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Jau 50,000 Amerikiečių 
Antroj Pusėj Reino

MŪSIŠKIŲ VIKRUMAS orlaivių, kurie galėtų tiltus
STEBINA VOKIEČIUS 

‘Nepereinamoji” upė buvo

ardy'i. Vokiečiai gi turi ge
riausią pasauly artileriią ir. 
turi orlaivių. Bet nežiurin. 

uždengta dūmais ir peršok-i to, amerikiečiai Reiną per
ta i kelias valandas ėjo. Tuo tikslu mūsiškiai

--------  [ orlaiviai buvc uždengę tą j
Pereitą savaitę mes ra- upę dirbtinais durnais, o 

šėm, kad amerikiečiai vie- į artilęrija ir orlaiviai smar- 
tomis jau pasiekė Reiną, kiai i antrą pusę šaudė ir 
bet sakėm, kati persikelti mėtė bombas. Per durnus ir 
1 er tą upę bus nelengva, sprogstančias bombas vo- 
nes ji labai plati ir dabarti- kiečiai negalėjo artyn nrie 
niu laiku patvinus. Mes ta- upės prieiti ir nežinojo, kad 
čiau neabe’ojom. kad ame- amerikiečiai tiesia per ją 
rikiečiai persikels. rontoninius tiltus. Sakoma.

Ir kai šis “Keleivis” eina kad per naktį buvo nutiesti 
spaudom žinios sako, kacl du tokie tiltai.
50,000 amerikiečių armija Be to, amerikiečiams pa
jau atakuoja vokiečius ant- vyko paimti nesunaikintą 
roj pusėj Reino. j vieną vokiečių tiltą. Tai bu-

Patys vokiečiai netikėjo, vo Liudendcrfo tiltas. Sa- 
kad per tą upę butų galima koma, kad vienas vokiečių 
taip greitai persikelti. Tie- karininkas, kuriam buvo 
sa, senovėj per ją yra per- pavesta tą tiltą susprogdin- 
sikėlęs romėnų cezaris su ti, suvertė dinamitą Į upę. 
savo armijomis, bet tuomet, o pats nusišovė. Jis pada- 
nebuvo nei artilerijos, nei ręs tai tyčia, kad pagelbė

jus amerikiečiamš. Mūsiš
kiai tuo pasinaudojo ir tuo
jau tą tiltą paėmė į savo 
rankas. Vokiečiai paskui 
atsiuntė bombanešius. kad 
jį subombarduoti, bot mu= 
siškiai orlaiviai priešo lėk
tuvus prie tilto neprileido. 
Tuomet vokiečiai pradėjo 
bombarduoti tą tiltą iš ka- 
nuoliu, bet jau tūkstančiai 
amerikiečių su tankais bu
vo antroj Reino pusėj. Keli 
nacių artilerijos šoviniai 
pataikė Į Luderdorfo tiltą, 
tačiau kol kas tas tiltas dar 
stovi.

Vėliausios žinios sako, 
kad persikėlę per Reiną a- 
merikiečiai paėmė antroi jo 
pusėj jau 23 vokiečių mies
tus ir miestelius, tarp jų ir 
Remageno miestą, kur sto
vi Ludendorfo tiltas.

Dalvku žinovai sako. kadofc —
Ludendorfo tilto paėmimas 
sutrumpinsiąs karą gal ko
kiais dviem ar trim mėne
siais.

VOKIEČIAI SUMIŠTI NAMIE

Čia vaizdelis Holštumo miesto, kuri užėmė amerik iečių kariuomenė. Paimti 
nelaisvėn vokiečių kareiviai stovi pakeltcmb ranko mis. o pro juos eina nusi
gandusios jų moterys. Jie niekad to nesitikėjo.

KELEIVIS
UTHUANIAN WEEKLT

Represents over 75,000 Litha 
New Engianti, and about 1,000,HO

ia ths United States

TUE BEST ADVERTISING 
51 EDI U M

Advertising Kates 
on Application

KELEIVIS 
636 Broadway, So. Boston 27,

Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXXIX

‘Težlunga Visa Vakarų 
Europos Civilizacija!'

nierium,” kurio pareiga ė- 
santi naikinti Vokietijos 
miestus, fabrikus, geležinke-

-------- liūs, tiltus, žodžiu, naikinti
j Sake, tegul priešams lieka viską, kas tik turi kokios 

tik žiurkės, ligos ir mirtis vertės, kad alijantams ne-
--------  butų kuo pasinaudoti. Jei-

Požemio keliais Stocknol- g u kitokiu budu nebūtų ga- 
me gauta iš Vokietijos ži- Įima ko sunaikinti, tai pa- 
nių, jog Hitleris jau prisi-'vartoti orlaivius, 
pažinęs nacių erštams, kad Kalbėdamas apie Jaltos 

į jo karas pralaimėtas. Šitą. konferenciją, Rooseveltą, 
jis pareiškė atsakomin.gų Cburchillą ir Staliną Hitle- 
nacių mitinge, kur dalyvavę ris pavadinęs “trimi di- 
apie 30 reichsleiterių ir gau- džiausiais banditais,” kurie 

meškino

HITLERIS KETINA SU
NAIKINTI VISĄ VO

KIETIJA

išgelbėtileiterių
Jis jiems teisinosi pralai- 

i mėjęs šitą karą dėl to, kad 
! jo *‘ašies” talkininkai ji ap- 
gavę. Japonai buvę jam kaili,” pasakęs 
prižadėję užpulti Rusiją tą “bet griuvėsius.

Ar Churchūl trauk
sis iš savo vietos?

Londone pakorė 
Amerikos kareivį

--------- į Lėktuvais grąžinta 500,000
Korimo metu moterys ruo- sužeistų ar sergančių 
ii protesto demonstraciją kareiviu

AMERIKA JAU NETEKO 
823,632 KAREIVIU

Londono kalėjime perei- Karo departamentas pra-

Žvėriški japonų 
darbai Maniloj

Jie žudė ir gyvus degino 
nieku nenusikaltusius 

žmones

nutarę 
kailį.

“Tačiau eidami per Vo- 
jie ras ne meškino 

Hitleris, 
akmenų

pačią diena, kai jis apskelbs krūvas, žiurkes, ligas, badą
lai karą. Jis Rusiją užpuo
lęs, bet japonai savo priža- 

j do neišpildė. Tai buvusi

ir įnirtį. Musų šventa parei
ga yra nepalikti bolševi
kams, žydams ir plutokra,-

Į “didžiausia išdavystė pa-į tams nieko daugiau, kaip 
šaulio istorijoj.” Ir jis ta- tik mirtį... lai žlunga visa 

vakani civilizacija.”

Eina gandai, kad jo vietą 
užimsiąs Eden

Scripps-Hovvard laikraš
čių trusto bendradarbis 
Danton Walker praneša, 
kad apie šių metų pabaigą; 
Anglijos ministru kabinete1 
galima laukt stambių at-| 
mainų. Iš premjero vietos 
pasitrauksiąs Winston Chur 
chill, dabartinis Anglijos 
premjeras. Jo vieta teksian- 
ti užsienio reikalų ministrui 
Eden’ui.

Churchill jau esąs nusi
statęs trauktis iš savo vie
tos. Priežastis ta, kad juo 
toliau, tuo mažiau jis gali 
susitart net su konservato
riais. Pastarieji aštriai kri- 
tiukoja jo politiką.

Pas darbiečius taipgi y- 
ra daugiau nepasitenkinimo 
Cburchillo politika. Jei Dar
bo Partija d a palaiko Chur- 
chillą. tai ne dėl to, kad 
norėtų jį palaikyti, bet kad 
reikia.

VOKIEČIAI NETEKO 50 
GENEROLŲ VAKARŲ 

FRONTUOSE

VOKIETIJOS MIESTAI, 
TIK LAUŽAI

Alijantai jau turi daugiau 
kaip milioną belaisvių

Iš Paiyžiaus pranešama, 
kad Vakarų Frontuose, kur 
kariauja amerikiečiai ir 
anglai, vokiečių armija ne
teko jau 50 savo generolų. 
18 jų buvo užmušta, o 32 
paimti nelaisvėn.

to ketvirtadienio rytą buvo neša, kad iki vasario 28 d. New Yorko dienraštis, 
pakartas Amerikos parašiu- įvairiuose karo frontuose “Tribūne” paskelbė šiurpią' 
tininkas Kari Gustav Hul- Amerika neteko 823,632 žinią iš Maniios. Praneš- 
ten, vokiečių kilmės žmo- kareivių — užmuštų, sužeis- mas sako, kad Maniloj ja- 
gus, kurio motina gyvena tų. be žinios dingusių ir pa- ponai atliko žvėrišką darbą. 
Cambridge mieste, šalia tekusių į priešų nelaisvę. Kada amerikonai pradėjo;
Bostono. Armijos nuostoliai via atakuoti miestą, tai senosiosI

Korimo metu prie kalėji- sekami: 142,285 užmušti, miesto dalies forte japonai 
mo buvo suruošta protesto 438,734 sužeisti. 91.237 be sumėsinėjo 2,500 ameriko- 
demonstracija. Ją suruošė žinios dingę ir 60.666 pate- nų ir filipinų belaisvių. Pe- 
moterys, mirties bausmės kę į priešų nelaisvę. ginkliai žmonės buvo vars-
priešininkės. Laivyno nuostoliai tokie: tomi durtuvais ir da gy-

34.513 užmuštų. 41,209 su- vi deginami, apipilant juos 
žeisti, 10.681 be žinios din- gazolinu.
gūsių ir 4.317 patekę Į prie- Nevv Yorko dienraštis ša
šų nelaisvę. : ko, kad yra žmonių, kurie

Europoje šiandien eina tą skerdynę matė ir greitu

Hulten buvo pasmerktas 
ir pakaitas už vežiko nužu
dymą Londone, žmogžu
dystė atlikta plėšimo tikslu. 
Užpuolime dalyvavo ir vie
na Londono kabaretų šoki-! dideli mūšiai. Aiškus daly-
kė, kuri taip pat buvo pa 
smerkta mirti, bet vidaus 
reikalų ministras Morrison 
jos bausmę pakeitė kalėji
mu iki gyvos galvos.

SOVIETIŠKOS KAINOS 
LIETUVOJE

kas. kad Amerikos nuosto
liai šiandien yra padidėję.

Beje. šio karo metu lėk
tuvai lošia svarbią rolę. Ka
ro departamentas sako, kad 
iš įvairių karo frontų lėk
tuvais išvežta daugiau kaip 
pusė miliono sužeistų ir 
sergančių kareivių. Dauge
lis tų kareivių butų mirę, 
jei ne skubi pagalba, kurios 
jiems suteikė lėktuvai.

- LIETUVIAI SUŽEISTI 
KARO FRONTUOSE

pęs tos išdavystės auka.
Šitame mitinge Hitleris

pareiškęs, kad Vokietija per 
šį karą netekusi jau 12,500,- 
000 kareivių, skaitant už
muštuosius, sužeistuosius ir
nelaisvėn patekusius. i Berlynas šiandien yra pa-

Kadangi nacių padėtis; našus į dideli laužą, kur 
riogso krūvos nuodėgulių ir 
plytų. Kada rusų armija 
pralaužė vokiečių frontą, 
milionai žmonių bėgo iš ry
tų V’okietijos į vakarus. Da
lis tų žmonių pasiekė Ber
lyną, bet ir čia jie nerado 
pastogės.

Padėtis Berlyne dabar e- 
santi tiesiog nepakenčiama. 
Žmonės nusiminė ir alkani.

dabar yra jau be vilties, tai 
Hitleris paskyręs Gestapo

AMERIKIEČIAI JAU 
MINDANAO SALOJ

Berlyne laukiama 
maisto

Mindanao yra antra di
džiausia Filipinų sala. Per
eita subatą amerikiečiai jauį_., , . „ ....
išlipo ir tenai. Išlipę jie už-' Tik kieta gestapininko kum- 
klupo japonus netikėtai iri“9s 1UOS su.aiko nuo nau-

tą SKerciynę mare n greitu - /amboangos mie<ti'^u- Bet vistiek, Berlyne ga- aiku .ne bus pasaukti duot /^mboangos miertąj lima lauRti maišt0 na.
liudymus.

Nacių Vokietijos miestai 
šiandien yra virtę tik krū
vomis laužų — nuodėgulių 
ir plytų. Pastruoju laiku 
tūkstančiai karo lėktuvų 
kasdieną bombarduoja Vo
kietijos miestus, ypač Ber
lyną. .

Amerikos armija jau yra 
užėmusi ketvirtą didžiausi 
Vokietijos miestą Cologne 
arba Koelną. Ir jis griuvė
siuose. Kažin kaip išliko tik 
garsioji Koelno katedra.

Iki šiol į alijantų rankas 
pateko daugiau kaip milio- 
nas priešo kareivių. Didžiu
mą jų suėmė amerikonai.

Nuo to laiko, kada buvo 
pradėta laužyti garsioji 
Zigfrydo linija, alijantai su
ėmė virš 100.000 vokiečių.

ITALIJOS NACIAI 
STIPRĖJA

Iš Romos pranešama, kad 
nacių atsparumas Italijoje 
darosi vis stipresnis. Iš vis
ko esą matyt, kad jie ne
ketina iš Italijos trauktis. 
Galimas daiktas, kad jiems 
daug padeda Mussolinio 
fašistai.

SIŪLO MOKYKLOMS 
LENKŲ KALBĄ .

Massachusetts legislatu- 
roj atstovas Skladzien (len
kas) įnešė bilių, kad šios 
valstijos viešose mokyklose 
butų dėstoma lenkų kalba, 
jei bus mokinių, kurie to 
pageidaus. Bilius da nepri
imtas.

Patys bolševikai skelbia 
savo laikraščiuose, kad Lie
tuvoje dabar be “korčiu
kės” negalima nei juodos 
duonos nusipirkti. Ir juoda 
duona Kaune kainuoja 85 
kapeikas už kilogramą. O 
caro laikais svaras juodos 
duonos kainuodavo tik
kapeikas. Mūsiškiai komu
nistai Amerikoje labai py
ko. kuomet jų Bimbai per 
prakalbas South Bostone 
buvo paaukota špyga kaip 
“Stalino rublis.” Bet dabar 
jie parode, kad Stalino rub
lis nevertas nei špygos, jėi- 
gu už kilogramą duonos 
reikia mokėti 85 kapeikas.

MIŠIOS UŽ ŠLIUPO 
DŪŠIĄ?

Viename sužeistųjų sąra- 
° še, kuių Karo Departamen

tas paskelbė pereitą savai
tę. yra šios lietuvių pavar
dės:

Pranas Markūnas, kurio 
šeimyna gyvena South Bos
tone. 119 G St.

Stasys Palaima. 82 Tre- 
mont St., Cambridge, Mass.

Vladas Paulauskas, iš 
Worcesterio.

Adomas Šimkevičius, 
Brocktono.

Chicagos laikraščiai pra
neša, kad tūli “veikėjai” te
nai susitarę ir užpirkę šv. 
Jurgio bažnyčioj mišias už 
D-ro Jono Šliupo dūšią. Mi
šios busiančios birželio 21 
dieną.

Jeigu Šliupas galėtų apie 
tai sužinoti, jis grabe gulė-

NEPATAISOMI KRI
MINALISTAI

iš

Arkansas valstijoj buvo 
sugauti du naciai karo be
laisviai prie sal i :ažo. J 35 
automobilių padangas jie 
privarė vinių. Mat. jie bu
vo pristatyti prie fanspor- 
tacijos darbo. Dabar jie 
bus atiduoti karo teismui.

pajūry. Orlaivių laukas ne- 1,ma uiukli maisto pnes
toli to miesto taipgi buvo! cnl rez”Pą- .v . . ,

Per visą japonu o-! Suvaldymui maistininkų 

Hitleris yra paskyręs bucerj 
generolą Rehmeri.

Berlyne vis dažniau kar
tojasi gandai, kad tą miestą

paimtas. Fer visą japonų o-Į 
kupacijos laiką šitoj saloj 
veikė gerai organizuoti a- 
merikiečių ir filipiniečių 

Ši panedėlį į San Fran- partizanai, kurie dabar

ATVEŽĖ 270 IŠLAISVIN
TŲ AMERIKIEČIŲ

eisco atėjo laivas su Ame 
rikos kareiviais, kurie išbu 
vo 3 metus japonų nelais
vėj. Jie buvo išlaisvinti šio
mis dienomis, kai generolo 
MacArthuro spėkos iš nau
jo užėmė Filipinus. Išlipu
sius iš laivo buvusius be
laisvius žmonės mėtė gėlė
mis. Ju buvo 270.

daug padeda išlipusiai ar
mijai.

ATMETĖ KOMUNISTŲ 
AUKĄ

Jie buvo paaukavę $5,603 
VVillkies paminklui

RUSAI PAĖMĖ 
KIUSTRINĄ

Londono žiniomis, ši pa
nedėlį rusai paėmė Kiustri- 
no miestą Vokietijoj, prie 
Oderio upės. Iš miesto esą 
likę tik griuvėsiai. Nuo

Norėdami pasirodyt 
merikonams, kad jie “geri 
patriotai,” komunistai pa
aukavo $5,000 republikono 
VVillkies paminklui, kuris 
bus pastatytas Laisvės Rū
mų formoj. Paminklo komi 
tetas tačiau nutarė šitą ko
munistų auką atmesti, nes 
nenorėjo kad l aisvės Rū
mai butų sutepti Maskvos

Kiustrino iki Berlyno via agentų propaganda.
08 mylios. Pnes karą Kius- ištiesu ta propaganda ne- 
tnne buvo 22,000 gyvento- ‘ J
ju.

AR NUMUŠ DOLERIO 
VERTĘ?

Nevv Yorko bankininkų 
rateliuose eina gandai, kad 
vyriausybė da kartą mu- 
šianti dolerio vertę. Skai
tant aukso pagrindu, šiąn 
dien musų doleris yra vel
tas 40 centu. Neuži

ron
Čia komunistai ren

ka aukas, kad palaikyti par
tijos organą “VVorkerį, ’ o 
čia aukoja $5.000 republi- 
kono paminklui! Kai kas 
spėja, kad čia veikė pačios 
Maskvos ranka.

graži. 
11-

30,000 SILPNAPROČIŲ
Bostono laikraščiai iškėlė 

aikštėn faktą, kad Massa-

greičiau pasieks amerikonai 
ir anglai, negu nišai.

LENKIJOJ VYKDOMA 
TOTALITARINE ŽEMES 

REFORMA

I>ondone gauta žinia, kad 
Lenkijoj komunistai pradė- 

a" jo vykinti savo totalitarinę 
žemės reformą. Tuo tikslu 
jie įsteigė vadinamą “vals
tiečių savigalbą.” kuri kiek
vienam kaime turi savo sky
rių. J tą skyrių yra verčia
mi dėtis visi ūkininkai. Jei 
kuris ukninkas atsisako dė
tis, komunistinė “darbinin
kų partija” konfiskuoja vi
są jo ūkį. ,

Bandė tokią pat “refor
mą” vykinti ir naciai, tik 
netaip griežtai. Ir naciai ne
reikalavo iš ukininkų-tokių 
aukštų maisto kvotų, kokių 
reikalauja bolševikai. Jeigu 
žemės ūkio bolševizacija 
nebus kokiu nors budu su
laikyta, tai I>enkiją ištiks 
toks pat badas, kokį kenčia 
Rusijos žmonės.

Karo Departamentas sa- 
i yra ver- chusetts prieglaudose yra ko, kad pasibaigus kar- i su 
žilgo jisai 30,000 silpnapročių, kurių Vokietija, i’ Amerikos ar

damas atsuktų užpakalį Į Jie vadinasi Heinz ir Hein-'busiąs vertas tik 25 aukso užlaikymui reikia apie $20.- 
tuos “veikėjus.” uich Widemann i centų. 600,000 per metu

mijos bus paleidžiama kas 
mėnesį po 200,000 vyrų.

1



Mntras Puslapis

APŽVALGA i
NEREIKALINGOS

AŠAROS
ŠV. KAZIMIERAS IŠGEL

BĖSIĄS LIETUVĄ

Kovo 3 d. laidoje “Drau
gas” rašo apie sunkią Lie
tuvos padėti ir išveda, kad 
musų tautą gali išgelbėti... 
šventas Kazimieras.

Tik pasiklausykit:
"Silpnesnio tikėjimo lietuviai, 

matydany Lietuvą tokiame 
tragingame padėjime, dažnai 
suabejoja ir i beviltiškumą i- 
puola. Ir. ištikro, šiandien rei- 
k'a gilaus tikėjmo žmonių, 
kurie tikėtų greitam Lietuvos

PAT praneša, kad r ido- 
niškis “Dziennik Polsk. iš
spausdinęs straipsni, kur 
tarp kitko e~ą pasakyta:

"Krymo konferencijos pareiš
kimas trenkė į lenkų tautą 
kaip perkūnas- Tarne pareiški
me lenkų liaudie mato, kad 
Didžioji Trejybė stengiasi le
galizuoti prieš Lenkiją varto
jamą smurtą. Pareiškimas, 
kad taip vadinamoji ‘laikinoji 
valdžia,’ atseit ‘LiubVino komi
tetas,’ turės būt praplėstas.! prisikėlimui. Ir džiugu yra 
nieko nedžiugina, nes valdžios! konstatuoti, kad tokių lietu-; 
sąstatas turės prigulėti nuo vių yra dauguma- Giliai tikė- 
Maskvos, Molotovui dalyvau- kėdami i Lietuvos prisčkėlimą, 
jant...” jie dės visas fiziškai galimas

Čia, žinoma, lenkų verks-, pastangas ginti jos teises 
mas yra suprantamas. Bet; tarptautinės kovos arenoje, jie 
toliau “Dziennik Polski” ra-i šauksis savo tautos globėjo šv. 
šo: Kazimpero pagalbos.’’

'“Palikimas Vilniaus ir Lvovo!
Rusijos if.bose yra perdaug r Kas . buvo tas ‘šventas ’ 
lenkų tautai skaudus, kad ga- Kazimieras?
Įima Putu ’> m tikėti.” T«J buvo nedakepęs len

kų karaliuKŠtis, gimęs Kro- 
Tiesa, kad Lvovas nėra ir kuvoj 1427-tais metais, o

KELEIVIS, sg BOSTON.

“TARYBINĖJ ” LIETUVOJ

“Tarybinė valdžia" Lietuvoje nacionalizuoja pri
vatinę nuosavybę.

niekad nebuvo Sovietų Ru
sijos miestas. Ir jis jai visai

ruręs Gardine 
metais.

1492-rais

nepriklauso .Bet kai dėl Vii-! Lenkų “Wielka Encyklo- 
niaus, tai lenkai lieja savo pedya Powszechna” sako, 
ašaras visai be reikalo. Vii- i kad į šį pasaulį Kazimieras 
nius yra lietuvių tautos ži- atėjęs “nepaprastose sąly- 
dinys, jų kultūros lopšinė, gose.” nes jo motina, kara-
jų sostinė, ir lenkai nieko 
prie jo neturi.

Dėl Vilniaus likimo turi

lienė Zofija, atsidavusi ••pa
kampių meilei” (oddawala 
się pakątnym milostkom),

sielotis ne lenkai, bet lietu-i ir kad Kazimieras buvęs tos 
viai. “pakampių meilės vaisius.”

“Dziennik Polski” lemen-
tuoja ir dėl poterių. Girdi, ^31P.. neteisėtas vaikas. 
Liublino katalikų universi- 'matyt, Jis buvo labai neken- 
tetas jau paverstas valsty- Siamas ir persekiojamas, 
bės universitetu ir teologi- ^1S nebuvo išmokintas net 
jos skyrius jame visai už- skaityt ir protiškai buvo la-
darytas. Priesaika, kurią su
deda “laikinosios valdžios

bai neišsivystęs. Norėdami 
jo nusikratyti, lenkai išsiun

ministerĮar visai aplenkiau- tė ji ilniun. Bet niekas iš 
ti religinę formulę. j° ir J1S mirė Pa*

Čia irgi nėra ko verkti. 'aise 1U-
Poteriais ir teologija lenkų Ir štai, “Draugas” šian- 
tauta soti nebus. Tegul ge- dien rašo, kad tas Kazimie- 
riau mokinasi, kaip duonos ras, “pakampių meilės vai- 
pasigaminti, o ne poterius sius,” miręs jau apie 450 
kalbėti. , metų atgal, gali “išgelbėti”

----------------- Lietuvą.
STALINO ARITMETIKA Skaitant šitokią nesąmo

nę galima padaryti tiktai
‘Sandara” rašo: vieną išvadą—“Draugo” e-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

V. Babrauskienei.— Mai
kio tėvas labai dėkingas 
tamstai už pinigėlius ir už 
įiažų laišką.

San rrancisco žvalgui.—1
Tamsta įvardini asmenis ir 
statai juos diskredituojan-
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Going, going—gone! lavintis.
Pensijos jam nepavydim. 

Bet kyla vienas klausimas. 
Sovietų vyriausybė duos

---------------  ---- -------------- . ! pensiją Jovarui — kodėl ji
visa tai yra tiesa, l>et tams-!Ja- Sakoma, kad vokiečiai Įčų-ėmė j Sibyro tundras 
ta savo vardo ir pavardės savo liniją buvo da geriau daug ir gerai išmokslintų 
nepasirašai, palikdamas vi- įrengę, negu francuzai sa- žmonių?
rą atsakomybę redakcijai. va.j^ Mažino (Maginot) h- Jovaras bus “lauratas,” o 
Tekių raštų mes negalime niją, bet— gabesni už ji—tremtiniai,

įtalpinti. Zigfrydo linijos jau nė- »paj farizejizmas, kokį
A. Baitulioniui. — Ačiū ra« J1 gone with the gajj parodyt tik bolševikai, 

už prenumerata. O kai dėl winds.
" ~ ‘ Mechanizuotas karas nu

gali visas kliūtis. Viskas ro
do, kad artinasi pradžia pa
baigos. Už savaitės ar kitos 
—daugiausia už mėnesio ai 
kito — bus parblokšta ru
dųjų barbarų Vokietija.

O kas bus po to, kada

Francuzijcs ir Belgijos
___ pasieniuose buvo garsioji

čion švieson. Gali" būt, kad i Zigfrydo (Siegfried) lini-

‘užpakalines kėdes,’ o dabar ei- Vadinat, komunistams y- 
na lauk ir Strauss. ra "geras reiškinys,“ kad
“Strauss buvo atkaklus. Jis Churchillas padeda jų Sta- 

netgi balsavo prieš premjerą linui pasiglemžti Lenkiją, o 
Lenkijos klausimu... hotentotams būna “geras

taksų, tai galit parašyt tak 
sų kolektoriui ir pranešti, 
kas buvo pamiršta. Arba 
galit tą nuošimtį pridėt prie 
savo pajamų kitais metais.

Žydo bernui. — Pasakai
tė apie kunigo jaučius ir žy
dą yra labai sena. Nespaus- 
dinsim.

Rumfordo koresponden 
tui. — Tamstos rašinėlio a- 
pie tris Jonus nedėjom, nes 
jis perdaug asmeniško* po
būdžio.

Well—jeigu tai tiesa?

Katalikų spauda labai 
nepalankiai atsiliepė apie 
Dr. Joną Šliupą. Ir Chica- 
ges “Draugas” ir kiti kata
likų laikraščiai pasakė, kad 
Dr. Jonas Šliupas “nieko

Vokietija bus sumušta? Ari ‘ teigi.31110 nesukūręs. . 
pasaulis turės pastovia tai-, z0-?1 spąUf*a nepalankiai 
ką ir ramybę? Kokio* liki- minėjo Šliupo kovas pnes 
mo susilauks musu tėvų bažnyčią.
kraštas Lietuva? * l šbuPas buvo laisvamanis.

Tai klausimai, kurie var- bet fitai ka sako Pittsburgho
------ ---------------------- UV4tlIWMHUO „„„„ G, j. Strimaičiui.— Ačiū gina ne tik lietuvį, bet kiek-! “Llguv°s .
"Reakcinis elementas Chur- reiškinys,” kuomet jų vadas,už straipsneli apie puo- vieną laisvojo pasaulio šalį- .duvo giraeti, Kaa į pa- 

chillo valdžioj daug ir jam pa- parvelka į savo palapinę j džiaus amatą; bet išrodo, ninką. »aig| ^mmo Dr J Sli^
čiam pasunkino. Matyt, jis SVPtima mnfc>ri kad nedaug kas galėtu iuo i jk pas buvo labai nusivylęs^tapagakos ryžosi griežtai elgtis.

"Tai geras reiškinys.”

nepaisyt jo.
svetimą moterį.

Šituo požiūriu, 
‘tarp jų nėra.

skirtumo

Eden Apie Liubliną
Anglija Liublino komunistų te man pridurti, kad kuo- 

nepripažįsta, jis sako met Churchill ir aš pama-
--------- tęme Maskvoje to komiteto

Kadangi Jaltos konferen- atstovus, jie padarė į mus 
cijoj buvo nutarta sudalyti visai prastą įspūdį. Parla-
Lenkijai naują vyriausybę, mentui nėra jokio reikalo 
praplečiant Liublino komu- bijotis, kad mes galėtume 
nistų sudarytąjį komitetą, tokius žmones pripažinti, 
tai daug kas įsivaizdavo, “Aš visai nesistebiu gir- 
kad Churchillas ir Roose- dėdamas, kaip čia šiandien 
veltas Jaltoje pripažinę tą man buvo sakyta, kad tas 
komitetą kaip teisėtą Len-j Liublino Komitetas per ra- 
kijos atstovybę. 'diią lieja upelius šmeižtų.

Bet pasirodo, kad taip = Aš žinau, ko tie žmones RO 
nėra. Štai ką apie Liublino ri. Jų tikslas yra išsilaikyti 
komunistų “valdžią” paša- toj pozicijoj, kurią jie da- 
kė Anglijos parlamente už- bar užima. Bet mes to ne- 
sienio reikalų ministeris A. norim ir Jaltos konferenci- 
Edenas: | ja nėra taip nutarusi.

“Ar kam patinka Liubli- “Iki šiol mes pripažįstam 
no Komitetas ar ne — man Lenkijos vyriausybę Lon- 
asmeniškai jis nepatinka— dene. ir tęsime tą pripaži- 
šiuo laiku jis yra tenai kaip nimą toliau, iki bus sudary- 
ir autoritetas, kuris atlieka ta nauja vyriausybė, jeigu 
rusų armijos reikalavimus, ji ištikrujų sudaryta bus, ir 
Mes nesam jokia prasme tą vien tik jeigu joje bus at- 
komitetą pripažinę (smar- stevaujami visi lenkų tau
kus plojimas) ir neketinam tos sluogsniai.” 
jį pripažinti. Jeigu taip, tai Maskvos

“Mes visai nemanom, kad agentams nėra ko džiūgau
tas Liublino Komitetas at- ti. o lenkų tautai nėra ko 

i stovauja Lenkiją ir. leiski- sielotis.

.... . . . . „ ditorialų rašytojas gavo šv.
“Nelab.,: sena, Štai.: a, pa- Kazimier0 ,‘bziką.”

skelbe, jog «’os žiemos ofen- __________
šyvoje rusai užmušė arba pa
ėmė nelais vėn 1.150,000, ne- NEŽINO, KAIP VERTIN- 
skaitant nuostoliu Poznoniuje. TI ŽELIGOVSKI 
Bendrai nuo pradžios sovietų-Į ----------
vokiečių karo. raudonoji ar- Londone lenkai yra gavę ___________________________ ___________________
mija peguldžiusi a-ba pagavu- žinių, kad buvęs jų Vilniaus ,r • j • . ’ r - 17 , 4’*
si 9,740,000 vokiečių kareivių., “didvyris” gen. Želigovskis ffamiūūSl Jungtines r ūlStljOS"Kadangi kiek . i»nam žuvu- esąs jau persimetęs bolševi-i -------------
šiam arba patekusiam i nelais- kų pusėn ir smerkiąs londo-i Šįmet be* didžiausi karo kitkam — apie 10 centų 
vę tenka trys sužeisti, tai pa- niškę lenkų valdžią. j produkcijos metai nuo dolerio,gal Stalino apekaitliavima. na- Londono lenkai prisipa- ---------
ciai rytų fronte turėjo 38,- žįsta, kad jie dabar nežiną,; 1942 .metais Jungtinės 
960,000 nuostolių. Tai begalo kaip tą savo “didvyrį” ver- Valstijos išleido 32 bilionai 

tinti — ar jį apskelbti kvis-nuostabi skaitlinė. 
"Pažiūrėkime kiek ji gali bū

ti teisinga. Prieš karą Vokie
tija turėjo 60 milionų gyven-j 
tojų. Prijungus kai kurias ma
žumas tas skaičius galėjo pa- 
didėt’ (iki 80 milionų.

lingu, ar bepročiu.

HOTENTOTO DORA

Apie laukinio hotentoto
‘Iš 41 80 milionų pusę, neaJdcrą, tur būt, bus jau gir-

dolerių tankų, laivų, kanuo- 
lių, karo lėktuvų ir kitų ka
ro pabūklų gamybai. Bet 
1943 metais šita suma pa
didėjo net iki 59 bilionų do
lerių.

Daugelis mano, kad per-

Penki Valdžios 
Pageidavimai

Šią savaitę federalė val
džia pageidauja iš savo pi
liečių penkių dalykų, bū
tent:

1. Prekybos laivynui rei
kia 18,000 laisniuotų juribejc.nai, sudarė moterys. Ki-.V1S1; Trumpai sugląu-Į nai buvo didžiausi karo pro-1 ninku Todėl vigi tokie ju. 

ti sako. iojr moterų Vokietijoj tokia: jei- dukcijoe metai, nes išleista!rininįai korie dabar nedir.

buvo daugiau negu pusė, bet kaimynas pavogs nuo daugiau kaip 63 bilionai ba prašomi tuoJau 
tai mažmožis. Todėl vyriikos!nP3?1?- »“ į08 n.«^°- dolenu. Bet Jeigu musij vy-!ant iainJ, neskaro frontams 
lytie, pasiliktu tik 40 milionų.!r3s pasielgimas; bet jeigu i nausjtbes planai bus praves- reikia gabcnti mai9tą ir ki. 
Bet prie jų priskaityti maža- ?« Pavogsiu jo moter), tai ti, tai s|met karo pabūklų tas reikmenis.

“us geras darbas. I gamybai bus išleista aau- 2. Rašant laiškus, adre-
Kaip tik tokios “doros”'f/y“ ka‘P 64 b,1,°na‘ d ^oti j“08 toiP «aIima ai*

i_____p„_ kiau.
3. Iki 15 kovo dienos pa-

mečiai ir senukai. Atėmus bus geras darbas, juos beliktų tik 20 milionų,sykiu su Hitleriu. Goeringu, jajkogj jr komunistai Himmleriu ir panašiai. , vyzdžiui, jie smerkia Miun- “Taigi, paėmus dabar Stah-|Cken^ fcur Chamberlainas no paskelbtus davinius išeitų,;gutiko paaukoti Hitleriui kad raudonoji armija fšmušė, Celtoslovaltiją; bet jie giria dusyk daugiau vokiečių karei- j jaltog konferenciją. kur vių, negu jų tikrenybėj buvo! Churchillas sutiko paaukoti 
ar galėjo būti.” Stalinui Lenkiją.

Tiek daug “išmušė.” iri štai‘ 5 kovo “Vilnies”
vis da negali užimti visos laidoj komunistas Andriulis
Latvijos. Pati Maskva skel- ’ 
bia. kad apie Liepoją lai
kosi dar apie 200,000 vokie

Daugiausia pinigų išlei
džiama lėktuvų gamybai — 
po 20 centų nuo kiekvieno 
dolerio. Antroj vietoj stovi
amunicijos gamyba, kuriai!83™ P3}3?138, . ... .... .
išleidžiama virš 10 centų!, j: Velykoms pirkti tiktai 
nuo dolerio. Laivų statybai • įutina! J^kabngus daiktus, 
vyriausybė išleidžia po 9'^?R kiekvienas doleris, įs- 
centus nuo kiekvieno dole- J1>t3R ceikalo, pnside- 
rio. Tankų ir motorinių ve-i<la pne infliacijos.

, žinių gamybai išleidžiamai Ka™1 labai stinga slau- 
6 centai nuo dolerio; komu-,-cnE Moterys ir merginos 
mkacijai 4 centai, kanuo-,Raudonaj| Kražių ir pasi'

daryti taksų raportus. Kas 
pernai uždirbo $500 ar 
daugiau, privalo raportuoti

čių.

IŠtH
l

?tiesų, įdomi ta Stalino 
aritmetika!

"Griuvus Chamberla.ino 
nisterijai, Churchillo kabine
te vistiek liko 4 ar 6 muni- 
cheriai. Vienas jų betgi jau 
mirė (Wood), kiti pasodinti f bams, maistui, patalpoms ir gelbėti.

kad nedaug kas galėtų juo 
pasinaudoti, todėl nutarėm 
nespausdinti.

Trumpai Apie Viską
Naujas Mass. gubernato

rius Tobin paskyrė Vytautą 
Mikelkevičių (Mikelk) iš

laisvamanių draugija (Eti
nės Kultūros Draugija) ir 
pradėjo nuo jos tolti ir ar
tėti prie katalikų. Jau per 
karą pasiekusios mus ži
nios sakė, kad Dr. J. Šliu-

Brooklyne gyvena viena 
palaido liežuvio moteriškė.
Nuolatos ir visados ji daro 
priekaištų Amerikos Lietu-
7-^ gnybai. Pereitos savai- buvo pra(jėjęs lankvti 
tęs ‘Vienybėje Ji sako.:^ngos fažnyįU ir gal
kad iš ALT veiklos “Lietu-

Hardvvicko į A d v i s o ry ^os bylai nebus naudos, bažnyčia.
mirė susitaikęs su katalikų

Board of the Department of 
Agriculture. Tai da pirmas 
lietuvis gauna tarnybą ag
rikultūros departamente. 
Vytautas Mikelkevičius yra 
da jaunas vyras, 27 metų 
amžiaus, baigęs Clark Uni
versitetą Wcrcestery ir gy
vena prie savo tėvo, kuris 
turi 400 akrų modemiką u- 
M. . .

Svplk’.nnm iunna lietuviM. Z ▼ > s* a a awv«a ■ _

gavus tokią gerą tarnybą.

Jei privatiniam bizniui 
butų leista pasidaryti dau
giau pelno ir investmentams 
butų garantuota apsauga, 
Amerikos pramonė galėtų 
priimti apie 8,000,000 dau-

Girdi, ir Rand School of 
Sočiai Science (Nevv Yor- Mes to nežinome ir taip 

nesakome. Bet jeigu taipkc) naudojasi LAIC infor- buv0 _ bus nesmJag5 šimu*; 
macijomis - tai bloga. la-lčiui ,jr kjtfems ku*ie piktu
bai bloga, nes—

“Rand School senai žino
ma, kaip komunistams sim-. Lenkų kvislingai darbe 
patizuojdnti įstaiga. Dėl to; 
netenka abejoti, pasiskai-į Amerikos lenkai turi sa- 
čius jų leidinius...” !v<? Andruli — nugrubnagį

Tai jums ir argumentas! į ęebert4. 1931-32 me- 
Jei kas nors pasinaudoja j la^ tarP.V^u?
Lietuvių Informacijos Cen-j5^ Tada jis buvo visiškai 
tro žiniomis — prapultis praganęs lenkus komunis- 
Lietuvai! itus ir “mokino“ lietuvius

Bet Tysliavienės “infor-' komunistus, kaip draskyti 
macijomis” dažniausia nau- 8370 organizaciją.

žodžiu palydėjo velioni.

dojasi komunistai ir ta mo
teriškė neprotestuoja. Išro
do todėl, kad jos “informa
cijos Lietuvai išganingos.

i
smetonizmą; nuo jo visai 
trumpas kelias į stalinizmą.

North Carclinos valstijoj Į Musų konferencija 
išsilaužė is kalėjimo 27 il
gamečiai kriminalistai ir Pereitą sekmadienį So. 
pasislėpė kalnuose. Bostone įvyko LSS šešto

--------  i Apskričio konferencija. Ji
Kainų tvarkytojas Ches-; padarė visą eilę naudingų 

ter Bovvles sako, kad apie tarimų. Jai teko išklausyti

giau darbininku, pasakė
General Motors’ pirminin-i Tysliava pasuko gaires 
kas Sloan.

vidurvasarį drapanų kainos 
busiančios numuštos apie 7 
procentus.

vieno pranešimo, dėl kurio 
nudžiugs visi musų organi-

Pasirodo, tas lenkų kvis- 
lingas da gyvas. Pruseika 
labai džiaugiasi, kad jis pa
rašęs brošiūrėlę “Nevv ro- 
land” ir ją platina — ne 
tarp lenkų, kurie jį veja iš 
savo butų, bet tarp ameri
konų.

Bill-Boleslavv Gebert yra 
triukšmaujantis mauras. Jo 
liežuvis atstoja žinojimą. 
Tokio “draugo” Pruseikai 
nepavydime. Ir jis nekiek 
toliau bėgęs.
Nebus “įtakos sferų”?

Padėkime Lietuvai 
Atgauti Laisvę

Remkime aukomis Ame
rikos Lietuvių Tarybą ir jos 
Informacijos Centrą, kuris 
skleidžia pasaulyje teisin
gas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tau
tos troškimus. Iškirpkite iš- 
nildę šį lapelį ir pasiųskite 
kartu su savo auka Ameri- 

Lietuvių Tarybos Cent- 
American Lithuanian 

Council, 1739 So. Halsted 
St., Chicago 8, III., U. S. A. 
Čekį arba Money Orderį ra
šykit Tarybos iždininko Mi
ko Vaidylos vardu.

žemiau pasirašęs (usi) siun
čia Amerikos Lietuvių Tarybai$.......auką paremti lietuviųtautos kovą už laisvę.

(parašas)

(adresas)

Dėkodami Tamstoms už 
kooperavimą, paliekame

Su pagarba,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas:
lėms apie 3 centus, o ru-jteirauti, kuo jos galėtų pa- L. Šimutis, Dr. P. Grigaitis,

0WI? M. Vaidyla.

___ __ _____ _____ _ _ Amerikos laikraštininkas
dėjimo pritarėjai. Už savai-1 Kdgar Ansel Movvrer sako, 
tės ar kitos tą pranešimą! prez- Roose veltas sulai- 
galėsim pakartoti visų “Ke-i k?s is
leivio” skaitytoju :

zacijos nariai ir musų ju-

Bet jau dabar galima pasa
kyti tiek:

Musų draugai sulauks 
malonios žinios, bet ji 
mums visiems uždės atsa
kingas pareigas. Reikės 
dirbti, nepaisant “senatvių” 
ir stokos laiko, kuo dauge
lis mūsiškių dažnai pasi
skundžia.

Bus darbo visiems, ir bus 
naudos visam musų judėji
mui. Tikiu, kad ir seni kau
lai turės pajaunėti.

Laukite tos žinios ir bu
kit pasiruošę naudingam 
darbui!
Kam pensija, kam Sibyras.

Įsibėgėjusius Churchillą
žiniai, b* Staliną. Kaip žinia, jie

Komunistų “Vilnis” pra
neša, kad 1905-8 metų ei
lininkas Jovaras (Jonas 
Krikščiūnas) gausiąs “so
vietinę pensiją” ir gryšiąs 
prie “literatinio darbo.”

Jovaras yra šiaulietis, be
rods, jau 65 metų amžiaus. 
Jis turėjo gabumį, bet ne
turėjo reikiamo išsilavini
mo. Nemanau, kad jis pa
darė didelio progreso. Jo
nas ūkininkavo, buvo ma
žažemis ir neturėjo progos

du buvo pasišovę dalintis į- 
takos sferomis ir — susipe
šė.

Jei tai butų tiesa, tai bu
tų gerai.

Mes betgi nelinkę tikėti, 
kad ypač Stalinas tenkinsis 
tuo. ką turi. Jis eina Hitle
rio keliu ir nori vis daugiau 
erdvės.

Tas “įtakos sferų” jieško- 
jimas gali nuvest prie nau
jo karo — jeigu Stalinas 
nesupras to paprasčiausio 
dalyko, būtent:

“Lebensraumas” pražudė 
hitlerizmą, “įtakų sferos” 
gali pražudyti ir staliniz
mą.
Pagyvensim ir matysim

Lietuvis žino posakį — 
“kalnas pagimdė peliukę.” 
Aš nenoriu būt pranašas, 
bet man regis, kad bus 
taip;

Smetoniška peliukė mė
gins pagimdyt kalną, ir ne 
bile kur, bet musų krašto 
sostinėje Washingtone, ir 
da šį mėnesį.

Pagyvensim ir matysim. 
Juokdariams bus darbo.

St Straadaa.

. k
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS Į

bausmę ir gavo įsakymą pa
tikrinti stabdžius.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
Brooltl

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Jynic
Šalp

iečiai ruošiasi ben- 
os Fondu paradui

Balandžio 1 New Yorke 
bus Šalpos Fondų bendras 
paradas, kuriame dalyvaus 
ir lietuviai. Musiškia gavo 
oficialų pakvietimą daly
vauti. Ruošos darbams va
dovauja BALF centras. Vi
sos Brooklyno lietuvių or
ganizacijos kviečiamos prie 
šio darbo. Dedama pastangų 
sudaryt lietuvių flotą.

Norintieji platesnių in
formacijų tegul kreipiasi į 
BALF centrą New Yorke, 
arba j jo drabužių sandelį, 
kuris randasi 101 Grand 
St., Brooklyne.

Pavaišino “misionierių” iš 
Chicagos

Į Brooklyną šiomis dieno
mis buvo atvykęs chicagie- 
tis adv. Antanas Olis. Lie
tuvių Tautininkų Kliube 
jam buvo suruošta vakarie
nė. ,

Olis ragino Brooklyno 
tautininkus “skaitlingai da 
lyvauti” Washingtono “mi
sijoje.” Viskas rodo, kad iš 
Brooklyno vyks tik pati 
“smetonėlė.” Net “draugas” 
Klinga mano, kad tas “nie
ko nemačys.” Girdi, “Lietu
va jau parduota.”

Dr. Aldona Šliupaitė, iždi
ninku kun. K. Paulionis, 
sekretorium Ona Valaitie
nė. Komiteto nariai yra šie: 
J. Laučka, O. Averka, J. 
Valaitis, I. Laučkienė, J. 
Averkienė, G. Zosytė, E. 
Karpiutė, O. šeputienė, E. 
Matulionytė, N. Stilsonienė, 
S. Subatienė, T. Kubilienė, 
O. Rimidienė.

Raudonojo Kryžiaus va
jus tęsis visą kovo mėnesį. 
Brooklyno lietuviai yra ra
ginami aukoti sulig išgalės. 
Aukų rinkėjai turi specia
lius įgaliojimus, ir aukokit 
vien tam, kuris parodys į- 
galiojimą.

Kova dėl naktinių užeigų 
palaikymo

Žuvo du lietuviai karininkai

Einant federalės vyriau
sybės patvarkymu, nuo vi
durnakčio 12 valandos turi 
užsidaryti visos pasilinksmi
nimo užeigos. Bet tų užeigų 
savininkai nenori pasiduot. 
Yra žinių, kad jie sudaro 
fondą kovai su valdžia —! 
kitaip sakant, už palaikymą 
naktinių užeigų. Manoma, 
kad tie biznieriai bandys 
laužyti patvarkymus, o pas
kui eis Į teismus bylinėtis.

Lietuviškų užeigų savi
ninkai neketina kovoti. Dau 
gelis jų net džiaugiasi, kad 
dėl “vieno-kito” nereikia 
visą naktį sėdėti už baro. 
Svečiuojasi lietuviai kariai

Šiomis dienomis buvo pa-

JAPONUS NAIKINA LIEPSNASVAIDŽIAIS

Amerikos jurininkai Ivo Džimoj atakuoja japonus liepsnasvaidžiais. Kairia
jam vaizdelio šone matosi jurininkas su aparatu, iš kurio liepsnojantis skystis 
sauja kaip vanduo iš ugnagesių aparato.

Tėvai, patikrinkite savo 
vaikų sveikatą

Chicagoj ėmė plisti pavo
jingu kirmėlių liga, angliš
kai vadinama “ringvvorm.” 
Tūkstančiai mokyklinio am
žiaus vaikų yra apsikrėtę.

Šios ligos mikrobai veisia-

Žiauri žmogžudystė

Chicagos policija arešta
vo vieną dženitorių, vokie
čių kilmės žmogų, kuris pri
sipažino nužudęs ir sudegi-

si galvos kiauše, naikinda-i n^s_/i^uramžę moterį, Ro
mi patį kiaušą ir plaukus. 1

Lietuviai tėvai nedarys 
klaidos, jei savo vaikus nu
sives pas gydytoją, kad ap
žiūrėtų juos. Pradžioj nėra 
sunku šią ligą prašalinti, 
bet kada ji įsisenėja, tada 
jau sunku ją nugalėti.

se Michaelis.
Užmušėjas yra vedęs žmo

gus. Kokiais sumetimais jis 
tokį darbą atliko, da neiš
aiškinta.

Karo departamentas pra
neša, kad šiomis dienomis’ leisti iš tarnybos šie lietu-

Daug chicagiečių lietuvių 
sužeista Europos fronte

Chicagiečiai turi gert už
terštą vandeni

Ilgametis sveikatos de
partamento vedėjas dakta
ras Bundensen įspėja gy
ventojus, kad didesnių aud
rų metu jie negertų “žalio” 
vandens. Dalykas toks, kad 
raežerio miestelių dirbtuvės 
leidžia i ežerą visokius ne
švarumus. Vėjui ežerą pla
kant. tie nešvarumai pasie
kia Chicagą ir vanduo pa
sidaro nesveikas gerti. Tokį 
vandenį reikia pavirinti.

Bridgeporto gyventojai 
Ankai ir ciceriečiai Baku- 
nai gavo liūdnų žinių. Ka
ro departamentas jiems 
pranešė, kad Europos karo 
fronte buvo sužeisti jų sū
nus, C. Ankus ir R. Baku- 
nas.

Teko girdėti, kad abudu 
lietuviai yra dalyvavę Af
rikos mūšiuose, vėliau buvo 
pasiųsti i Francuziją.

Be to, gauta žinių, kad 
karo fronte žuvo Karolis 
Jušis iš Westsic^ės lietuvių

koks diržas, kuris turi mu- ra rimti ir geri vyrai. Tiesa, 25c. Gražią kalbą pasakė 
sų diaugi ją apjuosęs dėl jie mėgsta pažuvauti liuosu adv. C. S. Cheledinas. La- 
tvarkos palaikymo. Kaip laiku. Bet tą sportą mėgstu bet įspūdingą kalbą pasakė 

dir- ir aš ir šimtai kitų lietuvių, bą pasakė kun. J. Bagdo-
, kaip WorcesteryjČ, taip ir, nas iš Mahanoy City. Jis kolonijos ir Danielius Kon- nesvarumai, 

žmones ir džentelmonai, kitose kolonijose. Bet nei klausovus kaltais iki ašarų1 čius iš Bridgeporto.
taip ir draugija turi būt vienas išmintingas žmo- prijuokino. Na, o musų _____
tvarkoje. gus nesityčios, jeigu kuriam “Vaidilutės,” SLA 370 kp. j

“Ir kas su musų draugija tų žuvininkų atsitiks nelai- narės, vadovaujant p-lei 
atsitiktų, jei mes paleistume mė—nei vienas, išskyrus tik Slivinaitei, pašoko tris lie-i 
: varkc s diržą?” klausia pre- Asilėlį. tuviškus šokius. Publika
zidentas susirinkimo. Pašaipas galima rašyti iš griausmingais plojimais il-

tsistoja “dėdė” #Paule- blogų žmogaus ydų, iš mek- gai nenorėjo paleisti jas nuo

mes
žais,

esame susijuosę 
kad išrodytume kaip

Mirė senas chicagietis 
Juozas Vilis

Europos fronte žuvo lietu- viai kal iai: Povilas Miko- 
vis saržentas Edvardas Liut- laitis, Antanas Juknevičius
kus (Lucas). Buvo jaunas ir ir Jonas Kanapinskas. kas (Adomas Paulekas) ir lerysčių. bet anaiptol ne iš estrados.
’ ’ ’• i -r » • - tz---- •— atsako: “Kelnės nukristų.”Įžmogaus nelaimių. Paskutinę kalbą pasakėdarbštus jaunuolis. į Juknevičius ir Kanapins-

Georgijos valstijoj perei- kas buvo sužeisti — pirma- 
to mėnesio pabaigoje žuvo sis Paleliu, o antrasis Sai-
lėktavo nelaimėj leitenar. pano salose, Pacifike. 
tas Jurgis Černiauskas. Ve-) Buvo SLA Pild. Tarybos 
lionio kūnas buvo parvež-, posėdžiai
tas į Maspethą ir palaido-' Pereitą savaitę New Yor- 
tas šv. Jcno kapinėse. ke posėdžiavo SLA Pildo- tvarkę

-------- mosios Tarybos nariai. Bu-Į
Dariaus-Girėno paminklo vo svarstomi įvairus Susi-j 

reikalu vienijimo reikalai, kartu irt

Vasario 27 d. mirė senas 
chicagietis Juozas Vilis. Per 
kelis pastaruosius metus jis 
nesveikavo, vis manydamas

Susirinkime pasidaro, __ , : svečias iš Washingtono, Lie- savo ligą nugalėti, bet ne-daug juoko ir Įkaitusi at- aZ?rCe±.!?,,; t?’-? Z tuvos Atstovybėj sekreto-; nugalėjo.
■ domių zimų, kūnas butų „•___  T tz -i , „ vmėdomių

Tai taip Juozas Moske- ?cTai-
rrosiera atvėsta. rius p. J. Kajackas. 

Vienbalsiai
Vilis buvo 63 metų amz.I a___;i__  - -AmenKun aivynv,.. taip bet Asilei^ iu nemato Jis Vienbalsiai nutarta pa-™ .urnas su diržo pagalba ir,“ . cinc+; naHėiro mibomainriiri rc^s- 190/ metais ir visąatstzigė LMD susirinkimo da‘vk.»- hunuos padėką^gubernatonui Chicagoj. Ja^

. . » galėtų iškraipyti ir is zmo- uz paskelbimą Lietuvos Ne- na? b»d nemažai Mirbo
i Mn nn? pasityčioti. I ngulmybes Dienos. Labai , ,• tLMD Narys, j ’ * / . gražų sveikinimo laiška ir A et^

As čia padaviau tik savo užuojautą lietuviams ir Lie- Je’ .buvo ,L.SVS 81 k,p‘ na^s
ienijimo reikalai, kartu ir? WORCESTER MASS nuomonę; bet aš žinau, kad tuvai prisiuntė Philadelphi- ir los Palaikomo choro na-
prezidento vajaus reika-Į vvukckoiek, taip jaučiasi ir kiti draugai, -ios maįoras. Adv. M. šli- ,
-- tz-z_ x._-----— i -------- i— i—±~r-------x.i._ t._iv= j Velionis buvo ramaus bu-Brooklyne jau keli metai lai. Kaip žinia, šis vajus ne

veikia draugijų komitetas, duoda lauktų pasekmių, 
kuris rūpinasi pastatyt pa- Bala žino kam jis buvo pa
minklą žuvusiems lakūnams vadintas ne Susivienijimo, žmonių

su kuriais man teko kalbė

Chicagos miestas senai 
reikalauja, kad paežerio 
miesteliai savo srutas leistų 
ne į ežerą, bet į kanalą, į 
kurį yra leidžiami Chicagos

Atsiranda naminių 
degtindarių

Town of Lake kolonijoje 
šiomis dienomis policija a- 
reštavo lenkų kilmės žmo
gų, pas kurį rasta degtinei 
varyti katilas ir 20 galionu 
užraugų. Policija mano, kad 
savo degtinę tas lenkas pri- 
statinėdavo kai kuriems ta
vernų savininkams.

Suimtasis yra vedęs lietu
vę, bet ši labai “suponėjusi” 
ir lietuvių kalbą vadina 
“chamų kalba.”

Mirė laikrodininkas 
Norkaitis

Dariui ir Girėnui. Nors visi vajum, bet “prezidento va- 
laikraščiai deda komiteto jum.”
pranešimus, prašant aukų, Brooklyno Kriaučius.
bet kol kas nedaug surink- -----------------
ta — vos keli tūkstantėliai.'

Pereitą sekmadienį tas PITTSBURGH, PA.
komitetas buvo suruošęs va-' „ . 7 « . -
karėlį, kad sukelt daugiau Kaip diržas atsteige su- 

inigų. Vakarėlis įvyko Mi-E
si rinkimo tvarką

alausko svetainėj, East 
Nevv Yorke. Susirinkusieji 
gražiai praleido laiką.

Lietuvių Mokslo Drau

Da vienas brooklynietis 
išėjo karan

elXfe^ m-1S VlS1 P'ktinas tokia P3’ Ant galo Dainos choras su- <2c/mogus. Liko dideliam
,ukraštEir iame isa,pa' . , ............... dainavo dar keliat, lietu- puliudimo žmona Antanina

,ų laikraštis ir jame j A ModejūtU. dainelių. viena iš jų dukterys, abidvi iste-
Lrav-r, • “Mac T iot„vnc no_ ĖJUSIOStelpa gerų raštų; bet kar

tais pasitaiko tokių kores
pondencijų. kuriose kores
pondentai stengiasi ne nu-j

buvo: “Mes b? Lietuvos ne-
nunmsim.

Publikos buvo pilnutėlė
(šviesti dalyką, bet aptem- Lietuviu tautos šventėj da- ĮV€tainė, kėdžių neužteko, 
dinti. I lyvavo 1 COO žmonių J""0 dau5 stačių bet visą

Taip padarė ir Sakalėlis,1 ------- ' viešpatavo tikras ra-
kuris 1944 m. 52-ram “Kc- Lietuvos nepriklausomy- mumas. Žmonių buvo gal 

į leivio” numery aprašė trijų bes paskelbimo 27 metų su- ‘adantis. Si šventė buvo

PHILADELPHIA, PA.
Lai būna lengvajam

Tautiškų Kapinių žemelė!

Kovo 2 d. staiga mirė 
laikrodininkas Karolis Nor
kaitis, kitaip žinomas kaip 
Nurkat. Mirė širdies liga.

Per pastaruosius penkis 
metus Norkaitis dirbo Bud- 
riko krautuvėje kaip laikro
dininkas ir cptometristas.

žuvininkų nelaimę. Tie vy 
rai išvirto su laiveliu ir vos

Pradėjo areštuoti auto
mobilistus

Chicagos policija pradėjo 
nauja vajų: ji areštuoja au-

Naktiniai kliubai prašė 
majoro pagalbos

Chicagoje yra daug nak
tinių kliubų, į kuriuos susi
renka pasiturintieji žmonės 
iieškoti “gerų laikų.” Kaip 
žinia, vyriausybės patvarky
mu visi naktiniai kliubai 
dabar turi užsidaryt 12 va
landą naktį.

Kliubu savininkai bandė 
šį patvarkyma apeit. Jie buk 
kreipėsi į majorą Kelly, kad 
šis “ką nors” padarytų.

Majoras Kelly atsakė, 
kad federalės vyriausybės 
patvarkymas vra visiems 
privalomas ir jis negalįs 
naktinių kliubų savininkam 
padėti.

mvc Jvcnėiamp sutartinai vimi VdJV- H dicauuuja aukakties minėjimas. Įvykęs j,?,"?;®,™, • tomobilistus. kurie nepatikvasario 18 d. Liet. Muzikos 5^1_v.eno, v,etoj. Tas|rina automobq|,‘’gtob.
džių ir šviesų. Mat, Įstaty-

VitS-UIlU JO U. Liet. IV1UZ.JKUS 1 k • "
svetainėj, pavyko visais at- -abai £lazu-Įgystėj priklauso visokių tik neprigėrė. Vietoj paduo- 

partijų žmonės, tai kartais ti žinią, kaip ištikrujų atsi- 
pasitaiko audringu susirin- tiko, Sakalėlis iškraipė tų 
kimų ir tvarką palaikyti ne- žuvininkų pavardes ir nu-'choras, vadovaujant In. V.

žvilgiais. Pirmininkavo Juo
zas Kavaliauskas. Dainos ---- “

J. V. G mas reikalauja, kad du kar
tu per metus tie dalykai bu- 

' r jūsų svnus tarnauja tų patikrinti. Patikrinimo
lengvas darbas.

Kaip pavyzdį, aš čia no-
piešė visą atsitikimą su pa-. Norkui, sugiedojo Amerikos }-ą iuomenėje? Norit, kad, liudijimus išduoda valdžios

_ ____ v_ ____ _______ .. .. ... jucka ir pasityčiojimu.. ir Lietuvos himnus. Parapi- -ja greičiau sugryžtų? Tai įpareigoti garažai.
lietuvių eilės. Šiomis dieno-'1™, papasakoti atsitikimą, Na. ar pridera tyčiotis iš į joe mokyklos mokiniai, gra- Kirkite musų šalies karo Buvo jau areštuoti ir keli 
mis i.eain karn tamvbnn An- (kaip Juozas Moskeliunas į žmonių, kuriems atsitinka žiai pasipuošę, sudainavo ir pastangas. lietuviai. Turėjo sumokėti

Brooklyne retėja jaunųjų

mis išėjo karo tarnybon An 
tanas Linkus, vienas jaunų
jų Brooklyno kriaučių.

Bėda su cig&retais

Rūkytojams šiandien tik 
ra bėda — ir su žiburiu ne
galima rast cigaretų! Bet 
kas turi lysių su juodąją 
rinka, tos bėdos neturi. Ten 
užtektinai cigaretų, nors už 
juos reikia daugiau mokėti. 
Vienas rūkytojas man skun 
dėsi, kad už pakelį cigare 
tų jis mokėjo net 45 centų! 
“O ką darysi” — sako ji 
sai — “norisi rūkyt, tai ir 
mokėk!”

BrooklynieČiai dalyvauja 
Raud. Kryžiaus vajuje

nelaimė ir gręsia net mirties padeklamavo keliatąatst įgė sus’nnKime irancią 
tvarka, paaiškindamas kon
stitucijos ir diržo reikšmę.
Tai buvo jau ilgokas laikas 
atgal.

Dalykas buvo maždaug 
tokis: Kokiais ten reikalais 
svsirinkimė kilo kaipti gin
čai. Visi vienu kartu prade- verčiau
io prašyti balso ir visi vienu'savo slapyvardę į Asilėlį. Antanavičiūtės.
kartu pradėjo kalbėti. Žo-i Laiveliais važinėjasi ne bet įspūdingą kalbajiasakė
džiu sakant, buvo didelio;vien tik žuvininką iir ne J. V. Grinius Publika su-
išsikarščiavime ir išrodė,'vien tik žuvininkai ir ne aukojo Raud. Kryžiui $822,-
kad prezidentas bus pri-; žinėjasi ir paprasti darbi-
verstas uždaryti susirinki- ninkai, turtingi ir beturčiai,• • • • ♦ « • * 1 •

pavojus? Ar kas tyčiojasi 
iš kareivių, kuriems gręsia 
mirtis karo lauke? Žinoma, 
kad išmintingas žmogus ne- 
sitvčios.

Taigi tas korespondentas, 
kuris pasirašė Sakalėliu,

žiu lietuviškų kūrinėlių. Ju-^ 
rų laivyno kapitonas, P. 
banauskas, pasakė graziąl 
kalbą ir pridūrė: “Apleidom! 
Klaipėda, bet mes vėl su-J 
gryšim...”

Gražiai sudainavo kelia-!
u jisai pakeistų tą dainelių duetu panelės) 
lapvvardę į Asilėlį. Antanavičiūtės. Trumpą,]

Brooklyne veikia Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
rius, kuris Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vajaus pro
ga sudarė specialų komitetą 
rūpintis aukų rinkimu.

Komiteto pirmininku yra

mą jo nebaigus.
Tačiau Juozas Moskeliu- 

nas, kaip prezidentas, suda
vė kujTiku į stalą keletą 
kartų, paprašė narių atsi
sėsti ir užsilaikyti tvarkoje. 
Ir iis pradėjo aiškinti, ką 
reiškia draugijai konstituci
ja. Sako:

“Ar žinote, draugai, ką 
reiškia kenstituera?” Nie
kas nieko neatsako, todėl 
prezidentas pradeda pats 
aiškinti:

“Konstitucija yra kaip

seni ir jauni, ir nelaimė gali 
pasilaikyt bet kam. Tas ga
li pasitaikyt ir pačiam Sa
kalėliui ar Asilėliui. Lietu
vių patarlė sako: “Nesi
juok, kad kaimyno pirtis de
ga—degs ir tavo!”

Nors Sakalėlio korespon
dencija taikoma ne man, 
bet aš pažįstu tuos žuvinin
kus. iš kurių belaimės jis 
krečia juokus. Aš gerai pa
žįstu Dvarecką, Kriaučelį 
ir česną, kurių pavardes Sa
kalėlis iškraipė. Visi jie y

WO«CF.STER. MA$S.

CHESTNEY’S
CAMSEN

VIETA MALONI IR MI.TA

Visokių Gėrimų. Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
CIa gaunarrr. ir “KELEIVIS" 

pavieniai* numeruos.

90 MILLBURY STREET

SIELOS
BALSAI

,/C.iz/OS EILES, DAINOS
III RA L A UOS.

««•*»« danteliu spalvinuų puikių 
2Z'I pt»«4npiu ap’v l.Sli įvairių
H PALINKSMINS .IIISU 1.AISY \S M

DAUHO VALANDA^

k NAGOJE VRA f KM r R’ MI r 
i M įm

T* KR Al f.U IR T1’RT»v i l;i .

iiiil’n.i, >1 i..
S * ’• lų-riu -•**» * * K J •»* •• •n»i*i pu kfw '« In’ įrą p*-•••*»»<»» -r»« ’ &*•<>!• rmiu* »r»., »

taou kon v r n*. Aiškiairp»ą ir n»*p*rmrAkit prilipyk oi-S renio*

Viešėjo Dr. Gu&seno tunus

Šiomis dienomis buvo 
parvykęs atostogoms cice- 
riečio Dr. Gusseno sūnūs, 
leitenantas Richardas Gus- 
sen. Paviešėjęs vėl gryžo 
tarnybon.

Leitenantas Gussen yra 
lakūnų instruktorius.

A. K. Lietuvis.

u I • !,<»«•

“KELEIVI?-
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS-

PADĖKA

Širdingai dėkoju gimi
nėms ir draugams už ap
lankymą, gėles ir atvirutes, 
kas mane sergančią neap
sakomai suramino. Prašome 
nepamiršti ir vėl aplankyti, 
o mes jus irgi nepamiršime.

Ameli* F. Ląur,R. D. 1, SellersvilIejFa.

i



Ketvirta* Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON,

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Susipazinkim Su Dievu
Perkuriu

No. 11, Kovo 14 d., 1945

• Jeigu žaibai uždega ko- 
) ki namą, tai gesinti jo ne- 
! valia, nes Perkūnas tokią 

) Katalikų bažnyčia ikal- bausmę siunčia žmonėms už 
f bėjo žmonėms, kad tik- prasižengimus.
i rasis Dievas yra tiktai vie- "Perkūnas turi geležines 
nas, kuris įkūręs pasauli ir rankas. Užtikęs perkūnijos 
galįs stebuklus daryti. Nors metu laukuose žmogų at
gali būt ir daugiau dievų, gyvulį, jisai tuojaus jį pa- 
bet jie negali būt tikri, nes griebia, įskelia savo gele- 
negali stebuklų daryti. Va- žinėmis rankomis ugnį ir iš- 
dinasi. Dievo tikrumas pa- sikepęs savo auką suvalgo, 
sireiškia stebuklais. Todėl perkūnijos metu ne-

‘Jeigu taip. tai ir senovės reikia nei žmonėms vaikš- 
lietuvių tautos dievas Per- čioti po laukus, nei gyvulių 
kūnas buvo tikras Dievas, leisti laukan. Kas nori Per- 
nes jis buvo tikras stebuk- i kun ui pasigerinti, tas turi 

( lų meistras. i paaukoti jam lauke kokį
Tiesa, pasaulio kūryba nors gyvulį.

priklausė ne jam. Pasauli 
išperėjo didis Praamžius 
Bet kaip stebuklų inžinie
rius, Perkūnas neturėjo sai 
lygaus. Taigi ne prošalį bu- 
su juo kiek nors susipažin
ti. Tuo tikslu mes čia pa
duosime keliatą ištraukų iš 
knygos “Kokius Dievus
štai kaip tenai aprasok tc da paskutinėj sięnapnttej 
Perkūno galvbė:

---------------------------------------- l^tah&Ktyž tuos žodžius Perkūnas
žinai raliui kunigai statytu tilta 0 kada jisai ^simei-kia. eHo ''baisią perkūniji ir

—Sei, Maik. ar tu 
kiek kaštuoja paduot į ga- 
zietas advertaiziną?

—Aš nesuprantu, 
koki “advertaiziną” 
kalbi.

—Ka. tai kaip tu, Maike, 
sakytum, jei norėtum per

anie
tėvas

į dangaus karalystę

Jis buvo didelis stebuklų 
meistras

“Sykį ėjo sau keliu vie
nas kaimietis ir štai prisi-1 
gretino prie jo Perkūnas. 
Kaimietis nežinojo kas yra
10 palydovas ir ėmė peikti 
Perkūną, sakydamas, kad 
ne sykį esant jam kelionėje
11 užtikusi perkūnija, kurią 
vžsiuntęs Perkūnas, o prie

perkūnija su lietum pridariu 
i jam ir nemažai blėdies.

griausmas gnauja. Kada 
Perkūnas 
kia. tai

lietų. Kaimietis peršlapo li-tskn rernunas su ašaromis ver- . f * v f e =ai nepažįstamas vvrasL z pinigu,, te-.e. kum- ,.ja Q Ra(la „ kūno, kuomet Perkūnas v0. Jie pridėjo Perfamo
gai ir prieš bedievį galvą buvo visai sausas. Be to da.
nulenkia. Už pinigą jie ir J1S Išsižioja, tai įs jo kvapo
iuodveidi palaidoja tarp P^T H audi:os-
savo parapijonų. Perkuns vazin— -

—Na, Ui pasakyk, kodėl ugniniame vežime . 
gazietas pajieškot sau mer- ..unigas nepriėmė bažnyčion Vas ir paskui Perkūno jau

bu-
Pra

syti, kad atleistų jiems už
ilgaf negalė' Prasižen^m?- ir n^ai P° to'j 

icum ui C . 11?ai n.e.?al meldėsi orio io kain šven-I
prie ku- 10 Pasveikti Tuomet jis su- j

.crnlnin! Prato. kas buvo jo palydo- Jo X,

parėjęs namo kaimietis sun-
kiai apsirgo ir

Išleisti Bacevičiaus 'gumentuoja ir pasiplusta?" 
T . . • a i« ♦ ' Spėjama, kad moterų tei-Lietuviskl Šokiai ' sės bilius bus priimtas.

meldėsi prie jo, kaip šven-! Paragan Music Publishers LIET. GEN. KONSULATO 
• New Yorke išleido Vytauto NEVV YORKE PAJIEŠ- 

0 štai ir daugiau Perkūno Bacevičiaus piano albumą. KOMI ASMENYS:

tai nebutuadvertaizinas’ SusaldėČ api'-kuno Pinirv- ant debes'J ir pradeda jais ne lekeikdavo. Sykį 6j0 vienas'kaimietis “Wooden Shoes” (Klumpa-' Banienė Stasė. gim. Krė-
—A= sakyčiau kad tai los’ Juk ii/buvo prisiėata- važiuotl- tai P° arkI”i "Apie Kretinga svki atė- paziųrėti savo lauko. Prie kojis), “Swaliow” (Blezdin eaite. kilus įs Navarenų

butų skėlimą “• “ 0 P™ jo i xieną kaimą prastai ap-;jo prisidėjo nepažįstamas gėlė)., “i. want to sieep” miestelio.
-Ne. Maike, čia nerai visus musų vieros artiku- raty^bildejtmo dunda įrengi* vyra ir ėmė apie; ^Kaįmmte jr^o ^o™ .m^ęo jr ^'Round , Barzd.ene Barbora, pnes

būt joks skalbimas, ba aš irs. Kodėi jo nepriėmė? stinis. Perkūną kalbėti. Jis aiškino manuoti. kad didelė kaitra Dance)” (Suktinis). Albu-'karą gyvenusi Chicagoje.
npnnriii niPkn Pairti ač —Gai ūs npfurėin nm- “Kada Perkūnas važiuo- žmonėins, kad" tvčiotis iš deginanti laukus, negali au- mas gražiai ir solidiškai iš- Bichuža Jurgis, prieš šį 
noriu paūSkot kokios' <r*- -y dėl to ir nepriėmė? ' damas debesiais pradeda Perkūno nevalia, nes Per-|gti javai. Perkūnas tuomet leistas, apdengtas puošniu karą gyvenęs Chicagoj. Jam 
vanilė^ -Tai JudnT daiktas 'P®« ragą, kok! Tart0’ kūnas vra šventas, nuo jo nusivedė žmogų ant didelio viršeliu. .yra žinių apie jo gimines ir

—O kam7 ''laike Bedieviai ir nme- ia Piemen-Vs’ tai lš J° ^dių. priklauso javų užderėjimas kalno, kuris stoksojo netoli Gari Fisheno leidykla, artimuosius Europoj.
' kurios varva iš rago žemyn, laukuose ir vaisių augimas ’ J “ ’

ant medžių. Žmonėms nepa-
—Neriu žen-tis. riai i gauna pilną bagasla- pasidaro^ma^kus^etu^' H
—Nebūk juokdarvs. erstva. o geram krikščio-i PasKlai° smarkus lietu..
—O kodėl juokdare*9 niui nėra vietos Dievo na-j “Kada vasaros metu sau- tiko. kad nepažistamasai

Gazietos rašo, kad Jurrie- " uose. Jė savo spinduliais perdaug taip gina Perkūną,, o apie
lionis jau trečią svki apsiže- —ievas turėtum nors kaitina žemę, tai žemaitis mie.ajį Dievą nei nemini, 
ni’o. O žmonės sako. ’"ad
o ir pilvas buvo susispoili- 

nęs, rapareišiną reikė o da
ryt. 0 mano pilvas da ol
rait, ačiū Dievui.

—Nesigirk, tėve. Juk ne 
senai sakei
buvai apsirgęs 

—Tas
Maike. Išgėriau gyvatinės, tu gali sau eiti 
ir vėl viskas ckei. Ale 7a„ vienas pats apie tai panūs- 
kam sykį išpiauna. tai nie- lyti.

kaimiečio dinos ir kurio kooperuodaūia su aukščiau Gricius Juozas, seniau gy- 
viršunėj buvo duobė, ir pa- minėta leidykla, siūlo Bace- venęs 110 Savvyer Avenue,
klausė: “Ką tu matai šitoj vičiaus albumą Amerikos Dorchester, Mass.
duobėj?’’ “Nieko!” atsakė visuomenei. Gricius Povilas, seniau
kaimietis. O Perkūnas tarė: Originališki lietuviški šo- gyv. 16 Fossdal Rd.. Dor-

1 “Aš matau vandeni šitoj kiai pianui pirmą kartą iš- chester, Mass.
Gricius Mykolas, gyvenęs 

Dorchester ir Boston. Mass.
Igoris Tamm Joseph, gy

venęs 511 Ohio Ave., E. St. 
Louis. III. Jam yra žinių iš 
sunaus Antano Igorio.

Ivinskiai. Juozas ir Anta
nas, -prieš kurį laiką gyvenę 
Chicagoj.

Jakniunas Henrikas, prieš 
karą gyvenęs Nevv Yorke.

Kipas (gal Kyras?) My
kolas. prieš šį karą gyvenęs 
Chicagoje.

Kodis Pranas, prieš šį 
karą gyv. Boston, Mass.

Kongelis Juozas, prieš 
karą gyvenęs ir gal tebegy
vena Chicagoj.

Mataiti? Teofilis, kilęs iš 
Šiaulių apskr.. Radviliškio 
valse.. Diižiuų km., prieš šį 
kara gyvenęs Chicagoj.

Maslauskai, Pianas ir 
Kostas, kilę iš Cimaniunų 
kaimo. Leipalingio valse., 
Seinų apskr.. seniau gyve
nę. o gal tebegyvena Nevv 
Yorke.

Skilandžiunas Kostantas, 
gyv., o gal dar ir tebegy
vena Buffalo. N. Y.

Stankus Balys, savo laiku 
turėjęs Šiauliuose dešrų fa
briką.

Stankienė-Hasimbeinaitė 
Stanislava.

Ulke Juozas, kilęs iš Ja- 
kuboniu km., Pušaloto vai., 
Panevėžio apskr.. šiuo me
tu apie 60 metų amžiaus.

Jieškomieii arba apie 
juos žinantieji prašomi at
siliepti :

Consulate General of 
Lithuania,

41 W. 82nd St.,
Nevv York 24, N. Y.

as pinigų neturi, arba ne-1 tikas _ perilgai trunka gaus iau nebuvo. tam

ko nemačys ir gyvatinė.
—Ar ištikrujų tėvas gal

voji apie vedybas?
—Šiur, Maik! Reikia nors 

ant senatvės patrajyt. Tik
nežinau, kiek gazietos če- Portugalijoj pereitą savaitę

Aš noriu trokšta matyti vėsųjį tavo žaibavo ir dundėjo griausti- 
veidą. Tavo šalti prakaito nis: kiekviena trioba. ku- 
lašai bus jai ant sveikatos.’ rion tik žaibas mušė, sude- 

“Perkunas turi baisią iš- gė. Audra dūko per visą 
vaizdą. Perkūnijos metu ji- dieną ir ištisą naktį. Dabar 

pQ ]aujęUS gu kaimiečiai pamatė, kiekBANDĖ NUVERST POR- j sai bastosi po laukus .... _____ L- ,
TUGALIJOS VALDŽIĄ piautuvu ir užtikęs žmonių jiems blėdies perkūnija pri-

—-— . # ar gyvulių, nupiausto jiems darė: dabar jie taipgi su-
Burys armijos karininkų galvas. prato ir kas per vienas ta-

žiną, kada žmogus noi i pa- buvo padarę pučą prieš An 
jieškoti sau bobos. Ar tu'tcnio Salazaro vyriausybę, 
nežinai? Tačiau vyriausybė buvo lai-

—Apie dolerį. ku painfoinuota ir pučinin-
—Na. tai paimk, vaike ^us areštavo.

alupką ir narašyk. kad .-tar
šąs vyčiu eer.erolas r.ori šu
nytis. Pridėk, kad gerai iš
rodo ir nori. kad boba butu 
nešpetna. Gal kokia atsi
šauks

—Nestatyk savęs ant juo
ko, tėve. Juk visi žino, kai 
tu išrodai. Moterys tik juok
tųsi iš tavęs.

—Olrait. Maike, jeigu tu 
nenori man tokį advertaizi
ną rašyt, tai Zakristijonas 
parašys.

—Na, tai lik sveikas, tė
ve. Aš jau eisiu.

—Veidiminut. Aš da no
rėjau pasakyt tau naujiena.

—Kokią?

AR SUSITAIKYS STALI
NAS SU POPIEŽIUM?

Londono žiniomis, tūli a- 
merikiečiai stengiasi sutai- 
kyt Sovietų Rusiją su Vati
kanu. Ir priduriama, kad 
tokiai santaikai yra galimy
bės. Kodėl ne. juk tėvai lei
do Staliną į katalikų kuni
gus!

iŠ IVO DZIMOS IŠVEŽĖ 
1,COO SUŽEISTŲ

Washiir tonas praneša, 
kad ami’os transporto or-

—Ar tu girdėjai, kad vžat\ežė i Ha^aii 1«000
daktano širmo dnšm G’-i 
cagcj bus calunavos mišios?

—Girdėjau, tėve.
—Na. tai pasakyk, kaio

dabar bus?
—Kaip buvo iki šiol, taip 

bus ir toliau.

sužeistų amerikiečių iš Ivo 
Džima salos. Japonai tenai 
Asą iau suvaryti Į vieną sa
los kampą, bet vis dar at
kakliai laikosi

ANTROJ PUSĖJ REINO 
L,""",Tfhi«h

da

Pirkit Karo Bondsus ir Stam- 
-Ne. Maike, iki šiol taip Pas- Kas savaitę įdėkit į juos 
nėra buvę. Svietas d a nemažiau kaip deSimtą savo

negirdėjo, kad liedievių ka- uždarbio dali.

Juodos rodyklės šiamebraižiny parodo Reino upę 
Vokietijoj, per kurią pereitą savaitę persikėlė Ame
rikos armija. Tai buvo sunkiausis ir svarbiausis šio 
karo žygis.. f

duo pakilo, pasipylė per bz. Gaidų nusiuntimas 
kraštus ir apliejo ūkininko mokamas, 
lauką. Kada ūkininkas atsi- Lietuviškų Šokių pirkėjai 
gryžo i savo palvdovą, to'gauna priedu nemokamai 
jau nebuvo, tik iš vandens Bacevičiaus paruoštą pia- 
pasigirdo balsas: “Pasakyk nui ir giedojimui Lietuvos 
Perkūnui ačiū!” Ūkininkas Į Himną, tos pačios leidyklos 
padėkojo Perkūnui, o kada labai gražiai išleistą. Lietu
laukas buvo jau užtektinai 
palaistytas, vanduo sau nu
slūgo ir duobė vėl pasiliko 
sausa, kaip buvus. .

Vienu žodžiu, kaip ste- ,, 0U1 Lithuanian Dances 
bukladaris. Perkūnas sumu-i galima įsigyti pas
ša visus krikščioniu šven- PaV autorių, pasiunčiant

vos Himnas turi du tekstus: 
lietuvišką ir anglišką. Nado 
Rastenio vertime.

tuosius ir net patį Jehovą.
Kas norėtų daugiau apie 

-enovės lietuvių dievus ži
noti, patartume perskaityti 
knyga “Kokius Dievus Žmo 
nės Garbino Senovėj.” Te
nai plačiai aprašyta seno
vės lietuvių tikyba ir apie 
30 dievu.

laišką su pranešimu, kiek 
egzempliorių atsiųsti ir pri
dedant pašto piniginę per
laidą (money order) arba 
čekį, sekančiu adresu: V. 
Bacevičius. 68 W. 71st St.. 
Nevv York 23, N. Y.

Gavus čekį, albumas bus 
tą pačią dieną išsiųstas.

SVARSTO MOTERŲ 
TEISĖS BILIŲ

Pereitą savaitę Churchill 
buvo nuvykęs Vokietijos 
frontan ir kalbėjosi su ali- 
antų armijų vadais. Kalbė- Mass. valstijos legislatu- 

damas į kareivius jis paša- rai yra pasiūlytas bilius, ku- 
kė: “Priešas tuojau bus nu-1 ris leidžia moterims buti 
valytas kiton Reino pusėn, priesiekusiais teisėjais. Tą 
Da vienas geras šuolis, 
karas bus laimėtas.”

C

ir biiių dabar svarsto legisla- 
turos teisių komisija, kurios 
posėdžius lanko ir pašali
niai žmonės. Viename tų 
pesėdžių smarkiai susikibo 
pačios moterys. Mat, Bosto
no moterų kliubo pirminin
kė Knight išstojo prieš bi- 
lių. Ji sako, kad moterims 
butų gėda sėdėti kartu su 
vyrais ir spręsti tokias by-

*AIN«FYPFI I FR 1 ^as’ kaip Caiio Čaplino. Ki- nlls^EJIl bLLLIĮ !ta moteris, biliaus šalinin
kė. jai atkirto: “O tamstai 

i ar ne gėda. kad musų dirb-

raumenų

SKAUSMŲ
GAUK

nuo 1867 metu 
patikimas šeimos tepalas

fjthuanian 4?

Aukokite Raudonajam 
Kryžiui. Reikalui atėjus, jis 

tuvėse moterys dirba greta) padės ir musu broliams TJe- 
vynj, kartu su jais ruko. ar-j tavoje. ____________
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Korespondencijos
DUQUESNE, PA.

Lietuvių kliubui gerai 
sekasi

Kaip (Pittsburgho 
lietuvis išsigelbėjo 
iš krintančio orlaivio

NAUJIENOS Iš KANADOS.

LAVVRSNCE, MASS. jo visas kliūtis ir liko ne-
--------  priklausomi. Toliau kalbė-

Lawrence lietuviai minėjo tojas aiškino Lietuvos san- 
Lietuvos nepriklausoriy- tykius su Rusija, kaip ji vi-

bės sukaktį siems laikams atsižadėjo
bet kokių teisių į Lietuvos

Iš musu kolonijos senai KHeklw„i,ft , •,_jau nesimato žinių “Keiei- 1P?«?hu‘ «ho . laikraščiai 
w,” tartum čia visai nebu-
tų lietuvių. Taip nėra. Lie- j t. . ;VS lv&t»
tuviai čia pradėjo apsisy- į___1 _praaejo apsigy- vakaruose To jvvk;n did- 
venti nuo 1892 metų. Pir- įYP* 2 r
miausia musų žmonės čia iKc ?‘7'-r lg6-° u6*
susispietė paupy, arba, kaip tu ^s’ berta.- C. Šimku- 
lietuviai sako — parivy, na>' . , . . '
kur stovi dirbtuvės. buY° Ame

rikos lakūnai puolė bombar- 
Carnegie plieno kompa- duoti japonų laivus. Vieną 

nija 1941 metais nupirko tą laivą puolė ir lt. Šimkūnas,

Vasario 25 d. Lawrence teritoriją ir kaip šiandien 
lietuviai iškilmingai pami- Lietuvos žmonės velka bol- 
nėjo Lietuvos nepriklauso- ševikiškų okupantų jungą, 
mybės 27 metų sukaktį. 1940 metų vasarą raudono- 
Prakalbas suruošė Lietuvių ji armija okupavo Lietuvą,
Ukėsų Kliubas ir BALF 49 nistai tuomet sakė, kad Lie- yisą parivį, bet lietuviai čia nerdamas įs padangių tie-

jie kovoja ir kovos prieš 
bent kokią svetimą okupa-

TORONTO LIETUVIŲ persekiojimas ir jų žudy- ...
REZOLIUCIJA mas tuojau butu sustabdy- , b-ad mes /taipgi pagei-

-------- tas r au/ame. kad Sovietų Rusi-
Mes, Toronto ir apylin- 2. Kad ko greičiausia bu- a laikytųsi. 1929 metų lie- 

kės lietuviai, sukviesti per tų sudaryta iš Sąjungininkų P.os --/b pasirašytos sutar- 
specialiai suorganizuotą Va- atstovų * komisija Lietuvos s; 7rio,e Rusija laisva
sario Šešioliktos šventei pa- kraštui valdyti, iki bus pra- va^? visiems laikams atsi
minėti komitetą, kuris re- vesti laisvi ir slapti balsavi- -ąxė nuo visų pretensijų Re
prezentuoja 8 Toronto lie- mai ir išrinkta nauja vy- kias ji kada buvo turėjusi
tuvių demokratinio nusista- riausybė. Pr^e Lietuvos, ir
tymo organizacijas (išsky- 3. Kad ko greičiausia Lie- c. Kad pasiremiant At
ras komunistus), kurios nuo tuvos žmonėms butų grą- ianto Carteriu, Lietuva turi 
pat šio karo pradžios rėmė žinta žodžio, spaudos ir su- bv.t ko greičiausia atstatyta 
ir dabar teberemia Aliantų sirinkimų laisvė. • kaip Nepriklausoma Valšty-
pastangas galimai greičiau , <- , „orime at bė. su jos istorine sostinešį kar, laimėti susirinko v,7.,7 ,.. 2“ „2 Tme<i Vilnium.

Pasirašo 8 Toronto lietu-
laimėti susirinko , . ,.vasario 18 d., 1945 m.. Uk- 1jrel£t-1 . -vPat‘n-e« . . .

rainy svetainėje, 404 Bath- S
jau nebegvveno; buvo likęs šiai į laivą. Benerian£ ja-
tenai tik lietuvių kliubo na- ponų antilėktuvinė kanuolė
mas s i svetaine. Tas na- pataikė į jo orlaivį ir dru-

Prakalboms piimininka- bolševikų melas — Lietuva mas J u*o pastatytas 1916 čiai sugadino. Išrodė, kad
vo Matas Stakionis, vietos šiandien yra sugriauta, tuk- metais ir kartu su žeme kai- jau reiks kristi Į vandenį ir
lietuvių darbuotojas. Atida- stančiai jos žmonių ištrem- navo 87.O00. o kai dabar y: atsisveikinti su šiuo pašau- ________  r_
rydamas susirinkimą jis ti į Rusiją ir Vokietiją, pirko plieno kompanija, tai liu. Tačiau narsus lakūnas, jos kariška okupacija, todėl
paprašė susirinkusiųjų pa- Kalbėtojas pabrėžė, kad kliubas gavo $15,000. pajutęs, kad orlaivis mirti-'įr už įvykius Lietuvoje at- 
gerbti atminti karo laukuo- nežiūrint visu pavoju Lie- r na* pažeistas, bandė vėl sakomybė krinta ant rusų' • • • “ - •,,.CŽ ę£ llet“':;’i kilti aukštyn ir nuskristi to-, karo iadovvbės.

kliubas nusipirko sau kitų lyn j jurą. ir jam pavyko! Kadangi atėjusios žinios 
namą patogesnej vietoj, bu-1 nuskristi ’ " ..............

skyrius. Iškilmės įvyko U- o Maskvos kvislingai komu- 
kėsų Kliubo svetainėje, 41 tu va busianti apsaugota 
Berkelev St. nuo karo. Tai buvo eilinis

tie lietuviai, kurie kovoja 
už Nepriklausomą Lietuvą an.u: 
nėra nei fašistai, nei pro- 

Kadangi šiuo laiku Lietu- naciai, nei komunistai: kad 
va randasi po Sovietų Rusi---------------------------------------------

urst St., Toronto. Canada 
PAREIŠKIAME:

organizacijų komiteto

J. Jokubynas, pirm. 
O. Indrelienš, sekret.

se žuvusių lietuvių karei- tuvos žmonės kovos už sa
vin, kas ir padalyta. Kiek vo laisvę. Amerikos lietuvių 
jau žinoma, iki šiol yra žu- pareiga jiems padėti.
^i^Lavvrance’o1: Vohnj Ger3 prakalbą pasakė b«XelL.vidu™iestyl_M2k^2 
Shimkonis, lt. Joseph Cas- Lawrence majoras James P. 
telio (Kazakevičius), sgt. Meehan Jis gyrė lietuvius 
Albert Paplauskas, pfc. A. uz JV darbštumą ir lojalu- 
M. Saulevičius. Benard sa™ naujajai tėvynei tumis.
Paulauskas, AValter Bielevi- >r reiske vilties, kad anka-į Nariai

tent prie 509 V/. Grand Av., aisti apie 7 mylias, iki, iš Lietuvos rodo, jog tenai 
orlaivis įkrito Į vandenį, siaučia pasibaisėtinas tero- 
Lt, Šimkūnas kisdamas su- t<as, kuri atlieka komunistai

$12,000. Name gyvena 5 gebėjo pasitaisyti savo gu- su Sovietu vyriausybės pri- 
seimynos. Be to, yra kam- minę valtelę ir išsigelbėti tarimu ir ' i
barys susirinkimams ir bar- nuo nuskendimo. . I Kadangi to teroro auko- 

Bet ši priemonė vistiek mis dažnai yra visai niekuo 
kliubas nedide- ?e.buV> lakun^ išgelbėjus, nekalti žmonės.

bonais. neskaitant namo., „ ~ ,
Pašalpos moka ligoje po 7 z0? smilties sau>umos.. Tuo- 
- - :,met atlėkė pagelbmis A-;.

. ... Buvo perstatyti tart po
Buvo visa eilė kalbėtojų, keliat^ žodžių brolis ir se- 

hetuvių ir amenkonų. Pir- sutė _ Aibinas Jozak. oro 
masis kalbėjo Jonas L rbo- jėgų saržentas,, ir Lillian 
nas. senas Lavvrenco gyven- jOZa,k — Waves korpuso 
tojas. Lrbonas aiškino, kad uarė laivyne. Abudu lietu-! da po $1.00. 
savo nepriklausomojo jryve- viab kovoją prieš agreso- 
nimo metu Lietuva buvo

dolerius į savaitę, o nariui;met., aUeKe, .P»geminis A-,na netik jo lėvelius ir ge
minis. šeimynai išmoka 200! merikos oi laivis, kuns gali suį€S, bet ir visus jo drau-
dol. iš kasos ir nariai sude-, nu_s . stl v.?n(*ens, pae- s visus lietu--

i nn Si oo me ir nuveze jį ant Amen- ^us Meg Hnkim laimės
.... ■ R°l> °F,.lvui. laį'0', v tiems drąsiems jaunuoliams,'
Kiek man yra žinoma.’ Reiškia, lt. Šimkūnas bu- Rą dalyvauja mušįo laukuo-

padarius nemažo progreso nU Uitas kliubas gyvuoja jau Ivo visai arti mirties, arba
ir žmonių švietimo ir ju Tuo ir baigėsi Lavvrence’o įnuo 1908 melų. Seniausi butų papuolęs Į japonų
medžiaginio gyvenimo sri- lietuvių iškilmės. Po prakal-l nariai yra tie, ką ant čar- žiauną nelaisvę, bet paside-
tvse. Dabar Lietuva vėl o- bų to pat kliubo patalpose ^rio pasirašė: J. Aleskevi- kojant savo drąsai ir suma-
kupuota. bet jos žmonės no- buvo suruošta šeimyniška čia, T. Meškauskas. K. Sa- numui ir jo draugų solida
ri * nepriklausomo ir laisvo puota. Rengėjai pavaišino viskas. J. Urbonas. j ramui, jis buvo stebuKlm-

se. S. Bakana*.

KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
SANDĖLIS

gyvemmo. Amerikos lietu- kalbėtojus. Jei neklystu, 
vių pareiga yra šias lietu- vaišes paruošė ir svečiams 
vos žmonių pastangas rem- kiutė, Marijona Zautrienė 
ti. patarnavo Živilė Strovni-

Antras kalbėjo Lavence ir Valerija Shimonienė. 
aklermanas Louis J. šcaa-: * Reporteris.
lon. Pasakė lietuviam prie- _ ---------------------------------
lankią kalbą ir bendn i gy-
rė vietos lietuvius, k;, p lo- PAJIEŠKOJIMAI 
ialius ir darbščius pinučius. ------
Kalhptnisą nasi<akė ii ne- Pajieškau savo pažįstamų, kūnų tva.neiojas pasisane -z ne turiu )abaj daup nežinau kur 
priklausomą ir demoi ratinę gyvena. Kai kurie jų prieš karą gy- 
Lietuva veno Škotijoj, kiti Amerikon atva-

v iiavo. Bučiau dėkinga, jeigu jie at-
Trečias kalbėtojas buvo Is^EkRoNIKA babrauskienė 

valstijos senatorius A chael ~ Marshall St., Haverhill. Mass.
A. Flanagan. Jis papildė ai--------------------------------------
denhano Scanlon kr. bą ll Pajieškau sau gyvenimo draugės, 
tain pat pasisakė UŽ aepri- nuo ik’ 45 metų amžiaus, links-
klMii«5nma ir demokratine mo budo- bc tik>’bos GaliKlausomą n aemo.uaunę but mcrgma ar našiė. prašyčiau Pa- 
LietUVą. veikslo. Malonėkit rašyti šiuo adre-

Flanaganui baigus kalbą,!su: mr j j b <14>
pirm. Stakionis kre pėsi į b©x 2, Lash, Pa.
susirinkusius, kad jie sūdė-----------------------------------

. ..... gu budu išgelbėtas.
Kliubo valdyoą sjmrt su- Kai karas p!a?idėjo, Al- 

daro: pirm. Jurgis Ričkaus-; berta^ Šimkūnas lankė Dū
kas, v įce pirm. \V.Rusteika. quesne universitetą; nebai- 
iždin. Juozas Gudas. rast. gęS mokyklos 1941 metais 
Jonas Kvietinskas. ........................ ...

Tie laidai reikalingi miestui sujungti
NUO jūsų telefono—nuo kožno tele

fono—du laidai eina i Centralinę. Čia 
jie akymirkoj sujungiami su bet ku
riais dviem kitais — taip visas miestas 
susisiekia balsu.

Kai visi “lyčni” laidai mieste būna 
* užimti ir visi aparatai Centralinėj taip

pat užimti, tai naują telefoną galima 
gauti tik įvedant daugiau laidų ir dau
giau įrengimų Centralinėj.

Dabar mes planuojam aprūpinti pa
didėjusį telefono vartojimą Naujojoj 
Anglijoj. Karai pasibaigus, kai atsiras 
medžiagos, mes busim iau pasiruošę.

Bus tai didelis darbas, bet mes pa- 
tarnausim visiems ir tikrai “sujungstm 
miestą.”

Aukso Altoriukas. maldų knygelė, 
Tilžėj spausdinta, gražiais celu’oido 
viršeliais ................. ..................... $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė- 
mišios su paveikslais, drūtais apaa-
rais ..:.............................................. 65c.
Ta pati minkštais juodais virš. $1.25 

■t-.- , • n Kantičkos. visokių šv. giesm. $2.25
jlS nUVVKO Į Kanadą, Į K.O- Pekla, kur ji yra ir kam reikalin- 

ta, su kankinimo įrankiais .... 30c.
Raktas į Gyvenimą, atsidaryk du

ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
vo laimės gyvenimo turtus, arba 

ic_- -tieilško apsivedimo gyvenimas $1.00
Nebijok Mirti, knyga su paveiks

.uu-u ® Ganadian Air Force, o
kėj eina gerai, žmonės dir- m:, gaxo Yi(.Vma
ba po 6 dienas i savaite. '- Amerikos aviaciją.

’ • Ta didžioji laime, kun įs
Pelėda.1 gelbėjo lt. Albertą, džiugi- >iV"\...7.’. 7. .. 7.. 7.. goc. į

Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų . 
— - -■ — myga .............................................. $1.50

DIDELIS KNYGŲ BARGENAS S:

Darbai pas mus ir apviin-
NEW ENCIAND TELEPHONE & TELEGRAPH C0.

tų nors mažą auką (.ei A- Pajieškau apsivedimui laisvos mo- ., ” T i tu ioTCimerikos Lietuviu Tarvbos. Turiu namus ir gerą amatą, 1G VaiZaUS BieiUVOje. Kal
bėt vienam nuobodu. (12)

GEORGE 11059,
Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.

Aukojo šie: J. Stulginskas. 
M. Alkunas, W. Chaplikas< 
Mrs. White. Joe Dany, J. J. 
Peculko, N. Penkus, A. Ka
činskas, J. Savulionis, J. 
Kundrotas. J. Velička, A.

NUPIGINTOS KNYGOS

Lapinskas ir J. Grigaliūnas sokių^bj? iiSmTTiėmf'žiSbds'ir
—po $1. M. Masonienė, A. žievėm .......................................... $1.00
Jurčikonienė, J. Balevieie-
nė. L. Palcvičienė, D. Čia- 

A. švenčienis, K. Bra-ras

Deklamacijos ir Dainos, 76 pusla
piai ................................................ 25c.

Paslaptis Kortų Lošimo, kaip ap
sisaugoti nuo apgavikų ........... 1.40

Kas pirks visas 3 knygas, tam ati
duosiu visas penkias už $1.00. O kas7auska», K. Kaupinis, K.

Kibildis, A. Matečiunas, C. ’"** p° vie;n*’ t*"1 P’lna kaina-
Cilcuvienė. Mrs. Marcino- 1 ^pauiT’mikalauskas 
nis, F. Bagdonas. R. ŽU- 206 Athcns St., So. Boston 27, Mass. 
ramskienė. N. Pajarskienė,
K. Vacikrt'.s, M. Galubuc- 
kas. K. Aleksa, P. Bagdo
nas. J. Lapinskas; J. Baliu- 
konis. A. Pauliūkonis, A.
Kasaravičius, I. Tračirskas, 
J. Urbonas. K. čiurlio.iis ir 
M. Stakionis—po 50c.

Beie. prakalbų pim įnin
kąs da palavino vietos lie
tuvius skaitlingiau rašytis į 
Lietuviu šalpos Fondo 49- 
tą skyrių.

Iš eilės kalbėjo ‘ Kelei
vio” redakcijos štabe na
rys St. Strazdas. Pr įdėjo 
su tuo. kaip 1918 met 1 va
sario 16 dieną buvo p« skel
bta Lietuvos nepri] lauso-
mvbės deklaracija, kai 7 vo- » 
kiški okupantai trukdė Lie- * 
vai atosteigti, kaip galu ga- Į «• 
le. Lietuvos žmones nugale-il

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO
j* Castil* muilo,

S R. Išplauna •
aieiMrana? ir viso- 

»u» ki, nešvaru 

odų. 50c. už bonkų.
AL£XANDER'S HAIR 
REFRESHING TONIC

Vlicįų ir (Mų Gydančių Vantų
Pažymėtoj, gydun'ė dė1 

pla> kų šnknim« b Odo« gydymui 
M) centų už bonkų 

Pasižymi savo gerumu Prisiun 
nėr Pašte į vi«as dnb« Sn 

ienvtų Valstijų.

41 EXANDER’S CO

TIK VIENAM MĖNESIUI, vaičių ir šventųjų. Bet kny- 
--------  ga ne religinio popudžio.

“Keleivis” atiduoda nupi- Priešingai, ji parodo, kad 
ginta kaina labai naudingas dievus patys žmonės kuris 
knygas. Štai jų surašąs: ir patys juos naikina. Knv-
M^n^^fnm^ės lietuvių žinyčios pa-

‘ V veikslu. Kaina buvo $1.00, to» ant dailios popieros, 1- d b tik 50 
liustraota, piešia baisius ka-

Sveikata — Didelė, gra
na buvo 50c., dabar 25c.

Gyvulių Protą* — D-10
Zell’o mokslinės studijos a- 
pie gyvulius. Autorius aiš
kina visokius keturkojų pa
pročius ir prigimtį. Pavyz
džiui. kodėl šunelis loja ant 
mėnulio? Ką reiškia arklių 
bailumas? Kodėl gyvuliai 
su gera uosle paprastai tu
ri silpnas akis ir greitai ap
ianka? Ar lapė ištikrujų y- 
ra tokia gudri, kaip žmo
nės apie ją mano? Kodėl 
vieni gyvuliai ginasi nuo 
savo priešų, o kiti bėga? Ir 
daug kitokių dalykų. Kny
ga didelio formato, 212 
puslapių. Kaina buvo $1.25, 
dabar tik 65c.

Biblija Satyroje—Tai yra 
knyga, kur Biblijos pasako
jimai yra atvaizduoti juo
kingais paveikslais. Kaina 
buvo $1.00, dabar tik 50c.

Kokiu* Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?—Paiašė 
Iksas. Tai labai idom is ii 
pamokinantis leidinys. Die 
vų ir tikybų istorija p: duo
dama nuo saulės gaibini- 
mo iki krikščionybės laikų 
Knyga turi 272 pusk pius 
Arti 100 puslapių pa?/ėst? 
vien tik senovės, lietuviu 
dievams apibudinti, čia yr;. 
aprašyta daugiau kai > 30 
ivairių Lietuvos dievu, die-i

bos be kito pagalbos ................ 35c.
Neužmokamas žiedas, graži apy

saka .................................................. 25c.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa

kymai .............................................. 25c.
Girtuoklių Gadzinkos, linksmos 

dainos .............................................. 15c.
Sveikata Ligoniams, knygutė ap

rašo apie 350 vaistažolių .... 25c.
Erodas Boba ir velniškas tiltas 

................................. 35c.
Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c. 
Sapnų Knyga su paveikslais, ap

daryta ............................................ $1.35
Sapnų Knjgelė. atmena sapnus, 

planetas ir kozyrų nukėlimus 35c. 
Apie Dangų, saulę, mėnulį iržiai apdalyta ir gausiai žvaigždes ..................... ioc.

iliustruota D-ro Graičiunt i v virėja-Kepėja. vaikų J1"
parašyta knyga. Paprasta ■
kaina—$2.50: musų nupi
ginta kaina—$1.50.

Sielos Balsai—Jono Smel 
storiaus dainos ir eilės. Kny
ga gražiai iliustruota, ap
daryta drūtais audekliniai; 
apdarais, buvo $1.25, da
bar tik 75c.

Amerikos Istorija, knyga 
gražiai apdalyta, apdara 
papuošti aukso raidėmis, su 
Jungtinių Valstijų konstitu
cija, 364 puslapiai. Kaina 
$2.25. Mes atiduosim už $1.

Lietuvos Vaizdai, tai yra 
atvirutės su gražiais Lietu
vos vaizdais. Atvirutės tin
ka bile sveikinimams arba 
korespondencijoms, o ypač 
šiais metais, kuomet už Lie
tuvos nepriklausomybę A- 
merikos lietuviai veda to! 
kią įtemptą kovą.

Kompletas buvo 50c., da
bar 35c.

Prašom pasinaudoti pro 
ga ir įsigyti •> rų knygi nu
pigintam kainom.

Užsakymus prašom siųs 
ti šitokiu adresu:

“KELEIVIS^
636 EroaJway,

So. Boston 27, Mass.

reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00 
Praloto Olšausko Darbai ir r.uopel- 

lai ant Gedimino kalno Birštone, su
neilužės paveikslu .................... 25c.

Salemonas, laimių knygutė 15c.
Mikaldos Pranašystės ........... 25c.
Tūkstantis Naktų ir viena, arabiš

kų istorijų dalis I ........................ 60c.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno 

»   20c.
Ko Nori kun. koughlinas? Nuo

Vew Yorko iki Berlyno ........... 10c.
Burykla ir Burtininkas .... 35c. 
Karvės ir nauda iš jų, geresnių 

urių padarymas, su paveikslais 25c. 
Istorija seno ir naujo testamentų,

u paveikslais................................. 35c.
Raistas, aprašymas apie Chicagos 

ietuvius .......................................... $1.25
Nedoras žydas, jaunų merginų

;upčius .............................................. 50c.
Kantri Elena, graži pasaka 25c. 
Dainų Knygutė apie Peklos Kan

čias .................................................. 15c.
Istorija Abelna. 500 pusi. $1.50

ŽOI.fiS ARBATOS FORMOJ
Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
Nuo cukrinės ligos ................... 80c.
Vidurių valytojas ........................ 60c.
Nuo veneriškų ligų ............... $1.20 i
Skausmingų mėnesinių reguliatorius ‘

................................................  60c.1
Nuo dusulio, kosulio ir mainų

asthmos ...................................... 60c.,
į Nuo vandenligės .......................... 60c.
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay

fever ............................................... 85c.
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 6Oc.
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Trajankos, stambios ............... 60c.
Kamparas, pakelis ....................... 35c.
Plaukų augintojas saugoj i juos

nuo pražilimo ........................ 6Oc.
•Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .. . 85c. 
Nuo surūgusio pilvo (heart Surn)

......................................... 85c.
Pailių arbata aiba mestis .... 85c.

M. ŽUKAIT1S. (15)
335 Dean St., Spenccrport, K. Y.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM- 
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai 
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai 
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti 
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas 
daktarą ar traukiniu važiuojant.

* Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,/
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

Karas EuroP£le
Jei norite iinoti apie karą ir kitus 
įvyktus, tai skaitykit* “Naujienas*.

"Naujienos* yra pirmas ir didžiausias B«twvfc| 
dienraitia Amerikoj*.
Uisiraiykit* "Naujienas* iiandien. Naujieną 
prenumerata metams Amerikoje (liimant CM» 
■•«). 96.00. Chicagoje ir Europoje |H99 
Money Orderj ar iekj siųskitei

"NAUJIENOS"
17S9 South Halsted Street"

CHICAGO, UJJNOIS

V I
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81 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Kaip Gimsta Naujos Ligos
Isterija, judėjimas, išsi- naujoji liga. Žinoma dargi,} 

vystymas yra visose gyveni- kokioj Ispanijos vietoj pir
mo srityse. Yra gamtos. mą kaitą sifilis pasirodė at- 
ziško pasaulio ir žmonijos vežtas iš Amerikos. Tai bu- 
gyvenimo istorija. Užkre-*vo nauja liga Europai, bet 
čiamos ligos taip pat turi sena Amerikai. Ir atvirkš- 
savo istoriją: tos ligos gims- čiai: sena Europos liga. 
ta, keičiasi ir išnyksta. Lai- raupai, buvo nauja Ameri- 
kui bėgant keičiasi ligos ža- koj. Ir Indijonų tautos žu- 
dintojai — mikrobai, kei- ve ne tiek nuo ispanų per- 
čiasi žmogaus kūnas, nuga- sekiojimų, kiek nuo raupų, 
lėdamas tų mikrobu veiki- _ , .

Šimtmečiai visai pak, i- Bet .' «* !r lokl«Bet yra ir tokių atsitiki-
čia ligos pobūdi. ^a<^ .nau.la ^.^a at>“an"

Žinomas mokslininkas, ida. vleįoje, is niekur neat- 
prof. S. Nichols, išleiGo nesta- Toks yra Maltos dru-
knygą, kurioj aprašytus Jjurls sa?J? pra- 
žmogaus ligų likimas. Tt j ^Įto šimtmečio pradžioj at- 
nuostabioj knygoj autorius ^įrado. si liga pirma bu\o 
stato šiuos klausimus: ur Pa-te.beta pas ožkas, o \e- 
visados buvo užkrečiama s aaH A.1 Pas zmoPes- dl greĮt 
ligos? Ar gali atsirasti nat.- i~slP-ete P° V1S^ pasauli, 
jos ligos? Ar gali jos išnvk- Nugaros smegenų memngi- 

tas n- kokliušas taip pat yra 
naujos ligos. Gal but, kad

mą.

Šiuos klausimus galim, i 
išspręsti dvejopu budu: ar
ba tiriant istorinius doku
mentus, arba eksperiment į 
pagalba.

Istorinis metodas nei a 
lengvas. Dokumentų apie li
gas yra nedaug. Dažnai li-

ir apendicitas yra visai nau
ja liga.

Isterinis metodas negali 
nušviesti naujų ligų atsira
dimo priežasčių. Tenka 
naudotis eksperimentaliniu 
metodu. Ar negalima labo
ratoriniu budu padarytigos yra painiojamos. Pav., . o ,

“džiuma” buvo vadinama: na?Ja uz^ietim?- Tada pa
daug ligų: raupai, šiltinė ir' al?ketų mechanizmai, kūnų 
kiekviena užkrečiama liga. Pa?a^a ffamta veikia. 
Tačiau iš istorinių doku
mentų patirta, kad dauge
lis ligų, kaip raupai, pasiu
timas, šiltinė, drugys, tra
choma ir dar keliatas kitų

KELEIVIS, 50. BO3TOK.

DOVYDAS IR SARA

Sakoma. kad žydų nyk?. :kas Dovydas užmušęs 
milžiną Galijotą. O šitam vaizdely parodytas kap. 
Dovydas McCampbeli numušė 34 japonų orlaivius 
ir vedė Sarą Kahn. kuri nesenai atsiskyrė nuo Nevv 
Yorko finansininko Waifo Kahno.

nas užpilk verdančiu van-, 
deniu, greitai išimk, sausai! 
nušluostyk, aptepk minėta 
koše, susuk nedideliais riti
nėliais. persnaeigk “tootpi- 
ku” arba perrišk siulu, kad 
k-ikytusi krūvoj ir sudėjus 
ska radon troškink rieba
luose, kol iš?eys. Dabar už
pilk puoduką verdančio 
vandens ir lėtai pašutink a- 
i ie 20 minutų. Kiaulės jak- 
nas reikia šutint mažiausia 
30 minutų.

Valgyt reikia karštus, i 
Sudėjus i lėkštę galima ap- 
dėt bulvine koše ir žaliais 
žirneliais.

107 METU AMŽIAUS 
LIETUVĖ

Knygų Bargenas 
Už Pusę Kainos

Visos knygos, kurios žemiau yra surašytos, trum* 
psn laikui yra nupiginamos iki pusė kainos. Kas pirks 
už $1.00, tas gali pasirinkti už $2.00 knygų. Kas pirks 
>.ž $1.50, gali pasirinkti už $3.00. Jei pirksit už $2.00, 
r,a-.dt knygų už $4.00. Ir t. t

Štai čia knygų sąrašas:
UETUVIŲ ŠEIMYNOS IfeTO- 
RIJA JUSKEVlčfAUS 
DAINOSE.

Jei eor: žinoti. Kaip senovėje lietu- 
\i.ti gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. lė jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
• iaug pačių, o žmonos ;»> kelis vyrus. 
Labai užimanti ir paniekinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 5t»c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ................... 25c.
MATERIALISTIŠKAS

ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ši knygele aiškina proletariato fi- 

lizofijo? mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tsi perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams r.eapkai- 
nuojaina. Kaina .......................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šicl keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? lr dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

KUNIGŲ CELIBATAS, 
ši knygelė parodo, kodėl Romoa

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
Išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijps 
nupuolimas, šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., su-

AK BUVO VISUOTINAS 
I V ANAS?

Bažnyčia salto, kad buvo, o maka
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėję* surinkti } 
kelias dienia visų veislių gyvūnus, 
kūne gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vanaens, kaa visų 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale. 
Knyga be galo įdarui. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .................................. ........... 26c.

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
do, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERSI- 
STATYDAVO SAU ŽEMĘ 

Labai įdomus senovės filosofų da-
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslą-; arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................. 10c.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei

kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos tik 28 ypatos. 
So. Boston, 1913, pusi. 61. .:.. 25c. 

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugeli iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis. So. Boston, Mass. 
1909 m., pusi. 63........................... 25c.

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo

gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23........................ 10c.

| “SALOMĖJA”
Arba_ kaip buvo nukirsta šv. Jo

nui galva. Drama viename akte, pa
rašyta garsaus anglų rašytojo. Ver
tėtų kiekvienam perskaityti. 25c. 
“0. S. S."

Arba Šliubinė Iškilmė. Vieno ak
to farsas, labai juokingas ir geras
perstatymai. Kaina ................... 15c.

DĖL PINIGŲ
Trijų aktų ir septynių scenų dra

ma. Pagal L. Tolstojų, parašė A. A. 
Večkys. Kaina ............................ 3oc.
KARĖS NUOTAKOS

Vieno akto drama, vaizduojanti 
vokiečių militaristų žiaurumą ir ne
laimingą moterų likimą.
Kaina ......................  20c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vanderveide. vertė Vardunas. 
Kaina ............................................. 10e-

Musų draugas Martinas 
Petrus, prisiųsdamas Maikio 
Tėvui penkinę ant batų, 
kartu prisiuntė gana Įdomią 
iškarpą iš Nevv Britaino 
“Daily Herald.” Tenai yra 
pasakyta, kad Sophie Yus- 
kevich (Zofija Juškevičie
nė) šiomis dienomis minėjo 
savo 106-taii gimtadienį. 
Dabar jai eina jau 107-ti 
metai amžiaus. Esą jau 85 
metai kaiu ji Amerikoj.

Tai yra labai graži krū
va metų. Mažai kas tokio 
amžiaus susilaukia. Angliš
kas laikraštis platesnių in
formacijų nepaduoda, pasa
ko tik tiek, kad ii gimus 
Lietuvoje ir kad ji turi tiek 
metų.

Jei kas iš musų skaityto
jų galėtų pranešti daugiau 
žinių apie Juškevičienę, bū
tume labai dėkingi.

AE/E VALGIUS.te su žmogum, gyvuliai: 
augalais.

Jie maitinasi mirusiais 
kūno narveliais ir liaukų 
gaminamais produktais. Ma 
žiausis odos sužeidimas lei
džia suprofitams patekti Į 
kūną. Jei tik yra nors kiek 
didesnis kūno sukrikimas, 
saprofitai tuojau tuo pasi
naudoja ir apspinta kūną. 
Per ilgą laiką iš nekenks
mingų mikrobų kai kurie 
pasidaro nuodingi. Tokiu 
budu. tur but, evoliuciona- 

kitų dažniausia Vo sifilio mikrobas. Eilė 
faktų sako. kad greitas mik
robų pasikeitimas yra gali
mas. Tokiu budu ir atsiran
da naujos užkrečiamos 
gos.

pagalba
Yra daugybė mums 

kenksmingų mikrobų. Jei 
paprastą mikrobą galėtume 
paversti ligos mikrobu, ta
da galėtume išaiškinti. £aip

ligų žinomos nuo seniausių atsiranda nauja liga.
laikų.

Taip pat iš istorinių do
kumentų patirta, kad kai 
'kurios užkrečiamos ligos 
atsirasdavo kaip visai nau

Pastebėta, 
vuliai nuo

ls a:

VALGIAI IŠ JAKNŲ 
(KEPENŲ)

ne-

kad vieni gy-

neužsiKrečia ligomis. Taip 
pat gyvuliai, kaip jurų kiau
laitė. šuo, kralikas. neužsi- 
krėčia infekcija tuose kraš
tuose. kur tos infekcijos nė
ra. Kadangi su žmonėmis 

naujos ligos? Ne, šios ligos | eksperimentų negalima da- 
tik nebuvo pinniau pašte- ryti, tai tenka apkrėsti gy- 
bėtos ir ištirtos. Raupai pa- vulius, kurie gamtoje neuž- 
mažėl slinko iš rytų i vaka- sikrečia. Gyvulių atsparu- 
ras ir Francuzijoj *jie atsi- mą ligoms mokslininkai 
rado tik kryžiaus karų me- dirbtinu budu sumažina, 
tu. Iš rytų atėjo taip p2t arba padidina mikrobų veik 
cholera ir didžioji gripo e- lumą. Gydytojai, tam tikru 
pidemija. Sifilis i Europą budu nusilpnindami mikro- 
pateko iš Amerikos, o Ame- bus, daro skiepus nuo ligų. 
rika mainais gavo raupus. Taip pat Pasteurui pavyko 

Musų civilizacija skverb- ir nepavojingus mikrobus 
damosi i žemos kultūros ša- padaryti labai nuodingais, 
lis su savim Įnešdavo džio- Kain galima Įsivaizduoti 
vą. raupus, sifili ir kitas už- naujų ligų atsiradimą? Nau- 
krečiamas ligas, nuo kurių jos užkrečiamos ligos atsi- 
išmirdavo ištisos tautelės, randa, saprofitams evoliuci- 

Europa nežinojo sifilio jos keliu virtus nuodingais 
ligi Amerikos atidengimo, mikrobais. “Be galo maži” 
Bemol Dias de Kastilio, organizmai taip pat evoliu- 
Korteso palydovas, kasdien cionuoja. kaip ir didieji gy 
savo dienorašty pažymi viai. Saprcfitai, kurių be ga- 
kaip plėtės tarp Konkvista- lo yra daug. stengiasi pa- 
dero kariuomenės Meksiko laikyti savo gyvybę kontak

jos ilgos. -jos atsirasdavo 
tartum tam tikru momentu. 
Ar iš tikrųjų tai buvo visa;

1 • i.“

OI, ATEIK, PAVASARĖLI
Nesugryžo bernužėlis 
Nors pavasaris jau čia.
Ir liūdėjo mergužėlė.
Liejo ašaras slapčia.
Oi, ateik, pavasarėli. 
Atnešk glėbi man gėlių. 
Aš dainuosiu bernužėliui 
Kad tik viena ji mvliu.

A. V.

Gerai sutaisytos jaknos y- 
ra netik skanus ir mažai 
‘ pointų” reikalaujantis val
gis. bet kartu ir labai svei
kas. Jaknose yra daug ge
ležies ir vario, kurie yra la
bai reikalingi žmogaus kū
nui gaminti raudonus krau
jo kūnelius. Gydytojai vi
suomet pataria valgyt daug 
įaknų tiems, kurie serga a- 
nemija (kraujo stoka). Be 
to. jaknose . yra daug vita
minų A. B ir G. Yra ir vita
mino C. Todėl kiekviena 
šeimininkė turi pasistengti 
nors kaitą i savaitę paga
minti valgi iš jaknų.

NACIONALE DRAPANŲ 
RINKLIAVA

Tautinių grupių fondai pra
šomi savus vajus sulaikyti

LIAUDIES DAINELĖ

Jaknos su daržovėmis

VĖŽIU GIMINĖS “DIDVYRIS”

Boston# žvejai šiomis dienomis 
svaru vėžį. Ta milžiną lai :o už 
duktė iš Dorchesterio.

pagavo juroj 28 
kejų vieno žvejo

Tamsioj naktelėj.
Žalioj girelėj.
Kalbino mane
Jaunas bernelis.
Ne tiek kalbino.

-Kiek jis viliojo,
? Aukso žiedeli 
. Man dovanojo.
Ne dėkui tėvui
Nei motinėlei.
Kam mane mažą
Valioj augino.
Valioj augino.
Ilgai migdino.
Ik pusrytėlių
Neprižadino.

SULIG JURGIO 
KEPURE

Paruoškit tiek morkų, bul 
vių ir svogūnų, kiek manote 
suvalgysit, ir supiautę su
dekit i keptuvą. Paėmę ke 
iiatą riekių kepenų, užpil-

verdančiu vandeniu, iš 
kurio greitai išimkit, nu 
? < stykit, pabarstykit drus-

pipirais, padulkinkit 
m ais ir sudekit ant dar
žovių. o ant pat viršaus už- 

:t kelis rėžius sūdytų la- 
šinių ar bekono. įpilkit puo- 
< verdančio vandens ir 
uždengę kepkit vidutiniam
;ar-:y e kokią valandą. 

Duokit Į stalą karštą, ap
imtą daržovėmis ir užpiltą 

:u-ia sunka. Į sunką gali- 
i maišyti grybų, jeigu

kas jų turi.

President’s War Relief 
Control Board Įsakė visiems 
tautinių grupių fondams, 
Kurių yra daugiau kaip 80. 
savų drabužių rinkimo va
jus per kovo. balandžio ir 
gegužės mėnesius sulaikyti. 
Visi tokie fondai prašomi 
per tą laikotarpi talkinin
kauti su United National 
Clothing Collection Com- 
mittee. kuris nori per ba
landžio mėnesi surinkti 
150,000,000 svaru padėvėtų 
drabužių, avalinės ir pata
linės.

Tos drapanos bus išdalin
tos tarp 125,000.000 žmo
nių išlaisvintose šalyse. 
Drapanas dalins Jungtinių 
Tautų Šalpos ir Atstatymo 
Administracija (UNRRA). 
Ji gabens drapanas Į visas 
šalis ii* dalins visiems, ku
riems daugiausia reikia.

Šitą praneša 
War Information.

Office of

Sriuba iš jaknų

RACIJŲ
KNYGUTES
KALENDORIUS

Pekla
IR

I Darbas.
’ Kaip pas

Viskas šiam pasauly mainos;
žodžiai, net ir daino- ; 

ponus ir didžiūnus
Taip ir pas artojus sūnūs:
Krr.p kas dirba ir ko žiuri.
Tokį pelną iš to turi.
Kokis vyras—tokios kelnės. 
Kokis pragar’s—toks ir velnią . 

' Kokis paukštis—toks ir snapa . 
Kokis medis—toks ir lapas. 
Kokis miestas—tokie mūra'. 
Sulig Jurgio ir kepurė.
Kokie sodžiai—tokios triobos. 
Kokie vyrai—tokios bobos. 
Kokie piemens—tokros bando- 
Kokios galvos—toks ir sprandą - 
Kokios panos—tokios mados. 
Juoda duona—tai ne badas. 
Kokis tėvas—toks sūnelis,
O Į motiną—dukrelės.
Kokie seniai—toks jaunimas. 
Koks gyvenim’s—toks mirimą.'.J. Naruševičius.

! . sv. jaknų.
■ riekutės rūkytų lašiniukų.

■ -vogu nai. 
mažos morkos, 
mažos bulvės.
puodukas kenuotų tomeičių

; puodukai buljono.
Druskos ir pipirų.

• ska reikia smulkiai su- 
; ;styti, sumaišyti ir sūdė 
' puodan lėtai virinti apie 
santros valandos. Jei pa

darys pertiršta, reikia da
ri augiau buljono arba 

karšto vandens.

Kimšti jaknų ritiniai

2 svarai jaknų.
puodukai krekių ar duonos

trupinių.
2 šaukštai ištirpytų riebalų.
2 supiauatytč svogūnai.
1 šaukštai sukapotų petruš-

kų.
2 šaukštukai druskos.
Pipirų.

Visus pridėčkus sumaišyk 
sv. ištirpintais riebalais, kad 
padarius tirštą košę. Jak-

Mėsai ir riebalams: Geros 
visos raudonos stam dos nuo 
Q5 iki Z5 ir nuo A2 iki J2 
(ketvirtoj knygutėj). Q5, 
Ro ir S5 pasibaigia kovo 31. 
T5, U5. V5. W5 ir X5 pasi
baigia balandžio 28.

Kenuotoms daržovėms ir 
vaisiams: Dabar galioja šios 
mėlynos stampos: X5, Y5 ir 
Z5, ir visos 2-ro numerio 
stampos nuo A2 iki S2. 
Kiekviena jų verta 10 poin
tų.

Bet jos geros tik apribo
tam laikui. Kovo 31 d. šios 
iš jų pasibaigs: X5, Y5 ir 
Z5; pasibaigs taipgi A2 ir
B2.

Cukraus stampa No. 34
pasibaigs vasario 28 d. Su 
ja galima gauti 5 svarus 
cukraus. Suvartokit ją kol 
nepaseno.

Cukrui dabar galioja ir 
35-ta stampa. Šita bus ge
ra iki birželio 2 d.,

Čeverykams. — Stampos 
su orlaiviai Nr. 1, 2 ir 3 iš 
Trečiosios knygutės geros 

•m^ĮBĮ un?'|oqu9u

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METEUONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
▼įsa tai yra melas ir ap- 
garyaU, M pakte 
sai nėra. Jlaai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk

ga Ir pridėtas “paklos” 
žemėlapis tatai patvirti

na.
Kaina 2S esatsL

CM BBOADWAT.
80. BOSTON. MASS.

KODĖL Aš NETIKIU 
{ DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali tikėti. Pilna argumentų, kūną 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ......................................... 20e.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta risi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta- ky. Kaina .................................... 10c.

BIBLIJA SATYROJE
Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos 

knygos nejsileiažia.Labai juokinga su 
379 pnikiais paveikslais, per statan
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigaL 
lės. 382 puslapiai. Kaina .... (-.00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYčlAl.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, no- £u Amerikoj munšaino. Šioje knygo

je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS.

Šioj< oje teipa daugybė nau-je knygoj 
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristi’kos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinu laida. Kaina .................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) No-

nžsitikintis Vyras; (2į žydinti Giria;
Klaida; (4) Korekta. Jose nuro- 

kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė

D-ras P. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 26c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 26e.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ją vel
kama Kas yra arba tikisi kada nors 
boti kūdikių tėvats, būtinai tnrttą 

aityti ntą * “ -knygutę. Kaina 10&
MKcl«hric>n Broadw«y,
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Lietuviai Karininkai
SURINKO IZABELĖ BALTRAMAITIENĖ

Lisut. Joseph Burkaus- 
kas, A.Ą.F., iš Naugatuck, 
Conn., lakūnas, bombanešio 
navigatorius, 1943 m. din
go be žinios Europoj; 17 
kaitų dalyvavo Vokietijos 
bombardavime; buvo kele
tą kanų apdovanotas atsi- 
žvmėjimo ženklais ir vieną 
kailą buvo kautynėse su
žeistas.

Ensign Elizabeth Butė
nas, Navy Nurse Corps. iš 
Gardner, Mass., 10,000-toji 
viešnia Women’s Military 
Services Club patalpose. 
Nevv Yorke.

Capt. Joseph Butėnas, 
USA, iš Elizabeth, N. J., gy
dytojas, tarnauja Europos 
fronte suvirš du metus, Ita
lijoj gydė kitą Elizabethie

bų kui-sus Camp Crowder, 
Mo.

Lieut. James S. Gialelis, 
A.A.F., 1943 m. buvo Com- 
manding Officer of C. A. i 
M. Program, State Teach- 
ers’ College, Grove City. 

čius, turi Distinguished Fly- Pa.
ing Cross pažymėjimą. Lieut. Anthony GlobisC

Major Joseph Davis (Už- USA. iš Racine, Wis., nuo, 
davinis), U.S.M.C., iš Lin- pat karo pradžios japonų
den, N. J., nepaprastai atsi- belaisvis, 
žymėjo kovoje prieš japo- Lieut. Edvvard Globis, A. 
nus, 1943 m. vieną japonų A. F., iš Chicagos, bomba- 
laivą uždegė, o kitą sudau- nėšio lakūnas, žuvo bombarj 

duo jant Vokietiją.
Capt. Grajauskas, A.A.F.,1 

iš Brooklyno, žurnalistas.

mingų misijų prieš vokie-

ze
Capt. Albeil Degutis, U.

S.A., iš Elizabeth, N. J., 
dantų gydytojas, tarnaujat Grebliunas, iš Chicagos,
Europos frontuose.

Capt. Edvvard Degutis. U.
S.A., iš Detroito.

Lieut. Alfonse S. Dekus,
USA, iš Maspeth, L. I.„ N. 
Y., 1944 m. dalyvavo kau
tynėse Francuzijoj.

Lieut. John Dering (Be
ringas), A.A.F., iš Chica-

gydytojas.
Lieut. Albert Gumuliaus-

kas, USA, iš Chicagos, 1944 
m. rugp. mėn. pranešta, kad 
jis dingęs Europos fronte; 
vėliau pranešta, kad yra 
patekęs vokiečių nelaisvėn.

Lieut. Gussen, A.A.F., iš 
Cicero, III., 1944 m. buvo 
aviacijos instruktorius. 

Lieut. Peter Gustaitis, U.
gos, 1944 m. buvo Flight 

ti, žurnalistą Richard Tre- Instructor Bainbridge, Ga.
®aS^* - Ensign Vincent Dering Biooklyno, gydyto-

(Beringas), U.S.N., iš Chi-” 
cagos, lakūnas, po šešių mė
nesių Pacifiko karo fron
tuose 1944 m. buvo gryžęs 
i namus.

Lieut. Peter Dobilas, A.
A.F., iš Chicagos, inžinie
rius, 1944 m. buvo Flight 
Leader New Mexico valsti
joj.

Capt. Walter Butkus, U. 
S.A., iš Chicagos, gydyto
jas. 1943 m. buvo Šiaurės 
Afrikoj.

I ieut. Albert P. Butvidas, 
U.S.N., iš Nutley, N. J.

Lieut. Commander Mi- 
chael V. Casper (Kaspe- 
ras), U.S.N., iš So. Bostono, 
dantų gydytojas.

Major Joseph černaus- 
kas, iš Lavvrence, Mass.

Lieut. George Černiaus
kas, A.A.F., iš Brooklyno, 
pasekmingai yra atlikęs 
daug oro misijų Pacifike.

Lieut. Joseph J. Chapas. 
A.A.F., iš Aurora, Ilk, 1944 
m. vokiečių paimtas Į ne- 
la’svę Rumunijoj.

Ensign A. L. Childs, U. 
S.N.. iš Chicagos, 1941 m. 
buvo Pearl Harbor, Hawaii.

Lieut. Ant. Dailyda, U. 
S.A., iš Worcesterio. 1944 
m. buvo sužeistas.

Lieut. Ccmmander Danis. 
U.S.N., i? Chicagos. priešui 
sutorpėdavVs jo laivą, ji? 
herciškai išgelbėjo kitus į- 
guloc narius ir už tai buvo 
cituotas.

Lieut. Alexander Darbu-

Į Lieut. E. C. Duben, USA, 
iš Brooklvno.

Capt. B. Esunas, iš Wa- 
shingtono.

Lieut. James Z. Gailun,
USA, iš Hartfordo, dantų 
gydytojas.

Capt. Julius P. Gale (Jur
gėla), USA, iš Long Island, 
gydytojas, po 26 mėnesių 
Afrikos ir Europos frontuo
se, paskirtas i Flight Sur- 
geon’s kursus Texas valst.

Lieut. Victor J. Galinis, 
U.S.N., iš So. Bostono.

Lieut. Joseph P. Gaveno- 
nis. USA. iš Plvmouth, Pa.

r>nSign .n. i viri vjuuaruvičii
(Gedai-a vičius). U.S.N.R.,
iš Brooklyno, medikas stu
dentas.

TANKAI ŠTURMUOJA GOCIJĄ
T”- .' / Vietinės Žinios

Kubilius byllinejasi su 
kita bažnyčia

žmonai. Bet kai iis pradėjo 
sirgti. draugai komunistai 
Įkalbėjo jam, kad butų 

Seniau metodistų bažny- daug garbingiau, jeigu jis 
čia turėjo nesmagumų, kol1 savo turtą paliktų jų “lite- 
pašalino iš Lietuvių Žiny- ratui kai.” Kiežis jų paklau- 

į čios buvusį savo ministerį sė ir padarė naują te^tamen
Kubilių, o idabar unitarai 
turi su juo bėdos.

Kai metodistai p. Kubi- 
i lių pašalino, jis su kai ku

tą. savo žmonai užrašyda
mas tiktai SI, o viską kita 
—‘‘Literatūros Draugijai.” 

Bet Erode, kad komunis-
riais savo parapijonais Įsi- tai nieko negaus, nes namą
prašė unitarų - kongrega- Kiežis senai jau buvo užra-
cionalistų bažnyčion ant šęs save žmonai ir taip jis
Broadway. Ši bažnyčia yra 

Į užlaikoma iš Hawes’o pa
likto fondo, kuriame esą 
daug pinigų. Taigi atsirado 
žmonių, kurie įsivaizdavo, 

i kad tą bažnyčią ir jos fon
dą galima pasiimti į savo 

— rankas, tik reikia prirašyti

jas.
Capt. Anthony C. Gu- 

zauskas, USA, iš Aurora, 
Ilk, gydytojas, 1944 m. bu
vo Olandijos Rytų Indijoj.

Lieut. Col. B. Lėonard 
Jakaitis, USA, iš Chicagos.

Lieut. Adolph Jakštys, U. 
S.A., iš Elizabeth, N. J.

Lieut. Stasys Jakubs, U. 
S.N., iš Chicagos, dantų gy
dytojas.

Lieut. Joseph J, Janis, U. 
S. N., iš New Britain, Conn., 
dantų gydytojas.

Capt. Pranas Jankauskas, 
USA, iš Philadelphia, inži
nierius.

Lieut. Daniel Jankeliū
nas, U.S.N., iš New Milford, 
N. J.

Lieut. Jonas Jankus-Jan- 
kauskas, U.S.N., iš South 
Bostono, lakūnas.

Lieut. Al. Janulis, A.A.F., 
iš Chicagos.

Lieut. Ronaldas Janušo
nis- A5A-F„ įa So. Bostono, 
1944 m. žuvo lėktuvo nelai
mėje Ohio valstijoj.

Lieut. Col. Alexander Ja- 
vois (Jovaišas), USA, iš

Čia parodvti anglų tankai šturmuojant vokiečių 
tvirtovę Goehą. Dabar Goch jau paimtas. ,

kus, USA, i' S . Bostono, sižymėjimus Amerikoje ir tenai daugiau savo šalinin- 
kapelionas. i Afrikcs-Europos tarnyboje,! kų ir unitams “ičhnknnri

Capt. Edrr. W. Jenų-Į apdovanotas Air Medai su laukan.”
Unitarai apsižiūrėjo. Ma

tyt, juos kas nois painfor
mavo. Šių metų sausio 11 
d. buvc sušauktas metinis 
jų bažnyčios susirinkimas. 
Bažnyčios iždininkas Nicco- 
lo Carbone atsistojo ir pa
reiškė, kad p. Kubilius ir 
jo šalininkai negali daly
vauti susirinkime kaip baž
nyčios nariai ir neturi tei
sės balsuoti. Mitingas buvo 
uždarytas.

Dabar “Boston Post’’ pra
neša, kad p. Kubilius su 
Helena Simonovich ir Jenų 
Grinkaičiu iškėlė tos baž 
nyčios viršininkams bylą ir 
teismo keliu reikalauja, 
kad bažnyčios viršininkai 
sušauktų antrą metini mi
tingą ir leistų jiems balsuo-

šaitis, USA, vVaterbury.j Four Oak Leaf Clusters; 
Conn., 1943 ! buvo Com--1944 m. žuvo bombarduo- 
pany Comma: er Fort Ben- jant Romą, kai jo lėktuvas 
ning, G a.

Lieut. Jerome C. Jočis,
USA, iš Indiana Harbor,
Ind., 1944 m. sužeistas karo 
fronte.

Lieut. Veronica Juodžiu- 
kynas. WAC, iš Corridon,
Mo.

Ensign Elizabeth Jurgai
tis, Navy Nurse Corps, iš 
Philadelphia.

Lieut. Kazimieras Jurgai
tis, U.S.N., iš Racine, Wis.,
1944 m. buvo sužeistas ka 
ro veiksmuose Pacifike.

Lieut. Pranas Jurgaitis,
USA, iš Philadelphia, po 
dviejų metų karo frontuose 
1944 m. gryžo Į USA.

Lieut. Julia M. Jurgel,

yra užrekorduotas miesto 
“Registry of Deeds” kny
gose. Reiškia, namas yra 
jos ir vyro. testamentas ne
turi teisės atiduot ji kam 
kitam.

Iš paliktųjų pinigų komu
nistai irgi, turbut, nieko ne
gaus, nes iš jų turės but ap
mokėtos laidojimo išlaidos 
ir kai kurios skelos, o kit- 
'ką Įstatymą* pripažįsta li
kusiai žmonei.

Lieut. Joseph Geletkas,
tas. A.A.F., iš Pittsburgho,* U.S.N.R., iš Farrell, Pa.,'Chicagos, gydytojas, 
lakūnas, atliko daug sek- 1943 m. lankė svetimų kai- Lieut. Kazimieras K. Jen-

X:

nukrito jūron.
Lieut. Aibei! Kernagis, 

A.A.F., iš Philadelphia, ra
dijo operatorius.

Lieut. Kirstukas, USA, iš 
Chicagos, gydytojas.

Lieut. Leonard Klikunas, 
A.A.F., iš Chicagos, bomba
nešio navigatorius, dalyva
vo suvirš 50 misijose prieš 
priešo Įrengimus Rumuni
joj, Graikijoj, Italijoj ir 
Francuzijoj.

Lieut. Phil Klikunas, U. 
S.A., iš Chicagos.

Ensign Aibei! Koplevvs- 
kis, U. S. N., iš Dowagiac,

Bostono busas sužeidė 14 
žmonių

Netoli Nashua, N. H., 
pereitą savaitę susikūlė vie
nas Bostono busas. Sugedus 
vairui, busas smogė į medį. 
Bušo šoferis ir trylika pa- 
sažierių buvo sunkiau ar 
lengviau sužeisti.

Moterys supiaustė vyrą

Mich., 1942 m. baigė Anna
______________ P°Jis Navai Academy, tais i ji^s^ teisėti'“ tos

Army Nurse Corps, iš So. i metais paskirtas instruk j bažnyčios nariai.
Groveland, Mass., 1943 m. tonum Harvardo Umversi-t ‘ -----------------
buvo Šiaurės Afrikoj. tete. i . . .

Lieut. Justin. USA. iš Mt.! Lieut Alfred Rrasniekas,
Carmel. Pa., gydytojas. A.A.F., iš So. Coventry. Ct.

Lieut. Alex T. Kačiusis, 
A.A.F., iš Chicagos, bomba- 1943 m. žuvo bombarduo- Nefenai Bostone

inkunac 1044 m hn- Jal,onus -'•e" Bl ltain mirė Frank Kiežis. kuris tu- 
— — i saioje.

Middlesex apskrities teis
mo rūmams teks spręsti re
tą bylą. Policija areštavo 
dvi kerštingas moteris, ku
rios mylėjo vieną vyrą ir 
negalėdamos juo pasidalin
ti, užpuolė jį ir supiaustė 
skustuvais. Sužeistasis guli 
ligoninėj, gi jo meilužės 
laukia bylos.

Gryžo septyni japonų 
belaisviai

Septyni bostoniečiai, ku- 
' rie per tris metus išbuvo ja-

rėjo apie $30,000 vertės na-į ponų nelaisvėj jau atvežti į
-------------------- — ■ ■ ; mą ir apie $8,000 pinigų Jungtines Valstijas. Vieni
Džima japonų kalboje bankuose. Pirma jis buvo ju da laikomi kareivių ligo- 

reiškia salą. Taigi Ivo Dži- padaręs testamentą, visą ninėj San Francisco mieste, 
savo turtą užrašydamas o kiti jau gryžo Bostonan.

AKIU ĮTEMPIMAS NUVARGINA

JAUNUS!
Bendrai, vienas iš penkių vaikų mo

kykloj turi prastas akis. Kolegijoj iš 10 
studentų 4 vargsta dėl akių. Per amžius 
gyvenusi laukuos, žmonija da nepriprato 
prie namų šviesos.

Laimei, mokslas įvedė pastogėn saulę. 
Ir mokslas parodė, kaip ta šviesa naudotis 
be pavojaus akims.

Štai keturios taisyklės akių taupymui. 
Jų laikytis apsimokės kožnam:

BOSTON
I******* -

EDISON
COMPANY

ATSIMINK ŠIAS 
4 TAISYKLES

1. Skaityk, mokykis, siūk, 
lošk arti prie 2-eros lem
pos.

2. Vensrk blizjrančių lem
pų. Nesėdėk veidu j švie
są. Tatai sunku akims.

3. Vengk šešėlių, šviesa 
tekrinta tiesiog knygon. 
Šešėlis nuvargina akis.

4. Duok akis dažnai išeg- 
zaminuot. Gauk tinkamus

T akinius, jeigu reikia.

Yra palengvinančių elektriškų 
prietaisų... nauji prietaisai 

duos daug malanumo—bet ar tunte 
tinkamus laidus tiertis P™t*’sam* ’ 
Jūsų namuose turi but GERI LAI
DAI. Pasitark su elektrišinu apie 
gerus LAIDUS.

vo Anglijoj.
Capt. J. W. Kadzewick 

USA, iš Chicagos, gydyto

Lieut. Albin Kairiūkštis,,1113 reis^^a Iv° Sala. 
USA, iš Newark. N. J., 1944 
m. buvo Francuzijoj.

Lieut. Alfonse Kairiūkš
tis, USA, iš Neyvark, N. J.

Lieut. A. Kairys, U.S.N., 
iš Brooklyno, dantų gydyt.

Lieut. Kakštvs. Ū.S.A., iš 
Elizabeth. N. J.

Lieut. Walter W. Kales 
(Kalašinskas). A.A.F., iš 
Binghamtono. lakūnas.

Lieut. Frank Joseph Ka- 
linauski, U.S.M.C., iš Chi
cagos, 1944 m. žuvo lėktuvo 
nelaimėj prie Jacksonville,
Fla. t

Lieut. Andrevv Kalis, U.
S.N.. iš Detroito, inžinierius.

Lieut. .John F. Kapčius,}
A.A.F., iš Cambridge, Mass.
Pasižymėję oro kovose Ki
nijoj ir Šiaurė' Atlante, ga
vo Air Medai ir kitus atsi-Į 
žymėjimo ženklus.
' Lieut. Alex Karan (Kara- 

nauskas), A.A.F., iš Chica
gos, 1944 m. lankė aukštes
nius aviacijos kursus Flori
doj.

Lieut. Anne A. Kašėta,
Navy Nurse Corps, iš Eliza
beth, N. J., slaugė, po 18 
mėnesių Pietų Pacifike pa
skirta prie U. S. Navai Hos- 
pital, Brooklvne.

Lieut. Matthew Kass., U. I 
S.A., iš Chicagos. optomet-j 
ristas.

Lieut. Vincent Stanley 
Kaszeta, A.A.F., iš East 
Haven. Conn.. lakūnai.

Maior Jcseph A. Kauli
nas, USA. iš Shenandoah,
Pa.. žymus sportininkas,
1943 m. buvo atletikos di
rektorius. • i

Lieut. Stasys Kauklis, U.
S.A., iš Kearnv, N.'J., inži-i 
nierius, 1942 m. žuvo lėktų-■ 
vo nelaimei Vakarų Euro-Į 
PO,'

TEISINGAS PATARĖJAS
"Teisingas Patarėjas” aiSkina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
i>eveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kaa reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos "Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku 
riu jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 
kur Ji paką reiškia meilė ir ii 

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tai

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryšių barstymas jauniems ant gal
vų? "Medaus Mėnuo?”

Kaa reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištet-jimą kad bepadaryti 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, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet fcą 
visi slepia, tą atvirai pasako "Teisin
gai. Patarėjam.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
„plaume kiekvienos šeimynos klausi
mus. ir “leiaingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomią informaciją.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lyti? iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsalto.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas ’ pasakys jutas ris- 
k*-

Kas reikia žinoti, kad vaikai botą 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia ao- 
g.nti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apia šslmynitkus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslaia 22S 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemes?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.

"IeisiiųfoPatarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip VVeliso “Pasaulio istorija*” Jordano “živoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija," Lkro Gatės “bexual Thruths” ir daugybė kitu. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisinga 
Patarėją” ——

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

''y

j.
Lieut. Richard Kėkštas, ( 

A.A.F., iš Chicagos, už pa-1

w I i



SOCIALISTAI TURĖJO 
GRAŽIĄ KONFE

RENCIJA

DU STAMBUS POLITI
KIERIAI MĖSOS 

RAKETE

KELElVia. so. BOSTON- No. 11, Kovo 14 J., 1845

Nori aptaksuoti svaiginamų Trokas apardė Pečiulių , Traukinys užmušė žmogų Mergina banditų talkininkė Sandariečių darbuotojas
gėrimų vartotojus Jokubauskas su žmona su-

--------- --------- Fipld fomer elevatorių Dorchesterio policija a- siluuke brangaus svečio. IšValstijos legislatura tini Prie G ir E. 7th St įvyko . v™ , reštavo 16 metų amžiaus * rnvJL buvo Daleia_
asiulvmą, kad butų apiak- nelaimė. Anglių kompanijos stot>Je tiaukinys užmušė a- jaunuolę, kun padėdavusi • oo-au;
—• • ? ---- ------------- on _♦*, ,™ jaunien* banditams užpult W sunus diem*

Priėmė keliatą svarbių 
rezoliucijų

Federalis Grand Jury ap
kaltino buvusius OPA 

valdininkus
Pereitą nedėldieni “Ke

leivio” name Įvyko Lietu
vių Socialistų Sąjungos 6-to

Pereitą savaitę Bostone 
kilo naujas skandalas. Fe- 

rajono konferencija, kurioj deralis Grand Jury apkal-

pasiuly , __
suoti visi svaiginamų gėri- trokas gerokai apardė lietu- pie 30 metų vyrą. stovėjusį
mų vartotojai, po du dole-,Anų Juozo ir Onos Pečiulių prie pat kranto platformos, dinėti ir plėšti žmones
rius metams, kas sudarytų, namą, 399 E. 7th St. Tro-:__________________________
bent penkis milionus dole-. kas buvo pastatytas ant kai
rių. Tie pinigai butų pavar- nelio ir ėmė slysti atbulas, 
toti gydymui alkoholikų. ' Jis išvertė namo sieną iri 

Prieš šį sumanymą kilo - pribarstė anglų į Pečiulių 
didelė audra protestų ir iš-!butą.
rodo, kad legislatura jį at- Troko vežikas išliko ne
mes. , sužeistas; nėra sužeistų ir

pas Pečiulius.

atostogų.

Valstijai teks milionai 
“užmirštų pinigų”

dalyvavo apie 40 delegatų!tino du stambius politikie- 
iš Laivrence, Nonvoodo. Į rivs ir buvusius Kainų Ad-
Blackstone. Cambridge’aus. 
Dorchesterio. Methuen, So. 
Bostono ir kitur.

ministracijos ofiso valdinin
kus — John H. Hovardą ir 
Martin J. Nortoną.

Hovardas vra buvęs

Sako, kad Amerika kariaus 
----------- su Rusija

Massachusetts valstija --------
bus turtingesnė bent keliais Broektone pereitą savai- 
milionais dolerių. Mat, ban-Įtę kalbėjo Babsono Institu- 
kuos? čia randasi nemaža to vedėjas, Dr. L. Spangen- 
svma pinigų, kūnų savinin-' berg. Jis buvo pakvestas da- 

’ kai arba mirę. ar tuos pini- lyvauti vename biznieriųPosėdi atidarė rajono or-j

a oa- cionuoti oiiseKo! man 
tikrino • • 
kas pakvietė S 
ir S. Strazdą nu?
c-ialistų poziciją
šių dienų konjunktūroj. Iš tant Kainų Administracijos 
jų kalbų konferencija is- ofi?as pranešė, kad tam bu

vusi “rimta nriežastis,” bet

angenberg mano. kad 
metų Amerika turės

• re ;■ nas. ?ra? dividendu, kurių savi- kariauti su Rusija.
rne. ninkai neatsiliepia. Pirm -----------------

dvieiu metu tik viena an
'-nm' Abudu gavo no >

'* Michelsoną tinės algos ir abud
bristi so- atstatvti iš savo pareigu daĮdraudos kompanija turėio 
pasaulinėj pereita rudeni. Juos atsta- r-oklu P^igų 3,500.000 do

puvo Bostonas minėjo telefono
sukaktį

girdo Įdomių dalykų.
Patikrinus delegatų man- nepasakė kokia? 

datus ir perskaičius sekre- Ta “rimta priežastis” tik 
pereitos (]aj)ar paaiškėjo. Abudu po-

lenų! Pereita sekmadieni suka-
Tuos pinigus nori pasi-, p0 jygįaį 76 metai nuo to

imti valstija, ir veikiausia laiko, kai Bostono uftiversi- 
paims. jei pinigų savininkai tclo profesorius, Alexander 
neatsilieps. Graham Bell, išrado telefo-

----- ~—77~7 .. ną. Sėdėdamas savo kamba-,
Bostono policija jieško trijų ryje jjs paskambino i kita 

pabėgusių nacių kambarį ir telefono‘laidu
--------- i ranešė savo kaimvnui:

Bostono policija ir fede- ’ -‘Ponas Watson. ateik pas 
ralės valdžios agentai čia raane: tamsta čia reikalin- 
jieško trijų vokiečių belais- :

rą , z da- vių. kurie siomis dienomis Bell jau miręs; jo atmin-i
Iv. . .j. ;mažino, lom. nai*-.nimai tačiau ne- oabėgo iš Spencer Lake. ęjaį dabar buvo suruoštos iš-

kad visa tai yra gerai, ta-jturi nieko bendro su faIšy- Maine valstijoj. Jie buvo'kilmės.
čiau pažymėjo, kad veikda-vų štampų raketų. Jiedu ve- pasiųsti kirst ledą ir pabė- 
mi kitose organizacijose, dę šmugelį geromis štampo-: go. ‘
crvmoKcfo; privalo nepa-!mis. Tie naciai gerai vartoja

per
toriui P. Kručui
konfereneres protokol . se- Rtikieriai vra kaltinami už 
kė dde tų pranešimai iš raketą. Vienam Faneuil Ha”
kuopų j ty *p°r- bučerim iiedu pardavė apie
t ■ ?ir socij istai • )
ei

• om-
kios ; A

socialistai
miršti ir savo sąjungos. J

Šiais ir kitais klausimais! f isas da praneša, kad bėgy
buvo pasiūlyta ir priimta, Pastarųjų dviejų mėnesių i
visa eilė rezoliucijų. Bostono mėsos rinką paleis- Nori gaut $19,500,000 lėk

is diskusijų paaiškėjo.!ta apie 5.000,000 falŠvvų. tuvu lauko statybai

Kainų Administracijos o-
Tie naciai gerai 

anglų kalbą. Manoma, kad' 
jie pasislpėė Bostone.

OPA tyrinės 
raketą’

Vendu

kad socialistų* vardą savi-Raudonųjų štampų. Į šį ra-į _ -----
naši ir demokratijos prie- ketą yra Įvelti kiti asme- " = ■■
šai. Socialistai visados bu--. nys.
vo ir tebėra plačiausios, -------- ;--------
žmonių laisvės ir demokra- Majoras Kerrigan sumažino 
tijos šalininkai. Todėl, kad sniego išlaidas
musu veidas visuomenei bu-'

Kainų Administ. prane- 
kad turi daug skundų 

dėl rendų kėlimo. Ryšium 
su tuo kainų tvarkymo par- 

■ eigunams išakyta ištirti

sa.

Pine Lašt Bostono vra ix>- - , , , „ , .,
ean orlaivių laukas. .Jo iren- ren<11 ‘V05
gimui buvo išleista api’e 10 ke-
milionų dolerių. Dabar no- lla rendas-
rimą tą lėktuvų lauką mo

•ri.

•y t—
r*./

~ "Ii*
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The Original Brcwery...l810

9 ;■<:: -

m. Haffenreffer Brewery bu
vo inkurta Bostone...

m. toje pat vietoje padaromo 
Pickwick Ale vardas papli
to visoj Naujojoj Anglijo^

PER 75 METUS GERAI DAROMAS ALUS

HAFFENREFFER & CO., INC.. Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

1870

1945

RADIJO PROGRAMA |

tų aiškesnis, konferencija 
nutarė pasiūlyt LSS Pildo
majam Komitetui, kad pa
galvotų, ar nevertėtų pa
keisti musų vardą iš socia
listų i socialdemokratus? 
Šiuo klausimu priimta ata
tinkama rezoliucija.

Rajono valdyba palikta 
ta pati.

Konferencijai pasibaigus 
draugai Brazaičiai atvežė 
prikepę gardaus kugelio, 
pyragų ir kavos, draugas 
J. Jankauskas pristatė di
delį amerikonišką sūri ir 
snapso, o Michelsonai pa
statė vyno, alaus ir dėžę o- 
buolių iš savo sodo.

Visa tai padarė labai ma
lonią nuotaiką ir delegatai 
reiškė didelio pasitenkini 
mo.

Majoras Kerrigan paskel
bė sniego valymo išlaidas. 
Jisai lygina šią žiemą su ki
tais metais, kuomet sniego 
buvo mažiau, bet jo nuva
lymas kainavo miestui daug' 
daugiau.

Štai pavyzdis:
1935 metų žiemą sniego 

buvo 45 coliai. Jo nuvaly
mas kainavo miestui $1.- 
117.154.84.

1940 metais sniego buvo 
43 coliai, o nuvalymas kai
navo $1.196.745.51.

Gi šią 1945 metų žiemą 
sniego buvo net 57 coliai, 
tačiau jo nuvalymui išleis
ta tik $735,000.

Končių šeimyna susilaukė 
pribuišio

LAW?.ENCE, MASS.

Lietuvi-’ Kliubo
zm.a;

Viršminėtas Kliubas iš
mokės savo nariams nuošim 
čius už serus šių metų ko
vo 25 d.

Kitur gyvenantieji galite 
prisiųsti savo Įgaliojimus 
tiems, kuriais pasitikite.

Aug. Večkys, sekr.

t rr.sn s ”:a d -i.u^’au
•erto

I Jllld U <1 1IIV- c * • J ” J* •• IdemizGoti ir padidinti Tam Su2',de ’2r^,et! -’0"’ 
reikės daugiau pinigų. Le- Maiemą
gislaturoje iau siūloma už-i r , e . ..
traukti paskola 19.500,0001 Eu™P°S T fr0nt.e.s,10- 
doleriu sumai. ‘ ™15 ‘'ienomis buvo sužeistas

‘___________ Jonas Maleika, jaunas lie-

BORIS BEVERAGE CO.
Lietuvių Radijo Korpora E s South Bo,ton 

cijos programa atainant} ne i ton.ka, vyną ir visto-
o^oa6^’!^’08 rūšies alų baliams, vestu- 

9o0 kilociklių, tarp 9:30 n 
10:30 ryto, bus tokia:

tuvis kareivis. Jono motina 
gyvena Norwoode, prie 

_____  Dean gatvės. 2.^ Dr.
Pereitos savaitės pabai- T 7T 7 ~ . ininkė.

goję Bostono Miesto Kliube lai benl va«,wus! Į 3. Pasaka apie Magdutę.

Organizuoja nepartine 
partiją”

1. Muzika.
Rudokiutė. daini-

1 vėms į namus ir sales. 
Savininkai:

Jonas Arlauskas ir 
Juozas SkendaKs.

Telef.: ŠOU 3141.

(-)

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organų nu
silpnėjime. Gyvenimo perv*inq 
moterų. Moterį) ir Vyry 6z*s

Kraujo ir Odos tiras.
Valandom: nno 10 iki 12 dieną 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
130 HUNTINGTOS AVK, 

BOSTON, MASS.
Tel. Commonirealtfc 4570

buvo susirinkę virš 200 Ii- nu v •• fberalų. kurie nutarė įkurti , Pd>xbury pohcija areštavo Po programos parąsykrte Į 
Massa’chusetts Independem I1'\'Ve^ ,an?z>aus y,ancls S»v« I’Pudz.us ir nusiųskite, 
Voters asociacija. Langley kuns yra kaitina- stu. adresu- W0RL Sta

Tie liberalai £a nepaten-i l,'‘darfs 27 vagystes ir - - -- -----
kinti demokratų partija, ku- uzi>u(> lmU8-_____

vadovauja

tio». Lithuanian Program. 
Bosten, Mass. S. Minkus.

nai vadovauja senosios 
gvardijos žmonės. Bet jie 

' pasižadėjo remti Roosevel
tą ir tas reformas, kurias 

i jo administracija 
sianti.

Liudvikas ir Ona K učiai 
j North Abingtone s <kaukė 
: sūnelio, kuri pąvad no Al- 
' girdo Liudviko vai du.

Končius yra žinomas vi
soj Massachusetts valstijoj 
lietuvis bitininkas. Jis turi 
kelis šimtus avilių ir daro 
neblogą pragyvenimą iš
medaus. Jo žmona Ona po 
tėvais yra Čiurlionytė.

prave-

Du šimtai čekių užmušto 
policisto žmonai

Pereitą mėnesi vienas 
banditas nušovė Bostono po- 
licistą Callahan. Ryšium su 
tuo vienas policistas žuvu
sio žmonai paskyrė vienos 
savaitės algą. Tas davė pra-
džia sumanymui Įkurti fon
dą užlaikymui Callahan 

, žmonos ir vaikučių. Pereitą
San^rictė, moterys turės 1.’«s Y?r<'u. t“™

- pražu pažmoni '?u, Šimtai čekių 12.-
312 dolerių sumai.

Šį šeštadieni. 
Sandaras sveta

kovo i d., 
gra-

u rinkos žus p'ažm^nys. Bus zaicimas;
-t - ’• ? praneša, kortomis, užkandžiai, pa

kari Bostone ir apylinkėse šnekesiai. Tą pažmonį ren- 
pastaruoju laiku piero su- gia Sandaros Moterų Kliu- 
vartojimas pašokęs 22 nuoš. bas. Pradžia apie 7:3C vak.

ad-
Surado keturis jaunus 

“indijonus”

Dorchesteriečių Kliubo Vakarienė
Dorchesterio Amerikos Lietuvių Piliečių Kli ubas 

rengia metinę savo vakarienę, kuri Įvyks ateinant; ne- 
dėldienį, kovo 18 d., salėj po numeriu 204 Adam? St., 
Dorchester, Mass. Pradžia 6:30 valandą.

Bus skaniu gėrimu ir valgymu. Prašomi visi ir visos.
, KOMITETAS.

Charlestovvne buvo dingę 
keturi vaikai tarp 9 r IT 
metų amžiaus. Tie jauni pa
laidūnai užsimanė bu* “in
di jonais.” išėjo Į mišių? ir 
ten bastėsi. Bastėsi, kol iš- 
alko ir pavargo. Tads gry
žo miestan. Gryžę tačiau bi
jojo eiti pas tėvus ir >astė- 
si gatvėse.

Policija juos surarkiojo 
ir pristatė tėvams.

A,

CASPER’S BEAUTY SALON
738 BROADWAY

S pečiai—Every Monday, Tuesday, Wednesday

P e r mane n t $5.00
Shampoo and individually styled Hair-do $1.50 

EXPERIENCED MANICURIST ALWAYS PRESENT 
Telephone: ŠOU 4M3 No Appointment Necessary

Open Thursday NiKhts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge- 
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja. (11-24)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Vi

Parduodam Visokius Gėrimus
Prašom atsilankyti Į musų naują biznio vietą. 

Mes parduodam bonkomis visokią degtinę, vyną, alų 
ir kitokius gėrimus. Remkit savuosius.
Savininkai: Adolfas Meyer ir Stasys T. Bartosiak

South Boston Liquor Store, Ine.
134 W. 6th 4h Cor. D St*., South Boston, Mass.

Tel. SOU-3645 (15)

DR. D. PILKA
Ofino V a lando, nu.- t ik « 

ir R u* 7 >k- *

506 BROADVVAY
SO BOSTON. M \SS 

Telefonas: SOUth t.tr*

A. J. NAMAKSY
Real Cslale K Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MaSS. 

Office 1'eL So Boston 0948
37 ORIOLE STREET 

Went Rosbnry, Mam.
Tel. Park*ay 1233-W

Tel. ŠOU 2305

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLDRY
60 SCOLLAT SQUARE,
BOSTON. Telef. Fafayetto M71

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ 1JGŲ.
Daro Kraujo Patikrinimą

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. ksadiaa 
Nedėliom. nuo 10 ryto iki 1.

t Vei . ___
i Dr Joseph A.Gaidis 

OPTOMETRISTAS

Gyv. »11»
Tel. TRObridsre 6.1SO

Dr. John
valandos: S iki IS 

2 iki S, 
7 iki S. 
• iki U 

ir
AKIŲ DAKTARAS 

Utaiso defektuota* akte Ir tinka
mu laiko aagr«iiira
<aminooju tr priskiria

114 SamaM
LAKTRENCR, MASS.

(REPSYS)
LIETUVI}* GVIiYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir S-S 
Nedėliotais Ir Šventadieniais: 

nno 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

kamp. Inman nt. arti Central obe 
CAMBRIDGE, MASS.

S. BARASEV’ČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKf 
LIETUVIŲ GRABORIU8 IR 

BALS A M GOTOJ A S 
Turi Notaro Teise*.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUtk Boatoa SSM 
Šansus gyvenamoji rietą:

S3S Derdiaster Ava.
Tel COLamMa 2617

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAU8 
TYTOJAI 
(tnnared 
Movara)

Perkraoatom 
Na pat ir j to

ESR
j K

t
r j

Sausi prteMnra,
228 BROADWAY.

SO. BOSTON, MAM. 
TaL SOUth Boatoa MII




