KELEIVIS
DARBO

ŽMONIŲ

KELEIVIS

LAIKRAŠTIS

LITHUANIAN WZEKLY

Prenumerata metams:
Amerikoje .................................... >2.50
Pietų Amerikoje ........................ 3.00
Kanadoje .....................................
8.60
Pusei Metų:
Amerikoje .................................... $1.25
Pietų Amerikoje ............................ 1.50
Kanadoje .....................................
1.75
Apskelbimų kainųklauskite
laišku.
Kreipiantis su kokiais norsreikalais

Represents over 75,000 Lithuanians in
New England, and about 1,000,000
in the United States.

THE BEST ADVERTISING
MEDIUM
Advertising Ratea
on Application.

adresuokite:

KELEIVIS
626 Broaway, So. Boston, Mass.

THE TRAVELER---------------------------------

NO. 44

~~ ~LITHUAN1AN WEEKLY

SO. BOSTON, OCTOBER-SPALIO 27 D., 1943 M.

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

“Entered as Second Class Matter" February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

Didelė Katastrofa Gręsia
Vokiečiams Pietų Rusijoj

Amerika Stato Nau NORĖJO SUGAUTI Nori Triljono Auk-\
HITLERĮ.
so Rublių.
ją Oro Milžiną.
Italijos karalius ir gen. Badogiio buvo užtaisę jam
slastus.
infoimaci-

Galės nušluoti Hitlerio ir
Hirohito imperijas.

Washingtono
Šiomis dienomis išėjo aik
jomis, Amerikos dirbtuvėse
štėn.
kad Italijos karalius ir
dabar pradėta statyti nauji
oro milžinai, pi ieš kuriuos gen. Badogiio bįivo užtaisę
Pagalėję Amerikos “libe- siąstu? Hitleriui sugauti, bet
įatoriai
‘atorĮai ” ir
...“skraidomieji
, _ , .- . sąmokslas
...
. nenusisekė.
. ...
fo"?> ..^
nykštukai I Šitą paslaptį atidengė paNaujieji padangių dret! tys vokiečiai. Aukštoji vonotai busią daug didesni ii kiečių karo vadovybė
^le SaJe^ią nesti skelbė ir dokunpentus. ku

Tiek vokiečiai turėsią atly
ginti Rusijai už padarytus
nuostolius.
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Kaina 6 centai.

METAI XXXVIII

Italijoj Alijantai Skina
Keliai Tiesiai į* Roma4

Evgenij Varga svarsto
ANGLAI PERSIKĖLĖ
' gludo vokiečius 6 mylias at
didelėj desperacijoj, ir to
Maskvos žurnale “Karas ir
gal.
PER
TRIGNO
UPĘ.
neslepia nei pats Berlynas.
Darbo Klasė’’ klausimą,
Nors lėtai ir sunkiai, ta
Jeigu rusams ištikruju pa
kiek
Vokietija
turės
atlygin

Pacifiko
vandenyne
per
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vyktų tą milioną ar daugiau
ryžtingai alijantai arti
ti Rusijai už padalytus per sąvaites amerikiečiai su čiau
Rusai paėmė Melitopolį, Į vokiečiu pietuose sutriuškinnasi
prie
Romos. Ar vokie
ši karą nuostolius. Jo ap naikino 700 japonų or
Dniepropetrovską ir
'ti. Vokietiją ištiktų tokia kačiai
priešinsis
Romoj, tikrai
skaičiavimu, Rusijos nuosto
laivių.
Dnieprodzeržinską.
tastrofa, kokią sunku ir isiįsida nežinia. Jeigu priešinsis,
liai sieksią iki 800 bilionų. o
Milioninė vokiečių armi-j vaizduoti.
Fašistų “ašis” braška nuo Roma bus sugriauta. Bet jei
gal ir čielo triljono aukso vieno galo iki kito. Ji braška gu Roma bus sunaikinta, tai
ja Ru: i jos pietuose šią sąvai-J Kai armijai pradeda sekrublių.
ir braška Italijoj. ne alijantai bus kalti, bet bu
tę pasijuto
Triljonas reiškia tūkstanti Rusijoj
liepsnoja nuo vusi Mussolinio valdžia, ku
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biljonų. o biljonas—tūkstan Vokiekietija
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bombų.
Jo?
miestai de- ri Įsileido Italijon vokiečius.
nė katastrofa
ti miljonų.
Generolą? Badogiio, da
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fabrikai
griųva.
tiltai
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jie
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Hitleri
Tuo pačiu laiku bartinis Italijos premjeras,
go Stalingrade.
i rusai šturmuoja pirmyn. Pa-k-° imPel UaJ
tokia suma turės sudėti
u . • •nėr„i Pacifiko vandenyne Ameri- pereitą sąvaitę pasakė, kad
Vokiečiai šią vasarą pasi- ėmus jiem? pereitą subatą x
d. vajsty , negalės suimti ir kartu su Mussoliniu
•dkinin^\ė^letlJa,
**
į kos lakūnai skandina japonų kol naciai nebus iš Romos
traukė iš Rusijos lygumų iki Melitopolį, kuris atidaro ke- atsilaikyti pnes tokių lėktų- atiduot; alijantams.
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kaip vištas. Per dvi išvyti, nebus galima sudaryDniepio upės b' persikėlę i lią j Krymą. Stalinas liepė
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Anglijos oro ministerija Boeingo lėktuvų korporaci- 14 METU MERGAITĖ.
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tabnkų ir di- ŽVEJAI NUBALSAVO kad ji buvo nušauta iš šautu valdžia ir nusistatė ivestiįUpę’V?
iSltYlI?-1_ i Jis darąs stačiai stebuklus,
vo ir suėmė du Įtartu vaikė
1 džiausią baterijų dirbtuvė
STREIKUOTI.
ant kelio i Krymą. Jeigu iri (Akkumulatoren Fabrik).
griežtesnę darbininkų kont- i ”.ę v°kiecial- Bet SJ° panede- Bandymai parodę, kad į 8
zu.
lio žinios sako, kad anglai dienas nuo to vaisto išnykę
sams pavyk? Kreivąjį Ragą Viskas supleškinta.
Nepatenkinti Kainų Ad-------------rolę. kad negalėtų laisvai iš tą
kliūtį jau apgalėjo ir per visi sifilio ženklai. Ta? vais
greitai paimti, tai jie galės
Bochumo mieste sugriauti ministracijos nustatytomis NUSTATĖ VIEŠŲJŲ JMO- vietos į vietą migruoti.
sikėlę
kiton upės pusėn nu- tas vadinasi pencilino varnukirsti paskutni geležinke
“lubomis” žuvies kainom
NIU DARBININKAMS
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kietojo
plieno
fabrikai,
užlį iš Krvmo, kur tebestovi
I du. Pencilinas esąs gaunaBostono ir New Yorko žve
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PHILADELPHIJOS MO
didelė vokiečių annija. Ta
all7laUf !™ne- «?>?' jai nubalsavo skelbti streiNaciai Skundžiasi I mas iš žalių pelėsių, kokie
Eidamas Fair Labor Stan TERYS ŠTURMUOJA
armija tada bus užrišta kaip ^e^10 riedmenų dirbtuve ir ką. jeigu jų reikalavimai ne- da“
ant sūrių, duono.-,
g“’^ ‘ M^trijo/Km
POLICIJĄ.
Nepasisekimais. į auga
maiše ir žlugimas jai bu? ne-JD^ anglių
kasyklos,
orančių ir kitokių maisto
--------------bus ispildjli. Bet jeigu zye- j
New Yorko
tii - Philadelphijoj labai išbu
išvengiamas,
Vokiečių vidaus reikalų produktų.
n . . >t i • - i » lams ir jteks streikuoti,
J jojo chuliganizmas. Jauni
- ,tai. nustatė viešųjų imoniu darNor? karo žiniomis spe- Raiši Nelaime Ant ta ,bus da
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ministerio Himmlerio laiknegreita, nes kai bininkanl5 4,į centų į ,talan chuliganai pradėjo atakuoti;rumune.iu
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va.ua esanti
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sparnas Rusijoj šiandien yra Naktį susidūrus dviem lai tai issisprendzia Žuvies kai- ,J - V neealė>iančios mo- daug užpuolimų būna pože nepasisekimai Afrikoj, Sici- ligos peius, bet ir tame, kad
my,
subwav tunelv. AU
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Paveik? gyventojų ūpą. ‘ sveikatai, tuo tarpu kai salArgentinoj Neramu. Ties Palm Beach, Flori chingtonas._______
,
30 centų per valandą. ntk-n AvnlPJno™: ntiu J ! bai
Dfl tų nepasisekimų mes ne- varsanas, kunuo sifilis buvo
Prasideda revoliucinio po dos pakrašty, pereitą sąvai KANADOJ KAREIVIAI k ?Jdz^: orP'"as
nieko chuliganams nedaro.! tekome labai daug politinio; gydomas iki šiol. labai blobūdžio streikai ir demon tę buvo šiurpi nelaimė ant VAIKO STREIKIERIUS. į
‘“b1*! :‘lga • Pelz™‘>- Dabar policija pradėjo pa- prestyžo, sako Himmleris. 1 gai veikia ligonio sistemą.
stracijos.
Prie
viešųjų
įmonių pnklau- troliuoti subvvay- požemy,
jūrių. Plaukdami nakties
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gatvėka- bet užpuolimų vistiek pasi J^m kfrXietX‘rJAPONaTpįMjEJDO .,500
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pana- taiko. West Philadelphijoj
respublika Amerikos konti-{laivai su gazolinu. Vienas jų
AMERIKIEČIŲ,
aną subatvakarį buvo užpul Portugalija atidavė alijannente, kuri palaiko su Ašies sprogo ir liepsnos apsupo vi- streikavo alumino pramonės šio? imonės.
Japonai
paleido 1,500
* _________
ta. apiplėšta ir išgėdinta prie tams Azorų salas, o Italija,
bloku diplomatiniu? santi- są laivą. Apie 25 jurininkai darbininkai ir pastatė prie
buvusi
Vokietijos
talkininamerikiečių
ir kitų baltveidirbtuvės
pikietus.
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neį

IR AUSTRALIJOJ ĮVE pat savo namų durų 20 metų
kiu? ir šiaušiasi prieš demo- spėjo nušokt į vandeni ir iškė,
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iki šiol laikė
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norinčiųjų
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Ameriko? Darbo Federa- nistiksliau pasakius. jo< dikta- PARYŽIAUS KOMEN
tenai busiančios įvestos me
daugiausia Vokieti- joj arba kurie gyveno tose
dirbti.
DANTAS GALI BUT
torius gen. Fedro Ramirez.
sos kortelės. Bot racijonavi- cija ir CIO padavė Kongre-;. B^
dvasią sukrėtė vieose, kurias japonai už
zroomų ...
UŽMUŠTAS.
Jis persekioja net ir savo ša
mas tenai išrodo protinges sui reikalavima. kad panaiNAUJAS KAINŲ AD
?!>JantŲ orlaiviai, kurtę
kurie nai- ėmė. Juos atveža Amerikon
lies pažangesniu? žmones
nis, negu Amerikoje, ne< kintu vadinamąjį “pPoli
Iš Francuzijos “požemio’
Ojj
Kiną visus svaroiausiu?
MINISTRATORIUS.
11” kiną
svarbiausiu. Vo- švedų laivas “Gripsholm.”
štai. šiomis dienomis jisai atėjo žinių, kad nelabai sesuaugusiems skiriama dusyk Tax.” Išti kiniu, šitas
mokesni"'dtarė
sarmata
A-į
*'■<*■>
pramonės
centrus. Amerika už tai davė Japonipašalino visus valdininkus, nai Paryžiuje buvo apšaudyPrezidentas Rooseveltas daugiau mėsos, negu vai••j
i
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-------------imi laiva
įanonu.
jai
laivą civiliniu
civilinių japonų.
merikos demokratijai. Jis
aimpdui tfrc.
buvo renkamas iš balsuoto- 18,000 MAINERIŲ TEBE
PO KARO VALDŽIA
jų kaip užmokestis už tai,|
oiKEiKUUJA.
KONTROLIUUOS
kad jie turėtų teisę balsuoti] Vėliausios žinios sako.
ŽALIAVĄ.
valdininkų rinkimuose. Uni-;kad Alabamoj tebestreikuositetų studentai streikuoja ir vėliau vokiečiai paskelbė,
darbo darbininkai.
ju paduotas Kongresui pa-i ja dar 18,000 mainerių. Iš; Anglijos liberalų žurnakelia demonstracijas prieš. kad jiss “atleistas nuo parei LĖKTUVO KATASTRO
diktatorių Ramirezą; darbi gų.” Francuzijos patriotai FOJ ŽUVO 20 ŽMONIŲ.
Bukarešto žiniomis, lap reiškimas sako. kad dėl to pradžių buvo sustreikavę i las “Manch< «*ev Guardian
ninkų unijos taipgi tariasi mano, kad per tą užpuolimą
Pereitą subatą Georgijos kričio 1 dieną Rumunijoj mokesnio 10,000,000 pilie- 22,000. Streiką? kilo dėl to,! pranašauja, kad po karo
skelbti streiką. Išrodo, kad jis galėjo but užmuštas ir to valstijoj sudužo armi ios lėk šaukiami armijon visi vyrai, čių buvo netekę teisė.; bai- kad kasyklų savininkai atsi- Anglijo? valdžia turėsianti
Argentinoj gali įvykti per- dėl naciai “atleido” jį nuo tuvas su 20 žmonių. Visi už gimę 1923. 1921 ir 1925 me suoti, nes jie nebuvo užsimo-,sako pasirašyti darbo kont-, kontroliuoti žaliavo? garny■
• t. us
rakta su unija
ba ir jo? paskirstymą
ver'iiri*
koje po 8° “Poli Tavų
pareigi).
simušė.
MILIONINĖ NACIŲ AR
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TUOSE.
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ĮSPĖJA AUTOMOBILISTUS, KAD SAUGOTUSl ŽALINGŲ “ANTI-FREEZE’Ų.”

18pt įspėja automobilistus, : Taigi atsirado biznierių,
kad saugotusį žalingų “anti- kurie pradėjo gaminti “antiKOMUNISTAI SABOTA- | kos sritys? Ar Kerenskis pri
įfreeze’ų.”
freeze ą” iš druskos, aliepažįsta teisingu dalyku pa
ŽUOJA JUNGTINIŲ
Bostono Better Business jaus ir kitokių medžiagų,
smerkti.tų sričių gyventojus
TAUTŲ FRONTĄ.
Bureau skelbia, kad rinkoje kurios labai gadina automomirčiai?
yra
šimtai tūkstančių galio- bilių radiatorius ir kitas da
“The Philadelphia Re“Kas nors gali pasakyti, kad i
nų
“
anti-freeze’ų,” kurie esą lis.
cord” spalių 21 d. laidoje bclševikai tų žmonių nekan
labai žalingi automobiliams.
Todėl Better Business Burašo:
kins. kaip jie pataps SSSR pi
“Anti-freeze’ais” yra va- reau ir ispėja automobilis“Tamsus vaizdas stovi prieš liečiais. šitą iliuziją sugriauja
dinami visokie chemikalai, tu:, kad jie pirkdami savo
Hitlerį ir jo bernus, kurie šio pats Kerenskis, parodymas,
kuriuos žmonės pila i auto- automobiliam- nešąlamus
mis dienomis susirinko aptar kad su savo piliečiais Stalino
mobiliu-, kad žiemos laiku lupinius hutų labai atsarti vis blogėjantį savo padėti. diktatūra elgiasi taip pat žiau
neužšaltų radiatoriuose van- gus, nes rinkoje yra labai
Pora metų atgal Europoje jie riai. kaip su ‘išvaduotų’ terito
duo.
kenksmingų druskos skiedižygiavo pirmyn nesulaikomi, o rijų gyventojais.“
Seniau šitam tikslui buvo nių ar žibalo mišinių. Perei
dabar visur turi trauktis attai tojamas daugiausia in- tą žiemą tūkstančiai autoKalbėdamas apie bolševi
O*14dustrinis alkoholis, nes iš vi- mobilių buvo sugadinta to
“Alijantų bombanešiai da kų išgab e n t u s Lenkijos
gų “anti-freeze’ų’’ jis buvo kiais preparatais. War Probar sprogdina jų Europos žmones, Kerenskis parodo
bene
pigiau-is, nors ir nege- duction Board uždraudė toTv irtovę iš viršaus ir vienas stačiai netikėtinų skaitlinių.
liausis.
Geriausis iš visų bu- kius “anti-freeze’us” gamin
miestas po kito. viena karo •Jisai sako. kad buvęs tremti
vo “prestonu” vadinamas ti. bet jų buvę jau daugybė
dirbu vė po kitos virsta griuvė nės lenkų valdžios galva Si
chemikalas, bet jis buvo pagaminta prieš uždraudikorskis norėjęs tuos lenku:
siais ir dulkėmis.
b
ran gus.
mą ir pasiliko pernai neiš“Tuo pačiu laiku visose vo iš bolševikų nelaisvės išgel
Šimet alkoholio, turbut, pai duota. Taigi galimas esąs
kiečių okupuotose šalyse jų bėti. ir čia vienas Sovietų
nebu?
galima gauti. Gali daiktas, kad šįmet jie vėl
organizaciją ardo požemio sa- valdžios aukštas pareigūnas
but,
kad
sunku bus gauti ir ku- siūlomi automobilispasakęs jam tokį dalyką:
botarai.
: prestono. kuris yra distiliuo- tams, kai ateis šalčiai ir raČia yra oficialė Amerikos armijos nuotrauka. Ji parodo, kaip amerikiečiai tiesia tiltą per
“Italijoj vokiečiai išmušti iš lenkų belaisvių būklė Rusi
į
jamas iš anglių, nes daug jo diatoriai pradės šalti.
Volturnos upę Italijoj. Dabar musų Penktoji Armija jau yra persikėlus per tą upę.
Vclturno paupio ir traukiasi į joj nėra blogesnė, kaip rusų
paima armija.
kaliniu, kuriu esą apie 20,Perkant “anti-freeze’ą.”
kalnus.
000,000.
3etter
Business Bureau pa
“Jugoslavijoj partizanai su
GERI PATARIMAI.
' SLA prezidentas Bago :
taria visų pirma perskaityti
Kerenskis sako, kad ir
mušė vokiečių burius Savos
TėvVnė” duoda SLA na.rašo, kad, jo žiniomis.
ant indų užlipytus “leibepaupy, ties Sievnica. Genero jam nesinorėjo tokiai skait
! prezidento
nominacijoms
linei
tikėti,
bet
šitą
patvirtiriams
nurodymų,
kaip
gauti
lius.” Paprastai ant “leibelas Michailovič nuolatos eina
esą statomi ar siūlomi jau 9
nęs
ir
vienas
žymus
Sovietų
organizacijai
naujų
nariu.
pirmyn. Donojaus kilpos kryp
kitaip ji pavadinti, jeigu ne lių” būna paduota formula,
ĮDUOTAI.
kandidatai, būtent—
Rusijos
žurnalistas,
kuris
Tie
patarimai
gali
but
nau
kuri parodo, iš ko mišinys
timi.
G •b:;-iras ■ ?’«ivr> re- idijotu?
yra
padarytas. Jeigu bus pa
pasakęs, kad Stalino valdžia dingi ir “Keleivio” skaityto-į F. J. Bagočius.
Juk kas skaito “Keleivi”
W.
F.
Laukaitis,
Pr:
dunčiu
jums
daktoi
um!
turinti uždariusi kalėjimuo- jams. Eidami tokiais nuroir “Naujienas,” tas gerai ži sakyta, kad jame yra “oil”
į spausd;ntū apeli. kurį man no. kad tiedu laikraščiai nie ar “chloride.
se ir koncentracijos stovyk- dymais, musų draugai gale-! J. S. Lopatto,
„
. ” tai .tokio
, . pre.
pr isiuntė . Chicagos vienas kado= Smetonos diktatūrai
lose nemažiau kaip 18 milio- tų gauti nemaža naujų skai ' N’adas Ra-tenis.
tepirkti.
Žo
genau
nepirkti.
Žo
C. J. Kalinauskas,
?
• r-___ (Idis
k ““en
orine ” reiškia
žmogelis. Lapeli- užvardin- nepataikavo;
nų žmonių.
tytojų “Keleiviui.”
chloride
reiškia orus
druspriešingai,
jie
Antanas
Olis,
“N\.->
Bado,
Maro
ir
SLA organas sako teisy- i
ka.
“Generolo Michailovico ar
‘
visados ją smerkdavo. Prie
A. Mikalauskas,
Smetonos >. aidžios Išgelbėk Smeton(į*diktaturos laižesi
mija muša vokiečius, tačiau SUSIRGO “NEPRIKLAU- bę, kad—
Žinoma, sukčiai gali tų
Dr. A. Montvidas.
Mus \iespatie!
Jo auto- tiktai komunistų
-___
d
komunistų vadovaujami Jugo
SOMOS LIETUVOS”
“...visoje Amerikoje yra dar j K. S. Karpius.
laikraščiai,
daiktų
ant kanų ir nepažyslavijos partizanai veda karą
šimtai tūkstančių lietuvių, kO-j Į vice-prezidentus taipgi. įium pasirašo kaž-koks Juo “Laisvės” redaktoriai neį mėti. arba gali pavadinti
REDAKTORĖ.
zas Glikus, kuri? sakosi esąs pinigus aukojo Smetono- juos kitokiais vardai', Paprieš generolą Michailovičą,
riuos butų galima gauti į mn-;9 kandidatai; į sekretorių?
Kanados
Lietuvių
Tary

“džiovos ligos prispaustas ginklų fondui, kuomet “Ke- vyzdžiui, kerosiną apgavines jis ne komunistas.
sų Susivienijimą—nėra nei 5, jų tarpe i. Kl. Jurgelionis
bos
Montreale
leidžiamas
“Graikijos partizanai, kurie
kalbos. Bet klausimas, kaip iždininko urėdui yra 8 kan piie lovos.”
leivis” tą fondą griežtai kai kaltais vadina “moksli“Nepriklausoma juos gauti?“
Iš to lapelio turinio, kaip smerkdavo.
iki šiol kovojo preš vokiečius, žurnalas.
L’ž tai gi Smeto- niu” vardu—“mineral spididatai, o iždo globėjų pa ir iš jo antraštės, tenka sprę
dabar pradėjo kovą savo tar Lietuva,” praneša paskuti
nos
valdžia
neįsileisdavo
nei įits.”
reigoms
net
16
asmenų.
sti. kad tas žmogus yra ne Lietuvon.
Tą patį tenka pasakyti
pe. Komunistų diriguojamas niame numery, kad jos reĮ daktarus kvotėjus esą
Geriausia tokius daiktu?
Graikijos Išlaisvinimo Fron daktorė. ponia Aukštaitė, apie laikrašti: Amerikoje siūlomi 7 daktarai, būtent: tiktai kūno, bet ir proto ligoTa? proto ligonis klajoja. pirkti
„
n
..............
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~
nis.
Jo
lapelio
turinys
yra
pa? žinomą ir teisingą
rimtai
susirgo
ir
turėjo
pašiyra
tūkstančiai
lietuvių,
nu

tas (EAM) kovoja prieš Grai
Kaa "įveieivis meilau nėra
P
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1
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Li
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ng
05,
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;
stačiai
idijjotiškas,
ir
tik
topardavėją.
kų Demokratijos Armiją <E- traukti nuo laikraščio. Sako: rie galėtų but “Keleivio”
Bostono, D-re ^je pat įjįjotai galėjo ji pasmerkę? vokiečių, “kurie
“Galbūt, kad ji perdaug skaitytojai. Bet klausimas,
DES) ir prieš liaudininkų ir
Vieninteliai nešąlamieji
Šliupaitė iš Brooklyno, Dr. pausdinti ir siuntinėti tuos pradėjo šį karą” ir “kartu
socialistų grupę (EKKA).
triūsė, perdaug dirbo ir sielo- ka’P juos gauti?
pavergė musų brangią tėvy- tirpiniai, kurie dabar gali
meištus
Amerikos
_ ____
—____- paštu.
_____
yy
Traukti i Susivienijimą Bronuša- iš Baltimore. Dr. ____
“Rusija ir Lenkija priklau josi. ir dėl to turėjo išklausyti
but gaminami civiliam var
Jonikaitis
iš
Detroito,
D-rė
Štai kai kurio? to lapelio
• i visas svietas zmo, tojimui. yra šie:
so prie Jungtinių Tautų są liūdną
daktaro sprendimą. nauju? narius “Tėvynė” pa Baltrušaitienė iš Pittsburgho ištraukos:
° ,JUL
šitokiais budais:
jungos, tačiau neturi tarp sa Sprendimas aiškiai pasako: taria
.»r ~
kad kara pradėjo ne vienas
x- ,
_
ui
D-ras
Jakimavičius-Jakir
Ethylene glycol (prestoKanados ligoninėj, Eu- Hitleti 4 £et kaJrtu 5U Stali.
vęs diplomatinių santykių."
Numačius kandidatą, ne■
..
Bostono,
jei dirbsi, tai mirsi.
nas)
;
montono mieste, džiovos
11 nu. Vienas
’
w gLA
"Tik dėl šios liūdnos prie reikia tuojau jį užgulu, kao | M
.
užpuolė
Lenkija
Mes
manom,
Kodėl taip yra? Todėl,
alcohol (ar etha. . geriausia
šis vienintelis Kanados tuojau įsirašytų orgamzac. ., nai
gos prispaustas prie
P™ lovos
'"'/f iš Vakaru, autau iš Rvtu. ii „„Ethvl
h"'
padarys
bal

kad demokratijos frontą žasties
1‘ dįmi ui visu c dabartį ulSu'pranUima kad bm jf ^“į'j^^ieV™ S' 1Ieih-vl a,cohcl <ar metha‘
leidinys turėjo pereiti jon. Pirma reikia su juo
nuolatos ardo ir sabotažuo- lietuvių
kalbėti
apie
lietuviu
veiklą.
■ ".
i kitas rankas.“
7 Lieravos valdžiai atbėgę į ° HkKrJZ'i’^ TSc, -h ir
................................. . apie Lietuvos likimą po k? inn* UMnmtosja iš Maskvos diriguojami ’
komunistai.
Isopropyl alcohol.
. jr
;
Redakcija tačiau tun vi- 10. jrtt. Paskui jau galima, MIZARA NORĖTŲ VIE- Amerikon kartu su savo vadu Antanu Smetona, su ku- ką gtaliną dė] v karQ pra.
ties, kad p. Aukstaite pasu- užsiminti apie lietuviu orga- į
NYBĖS
Jie negadina automobi20,000,000 KALINIŲ BOL SČJUS sustiprės ir vėl sugns niva/niac ir nflklfliKti ar ii-i
nigų ir kitokių dykaduonių dėjimo.
liaus,
neėda metalinių dalių
prie laikraščio. Žurnalo re- priklauso prie SLA Jei ne-’ ^Bzara pasakoja “Lais- pagalba, renka aukas buk
ŠEVIKŲ RUSIJOJ.
Ir kodėl tik vieną Hitlerį ir neužšala. jeigu pakankaz daktorium dabar pasirašo priklauso,? pasiūlyt'įsirašvli.1 vėj’’\ kad
tai gelbėjimui Lietuvos, kad reikėtų smerkti dėl Lietuvos niai bus įpilta,
Aleksandras Kerenskis, Jonas Yla.
£es SLA
geriausia lietu- susauktl svetimkalbiu
laik- po karo Smetona su savo
. .
fyuvęs revoliucinės Rusijos
raščių redaktoriai, kad pa- bendradarbiais galėtų par- pavergimo, kuomet ištikrujų
Amerikos
Apie buvusi
Amenkos vių draugija.
PRANEŠIMAS.
valdžios galva, parašė N e v. Lietuvių Suvažiavimą Pitts
aiskintų, kas yra daroma ar gryžti i Lietuvą ir atsteigti Stalinas pirmutini.- ją paverGalima
tokiu
pat
budu
ir
ge?
Yorko socialistų “Nevv Lea- burghe “Nepriklausoma Lie
Departamentas prašo
platinti. Susitikus manoma daryti Nacionalio kruvinąją diktatūrą, kurią
Kas skaito “Keleivį,” tas Karo
der’iui” įdomų straipsnį tuva” kalba su dideliu entu laikrašti
žmogų nereikia tuoj ji spirti, Karo Fondo vajui paremti jįe va(jįn0 nepriklausoma žino,
svetimų žemėlapių.
kad “Keleivis” neturė
apie Rusiją ir jos pavergtus ziazmu. Girdi:
kad užsimokėtų prenumeia- (taJ Fondas ruoštasi nnkti Lietuva. Man teko skaityti
Mus prašo pranešti, kad
jo
ir
neturi
gero žodžio Hitkraštus.
u laikraščiai, ‘Keleivi.’ ‘Nau- lėliui. Bet “Keleivis” elgiasi Karo Departamento ŽeiriČ“Amerikos lietuvių suvažia tą. Bu; daug geresnis rezulKerenskis tebėra Rusijos vimas. kuriame dalyvavo ir ke ratas draugiškai su juo pasi v« Pran«<a, kad Brooklyne jieRas- ir fc.jp kada per 3
patriotas. Jis stoja už tai, li kanadiečiai, praėjo su nepa kalbėjus opesniais dienos es^.warf?n}a organizuo i lie mėnesius pasirodanti viena nuosakiai ir teisingai. Jis lapių Skyriui reikalingi svekad Rusijai butų grąžinti prastai ;-akelta nuotaika ir su klausimais, pasakyti ką rašo tuvi,J komitetas tam darbui ka!ta Kanadoje Marijos smerkia lygiai visus diktato- timų kraštų, apylinkių ir
liūs ir užpuolikus, nežiūrint miestų žemėlapiai. SvetiLenkijos rytai, kuriuose gy stiprinta viltimi matyti Lietu- “Keleivis” ir duoti jam pasi’- Paremt1.- ,.Mlz.avra
Aukštaitės elementorius, ku ar
jų kailis rudas, ar raudo- mai? kraštais laikomos visos
vena baltgudžiai ir ukrai vą laisvą ir nepriklausomą.
skaityt Maikį su Tėvu ar ko- £a™k,?S •> ris užvardinta - JNepnklau
nas.
šalys už Jungtinių Valstijų
niečiai. Bet lenkų apgyven
“Suvažiavimas buvo gausus kį straipsnį. Kitą sykį susiti _ teto, kad vienas jau yra.’ cOma Lietuva.’ Neteko ma
Tuo tarpu komunistai ei- ir Kanados ribų.
gi , Įneš
tyti, kad
kad šie
patai Lenkijai jis pripažįsta atstovais. Jungtinių Valstijų kus reikia paklausti, kaip Kodėl F
‘Fi negalime tyti,
š.= laikraščiai
laik
giasi
kaip tas laukinis Afripilną laisvę ir nepriklauso ir kitų kraštų aukštais sve- jam patiko “Keleivis” ir
Reikalingi taipgi vieto
_____
ius, kurie
’mejktų_________
vokia™
kos
hotentota-,
kuris
sako:
mybę.
čiais-pareigunais ir laikraščių siūlyt, kad užsirašytų jį vi-' Yadl^^L Mizara norėtų. pladėio šį karą, pavergė eilę jeigu kaimvnas pavogs ma vardžių vadovėliai, leksiko
siems metams. Nėra abejo 'įad V1^’loviai detust pne vaistybių, kartu ir musų no pačia, tai bus nedoras nai, geografijos žurnalai,
Cituodamos jo straipsni, reporteriais.
geologijo.- biuletiniai ir kikonuteto.
brangią tėvynę iLietuvą.
“Naujienos” sako:
“Pittsburgho konferencija nės, kad pažangus žmogus
darbas;
bet
jeigu
aš
pavogS.'*iitera^ kuri liečia
visuomet “Keleivi” už=ira-! Bet šita pastaba geriausia
“
Visų
didžiausia
šių
laik

“Kerenskis pripažįsta, kad Amerikos lietuviams, o gal ir ^.
siu jo pačia, tai bus garbin- žemes paviršiaus aprašymą.
‘7
Kel€1VI uz l,a Įtiktų pačiam Mizarai: koraščių
baimė,
kad
Sovietų
okupuotose teritorijose sovie visos išeivijos lietuviams, at
'
kiems galams jis šaukia ant Sąjungos kariuomenė pila s V Z®
. -j.
,. . Daugiausia pageidaujama
tų valdžia vykdo pasibaisėtiną vėrė naują solidarumo lapą.
Ir jie nęągedi spausdmt;
laikį. i^-1 pel
rą
Amerikos
lietuvių
suva

terorą. Jisai rašo apie masi Ten buvo aukšti dvasiškiai, ad PRASIDEDA SLA VIRŠI žiavimą, kuomet viena. A- kaili vokiečiams plėšikams tokius
ir neužilgo pasiek? Lietuvą... Amerikoj ‘ir siuntinėt? juo? 10 Paftarui’I
nius žmonių deportavimus iš vokatai, daktarai, profesoriai, NINKŲ NOMINACIJOS. merikos Lietuvių Suvažiavirytinės Lenkijos ir Lietuvos. redaktoriai, biznieriai ir pa
Jei ka? nenori tokios lite“Tėvynė” skelbia, kad šių mas šią vasarą jau buvo. Ar
“O tai tas ir varo smetoni- paštu kitiems!
I.š Lenkijos, sako jisai, bolše prasti darbininkai. Pas visus metų
Jeigu
jie
šitaip
elgiasi
Araturos
Karo Departamentui
?tų lapkričio 1 d. prasidė- tai ne skaldymas musų vi- ninkus į pasiutimą, kad jie
reiškėsi
viena
bendra
mintis
—
vikai išgabeno gyvulių trauki
da SLA viršininkų nomina-i$uomenės?
ne tik negalės būti Lietuvos merikoje, tai ko gi iš jų gali- paaukoti, tai gali nors pa
kolinti, kad butų galima ją
niais 1939-40 metais tarp pus demokratijų laimėjimas šiame cijos. Turi but nominuoti _ . _ —-—. valdonais, ale ir i -vėčius ne ma tikėtis Rusijoj?
kare ir laisva, nepriklausoma kandidatai prezidentui, vice DAUGIAU SUVARŽYSIĄ
nukopijuoti.
Bakimorietis.
galės pai važiuoti. Važiuoda
į SSSR gilumą ir tenai jie demokratinė Lietuva.“
prezidentui, sekretoriui, ižGAZOLINĄ.
mi i Lietuvą, turėtų vežtis ir
Nesiųskit tokios medžią
miršta badu, nuo ligų. šalčio ir
Naujas žurnalo redakto- dininkui, dviem iždo globė Į . Kainų/-administratorius grabą su savim... Ojų (sti 58 ŽMONĖS SUŽEISTI
gos, kuri buvo išleista Ame
katorgos darbo. Kai Raudono lius praneša gavęs iš Lietu- jam? ir daktarui kvotėjui.
įspėja auionjiobilistus. kad prask: tų laikraščių redakto- TRAUKINIO NELAIMĖJ. rikoje musų valdžios ar Naji armija okupavo Lietuvą vos liūdną žinią: už lietuvisNominacijos tęsis du mė- gazolinailOi|S čia daugiau rių) darbai visiems yra žinoMontana valstijoj pereitą tional Geographic Society.
1940 m., tokį pat masinį ‘bur ką veiklą tenai esąs areštuo- nešiu ir baigsis šių metų suvaržytas, nes vystanties mi. kaip tai: šaudymas vah- sąvaitę traukinys iššoko iš nes tokią literatūrą Karo Dežujų ir kulokų’ naikinimą Sta ta? jo brolis, kun. St. Yla.
gruodžio 31 d.
ikaro veiksmams, daugiau tiečių, šimtus laisvės kovo bėgių ir to pasekmėj buvo i partamentas žino.
linas vykdė ir Lietuvos ‘bur
“Nepriklausomos Lietu\isos nominacijos blan- gazolino reikės armijai.
tojų nukankino betardyda- sužeisti 58 asmenys.
Pasiulvmus reikia siųsti
žujams/
vos” adresas toks: 6634 kos turi but prisiųstos Cent-j
w
mi visokiomis kančiomis,
---------------šiuo
adresu:
“Kerenskis reiškia griež Third av., Rosemount, Que., ro raštinei iki 1944 m. sausio;
kokias tik galėjo išmislyti
Kainų Administ r a c i j a
čiausią pasipiktinimą šitokia Canada.
5 d. Vėliau prisiųstos nomi-| Wendell Willkie pasakė Smetonos žvėriška žvalgy- Brooklyne uždraudė vienai
Miss Viohla Klipell,
sovietų politika ‘išdavuotose’
nacijų blankos nebus skaito-. viešai, kad jis statysią? savo ba.” Ir taip toliau.
firmai pardavinėti anglis.
Head of N. Y. Librarv
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lis išgyrė lietuvius kaip pa
akompanavo muz. Jonas
Po 5<>. aukojo: J. Vosy žangius ir gabius žmones.
Jankų ?.
lius, M. S - irgle ir A. Balčiū Antras kalbėjo miesto majo
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bimbiška reakcija lietuvių iau galima. Jeigu dar nebū S. Briedis. Surinkta pamink Port Jefferson Station, L. I., niais.
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rėjo sustoti.
Bet kas yra su Jonu Siurba? Lietuvos himną ir tuom pro
nelabai
tinkama;.
LietuvišCHESTNEY’S
« « -v v »* * • 1 - * • a
l\l
II AU ' Irt -uV4 ksavo
c* » Lz GoldVz 1V I
kcnkuiuoia
Tai
matote,
koks “Kelei
Aš tikiu, kad nei d. J. Ja- Ar iis Ignoruojamas? Įdo grama užsibaigė.
. f lį? asc.la tepėja1 tureių
jj pradeda zvanyt iš
nuškis. nei St. Strazdas, nei mu butų žinoti, kaip jam se Pasitaikė labai graži die
susidėt, ir išleisti naują zo„ d ,nj
kiu.. vi?” vra naudinga? laikraš
CANTEEN
J. V. Stilsonas nei- dėl duo ka i Dėdė? Šamo armijoje? na ir privažiavo labai daug
dyną. Jis greita, hutų išpirk ^-kimbina oakol išjudina tis. Į mano namu« pareina
no? kąsnio pas bimbistus Gal jau nevieną nacį ar ja svečių; publikos buvo dautas, ja tik butu išleistas. Bu-, si!pnadušius prk aukšto? kokie penki laikraščiai, bet
VIETA MALONI IR ŠILTA
spaviedotis, kaip tai padarė poną ant durtuvo užmovė. gaus nei trys šimtai. Taigi Visokių Gėrimų, Alaus, tų galima is kalno nnkti pre- kok
ba įnu
Sophie nei viename ių nėra tiek vi
L. Pruseika. J. Januški? nuė Kodėl ji? užmirštamas? O me?, šio? prieglaudos lietu gardžiai pagamintų Val numeiatą. As pirmutini? uz-'
< daro,
/
kkad
*d honamirsm sokių žinių iš viso pa?aulio.
risakvčiau. “Keleivis” turė- igerai - a,°’ Raf1 nePamnsuI kiek “Keleivyje.” Jei ka= da
jo į mašinšapę, o J. V. Stil jeigu žuvo kur kovose, tai viai, tariam širdingiausį mu
'pasiūlyt vyrams nusipirkti
gių
ir
Užkandžių.
tu ŠĮ klausimą pagvildenti no kotą u pora kelinių, bet io neskaito, turėtu užsirašy
sonas. kaipo geras raidžių visgi reikėtų visuomenę pa są ačiū sumanytojai Sofijai
Čia gaunama ir “KELEIVIS”
plačiau.
rinkėjas, nuvažiavo i Pitts- informuoti. Kodėl “Laisvė” Barču? ir visoms R. Kry pavieniai*
numeriai*.
kažin kodėl tie vyrai nesi ti. arba kiti turėtų tokiam
Su pagarba, J. Budris, skubina. Žiema artinasi, ne užrašyti.
burgha prie “Lietuvių Ži nieko neparašo apie buvusį žiaus vieneto narėms iš Chi
STREET
Elzbieta Navickienė,
įsake Forest Academy, jaugi jie mano ant žiemos
nių” dirbti. St. Strazdas, vei savo redaktorių?
cagos ir apielinkės, o taipgi 90 MILLBURY
W(»R< ESTF.R. MA88.
Worcester, Mass.
Lake Forest. 111. pasilikti be kelinių?
Vyt. Katilius. ir broliams, ir sesutėms liekiausia. ateis prie kriaučių.
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Italijcj įuošiamasi steigti
demokratinę respubliką.

—klaike, aš ir vėl tau sakyšiu tegul bus pagarbintas,
su tavo atsakymu: ant am
žių ir amen.
—Matyt, tėvas bažnyčioj
buvai, kad toks dievobai
mingas.
—Ne, Maike, musų SčesIvvos Smerties Susaidė?
staišam maršalkai Dievas
davė daugiau pamilijos, tai
buvau pas jį ant krikštynų ir
iš to džiaugsmo truputi issi-

musų seną krajų korija.
—Nesakvk. tėve. 'kovo
ja.
—Tai kaip sakyt?
—Sakyk: baudžia.
—Olrait, tegul bu ? baudžia.
—Bet už ką Dievas galėtu
Lietuva bausti, tėve? Ar už
tai. kad. žmonės perdaug
meldžiasi ir pasninkauja?
_Ne Maike; baudžia už
tai kad bedievių perdau i

gėrėm.

priviso, žmonės

Šveicarijoj gauta iš Buda
pešto žinių, kad Benito Mus
olinis jau nori trauktis iš
politikos. Dabar jis yra "fa
šistinės respublikos val
džios” galva, bet iš tų parei
gų nori rezignuoti. Jis jau
padavęs savo partijo? direktoriatui Bei lyne pasiūlymą,
kad jo vieton butų paskirtas
jo "frontas*’ mar a ; pvU
dclfo Gražiam (ištark: Gra
ciiani).
Tuo taipu išlaisvintoj Ita
lijoj kuriasi komitetai de
mokratinei
steig• respublikai
' 
ti. t
Tam judėjimui
vadovau
ja Parito d’Azione (Akci
jos Partijai, kurios priešaky
dabar atsistojo anti-fašistir.io judėjimo vadas grafas
Sforza. tik šiomis dienomis
sugryžęs iš Amerikos, kur
jis gyveno kaip tremtinys.
Jo vadovaujamoji partija
jau paskelbė ir savo progra
mą. kuri susideda iš astuo
nių punktų. Programa yra
gi ynai socialistinio pobū
džio. Ji reikalauja:
1. Tuojau steigti domo
ki arinę respubliką.
2. Išdalinti didelių dvarų
žeme- bežemiams ir maža
žemiams.
3. Paimti valstybės kontrolėn stambias biznio Įmo
nes.
4. Tuojau vykinti sociales
n ekonomines reformas.
BADAS GRAIKIJOJ.

APSIKEIČIA SUŽEIS
TAIS K. RO BELAISV MS.

Taip Ve lijo? ir aiijantų piieita p sutarties apsi
keisti sužei .is karo belais
viais, kuri veiksmams jau
netinka. Pi itą sąvaitę vo
kiečių laiva atvežė i Goetenborgą (Švedijoj) 5.175
sužeistus ai us ir 17 amerikiečių, ku
buvo perkelti
j anglų laiv > ir išvežti Anglijon. Tuo čiu laiku Ang
lija atidavė Vokietijai 835
sužeistus ve ečius. Tai dau
giausia vis lakūnai, kurie
v,,, ..,,,, zemen ir paim
buvo nušaut
t i nelaisvėn .įžeisti.
PREZIDEr^TO ROOSE
VELTO SŪNŪS SU
ŽEISTAS.

. Viduržen > fronte per ka
ro veiksmu- buvo sužeistas
piezidento doosevelto sū
nūs, leitena. as Franklin D.
Rcosevelt. J -ai tarnauja ka
ro laive. Žaizda esanti nepa
vojinga.
LENKŲ POŽEMIO FRAK
CIJOS SUSIVIENIJO.

Tremtinė lenkų valdžia
Londone iši do pranešimą,
kad visos sk. tai veikiančios
politinės frazcijo? Lenkijoj
nutarė susivienyt ir dirbti iš
vien iki bu? atstatyta nepri
klausoma demokratinė Len
kijos respublika.
AMERIKA, TURI 14,072
KARO LAIVU.

Žinios iš Istanbulo sako.
Amei ikos karo laivynas
kad Graikijai šią žiemą gre
šiandien
turi jau 14.072 lai
—Is Kokio džiaugsmo?
teriauja. kunigus kritikuoja, sia toks pat badas, kaip 1941 vu: o t reja tas metų atgal
-IŠ tokio, Maike, kad vienu žodžiu—ištvirko. UŽ metai-, kuomet išmirė tuks- buvo tik 1 076 laivai Tokių
musų tauta platinasi. Kai tai gi aš sugalvojau, kad rei- tančiaj žmonių. Jei Graikija ;nfn,maCjr\ patiekė ai
informacijų patiekė anądien
vienas iš musų numiršta, tai kia prašyti prezidentą Ruz nebus tuoj paliuosuota iš n£ savo
kabini viee-admirolas
visi veikia, o kai vienas už- veltą, kad pastatytų Lietu
gimsta, tai iš džiaugsmo rei voj didelį radijuką, prie kar nai nebus atsiusta pakanka- L™1; nen.fcl<>- 4-7"° 'T'
kia iš-igerti.
ro kasdien sėdėtų vienas ku- mai maisto, tai tūkstančiai ?tnala? ,al.p^ PadldeJ?s
—Aš esu pastebėjęs, tėve, nigas ir nuo ryto iki vakaro graikų šią žiemą išmir.-rią glmteHOPcU-_______
AMERIKOJ YRA 140,000
Kad ir po laidotuvių lietuviai sakytų pamokslu- žmonėms, badu.
KARO BELAISVIŲ.
mėgsta išsigerti. Ar negalė- kad atsiverstu prie Dievo,
tum man paaiškinti, ko jie Ūkininkai tada galės arti NACIAI NUŠOVĖ ŽEMĖN
Karo Departamento sek
laukus, niauti šieną, kir.-ti
ŠVEDU ORO TRANS
džiaugiasi?
reteriaus Stimsono praneši
PORTĄ.
—Maike, gėrimas pritin malka-'—ir visą laiką klau
mu. Jungtinėse Valstijose
sytis
Dievo
žodžio.
Tada,
ka visur: ir prie džiaugsmo,
Švedijos pakrašty pereitą dabar vra 140.000 karo be
ir prie markatnumo. Kai Maike. musų Lietuva šiur subatą buvo nušautas žemėn laisvių. ’ tarp" apie 100.Žmogus išsigeria. tai ir razu- bug laiminga... Ai tu klausai, keleivinis švedų lėktuvas su 000 voki* Čiu. Jie buvo pa
ką aš tau kalbu ?
mag geriau dirba.
13 keleivių. Visi jie žuvo. imti reiabvėn Įvairiuose ka
—
Klausau.
ro frontuose.
—Bet tau, tėve, jis niekad
—Na, tai ką
t to pa Vėliau paaiškėjo, kad lėktu
nedirba.
vą nušovė vokiečių karo or PATRIARCHAS SERGĖsakysi?
—Maike. tu taip nesakyk.
laivis. švediia kel-ianti ašt- JU S VYKSIĄS PALES
kad
tai
—Ai pasakysiu
Ot, aš ir dabar sumislinau
iu protestą Vokietijai.
TINON.
,ka"?a- ‘ėvegerą skymą. kaip padarvt >'ra
1
J
—
Kode!
tuščia?
Ma.sk'.« ■> žiniomis, nauja
laiminga Lietuvą.
GRAŽINA ITALAMS
—
Todėl,
kad
niekuo
ne

sis
Rusi; - patriarchas Ser
—Nejaugi!
KONFISKUOTUS
paremta. ir prie to da prieš
gėjus
gi -, itu laiku vyksiąs
DAIKTUS.
—Jes. vaike, tu gal da ne tarauia žinomiem- faktams.
Palestinon pamatyti kaip
žinai. kad svieto pabaiga jau
Ginklai, amunicija, radi išrodo "šventoji žemė,” ku.
—O kas yra tie faktai?
netoli. Jau keturiasdešimt—Tie faktai yra gyveni- j<> imtuvai, fotograf i jos arabai su žydais peša-i
metų atgal, kaip tik žmoniMes žino
 aparatai ir- kitokie dalykai,
vi***
Nikaragoj išleista- įstatypradėjo maimabilai? važi mo tikrovė, tėve. «.vux
turi kurie karo pradžioje Amenėtis, aš tuoj pasakiau, kad me, kad tautos, kurios
“u. Ko*™.- riko j buvo atimti iš Italijos mas, kuris įgalioja valdžią
tas ant gero neišeis, ba visi daugiau ia ki'd-nTriu atrikikn- Palečių, dabar grąžinami konfiskuoti visus Asies valsdaugiausia atsilikti- ..
,
. , x v-i- sau sprandu- nusisuks. O mu.' yra
’ nuo progreso ir veda -?ieins atgal, nes dabar Itali- tybių piliečių turtas. Einant
sies
dabar, kaip pradėjo rapleVjp- Ja pripažinta musų karo tai- tuo Įstap :nu. ku-ią apimta
nais skraidyt ir bombas ant vaigingiau-Į gyvenimą,
kininke.
i 300 firmų.
miestų mėtyt, tai jau šių: ras tokių pavyzdžių yra In
bus svietui galas. Jes, Mai dija. Lietuva ir Lenkija taip
Duona Alkaniems Italams
ke. vi a žemė dabar stovi gi labai įeligingos tautos,
kaip ant vištos kojos, ir nie ar jes laimingos? Tuo tarpu
kas nežino kada nuvirs nuo švedai, danai ir anglai ma
žiau tu: i bažnyčių, mažiau
1 oto.
—Jeigu jau tėvui išrodo kvn'gų. bet (-augiau mokyk
taip bloga, tai kur čia Lietu lų, daugiau mokytojų, ir jie
daug geriau gvvena, daug
vai gali būt laimė?
aukščiau
pakilę, negu lietu
—Vot. Maike. tu čia pa
viai.
ar
lenkai,
kurie taip
taikei atidaryt man burną.
Vigas svietas galės nugarmė daug pasninkauja ir mel
a
ti i prapulti, ale musų šventa džiasi.
—
Ką
iau
tu
čia
tuos šve
Lietuva bu? laiminga, bo aš
dus taip šlovini. Maike! Man
suradau jai išėjimą.
tiopiios
-u vienu švedu būti
—Išėjimą iš prapulties?
ant
vieno
pleiso, tai mačiau,
—Jes«a!...
kaip rie gvvena. Pėtnvčioj
—O kiek tėvas tose krikš kiaušinius su lašiniais ėda.
tynose ’šgėrei?
—Bet kiaušiniai su laši
—Neveimai kiek aš išgė niais yra daug geresnis val
riau, bil° tik mano razumas gis, tėve, negu žali barščiai,
getai dilba. Kaip pradėjau Taigi ka; kiaušinius su lašimislyt, tai visą naktį negalė niais valgo, tas turi geresni
jau užmigti. Vi-u pirma lin gyvenimą.
do i galvą klausimas, kodėl
—Maike, tu kalbi kaip
iru ų Lietuva iki šiol buvo parmazonas. Eisiu sukalbėt
tokia nelaiminga? Ant galo rožančių, kad Dievas duotų
atėjo atsakymas, kad PUva- tau dvasią šventa
negana po-
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juk ši diena ir buvo tamstai pasakyta.”
Dvarininkė taip pat sapną atminė. Jinai
Taip antai, vienas galvočius jaunystėj buvo
dargi kažin kur užsirašiusi, kurią bu
sapnavęs. tartum valgęs duoną, pasidažy tent dieną
nelaimė atsitikti. Sujieškodama^ Į medų. Paskum jis mokęsis filoso jo laštelį. turi
kas pasirodė: pasirodė, jog
fijos, tapęs galvočium ir didžiai pralobęs. balso buvo irįnuodyta
visai kita diena, kairi
Tuomet jis supiatęs. kad tas sapnas buvęs, jau senai praėjo.
ne papia-tas sapnas, bet ženklingas. Me
Atsitinka, kad žmogus sapnuoja, ką ser
dus reiškęs "žinojimo saldumą,” o duona
—turtą ir perteklių. Taip aiškinant išei gant ar mirštant. Po kurio laiko iš tikrųjų
-utlnka kokį pažįstamą ar saviškį tokia ne
na, jog sapnas tikrai Įvyko.
laimė. Žinoma tatai galėjo ir be jokio sap
Apie kitą žmogų pasakoja, kad jis sap no atsitikti. Tokiame sapne nėra nieko ne
navęs savo lazdą sulūžusią. Netiukus jis paprasta. Tačiau tikįs žmogus sako: “Ma
susirgęs ir apšlubęs. Tik tada jis supratęs, tote, tatai ir pranašavo mano sapnas.” Bet
ką jo tas sapnas reiškęs. Lazda reiškusi ge kaip čia iiodysi. jog čia buvo ne paprastas,
rovę ir sveikatą: lazda sulupo—tai reiškia bet ženklingas sapnas. Įrodyti niekaip ne
ligą ir neturtą. Išeina, lyg žmogus sapna galima. Tačiau žmonės tiki.
vo tai, kas paskum Įvyko. Jis labai budė
Panašiai Įvykdavo ir pranašavimai. Pa
jęs,. kad apšlubęs. Ir daug ji- galvojęs apie
vyzdžiui.
pranašas pranašauja karą, badą
savo sapną. Ir štai jis kartą sapnavęs savo
arba
marą.
Bet kuriais metais, kuriame
lazdą ir vėl sulūžusią. Po tam ji? netiukus
pagijęs ir nustojęs šlubuoti. Tada jis / ė krašte tatai Įvyks,—jis paprastai nekalba,
jęs pas sapnų aiškintoją ir paklausę-, ką aiškiai nepasako. Praeina šimtai ir tūkstan
tas sapnas galėtų reikšti. “Tas sapnas gan čiai metų. Kaip per toki ilgą laiką neatsi
reikšminga-” — atsakęs sapnų aiškinto tiks karų, badmečių, aiba ligų? Ir štai ka
jas — “Dievai tau apreiškė, jog lazdos tau da ištinka kur badas ar kita žmonių negan
da, tikintieji žmonės tuojau sako: “Tatai
daugiau nebereiks.”
tokio ir tokio pranašo išpranašauta.” Taip
Ženklingieji sapnai yra tam tikrai
jie kalba ir apie antrą, ir apie trečią, ir apie
išaiškinti sapnai.
ketvirtą negandą, atsitikusią tame pat ar
Iš tų pavyzdžių matyti, jog kiekvieną kitame krašte, visai nepastebėdami, jog
sapną galima suprasti ne tiesioginiai, bet toksai pranašavimas nieko nevertas. Pana
kita prasme, ir tuo budu kiekvieną sapną šiai via aiškinami ir pranašingieji sapnai.
Bet esti ir tokių sapnų, kurie tikrai Įvyk
galime laikyti pranašavimu. Žinoma, jis
sta.
nėra joks pranašavimas, bet paprastas sap
Pavyzdžiui, viena? studentas, besireng
nas. tik tam tikiai išaiškintas.
damas
laikyti egzaminą, sapnavo, kad jis
štai kas at-itiko Aleksandrui Makedo
esąs
profesorius
tame pat universitete, kur
niečiui, kuomet jis buvo apgulęs finikiečių
Tiro miestą. Tatai buvo prieš du tuksian jis mokė-i Po dešimties metų tatai tikrai
čiu du šimtu su viršum metų. Caras Alek Įvyko. Todėl kada tas studentas senai no
sandras. kaip ir visi kiti graikai tai- lai rėjo piofesorium tapti ir labai stengėsi: jis
kais. tikėjo Įvairiais dievais ir pusdieviais. buvo ištverminga? žmogus, ir pagaliau pa
Pusdievių tarpe buvo vadinamųjų satirų. siekė, ko norėjo. Vadinasi, studentas sap
Jie buvo puriau žmonės, pusiau ožiai. Jie navo savo paties norus, ir sapnavo todėl,
buvo raguoti ir ožio kojomis. Caras Alek kad labai daug apie tai galvojo. Visa tat
sandras susapnavo toki satirą. Satiras šo yra labai paprasta ir gali be jokių negam
kęs ant caro skydo. Pasipainiojęs kažkoks tinių jėgų Įvykti.
štai dar atsitikimas. Vienas matė per
sapnų aiškintojas, vardu Aristandras.
sapną
susižieduojant du savo pazistamu.
Aleksandras pašaukė jį ir pareikalavo, kad
Ir
iš
tikrųjų
netruko? susižiedavimas Įvy
jis išaiškintų jam sapną. Aristandras iš-igando. ji? žinojo, kad negerai išaiškinęs ko. Kodėl jis tokį sapną matė. Todėl, kad
sapną jis susilauks pykčio, ir štai ką paša tas žmogus buvo pastabus. Jis jau senai
kė: “Viešpatie, tavo sapnas tikrai yra pra buvo pastebėję?, kur krypsta reikalas. Tas
našavimas, nes satiras reiškia “sa—tir.” pastebėjimas Įsmego i jo smegenis, ir per
Graikų žodis “sa’’ reiškia “tavo”. Taigi sapną vėl iškilo aikštėn. Taigi sapnas buvo
“sa tir” reiškia “tavo Tiras.” Dievai tau neva reikšmingas. Bet ir jame nėra nieko
slaptingo.
per sapną praneša, kad tu paimsi Tirą.”
Dažnai sapnai, lyg išpranašauja artimų
Caras Aleksandra; nuoširdžiai tikėjo
žmonių
mirtį, ir net labai tiksliai. Bet kada
savo dievais. Kaip gi netikėti, jog dievai
taip
atsitinka
0 Ogi tada, kada tie žmones
gali ženklus rodyti? Jis Įtikėjo sapnu, o ta
tai jam pridėjo galios. Ir kariuomenei pa ne visai sveiki.
pasakojo stebuklingąjį caro sapną. Karei
Vienas karininkas sapnavo, kad jo ge
viai tikėjo tais pačiais dievais, kaip ir nerolą ištiko apopleksija. Generolas buvo
Aleksandras. Kariuomenė nudžiugo, kad žmogus riebus ir pilnakraujis: kaklas jo
dievai jų pusėje. Pakilo ūpas. Jie dar smar buvo trumpa-- ir (butas, veidas raudonas.
kiu puolė priešą ir ji nugalėjo. Tada, visi Jis tolydžio pyko ir šaukė ant kalto ir ne
kareiviai, visi dvarininkai, pats caras, visa kalto. Jis vieną kartą ir minimą karininką
tauta ir net priešai finikiečiai ėmė kalbėti, aprėkavo. Tas. žiūrėdamas i generolą, gal;
kad dievai iš tikrųjų apreiškę carui Alek- vojo: štai tuoiau ji ištiks apopleksija, ši
sardiui savo valią. Kaipgi po tokio ste mintis jam giliai Įstrigo, kad ir nebuvo jis
buklingo nuotikio netikė- ženklingais sap pranaša-c Bo keliu mėnesių ta pati mintis
nais. podraug ir dievais?
jam per sapną atgijo. Dar po keliu njėneIr tokiu r.uotikių buvo daug. Nenuosta sių generolą tikrai ištiko apopleksija. Va
bu. kad tikėjimas pranašingais sapnais yra dinas, sapnas išpranašavo, nors čia nebuvo
vi ose tautose giliai šakni- Įleidęs.
nieko nepapra-ta. Tokie neva pranašingi
Kodėl kai kurie sapnai atrodo pranašingi? sapnai visai nenranašingi, nor-= jie ir Įvyks
ta. Juos pastebi ir apie juos kalba. Bet kiek
Pranašingais sapnai- tikėti yra vis tiek. tokių sapnu, kurie visai neįvyksta? Jų nie
kaip ir pranašavimais tikėti.
kas neskaitė ir neskaito, taip pat. kaip pa
šiame straipsnyje iau papasakota, kaip milsta neįvykusius pranašavimus. Bet jei
ir kodėl laikosi tikėjimas pranašavimai-. gu suskaitytume visus Įvykusiu, ir neįvy
čia padeda tas dalykas, kad pranašai vi kusiu; sapnus, tuomet pasirodytų, kad vie
suomet labai neaiškiai pranašauja, kalba nam Įvykuriam sapnui tenka šimtą; neivyūkanotais žodžiais. Sapnai taip pat ne vi
suomet yra aiškus. Dažnai žmogus patį
visai pripuolamai. Tokie pat p’ ipuol
sapną lyg ir atmena, bet smulkmenos grei mai pranašingi sapnai vra užrašvt* švent
tai ir lengvai išnyk ta iš atminties. Pasako siose knygose Įvairiausiu tautų ’ tikybųdami toki sanrą. neaiškumus padaro aiš t ersu. romėnu, graikų, indų. mahometon
kerniais. Tatai padaro šį tą pridėję. Ir daž budintų, kiniečiu. Vi<uv juos laiko per st
niausiai visai ne tyčia, bet patys nepastebė buklus, nors juo-e, nieko nėra stebukling
dami. Tatai dar labiau palengvina aiškinti
Ką reiškia stebuklingieji sapnai?
sapnus taip, jog tie pa-irodo pranašingi.
Bei atsirinka tokiu sapnų, kurie iš karto
Štai kaip atsitiko vienai dvarininkei.
Kartą ji sapnavo, kaip namai degė, tik su tikrai pasirodo stebuklingi.
degti nieko nesudegė. Net per sapną dva štai kas atsitiko Indijoj prieš penkia-derininkė girdėjo balsą, kurs sakė. reikiant išimt metų. Mes žinome, kad Indiją valdo
saugotis už tiek ir tiek mėnesių tos ir tos anglai, kurie labai spaudžia indus. Todėl
dienos. Dvarininkė papasakojo savo sapną dažnai atsitinka sukilimų. Prieš priespau
cavo namiškiams. Jų tarpe buvo viena iau. dą sukįla tai viena tai kita giminė. Kartą
ra ir labai j rie’aringa mergaitė. Ji su dide sukilo dzekijų gimine. Sukilimą malšinti
le baime ėmė laukti minėtos dienos. Pa išvyko generolą- Slimanas. Kartu i kelio
lengvėle visi tą sapną užmiršo, išskyrus nę išvyko ir jo žmona. Kariuomenė vienoj
prietaringąją mergaite. Praslinkus po to vietoj apsistojo nakvoti; kareiviai pasidir
sapno ilgam laikui štai kas at-ritiko. Virėja bo palapines. Geneiolo žmona irtą pasa
peranksti uždarė kaminą. Visiems garai kojo, kad jai visa naktį rumirė'iai sapna
sugavo galvas. Galėjo net numirti. Kai vi-i vosi. Taip baisu? buvo -apnas, jog ji ir mi
atsigavo, mergaitė tarė dvarininkei: “Ma nėti jo negalinti. Jų palapinė buvo gražioj
tai, matai tamsta,—juk sapnas Įvyko. Tuo vietoj pamiškėj.
(Bus daugiau)
met patsai Dievai ispėjo tamsta per -apną
(Tęsinys)

i
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Redakcijos Atsakymai
Antanui F
’ iui. — To
kios knygo r.e.u. im. Prichologi'i - l.lau ima - knygų via
dauj y Jeų u nusitumst j To
temo r
e ' rygyną ir paycsb; ? met,
1 m.ifctumet
irsti knygą. 1 i aiškina
aiš
vi
šokiu,.- “com; lex’u-.
r.
-cb
lią š;nėlį įdėit me •
inimo už tai
rprcjk'a. A 'b: už gerus linkėj’rru “Keleiviui.”
L ’.’k'rr'-'č'”'.—Ačiū UŽ
’riar a\ bet ■ aria, kad nePAJ IEŠKOJIMAS.
Aš. P,tron
;.•> vyio
Butkienė, paj ešb.aii dv brolių Jono ir
Prano Braziu, ir kaimyno Tadeušo
Ivonėiaus. Norėčiau sužinoti ar jie
jryvi ar n:ire \lano vyras yra miręs
ir man r.U' bodu vienai gyventi, todėl
jieškau savo y' inių ir paž.įstamu.
Kas mane pa istat
tai atsiliepkit.
Aš kilusi r.ao Lukiškės.
< 14>
Petronėlė Rutkis
332:! Mich. avė.,
1>. troli, Mich.

APSIVEDIMAI.
Pajii šl.au jaur.r s moteries dėl gy
venimo; aš pats esu -13 metų amžiaus.
Aš pats neturtingas, bet moteris turi
būt turtinga, užtai turės gerų vyra.
Gali būt ir farmerka arba ūkininke,
tik ne iš Miehigano valstijos
Zig. John.
(4o>
P. O. Box 32, Union City, Mich.

Reikalingus darbininkas

LIŪDNI VAIZDAI IŠ KARO LAUKO.

Ši nuotrauka parodo, kaip kovų laukuose sužeisti kareiviai p deda vieni kitiems.

Birbti prie farmos darbų. Gali būt
ir senyvas žmogus, kad tik mokėtų
karves melžti. Platesnių žinių duosiu
per laišką. Rašvkit šiuo adresu:
P. Kalėda.
(461
R. Nr. 3.
Wil!ianiston, Mich.

rim laiko ja; išversti lietu
vių kalbon.
U-tvėriub — Numerolo
t ijos nespausdinsime, nes
techniškai dalbas painus, o
raudo- jokios. Rusų dainuš
ka nebloga, gal Maikio tė
va? padainuos ją kada nors.
Ačiū už viską.
Les Angeles 1 etuviui. —

Caila. kad piie savo rašinio
tamsta nepadavei tikro savo
vardo ir pavardės. Anony
miškų įaštų laikraščiai papia .ai nespausdina.
ŠIĄ SĄVAITĘ BAIGIASI
4 RUDIEJI “POINTAl.”

Šią sąvaitę. 30 Octoberio,
baigiasi keturi rudieji “pointai” iš trečiosios knygutės.
Jie pažymėti raidėmis C, D,
E ir F. Jais perkama mėsa.
sviestas, sūriai, taukai, kenuota žuvie ir visokie rieba
lai. Suvartokit juos šią sa
vaitę. nes po 30 spalių -jie
bus jau nebegeri.
I
t

»» TIKRAI GERI
I PREPARATAI
I
ALEXANDER’S
(*i CASTILE
♦« SHAMPOOOLIVE OIL
iį p įdarytas iš tikro
i jo Castile muilo.
«
l

nio, 3 vai. po pietų, atsidaro
mą iš po vokiečių jungo, vie TORONTO LIETUVIU
U. S. P. Išplauna
pleiskanas ir viso
lietuvių kalbos kursai auges Pripažinti kojoms vaistai
ŽINIAI
niems atrodo naudingas ir
kius kitus nešvaru
būtinas, kiti gi drapsto ji Šiuomi pranešu, kad nuo nio amžiaus jaunuoliams.
mus ir sustiprina
Vištakiai. guzai ir sukietėjimai nu
i puivais. Ateitis parodys, ku
odą. 50c. už bonką.
Jaunime!
Kurie
norite
iš

siima ir visiškai prapuola nuo dviejų
šių metų spalio. 19 dienos
uždėjimų. įdėkit dolerį ir gausite
lietuvių kalbos ir ra viską
rioje pusėje buvo tiesa!
ALEXANDER’S HAIR
kas kojoms reikalinga. Jei ne
jau veikia lietuvių kalbos mokti
šybos.
maloniai
prašau
ateiti
busi
užganėdintas,
grąžinsim
pini

REFRESHING TONIC
nikas buvo tikrai pavyzdin
TORONTO. ONTARIO.
Dabar dar norėčiau su mokykla. Vaikučių susiren
gus. Prašom paaiškint skaudulį.
į
lietuvių
parapijos
salę
kiek

Aliejų
ir Odą Gydančių Vaistų
gas.”
grįžti piie Torontiečio ko ka pusėtinai.
Uickory Hill.
(4«>
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
Netiksli korespondencija.
vieną šeštadienį, 3 vai. po P>ox 572,
Evar.ston, IH.
Dabar as noriu pasakyt.' respondencijos. kur jis -rašo
plaukų šaknims ir Odos gydymui.
50 centų už bonką.
Taipogi
pranešu,
kad
piki
pietų,
kampas
Gorevale
avė.
Šių metų rugsėjo 29 d. kad Kanados Lietuvių Taty-1 apie peštynes viename mini
Užsirašv kit Amerikos
Pasižymi savo gerumu. Prisiur.čiam per Paštą į visas dalis Su
“Keleivio” laidoje (Nr. 40), bos Toronto skyriaus valdy mų piknikų, kur “tautinin minėto? mokyklos, nuo spa ir Dundas st., West.
“Lietuvių Naujienas”
vienytų Valstijų.
Mokytojas S. Balčiūnai.
ba ir komisijos susideda iš kai su katalikais mušėsi.” lio 30 dienos, t. y. šeštadie
tūlas Torontietis rašo:
Mėnesinis žurnalas, 28 puslapiu,
ALEXANDER’S CO.
14 asmenų, iš kurių 10 yra
paveiksluotas ir daug skelbimų. Kai
“Kanados Lietuvių Tary SLA 236 kuopos nariai. Ne Jeigu vienas vaikėzas, kuris
na
50c.
metams.
Adresas
toks:
414
W. BRO1DWAY
KAS MUMS RAŠOMA
SOUTH BOSTON, MASS.
Lietuvių Naujienos
(46>
ba. kuti susideda iš kataliku gana to, 8 iš tų 14 yra “Nau ištikrujų jokiai grupei nepri
klauso,
pradėjo
kabinėtis
332 N. bth st., Pfciladelphia 6, Pa.
ir tautininkų, rūgpiuviO 1 i jienų” prenumeratoriai, 2 iš
"Broliška meile.”
188U m. ...
503,185
prie visų, tai ar tikslu yra sa
dieną buvo surengus čia pra- i jų nuolatiniai “Naujienų” kyt.
1890
m
.....
1.099,850
kad tautininkai su kata Dažnai girdžiu kalbant :•
kalba? ir pasikvietus kalbėt bendradarbiai: tai kokiu bu
1900 m. ...
1,698.575
likais
mušėsi? Na, o jeigu ir laikraščiuose rašoma, kad
kun. Piunski iš Jungtinių cu tas Salemono galva su
1910 m.....
2,185,283
Valstijų. Jo pasiklausyti su landa, kad Taryba susideda panašus peštuką? butų sukė žmonijai reikia “brol š
1920
m
.....
2,701,705
sirinko nemažas būrys lietu tik iš katalikų ir tautininkų? lęs lermą SLA kuopos pikni meilės,” tada viskas butų
1930
m
.....
3.375.438
ke. tai kaip tada? Reikia ži gerai.
vių. Mitingą atidarė p. Jo
1940 m.....
3,396,808
Knygoje aprasoki Dievai, pradedant nuo saulė*
Bet ką reiškia “broliška
Mes, socialistinio nusista noti vieną dalyką, kad ne
nas Jokubynas. kuri? Įžangi
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.
Žinoma, prie geros tvar
nėj savo kalboj paaiškino, tymo kanadiečiai, sekame žiūrint kokia grupė rengia, meilė”? šventam rašte y:a
rengėjai
visuomet
trokšta
parašyta,
kad
pasauly
b
u.
v
ko? visiems užtektų žemė;
apie buvusią komunistų oku “Keleivio.” “Naujienų” ir
kad
viskas
pasisektų
kuogetik
du
blokai,
ir
vienas
k.
pavišy vietos ir maisto. Bet
“
Naujosios
Gadynės
”
politi

paciją Lietuvoje ir perstatė
riausia.
užmušė.
0
ko
jiems
truko'.'
bėda, kad to? tvarkos nėra.
ka.
ir
mes
matome,
jog
atėjo
publikai svečią kalbėtoją.’’
Žemindamas
kataliku?
ir
Daugiau
žmonių
nebuvo,
dėl
Vienais metais valdžia mok.a
Tur būt, daugeliui “Kelei laikas, kad demokratinio nu
vio” skaitytojų, kurie nuo sistatymo žmonės turi dirbti girdamas SLA narius, To- žemė? varžytis nereikėjo, ūkininkams pinigus, kad
seniau pažįsta Jokubyną, bendrai, todėl me? ir dirba rcntietis suteikia meškos pa pa-aulis buvo platus : v i-a- mažiau augintų gyvulių ir
galėjo kilti mintis: jeigu me kiek išgales leidžia, bet tarnavimą SLA kuopai, ku atviras, o vis dėl to atsirado duonos, o kitais metai? jau
Kanados Lietuvių Taryba ne visi. Yra tokių, kurie per ries nariai netik nepagei pavydas ir Kainas Abelį nu maisto stinga. O kai žmo
nėms truk-ta duonos, “bro
susideda tik iš katalikų i- spaudą skelbiasi “valstie dauja. bet tiesiog piktinasi. galabijo.
SLA
236
kuopos
parengimų
Bet
nereikia
nei
šventrcGliška meile” jų nenuraminsi.
tautininkų, tai kaip Joku čiais liaudininkais” esą. bet
bynas galėjo tose prakalbo jie nuolatos pas komunistus komisija vž vietą atsilygino čio žiūrėti. Mums užtenka
Lenkijos Pilsudskis kai
su
kunigu
kuogražiausia,
o
gyvų
pavyzdžių
iš
Lietuvos,
tupi
ir
jiems
donosčikais
r.oiėjo Lenkiją išlaisvinti ii
se pirmininkauti?
tai nauja. Tarybos jie neap dabar šeškas Torontiečio as kur tėvams numirus broluti “brolišką meilę” sukurti, tai
Bet. matyt, Torontietis ar kenčia. Yra ir tokių, kurie menyje paleido neskanų mušasi dėl -klvpelio žema s
- rie socialistų prigulėjo, o
ba mažai žino apie Toronto skaito save demokratais, bet kvapą... Patarčiau Torontie- ar kitokio? nuosavybės.
kai paėmė val-tybės vairą,
lietuvius. a:ba norėjo daly Lietuvos išlaisvinimo darbą čiui parašyti į “Keleivį”
Man
rodos,
kad
pasauly
tai
pradėjo socialistus šau
ką pagražinti...
p kaito purvinu darbu! Yra naudingesnių dalykų ir daž reikėtų steigti drau:k-v dyt.
Aukščiau mes turime To dar ir tokių “kovotoju už niau. iš ko galėtų būt naudos santvarką, nes draugai riauv
Taip pat padarė ir tovarontiečio korespondencijos laisvę,” kurie kone kiekvie Toronto lietuvių kolonijai ir geriau sugyvena, negu bu  riščas Džiugašvilis. Pirma
pradžią, o dabar pacituosi nam susirinkime triukšmą laikraščiui!
liai, žinoma, tik tol. kol n - buvo revoliucionierius ir ko
J. Jokubynas. pradeda vieni kitiem- sk» vojo prieš caro valdžią, kad
me užbaigą, iš ko bu; aišku sukelia: na. ar iie laisvei tik
kiekvienam skaitytojui, kaip rai to žodžio prasmėj pasi
linti pinigų. Kaip tik vienu broliams darbininkams butu
Torontietis atsimuša kakta į tarnauja? Mano nuomone— STATYS 3 LĖKTUVU
kitam pasidaro skolingus, geresnis gyvenimą-, o kai
LAIVUS.
sieną—i savo paties parašy atbulai!
tai jau draugiškumas tad : atsisėdo Kremliuje ir tapo
Senovė* Lietuvių žinyčia
tu- žodžius. Jis rašo: “SLA
Rusijos diktatorium, tai rau
Kadangi žmonių įsitikini- Laivyno sekretorius Knox prapuola. Vienas kitau: j
lpatrr'i dabartine* knk*rw-nybea g»dyne|e kiekviena* turėtų
236 kuorą susideda iš pa mai nėra vienodi, tad ir Ta- praneša, kad Amerika staty sidaro tada ne draugai
donas pančeka-^ nu-;movė i:
p»r-Sait)L, net. tik tada gėlės sinkiai supranti Dievo buvimą
žangiu. demokratiniai nusi ivfco vedamas darbai už sianti 3 milžiniškus laivus priešai.
p adėio garbinti tokius RuKnv » didele formsto, tnr 271 puslapį. Kaina popiems apdarais
teikusių žmonių, ir jos pik Lietrvo? žmonių išlaisvini lėt-varos vežioti.
Galima sakyti, kad dėl lios despotus, kaip Petras
_ į,;., a
a .,i. *1.26 Pinigu* galima siųsti popierini dolerį
arhn ‘‘M. -v Orderi” Adrennofcit ssaančiai:
skolų ir šita - kara- eina, n•idyrs ir Ivanas Baisusis,
KELEIVI 3, 635 B.oaduay, So. Boston, Mass.
viso-' vadu. - tu:i
rivrjp riejo žmonių krau’ą
vy reikalų, v iena valstybė upeliais. Pagaliau priėjo
ginasi nuo kito® uždedama g,;ie to. kad kartu su popabs
aukštu- rnuit”? ant sve' ntv : radėjo “Go-podi pomilui”
produktų, kad apsaugoti sa 'bėdoti, kai tuo tarpu Rusi
vo pramonę nuo konkuren os darbininkai gyvena dicijos. Iš to kila nesutikima: cž’ausioj priespaudoj ir
AMf R5CAN-MADE MOBILE DERR'CK
•lumde.
ir kai ai.
DCŽS A MOVABLt UFTIN6 JOB ON
Jei norile žinoti apie karą ir kitus pasaulio
Gali būt. kad prie to p:
Tai kur čia ta “broliška
Alt PROKTS FOR OUR AR PAY AND, IS J
Jvykitu, tai skaitykite “Naujiena*’’.
-RlTABVE DRYDOCK ON VYHEELS FOR SMAL.
sideda ir g: i'-as gvvento ; meilė?”
SEA CRAFT/
“Naujienos” yra pi-nia« ir didžiausia* lietuvių
piieatiglis. Gyventojų s k;-, i
Kaz. Karčiauskas
dienraštis Amerikoje.
čius žemė' į viržy auga la
Chicago, III.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų
bai greitai, o žemė-- plotas
Petronėlė
Larmargienė
prenumerata
metams Amerikoj* (išimant Chineauga. Todėl žmonėms
,Tziaiknu visokių vaistu nuo mžjų
cagą), JK.ttf). Chicagojs ir Europoj*—$8-00.
tenka va žvtb dėl gyvena notų kojų ir nuo kaulų gėlimo

Naujienos iš Kanados

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?

—

-=

%&EEHEEBEE"į

Karas Europoje

r

mose ■ erdvė-v Štai keliatas Taipgi turiu Galingą Gydymo Mo?t

Reumatizmo. Kurio turite kokiu
skaidiniu. kurios parodo, i nuo
r •sveikumus, kreipkite* duosiu geri
ir hn«it
(.»
kaip greitai augo Ch:eag > r įtarime
PET. LAMSARGIENR
miestą -:
IS11 S. Water St.. I’hiladelphia. I’»
18J0 met.d- Gbicaga’u, C
Reikalingas Fotografas.
jo 4.470 gyventojų.
P.» i k alinga* fotografai galintis re1850 metai- ...
I -imli. Užmokestis perą, <!arl>ns ant
pas:
t 44*
1860 m.
109.260 visados. Kreipkitės
Vmeent J. Veizi--.
i 1870 m. .
298,977 i 719 V. r.ait.rnore
Baltimoro, Md.
-t ,

f

Money OrderJ ar čekį siųskit*!

“NAUJIENOS";
1739 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Sutipalinimui kopiją patfųtimo

rr*fn&

»

f
No. ii.

Spaix) 27

1943 m.

KELEIVIS, 53. BOSTON.

Smagus Kostiumai Rudens Sezonui

Moterims Pasiskaityt
si SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

Šeštas Puslapis
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Keleivio” Knygų
Katalogas

Kai kurios jų yra aukavusios
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumo*
bonų pardavimui per metus,
r:stika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.
daugiau kaip po 50 pilnų
AR BUVO VISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
I
Pittsburghe lietuvės mote dienu- laiko.
TVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
ry? atlieka didesnius visuo Karo Bonų ir Štampų par
Raukius reikalingiausių žodžių ir
Bažnyčia
sako.
kud
buvo,
o
moks

davinėjimo “tymas.”
meninius darbus negu vyrai,
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų. Si knyga sutaisytą
kaipgi Nojus butų gaiejęs surinkti j aip lengvai ir suprantamai, kad kieknes jo? moka geriau susitar Sekamos musų moterys
lenas gah greitai išmokt kalbėt ang.
kelias dienas visų veislių gyvūnus,
ti ir sutartinai veikti.
kuria gyvena išsimėtę po visą žemės iiškai. Joje telpa netik atskiri žo
udaro tą darbštuji Karo
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
Apie vieną tokią musų Bonų ir Štampų pardavinėnus prastoj savo arkoj sutalpinti ? mai darbo jieškant, važiuojant kur
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kau visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
moterų darbuotę noriu čia; jimo “tymą”: Bertha Pivažemę apsemtu? Kur tas vanduo da pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt,
parašyti, nes mažai kas apie .onienė, Anna Malokienė.
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida.
ją kalba arba rašo. Todėl aš Adelaidė Mačiulaitienė, Soir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Kaina................................................... 86c
ir vadinu ją: ••Pittsburgho ;hia Janulevičienė, Alesė į
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
lietuvių motėm tyki darbuo Štamas, Elzbieta Puskuni- j
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
rienė, Clara Marčiulaitienė.;
tė.”
faktas; kas sakinys—tai naujas ku VALSTIJŲ PILIEČIU?
Beitha
Stravinskienė.
Miss
Kaip kas atvažiuojate i
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
mokslas nuo pradžios iki galo.
mai su reikalingais klausimais ir at
Pittsburghą ir eidami gatve vlary Jablonsky, Bertha
Kaina ................................................ 25c. sakymais lietuvių ir angių kalboje
matote vienur-kitur budeles Norkus, Miss Viola šimkuAntra t>-rz;urcia ir pagerinu*
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO laida. Ka;<-»a .................................... 26c.
su įvairių tautų vardais, ku j įytė, Mary Šimkienė. Mary i
RIJA JUŠKEVIČIAUS
riose moterys pardavinėja Uažuknienė. Anna Liggett.
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
DAINOSE.
karo Bonus ir Štampas. To Mary Miller ir Mary Stugan.
.4|
METU.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
kią. budelę turi ir Pittsbur Lai šitas surašąs nėra pilnas.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
gho lietuvės; ant jos yra už >et kurių vardų po ranka
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo piai. Kaina ...................................... 60c.
daug pačių, o žmonos po kelis vyras.
retur iu, tos malonės man
rašas; Lithuania.
Labai užimanti ir pamokinanti kny KUNIGŲ CELIBATAS.
Toji lietuvių moterų bu rtleisti.
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
Audeklo apdaruose .................... 75c.
delė, vadovaujant Pittsbur- Tas motėm “tymas,” gali
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
visa jų bepatystės istorija,
gho Lietuvių Moterų Kliu-! na sakyti, susideda iš visų
BYLA DETROITO KATALI išaiškinta
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
Šį rudenį Amerikos mcterys turi gražesnių ostiumų. negu būdavo prieš karą. šitame
bui. buvo atidaryta praeitais ^ttsburgho daliu ir net iš
KŲ SU SOCIALISTAIS.
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
vaizdely yra parodyti trys tokie pavyzdžiai.
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
metais mgsėjo 17 d., Liber įpylinkės miestelių, kaip
Dalijant Detroito lietuvių socialis jaunikaitis,
kurie geidžia, kad jų mo
tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
ty ir 7-th avė. kertėj. Toje Homesteado ir kitų.
teris, dukteris ir mylimosios nepa
> nuplovus
su vandeniu. Jeigu
apversti,
kad vjis Ivgiai
nusi- puolė
kunj?°.juos
pakurstyti brostvininkai
Jams,
vietoje ji būva iki oras atša*
.
»
r
•>
. o
ir žiauriai sunuse. Socia- pultų į tokią kunigų globą. Parašė
Reikia
pasakyti,
kad
PittsI
nenusisektų,
—
atkartoti
andėvėtų.
listai
iškėlė
užpuolikams bylą, kuri kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
Jellies,
la. o kaip orą? atšala, tai ji
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina
25c.
nu sykiu. Mazgotės ir rankNiekas ne,eikia krauti po
Preserves ir
perkeliama į didžiulį dango lurgho ir apylinkės lietuviai
tana
gerai
kooperuoja
su
sluosčiai rei.-ua iššutinti ir lova, kad neužteršti lovą iš parodymais. Kama ............. 25c. KODĖL AŠ NETIKIU
Fruit spreads.
rėžį—Gulf Bildingą.
nusų moterimis. Nors visa
Šitie keturi produktai bus Kada galint .sdžiovinti ant apačios. Turint mažai vietos SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. ? DIEVĄ?
N
Toje lietuvių moterų bu ^ittsburgho apylinkės lietusaulės.
kambaryje,
yra
didelė
pakodėl
jis
Laisvamanis
čia
pasako,
užšaldyti
per
8
dienas,
iki
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu
delėje kas dieną, išskiriant zių visuomenė da nėra išju— Šaldytu- gunda sukrauti po lova visas klausimu.' Ją turėtų perskaityti kiek- negalitikėti. Pilnaargumentų,
kurių
nedėldienius, sėdi dvi lietu linta prie bonų pardavinėji- šio mėnesio pabaigos, o pas t-icŠaldytuvas.
V,iv loilmmi lyrini visanas katalikas ir socialistas. Parašė nesumušjoks jėzuitas.
Kaina tos
vas.
kui
laikomi
ienai,
visa
atliekamas
dezes.
bet
tas
uzE
.
var.derveide,
vertė
vardunas.
>....... 20c.
Knygutes
vės moterys, nepaisydamos no. bet vistiek padaryta jau kui jie bus racijonuojami.
da
yra
drėgnas,
užtai
jame
laiko
dulkes
ir
apsunkina
Kaira
...............................
10c
juos
perkant
reikės
pointų.
šilta ar šalta, lyja ar sninga, !abai daug.
KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kiek pointų reikės už juos veisiasi bakterijos. Ūžtai valymą.
MATERIALISTIŠKAS
ir pardavinėja Karo Bonus
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
Dr. F. Matulaitis. ISTORIJOS SUPRATIMAS.
žmonės kuria per amžius? šį intri
ir Štampas. Jos taip dirba Ruošiasi bombanešį pirkti. duoti, Kainų Administracija reikia užlaikyti kaip galint
guojanti politiškai-ekonomišką klau
šalčiau. Durys, kada atida
Ši knygele aiškina proletariato fi- simą aiškina garsuis Vokietijos so
jau metai su viršum, ir jos
Šiomis dienomis teko su paskelbs vėliau.
romos, tuojau- reikia uždalizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas cialdemokratų teoretikas Kart KautsNAUDINGA KNYGA
turi geriausio moralio pasi žinoti, kad musų darbščiauMėlynasia? štampas su ryti.
| gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti ky.
Kaina ...................................... 10c.
Ledas
reikia
nuplauti
ŠEIMININKĖMS.
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
tenkinimo ir atlyginimo už io? moterys ruošiasi ir vy- raidėmis X, Y ir Z iš 2-rosios
Kalba labai lengva. Knyga protau- SIELOS BALSAI.
savo nenuilstantį darbą, jei ms kviesti į talką, nes nori knygutės galima vartoti iki vandeniu pirm negu dedant
! jantiems darbininkams neapkai
Kaip
gaminti
valgius,
i šaldytuvų. -Jeigu ledą su
Puiki knyga, daugybė labai gražių
nojama. Kaina ........................... 25c.
musų tautiečiai ateina pas įupirkti bombanešį. Mato Nov. 20.
vyną ir tt.
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
vynioti
į
popierą,
jis
ne
taip
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
jas nusipirkti Karo Bonu ar mai, musų Pittsburgho lietu
Be to, nuo Nov. 1 iki Dec. gi eit sutiipsta. Purvai taipgi
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
Kaip gaminti lietuviškus ir SOCIALIZMO TEORIJA.
oz.
kJlUIIipij.
puslapių. Audimo apdarais ... $1.50
siai nenori atsilikti nuo kitų XV bus galima vai uju
amerikoniškus
valgius,
kaip
.
,
3
*
5
.
,
Dabar nor? trumpai pa iidžiujų lietuviškų koloni- sias štampas su raidėmis A. greičiau nusiima su popiera.
formos. ir kodėl turės būti BIBLIJA SATYROJE.
Maistas tuojau? reikia išim- gaminti visokius vynus iš vai- draugijos
žvelgtam į musų motėm ų, kurios jau yra pirkusios B ir C iš 4-tosios knygutės
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
siu.
kaip
užlaikyti
namus
ir
ri, kaip tik atsiranda puvimo
“tykios darbuotės” metines bombanešių.
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
daugybė
kitokiu
naudingų
pa

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
_ .... . .
7 „
. ženklų. Šaldvtuvą reikia ge379 puikiais paveikslais, perstatanpasekmes, o matysime, kad
Paaiškinimas apie ceverykų
~
Ra
j
tarimų.
Kada
ta?
bombanešiui
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
jų atliktas darbas yra didelė
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
štampą Nr. 18.
į
mBi,u ;r soda g.
straipsnių, juokų ir tt.
Knyga didelio formato. 250 daugybė
pirkti
vajus
prasidės,
ir
kaip
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
Puikiai
iliustruota.
Kaina
_
___
25c.
garbė Pittsburgho lietu
lės.
382 puslapiai. Kaina ____ $1.00
puslapių,
kainuoja
tik
SI.
Gau

lgai jis tęsis, apie tai paraPaskutinėmis dienomis! šluostyti ir išdžiovinti,
viams.
AMERIKOS
MACOCHAS.
Išmatos.—Išmatos reikia nama ••Keleivio” knygyne,
KUR MUSŲ BOČIAI
Savo budelėje per metus ysiu kitą kartą, kada dar žmonės suskato pirkti čeveArba kaip Romos katalikų kunigas
635
Broadway.
South
Boston,
bas
bus
galutinai
sutvarkyrykus, manydami, kad čeve- apeitai prašalinti, nes jose
Hans Schmidt New Yorke papiovė GYVENO?
jos yra pardavusios Karo
Mass.
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
as.
Dabar
tik
tiek
noriu
pa

savo meilužę, Oną Aumulleriaitę.
rykų
stampa
Nr.
18
iš
pirmoa
nda
sau
maistą
musės,
Bonų daugiau kaip už $400,nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
Knygelė su fotografiškais atvaiz
žymėti.
kad
didžiosios
musų
šio?
knygutės
bile
dieną
gal:
žiurkės
ir
neles.
Puvimas
dais. Kaina ..................................... 10c. visai atmeta. Mokslas mano, kad
000, Štampų už $60.000. Ir
IRGI PAGALBA...
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Iraugijos
jau
pradeda
ruoš

but
panaikinta.
Iš
pradžios
maisto
liekanų
padaro
ne
visa tai vra užkredituota lie
knyga parodo, kodėl taip manoma.
DĖLKO
REIKIA
ŽMOGUI
I^bai įdomus ir pamokinantis
tuvių vardu. Karo Bonus is prie bombanešio pirkimo. buvo skelbiama, kad ji pasi-i švankų kvapą.'
GERT IR VALGYT?
skaitymas. Kaina ........................ 25c.
Lietuvių
Piliečių
Draugija
baigsianti
Oct.
31
d.;
pas
-•
Ant
kaimo
pamazgos
gadaugiausia lietuviai ir perka
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. LIETUVOS RESPUBLIKOS
iš lietuvių moterų budelės: jau vra paskyrusi $10,000 kui ji buvo pratęsta ilges-į ima sušerti gyvuliams, są3et dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio ISTORIJA.
Štampų perka ir svetimtau am tikslui. O kur kitos di niam laikui, tik nepasakyta. 'Javas sudeginti. Senos Ien
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas maiŠitas veikalas
džiosios
musų
draugijos,
kaip
ilgam,
todėl
žmonės
ii
os su su*ūdijusiomis vini
čiai, atiduodami lietuvėms
d^sįos^r
'in
kos
vedė kovą su caro valdžia, ir k£p
kaip
Lietuvių
Mokslo
Drau

bijosi,
kad
ji
nenueitų
nie
mis yra abai pavojingos
moterim? kreditą.
gija, Sūnų Lietuvos Draugi kais.
dėl jam
iarr, reikia
pp-:>4Ū
aKuI,V
kunigai tą valdžią redėl
riebalų?
šituos klausi tuo ?ačiu
.alkams ii gyvuliams, nes
-----paskui revoliucija
Karo Bonų ir Štampų par ja, Pašalpinis Kliubas Mc
mus suprasi tikta; iš šios knygutės. mė ir gynė; kaip sietuva likos paKainų Administracija da- į *ali įsidurti koją ir gauti
paėmė
viršų,
kaip
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
davime daug padeda musų Kee? Rocks? Jo? irgi neatsi bar išleido paaiškinimą, kad <raujo užnuodijimą — inbuvo apskelbta republika. Pridėtas
moterims ne tiktai pavieniai liks. Neatsiliks ir kitos. Gal bijotis nereikia. Visuomenei 'ekciją.
didelis spalvuotas žemlapis parodo
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
lietuviai, bet ir didieji musų -eikės nekurias tiktai para busią pranešta už 30 dieni
Mėšlas ir pelenai ant kai
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
kliubai, kaip Lietuvių Pilie ginti, o bombanešis bus.
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
iš kalno, kada toji stamps no reikalinga grąžinti že
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
čių Draugijos Kliubas, Lie
S. Bakanas. bus atšaukta. Kol kas va i. mei. Jie užtręšia dirvą, ga
publika. Čia telpa, visi svarbesni do
tuvo? Sūnų Draugija. Lietu
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
džia neturinti plano ją at rina maistą augmenims.
rimai, taikos sutartis su bolševikais,
vių Mokslo Draugija ir kitos
šaukti.
sutartis su latviais, aprašymas visų
Mieste
suversto?
krūvos
APIE
VALGIUS.
organizacijos. Bet randasi
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
šmatų patraukia akį savo
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
tarpe Pittsburgho lietuvių ir ŠUTINYS (POT ROAST) SU
NAMŲ HIGIENA.
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
įegražumu. Amerikos kie
taip vadinamų “lietuviškų
iš vidaus. Kaina ........................ $1.90
TOMEITĖMIS.
mą?
paprastai
yra
vienas
ne

Sinka.—Porcelėnos sinka
BROŠIŪRA SU PEKLOS
burliokų,” kurie netik ne 1 stiklinė tomeičių sunkos.
DŽIAN BAMBOS SPičIAl.
ŽEMĖLAPIU IR KI
prisideda prie jokio naudin 1 šaukštukas VVorcestershire lengva už’aikyti švariai su svarumas. Kaikur lietuvių
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
TAIS PAVEIKSLAIS.
vandeniu ir muilu. Dėmė ipgyventose vietose visa
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
go darbo, kuris nėra pašme- -oso.
je telpa net 72 “Džian Bambos spypavii rus į pelenų kniruotas Rusi jo5 gardumynais, žiupsnelis sausos muštardos. galima išimti su kerosinu ar latvė
Parašė
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, kumorisba teipentynu. Reikia dabo .ą. Išrodo taip kaip karės
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
bet drįsta šmeižti ir niekinti 1 šaukštukas druskos/
A. M. METELIONIS.
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.
aukapo
dideliam
mušiui.
ti,
kad
rūgšti?,
nepatektų
Į
dirbančias moteris, pravar Žiupsnis pipirų.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
džiuodami “fašistėmis,” dir 4 svarai “not roast” mėsos. poicelėno pinką, nes padaro <ur likę tik vieni griuvėsiai.
Kunigai gąsdina tamsuo
Vaikai
knisasi
po
pelenų
DANGŲ IR PRAGARĄ.
šiurkščia
ir
geriaus
užlaiko
bančiomis “Hitlerio nau 1 lapelis.
lius amžina peklos ugni
Parašė garsus Biblijos kritikas
nu
vas.
rer.
:a
senas
liekana^
purvyną. Sinka reikia gerai
dai.” Tie ižgamos prieina 1 svogūnas.
mi ir už pinigus apsiima
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.
kiekvieną išgelbėt nuo
net iki kriminališkų kvailys Sumaišyk visus pridėčkus su pei pilti su vandeniu ir soda. r tt. Tokie nešvarumai visa
MONOLOGAI IR
amžinų kančių pragaro
čių. Yra tokių atsitikimų: tomeičių sunka ir užpilk ant mė kad neduotų taukams susi dos reikia pašalinti.
liepsnose.
Bet
šios
kny

DEKLAMACIJOS.
Geležinė
Mi egamas kambarys. —
kai nekuriu draugijų susirin sos. Ant viršaus sudėk svogūną rinkti paipose.
gos autorius parodo, kad
Šioje knygoje telpa daugybė nau
rinkos
sunku
užlaikyti
šva
kimuose būva kalbama apie ir lapelį. Uždeng ir tegul taip
visa tai yra melas ir ap
jų, labai gražių ir juokingų monolo
Beveik trečią gyvenimo
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
gavystė, nes peklos Ti
Karo Bonų pirkimą, tai tie pasovi per nakti. Rytojaus die riai. Jų valymui geriaus var dalį
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
žmogus
pramiega.
Sutoti
potašius.
sai
nėra.
Jisai
parodo,
raudoni gaivalai atvirai agi ną mėsą išimk iš skvstimo ir ge
tautiškos, humoristiškos ir laisvama.
irgęs,
ji.
gyvena
miegakad toj vietoj, kur Bibli
niškos. Visos skambios, visos geros.
tavo prieš pirkimą Karo Bo rai apgruzdink iš visų pusių.
Puodai.—Puodai virimui nam kambaryje visą laiką.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
ja sako buvus kitąsyk
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
nų pas lietuves moteris, sa Tuomet įdėk ją atgal į tą pati reikia geiai išmazgoti, iššu
pekla, dabar kopūstai au
Kambaiys
turi
buti
ra

gerinta laida. Kaina .................... 25c.
ga.
Ir
pridėtas
“
peklos
”
kydami, kad lietuvės mote skystimą ir lėtai šutink 3’6 ar tinti ir išdžiovinti pirm. ne mus, suteikti pasilsi kunui ir
žemėlapis tatai patvirti
ly? pardavinėjančios
Karo 4 valandas. Duodant stalan. gu padėti ant lentynos. Tau Ivasiai. Langai turi buti atPAPARČIO ŽIEDAS.
na.
Ir keturios kitos apysakos: (1) NeBonus “už komišiną.”
Kaina 25 centai.
sunką sutirštink miltais. Prie kuoti bliudai negražiai atro lari nei naktį, kad įleisi ga
□ žsitikintis Vyras; (2) Žydinti Giria;
13) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
Tikrenybėje netik lietu dui duok makaronų arba čielų do ir sugadina maisto skoni. lėtinai oro. žmogus, miegoKnyga gaunama **KeMdoma kaip žmonės paikai tiki j viso
Kada
paliva
pradeda
trukti,
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.
vės moterys, bet ir nieką? ki bulvių.
iamas, netaip giliai kvėpuo
vio” Knygyne.
geriausia indas mesti į šalį. ja. jo plaučiai taip gerai netas negauna jokio “komišiAdresas: “KELEIVIS"
LYTIŠKOS LIGOS.
Sutrukęs bliuda? reikia su šsivėdina užtai oras turi bu- Čia yra parodyta Hollywoodo
no.” nes valdžia niekam MAISTO
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė
636 BROADWAY,
daužyti. nes bliudai su ply i tyresnis. Langus galima aktorė Peggy Maley. LaikraiD-ras F. Matulaitis. Antra, peržiurę“komišinu” nemoka. Musų KNYGUTĖS
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
SC. BOSTON. MASS.
šiais nėra galima švariai už įždengti sietu, kad apsisau- čiai juokiasi, kad ji čia pozuoja
moterys, kurios pardavinėja KALENDORIUS.
laikyti.
?oti nuo oro traukimo, o va- kbai patriotiškai, nes stovi tieTaipgi ir pas
Karo Bonus, kožna pašven
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
“Įšaldė” uogienes.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
Geležiniai
puodai,
kurie
:arą nuo vabalų. Priegalvės, šiai ir i°s nuotrauka sutelpa į
čia po vieną dieną kas sąvaiA. M. METELIONJ
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
Šią ;ąvaitę valdžia “įšal yra aprūdiję, galima išvalyti 13 klode? ii antklodės reikia Vieną špaltą. Tas sutaupo popietė bonų pardavimui, atsi7747 Navy Avenue,
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
buti kūdikiu tėvais, būtinai turėb)
traudamos nuo savo kasdie dė” keturiu lūšių uogienes, •u aliejum ir išbarstyti nele-: rerai išvėdinti ir švariai už- H, kurios karo metu sunku gauDetroit, Mich.
oerskaityti šitą knygute. Kaina 10c.
šiuota
kalke.
Pastovėjus
die'
'aikyti.
ti.
Tai
vis
jau
šiokia
tokia
pa

ninio darbo, nuo biznio, ar kurios angliškai vadinasi to
“Keleivi*,” 636 Broadvray,
kiais vardais, kaip :
ną ar dvi, visos rudj? dings,! Matrasa? reikia kasdiena Kalba.
South Boston, Mas*.
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į

i

i įQ opiežius ;Kristaus:

12607. Žemaitaitytė, Regina,

Rusijos' 5

AR ROMOS

į

gy sąra | Ukmergė, Taujėnai.

metais

Spalio 27 d.. 1943 ai.

metų.

12608. Žemaitytė, Danguolė,
3 metų.
12609. žemaitelis, Vytautas
(Povilo sūnūs), gimęs 1888, in
žinierius, Vilnius.
PARASEKUh VALADKA
12610. Žemaitis, Kazys (Jur
SKYRIUS I. Aiškinam* laikai it įplinkybės kada į Pasaulį atėjo
gio sūnūs), 84. ūkininkas, MalaKristus. Pagoniška tų laikų vit /bė. Pirmieji Kristaus žodžiai
(Tęsinys)
dakava, Girkalnis.
nuskriaustoms minioms.
12566. žalgarienė, Elena (Ni12611. Žemaitienė, Viktorija
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės baži Ha. (2) Antijochijos bažnyčia
liaro duktė), gimusi 1912.
(Martyno duktė), 74, ūkininkė.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4 Romiškoji bažnyčia.
12567. Žalys, Stanislęvas(To
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristų.- juvo Romos Katalikas?
12612. Žemaitis, Juozas (Ka
SKYRIUS IV. Kaip profesorių Pr. Budys, Kaune Kunigų Se
mo sūnūs), gimęs 1894. teisi zio sūnūs). 37, ūkininkas.
minarijoje dėstydamas fundam jtalinę teologija, aiškino kokių
ninkas. Vilijampolė.
esama valstybėje administracija ? formų. Aiškindamas tas for
12613. Žemaitis, Kazys (Ka
mas, jis pridavė didelę reikšmę : monarchijoms, bet tik su tokio
12568. Žalys, Stasys. 35, Kau zio sūnūs), 39, ūkininkas.“
mis formomis, kaip šiandien yri romiškoje bažnyčioje.
nas.
12614. Žemaitienė, Gesė (Jo
SKYRIUS V. Popiežių vardai ii devinto šimtmečio ir jų darbai
12569. Žalkauskas. Motiejus, no duktė), 31, ūkininkas.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
40, ūkininkas, Padumbliai, Kap
12615. Žemaitis, Kazys (Ka
SKYRIUS VIL Romos bažnyčio: nuopelnai Francuziją:.
m.
I
čiamiestis.
zio sūnūs), gimęs 1941.
Filipinų revoliucija ir priežast\ > kurios tą revoliuciją iššaukė
12570. žalkauskas, Alfonsas
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Mit.sikoj.
12616. Žemaitienė - Tamošai
(Miko sūnūs), 36, mokytojas, tienė, Skolastika, 60, ūkininkė,
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
Granopas. Sanuliškiai.
Girkalnis.
Marienburgo mieste, Rytprūsiuose. netoli nuo Lietuvos, vokiečiai buvo pasistatę milžiniš
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo {
12571. Žalnieraitis, Vytautas
bažnyčioje. Kaip popiežius Leoi>:s X pardavinėjo indulgencijas. «
12617. žemaitis. Hdefrusas
ką fabriką Focke-Wulf orlaiviams statyti, manydami, kad alijantų lėktuvai taip toli nenu
KIEKVIENAM ROMOS KAI LUKUI reikėtų perskaityt tą »
24. inžinierius., (Vinco sūnūs), 28, ūkininkas.
lėks ji bombarduoti. Bet Amerikos skraidomieji fortai anądien nuskrido tenai ir paleido
knygą, nes joje ras daug reikaiiagų dalykų ir geriausiai galės {
t 12618. žemaitis, Pranciškų;
_______
krušą bombų. Visas fabrikas buvo nušluotas nuo žemės veido, ši nuotrauka parodo tą vie
susipažint su visa katalikiškos sžnyčioe praeitimi.
12572. žalpys, Jonas (Juozo; (Izidoriaus sunus), 50, PušvKIEKVIENAM UETUVIU), kuris turi vienokį ar kitokį su- |
tą, kur tas fabrikas stovėjo. Juodi taškeliai, tai bombų išrautos duobės žemėj.
sunus). 38, seržentas, Šančiai.
pratimą
apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- i
nas, Girkalnis
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
12573. žapolskis,
Bronius
12725. Žitkevičius, Ipolitas
12619. Žemaitienė, Marijona ūkininkas, Dabikinėlė, Akmene. į 12690. Žilinskienė, Jadvyga,
tyti. Taip aiškina savo knygoje kua. M. Valadka.
(Juozo sūnūs), gimęs 1905, ka 40.
12654. Žiaugra, Povilas (Ka-Į gimusi 1892, ūkininkė.
(Balio sūnūs). 9.
Knyga apie 230 puslapių, diddio formato; spauda aiški.
reivis, N. Vilnia.
Audimo viršeliais, gražiai aid įbrinėna raidėm įspaustas kny
12726. Žitlevičius. Jonas (Ba12620. žemaitis, Pranciškus zimiero sūnūs), gimęs 1913,
21691. Žilinskas. Aleksandras
gos vardas. KAINA $2.00.
12574. žalunskienė-Protaitė, (Pranciškaus sūnūs), 4.
Vilnius.
(Prano sūnūs), 46. ūkininkas, lio sūnūs), 3.
Tvirtais popieros viršeliais, luina $1.2$.
Veronika (Igno duktė), gimusi
12621. Žemaitis, Juozas (Jur12655. žibaitis, Steponas (Ma-, Balbieriškis.
12727. Žitkevičius, Jurgis. 53.'
Galima gaut pas autoriti, sekančiu adresu:
1907. Žagarė.
gio sūnūs), 40, ūkininkas, Pa- rijono sūnūs), gimęs 1904. mo-į 12692. Žilinskas. Stasys (Ze- policininkas, Garliava.
12575. žalkauskas, Povilas į kirkšnovė, Betygala.
REV.
M.
VALADKA.
5L D. 2, DALTON. PA
kytojas, Varėna, Alytus.
nono sūnūs), 27. policininkas.
12728. Žitkevičienė, 50, šei(Povilo sūnūs), 35, Kaunas.
Taipgi galima gaut tą knygą nnordyta kaina ir
12622. Žemaitienė, Domicėlė,
12656. Žibąs, Kazys,
mininkė.
12576. žardackas, Antanasj 50
1907. Utena.
.
! 12693. Žilinskas. Aleksandras
12729. Žitkevičius, Vytautas
‘KELEIVIO” KNYGYNE
(Andriaus sūnūs). 40, darbiniu-; 12623. žemaitis. Liudas(Juo12657. žigas, Rapolas (Vinco (Tcmo sūnūs), 60. notaras, Ža (Jurgio sūnūs), gimęs 1915,
kas, Kazlų Ruda. Kajecai.
! sūnūs), 17, studentas.
sūnūs), 50. Šiauliai.
• gradas. Garliava.
samdinys, Kaunas.
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
12577. žargyte, Zofija (Myko-! 12624. žemaitis. Stasys-Juo12658. žigienė, Zofija (Domo
12694. Žilinskas. Aleksandras
12730. Žitkevičiūtė, Aldona
lo duktė) gimusi 1914, mokytoja,
(Liudo sūnūs), gimęs 1909, duktė). 47.
Į (Alekso sūnūs), 6, Toleičiai, (Jurgio duktė), 22, Garliava. i
Kaunas.
1 direktorius, Vilnius.
12659. žigelis, Kazys (Jur- Garliava.
12731. Žitkevičius, Gediminą?
12578. žasimas, 55, gydytojas. į 12625. žemaitis, Mečys (Mar- gio sūnūs). 40, sekretorius, Jos12695. Žilinskas, Julijonas (Jurgio sūnūs), 18, mokinys.
Į (Balio sūnūs). 7, Joskaičiai.
, 12748. žiurinskas,
Juozas
Rokiškis.
; tyno sūnūs), gimęs 1903, lelrto- vainiai. Kėdainiai.
'(Marteno sūnūs), gimęs 1916.
12732. Žiugžda, Karolis (Juo12739. žiuraitė, Genė (Jurgio GJuozo sūnūs), 18, siuvėjas,
12579. žažecvienė, Vladė, 61, rius Dotnuva.
12660. žigelvtė. Danutė (Kazo sūnūs), 52. chemikas. Igliš- duktė), 15.
Vilnius.
; 12626. žemaitis, Juozas (Jo- zio duktė), 10.
12696. Žilinskas.
Antanas kis, Marijampolė.
12740. žiūra, Liudvikas (Jur12749. žiuromskis, Leonardas
12580. žažeckis. Balys (Ju- no sunus)t gimęs 1902, mokyk12661. žigelis, Rimunis (Ka- (Mykolo sūnūs), gimęs 1900,
12733. žiugždienė, Emilija gio sūnūs), 13.
'Juliaus sūnūs), 20, darbininliaus sūnūs), gimęs 1912. kuni- jos vedėjas .Padarinys.
zio sūnūs), 8.
samdinys, Kaunas,
(Jurgio duktė), 22.
12741. žiūra, Juozas, 47, tei- kas, Vilnius.
gas, V ilnius.
12627. Žemaitienė - Paukšty- į 12662. žilakauskas.
Jonas
12697. žilinskienė-Juodvalky12734. Žiugžda, Zenonas (Ka- sininkas, Kaunas.
12750. žižniauskas, Sobieslo12581. žabrauskas. Alfonsas tė. Ona (Vinco duktė), moky- (Stasio sūnūs). 39. Kybartai.
tė, Marijona (Kazio duktė), gi- rolio sūnūs). 9.
12742. žiurienė, Marijoną, 35 vas (Jeroslavo sūnūs), 85, uki(Antano sūnūs), gimęs 1908, toja.
12663. žilanas, Balys, gimęs muši 1906. Kaunas.
12735. žiulys, Kazys (Stasio
12743. žiūra, Vytautas, 16.
įlinkas, Gegužinė, Žasliai,
darbininkas, Šančiai.
12751, žižniauskienė, Stefa12628. Žemaitienė, Marcele 1212, samdinys. Kaunas.
Simanas sunūs), 74.
12582. Žebrauskas, Stasys (Jo (Juozo duktė), 64. šeimininkė,
Utena.
12745.
žiuraitė,
Aleksandra
nija,
57, Trakai.
12664. žilanienė-Šnaidarytė. (Juozo sūnūs), gimęs 1876, juno sūnūs), gimęs 1897, Švenčio Višakio Buda, Marijampolė.
12736. žiūra, Jurgis (Jurgio (Jurgio duktė). 48, ūkininkė,
12752. žižniauskas, Kazys
Gertrūda, gimusi 1912.
nys.
sunus), gimęs 1902, darbinin- Raščiukai. Girkalnis.
'Sobieslovo sūnūs), 28.
12629. žemaitis, Petras (Pet12665. žilanytė, Ženeta (Balio
12699. Žilinskienė. 51.
12583. Žebrauskas. Viktoras
12746. žiuraitė, Genė (Anta12753. žižnievskienė. Marija
ro sunus), gimęs 1892. N.
duktė), 6.
12700. žilinsiąs, Petras. 36. kas. Klebor.iškis, Pažaislis.
(Prano sūnūs), gimęs 1918. ka
12737.
žiurienė - Adovaitė. no duktė). 15, mokinė.
' į (Juozo duktė), 37, šeimininkė,
vihškis.
12666. Žilienė, Vera. 30. dar- muzikantas. Šančiai.
rys. Kaupiškis, Sintautai.
12747. žiuraitytė, Sofija (An- Vilnius.
12630. Žemaitiene - Ambra- bininkė, Kaunas.
12701.
žilinskienė-Petraus- Paulina. 38. darbininkė.
12584. žaglys. Stasys, 36, mu- zaj^ Marija (Juozo duktė), 37.
12754. žižnievskytė, Janina,
12738.
Žitkevičius.
Juozas
tano
duktė), 9.
12667. Žilevičius. Jonas (My- kaitė. Anastazija, 32.
zikantas. Kaunas.
šeimininkė.
kolo sūnūs), 37, Ukmergė.
12702. Žilinskas. Leonardas
12585. žeglienė, Bronislav a
12631. žemaitis, Gitas (Pet12668.
žilevičienė,
Elena.
79.
(Petro sūnūs). 16, mokinys.
(Petro duktė). 36. plaukų taisy- ro sunus), 12, mokinys,
Rozalimas, Panevėžys.
12703. Žilinskaitė,
Birutė
toja. Kaunas.
12632. Žemaitytė.
Regina
12669. Žilys. Petras (Kaži- <Petro duktė). 7.
12586. žeima. Jonas (Adomoj (petro duktė), 11. mokinė,
,
...
,
.... miero sūnūs). 29. karininkas
sūnūs). 30. Pabradė.
12633. Žemaitis. Jonas-Albi-; yy •
12587. žekas. Vincas (Juozo nas (Prano sūnūs), 45, knygve.
.... _
.
12670. žilvytis, Petras (Petro Va,sūnūs). 38. sekretorius, Gražiš dis, Geivamskis,
Leliūnai.
.
, , . - ,
Kai12634. Žemaitienė - Boleišytė. SUnUSį’.37*d
nk ’ M
12705. Žilinskas. Jonas (Do
kiai. Vilkaviškis.
mai. Kaišiadorys.
mo sunug), gg ūkininkas. Ne12588. žekienė, Anelė (Kazio
""SvtT' ^Zubeliia 12671
dzingė. Merkinė.
duktė). 32. šeimininkė.
12589. želalis. Alekas, 30, ūki (Prano duktė), gimusi l»i,!
ninkas, Skudutiškis.
ūkininkė. Vituldava, Krakiai.
12672. žilvytė. Ona (Petro (Aleksandro duktė). 59, ukinin12590. želalienė - Grudzins12636. žemaitis. Jeronimas duktė), 4.
kė.
kaitė, Ona (Zigmo duktė), 24. (prano sunus), gimęs 1902, ūki12673. žilvitvtė. Genė (Petro
12707.
Jurgis (Jo
reikia daryt,
no
sūnūs).
23.
ūkininkas.
Skudutiškis.
duktė). 2?
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
12591. želalis. Valdemaras
12637 Žemaitienė Ona (Juo12674. Žilvytis, Juozas (Pet12708. žilimkienė-Gedrpinie(Alekso sūnūs). 3.
7jQ duktė), gimusi 1934. A. pa- ro sunus)’ L
nė- Jadvyga. 40, ūkininkė.
12592. želalytė. Dalia (Alek- nemune
Darata, 96,
so duktė). 2.
į -locąo
Pranai
zo sunus), 40. mokytojas. Kau- Seimanai, Trakai.
12593. želalis, Stasys, 3 mėn.
*nus)> 41> Kauna?;
‘ nas. _
12710.
Vaclovas, 52.

gilumon

tūkstančius

žmonių.

Lietuvos

Raudonasis

Kryžius

surinko
vardų

ir

apie

paduodam

čių

giminių

(Jono

12.000

pavardžių,

Amerikoje

Viet minkąs?

išvežtųjų

kuriuos

čia

gyvenan

žiniai.

sūnūs)

Šančiai.

i

j

gimęs

Kėdainiai.

Kaunas.

Marijampolė,

ūkininkas, Moliškis,

126S8. Žilinskas,

ristas,

12744. Žiūra, Sigita, 15.

Kaunas.

Rad-

12704.

Žilinskas.

ūkininkas.

r"kte)- 27. seimininke.

Feliksas,

Triboniai,

12706. žimkienė

50,

šalčinin-

Vanda

Žilinskas,

ninkas.

12675.

žilvytis.

Juozas

(Juo-

12709.

Žilienė,

žilius.

12594. želznys. Stasys (And12641. žemaitis, Petras (An12676. žilvytienė. Emilija
12711. žinienė, Teklė. 17,
riaus sūnūs), 41. muzikantas, tano sūnūs), 35, ūkininkas. Stel- ^Jurgio duktė), 35. knvgvedė.
ūkininkė.
Vilnius.
mužė, Zarasai.
12677. žiltytė. Gražina (Juo- 12712. žilius. Algirdas (Vac12595. želčiukaitė. Jadvyga
12642. žemaitis. Boleslovas zo duktė). 6.
lovo sūnūs). 21, ūkininkas.
(Jono duktė). 25, ūkininkė. Se- (Jono sūnūs). 21, ūkininkas. Gi12678. žilaitis. Jonas, gimęs 12713.
Bronius
da, Mažeikiai.
liušiai, Punskas.
1918, kareivis, Dargeliai, Jur- (Juozo sūnūs), gimęs 1917. mu12596. želnys, Vladas (Anta12643. žemaitis, Jonas (Pro- barkas,
no sūnūs), gimęs 1902, vežikas, no sūnūs). 37. ūkininkas. Ra- 12679. Žilevičius. Jonas (My12714. žimkienė, Vincenta,
Raseiniai.
čiunai, Betygala.
kolo sūnūs), gimęs 1904, darbi- 70. Ulbriškė. Telšiai.
12597. želvys. Bronius, 28,
12644. žembruskienė, Zofija, ninkas, Ukmergė.
12715. žimia iskas. Ignas. 33,
vežikas. Alytus.
26. Vilnius.
12680. žilinskienė-Petrauskai- ūkininkas. Kaunas.
12598. Želvienė. Marcelė, 26,
12645. žemeckas.
Leonas tė. Ona (Domo duktė), gimusi
12716. žirgulis, Kazys (Juozo
pardavėja. Alytus.
(Antano sūnūs), gimęs 19<>7. 1912. ūkininkė. Vieštovėnai, sūnūs), 47. ūkininkas, Lažiai,
12599. želvytė, Zita (Bro- Belvedaris. Seredžius.
Kuiiai.
Surviliškis,
niaus duktė), 8.
i 12646. žemkalnis-Landsber12681. Žilinskas,
Justinas 12717. žirgulienė, Barbora
12600. želvys, Zenius (Bro- gis, Leonas (Adomo sūnūs), 30, (Justyno sūnūs), 7.
(Vinco duktė), 38, ūkininkė.
niaus sūnūs). 6.
karys, Vilnius.
12682. Žilinskas, Stasys (Juo- 12718. žirgulis, Kazys-Povi12501. želvys, \ aidas (Bro12647. ženevičius. Alfonsas zo sūnūs), 6.
las (Kazio «unus), 12.
niaus sūnūs), 3.
(Juozo sūnūs). 26. darbininkas,
12683. Žilinskas, Kazys (Vin- 12719. žirgulvs. Algimantas
12602. Žemaitaitis. Antanas Šiauliai.
co sūnūs). 32, ūkininkas. Ruda, (Kazio sūnūs). 9.
(Juozo sūnūs), gimęs 1899,
12648. ženiasa, Mlkolas (Pet- Gižai.
12726. žirgulvs, AdolfasfKasamdinys, Kaunas.
ro sūnūs), 39. vežikas. Vilnius.
12684. Žilinskas. Zizmas (Fe- zio sūnūs), 7.
12603.
žemaitaitis.
Jonas
12649. žerebeckis, Zdislovas likso sūnūs) 25, studentas.
12721. žisienė-Jočenaitė, Ge(Juozo sūnūs), 30, Biržai.
j (Jono sūnūs), 45, direktorius, 12585. Žilinskas,
Vaclovas nė (Prano duk'ė), gimusi 1916,
12604. Žemaitaitis, Viktoras Vilnius.
23.
Kaunas.
(Antano sūnūs), 22, Griškabu12650. žeromskienė,
Ona
12686. Žilinskas. Morkus (Fe12722. Žitkevičius. Balys(Dodis, šakiai.
(Vlado duktė). 22. Kaunas.
likso sunuš), 19, studentas.
mo sūnūs). 15 karininkas, Još12505. žemaitaitis.
12651. žeromskis, Česlovas
12687. Žilinskaitė, Margarita, kaičiai. Šėta.
(Kosto sūnūs), 32, inspekto- (Jono sūnūs). 10 mėn.
35. Linkaičiai, Šiauliai.
j 12723. Žitkevičienė, Elzbieta.;
rius, Palanga.
j 12652. ževuska, Helena, gi12688. Žilinskas, Romanas. 7. 35, ūkininkė.
12606. Žemaitaitienė, Juzė muši 1915, Vilnius.
12689. Žilinskas. Aleksandras
12724. Žitkevičius, Alfredas
(Antano duktė), 24, mokytoja,* 12653. žiaugra, Petras, 53, gimęs 1882, ūkininkas, Vilnius. , (Balio sunii- t. 12. mokinys.
žirr.anskis.

zikantas.

(Felikso sūnūs),

studentas, siuvėja,

Vilnius.

TEISINGAS PATARĖJAS

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia b ties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitą dalykų. Jis pasako
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa.s ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą; kas
o ko nereikia, kad butų
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, bevei < kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš knr ji
reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkia?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai ?
Ką reiškia šliubinia žiedas? Balta
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?

Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai merginai žinoti
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir

vesti ?
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
labai svarbus. Dės nuo po priklauao
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
patiekia įdomių informacijų.

f

ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?
Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtą but už
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus “Teisingas
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
neslėpdamas.
Knyga graži, su paveikslais. 223
puslapių, stipriais audimo apdar:

to, “Teisingas
Jums trumpai
aiškiai:
KaipBeprasidėjo
pasaulis?Patarėjas
—Iš kur” irpasakys
kaip atsirado
žeme?—irKaip
atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai,
kaip Well8o
“Pasaulio Istorija,
” Jordano
“Evoliucijos
dai,” McCabe
’o “Civilizacijos
Evoliucija,
” Boelsche
’s “žmogausPagrin
Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sezual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
Patarėją.’*

KELEIVIS

Jurgis

į

Ar galima nustatyt busimo kūdikio
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas”
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daromą.
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.
Kokius vyrus moterys myli ? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis

636 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

No.

44.

Spalio

27

d.,

1913

m.

Aštuntas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.
GREATER BOSTON UNITED WAR FUND

Vietines Žiniom
118.003 NAMU NETURI
ANGLIŲ.

s gomg to

Sužeistieji kareiviai p.ašo
radijo imtuvų.

Sužeistieji kareiviai ka:
ligoninėse šioje, apylbikėje
kieipiasi per .avo vi'.š:.nin
ku? ir Raudonąjį Kryžių i
Massachusetts vals. ijos visuomenę, piašydami ne
kui o tvarkytojas, pulkinin šiojamų (portable) įadijo
kas Sullivan, sako kad Bos imtuvų ligoninėse.
tono apylinkėj daugiau kaip Sužeistieji nori žinoti vė
118.000 namų neturi nei an liausias karo žinias ir girdė
glių. nei kitokio kuio. ir ne si savo mėgstamuosius juotgali jo gauti. Gi anglių šią daiir- ir kitką, be: neturi ra
žiemą įeikėsią apie 400,000 dijo imtuvėlių.
Taigi, iei kas turi ‘*e.\cra*’
tonų daugiau negu pernai,
nes pernai daug kas kui eno j radijo setą savo namuose,
savo pečiu aliejum, bet vai-Į be kurio gali lengvai apsiei
džios raginami žmonės alie ti. tepaaukoja sužeistiem?
jinius pečius pakeitė angli kareiviams. Juos reikia ne
niais. Šią žiemą gi nėra ang dusti arba nuvežti i IT Gloucester st.. Boston. Jei ta'lių. bet yra aliejaus.
neparanku,
tai reikia pat. -eJis siūlo žmonėms važiuo
ti i miškus ir kirsti malkas. fonuoti i Raudonojo Kr
Massachusetts miškuose esą žiaus ofisą: Kenmore 622b.
jau prikirsta malkų, kurios Iš tenai atvažiuos žmogus i
gali atstoti 300.000 tonų l’usų namus tokią dovaną pa
anglių. Užmokėjus valstijai siimti.
$1, galima esą prisikirsti
-------------Sidabrini? iubilėjus.
čielą kordą malkų. Gaila,'
kad kuro tvarkytojas nepa-, Petį ui ir Barborai Sas
sako. kaip Bostono gyvento nauskams, kurie gyvena ori.
jas galėtų kordą malkų par 31 Mercer st., Souh Bostone,
sinešti iš girios už 25 mylių. duktė Julė Gatulienė perei
tą subatą iškėlė bankietą jų
Planuoja pirkinių pristaty 25 metų vedybų sukakčiai
mą orlaiviais.
paminėti. Bankietas Įvyko
Viena didelė departamen- Sandaros svetainėj, kur susitinė krautuvė Bostone krei- rinko apie 80 draugų. PaCivil Aeronautics žmonys buvo labai jaukti?.
peši
Kuro tvarkytojas pakaria
žmonėms eit i miškus
malkų kirsti.

kie orlaiviai, kurie gali kilti kai gavo daug dovanų ir
stačiai aukštyn, šita firma • nuoširdžiai už jas dėkoja,
sako, kad tokiems oriai-; Gaila tik. kad jų sunus Alviams pakilti ir nutūpti už- bertas negalėjo kaitų dalytenka paprasto plokščio sto- vauti, nes tarnauja ginklu©go. Seniau ji išsiuntinėdavo tose pajėgose.
kire
pirkinius savo "kostume
riams” automobiliais, bet Ponia Ona Amsi e išvyko
kai dabar automobiliai labai
i Floridą.
suvaržyti. ji norėtų paban
Ponia Ona Amsie. gerai
dvti ofiaivius.
žinomo real-estatininko \Villiamo Amsie žmona, išvyko
Per “blekautą” buvo dvi ne-1 su savo seserimi ir švogeriu
laimingos mirtys.
i Floridą kui- jos sesuo Rožė
Pereito ketverge vakarą turi gražią vilį
Bostone* buvo visiškas ap
„
ie m d ini mas. Pradėjus sire
noms švilpti, žmonės ėmė i
bėgti i namus. Besiskubin-!
dami du vyrai krito gatvėse
negyvi. Medforde mirė O’-;
Keefe. 61 metų amžiaus, o j
Eveiette krito Crowley, 58 i
metų amžiaus žmogus. Dak-i
tarai pripažino, kad jiems'
greitai besiskubinant, širdys
sustojo.

K pagalvoji kad Amerika turės ka
da nors rasti darbo dešimčiai mi
lionų vyrų. kurie dabar uniformose?
Grąžint juos į seną darbą?

Taip! Bet ar ilgam? Ar ilgain
jiems garantuosit ‘‘Laisvę nuo Skur
do.” už kuria jie kovojo ir liejo krau
ją, jei negalėsit išpirkti prekių ku
rias jų komoanijos gamins pardavi
mui po karo?

a pasiryžusi aukoti savo gabumus.
..ta imtis tiems, kurie laukia jos atvyk?
mėlynosios armijos, vidau s fronto narė;
Y slnng Nurse As-ociation’o Bostone, š
. i ni dalyvaus ateinan čioj Greater 1
to 1 V'ar Fund’o kampanijoj.

i am reikes pinigų.

Šypseną ir
ant. Ji yra
dilba prie
organizaston Uni

Pinigų ką jus turėtu meL dabar tau
pyt perkant Karo Bonus ir dedant j
bankus.
Tai kaip gi? Ar galėtum šiandien
pasakyti kareiviui j akis: “Aš atlie
ku savo pareigą?”

RANTS MUŠT REPORT
FOR INDUCTION.
(Seiective Service.)

Approximately 1,000 reMassachusetts
gistiants i
nevr listed a- delinquents
undtr the Seiective Service
Lavv v.ill be classified m
1-A. regardiess of their dependenc\ oi occupational
>tuiu-. and oideied to lepo, t
for induetion by their loeal
board? under nevv and dras
tie regulations vvhich go into
eftect on N’ovember lst. to-

cnt official ret ..pe to an absolute minimu and it will
be our poličy make available piomptly lor Service in 1
tthe armed fore- s, or for pto?
secution,
eve:
registram.
age? 18 throu ;h 44, who
knowingly bet mes a delin-l
quent.”
The State Director said
that instiuctior.s have been ce. This. ho\vever. does not
?ent to all loeal boards bv relieve men in this age
National and State Head- ^oup of their responsibiii_____ „
____________
___ their delinouailers
expiaining
in dėtai!- į tv of clearing
the procedūros to be follovv-. quencv with the loeal board
ed after Novem ber lst. Re-, nor does it vvaive the prob

of Massachusetts

Dariaus legijonierių posto
moterų skyrius šią subatą
turės Hallo\veen vakarėli
savo name. 265 C st. Pra
džia T :30 valandą vakaro.
Bus muziko.-; ir kitokių pasi
linksminimų. Kviečia visus.
Įžanga nemokama.
Komiteto vardu, M. R.

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Kliubą? rengia Hallo
vveen parę spalio 31 d., 5
valandą vakare. Emery Hali,
1436 Dorchester Avenue,
Dorchester. Mass. Užnavatniausius kostiumu? bus ski
riamos dovanos. Bus muzi
kos, dainų ir gardžių užkan
džių. Kviečiame atsilankyti
Vėliausios žinios iš Mask visus, senus ir jaunus, ir kar
vos sako, kad Dniepro pa tu linksmai praleisti vakarą.
Komisija.
upiu. Kijevo šiaurėj, siauč’a Įžanga pigi.
baisiai kruvino? kovos.

»

| tokia:
1. Muzika.
2. Dainininkė Ruth Gitzus
iš Bedfordo, Emmai Gitzus
akompanuojant.
3. Pasaka apie Magdutę.
Prašom parašyti atvirutėj
-avo Įspūdžius ir prisiųsti
šiuo adresu: WORL, Lith
uanian Program. 216 Tre
mont st., Boston. Mass.
S. Minkus.

Tol. ŠOU

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
Ofiso valandosNno 9 ryto iki 7
Seredomis:
Nnn 9 rvto iki t? diena.
BROADWAY.

BOSTON

M ASS.

Tel. TRObridge 6.380

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais;
nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp Inman st. arti Central skv.
CAMBRIDGE. MASS.

Boston Edison Company sako
...visados trauk suimant patį jung
tuką. Niekad netrauk už vielos.

Šią savaitę Bostone reikia
registruotis 4-tai racijų
knygelei gauti.

Boston Edison Company

S. BARASEVIČIUS
IR SUNUS
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadwav

Visos pastangos yra daromos, kad lūsų dyleris
užtektinai turėtų

NE

eikvokit elektrn

SO. BOSTON. M ASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Avė.
Tel. COLumhia 2537

Mu*; vnfctGA r»fina ■reikvou b«

PICKWICK
"ALE that ij ALE"

Malonėkite ko-opezuoti su juomi— užsisakykite kvor>
tomis mažomis kiekybėmis, kad jis galėtų aptarnauti
didžiausi klijantų skaičių.
HAf-rtNROf-fcR k Co., )>»... »o«»un, mau.

f

BkėWE*>

SlNCE 1870

ii ; met tonai lapyti kurą. traarporta-

Karui U

CŲ4. žrw)ių

p

ir

VirA Ui reuoCngs

elektra, paesminunui.
B^ton EHieon Company

šb-te Tartnn Txnpj-mo ▼»ja> ir pnį©

ko-«peroo(i

orto krnCo*

•ertą d.irjt tą patį.

VARTOKIT kielė reikia'- >
y BE REIKALO >rfvartowt

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI.
(Insured
Movers»
Perkrau.«tom
čia pat ir į to
Įima n *ieta«
Saugi prieUcra, kaina [.n-in»m»
226 BRO A DW A Y
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Besun <Cl3

pilka

:

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

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

TEL. ŠOU 2712

Dr.

J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Akię, Vidurių Ligi,
Ausy, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
K-RAY Aparatą.
Pritaiko Akinius.
VALAN'DOS: nuo 2-4 nao 7-8

OPTOMETRISTAS

SO.

Pereitos subato- vakarą
policija sugavo jauną auto
mobilių vagi iš South Bosto
no. Ji? pavogė automobili'
Bostone, ant Essex streeto.
Kai policija ji užklupo, jis
leidosi per South Bostoną
80 mylių greičiu ir ant Old
Colony bulvaro apdaužė
daug automobilių. Policija
nusivijo iį iki Fields Corner.
Dorchestery, kur jis iššoko
iš automobiliaus ir mėgino
pasislėpti, bet buvo sugau
tas.

1*01

n

nu

da tik $50 į mėnesį, o įneigų $275 per
mėnesį. Norėdami daugiau informa
cijų, kreipkitės:
M. Rosiant,
56 Portsmouth st., Cambridge.

417

SKtWtu B T

Hallovveen Vakaras.

Rengia Ha.ioween pare.

rate negligence or deliberate linquent such registram will place designated will result
evasion on the part of any immediately be placed in in immediate action by the
registrant,’’ Colonel said. Class 1-A and an order to re- loeal board in reporting him
‘-Men in the armed forces, port for induetion will be to the United States Distmen -n war produetion and mailed to the delinųuent’s riet Attorney for proseci;
in support of the vvar effort. lašt knovvn address. if he is tion without further notice.
Įf-_____________
i. D
„„J__
inCluding men iii agi'icultul'v bėtwccii tne HgeS of 18 and
IVuniuai
y? emi
I\cnuu5
and fathers \vho are soon to 38. Men betvveen the ages
Dorchestery, vienam asmeniui, be
Radijo programa.
j skirtumo vyrui ar moterei. arba ir
be indueted into the armed of 38 and 45 will not receive
porai. Kambarys didelis ir saulėtas.
Lietuvių Radijo Korpora ' Transportacija
forces. iook to Seiective Sei- an order to report for indueį darbą paranki. Gali
cijos
programa
duodama
iš
ma pamatyt bile laiku. 40 King st.,
vice to see to it that no men tion will be placed in Class
Dorchester, Mass.
(44)
shirk? h i responsibilities 1-A (H), sinc-e by Executive^PL stoties, 950 kilocikParsiduoda Roorrdng House
vvhen rne
the need for man- Order
Order regi?trant?
registrant? between -- .
...
Sekanti sekmadieni, spa
Biznis.
į’0"'6?' ‘t-50
In fai™T the
38
i lio 31 diena nuo 9 -30 iki Pigiai parsiduoda
18 kambarių ga
to the foregoing men who exempt from mUitary senu-; į
pn“^a bus ru apšildomas Rooming
House. Ken-

South Bostone pagavo
automobiliaus vagi.

Registruojamasi tose pat
mokyklose, kuriose buvo ir
kitos registracijos daromos.
Registracija eina abėcėlės
tvarka. Panedėli registravo
si žmonės su pavardėmis į
nuo A iki E: utarninke—;
nuo F iki L: seredoj—nuo
M iki R: ketverge—nuo S
iki Z.
i
Mokyklos atsidaro 9 va
landą įyto o užsidaro 5 va
landą popiet
Massachusetts gubernato
rius Saltonstall su policijos
viršininku Timilčiu nutarė
išnaikinti Kf»stoDe chuliga
ruzma.

MUTUAL
SAVINGS BANKS

1090 DLIQUENT REGIST- are deing thei: art. we have

534. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ. Room 22
BOSTON. Telef. Fafayette 2371
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

-

Dr.

Leo J. Podder

Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permaint)
moterų. Moterų ir Vyrų ligaa
Kraujo ir (Idos Ligaa.
Valandos: nuo 10 iki 12 dien*
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakara
180 HUNTINGTON AVĖ.
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

Tel. 28624

Gyv. 81182

DrJoseph A Gaidis
OPTOMETRISTAS
va ardnp 9 iki 12
nno 2 iki B.
nuo 7 iki B.
iki lt
ir .-uritarus.
AKIŲ DAKTARAS
f
Dtaiso defektuotas atia ir tinka- i
•nu laiku sugražinu šviesą. Uag
-aminuoju ir priskiriu akiniua.

9

114 Summer Street,
LAVYRENCE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
414 W. BR0ADWAY
SOUTII BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948

Re*.
37 ORIOLE STREET
West Roibury Mass.
Tel. Parkwsy ,233-W

