2
vaikais
1
ir
2
metų),
Mada

Kodėl kunigams turėtų būt už
gyvenimo
laimė
ar
nelaimė.
Bet
kų
kitas bažnyčias. Refonnatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin drausta kaibėt apie šeimyniškus rei
8904. Kacevičienė, Irena, 40, gaskaras. Daugailiai, Utena.
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo J
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas. 1
mokytoja, Pušai, Skaudvilė.
8943. Reinys, Jonas (Jeroni
1 visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
KIEKVIENAM ROMOS KATA ŪKUI reikėtų perskaityt tą •
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
8905. Racikas. Povilas, 38, mo sūnūs), 70. ūkininkas.
knygą, nes joje raa daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
opiausis kiekvienos šeimynos klausi neslėpdamas.
policininkas, Pušai, Skaudvilė.
8944. Reinienė. Grasilija (Ig
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” ei*
Knyga graži, su paveikslam. 223
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
8906. Racikienė, Irena, 33, no duktė), 55. ūkininkė.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi Vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam1 mokytoja.
8945. Reinys, Juozas (Izasinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai.
8907. Rackus. Lionė (Stasio jjaus sūnūs) 28, ūkininkas.
tyti. Taip aiškina aavo knygoje kun. M Valadka.
.duktė), 22, Jonava.
8946. Reinys, Kazimieras.
Knyga apie 230 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
! 8908. Rackus. Eroslavas, 19. (Jeronimo sūnūs), 72, ūkinin
gos vardas, KAINA $2.00.
8909. Kačinskas, Aleksand kas.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.2$.
ras. 50. advokatas, Šilalė, Tau
8947. Reinertienė, šeiminin
Galima gaut paa au'jrių, sekančiu adresu:
ragė.
kė, Vilkaviškis.
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
8948. Reirertas. Petras (Jo
8910. Račinskaitė,
Halina
Taipgi galima gaut t* knygų nuordyta kaina ir
(Aleksandro duktė), 15.
no suims), 4rt, samdinys, Vil
KELEIVIS
8911.
nius.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
KELEIVIO” KNYGYNE
8949. Reikaliene. Ona (Stasio
šeimininkė.
8912. Kačinskas, Kostas (Mo duktė). 37, šeimininkė, Jekšiš636 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
tiejaus sūnūs), 39, dženitorius, kiai. Vidiškiai.
Kaunas.
8950. Radisauskas, Algis (Jo-

Išvežtų RusijonLietuvos
Žmonių Sarasas.

(Tąsa)

(Kosto

Račiūnas.

Skudžiai,

(Melchioro sūnūs),
(Petro duktė).

Kazimie-

šakiai.

Račkauskiene.

i

Radzevičius. Leonas

TEISINGAS PATARĖJAS

AR ROMOS

piežius

Andrius

Bubeliai,

Kristaus j

Vietininkas?

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

i

8941.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
Kaip prasidėjo pasaulis?—Is kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
Patarėjo
” parašymui
sunaudoti
tokie mokslo
vei
kalai,“Teisingo
kaip Wellso
“Pasaulio
Istorija,buvo
” Jordano
“Evoliucijos
Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “8exual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
Patarėją.’*
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AStuntas Puslapis

t Įneštas bilius skelbimams
apriboti.

Amerikiečiai Neša Sužeistų Draugą
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Massachusetts legisliaturon yra įneštas ir komisijos
priimtas bilius, kuriuo drau
džiama skelbimuose, ku
liais jieškoma darbininkų,
minėti rasę. tautybę ar tiky
bą. Pavyzdžiui, dabar daž
nai tokiuose skelbimuose
galima užtikti pasargą, kad
darbą gali gauti tiktai baltveidžiai, arba vien tik krikš
čionys. Jeigu šis bilius bus
priimtas, tai tokių dalykų
nebus galima skelbti. Bilius
buvo įneštas vieno rabino
prašymu.
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DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki
ir nuo 7 iki 8.
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506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.

RUOŠIAMAS IŠKILMIN- mes gausiai remiame šia ša♦ Telefonas: SOUth Boston 132U
f).’
GAS LIETUVIŲ PASI- 'IĮ ne tiktai Karo Bonus pirk
J
_ T-TTWWM«»WT-Tn ■■r
RODYMAI.
darni. Raudonąjį Kryžių
temdanti, bet kad musų sū
TEL. ŠOU 2712
U;
Visos organizacijos kviečia nus ir dukterys skaitlingai
mos dalyvauti iškilmėse. dalyvauja ir kariškose šios
Dr. J. C. Seymour
Kiek laiko tam atgal. A- šalies pareigose.
(LANDŽIUS)
merikos Legijono Stepono
John J. Roman.
3
1 Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
Ausų. Nosies ir Gerklė*.
Dariaus Posto susirinkime
i
Vartoja
vėliausios konstrukcijos
Kalbėjo “Vienybės" re
kilo sumanymas sukviesti
|X-RAY Aparatą.
daktorius.
Bostono lietuvių organizaci
Pritaiko Akinius.
jų atstovus ir bendromis jėPereitą nedėldieni popiet
[ VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
gomis iškabinti viešoje aikš- gouth Bostone kalbėjo p.
334. BROADWAY.
Radijo programa.
tėję lietuvių tarnybos (sei- T,-sUava -vienybės" reSO. BOSTON, MASS.
V
Lietuvių Radijo Korpora
vieel vėliavą su tam tikiu- daktorius iš Brooklyno. Pracijos progiama duodama iš
mis apeigomis.
kalbas lengė Lietuvai Remti
\VORL stoties, 950 kilocikTel. TRObridge 6330
Toks susirinkimas Įvyko i Draugijos vietinis skyrius,
lių.
r-**ir 28 lietuvių organizacijų žmonių buvo neperdaug.
~'*4
Sekantį sekmadienį, geg. Dr. John Repshis
‘
*
atstovai tam sumanymui nes radijas paskelbė kitokią
16 d., nuo 9:30 iki 10:30 iš
(REPŠYS)
z--z <1
nuoširdžiai pritarė ii išrin- prakalbų dieną ir valandą,
UETUVIS GYDYTOJAS
ryto programa bus tokia:
ko komitetą darbui pradėti. Bet prakalbos pavyko gerai.
Valandos: 2-4 ir 6-8
C
1. Muzika.
-i,
Nedėliomis ir šventadieniais;
Komitetan inėjo Posto -va- Prie LRD skyriaus prisirašė
2. Dainininkė Ruth Gitnuo 10 iki 12 ryto.
das adv. Cunys, adv. Grigą- apie 30 naujų narių. Merge
zus
iš
Bedfordo.
278
HARVARD STREET
lie
lius. • ponia Namaksy ir p. nu gi upė sudainavo keliatą
3. Pasaka apie “Magdu- kamp. Inman st. arti Central skr.
Roman.
liaudies dainelių, kurios puCAMBR1DGE, MASS.
:tę.”
Tas Komitetas pereitą są- blikai labai patiko,
Prašom parašyti atvirutėj
Nėra bulviu.
vaitę nutarė suruošti vriu Vakare prakalbos įvyko Laikraščiams popieros nėra, Pataria sušaudyt Mussolini.
: javo įspūdžius ir prisiųsti Dr. Leo J. Podder
lietusių organizacijų para- Haverhillv. Gedimino Kliubet blusoms yra.
Tokį patai imą aliantams
Bostone staiga prapuolė šiuo adresu: W0RL, LithIš Leningrado.
South Bostone bnželio
galėję, čia irgi kalbėjo
Washingtnono valdžios duoda prof. Gaetano Salve- bulvės. Kur jos dingo, žmo- uanian Program. 216 Tre- Specializuoja Vyriškų organų nu
13 dieną, ir ta proga dedi- n Tysiiava, kuris tiek sujau- patvarkymu, popieros ga- mini. žinomas istorikas Har- r.ės aiškina visaip. Vieni mont st., Boston, Mass.
silpnėjime. Gyveninio permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
kuoti vėliava.
idir.o klausytojus, kad dau- mvba buvo žymiai sumažin- vardo universitete, kuris ir mano, kad bulves superka
S. Minkus.
Kraujo ir Odos Ligas.
Komitetas prašo visų lie- gelio akyse matėsi ašaros. • ta* ir toliau vis dar mažina- pats yra italas,
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
aimija, o kiti sako. kad' Mrs. Bouvier gavo 20 metų
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
tuvių koveikiausia pranešti. Seserys Simanavičiūtės pa-'ma nes darbininkai ir me- Dabar, kuomet Europos juodos rinkos*’ šmugelnin180 HUNTINGTON AVĖ,
kalėjimo.
kurie lietuviai iš Bostono skambino pianu ir padėklą- džiaga reikalingi karo tiks- invazija jau čia pat, tai ką Rai jas supirko, tikėdamiesi'
BOSTON, MASS.
Mrs. Beatriče Bouvier.
dabar tarnauja kariuomenė-į mavo, o jaunutis Naudžių-!lams. Todėl daug laikraščių mes darysime su Italija?— vėliau parduoti aukštesnėTel. Coramonnealth 4570.
je, laivyne, Coast Guard, nas padainavo iVakarą ve buvo sumažinta ir daug klausia tas mokytas italas. R-,įs kainomis. Sakoma, kad kuri nužudė savo vyrą, šį
Marines? WAACS, WAV- dė M. Kulešis. Per prakal svarbių karo žinių lieka neGyv. 81182
Lzemus mums
“juodoj rinkoj” ir dabar ga- panedėlį buvo nuteista 20- •TeL 28624
ES. SPARS ar kitoje tarny bas susirašė 8 asmenys, iš atspausdinta. Bet tuo pačiu galės būti avi galimybės.” iįma bulvių gauti, tik reikia čiai metų kalėjimo.
j Dr Joseph A.Gaidis
boje. Komitetui yra reika kurių manoma sudaryti Lie laiku valdžia spausdina knysako.
iena. tai tęsti mokėti po 10 centų už sva- j Parsiduoda valgių krautuvė
OPTOMETRISTAS
lingos sekančios žinios: (1) tuvai Remti Draugijos sky gas apie blusas. Šiomis die- fašizmą be Mussolinio. Ant- )a. Restoianuose bulvių jau ! Geriausia vieta South Bostone,
Valandos: 9 iki 12
parsiduoda lengvom išlygom, plates
Kario pilnas vaidas ir pra rius Haverhillyje.
nuo 2 iki 6,
nomis buvo išleista 250,000 y&, tai steigt: demokratinę nebeduoda.
niu informacijų galima gauti “Ke
nuo 7 iki 9.
vardė; (2) Dabartinis ad Po prakalbų. Petras Gar- egzempliorių knvgos “The respubliką. Monarchija b
leivio” ofise.
’
Seredom
9 iki 12
Pereitą sąvaitę laikrašresas: (3) Laipsnis; (4) ciulis parsivedė svečius na Fleas of North America,” fašizmo bus žlugus.”
ir >U31tania.
’Šalvenu- ciai Pa?keIbė
’ kad Bostonan'
Namas Parsiduoda.
AKIŲ DAKTARAS
Kokioje šakoje tarnauja; mo ir iškėlė gerą vakarienę. kuri turi 146 puslapius ir Nuosavęsprof
----- —
„
ui Cambndgc
c r------—...........
-------------------------— v._i
uje parsiduoda b šeimy
»
Ištaiso
akis ir tinkaMena^ vagonas su buk, nų, 34 kambarių namas, be šilimos, CiU .aikudefektuotas
(5) Artimiausios giminės už kurią reikia jam tarti daug iliustracijų. Apie tai ™ duoda tok: patarimą: faa u grąžina švies*. Uegatneša 31,908. Geras investpapasakojo anądien Borto- šizmui tun būt padalytas jemk kūnas armija atrne- rendos
zaminuoju ir priskiriu
vardas ir adresas; (6) Ka ačiū.
mentas darbo žmogui. Telefonuokit: i
rio namų adresas. Tas žinias
Bronius Kontrimas. no biznierių susirinkime galas; Mussonms ir karalius tusi .EaiP P^raaug piastas, TRO_4515 po 3 valandos popiet.
114 Summer Street,
prašome priduoti arba ad
LAWRENCE, MASS.
Mutual Radijo komentato-turi būt sušaudyti. Italiją įeLV5na?Z1!®
u
vokatui Joseph Cuniui, 414 Raudonas Kryžius prašo rius Fulton Leu-is. Jis buvo turi užimti _ demokratinių ligojoParsiduoda Taverna
nu a
uv iliU4(uu«v
W. Broadway, So. Boston,
z/z*'*
vjt- L KlIJ/iRY
aukoti kraują.
atsinešęs su savim ir tą kny- valstybių armija ir įsteigti X ■» v IM a >
Roxbury dalyje, Bostone. Dabar
šių
žodžių
rašytojui
pasigyMas=A. .arba
iailįraščių Raudonas Kryžius prašo gą, ir perskaitė iš jos keliatą laikinąją vyriausybę.
60 SCOLLAY SQl ARE, Ro*m 22
tinis savininkas nepajėgia tinka
BOSTON. Telef. Fafayętte 2371
“ kurių pubkiS T, $į,įfc^paJaria padaturiu dvi bulves, ale mai
reikalo tvarkyti ligos dėlei.
redakcijai
mus pranešti lietuvėms mo
arba SomeTset 2044-J
Pirkėjas turi turėti bent $5900.09
Vienkart Komitetas pra terims, kurios norėtų paau turėjo gardaus juoko. Vie- ryti ’r Vokietijoj,
SPECIALTSTAS KRAUJO INKSTŲ
ir būti Amerikos piliečių. Biznis
yra inkorporuotas. Kreipkitės:
IR NERVŲ LtGŲ.
šo visų lietuvių organizaci koti savo ki-aujo, kad ge noj tos knygos vietoj pasa
Adv.
F.
J.
Bagočius
Vai.
nuo
9 ryt. iki 7 vak. kasdien
jų valdybas tuojaus pradėti riausios tam tikslui valan kyta: “Prie tam tikrų sąly i Policijos byla atidėta.
Bostono mokytojai pareiN'edėliom, nuo 10 ryto iki 1.
302 W. Broad »ay
dalyti planus dalyvauti pa dos yra nuo 10 ryto iki 3 po gų blusos gali įsigauti į na
Bostono policijos valdi- kalavo algų pakėlimo. Tiems,
So. Boston. 'Mass.
iffiooooeoceeooooeeoeeeGeoeaį
rade ir iškilmėse 13 birželio piet. šituo laikotarpiu Į mus ir gali pridaryti gvven- ninku byla vėl atidėta. .Jie kurie negauna SI.600 p?r
S. BARASEVIČIUS
sekmadienį.
metus.
Raudonąjį Kryžių ateina tojams daug nesmagumo.” kaltinami kaip grafteriai.
IR SŪNŪS
Mes lietuviai privalome mažiausia žmonių. todėl Svarbios
T*L ŠOU 8806
informacijos,
MOTERIS
PAGELBININKĖ
pai odyti visuomenei, kad greičiau galima kraujo da ar ne
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
DAKTARAS
BALSAMVOTOJAS
vėjus priimti ir atleisti.
Turi Notaro Teises.
Bus oro užpuolimo
J.
L.
Pašakarnis
Bostone kraujo ėmimo Politikieriai kelia sau algas.
254 W. Broadway
bandymas.
SO. BOSTON. MASS.
centrui reikia po 5.000 painOPTOMETRISTAS
Legisliaturos politikieriai
Tel. SOL’th Boston 2390
Tarp gegužės 10 ir 22 die čių kraujo kas savaitė. Cen- nesenai pakėlė sau algas, o
Fon Boston Mutual Ure.
Ofiso valandos:
Sunaus gyvenamoji vieta:
nų Bostono apylinkėj bus tro vieta randasi New Eng imą sąvaitę pakėlė savo sėbNon 9 ryto iki 7 vakar*.
538 Dorchester Avė.
POUCY
fiOLOERS
.
Se rėdomi r:
padarytas netikėtas oro už lland
Mutual
Life
Insurance
i
rams
Tel.
COLumbia 2537
,
.
____ Taksu komisionieriui
Nuo 9 ryto iki 12 diena.
puolimo bandymas. Jis ap kompanijos bildmge, 48o:Longui aJga pakelta nuo
447 BR0ADWAY,
ims Bostoną ir 40 aplinkinių Boylston Street Kraujo ėmi-Į S7j500 iki S8>500 metams:;
LITHU ANI AN
miestelių bei miestų. Ar jis mo centras angliškai vadi-j2rrbitracijos
bitracij0S tarvbos naSO. BOSTON, MASS.
FURNITURE CO.
Jį
bus dienos laiku, ar naktį, nasi: Red Cross‘ Blood Do- riams, kurie neturi ką veik
Ai’DRAUSTI
\
-^/t60Z26^
iš kalno nėra skelbiama.
nor Cente r.
ti. algos pakeltos nuo 84.000
PERKRAUS
A. J. NAMAKSY
iki 85.000: bankų komisio
TYTOJ AL
(Insured
nieriui Perry’ui — nuo 86,Real Estate & Insurance
Movers)
000 iki 87.500; Inšiurans
414 W. BROADWAY
Perkraustom
11
2 ' V
«?
komisionieriui
HaningtoSOUTH BOSTON, MASS.
čia pat ir į to
■ -s;,sa9-6
.A
nuo — nuo 86,000 iki 87.Office Tel. So Boston 0948
limas rietą*.
500. O tuo tarpu darbinin
Rea.
37 ORIOLE STREET
’anri priežiūra, kaina prieinama,
West Roxbury, Mass.
326 BROADWAT,
kai gauna tik po 817 Į są
Tel. Parkway 1233-W
SO. BOSTON, MASS.
vaitę.
TeL SOUth Boston 4618
T'
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Amerikos baltai apvaikščios
“I am an American” dieną.

Jūsų Pardavėjas Pasididžiuodamas Pasiūlo

Jums pasirinkimą

PICKWICK
"ALE that is ALE"
Jis pataria pirkti "keisais” pilnomis kvortomis arba
12 oncų buteliais... tai yra parankiausia

jums ir ;am.
■ AntnaUrta

»«eaV< lįsti)

Ateinantį nedėldieni, ge
gužės 16. kaip 7 vakare,
Amerikos Baltų Draugija
apvaikščios “I am an Ame
rican” dieną. Vakaras bus
International Instituto pa
talpose. 190 Beacon st., Bo-!
Į stone.
Programa susidės iš kai-,
bų, dainų ir muzikos. Bus!
atstovaujami estai, latviai ir,
lietuviai. Vakaras užsibaigei
draugiška valandėlė ir už
kandžiais.
Penkios lietuvaitės baigė
slaugių kursą.

Bostono miesto ligoninė
pereitą sąvaitę išleido skait
lingą slaugių laidą, kurioj
i buvo 5 lietuvaitės, būtent:
P. Vaičiūnaitė. G. Vasiliutė, I
Barbora Baranavičiutė. Leo-i
kadija Liutkiutė ir Violeta ■
Valaskaitė.
•’
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SIELOS
BALSAI

TK£ LOARO OF D21ECTORS
J \T R. RKVTOV
J. ITOV\RT> JOHNSON
Trr'., larmer Atty. Gen., ’!»»
• uel Dliidon, O. P. A.
'IFRTOy I.. RRO1VV
rrner tzim.of I:i»„ M,,*,.
Froidini, Vewton Tro»t Co.
THOMAS H. CARF5S
T.F.O H. I.F.1RV
Viee-I’re... Boston Edison Co.
A ttorn.y-at-l.a'T
ETOJ CAPTFR
RORFRT J.VCF
Rartncr, Estafcrnok & Co.
'lem’oeroi Cvagre.a, 1U19-1941
BAMOX F.. H Al. L
EDIVCRO C. MCVSFIFT.D
Attorney-at-Eaw
Seeretary and Trea.nrer
J.FSTFR G. hathaavat
Formrr Pr.sid.nt,
JOHV W. MARVO
C. F. llathavray A Son.
1 irr-Pre«_ State Street Trnst te.
I Rl IIF.FICK
JFVMags
FRAVK I» RK HAROSOV
Trev. MI4dle*ex « Onnty vBl. nu. F.zee. V.-Pre»„ Vewtoa TraatCe.

SI V tRI> W. JOVĘS

r<

GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.

T..

Home Oiface Bldg., Congress & Franklin Sts., Boston

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų,
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
KAINA TIK $1.00.
Audimo apdarais $1.25.

BLINSTRUBO VILLAGE & GRILL JSTAIGA
304 W. Broadway, So. Boston, Mass.
REIKALINGI DARBININKAI:
Patyrę "Service Bar” Bartenderiai.
Kelnerių Viršininkai (Head Waiters).
Patarnautojos (Waitresse s).

Indų Suėmėjai (Bus Boys & Girls).

Kiekvienas tnrėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Ptnirun geriausia
siųst “Money Orderiu.” Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keler.'io” ad
resą ir nepamirškit prilipyt ut3 centus markę.

Indų ir Stiklų Mazgotojai.
\alandos geros. Atlyginimas aukštesnis kaip paprastai
mokama už darbų.
Kreipkitės asmeniškai pas Manageri S. W. Blinstrub
po H vai. dieną.
Iš toliau laiškais kreipkitės pas įstaigos advokatą

“KELEIVIS”
BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

P. J. RAG<X'TUS, Fsq, 2(2 W. B.oadiiay, So. Boston,

jį
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