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Sprogo Laivas Su
Amunicija.

Europos Invazija Nebetoli
Nelaimė įvyko susidūrus su
laivu. Žuvo 87 gyvybės
Italijoj Prasidėjo Panika kitu
, »

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

METAI XXXVIII

Afrikoj Renkamas
Karo Laužas.

J VĖL SUMAINERIAI
GRYŽO DARBAN.

Lietuvoje Nacių Gaujos
Bet už 2 sąvaičių streikas
Washingtono žiniomis,
gali prasidėti iš naujo.
šiaurės Afrikoj, kui- buvo Naikina Kultūros Lobius
Amerikos
maineriai.
ku- sudaužyta italų-vokiečiu ar.x
.. .

Ameriko . įvtu
----- - pakrašty ue pei eitą sąvaitę buvo me-mįja, dabar yra renkamas
7 minučių kalbą, nusigan- pereitą sąvaitę susidūrė du tę darbą, sį panedeų vėl sujaU2as Pasamdvti ara-

bolševikų nelaisvėj, iš pra
džios jie džiaugėsi, kad atė
jo vokiečiai. Bet nauji oku
Milioninė aliantų armija,
pantai pasirodė nei kiek neIr sunaikino 2,000 fonogra geresni. Tuoj pradėjo plėšti
orlaiviais pridengta, gali jnpdnzos «ala tam Tunisiio* ku. kuomet laivai plaukioja kol mainęraf
v
- lūs. Net sudraskytos palapiišlipti bile dieną.
C Sos Ta^Ia, t^ lie? be žiburiu. Amunicijos lai- darbą, tol '
Duti jo- n£S įr drapanos yra renka- fo rekordų su lietuviškomis kraštą. Ūkininkai turi ati
dainomis.
duoti ir pieną, ir kiaušiniu?,
Amerikos ir Anglijos or- tas Italijon. Romos radijas ve Įvyko baisus sprogimas kių derybų su jų
^a* ."V mos i krūvas. Geresnės mašaukę
streiką,
laiviai jau aiškiai pradėjo sako, kad mėginimas tenai —tQks baisus, kad laivai
smerijos daly’s išimamos n Pereitą sąvaitę rašėm šio- ir sviestą, ir bulves, ir duo
mėgino bus vartojamos pataisy- Je vietoje, kad jauni Lietu ną, ir linus, ir net drapanas.
skinti kelią Europos invazi- išlipti buvo atmuštas ir ke- buvo sudraskytas i skutus ir ninkai šį pan
kių javiniusavin įn- „,ams 0 kitkas eina j laužą> vos vyrai atsisako stoti sa Dabar da vokiečiai pareika
jai. Dieną ir nakti jie sprog- lios anglų laivės nuskandin- kai kurios jo dalyj nukrito tartis su kasyklų
sutarti
ant
sargj
bo,
aivo
denio
ne;
kais
del
naujos
atsities,
bet kurfe bus tirpinamas į meta. vanoriais i vokiečių armiją; lavo, kad vyrai stotų savadina Vokietijos ii- Italijos tos.
pasirodė, kad ne visi kasyk- j “To jau^0 tenaį esą labai'Pe slapstosi giriose ir orga- noriais i jų armiją ir eitų j
uostus ir susisiekimo kelius.
Vėliau tą pačią žinią pa- uz ketvirtadalio mylios
59
‘
inizuojasi
nizuojasi ginti Lietuvos lai- karą mirti už Hitleri. O kai
’hurchillas ši utarninką pa- skelbė ir Berlyno radijas. . Amunicijos laive buvo 69 ių savininkai noiį. tartis. Kai zauc.
---------- x ateis tinkama1 žmonės tam pasipriešino,
jie
neturi
' svę, ikuomet
sakė Anglijos parlamente. Vokiečiai sako. kad aliantų žmones, ir 66 jų žuvo. Jų kuiie jų sako,
išv Karo,, EUROPOS INVAZIJAI
1 valanda.
kad Europos invazija jau kareiviai jau buvo ton. salon laivas tuojau išnyko, žibalo jokių , nurody
okupantai ėmė keršyti*
;
m
Dabar
atėjo
žinių,
nebetoli. Milioninė aliantų ir išlipę, bet italų gamizo- laive taipgi Įvyko sprogimą
kad visa Lietuvos žmonelių
VADOVAUSIĄS AMEir visas laivas pradėjo lieps- vieni jų norėtų derėtis su
naciai pradėjo už tai ker- viltis dabar yra Amerikoj ir
armija išlipsianti tenai bile nas juos “sunaikinęs.”
dieną. “Ašies” krantus iš
Bet Londonas sako. kad Roti. Užsidegė visos valtys pačia unija, taj kiti
Londono darbieėiu “Daily '"-V, lietuviams. Jie piadejo Anglijoj. Jie laukia, kad
naikinti lietuvių
“».
- .»
.
lietuviu tautos
tartos kul
k,,L demokratinės valstybės kuo
tai
nebuvo dar tikra invazi- it žmonėms nebuvo kuo gei- pavesti šitą
reikalą Karo,^
Karo
kaito pulsią karo laivai,
_
Herald
”
rašo,
kad
pradėjo
tūrą.
tūkstančiai orlaivių ir milži ja, o tik komandipinkų žy- bėtis. Daugelis jų šoko nuo Tarybai išspręsti
greičiau paklupdytų VokieStreikas
tuo tarpu
atšauk-i
^a^aL
generolas
ŠĮ utarninką gauta žinia tiją ir išlaisvintų Lietuvos
gis
išbandvti
priešo
pasilaivo
i
jurą
ir
plaukiojo
apie
__
niškos sausžemio spėkos.
Tpitni George
’*♦***■**'-*** laiko,
iVAiikVp AAkA
" ” ■ " " • Ovl^U
. __ _ C.• . Marshall, Jungtiv “ CUIkV,
valandą
iki pribuvo tas dviem sąvaitėm.
sako. nuli
kad ggestapininkų gau- ^emę
Italų salos sprogdinamos įuošimą ir spėkas.
kad
Vopagalba.
Iš
žibalinio
laivo
per
tą
laiką
nebus
padaryta
Jpu
valstijų
genei
alinio
stakrečia
archyvus, degina
iš oro dieną ir nakti. Žinios
Churchill sako,_____ . . _
______
nnkri
lažuvo
18
žmonių.
Taigi
išvitaip
unijos
ir
darbdavių
suf
30
e
'5
s
.
Pakirtas
Euiopos
ran
kraščius
ir daužo moks?ako, Italiioj jau kilusi pa- kietija galinti susmukti la- žuvo 18 žmonių. Taigi įsvi- taip unijos ir aaęaayių .
AMERIKON ATVEŽTA
sprasidėsiąs
^zijai
vadovauti.
Reikia
.
lo
įrankius
nika, sumišimas. Žmonės bai greitai. Kaip tik ji pašita katastrofa prarijo 8i tai tis. streikas prasidėsiąs
iš naujo. Reikia pastebėti. pažymėti, . kad Afnkos m- j Vilniuje naciu gauja pa JAU 36,700 KARO BE
nebežino kur bėgti, nes vi- matys, kad submarinoms gyvybes.
LAISVIŲ.
kari ir dabar ne visi maine-pazijai ir^1 amerikietis va- le-(|o
cjumajs‘ visą Lietusur sprogsta bombos, visur nėra vilties karą laimėti, ji
darban. Ohio į2?™?'
vardas Llsen" vos Žodyno medžiagą, kuri
_
gaisrai ir mirtis.
tuoj sudribs. Bet neatsidė- BIURAS KARO MOBI nai sugryžo
Jie sutalpinti čia 21
LIZACIJAI.
valstijoj apie 3,000 mame
buvo renkama per 40 metų.
Europos invazija gali eiti kim ant tokio išskaičiavimo,
stovykloj.
lių
nutarė
neiti
dirbti
iki
ne-!
Šiomis
dienomis
preziŽiauri
šturmininkų
gauja
dviem kryptim: viena iš Af- sako jisai. Ašis turi but su.
.
.
Karo! Departamentas skel
FRANCUZAI SUDARĖ
likos pakraščių Italijon, o naikinta oro bombomis. Ir dentas Rooseveltas Įsteigė bus pasirašyta nauja darbo
įsiveržė Į Mokslo Akademi bia. kad ąįuom laiku Jungti
VADOVAUJAMĄJĮ
kita iš Britų salų i Francu- ji jau naikinama. Vien tik Biurą Karo Mobilizacijai ir sutartis. Pennsylyanijoj dvi
jos rumus Vilniuje ir sunai- nėse Valstijose yrą arti 36.KABINETĄ.
m’in
IiTnnisiini ji nętp.ko arti O300,A A i’viršininkų
i rei n lrn paskyrė teisėja kasyklos nedįr
{kinn vislia.
kan tik tenai
žila.
VOKIETIJA GALINTI
TUOJAUS SUSMUKTI.

VILNIUJE SUDEGINO
LIETUVOS ŽODYNO
MEDŽIAGĄ.

700 karo belaisvių. į tą skaiSuėję yienybėn2> francuivo.
—
•
’
~
įjų
įneina:
I
ko, kad fašistų “Europos dabar bręsta Rusijoj, kur staiga pavadinta “Office of ISPANIJA SIŪLO SULAI- zų vadai Alžyro mieste. A'f- Žmones,
kūne pnes šitą
protestuoja,
22,110 Vokiečių.
Tvirtovė” busianti užpulta vokiečiai turi sutraukę 190 War Mobilization” ir jos KYT FAŠISTŲ BOM- rikoje. nutarė sudaryti is 11 van<jaii2mą
Premjeras Churchill

sa- .000-

Byrnesą.

Angliškai šita i-

i—>

nartų kabinetą, kuns verks areštuojam] ir „Gšami. PaS14,516 italų ir
iš šiaurės, iš vakarų ir iš pie- divizijų savų kareivių ir 28 pareiga yra derinti visų vaiBARDAVIMĄ.
kaip
vadovaujamoji
agen;
kutin6l
į
is
dienomis
b„
vę
62 japonai.
tų. Šiaurėj guli Norvegija, divizijas savo talkininkų, džios organų veiklą. Iki šiol Ispanijos fašistų valdžia
turą,
kol
susidarys
laikinoji
areštuoti
keI
;
šimtai
Ljetu
.
kurią vokiečiai dabar turi Ienai bus baisios kovos, sa- tarp Įvairių valdžios agentu- padarė Amerikos ir AngliJie esą laikomi 21 stovyk
okupavę. Matyt, vokiečiai
ko Churchill.
rų buvo daug nereikalingo jos valdžioms pasiūlymą su- vyriausybe išlaisvintoj Fran- vog intei;gentu
loj,
kurios yra išskirstytos
irgi tikisi tenai aliantų ataBet nežiūrint to. aliantų prieštaravimo arba nebuvo siaurinti Italijos ii- Vokieti- CUZIJOJ. __________
, Mokslo Akademijoj buvę tarp 17 valstijų.
kos, nes paskutinėmis die- orlaiviai Vokietiją sunai- įeikalingo vieningumo. Ka- jOos
s miestų
miestų bombardavimą.
bombardavimą. oijSIJOJ SUKELTA AN- aPĮe 2’000 fonografo plokšVokiečiai ir italai buvo
Seikėtu, esą, paskelbti ku- tda
* -teliy (rekordų) su lietuvių paimti nelaisvėn paskutinė
nomis jie pradėjo dalinti kins, o po orlaivių uždanga iui Mobilizuoti Biuro parei Reikėtų,
toa vlon
KARO D*clni
PASKOI A
ginklus Norvegijos fašis-išlips ir milioninė aliantų ar-ga bus visus tuos nesklandu- rįe miestai" bombarduotini, IKA KAKU rASKULA. liaudies dainomis. Geštapi- se kovose Šiaurės Afrikoj.
tams, kad galėtų priešintis
mija.
mus pašalinti ir tuo budu kurie nebombarduotini. ir to; Maskvospranešimu,
per ‘ninkai sunaikino visus tuos Armijos vadovybė, kurios
invazijai.
-------------nuimti daug darbo nuo pre- paskelbimo laikytis. Bet!24 valandas antrajai karo į rekordus.
žinioje tie belaisviai randaChurchill kalbėjo Angli
KINIEČIAI SUMUŠĖ
zidento pečių, paliekant kodėl Franco valdžia tylėjo, paskolai sukelta 12 bilionų _ Ailgai
Lietuvą. Latviją ir si, leidžia laikraščių repor.. ...
jos parlamente tik ką sugry-,
JAPONUS.
jam daugiau laiko platės- kuomet Hitlerio ir Musoli-' rublių. Kiek rublis yra ver Estiją slėgė neaiškaus lyto- teriams belaisvių stovyklas
žęs iš konferencijų Ameri- Pereitą sąvaitę kiniečiams niais krašto reikalais rupin- nio orlaiviai bombardavo tas, sunku pasakyti, nes jaus baimė, bet dabar tų apžiūrėti, tik neleidžia su
tarptautinėj rinkoj jis netu kraštų gyventojai susilaukė belasviais kalbėtis nei fotokoje. Gibraltare ir Afrikoj, pavyko gerai apdaužyti ja- tis.
diantu miestus?
ri vietos. Pačioj Rusijoj val da ir teroro. Iškentėję metus grafuoti jų. Užsienio diploJo kalba buvo nepaprastai ponus. Sakoma, kad Į kelias
karinga ir pilna pasitikėji- dienas buvo sunaikinta apie RUSIJOJ VYKSTA SMAR- CHURCHILL JAU NA džia skaito ji lygiu 19-kai • - •
----- --------— matams yra duodamas visai
Amerikos centų; gi užsieny
mo. Aliantai yra pasiryžę 30.000 japonų. Kiniečiams KŲS ORO MŪŠIAI,
MIE, TAIP PAT IR
i rublių kartais galima gauti -DRAFTO BOARDAI NE- nevaržomas prie belaisvių
bombomis sunaikinti “Ašį,” labai daug padėjo Ameri- Rusijos fronte vokiečių
GEN. MARSHALL.
PRIVALO IMTI VAIKŲ priėjimas. Šveicarijos atstopo 1 centą.
sako jisai, ir jie pasiruošę kos orlaiviai, kurių japonai aviacija pradėjo rodyt dauTĖVUS.
vams leidžiama apžiūrėti
Iš
Anglijos
pranešama,
•i o n oi o m
?_ • __
*1 _ —
X.Šauni
___ • JC.Čian• • _ giau veiklumo. Paskutinėtuojau daryli didžiausią
in- _visai
nesitikėjo.
kad premjeras Churchill.
War Manpower Komisio- vokiečių“ ir
11 italų gyvenimą
vaziią.
_
kaišeko armija atsiėmė ke- mis dienomis tenai vyksta kuiis nesenai buvo Ameri- MĖSOS BUS MAŽIAU, nierius
McNutt sako. kad stovyklose, o Ispan.jos atBET KELINĖS BUS SU
Vos tik jis pabaigė savo ljs svarbius miestus Yangtze labai smarkus oro mūšiai. koie o j§ čia buvo nuskridęs
tūli draft-boardai laužo pa- stovai gali apžiūrėti japo
MANKIETAIS.
paupiu ir užėmė Aučikau Jei tikėti Maskvai, tai rusai Afrikon, jau sugryžo laiminnus. Musų karo vyriausybė
Wash ingtonas paskelbė, tvarkymą, kuris draudžia pataria belaisviams išsirink
NORĖJO NUVERSTI
uostą. Šito uosto paėmimas kasdien numuša po šimtą. caj namo. Afrikoje buvo
MUSSOLINf?
atkirto japonų karo laivams po pusantro priešo orlaivių. <Varbi konferencija invazi- kad gausime mažiau jau- imti armijon vaikų tėvus, ti komitetus ir patiems sto
tienos. Tai prasta žinia. Bet ra atsitikimų, kad vaikų vyklose tvarkytis.
kelią atgal. -Jie buvo nu- patys išeidami beveik be jo- ' JO kiunimn
Esą suimta daug italų
-i
nadlr
’
vri
h
už tai Karo Gamvbos Tary- tėvai paimami, o nevedę vyplaukę pro tą uostą į Yang- kių nuostolių. Berlynąs sakarininkų.
9
v
tikrai
KvklSiti
ba leisianti dėti‘mankietus mi paliekami. Paimtiems
Maskvos žinių agentūra tze aukštupį ir dabai1 nebe- ko, kad vokiečių orlaiviai Toj konferencijoj dalyvavo Knt ke!inili
RUMUNIJOS FAŠIS
Tiesa- ne,tėvams McNutt pataria tuosugrįžti, nes čia jų lau- per tris naktis iš eilės bom
Tass sako gavusi iš Šveicari- gali .....
TAMS KALĖJIMAS.
- n Amerikos generalinio visHr tuo Pa?idžiaugs- Kas jau apeliuoti.
bardavę Gorkio miestą,- apie
jos nepatvirtintų žinių, kad km kiniečių kanuoles
Rumunijoj uždaryta daug
Visoj Kinijoj didžiausis 250 mylių Į rytus už Mask- čtab0 viršininkas gen. Mard&as kiskas, tas “euff-1
šiomis dienomis Italijoj išė
TURKIJA
SAVO
ARMI“
Geležinės
Gvardijos” nahall. kuris
iau!s^? negaus. Bet kas pagal
kuris ši
ši Danedėli
panedėlį jau
ję? aikštėn karininkų są džiaugsmas, kad priešui bu- vos, numesdami tenai 500 s>hall.
JOS NEPALEIDŽIA.
rių, kuiie atsisakė atiduoti
suduotas toks skaudus tonų ardomųjų bombų ir sugryžo i Washingtoną.
savo dorumą tun trumpas
mokslas nuversti Mussolinį,
kojas,
tas
galėsiąs
turėti
už100,000 uždegamųjų bomVienas atstovas Turkijos valdžiai savo ginklus. “Geir kad tas sąmokslas išėjęs smūgis.
------bų.
Gorkio
miestas
yra
di

parlamente
padarė Įnešimą, ležinė Gvardija’ yra RumuTUNISIJOJ
PAIMTA
NEia
*
totUs
kelinių
galus.
iš Kvirinalo (karaliaus rū
delis
pramonės
centras
prie
LAISVĖN 248,000 BEKaro Gamybos Taryba kad turku armija butų dali- nijos fašistų organizacija.
mai). Daug karininkų buvę NUMUŠ MĖSOS KAINAS.
Volgos.
LAISVIŲ
apskaičiavusi,
kad šiais me-’naj demobilizuota, nes Tur- Gvardiečiai teisinasi, kad
Kainų administr a c i j a
areštuota, jų tarpe esąs ir
<„a,v7PQ
iš
Afrika
:
tais
buvo
pasiūta
19,000.000 kijos pozicija dabar esanti j^ Įaikė ginklus “tvarkai
gen. Ežio Tosi. kuri Musso skelbia, kad pradedant bir- BALTIMORĖJ PASIBAI
linis nesenai pašalino iš ge- želio 21 diena, bus numušLondoną premjera? Chur- Pon^ kėlinių ir nuo visų bu-igeraj apsaugota, kai aliantai ginti.”
GĖ GATVĖKARIŲ
--------------ner alinio štabo. Nors ši ži- tos visų mėsų kainos, išskychill šį utarninkąi pranešė v0 nukarpyti mankietai. Iš apvalė Afriką nuo vokiečių OLANDIJOJ
STREIKAS.
NACIAI IŠ
šitą
tarnautojai
^<1
Tunisijoj
“
Ašis
”
nete
j
Padarę
tiek
vilnų,
kadiį,.
italų
.
p
ar
l
ame
ntas
nia nepatvirtinta, bet reikš- ru? tik rukylą ir procesuotą
ŽUDĖ
TUKSTANCIUS
nauios
d Gatvėkarių
tarnautojai
*
au
kreiviu
bus
^
galima
pagaminti
.
įnešimą
vistiek
atmetė.
Tur• 2 L_ ? ua »11 oOU.UuU
QAA
mingas esąs tas faktas, kad kiaulieną, kuriai naujos Bnltjmorej Streikavo apie
_ __________
:i:i----mobili.„k:i:
ŽMONIŲ.
,
iu buvoKareivių,
užmuštanes
o s°t).000 nnm
porų Uoliniu
kelinių otclra
ekstra, i.::
Rijos
armija pasiliks
bus paskelbtos
*vokiečių
- spauda
x-nieko apie
* - kainos
-ivu - -lie savaites, bet nutarė streiką'/ •11J
buv® 1^n?u.9ta.- 0 ir todėl striukesni vyrai jau Z”Ota
Olandijos žinių agentūra
tai nerašanti, o ji paprastai pos o d.
Kainos busiančios nutraukti nes Kar0 Dalbų 248.000 paimta nelaisvėn. n da į kelines su manAneta
praneša, kad šiomis
tuoj užginčija tokius gan- numušto?
nuo 3 iki 6 centų Taryba paret«kė kad kol Dangau kmp puse jų buvokietaj? ’ Taigi džiaukitės,
dus, kurie fašistam? kenks- svarui.
be gtreįkuos, ju skundas ne- vokiečiai. Amerikiečiai pastriukiai, kad Dievas neda ANGLUOS MAINERIAI dienomis naciai išžudę šim
SUGRYŽO DARBAN.
tus. o gal ir tūkstančių? olanmingi.
-____
bu? svarstomas.
ėmė 33,000 vokiečių.
vė
jums
ilgesnių
kojų.
Trys sąvaitės atgal Anglikurie dalyvavo generali$24,850,000,000 LAIVY
BOMBARDUOJA JAPO ALASKOJ MIRĖ KERMIT NACIAI SUŠAUDĖ BĖ
NEW YORKE NUPIGIN
NO REIKALAMS.
joj, Lancasterio apskrity, niame streike,
ROOSEVELT.
TAS PIENAS.
GANČIUS SAVO KA
buvo sustreikavę 2.500 mai
Senatui yra paduotas už- NŪS KISKOS SALOJ.
REIVIUS.
girti
reikalavimas
$24,850.Karo
Departamentas
praPereitą
sąvaitę
Alaskoje
nerių. Sustreikavo jie dėl PRIGĖRĖ 9 ASMENYS.
Nevv Yorko mieste pienas
nupigintas puse cento kvor- 000,000 laivyno tikslams, neša, kad Amerikos Kimba- miiė majoras Kermit RooseStokholmo žiniomis. iš to, kad vienas mainervs už Pereitą nedėldienį Naujoj
tai, bet užtai jis bus prista-j Opozicijos šitam reikalavi- nėšiai šį panedėli vėl bom- velt, buvusio prezidento Ta- Norvegijos bėgo i Švediją nepaklusnumą buvo paša Anglijoj
besimaudydami
tomas i namus tik kas antrą mui nesimato, todėl mano- bardavo lukuose paskendu do Roosėvelto sūnūs. Jisai 30 kareivių. Naciai juos su- Jintas iš darbo. Pereitą ne- prigėrė C asmenys. Buvo
tarnavo tenai ginkluotose gavo ir nusivarę Į Narviką dėldienį jie nutarė grįžti šilta diena, todėl daug žmodieną. Kompanijoms pigiau j ma, kad Senatas užgir? ji be šią Kiskos salą, kur japonai
ja
niu nr- • dėsi
•'t'iei? pieno išvežiojimas. ‘jokiu ginču
vra susisukę sau lizdą
bingtiniu Valstijų jėgose
visus sušaudė.
(darban
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Kokių informacijų kareiviai langus, kurie nei leis šalčio ir
pageidauja laiškuose.
sutaupins kurą. Svarbiausia
; Maistas ir laiškai turi F“ i*^*1^8-.
LAISVĖ VISOMS TAU
organizuojamas “Aktivistų
TOMS, NEŽIŪRINT AR Frontas,” kuris turėsiąs tarp
! svarbiausia morali efektą °.u' ’r
‘ndetrantJOS MAŽOS AR
400,000 ir 450,000 kareivių.
‘
Kuo ^greičiausia užsisaDIDELĖS.
s'tikimu
kareivis
ai
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.. > -x ,
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- * •
i. •, laiškus,
i --i..., kyti
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t
v
Šitoki pareiškimą padarė stato ūkininkai, sako Stok-'
remi vaitro
klos aMies £al.lte
ir
musų Valstybės Departa- holmo žinios, o ginklų jie
"
g " • 11 »
•kada galė« ia pristatvti.
Vyrams ginkluotose jego* . . .
mento valdininkas. Sumner turi prisirinkę rusams iš Pase
geriausia
patinka
tokie
3Patikrinkite
visą šildoWelles. Tai yra pakartoji- balčio bėgant. Turi netik
laiškai
iš
namų,
kurie
paša
m
ąjį
aparatą,
ir
padarykit
mas tų reikšmingų preziden- šautuvu ū kulkasvaidžių,
ko ka ju šeimos dai o: jie ieikalingus pataisymus. Lato Roosevelto žodžiu, ku- bet tui i kanuoliu ir tanku.
noii žinių ir apie draugus, bai sunku gauti naujų dalių.
riuos jis tarė Amerikos Lie
Lietuvos žmonės tikisi,
Jiems patinka 'skaityti apie todėl pečius turi but gerai
tuvių Tarybos
atstovams kad jiems daug padės Ang
Įvykius jų miestuose...
prižiūrėtas.
Washingtcne dar 1940 me lija ir Amerika. Ir pono Wil‘
Blogos'žinios
iš
namų
gaReikia daug mokiniu
tais, kuomet bolševikai bu leso pai eiškimas verčia ma
li susilpninti kareivio ūpą.
slaugių.
vo tik ką užplūdę Lietuvą. nyti. kad Lietuves žmonių
Laiškai
su
skundais,
kad
na. .
Prezidentas Rooseveltas ta viltis nebus tuščios.
miškiai
negauna
jiems
“
reiI
Įspėja,
Kad
jeigu
neda pasakė: “Jūsų Lietuva
kalingų
”
daiktų,
arba
laiš
įsirašys
65,000
mokinių
Į
nėra žlugus. Ji tik laikinai
KOMUNISTAI
PASMER

kai kurie atpasakoja šeimy- - laugių kursus . siais metais,
neteko savo laisvės. Agreso
KĖ
JOHNĄ
LEWISĄ.
niškas bėdas, sutrukdo ka- Ameriko? civilių sveikata
riai bus nugalėti ir Lietuva
įeivio mintis, kada jam rei- &aV atsidurti pavojuje. Mo
vėl bus laisva, kaip buvus.”
“Vilnis” 4 birželio laidoj
kia saugoti savo gvvvbę.
teįis ar mergina, kuri Įstos Į
Valstybės Departamentas išspausdino Ameriko? ko
Kovojantieji
vyrai
ne
dalbą, atliks vieną svaryra šios šalies politikos rei munistų načalstvos dekretą
mėgsta
gauti
“
fan
letters.
”
blausių
kaio prievolių. Ji
kalų vedėjas. Ką šis depar prieš mainerių unijos vadą
parašytus nepažįstamų žmo- atleis kitą. kuri jau prisiren
tamentas pasako, tai buna Lewisą. Komunistų vadovy
niu. taip vadinamų “Write sūri tarnauti prie ginkluotų
pasakyta valstybės vardu. bė pasmerkia ji “kaipo karo
Ši nuotrauka parodo Amerikos armijos daktarus darant kraujo transfuziją sužeistam ka
a
Fighter Club” nariu.
jėgų, ir padės prižiūrėti ciIr štai, p. Sumner Weiles, pastangų ardytoją.’’ nes jis
reiviui Guadalkanalo saloje. Po transfuzijos kareivis pasveiko: be jos jis butų miręs.
Taip rado Office of War vilių sveikatą namie. Ir tuo
to departamento viršinin jau du kartu leido angliaka- _________________
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nesenai pada- pačiu laiku ji pati bus pasi
jos pamatus svetimos valsko pavaduotojas.
dabai •riams sustreikuoti.
vytas tyrinėjimas tarnyboj, įuosusi kalderai su puikia
Komunistų paitijos dek- tybės naudai!
mums pareiškia, kad visos
namie ir užjūryje.
ateitimi po karo.
valstybės, nežiūrint kaip jos • etą pasirašo piimininkas Taigi, kol jie nepasmerks
Maj. generolas Lewis H. . Toms, kurios norėtų Įstot
Rašo Elemer Davis.
mažos, turės buti laisvos ii YVilliam. Z. Foster ir sekre- patys savęs, mes sakysim
Brereton, vyriausias Ameri- ’ slaugių kursus, bet neturi
nepriklausomos, jei tik jo.- torius Earl Brovvder, kurie- Rad jie yra veidmainiai ir
parūpintos stito norės.
du ir patys trukdė Ameriko? melagiai !
ačių ir visuoTeisingumui ir tvarkai karo pastangas, kol Stalinas
Dėl informapalaikyti turės but Įsteigtas gulėjo su Hitleriu vienoj loKUR LAKA. TEN IR
Kovojan cijų rašykite: Student Nurtarptautini? teismas ir tarp- voj.
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Book
One
daug
Bation
ponams pasinaudoti savo va; Laiškai padarė
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Plieno kompanijos Pitts
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“Salomėja Neris, Antanas ka? keliones iki pasiekiam r;1es pripratę.
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100,900 vyrų armija, kad tika ilgi nesutinkam. Bet vi?
VAŽIAVO NUO TILTO.
Raudonas Kryžius mums 88 ,S kritiak?ausi« Į*™*!
galėtų atremti rusus, jeigu gi įeikia pripažinti, kad jis
Pereita nedėldieni Nashkad šiomis dieno- 510 karo milV°nams žmonių,
po karo jie iš naujo norėtų kovoja už Amerikos anglia- }aka< ten ir loja. Bet nuiau-zHonėse, kol pasiekia kovos
.
jeigu jie neturės pasirūpinę villės mieste. Tennessee valLietuvą užimti.
kasių un»ją, kai tuo tarpu tjma? mums sako kad neil. frontus, negu pačiose koJ1?
kai° l?el^įs" kuro. sako OWI.
stijos, ai mijos trokas su kaRuošiasi savo laisve? ginti Brovvdeno ir Foster io vado- eaj jje į^
Stalinas iš- vose.
viams 3.000 tonų visokių
Piliečiai prašomi padary- reiviais nuvažiavo nuo tilto
reikmenų, tarp kurių esą
ne vieni tik lietuviai Viso- vaujama komunistų kBka tiknljl, nutarė Komintemų
Vokietijų.
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«00
siuntinių
?u
maisto
“
8tai
k»,: . ^. , ,
įr nukrito 30 pėdų žemyn,
se Pabalčio valstvbė-e esąss ardo sios sahes demokrati- likviduoti ir jo propagandą Atakuodami
ibų dviejų
k Įsitaisyti dubeltavu? Užsimušė 18 kateitių.
pagalbą
nutraukti, tai jis likviduos ir mes turime
vū, jn- artTTrvZ
Rrira^ 22.500 sspecialiu
Pecia]ių siuntiniu
t
‘°=, airi jos— Bnta- aZei?tiems bei sergantiems
Ar Pasieks Rusai Lietuvą?
Lietuvos kvislingus,- kurie nija ir Rusija—-ir, kurios is belaisviams ir 3.000 dėžučių
Sprogdinami Italijos Punktai
tik piopagandos tikslai? ir logistinio atžvilgio žiūrint, ?u specialiais vaistais,
buvo lakinami.
randasi daug geresnėje po
. ,.x. , .. A
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HA K ARIAUJA DVIEM FRONTAIS

Į -junginiu

»

zicijoje negu mes. Vesti ka-

. v ?■ s‘tle da,ktai bav? ,ls-

AMERIKOS DIDMIESČIŲ tui prieš Vokietija daug '"U'.. Tarptautinio Raudoaliantų jėgos randasi ten nojo Kiyziaus laivu
CariSKOLOS.

Štai kiek kuris Amerikos Pak liekas negali atspėti is
didmip«čiii tori <knln «k»i- anksto karo eigos; bet imant
gj^entojo bendrai atrodo' kad VokiegalvaiJ tija £al’ būti greičiau Įveik'
ta negu Japonija.
New r orkas ....$117.61; Mes turime pasirinkti tarp
.......
dvieju pavojų, kuri pirma
Philadeiphia .......
atakuoti. Vokiečių pavojus
i r a \ ............
atrodo daug didesnis. Hitle
Ctevdanda ’ ....... °8 39 ,is ’na
?a™ už'
p u?!8 ! ' ....... ,n,,a kariavimu? dalų? pasekmin-

lTai jau antra tokia šio laivo
k«lionė- Visus tuos daiktus
laivas veža Į Marselio uo?tą
Francuzijoj, o iš tenai siuntiniai yra gabenami Į Ženevą. Šveicarijon, kur randasi
Tarptautinio
Raudonojo
K»yžiaus centras. Iš čia paskui tie. <1ai!ita,i -vra į5i.r^"ai
tarp Įvairiu karo belai-vių

Sa'S e ............. ’m 59 ^au neku JaP°nai- Ja'mnai 't0Vykhj'

Paskutinėmis dienemis rusai pradėjo smarkiai atakuoti
vokiečius apie Velikije Lūki, if kur jau tik 80 mylių iki
Latvijos sienos. Latviją rusai gal ir pasieks, bet Lietuvą pa
siekti jiems bus daug sunkiau, nes reikės per Dauguvą kel
tis. o vokiečių pozicijos padauguviu labai stiprios. Baltas
plotas žemėlapy yra rusų kontrolėj, o pilkas—vokiečių ran
kose.

1

Bostonas
7L90 Pel'..v>ellenus metus nuveikė Valgomieji daiktai susiPittsburrfia*
98 75
,n€^u ^.v? tikėtasi, ^eda iš džiovintų produktų,
Washin^ona? ........ nieko Dldziausia to P^zasris vra buliono kubų, nusausintų
San Francisco....... 57.92‘ta kaf Japoiujoe uzkanay1- srįubų, šokolado miltelių ii
Milwaukee
40 19 ma\ f311?351, užjūryje: jų askorbinės rakšties tablečių
Buffalo
144 52!Hr?^aktai Auri
atgaben 5U ę vitaminu.
New Orlea™......... 136 11 !l1 * JaP°n>» laivais, o tie----------- --------—— ---------136.11 laivai naikinami Amerikos Laisvamanybe pabuo-uee <krurieans
152.79
Newark, N. J.
bininkus nuo pragaro baimės,
Kansas City, Mo. 105.83 j5 ubmarinų.
o socializmas — iš kapitalizmo
.Atlanta. Ga .......... 26.23'. Hitlerio užkariavimai ran-

Juodos rodyklės
punktus aliantai
kos skraidomieji
tus tonų bombų

šiame vaizdely parodo, kuriuos Italijos
dabar dauginusia bombarduoja. Ameri
fortai dabar kasdien išverčia po kelis šim
j Mussolinio uostus ir aerodromus.
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Tautininkų Konferencijoj Vieš - - - — —Komunistai vėl rersiverte Raaozium
patavo Smetonos Dvasia.
IĮ

KAS SKAITO, RAŠO
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Brooklyn, N. Y.
“Vilnyje” sumažėtų.
Tai nei su Vyt. Bacevičium, nei
Komunistu Intemaciona- į“f>i ly« ‘oji giesmė: “Eik u valdžia neturėjo ir nieko
las (Komintemas) komuni- Adomai ■? ropus pažink neskundė.
neskundė
merikos Lietuvių Taryba ir
Brooklyn, N. Y.
stums yra daug svarbesnis P"** a,lOJ“uį. °
non
Jeigu dabar laisviečiai
~
&
tos
procios?
Niekas
’
v,«a_
iz,., Vyt. Bacevičių, tai
Ypaapveikia
on j Tautine Lietuvos- Piliečių1
daiktas negu davatkoms RyŠių
metų
Brooklyno Tautininkų Kliu- Taryb? *?ei
ideologijų
mo popiežius. Komiko VfiS* j“b£ jie patys ir kalti. Kai}) muzi
ką, jie pradėjo perdaug jį
vbe. ooott
• '
i jorganizacijomis
įsakymai ir patvarkymai ko- . . odarbininku labo» mie naudoti
322 Lmon
avė. •pyko
M , R j.JPau,iu,irkMvelke
nur0.
savo nešvankiai po
munistams buvo šventas žo- ael darbininkų labo mie
taip vadinama Tautininkų į ka(, b
naudinga su.
litikai.
Nei
vienas doras ir
dis. Kas to įsakymo nepildė,
"°‘ Rėikfc dotou
Konferencija. Svečių ir de- daiyti centrus „
ni
.
apie tauti
abejojo —komunistų buvo kada ao ■ Keikia dole ių, save gerbiąs žmogus nega
legatų buvo apie 40. Jų tar rius laikraščius: New Yorke
- suranda būdų kaip įs savo lės su tokia nešvankia makpasmerktas.
išniekintas,
pe užsiiegistravo K. S. Kar apie “Vienybę,” Clevelande
kaip “niekam nevertas“ avelių ir jų gauti. Jeigu au liorių grupe sugyventi. Dėl
pius, kaip “asmeniškas An- apie “Dirvą.” Chicagoj apie
žmogų1- ir, pagal jų vierą, kos sumažėja, jie išprovo to ii p. Bacevičius nusispio1 ano Smetonos atstovą-,” “Sandarą,” Worce?iery apie
“iš darbininkų tarpo” iš- • kuoja bylas—ir avelės duo vė į tuos “geradėjus,” kurie
ponia Tubelienė, p-lė Tube- “Amerikos Lietuvį.’’
neva jam padėdami, purvi
įnerta-. Seniau taip daryda da dolerių...
liutė, pulk. Valiušis su žmo
Tiesa,
dabar
komunistai
vo pop.ežiai. Nuo 1919 me- aiškinasi, kraipo gyvenimo no ir šmeižė kitas lietuvių
na ir p-lės Yčaitės. Iš toli K. S. Karpius įeikalauja
tu taip darė Komunistų Inn aiuipo BJ>— sroves. Yra. mat, žmonių,
mesnių kolonijų buvo Simo-. bendradarbiauti su “prezite'inacionalas. Per visį pa ktus, kad, vot Kominter- kurie savo garbės už purvi
kaitis ir Woicesterio, adv. deritu ’
"žetoną. _lau.d'
neparduoda.
,-aulį, kur tik buvo komunis- »“ buvo Panaikintas susi- ną skatiką
Ractenis iš Baltimorės. keli
Lietuvos Piliečių Taryba
dėjus
tam
tikioms
sąly

Toks
pasirodė
esąs ir Vyt.
IU kcija. ji valėsi nuo visoGa!u gals francuzu vadai Afrikoje susitaikė ir nutarė su
delegatai iš Conn. valstijos. Vra samozvancai.
goms;
bet,
girdi
’
komunistai
Bacevičius.
Dabar
jie aima
kio.“biudo.” Bet štai dabar
visi kiti—vietiniai ar iš arti-'
Tautinė daryti bendrą visu francuzu karo jėgų vadovybę, ši nuo
kaip
“
gynė.
”
taip
ir
“
gins
”
nuoja
ir
sielojasi
virtuozo
Stalinas ėmė ir išvalė patį
mos apielinkės. Kaip laik- Lietuvos Piliečių Taryba yra trauka parodo generolą žiro (Giraud) sveikinanties su genetekę.
Komintemą, kaip nereika darbo žmoniu reikalus.
raštininkai užsiregistravo: lęnkbermai ir su tokiais su- nerclu Degoliu (De Gaulle).
Tikri juokdariai! Jiems Jeigu jie butu buvę dženlingą brudą. Stalinas vienu
nuo “Dirvos” K. S. Karpius, S1dėti yra sarmata. Kataliklausdamas, plunksnos pabraukimu kaip nekuomet tie daibo žmonių telmanai, tai dabar jiems
___ kai surinktus pinigus į Tau- “Dirva’’ ir “Sandara” yra,, Washingtonan.
nuo “Vienybės” J. Tysliava,
______
•
o___ x____5"
K jJ. Paulaus, tautininai branduoliai. " į ką jie mano apie
Smetoną šluota iššlavė tą šventą re- reikalai nerūpėjo ir nerupi. nebūtų reikėję savo ašaras
nuo “Rimbo” K.
Paulaus- to5
„, Fondą ne pavargėliams
.
Tegul gi jie paiodo nors lieti. Vytautas Bacevičius
kac
: išdalino, bet khostonus Lie- K. S. Karpius: Iš laikraš-Jubclienę. Gavo atsaky- likviją į Sąšlavyną.
' Konferenciją atidarė Vy- tuY°je . pastatė. Visuomenė tininkų tik visko reikalauja- mą:
Nutarta'Not yout busmess." Komintemas gimė tuojau vieną at-įtikimą, kur ir kuo-! yra muzikas, artistas. Jis
met komunistai
iškovojo priklauso visuomenei, o ne
tautas Abraitis, paaiškinda- aPJe tai §eiai zll?° ir dabar ma, bet mažai rūpinamasi v,, -.„to
po pii mojo pasaulinio karo. nors kiek darbininkams al- kuriai nors politikierių gru
mas, kad ji yia sušaukta tik- aukas duoda tik ten, kur
ovvonzio ; komitetą.
savo “maniReikia
spaudą
suorganizuoti Pirmutiniame
jįT ‘
keibė ™
pakėlimo, uiba daibo va-'per Todėl jį įeikia paremti.
cudarvti
4
*
'Taurininku
Smetona
pasirodo.
Koalicipąiama.
KeiKia
Nutarta
•du
vUL
1
-i •
• io< su kitai® nereikia Sme- remt!’ 0 sPauda tada visiems
Inas.
landų
autiumpinimo? .
pade . jam, o nebandot, jo
kareivių motinas
vemia bendram veikimui. J°s sV,KJl.au neieikia. &me tinkamai tarnaus
tikslu
suvienyti
viso
pašau
talentą
savo paitijos kromeKonferencija ėjo sekančia tona ls Lietuvos pabėgo ne
" ta naUsŠis jų ragožium persiver
Strumskis
pakelia
visuolio
darbininkus.
Bet
ištikiutvarkauz monopoliu daužymą, Nutarta remti tą spaudą, tino seimo klausimą. Tyslia- jy jis ne vienijo darbinin- timas nėra pirmutinis ir ne Hui, kaip komunistai norėjo
kuri rems Tautininku Cenpaskutinis. Jie piie to daiyti. Lietuviams, kaio tau
1. Mandatų tikrinimas ir ^a^P kiti yra pabėgę,
va pastebi, kad “socialistai Lūs, bet skaldė juos ir de- bus
trą.
kios gimnastikos jau pri- tai, garbė yia turėti tokį ta
pavieniu veikėju įegistravi- A. Mikalauskas: Visi da
seimo
bijo.
“
moralizavo.
Iš
pinuos
dieir „e svki versk nėr
12. Tautinių fondų su- i o.
mas
*
‘
ro žaizdas Lietuvai. Pa..
. •
, nos jis puolė socialdemo- Pratę ir ne syki e . ' Pe lentingą muziką, ir lai jatn
Strumskis pnsimena ko- klatuJ patfija5. pradžjo ar. galvas is naujo-tegul Sta- sekasi be politiniu intrigų ir
2. Konferencijos atidary-'skelbkime rezoliuciją, kad bendrinimo klausimas.
Imas pliauksierės botagu be visokių priekaištų.
mes ir V. Abraičio įžanginė samozvancai butų prašalin- Simokaitis: Turi buti tik mmteino panaikinimą. Tys- dvtj daFrbinJinkų *nijas.
Vyt. Katilius.
Kominterno kova Maskvoje. Jie versis, net jų
kalba.
ti, kad jiems vietos nėra. Te- vienas fondas, būtent Lietu kava pastebi kad Stalinui • Ta
prieš darbininkų organiza-:kupi o- braškes.
vai Vaduoti Sąjungos Fon- negalima tikėti.
3. Atstovų ir veikėju su- ’£UĮ jie tyli.
PHILADELPHIA, PA
pažindinimas. Pakviesti šie j
Klinga: Negalima pri- das.
15. Centro valdybos rin- zijas buvo tokia biauri, to- V. Bacevičius ir komunistai.
dalyviai taiti po žodį:
Įpažinti Amerikos Lietuvių J. Ginku*: Tik per spau-Įp-imaį
PrS fShj£sPh
APie
Bacevičiam Jauna* lietuvi* padarė gerą
Reikia išrinkti dą galima privesti fondų Išrinkti šie asmenys: V . Sok
J. Tareila, kuris palinkėjo Tarybos,
išradimą armijoj.
senoje uaugo rasizmas n
ioll
jau
rašiau “
“Volot
Kelei
Tautininkų Tarybą, bet ne- ^ubendrinimą.
konferencijai pasisekimo.
Abraitis pirmininku. J. Gin- nacizmas, Kominterno jša-jikoncertą
Philadelphijos dienraš
sekti po žydų taryba. Pabė- A. S. Trečioką*: Reikia kus ir A. S. Trečiokas vice kymu, Vokietijos kdmunis- vy.” Apie tą patį koncertą čiuose
tilpo sar žento Juozo
B. F. Simokaitis. kuris geliai negali buti šamožvan- remti Lietuvai Vaduoti Sąat-ilipnp u ‘‘Laisvė.” JL žįpirmilrinkais.
J,
Šagys
sekUi
visomis
kėturidmię
reniZalinkevičiaus (Joseph Zilpademonstravo susegtus tris cais ir taikytis prie Lietuvos jungos Fondą, nes jis remia
retorium, X. Strumskis fin. davo hitlerininku*, kad tik' - •’« dabar žiuri
z-.- iley)
atvaizdas armijos unipepieros lapus ir pareiškė, iždo.
sekretorium. A. Mikalau^ nugalėti socialdemokratus, jma. j Bacevrcų. Gird,, pubtautinę veiklą.
kad tai esąs dokumentas, J. Tysliava: Amerikos J. Tysliava: Šiuo klausilikos buvo mažai, pats kon- fotnioj įr paaiškinimas, kad
kuris buvo siuntinėjamas Lietuvių Tarvbą nereikia mu tarp mųs gali įvykti pes- kas iždininku. J. Baltus ir Taigi Kominterno panai-1 cėrtas rengtas bažnytinėje J1S -‘^galvojęs naują saudyD. Klinga iždo globėjais, kinimas yra žingsnis pir-1 svetainėje. Vot, sako, kuoįezoliucijo;
formoje
Mass.'; vadinti
-būdą, kuns padaro daug
....
u• i
“samozvancais,” tvnės: geriau šį klausimą Veteranų komisijon: B. Si- myn, o ne atgal!
met Vyt. Bacevičius buvo su i taiklesnę priešlėktuvinę ugvalstijos va.dininkarns ir poine? jįe patys žino. kas jįe palikime bendram tautininmokaitis, D. Klinga ir V. Komintemas žlugo todėl, mumis. tai jo koncertai bu-lnL Lz tai jis gavo. iš armijos
kunuo esą pasirasę Worces-:yra
kų suvažiavimui.
kad jis ėjo pragaištingu ke-j vo rengiami Carnegie Hall, i vyriausybės paginmą ir bu
•te,i!° kat?bk?1> sandanecia
Nutaria: su Tarybomis Nutarta: klausimą palikti Vyšnius.
Strumskiui
vadovaujant,
liu.
atmetė ucinumauz.demokratiz- publikos būdavo daug. A. vo
liU. Jis auncc
. , -paleistas , atostogoms į
ir komunis.ai.
nieko bendra neturėti, šiuo tautininku seimui
K. S. Karpius pasveikino nutarimu išsirišo dienotvar- 13 Centro veikimas ir fi- fuKledota-' Lietuvos himnas, mą. priėmė pro etanato dik- Bimba fav0 “Krisluose” taip F1ondą. Cia beatostogauda’’ . . ;
“
• kad vardan tos Lietuvos vie- taturą ir piršo kaipo išeitį Lpat aprauda Vyt. Bacevi- ,na?
Zalinkevrciusvisus A. Smetonos vardu, kės paragrafai 7 ir 8 kaslink
r
‘
a
~
av
!
rra
?
’
nybė
žydėtų.
Konferencija
socialistinę
visuomenę.
To
*
*
i^in
—
susitiko gražią---mergipareikšdamas, kad jis esąs bendradarbiavimo su tarv- Veikimui finansuoti sude- bįigta % vaf vaRare
pasekmėje diktatorių ir dik- čių, kad jam buvę duodama
visko,
o
jis
ėmęs
ir
pabėgęs
n
3
ir
»
armijai
leidus,
susiSmetonos “asmeniškas at- bomis.
ta §64.00.
Dabartiniu karo metu.
Europoje pridygo nuo komunistu. Gaila ii ^u°Lė su ja. Po vestuvių, arstovas.” Su Smetona jis su- 9. Santikiai su Lietuvos IT. Nauji sumanymai.
. T ..
Q
musu šalies prezidentas kalP grybų. Diktatoriai, su- man tų žmonių?..
:miJa davė jam daugiau atositinkąs bent du kartu sąvai- Valdžio= įstaigomis,
4
*sakosi trakta-^ stogu.
G. Z.
J. Tysliava
perskaitė Sme-:Ro<^ h
j
tau. —
—
piantama,
sugyventi nega KomunLtai
tėję, ir Smetona išaiškinęs.i
.. _
.
kad nėra reikalo susiburti
Simokaitis šiuo klausi- tonai pasveikinimo rezoliu lybių žmonių veikti sutarti li; jie turi vienas kitą smau vę Vyt. Bacevičių kuo pui-'
SHENANDOAH, PA.
dideliam buliui, reikia tik
sako: Skaitytis su ta ciją, o adv. N. Rastenis per- nai ir broliškai. Lietuvos pa gti, kad tik viena? pasiliktų,
kuo geriausia, bet
fanatiškai veikti.
Lietuvos valdžia, kurią A- skaitė prezidentui Roose dėtis irgi iš mųs visų to pa Hitleris pakilo i diktatorius iapjekję- juos. Tai kodėl jis
Malukevičius žuvo
J. Tysliava palinkėjo kon-mer^ka pripažysta.
veltui pasveikinimo rezoliu- ties reikalauja. Ar ši konfe- su nauju obalsim kad tik vo- -į a įeido? Ar todžl kad JuozasAfrikos
fronte.
;;
feiencijai pasisekimo ir pa-į J-Tysliava: Reikia nepa-ciją.
lencija padarė bent koki kiečiai yra zmones, o kiti jie jam v
koncertus įuose. jį
Steponas Malukevičius.
stebėjo, kad nereikia vieni mirstl 11 Balučio bėdoje D. Klinga pi įmena lenkų žingsni pirmyn prie giau- S.ai. Pu>-ZrnoAla?. uztad \okle patį į virtuozus piofesoiiu?
kuris
gyvena nr. 10 Gilbert
kitiems kuolus kaišioti į ra-iesanči°- Grigaitis ir kiti sa- propagandą lietuviuose. J. dėsnio lietuvių bendradar- ciaLtari
, i valdyti pasauli,
.
kėlė? O gal todėl, kari jie, gatvėj, gavo žinią nuo Karo
tu*. Ragino visus eiti į bend- Ko’ kad Jam bėdos nėra.
Tysliava siūlo tylėti šiuo bia vimo. ai ne. išvados ne Diktatui ų pasėkoje, mes prigi^nge Vvt. Bacevičiaus
Departamento kad jo sunus.
rą darbą.
1
Nutarta: dirbti bendrai klausimu.
darau. Pasižymėjau tik ka? iunm ir sj antrąjį pasaulmj ^tdo sįvo ‘ kromelį kž)ė? saržentas Juozas Malukevi
Dr. Conley linkėjo nuošir-i^l Smetona.
Simokaitis: Šimutis yra
buvo kalbama ir kokiu *'a^'v 'Aišku, kad jie norėjo Vyt. čius, 26 metų amžiaus, žuvo
daus bendradarbiavimo.
' 10. Visų tautininkų Ame- krikščionis demokrata- ir jis u
kuris kiau imas
Stalinas išdrėbdamas Ko- gacevičiu naudoti ir naudoK. Demikis ir Ovirka talpioje seimo klausimas
nesveikintinas
Chicagos ag Raip
konferen- mmtemą į sąslavyną aV;o-|įokiek galėjo savo anti- laike mūšių Afrikoj. Velio
nis paliko jauną pačią, tėvą,
gi reiškė linkėjimų.
t. Nutarta: saukti numatytų Aonferencija buvo svolacių cjjoje per savo pa5iuntini rio, pasisuko į demokratijos :į-e
Ponia Tubelienė pareis- ir .tjk kviečiamų tautininkų konferencija
________ ” dainavo
:_______
“oficialiai
ir An•
^et kaip.bus su Ko-j a
Bacevičių padarė brolį Vladą, kuris irgi Dė
mintemo sekcijoms? Ai :LSoviJu Ru?i os -pį}ježiu.“ dės Šamo tarnyboj buna
kė, kad ambicijų nereikia, i sei™3..................... Ginku* kalbėjo pusiau tanas Smetona? Taipgi ofi
«>?
tęs savo ardomąjį darbą kai tik raudonoji‘ a,.mija Afrikoj, ii brolį Joną, kuris
Tarybų ir Federacijų nerei-i. X-. Strumskiy užsiminė su pašaipa Pu£iay SV sarT cialiu dalyviu buvo ir buvukia, įeikia tik mylėti Lie-:»/ aP>5 jotinio Amerikos kazmu,- bet kadangi nei sjo Lietuvof ministerio pir- toliau, ar jos likviduosis?
j Lietuvą. Jie bub- irgi kariuomenėj. Jis taipgi
paliko 100 metų močiutę.
tuvą.
'lietuvių seimo šaukimo kiau- Smetonos ^meniskas at- mininko žmona,
ia Tu
Butų daug sveikiau ii- ge- nijo, kad ir Vyt. Bacevičius, j Antaniną Maiukevičienę.
Ipolitą Yčaitė pasveikino
bet jam buvo nnrody- stovas p. Karpius, nei kon-'belienė Rei-kia konferen, liau, kad kotntiiiistų parti- lietuvių virtuozas, einąs su
visus ir tiumpai papasakojo ta- kad vv'uotmo seimo ne- ferencijos pirmininkas ne- cj-a buvQ autoritetinga. Aš jo* likviduotusi. Jos jokios ;“tatybd Lietuva.”
Tai jau nepirmas Shenanį
apie savo sunkią kelionę Į n°n GngaiUs ir kiti sočia- padare jam pastabos p- nepatariu visiems kovos už daibininkų būvio
To jau buvo perdaug. V. doah’iio lietuvi? paaukojęs
/
r* jos
1__ tėvo. listai,
•
iai. nes
rie= Jie
jie “bijo,
oijo ” kad
nau tata- sudraudė,
euu.auuc tai konferencija te© konferencijos
dalyviam-' pagerinimą niekur nevedė BacevičiųAmeriką
ir apie
pradėjo savo savo gyvybę už demokiatii
seime
vadovybę
paimtų
nneme
p.
Ginkaus
kalbą
kas
h
.
suka,_ T *e„eda/ Jos tik kėlė sui- naujiem? “geradariams” ne- ją. Ne pirmas ir, be abejo,
Martyno Yčo, mirtį kelio- !Pe
Smetona
nėję.
organizacijų Viduje.'riduoti toliau ?ave už nosies nepaskutinis. ne= šioj apiesekančia maldei,:
rųt, orga
4. Skaityta pasveikinimo apie tokį seimą nėra reikalo kus išsireiškė sakančiai:
:ad kaip nors užgriebti jų vadžioti.
Prasidėjo tarpe linkė.i didžiuma kareivių yra
Tegul sauiė Lietuvos,
telegrama nuo adv. A. O. kalbėti, nes jis neįvyks.
“Už tai. kad New Yorko
vadovybę:
ii
jei
kada
užVyt.
Bacevičiaus
ir komuni- lietuvių sunus.
Tamsumus prašalina
11. Tautiška spauda.
Shallncs. nuo P. Žiurio su
Lietuvių Taryba pasikvietė
Džerijos Sportą*.
ęrėbė vadovybę, tai ftieko stų nesantaika. O nesantaiIr šviesa, ir tiesa.
B.
Simokaitis:
Turime
$5 auka ir nuo Dr. Tamošai
lenkų atstovą į Lietuvos ne Mųs žingsnius telydi.
geiesnio, nieko prakilnesnio kos metu. kaip paprastai,1
čio. Taipgi skaitytas p. V. remti tik tą spaudą, kuri priklausomybės minėjimą,
K. J. Paulatirkas. neparodė. Jeigu taip. tai komunistai ko biauriau-iai LIETUVIŲ LAISVES MY
Šiivydo referatas, kurį jis mu™s tarnaus,
tai reikėtų paimti virvę ii
kam ju reikia? Vienybė tat- puola savo nepaklusnųjį.1 LĖTOJŲ DRAUGYSTE
Ne pakaiti adv. K. Jurgėlą. Bet.
baigia linkėdamas, kad Lie, J- Paulauskas
WAUKEGAN. ILL.
WORCESTER, MASS. pe darbo žmonių butų daug Taip jie dai ė ir su Bactvi
tuva liktų nepriklausoma it $Pauda turi taikytis prie už tai Jurgėla nėra didžiau
VALDTBA 1943 METAMS.
geresnė, daug stipresnė be i čium,
PIRM _jnb7.a<, Mačulis.
tvarkytųsi pilniaurioje de- bent kurios organizacijos, siu kaltininku. Jeigu už tą
kcrr.uni t-nių partijų, negu
Dar daugiau. Kaip tik, 906 Prescott st., Waukeffan, Ill.
bet organizaci ja prie spau- pi įžengimą reikėtų kapoti
mokratinė.je tvarkoje.
su jomis.
i Vyt. Bacevičių- atvyko i A- PIRM. PAGELB—F. Sedoravičia,
5. Išrinkti šie konferenci- d05- Pirmiausia i eikia spau- gaĮvas (aj pjfmiausiai reiTiesa, ką darytų be ko-į meriką ir laisviečiai jį išsiė- 73S Lincoln st.. Wauke£art. III.
RAST.—Susana I.. Gabris.
jos vedėjai: J. Tareila, pir- dą paremti, o paskui reikakirsti kunigui Pakalmunistu partijos tokie Bim-imė iš “Ašarų salos,” R. Mi- PROT
730 McAlister avė., Waukejran, Ill.
mininkas: V. Abraitis. vice butl
Patarnavimo.
mui ir kitiems tos Tarybos
bos. Mizaios, Pruseikos ir zai a tuojau? paskelbė, kad IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas.
VIETA MALONI IR ŠILTA
pirm.; J. Sagys, sekr.; Dr.
D. Klinga:
“Vienybė” nariams.”
jiems
panašus tinai? Jiems Vyt. Bacevičių skundė A- 726 Eijrhth st.. Waukejran, 111.
Visokių Gėrimų, Alaus,
RAST.—Emilija K. Brothers,
Simokaitis
:
Samozvancai
Conley. sekr. pagelbininkas. yra SLA savastis, o SLA
įeikėtų liautis lojus ir šmei merikos valdžiai socialistai FIN.
111 McKinley avė., Wauketran, Iti.
gardžiai pagamintų Val
6. Iniciatorių protokolo valdo socialistai. Tysliava siunčia rezoliucijas prezižti? demokratinio nusistaty ir katalikai, bet komunis KASOS GLORftTAT — D. Lauraitis,
gių ir Užkandžių.
skaitymas.
vra latras, bet jį galima pa- dentui Rooseveltui. Reikia
mo žmone? “naciais.” jų tam- pavykę tuos skundus Paulina Vaitekūnas.
Cia gaunama ir KELEIVIS” avelės, kurios iki šiol juos atmušti ir Vvt. Bacevičių iš MARŠALKOS — Jonas StoSkus,
7. Tautininku Centro su- daryti gerti, tik reikia “Vie- sudaryti veteranų komitetą, oaviemaia
M. Kernagis
numeriai*.
daivmo patvirtinimas.
nybę” ištraukti iš Oktopo kuris apgins lietuvių vardą.
sekė. nusispiautų į juos. laisvinti iš Ellis Island. Tai Susirinkimai buna paskutinį ket
kožno mėnesio, 7:30 vai. vaka
Kilo klausimas, kaip ben- nasrų.
Tarybos sekretorius iš Chi- 90 MILLBURY STREET Jiems butų sunku gyventi, buvo biaurus šmeižimas tų vertą
re, Liuoeybčs Svetainėje, kamp. 8tta
WOBCESTtR.
MASS.
dradarbiauti su esamom A-' J. Ginkus: “Vienybė.” cagos pasiuntė paklausimą
nes abrakas “Laisvėje” ir srovių, kurios nieko bendra jr Adams Sts., Waukegan, III.
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Vokietijos Bombardavimo MOKSLO ŽINIOS.
Įmuolio prisideda iš dausų
Tikslas
* !apie 50,000 tonų medžiagos.
Ka« butų. jeigu išnyktų
žemės traukimas?

Barbarai reikalauja iš mus
žmoniškumo.

kių bombardavimų nukeni čia civiliai"žn7onėš~ TaT^a
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Ar žinot kas butų, jeigu Taigi, jei kas tavęs, skaitv„.S.!

WjaU’, P.•a“a“st> kt ^“Ad aUg?,-

Didžiausis
akmuo tada iškeltas į orą.
ore k
šiandien.
kada ^es palenkiam
indą

Kol kas mokslas da negali
to klausimo aiškiai atsakyti.
Bet astronomijai
yra spiejau
žinoma,
kąd meteorų

'1S1 daiktai
įavo

k

tada

netektų

svarumo-

ls kur tie meteorai imasi?

?u vandeniu, vanduo tuo- ciai keliauja tais pačiais keJ3US iš j° išsilieja, nes žemė liais, kaip ir kometos. Todėl

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

savo dievus pradėjo laikyti “velnio pa...
darais.”
įprastas žmonių tikėjimas senove®, _ , .
.
. ,
.
...
dievais rado net didelį savo patvirtinimą Tokia atmaina Įvyko savaime, kažin
dainuojančios statulos stebukle; juk seno- kaip nežymiai, ir net labai paprastai Nors
vės knygos sakė, kad esanti kur ten Afi i- statulos dainavimą ir tebelaiko stebuklu,
koje, netoli Etiopijos, dainuojanti statula, bet jau nebe Dievo, tik v elnio.
U“
Suprantama; ir dievai ir velniai yra ne

i

tlau^’3 ji žemyn. Bet jeigu yra manqpia, kad meteorai
jėgą kas sunai- vra nekas Tfeta. kaip tik iš- lis Memnonas. Taip stebuklingas padavė tai)| pat
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LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys)

liaUKl
traukiamąją

galima įs Ruhro įskelti; jos tas faktas, kad lokie bom. vanduo pasiliktų prie jo met pateką į žemės atmos
turi tenai pasilikti ir bus bardavimai gimdo kerštą ir augno’ nes nebūtų kas jį ferą. taFkfisdami per orą
žemyn. Įx bonką
nuo uiucuv
didelio trinimosi
T
bol tiaukia
tiauniu Luunu.
uvnina ne- nuu
n iiuiiiVM įĮkaista
bombarduojamos.
i skleidžia suirute.
i. ,
butų galima nieko nei įpilti, ir užsideda.*
Nedaug yra autoritetų, ba Ispanijos
nei
^Pilli- Žmogus nieko ne-h Kartąją pasitaiko, kad
ki žekurie sutinka, kad karą ga- Bet jie to nesakė. kuomet sveitų, o pašokęs aukštyn, mė, pertar dama kokios koĮima laimėti vien tik bom vokiečių orlaiviai naikino atgal ant žemės jau nenu- mėtos kelią, susiduria su dibardavimu iš oro; bet tokie Varšuva, Rotterdama, Bei tūptų, bet nulėktų per dau džiausiu šitokių meteorų
bombardavimai. kokius da- gradą. Londoną ir kitus sas kažin kur.
spiečium. Tuomet į orą jų
bar vykdo Vokietijoj ame- miestus.
0 ar žinot kas butų, jeigu tiek pasipila, kad pasidaro
Ir juo daugiau fašistai žemė
įikiečių ir britų orlaiviai,
suktųsi aplink savo ašį tikras žvaigždžių lietus,
jeigu jie tęsis ilgai, gali la- gaus pylos, tuo daugiau jie greičiau negu dabar? Tada
.
•-——
bai susilpninti industriją? i ėks apie bombardavimo daiktų svarumas sumažėtų? KiIck yy® zemeje anglių,
kuii būtinai reikalinga vo-į nežmoniškumą. Rėks na- nes jie turėtų daugiau ten- Apskaitoma, kad neiskaskiečių armijai palaikyti ir ciai; italai ir net japonai .d~c^~~Ū5 j^’atšiškirt'i.tų abglių žemėje yra netoli
galimas daiktas, kad kaitų kurie
iš padalų užpuolę Jeigu dėl kokios nors VatQC
kalas-_ 8& triionu
trijonų <7.685.000.000(7.685,000,000.
susilpnins
ir Vokietijos Pearl Harborą ir apmetė uolos žemė butų taip smar- 000) tonų, būtent:
žmonių moralę. Kad tie bombomis miegančiu? žmo- kiai sukrėsta, kad pradėtų’ šiaurės Amerikoj, 4,871,-.
hombardavimai jau prade- nes. Barbarai reikalaus " suktis 17 kaitų greičiau ne- 000,000,000 tonų; Pietų A-i
da pasiekti savo tikslo, tai mus žmoniškumo, kad jų
parodo aimanos, kūnas gu-rtKbambaiduotume Udka--heven
r
tonų; EuropoJe> 522,200,-

PARAŠĖ N. RUBAKINAS

Vadinasi, visa pareina nuo to,

supainiojo ir salis, ir laiką, ir žmones. Visa das—žodis arba gaisas. Šiandien stebukpasirodė neašku ir supainiojo taip. kad ne- jįngą reiškinį vadink velnio darbu; lytoj
begalima buvo pažinti. Padavimui apie djevo o vėliau vėl velnio,—ar tai ne vis
Memnoną atsitiko tas pat, kas visuomet at- tįek? Tikinčiųjų akvse stebuklas lieka
sitinka visiems stebuklingiems padavi stebuklu, todėl, kad tikėjimas lieka tikėji
mams. Dalelė teisybės, kuri juose buvo, ra- mu įr tikinti žmogų priverčia priimti visa
dosi uždengta storu sluogsniu melo ir pra- be jokio patikrinimo. Tikėjimas stebuk-imanymų. Visų pirma liko supainiotos dvi iaįs> pakeitus stabmeldžių tikybą krikščiošalvs, dvi Etiopijos. Homeras vadino Etio- nių tikyba, negalėjo pasvirti. Kiek nekeisk
pija ne tą salį, kuri yra šalia Egipto. Ho-ftikėjima tikėjimu, kaip nesąmonę nesąmeras vadino etiopais “kraštutinius gy-: mone, vis tik tokiu budu tiesos neprieisi. ‘
ventojus, gyvenančius dviejose: vieni—
Kas reikalinga tiesai surasti?
kur užteka saulė, o kiti—kur leidžiasi.”
Homero Memnonas — Aušros sūnūs ir giNorėdami surasti tiesą, turime kitaip
reikalingas,
— reikia patikkyti ,»er M^inono žemp tą Etiopiją, kuri
££ j^r^l^nti

z gipto.
b. išnagrinėti visas tas aplinkybes. Dar reiTaip susipainiojo žinios apie vieta, kur kia suprasti, kaip ir kas buvo to įvykio liumine 1S pneso ir jo draugu ras ilgiau UMtęrtu 11 kad Jie f
kur sukimosi
000.000 tonų;
Azijoje, gvveno Memnonas. Susipainiojo ir laikas, dytoju, ir ka? tas liudytojas buvo per žmour jis gudrus ar kvailas, vienašalis ar
hogeno.
. įgalėtų subombarduoti mu- daugiau5ia jaučiama, žmo- 1.900,000,000,000 tonų; Au- Kada jis gyveno. Pasakos apie Memnono
miitį
ėmė
rodytis
viena
po
kitos:
vienas
bešalis,
tamsus ar šviesus. Dar reikia jo
Ispanijos fašistu spauda siškių daugiau. Ar užsimo- nes visai negalėtų vaikščiot? ^tralazijoje, 200,000.000, :
ir radijas iš pradžios buvo ka kreipti dėmėsi į tą jų pro- nes jie butų tiek palengvėję? 000; Pietų Afrikoje, 62,-• jo kapas buvo Abidose prie Helesponto pasakojime atskirti tiesą nuo pagražinimo,
(Dardanėlių sąsnauroj); antras buvo toli —kas yra, nuo to, kas rodori. Ir tai rei
pakėlę riksmą, kad nuo to- pagandą?
kad ju kojos nekabintu že- 000.000,000 tonų.
------ --------- V—»T---- ?antamės. ‘ Atsisėdę į traukinį Pensylvamjoj kietųjų anRAUDONOJO KRYŽIAUS KLILBAI žmonės jaustų nepaprastą ?dų žemėj skaitoma į 16,sensaciją, nes traukinys bu- 000,000,000 tonų. o minkš
KAREIVIAMS.
tų taip pat palengvėjęs ir tujų — 108.474,000.000 to- jo įvairiose vietose Įvairiai. Net ir pats minti. Bet gal tai visai ne stebuklas,
i. i •_
i - nu
Virmnnm
Kai Amerikos pulkai pra-.kams. nuo 1,200 ligi 1.500 garvežio ratai• nekabintų
bė nM- iVod ^
lr§9nlJ°j .esą Memnonas. pasak vienų, buvęs graikas. ta Pat* gamta? Tai kas, kad joje ne viskas
dėjo vykti į užsienį, jiems knygų ir įvairių Amerikos gių. Ratai suktųsi, dardėtų, 150,363.600,000 tonų mink- pasak kitų—etiopas; dar kiti • jį vadino;suprantama. Tas. kas joje šiandien dar nereikėjo palinksminimų laike žurnalų.
bet traukinys iš vietos neju- stujų anginu____
trojėnu.
*
?js.ku, gal įyt bus suprantama. Įsižiūrėk,
atostogų nuo tamyte A-1 vėliausias
Raudonojoj. Pąbarsčiuspo ratais Kiek Lietevoj .aulį jvieči,.
t
.
f . . . .
ištirk, gerai apsvarstyk, tuomet suprasi net
Ofuraoiią AmefiofvązmunestaipHpa- irtą, kas iš pirmos pažiūros stebuklu atmente Raudonasis K>7-,Kibiais kliubas kareiviams .smėlio ir panaudojus ^įsas Saulė -įsčją „avĖiinmei:
_T/\ ulrra^nirki
J7<XTO- 'rodė.
zius įsnso tą problemą k i buvo įsteigtas Kuminge, Ki- kitite priemones, traukinys - Jį' j Rudens įr žiemosi
steigdamas jiems kimbu ar- -••• v
transnortacrio* pradėtų galų gale eiti.
ir zie!?Ub dino Memnono atvaizdu, o jo balsą diePaviišutinis gamtos aiškinimas ne vi
miinvaldininku naskirto^e ■ P J
transporcacijos Ld
•
7
iTf,
n
i
laiku
ji šviečia daug mažiau viškos kilmės stebuklu.
& ’piSS ŽSndb^ “azX^čjoSUmokėtir ™ M tai^gė^’ kad netik dėlto, kad dienos.bu-,
suomet yra teisingas. Skaitant įvairiu? seKaip stebuklą* nustojo veikti?
novės pasakojimus apie ką nors stebuklinvėliau Britų Salose, o pas- ^"’už^aHoną^kHub^ mašinistas jau nebegalėtų ^„‘Z^na'daugiau leb^
Ir statula skambėjo keliatą šimtu metų.
>>aslapti^ą’.
'>ilma ‘U!i, kiIti
kui šiaurės Afrikoj, Indijoj, b
atidalytas narai nla .1° sustabdyti kur reikia. Kaa ore uuna aau^iau aeoe
J
't
.
klausimas:
ar
tikrai
taip
buvo?
Ar ko ne
Kinijoj, Australijoj ir kelio- na
*
Privažiavus prie stoties, jis
dangų® būna dažniau ap- Bet niekas žemėje nėra amžina. Atėjo ga
?e Pacifiko
salose. Šie _kliu'TZ • •
Taigųt tiyra
apska!; las ir stebuklui. Kartą Egiptan atvažiavo pridėjo pasakotojai nuo savęs? Ar tik ne•
_ . užveržtu* _ visus stabdžius, snuaukęs.
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bai duoda poilsio ir palinksKareiviai nubalsavo pa- bet traukiny? nučiuožtų rė čiuota, kad, vidutiniškai Rymo imperatorius Septimas Severas, išklaipė jie savo pasakojimuose papra-to
rav^STir ToteTu & S?ui
tai Iab,ai ieng'a !>aminimų Jungtinių Tautų ka- vadinti tą kliubą
ictory j^mis tolyn, kaip įsibėgėjęs imant, Lietuvoje saulė švie-i &
čia
:
garbintojas. Imperatorius Tėbuose apsi-įc-n..Jp tik //.e
tamsumo, pnrciviams ir jūreiviams.
Club. Jis susideda is vieno ant pačiužų čiuožia ledu.
Sausio
mėn.
40
valandų,
'
lankė
tyčiom,
kad
dievo
ženklą
—
kalban-tobni-i
,
no
i
n
i
į
d
?
2
avo
naud°'> jei
Tiž, Limbui vru Ubai rAo-'dideli° k3^31'10’ dvieJl? Mes bijotume tokiu traukiduoda, ir tt.
Tie kliubai yra labai po- žaidimo kambamų, biblio- nju važiuoti ir prie pirmos Vasario mėn. 68 valandas, Į čia katilą pamatytų savo akimis. Jis ap- "tcbuk1^
puliaiųs. J ie yra vedami
kamha
\ 1 p«iuvb
lankė Memnono statulą ir labai norėjo išSeniau samprotauti apie tokiu? dievus,
i-o;„
; turime
z-io teKos ir priėmimo Kamoa- piogos jieskotume arkliu, Kovo mėn. 120.
kaip pnvacios p-Uigos. Čia lio Uuke įvairus žaidimai kt nies ila labiau mišigąĮ- Balandžio mėn. 170,
giisti jos balsą. Bet statula, lyg tyčia, at kaip, pavyzdžiui, Jupiteris. Neptūnas ir
kareiviai gauna amerikoniš irgi parūpinti. Bet žaidi tume? kada arkHaį pa?ileis-i Gegužės mėn. 254,
kakliai tylėjo. Tokį tylėjimą Severas lai- įvairus kiti, buvo labai .peiktina, bedieviško maisto. Čia švarios lovos, mams reikėjo
partraukti tu zovada, darydami šuo- Birželio mėn. 259,
kė Memnono rustybe.
rūstybe. O negamtinio did- ka ir baisu. Samprbtaujančius
Samprbtauiančius nersekiodapersekioda
paklodės ir užvalkalai, 2: daiktų iš Indijos ir. dėlei ]fus po i>000 pėdų ir nešda- Liepos mėn. 272,
vyrio rūstybė imperatorių nugąsdino. Ir vo ir net akmenimis užmušdavo. Betgi ga
kaisto ir šalto vandens mau gazolino stokos,
Rugpiucio mėn. 244,
jam atsitiko tai, kas atsitinka kitiems im- liausiai vis tik viršų gavo samprotavusieji.
miesi Ivg ant sparnu. Arkdvnės. Yra žaidimo, skaity samdyti darbininkusreikėjo
peratoriams: jie paprastai labai bijo dieT. .
.
..........................
nuly- iiui pašokus per kokią kliu Rugsėjo mėn. 171.
mo ir rašymo kambariai.
Spalių
mėn.
110.
vų.
iš
kurių
nuolat
laukia
kokių
malonių
ir
pirma
pasistengė
\ i~ai teisingai
kinti žemę.
tį. žmogus balne jau neišsiLapkričio
mėn.
41,
dovanu,
ir
ant
kuriu
paprastai
suverčia
sanustat
jti
P
3
}?
pati
faktą,
tei-mgai
Pasilinksminimai susideda
Apart kareivių kliubu. laikytų ir paliktų ore. Tai
vo
žemiškas
nuodėmė.
Kad
savo
rūstybę
|
a
P
ras
y
“
lelskin
IGruodžio
mėn.
25.
iš pasivažinėjimo po miestą. yra įsteigti prie stovyklų ir butų lyg ir koks balsus sapSvarbiausia buvo surasti tiesą. Tie>ą tik
teatro bilietai parūpinami ii poilsio centrai ir vadinami nas! Be to, jei žemė imtu Iš viso 1.774 valandas per jie pakeistų malone, Severas įsakė statulą
2
apskritus
metus.
atnaujinti. •
‘
į <lią. pilną ir nešališką. Tikrą tiesą sužinovisokios pramogo'. Bent sy- poilsio namai. Šie namai pa- suktis 17 kartų greičiau ne
TImperatoriaus
. .
.įsakymą
,
-iii
.
•
dejuoja.
Surasti
tiesą!
ki per sąvaitę įvyksta šokiai, rūpina gerą maistą ir poilsį, gu dabar, tai dienos butų 17 GRAŽUOLIŲ KARALAITĖ
išpildė, bet Įvy-, ti.
Betkodėl
juk gi statula
d
ti
J
eJe
J
ngv
a
nes
Kada pereitą lapkritį A- Šių Raudonojo Kryžiaus kartų trumpesnės negu dako nauja- stebuklas: nuo imperatoriaus,manymai
nga-laika adėjo
ir
įstaigų yra 150.
bar.
ir
musų
metai
turėtų
meiikos pulkai nuvyko į
rankos palytėjimo statula nutilo. Ir nutilo. sumifti su tiesa Kaip gi juos atskirti? DatŠiaurės Afriką, Raudonojo KAIMO ŠVIESIAPLAUKEI. jau ne 365 dienas, bet 6,205.
ga utmai.
kai tataj bu? padaryta kokiu budu atKiyžiaus atstovai nuvyko šuo loja tolumoje,
Nuo to laiko nors ji ir tebestovi iki šiol skirti tas, kas yra, nuo to, kas rodosi?
Žvaigždžių lietus arba
su jais tuo pačiu laiku. Orą Vakaras vėlyvas.
toj pačioj vietoj, bet negyva ir bežadė. Ir
Tiesa via tikslus ir tikras žinojimas. Sumeteorai.
no mieste Raudona-is Kry Šviesiaplauke, ką durnoji
atnaujinta
statula
susidaro
jau
ne
iš
vieno
žinoti
tikrą ir pilną tiesą apie dainuojanTamsiomis
naktimis,
kuo

žius tuoj paėmė didelę auto Priesodėj alyvų.
akmen<
gabalo,
bet
iš
atskirų
penkių
gaba-j
^ją
statulą,
reiškia, sužinoti, kaip ir kodėl
met
mėnulis
nešviečia,
ant
mobilių parodos patalpą ii Ko tu žvelgi susimąsčius
ių,
sujungtų
geležinėmis
sąvaržomis.
ji dainuoja, arba prie kokių aplinkybių
dangaus tankiai galima ma
įsteigė Amerikos
karei Į erdves žydriąsias,
tyt
krintančių
žvaigždžių.
dainuoia.
Memnonas nutilo, ir jį visi užmiršo. Jis
viams kliubą. Ši vieta tuoj
Ar
vaidenas
žvaigždėm
gęstant
Kartai
jų
krinta
tiek
daug,
nustojo
traukęs įvairių šalių lankytoju-;
tapo
bendra
Kaip ir kodėl stebuklas nustoja buti •
•
,
.
.
K
rri
.
•
Tavo
mylimasis.
kad
išrodo
lvc
lietus
žvaiiržvieta kareiviams. Truputi .
•„ ..
...
nau įsrouo įyg lietus zvaigz
apie jį nustojo kalbėję. Paskutinysis iš 70
stebuklu?
vėliau auirado piaias ir ra ’ SvaJO:i<is ;ukėlė2 *
l' ^ėik bučiaus pasakyti
paiašų, iškaltų statulos pastove ir mininčių
^aSiė'io'kMž^
— Jkadtos krintančios žvaigž
Memnono kalbą, yra pažymėta? 130 me Tais laikais, piimame amžiuje po Krisi taus, jau kaikurie mokslininkai spėjo pa
tais po Kristaus.
.....
,
Lauko ramunėlėm
įdės
nėra
jokios
žvaigždės,
dalyti labai daug t k-lių gamtos stebėji
(lailydes padare 15 stalų.
Ach mergaitė kaim0
Katra jėga darė stebuklą—dieviška,
bet nedideli akmenėliai, me
mų; kai kurių žmonių protuose jau gimė
Bet aptarnauti sveikus ka- Skaisti tarp žolynų—
ar velniška?
teorais vadinami. Jie užsi
ir net įsigalėjo mintis, kad tvarka gamtoje
reivius buvo tik pusė Rau- Tau svajojimų darželis
žiebia paprastai apie 74 my
nekintanti
ir visuomet vienoda
Bet padavimas apie Memnono dainuo
donojo Kryžiaus
darbo. Rūtomis dabinas.
lios nuo žemės, o apie 50
jančią statulą išliko iki šiai dienai. Ilgą Tuo
___________
ir skiriasi gamta nuo įvairių negamSpecialiai išlavinti darbi- O i širdį svyra akys
mylių nuo žemės jau išnyk
laiką buvo vartojamas ir minėtasai akme-Ljškų jėgų veikimo. Gamtoje viskas vyksta
įlinkai ir darbininkės prižiu- Ilgesingos gailios,
sta.
ninės statulos stebuklingo dainavimo aiš- dyg nekintamomis taisyklėmis, kurios vivėjo ir tuos, kurie buvo Ilgo- Balandėlis toliuos lekia
Pasitaiko kartais ir dide
kinimas; ilgą laiką čia matė kažką stebuk į 5jems žmonėms yra lygios, kaip dukart du
ninėse. Nors parankumai Tau parnešti meilę,
lių meteorų—tokių didelių,
lingą, paslaptingą. •
'—keturi. Kiekvienai aplinkybei, kiekvie
buvo apriboti. asmeninės Taigi, lauki, šviesiaplauke,
kad nespėja sudegti ir nu
nam jų supuolimui gamtoje yra taisyklių.
problemos išrištos ir įvai- Meilės balandėlio.
Bet štai kas įdomu: iki Kristaus, kada Jei
krinta ant žemės. Tokie nuyra tam tikros aplinkybės, tuomet
njs palinksminimai parū Ilgesys taip plaukęs plaukia
graikai ir Egipto gyventojai dar savo die
kritusieji iš dausų akmenys
pinti. Jeigu ligoniai patys Per palaukių gėles.
vais tebetikėjo, jie statulos dainavimą aiš Įvyks ir tam tikras gamtom veiksmas. Jei jų
yra vadinami meteoritais.
Bronius Balaišis. Prof. See apskaito, kad
negalėjo rašyti, jiems laiš
kino tų dievų darbu. Slinko metai—ir Egip nėra, nebus ir to veiksmo, bet bus kok>
kai buvo parašyti. Raudo Pirkit Karo Bondsus ir Štam kas diena ore užsidega apie šita trijų metų amžiaus mer te ir Graikijoje pamažu išsiplėtė krikščio kitas.
nasis Kiyžiu« ęavo 10 dėžių pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 100,000.000 meteorų. Jų pe- gička. Judianne Swensson. dėl niu tikyba. Senieji dievai išdulkėjo iš gal Šita gamtos tiesa buvo kaikurių moksli
cigaretų, degtukų, skustu- nemažiau kaip dešimtą savo lenai nukrinta ant žemės, savo populiarumo ir grožio, bu- vos ir pamažu liko užmiršti. Jų vietoje iie ninkų ir gilių protų suprasta dar tais lai
vų, dantų šepetukų ir pa?- ujd„bio
Yra todėl manoma, kad kas'vo išrinkta ir apvainikuota New. patys žmonės ėmė tikėti kitu Dievu, vienu kais, kada skambėjo Memnonas.
(Bus daugiau)
tos, saldainių, popieros laiš-_________ L
triasmeniu Dievu, Trejybe,, o senuosius
. metai prie nm«ą ž^mės ka
a

a

oflutino »

Yorko

gražuolių

“karalaitė.”
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

nei Produkcijai Padidinti”
viršininkas (matomai, savo
Į tiška “stahanoviska” įstai
ga) ii- išskaitliavo daugybę
užduočių, kurias teksią šiai .
įstaigai atlikti. Ta jo vado-^
,vi ujama i taiga busianti saLaiškas iš Švedijos.
„
„____________
jfesijas
—ligi__________
kokio laipsnio
v.kritiškoji ekonominė or-;
Vadinas, kaip
[žemiau dedamas laiškas yrai^' dilbo ligi šiol būtiną ka- gamzacija
lietuvio
švėdi-P?
darbą,
ar
darbą,
būtiną
h
j.-rie
bolševikų:
p.neikė
gautas iš vieno

Penktas Poslapis

Išrodo Kaip Kokia Komedija.

Lietuvos Gyventojai Nieko

į Skaitytojų Balsai.
Geibiamieji Keleiviečiai!
Siunčiu $2.50 už laikraštį
ir meldžiu atleisti, kad per
neapsižiūrėjimą tiuputi pa
vėlavau. “Keleivi” skaitau
nuo pat jo atsiiadimo ir la
bai jį mėgstu. Ypač man pa
tinka Moterų Skyrius, už tai
didelis kreditas priklauso
Michelsonienei, to-skyriaus
įvedėjai.
Linkiu kuo geriausios klo
ties visam “Keleivio” štabui.

Taip Nebijo Kaip Bolševikų

dijoje yia pasidarę
labai
šiandien —
neprivalo
......
r-----------r------ ---- ,
kalbėjęs - koks tai
Besš Keblaitiene,
ciomu gyventi, jei taip labai Į;e daibo, ar gaišinti savo I)r.
Klingsror,
L'.etuvos
Detroit, Mich.
piivo suveržti uereiketii. Su jggas daibui, kuris nėra es-Į Ekonominių Rūmų reikalų
maistu ir čia sunkoka. Sve- minis, sako tas nacių propa-: vedėja* (Hauptge chaefts
Siunčiu Maikio Tėvui $3
.dija yra pasidariusi stebėji- gandos leidinys. Studentai fuchie ). kinis nurodęs ko-1
ikad įsitaisytų naują džiogą,
m.oal4s -1 E,u.r°k3> kaip ly- taipgi privalą suprasti, kad kia's budai* reikia imtis įgtai Asies akis į V akarų pavokiečių kareivis moka vairiu užduočių atlikimo.
•nes tas lietuviškas molinis
-aulį. Okupavus vokiečiams už peigalę savo krauju, tai
uzbonas toks sunkus, kad
Veltui tu žmogus tuo e
visą Francuziją, Šveicarija vra daug svarbiau, kad jis aprašymuose .Ieškotum lie-'
visai pritrauki seni piie že
savo reikšmės yra nustojusi, (studentas) butų esminiam tuviškų pavardžių — vien
mės. Tegul įsitaiso is alumines ji vilto tik sala Asies ju įaro poste, negu beklausąs tik Bremhorstai, Klingspono ar kitokios lengvos me- Į
džiagos. Butų gerai, kad se
roję, o tuo tarpu iš Švedijos paskaitų. Nors, girdi, bus rai, lvg tai vyktų Bavarijoj. ;
su \ akarų pasauliu susisie- reikalinga imtis daugelio “Kauener Zeitung’’ kovo’
nis ateitų pa> mus, Michiga- i
Katalikų vyskupas Haas \Vashingtone ranką iškėlęs prisiekia valdžios atstovui, kad tei
no faimėlius, nes pas mus
kimas dar galimas. Už tat griežtu priemonių karo in- 6 dieno* numeiyie Th. Hensingai tarnaus prie Fair Employment Practiees komiteto. Iš jo pozitūros ir iš liudininkų
yra
gyvačių, labai pamačly- ■
dabar čia ir yra prigužėję dusti ijos išdavų padidini- ten. Maisto ir Žemės Ūkio
veidų išrodo, kad tai ne tikroji priesaika, bet komedija.
vu- Senis galėtų prisikimštiĮ
žurnalistų iš viso pasaulio: mui, visa tai esą niekis, pa- skyriau* viišininka? genera- j
vokiečiai, italai, britai ir lyginus su tomis aukomis, liniam Lietuvos komisariate,1 jams. Tuo budu bet kur
airis tai ir jūsų vaikai galės mai- vaizdoje lietuvių “iaisvano- pilną savo džiogą, tai turėtų »
amerikonai Švedijos laik- kurias neša Vokietijos ka- rašo: Mėsos kiekis civiliams padidinimas mėsos dav_„,
’inių tintis.
pristatysite
rekiutavimas
į ______
Lietuvių
....... bet
.... jei r
____ „__ rių” __
________ s
„ 'liekai styų
. keliem? metams.’
raščiai turi savo laikraščiu reivis fronte
gyventojams Latvijoj buvo (rątions) visiškai priklausy- mažai, tai jūsų vaikai badu Legijoną eina labai lėtai, o Pakol aš gyvas, Maikio Tėatstovus ir demokratinėse žiš propagandos straips- peieitą mėnesį padidintas siąs nuo to, kiek Lietuvos pastips, taigi, nuo jūsų pa po Vilniaus incidento tas vui duris į mano farmą visa
gtlyse ir Asies okupuoto e
r 1 P
(bet kiek — nepaminėta), ūkininkai kooperuos su Vo- čių priklauso jūsų vaikų Ii įegistravimasis ir visiškai dos bus atdaros.
Europoje, tad gauna žinių
. akiž jus
John Buchinski,
[sustojęs. Tą patvirtina ir
Tatai esą buvo galima pada- kiečių Civile Administia kimas.
.e abiejų pusių. Vok ee.ų ir įevi
suAaikinįJ o kad ryti tik todėl, kad Latvijos cija.
Hart, Mich.
Beskaitant tuos vokiečių j “Kauener Zeitung” savo aiitalų zuinalistai gaudo, kas
neivyktų, turite eiti į gin- ūkininkai pristatė jiems nu
laikraščius kartais ir juokai manavimais.
N. N.
Reikalinga moteris
lasoma Anglijos ir Amen- R
Studentai luri statytas kvotas savo laiku. Taigi, viską suvedus, Herr pro ašaras veržiasi. Štai ko-i
--------------Reikalinga
apysenė moteris dirbti
kos spaudoje, o angiai uju- jr « udij mesti Rad viskas Lietuvoje gi. nors pastaiuo- Hensen skundžiasi, kad lat vo 10 “Kauener Zeitung” J
stuboj ant ūkės. Gera mokestis, pa- j
REDAKCIJOS
'
stovi vieta gerai motervi.
Darbas
ka* rašoma
. - dėtųsi
... . kaip
, •
. . .. . ju laiku patėmyta žymus pa- viai esą “geresni,” nes jie lašo. kad vokiečių vyresny-į
.siskiai
j.rMnt — ryt.
įsūniu asies
oc
vokiečiai
toks: apruošti stubą ir pagaminti j
mėsos
duokles
ATSAKYMAI valgį dėl trijų žmonių. Aš esu pavie- [
spauooje. Nors spauda Asies non.
nn£
:k^lin<yi4 imtis gerėjimas mėses pn.-tatyme. »
bė paskelbė maistų produk į
cia
Herr H
bus rp
reikalinga
nis. šeimynos nėra. Dėl platesnių ži- i
kontroliuojamoj
Euiopoj dan_plin griežtų priemo vienok kai kuriuose apskn- į Daiavo ir kodėl Lietuvos tų išdalinimą laikotarpiui j Adelei P.—Eilės “Ant ka nių
galit rašyti šiuo adresu:
(25) i
ūkininkai dar at„1 šen pa axo ir Kodėl Lietuvos nuo kovo 8 dienos ligi ba
labai suvaržyta, bet Įgudę nių.r,” Tos
T
J. C- Rasmussen,
“priemonės” lie ciuose
po,” prisiųstos kapų puoši R. Nr. 4, Hilton Pk. Rd.,
r ūkininkai savo mėsos pne- landžio 4 dienos:
stebėtojai daug išskaito ir tuviams žinomos: areštai, silikę mėsos pristatyme. To
Muskegon, Mich.
mo dienos proga, yra žodis
volių neatlieka: jie mano.
tarp eilučių.
250 gramų žodin nukopijuotos iš “Keturtu konfiskavimas ir de- dėl vyriausybė imasi ener kad viskas eina tam nepaso Vaikams:
DETROITE KAMBARIO
Mes lietuviai, savaime su- I)orta<;ijos.
gingu priemonių tam, kad tinamam rykliui “Wehr- (apie pusę svaro) marmala- ’ leivio” Moterų Skyriaus, ge NORIU
Vienam vyrui reikalingas kamba
prantama, gaudyti gaudome * tz
TZ
.• i,
do arba medaus substituto,
rys pas blaivius žmones. Geistina
Kartais
skaitant tuos tLie- užsilikę pristatvmai
...... butu machtui,” tuo tarpu kai Lie-- 2 kiaušiniu, 200 gramų sal- gužės 29 d. laidos, 1940 m. kad butų netoli Holbrook ar Conner
žinias iš Lietuvos. Klauso(24)
Tas eile* parašė musų nuo- Coach Lines.
mės Kauno radijo, sekame tuyoje vokiečių leidžiamus a
ga dl
c' ’ ~ tuvos miestų gyventojai tu»i durnynų, šiek tiek sviesto.
D. Stakvel
latinė bendradarbė Vargo 3647 E. Willis, Petroit, Mich.
vokiečiu ir lietuviu spuud<į, lniki’HSCius sunKu ir bentpu.1 c linu Heli rdcnssn ruso, badauti. Herr Hensen
Duktė. Jas nukopijuot ir po
vienas
kai kada pasiekia mus ir žinti, kad tai rašoma apie i jog nereikia esą manyti, kad aiškina.” kad yra nustatytas Visiems kitiems:
Kambariai Detroite.
jom
padėt savo vardą yra
(pusė
laiškai iš Lietuvos, Vokie- Lietuvo? įvykius. Štai vasa- jeigu Lietuvos ūkininkas ne kiekis, kiek tas “Wehrmach- ketvirtadalis litro
East Dearbom ir Detroito lietuviu
pakankamai tas” turi gauti, o kas nuo jo paintės) svaiginamų gėralų, jdraustina, todėl jų netalpi- ^adnai ir merginos:• jei jums reika-Į
čių leidžiamą . “Kauener no 19 dienos “Kauener Zei- pristatysią*
ilingi ‘švarus kambariai, malonėkit Į
Zeitung” gaunu veik regu- tung” rašo apie įvykusią mėsos, tai tas atsiliepsiąs i liks, tai eis vietos gyvento 200 gramų druskos, vieton nom.
,________________________________ __ I pamatyti mano kambarius. Galima į
Pirkit Karo Bondsus ir
pedėidieniais per visą dieną. į
liaiiai. o lietuviškus laikraš- Lietuvos Ekonominių Kūmų tą kieki, kuri gauna Wehr- jam*. Vadinasi, jei Lietuvos riebalų—kiaulienos, jei bus.
.
.
(Darbo dienonm as dirbu nuo 10 ryte Į
machtas
(vokiečių
kąriųoukinirika> nenpri. kad Lie-y Knk* gražus suerretini- pas. Ka§: Savaitę įdėkit j juos iki popiety Adresas?
Čius pripuolamai — mato- kcnfeienciją
padidinimui
- 121' 5
Mid«flesex stj, 2-ros hisos
mai vokiečiai vengia juos į industrinės produkcijos Lie- rrtenė). Faktas esą pasilie tuvos gyventojai badautų, maį. "^iSai gaus mTrmala- nemažiau kaip dešimtą savo i
E. Dearborn, Mich.
užsienį išleisti. Bet ir to. ką tuyoje. Tų Lietuvos Ękono- ka, kad tam tikri kiekiai bu tai jis pravalo prisutyti dau- (|o? kiaušinių ir cukierkų, o uždarbio dalį.
negu VVehimachtui nuaugusieji gaus pusę painman nAtr.i
galima išskaityti iš vokiečių minių Rūmų viršininkas, vo iš anksto nustatyti ir jie giau
Parsiduoda 60 akrų Farm a
Arti šteitavo kelio, biskį į kalnuką
spaudos, susidaro tam tikras kažkoks Dr. Pense, savo turi buti Lietuvos ūkininkų reikalinga. Tai hgiai taip
arielkos ir druskos. Buk PAJIEŠKOJIMAI
tarp Barre ir South Barre miestelių
vaizdas. Lietuviai iš visų kalboje pabrėžęs, kad kao pii'-taMi. Šie kiekiai nebus lyg gegužė ?avb vaiką i sve- tu žmOgUS gudi-us ir gyvenk
[20 akrų dirbamos, kitkas miškas ir
_ i ganykla.
8 kaml/arių.
trijų Baltijos valstybių gy- ‘‘ekonomika’ reikalaujanti pakeisti. Jie privalo buti iš timą lizdą Įmetusi sakytu: ant arielkos ir druskos, Vi- 1 I’ajieškau pusbrolių. Antano n ,o-I
... Namas,;arv
... Barnėj
...
—..
įų Nauji
i kubo Talalu iš Miliūnų sodžiaus. Šie- K*.
1t:’ .sut,1Ptl 16 ika^>ų.
Naujas rnilkventojų pasirodė kiečiausio produkcijos padidinimo vi- ūkininkų išgauti. Ir tik iš to. Jei nenorite, kad jūsų vai siškai kaip
toj žemaičių pi
vištininkas
ir kitos
,
,.1  [seku parapijos. Kaune, gub. Kas apie I™?',8’
”
7
nugarkauiio. Voki e č i a i
galimais budais. Po jo kas bus ūkininkų pristatyta kai badu ?tiptų, tai prisotin- JOKU damoje :
“Kaugelių I juo£...
Žino meldžiu
i rire,*trokelis,
ah?*0® M*?'
J™
*
.
. man i pranešti arba
(26) piaut
atsišaukia.
(2b)
-r ki’t- masinos
farmos ■šienaut,
nkįai malkas
Syki^
ir iiakrintu ”
j>j,e ,«tys
daug vargo turi stengda- kalbėjęs inžinierius Brem- virš tų kiekiu, busią galima kitę mano vaiką, nes jį paso- •’ - Vpn 7>at
A. S
naudoti civiliams gyvento- tinti reikia, o kas nuo jo liks. Sįja ne
^onės. kaip i
e.
su namu ir rakandais, viskas už
miesi juos “privesti prie horst,Draugovės IndustriBroadway, So. Boston, Mass. $3,5(»0. Įmokėti $1.900. Kitkas ant
tvarkos.” Ypatingai vokie----------------------------------lengvom išlygom. Kam nu
vokiečiai kad mano, yra pri Pajieškau Motiejaus Kurlinsko, morgičių
__ mieste gyventi, čia
_ rasite
__
sibodo
svei
čiai nepatenkinti, kad tie
pratę Lietuvoje “raugeliu kuris 10 metą atgal gyveno Detroite.
ramų 'gyvenimą.'’ Pardavimo
Aš noriu žinoti ar jis dar gyvas ar priežastis — senatvė (sūnūs kariuo
“blogi” lietuvių elgsenos
misti”...
gal jau miręs.
menėj).
P. Adomaitis
(24)
pavydžiai užkrečia latvius
I “Kauener Zeitung” 20
Juozas šimanskas
South st.,
Barre, Mass.
ii estus. Vieninteli? stiprus
kovo dienos laidoje Įdėjo ■ 1905 Hamilton avė., C'leveland, Ohio.
ginklas-, kuriuo vokiečiai
prieš inteligentus nukreiptą.
APSIVEDIMAI.
naudojasi — tai bauginimas
į šitokią žinią: “Mums tenka
TIKRAI GERI
bolševikais. Ir reikia pripa
sužinoti iš karo vyresnybės, Reikaii uga partnerka.
puikus
PREPARATAI
m Ji i T .lptliVAS kambariai, švarus langai, nauji ir
žinti. kad Lietuvos gyvento
i lt m d rplv
,lm
- } LieiUVOS svejki rakandai Meknes mctai nc.
jai nieko taip nebijo kaip
*HllfSWillige
(savanoriu svarbu, kad tik butu sveika, nuo 135 ALEXANDER’S
CASTILE OLIVE OIL
bolševikų. Bolševikų reiš
pagalbą ) tarnybai su Vo-į
kiamos pretenzijos į Balti
kiečiu W ehrmHChtU eina to- Aš vyras prie tvarkos ir takto, bilde- SHAMPOO
liuli ’ Pasini ipšinimas iŠ np- ris’ Pasi<Lrau sau pragyvenimą. Bu
iš tikro
jos valstybes labai daug pa
liau.
ra- įpiiefcinimas IS ne- tų geistina kad atsišauktų iš Brook- padarytas
jo Castik muilo,
atsakingu Lietuvos intell- lyno apylinkės ir iš toliau.
(25)
tarnauja vokiečiams, nes
U. S. P. Išplauna
pleiskanas ir viso
kaip dabar reikalai stovi,!
gentų pusės jokiu budu ne- 15 Ten įyįį sį,TPį^rk’iyn. n. v.
kius kitus nešvaru
visai nesimato aiškių ga
■ gali nukreipti
Vokiečių —----------------------------------- mus ir sustiprina
odą. 50c. už bonką.
Wehimachto nuo mobilizaPetronėlė Lamsargicnė
rantijų. kad bolševikai jų
vimn vien ičoii nrioš LnlšoUžlaikau visokių vaistų nuo rožių,
M
ALEXANDER’S HAIR.
vėl nepasiglemžtų. Įdomu
\ 1IPO VISŲ jeglį pilės DOISe ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
ALE
tkat
is
ALE
REFRESHING TONIC
ivizma... Yra neleistina, kad Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį
pastebėti, kad ir švedai la-1
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
Abeją
Odą Gydančių Vaistų
nai bolševikų bijo. todėl la i
laike šio visuotino karo bu nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą Mišinys.ir Pažymėtina
gyduolė dėl
ir busit patenkinti.
(-)
plaukų šaknims ir Odos gydymui.
bai atydžiai seka demokra
tu leista svyruojantiems- ir patarima
PET. LAMSARGIENfi
centų už bonką.
tinių valstybė-- vyrų pasisa
pikto* valio* elementams iš- 1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa 50 Pasižymi
savo gerumu. Prisiunčiam per Paštą į visas dalis Su
kymus dėl Baltijos valsty
tiukti be bausmės. Jie ir vėl
parsiduoda namas vienytų Valstijų.
IN FPll CHJART
via kviečiami pasekti gerą Montelloj
bių likimo. Anot jų, ant to
Šešių šeimynų,
4 kambarius,
ALEXANDER’S CO.
pavyzdį estų ir latvių ir pa- yra vaštabai, kietopomedžio
remiasi, ar Atlanto Čarteris
fliorai.
414
W. BROADWAY
12
OUNCE
BOTTLES
vyzdinga elgė.-į tu lietuvių,
» mėnesį. Kaim
ką reiškia, ar tai yra toks
SOUTH BOSTON, MASS.
įnešt $1,500. Sužinot “Keleikurie šiandien išvyksta Į vio” ofise.
pat popiergalis, kaip Hitle
(25)
rio nutarty*.
frontą.”
Kiekvienam Lietuvos pa
štai prieš akis turiu vo
kiečių Kaune (laikraštį?—
triotui užsienyje ši žinia yra
maloni skaityti, nes ji paro
Red.), kuri jie Kauen pa-Į
do. kad Lietuvos inteligen
krikštijo, išleistą 1943 metų
tai gerai orientuojasi padė
vasario 8 d’eno? numeri, ku
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
tyje ir nelabai pasiduoda
ris patvirtina mano išdėsty
įvykius, tai skaitykite Naujienas”.
vokiečių bolševizmo bau
tas minti-’. Tame numeryje
bui. Nors jie ir bijo bolše
lasoma, kad lietuvių tauta,
“Naujienos” yra pimias ir didžiausias lietuvių
vizmo, bet jie taip pat ne
dienraštis Amerikoje.
kuri v a praktiškai bolševiz
kenčia ir vokiečiu. Jie su
Užsirašykite “Naujienas” Šiandien. Naujienų
mo pabyru i, žinanti, kad jos
pranta, kad vokiečiai, kurie i
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chižmonių gyvybė, laisvė ir
Lietuvą užrašė bolševizmui,
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00.
fuuguma* priklauso nuo da
nėra jokie “gelbėtojai.” Ne
bar einančios milžiniškos
Money Orderį ar čekį siųskite:
vokiečiai išgelbės Lietuvą
kovo! Rytuose rezultatų.
nuo bolševizmo, kaip lygiai
Tcdėl esą reikalinga ir Lie
ne
bolševikai išgelbės Lietu
tuvoje. kain ir Reiche, pa
vą nuo nacizmo—tą pada
liuo Joti v sas turimas dar
> 1739 South Halsted Street
rati turės z\meiika ir Anglibo jėgas, kaip vyrų taip ir
CHICAGO, ILLINOIS
ia, ii i jas yra dedamos Lie
z moterų, ginklų ar karu in
Szs^paiinimui
kopiją peittąthM
tuvos žmonių viltys.
dustrijai... V’patingai esą
SB
Tu
ei mprot.a vinių nkireikė? pr ržiureti laisvas pro
F.

,c

Pridek prie linksmesnes
Pavasario dienos
gaivinanti stiklą
PICKW1CK

K

E uropoje

“NAUJIENOS"

t*fWfO BT H A FFf NPf

< CO

SINC^

1.70

I

Selias Poslapis

No.

KELEIVIS, 50. BOSTON.

Kvietkuotos Materijos Madoj Šiai Vasarai

Motėmis Pasiskaityt

24.

Birželio

9
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Saulutė nusileido. Grio-’ši išgąsčiu sudrebėjusi ėmė
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
viuose ir klanuose pagavo 'prašytis:
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
varlės kurkti. Taip kurkė. —Buk genite, nesiglausk
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
rodos, ir galo nebus. Bitelės i mane!
sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.
pasislėpė aviliuose. Vaikai Migla toliau pasitraukė
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
verkė, miegučio norėjo. Gė- ir ėmė pasakoti,
lėlės suglaudė žiedelius ir —Mano gimtinė giliai žeVISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
pasilenk u s i o s
apsnūdo, mėse, taip giliai, kad tavo
TVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Paukšteliai sutupė medžių aknv? niekados nepasieks
Rankius reikalingiausių žodžių ir
Bažnyčia sako. kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai nasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta
šakose, sukišo snapelius p< os vietos. Musų šeima be
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
sparnelių ir saldžiai saldžia alo didelė. Ten mes tekėvelias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės liškai. Joje telpa netik atskiri žo
sumigo. O pamiškėje, aukš cme mažais upelyčiais, t
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėjitoje, trąšioje žolėje atsigult amsoje, iš visų pusių žemės
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? •aai darbo jieškant, važiuojant kur
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
pailsėti briedis.
paudžiamos. Bet sykį pa
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
Bažnyčioje nuskambinc šiaušėje išsiveržėme i šviegalėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida.
poterių.
ujį. linksmą pasaulį. Nega- j
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
85c
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Kaina ..................................... ..
Žmonės pavalgę vakarie i supiasti kaip linksma,
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai SVEIKATA.
nę kelia vaitus, darinėja, ra- r-alonu
buvo kulverčiais
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Arba tiesus ir trumpas kelias j
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
kmėja duris — tuojau eis .ėgti į pakalnę, šokdamos
faktas; kas sakinys—tai naujas ku •veikatą. Pamatinės žinios iš anato
gulti.
:er akmenėliu^ mažuosius
nigu argumentas griūva. Mokslas ir mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
mokslas r.uo pradžios iki galo.
Visiškai sutemo. Tylu. ra 'tinome su savimi, pliauškiKaina ............................................... 25c. III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50
mu sodžiuje, visi giliai mie- omės, daužėmės į krantus.
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
ga. Tiktai kunigo ir daktaro Jumyse žaidė, nardė mažuRIJA JUŠKEVIČIAUS
GARBINO SENOVĖJE?
languose tebežiba šviesa. ės žuvytės,
žaliagalviai,
j DAINOSE.
Panašios knygos lietuvių kalboje
Šiaip žmonių trobose visui dačiašakiai medžiai žiurėjo
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny kius dievus garbino senovės indai bei
tamsu. Vasarą jie anksti ke mus pasilenkę kaip į kokį
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai,
liasi, todėl anksti turi ir gult. eidrodį. Kokiam lapeliui
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
Labai užimanti ir pamokinanti kny vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
žvaigždžių pulkai mirga rukritus mes jį supome, liuga. Su paveikslais. Kair.a .... 50c. kius jie santikius su žmonėmis turė
danguje. Mėnuo riduolis iš iavome ir nešėme toli toli į
Audeklo apdaruose ................... 75c. jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
lengvo žvalgydamos slenka datujį pasaulį. Vai, kaip geBYLA DETROITO KATALI- Tai
Drūtuose audimo apdaruose .. ŠI.25
aukštyn ir aukštyn.
a. kaip linksma buvo tada!
KŲ SU SOCIALISTAIS.
KURGI VISA TAI NYKSTA?
Sodžiuje sulojo šuo. Tui Tai mano linksmosios gyveDalijant Detroito lietuvių socialis
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
būt, jis susapnavo, nes loti rimo dienos!
kuria Der amžius? Šį intri
kunigo pakurstyti brostvininkai už žmonės
politiškai-ekonomišką klau
nebuvo reikalo.
—Bet kada tamsta migla
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia guojantį
simą aiškina garsuis Vokietijos so
listai
iškėlė
užpuolikams
bylą,
kuri
Bet kas ten viršum pievų pavirtai? — nekantravo geteoretikas Kari Kautsir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- cialdemokratų
ky.
Kaina ...................................... 10c.
Čia yra parodyti trys suknelių pavyzdžiai šiai vasarai. Materija vartojama medvilnės, su
slenka, lengvais, skaidriais elė.—Ir šaltinėlį miške pa
i sais teismo rekordais ir liudininkų
parodymais. Kaina .................... 25c. SIELOS BALSAI.
didelėmis ir rvškiomis kvietkomis.
drabužiais apsigaubusi, lyg lįstu: kai viskas nutyla ap—
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Puiki knyga, daugybė labai gražių
balzganu debesėliu apsi ink. girdžiu jį čiurlenant.
.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
siautusi? Artyn, artyn, šoka,
Čia miglutė atsikėlė, pasi apkabinusi suspaudė gėlelę, mėse, jei nesugeria kokia RUBARBO KONSERVAS
klausimu. Ją turėtų perskaityti^ kiek- tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
Parašė ?raž’- Parašė J. B. Smelstorius, 221
sukas, supasi, čia prie pat ukinėjo, paplaukė oi e ir —Ai, ai! nuspausi!—su- šaknis. Čia vėl prasideda; 3 puodukai supiaustyto ru- 1 nas katalikas ir socialistas.
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00
E. Vandervelde, vertė Vardunas
žemės prisigula, čia vėl zėl prikritusi prie žemės Spiegė gėlėlė. — Oi, kokia kelionė nuo. galo: iš upelio į įbarbo.
Kaina .......................................... 10c. Andimo apdarais ......................... $1.50
aukštyn pakįla. Ilgos, baltos ?mė pasakoti:
itu pikta! Sek pasaką toliau, ežeią, is ežero į orą. o iš ten j 3 puodukai i druožles supiau- • dėLKO REIKIA ŽMOGUI
BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
kasos toli nusidriekia ore.
vei Į žemę...
istyto ananaso (shreded pine- GERT IR VALGYT?
-Vargas mums vargas, nieko nebesakysiu,
knygos neįsileiažia.Labai juokinga su
Privargo, prikritusi prie že tad nemokame
iieniui\iiiiic tenkintis
icnrujivis —Vakarą,
. —_kai saulutė
____ __
—Palauk, palauk! JauLpple),
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 379 puikiais paveikslais, perstatannunorisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, čiais įvairius nuotikius nuo prieš sumės truputį pailsėjo ii- vėl uo. ką turime. Mes bėgome sileido. pasijutau tokia leng- rnan ne: 2al a apsisuko nuo, 4
dukai cu)traus.
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio tvėrimo pasaulio iki užgimimo Krisplauko rankas sklaidydama. jėJome ir nrfb^me rilu vutė ir pakilau nuo lelijos, išstos pasakos! _ susuko
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai_
puodukas sukapotų varams- sras craoca aaugiau spčnų, riww
les. jjoz puslapiai.
Štai ji ties ežeru slenka miš ižerėlį. Ežerėlyje pluduria- A akarinis vėjelis pagavę? dziugmele.
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
i ku riešutų.
ko link. Prislinko. Gaudo, zo. suposi baltosios vandens mane nešė. įnešė ir nunešė į
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko KUR MUSŲ BOČIAI
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
Sumaišius
rubarbą
su
anana

glamonėja kiekvieną mede lelijos, o viršum jų skraidė būrį draugių. Mes visos de
Nubudo varlė. Ištiesė sa- su ir cukrum, virink lėtai nema mus suprasi tiktai iš šios knygutės. GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
lį, lengvučiais skaidriais ilgaspamiai skaidrus žirge- besėliais būdavome, plau- vo koja5 ir pliumptelėjo į
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roja
visai atmeta. Mokslas mano, kad
siaustuvėliais supa, savo liai. Ežero paviršius buvo kiojome padangėmis. Ar griovį labo lyto pasimatyti, niau kaip valandą laiko. Kokias KODĖL Aš NETIKIU
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
5
minutas
prieš
nuėjimą
nuo;j
DIEVĄ?
drėgnomis rankomis glosto. ygųs ir blizgėjo kaip stik- supranti?
Miške paukšteliai sučiulbo. ugnies sudėk riešutus. Karštą Laisvamanis čia pasako, kodėl ib knyga parodo, kodėl taip manoma.
—Kas tamsta esi?
Labai įdomus ir pamokinantis
j .as. Mes visos sukritome į —labai. —prisipažino Jau gerai išaušo, ir vei
nepaI’
Pilna argumentų, kurių skaitymas. Kaina ......................... 25c
—paklausė džiugmeiė (So-, ižero dugną, o ten buvo gėlelė.—-Sunkų įtikėti, ką kiai iš anapus kalno pakilo supilk i sterelizuotus stiklus nesumuš
joks jėzuitas. Kaina tos
ir tuoj užpiik parafino ant vir knygutės ......................................... 20c LIETUVOS RESPUBLIKOS
lenum) maloniai kvepėda amsu ir šalta. Man liko pasakoji.
aulutė.
šaus. Tas padarys 5 vidutinius MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJA.
ma.Bet ši lyg nieko negirdė- i
—Ka? čia per monai!— stiklus konservo.
kiftoS. "Ki™.^
Šitas veikalas parodo, kaip nut
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
ušuko ji supykusi: — per Vietoj ananaso galima paimti
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
Ši knygelė aiškina proletariato fi- kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
dS.^l«glakffnZčiw'^. uPeWe- Nebeiškentusi iš- blaškė nešiojo padangėmis. žingsnį jau nieko nebema
mokslą. Jei nori žinoti, kas tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
3 puodukus sutrintų šviežių lizofijos
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
nu. Rytvėje, ar tebedribsai. žemvuogių.
, kilis, tai perskaityk šitą knygelę. paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa3Y nesikelsi! Tuojau man iš
Kalba labai lengva. Knyga protau iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
jantiems darbininkams neapkaibuvo apskelbta republika.
Pridėtas
... ^as tampia esi.
ai_ neDasi;ekė- =aulutė taip ke- mos kaip maišo pabirome sklaidyk tą biaurybę miglą!
GRAŽUMAS.
nuojama. Kaina .......................... 25c. didelis spalvuotas žemlapis parodo
dziau susuko dziugmele.—
Vėjelis
pašokęs
pūstelėjo,
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
Ar apkurtai kad neatsilie ’Pino’ kad ^ebegalejau istu- b/i žemyn Gėlės tuojau suSaldus yr liepžiedžių rnedus,
KUNIGŲ CELIBATAS,
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
Ar apkurtai, Kad neatcme , fėti GaįĮėjaus pakilusi iš glaudė žiedelius, paukšteliai ir migla galvatrūkčiais nulė Gražus vidurnakčio dangus.
ši knygelė parodo, kodėl Romos apskričius. Tai j-ra vienatinė knyga,
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
Palauk ..pirma apka-'nei()omu _bumb. norintys T žą^T teliko: kė. Saulelė žvilgtelėjo tie Bet už abudu juos, tikrai.
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, publika. čia telpa visi svarbesni do
kai į džiugmą.
Man
gražesni
tavo
veidai.
įjos
pasekmės ir doriškas dvasiškuos kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
bmsiu, pabučiuosiu.
su- .
vejkfaf joms Iiet ir ¥,ndu0 be ga. —Tai nelaboji, :— sumur
nupuolimas, šią knyga turėtų per rimai, taikos sutartis su bolševikais,
šnabždėjo baltoji ir pasi pradėsi apie miglą?
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir sutartis su latviais, aprašymas visų
Patm.ka- Žmones irgi mėjo gėlelė:—ir vėl ji pate Kas tavo mėlynas akis
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
lenkusi apkabino gėlelę.
teris, dukterįs ir mylimosios nepa knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
kėjo. Greičiau reikia glausti Nors kartą matė—pasakys.
'
Migla
supyko
ir
tvirtai
džiaugėsi,
nes
javams
reikėpultų į tokią kunigų globą. Parašė apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
—Ai. ai! Eik šalin! Lyg ----- 2-------- —------------------ jo lietaus. .
žiedeliai, kad - nesuvystų. Tikrai, dangus jos atspindys!... kun.
Geo. Totvnsend Fox, D. D., su iš vidaus. Kaina ......................... $1.09
šaltu vandeniu būtumei api- SENBERNIAMS PATRAU
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
—Tai tamsta ir lietus?— Bet kame dabar ta melagė Ir jis nei biski nesuklys.
, Kaina .............................................
25c. DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
purkštusi!
nustebo džiugma: — Tai migla?
P. Mockus.
KIMAS.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
SOCIALIZMO TEORIJA.
Klausi mane, kas esu?—
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
mat. kiek darbo beturinti!... —Štai aš!—atsiliepė raŠis veikalas trumpais ir aiškiais je telpa net 72 “Džian Bambos spypakilusi prabilo baltoji. —
—Taip, daug!...
-os lašelis nuo jos žiedelio.
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisVis tiek nesuprasi, kad ir
formos, ir kodėl turės būti tiški straipsniukai ir juokai. Antra
—Bet dar nepasakei, kaip Džiugma supykusi pasi Įvairus Patarimai. draugijos
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c pagerinta laida. Kaina ................ 25c.
pasisakysiu.
migla pavirtai, — vėl užsi purtė.
IR STRAIPSNIAI.
—Na, sakyk, sakyk, ma
APIE DIEVĄ. VELNIĄ,
minė džiugmeiė.—Tik, mel
—Kitiem? gali pasakoti Kad lemonai nesudžiutų EILĖS
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, DANGŲ IR PRAGARĄ.
tysime, — prašė džiugma.
sudekit
juos
į
kokį
indą
ir
džiamoji, nepyk. Aš geriau tokius niekus, o ne man! Aš
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
Parašė garsus Biblijos kritikas
—Esu—i a?os lašelis, kur
sutikčiau tris naktis klausv- jau nebe tokia kvaila, kad užpilkit šaltu vandeniu. Ši Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c Ingersolas.
Kaina ......................... 25c.
žiba žiedelyje, esu—debe
tis. kaip Į šlapią ir šaltą tavo tavo kalba tikėčiau. Visa tai taip jie išlaikys visą mėnesį
MONOLOGAI IR
sėlis, kur padangėmis plau
VIBERTY VIME(?ICKS
glėbį patekti.
gyvas melas!
ir daugiau, ir bus kaip nuo
DEKLAMACIJOS,
ko. o dabar esu migla, kur
Migla nuliudusi tylėjo. Po
—Taip. taip!—nusijuokė medžio nuskinti. Tik vande
šioje knygoje telpa daugybė nau
naktį pievas kloja—pasisa
i valandėlė? vėl ėmė pasa =aulė jos kaibą nugirdusi.
jų, labai gražių ir juokingų monolo
nį
ka;
sąvaitę
reikia
peimaigų ir deklamacijų. Visokios temos;
kė baltoji.
koti.
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
tyti.
—Dar prašom atkartoti,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
—Nukritusi lietumi į že APIE VALGIUS.
niškos. Visos skambios, visos geros.
gerai nenugirdau! — glabo
mę džiaugiaus vėl patek
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
Jei
salierai
būna
jau
apŠUTINTA AVIENA SI
jo gėlelė. — Rasą tai pažįs
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
sianti į savo gimtąją vietą. į
gerinta laida. Kaina ..................... zRc.
DARŽOVĖM.
vytę.
suvyniokit
juo
5
į
rudą
tu. Ji kas lytas ilsis mano
žemės upeli. Bet ne taip iš
žiedeliuose, kol saulelė ge
popierą, paskui į abrusą ii
2 svarai a\ enos.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ėjo. Besisunkiant žeme ma
rokai pakįla. O tam-ta juk
2
svogūnai.
ĮSIVAIZDUODAVO
ŽEMĘ.
Už
padėkit
į
tamsią
vietą,
ne sugėrė medžio šaknelė, ir
Labai
įdomus
senovės
filosofų davisai kitokia.
2
morkvos.
visą dieną tuiėjau laipioti
valandos-kitos išimkit ir su
leidimai apie žemės išvaizdų. Antra
—Bet vis dėlto ta pati.— .
3
bulvės.
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
po medį ir dirbti kaip ark
dekit į šaltą vandenį. Jie
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
nusiminusi tai ė migla.
lys-. Vi=a žiedams ir lapams 1 stiebai salierų.
Kaina ................................................ 10c.
tuoj atsigaus ir bus daug
—Niekas manęs nepažįs
reikalinga maistą turėjau 2 šaukštai riebalų.
PAPARČIO ŽIEDAS.
šviežesni.
ta. nes visą laiką savo pavi
vilkti iš šaknų i viršų. Saulei 2 šaukštai miltų.
Ir keturios kitos apysakos; (1Y Nodalą mainau. Čia pasiverčiu
A chcf who knew loti about
užeitikintia Vyras; (2j žydinti Giria;
nusileidus augalai atsidūsė 1'-- paintės verdančio vandens PASTABA MAIKIO TĖVUI, j
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
dough
rasa, čia lietumi, čia srauniu
jo. ir aš su sesučių buriu vėl Pusė galvikės česnako.
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
upeliu kur per mišką teka.
Said, ”So far, we*T« raiaed
Tėvai, darai gėdą visam vy
kius prietarus, burtus ir tt........... 15c.
laisvėje pasijutome ir nu ! Druska ir pipirai.
O vakarais, kai slankioju ir
it
too
«low
—
Supiaustyk
mėsą
nedideliais
čių
vaiskui.
Tavo
vieta
turi
būti
plaukėme
oru lengvute '
ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
klostau pievas, žmonės sako
Wc’U beat Hitler whea
skaidrute mieda Naktimis Į smočiukais. patrink česnaku ir karo frontas; turėtum kariauti
METU.
One dollar in ten
miglą esant.
mes, šokame, pieva; klosto- apspirgink labai karštuose ric- kur nors Afrikoj, ar Alaskoj o
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
—Keistas gyvenimas. —
Is pat into Var Boada—
me. Saulelei patekėju? mes baluose. Tada mėsą išimk, o į ne bastytis Bostono apielinkėj.
piai. Kaina ...................................... 50c.
Lac'agor
sutiko gėlelė. — Pasakotu- štai kokios papliauškos dabar krintame gražiais spindu- tuos riebalu supilk miltus ir ir apgaudinėti farmerius. Ką gi
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
mei, ir man
naktis taip ne- tarnauja viešbučiuose, kur nu- ėiais ra?O$ lašeliais ir žiba- iu°® paspirgink. Kaip miltai pa svietas pasakys išgirdęs, kad
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
W.U mk th« AiU" (
prailgtų. .
plikę seniai susirenka “P^'i-,rne ant tavo ir kitu augalų rus’ užpilk vrdančių vandeniu, staršas vyčių generolai virto i
and nnlf wb«a aiarynamieji gėrimai atsiliepia jų vai
body dona ha part. Daa’t
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
—-Skurdi
mano pasaka, linksminti, šita mergelka neša lapelių. Paskui vėjelis nu- sudėk atgal mėsą. supiaustytas vištavagiu? Manau, kad pasil«t tba U. 9. .
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
tanth ad
bet jei nori, klausykis. .
vieno senio lagaminus į jo kam- pųjto m U? nuo augalų ir mes daržoves, pipirus, pasudyk ir provysi, tai ir siunčiu trirublę'
oerskaityti šita knv«rute Kaina 10c
Čia migla noiėjo arčiau barį ir. be abejo, jis nebus jai sunkiamės gilvn į žemes, uždengus šutink ant lėtos ug- ant pantukės.
“Keleivis,” 636 Broftdway,
prisiglausti prie gėlėlės, bet šykštus...
kol patenkame* į upelį Že- nies apie porą valandų.
Viso labo,
South Boston, Mass.
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9

i.,

19 M m.

9557. Sakalytė, Lialia (Hen
9610. Sasnauskas, RimantasKasdienine Karo Slaugių Mankšta
riko duktė), gimusi 1932.
Kazvs (Edvardo sūnūs), gimęs
i
i 9558. Sakalytė, Marija (Hen- 1940, Dotnuva.
■ riko duktė). 6.
9611. Sasnauskus. Stasys (Jo9559. Sakavičius, Petras, 45. i no sūnūs), 44. teisė jas, Kaunas,
simdinvs. Vilnius,
į 9612. Sasnau kas, Saulius
• i «•«* * «
9560. Sakevičiutė.
Marija- (Stasio sūnūs). 2.
(Žemiau
Lietuvos fano nių sąrašą, korį sudarė Lietu- Bernarda (Kazio duktė), 22.
9613. Sasnauskas,
Vydasvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ii i Šiauliai,
Edvardas
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms jstai9561.
Marija męs 1937, Dotnuva.
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus i (Petro
1908,
9614.
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina' Vilnius,
sio sūnūs), 6, Kaunas.
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am9562. Sakovičius, Aleksand9615.
Žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są- ras (Petro sūnūs), 35, darbinin- skaitė, Ona,
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir kas, Vilnius.
9616.
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
9563. Salamonas, «Juozas(An- Genė (Mato duktė), gimusi
----------------tano sūnūs), gimęs 1907, poli- 1907. asistentė Dotnuvos Aka
(Tąsa)
9536. Sakalauskas Medardas cininkas, Kaunas.
demijoj.
(Vinco sūnūs), 29, ūkininkas,
9561. Saldauskaitė, Obeliai.
9617.
9517.
Sadevičius,
Juozas
šimšai, Tytuvėnai.
Saldauskas,
Obeliai.
(Juozo sūnūs), gimęs 1910, ka
9537. Sakalauskas, Stasys
9566. Saldauskienė.
tė, Raseiniai.
rys, Upytė, Naumiestis.
(Jono sūnūs), 21, studentas,
9567. Saldytė. Antosė, 28,
9618. Sasnauskienė, Stasė
9518. Saikauskas, Vytautas
Kaunas.
mokytoja,
Daugailiai.
(Mato duktė) gimusi 1915, mo(Mykolo sūnūs), 34, ūkininkas.
9538. Sakalauskas, Vaclovas, 9568 Salmanavičius, Alek-iI kytoja. Telšiai."
Bazdžiai. Raudonė.
(Prano sūnūs), 23, darbininkas, sandr;is (Juozo sunus); oO.
ve9619. Sasnauskienė, Stefa,
9519. Sajeta, Antanas, gimęs
Panevėžys.
žikas,
Vilnius.
į38, samdinė. Kaunas.
1888, Vilkaviškis.
9539. Sakalauskas, Vincas,
9--)G9 Salno, Kazimieras (Juo-į 9620.
9520. Salkovskis,
teisi-1^'. u^’n*n^as- šimšai, Tvtuvė- zo sūnūs), 37, pardavėjas.
Kaunas.
vas (M y kolo sūnūs)
gyveni9621. Satkauskaitė, Elena
ninkas, Vilnius.
& [ 9540. Sakalauskas. \ ytautas mo vįeta Kamajai.
sA v
(Juozo duktė). 21, Šiauliai.
9521. Sakalas, Jurgis (Anta
9571.
Samaitė.
Aki

(Petro
9571. Samaitė
taip “muštravo.ia” po
9622. Satkauskaitė, Liucija
Vaizdelis parodo karo slauges darant mankštą ant laivo denio.
28, darbininkas, ApQ541 Sakalauskienė,
Adolfi- duktė).
(Juozo duktė)..17.
kelis kartus kasdien.
narai. Pažaislis.
»na,
ūkininkė, šimšai, Tvtu9572. Šamas, Vytautas (Pet9623. Satkauskaitė, Monika
9522. Sakalas. Viktoras (Juo- i venai.
- •
9646. Savickas. Gegiminas, (Jurgio sūnūs), 29. ūkininkas,, (Jono sūnūs), 32, advokatas,
(Juozo duktė). 11.
zo sūnūs), gimęs 1905, kapito- į 9542. Sakalauskienė, Barbo- ro sūnūs).
Vilnius
9573. Samaitė, Stasė (Petro
9624. Satkauskaitė, Ona(Juo- ^^°nato sūnūs), 14, mokinys, i Rudaviečiai, Pajevonys.
nas, Kaunas.
:ra (Juozo duktė), 52. Kaunas. duktė).
9669. Sečinskas, Vitas (Jono
Skudutiškiai.
Ruktiškis.
9658.
Savickas,
Vytautas
zo duktė)., 13.
!'
9523. Sakalauskaitė, Emilija ! 9543. Sakalauskienė - čebesūnūs).
22, ūkininkas, Gervė
Gracijus
‘
(Kosto
sūnūs),
20,
mokytojas,
9574. Samienė, Emilija.
9625. Šatkauskas. Juozas
9647. Slavickas,
(Jono duktė). 18, studentė, Vi-;^ Kostė (Jono duktė)t 39
čiai,
Sudrinkai.
9575. Samuolienė,
Agota (Prane sūnūs), gimęs 1894. dže (Viktoro sūnūs), 2, Sudavičiai, j
telegrafiste, Kaunas.
9670. Sedaitė, Ina (Jono duk
9659. Savickas, Vladas (Kos•(Jurgio duktė), 35, šeimininkė,įnitorius. Šiauliai.
Pajavonis.
9524. Sakalauskaitė, Marija 9544. Sakalauskas, Jonas.
tė).
4, Kaunas.
į Kiršai. Alvitas.
9626. Šatkauskas, Kazys (Juo
0648. Savickas, Kazys (Juo- to sūnūs). 16, moksleivis, Moc(Henriko duktė), 1, Audovėnai,
9545. Sakalauskienė, Marija
9671.
9576. Samuolis, Jonas (Anta zo sūnūs), 15.
zo sūnūs), 45, ūkininkas, Gir- kaičiai. Skaudvilė.
Šaukėnai.
(Jono duktė), 34, Audovėnai. no sūnūs), gimęs 1900, ūkinin
9627. Šatkauskienė, Elena kalnis.
į 9660. Savickienė, Antanina Mažeikiai, šakiai.
9525. Sakalauskaitė, Stefani Šaukėnai.
9672. Sederovičienė, Petrone,
kas. Kiršai, Alvitas.
9649. Savickas, Kostas (Ju- (Jurgio duktė), gimusi 1917,
46.
ja (Leono duktė). 19. Vilnius.
9546. Sakalauskienė. Marijo-; 9577. Sandargas, Vincas(Vin(.2,
šakiai. Prūseliai.
9628. Satkunas, Stasys (My liaus sūnūs), 48. leitenantas, knygvedė. Vilkaviškis.
9526. Sakalauskas, Antanas 11a. 40, šeimininkė, Linkaičiai. co sūnys), gimęs 1907, mokyto
9673. Sederevičius, Pranas
; 9661. Savickienė,
Emilija.
kolo sūnūs),
1918, karys. Mockaičiai, Skaudvilė.
(Antano sūnūs), gimęs 1909,
9547. Sakalavičius,
Simas jas, Vaitiekųpiai, Sintautai.
fKazio
sūnūs). 34, ūkininkas.
9650. Savickas, Leonardas (Domo duktė), 60, ūkininkė,
Pagerkliai, Pabeikiai.
darbininkas, šakiai.
(Prano sūnūs), 26. karininkas.
9578. Sanievskis, Česlovas,
9674. Sederevičiutė, Anelė
9629. Saudovičius,
Petras (Donato sūnūs), 18. darbinin- Savučiai, Vabalninkas.
9527. Sakalauskas, Henrikas Vilnius.
40,
padarėjas.
Vilnius.
■ 9662. Savickienė,
Emilija, (Prano duktė) 2 mėn.
(Andriaus sūnūs,, 65. ūkinin kas, Ruktiškiai, Skaudvilė.
(Jono sūnūs). 45. ūkininkas.
9548. Sakalauskas, Juozas' 9579. Saninkas, Petras, 68,
9651.
Savickas,
Leonas
(Pet-45,
šeimininkė,
Mockaičiai,
9675. Segal. Vanda (Jono
kas.
Trakeliai.
Turgeliai.
Rudovėnai, Šaukėnai.
, (Juozo sūnūs), 33.
ūkininkas, Švenčionys.
ro
sūnūs),
gimęs
1899,
samdiSkaudvilė.
duktė),
28, šeimininkė, Vilnius.
9630.
Sauka.
Juozas
(Jurgio
9528. Sakalauskas, Henrikas 9549. Sakavičienė, Ona (Pra-; 9580 Saniukas,
Vytautas sūnūs), 39. karys, Varėna.
nys, Palanga.
9663. Savickienė, Joana (Fe9676. Seibutis, Balys (Vinco
(Liongino sūnūs), gimęs 1920. no duktė), gimusi 1904.
I (petro sūnūs). 28, Svirai, šven1
9652.
Savickas,
Leonas
(Mi
sūnūs),
37, ūkininkas, Užpaliai,
likso
duktė),
32,
Kaunas.
9631.
Baulevičienė,
Ona
Kaunas.
9550. Sakavičius, Petras (An- dionvs.
1902.
ko
sūnūs),
gimęs
1934,
Savu-:
9664.
Savickienė,
Ona
(Jur
Utena.
(Liudviko duktė), gimusi
9529. Sakalauskas, Jonas (Jo tano sūnūs), gimęs 1904, direk-į 958 j. Saniunas, Vladas
(Pet- mokytoja. Naumiestis.
9677. Seydlit - Koplinska, Ja
įgio duktė), 40. šeimininkė, Ruki čiai, Vabalninkas.
no sūnūs), gimęs 1936, Kaunas. torius.
ro sunus)t 23.
9653.
Savickas,
Mykolas
(Jurtiškiai,
Skudutiškis.
una
(Vladimiro duktė), gimusi
9632. Saulevfčius, Annanas
9530. Sakalauskas.
Jonas
9551. Sakelis, Henrikas (Joq-»9
Ziizana gimęs
-----czwk.—___
i.
_
i
9665,
Savičius.
Antanas
(An1921,
darbininkė, Vilnius
moRytujas.
(Jono sūnūs), 51, mokytojas, no sūnūs), gimęs 1901, ukinin-; (Petro duktė), 18.
9654. Savickas, Petras (Ka- tane sūnūs). 38, šoferis,
9678. Seydlit, Felicija, gimu9633. Šaulys, Jonas (Antano
Kaunas.
kas. Medingėnai.
i 9583. Saniukaitė. Leokadija sūnūs), 24, ūkininkas, Mažio- 210 sūnūs). 15, Girkalnis.
vėžys.
-si 1894, Vilnius.
9531. Sakalauskas.
Jenas 9552. Sakelis, Mykolas (VIa- j (petro duktė), 19.
9655. Savickas, Romualdas
9466. Savičius, Vladas (Bo-' 9679. Seydlit, Vladimiras, giniai, Švenčionys.
(Jono sūnūs). 38, Linkaičiai.
do sūnūs). 26. ūkininkas, Ke!-i 9584. Saniukaitė. Jadvyga
leslovo sūnūs), 22, ūkininkas, męs 1890, Vilnius.
9634. Saunoris, Antanas (Jo (Alfredo sūnūs), 2, Kaunas.
9532. Sakalauskas.
Jonas
mė. Lioliai.
; (Petro duktė), 22.
9656.
Savickas,
Stasys
(Do

Dvaralaukis,
Merkinė.
' 9680. Semokas. Balys (Juozo
no sūnūs), 45. karys, Varėna.
(Henriko sūnūs), 6, Audovėnai,
9553. Sakalienė, Anastazija, į 9585. Saniukienė, Veronika.
9667.
Savonis,
Jonas.
23,
kaunus), 23. advokatas. Utena,
nato
sūnūs),
5,
Ruktiškiai,
Sku

9635. Saunoris, Edmundas
Šaukėnai.
į 60. ūkininkė.
į 56, ūkininkė.
reivis, Miškiai, Lazdijai.
9681. Semokas, Balys (Jono
(Jono sūnūs). 19. studentas, dutiškis.
9533. Sakalauskas,
Kazys, 9554. Sakalienė - Dambraus9668. Sčenovič,
Marijonas -sūnūs), 36. mokytojas, Kaunas.
9657.
Savickas,
Viktoras
9536. šapokaitė, Vida (Juozo Kaunas
(Jono sūnūs). 43. ūkininkas, A. kaitė, Irena (Antano duktė),
,duktė), 5.
9636. Saunoris, Jonas (Ra-'
Panemunė. Kazeliai.
Medingėnai.
9587. Sapokienė, Albina ^u* polo sūnūs), 68, ūkininkas,
9534. Sakalauskas. Keistutis 9555. Sakalytė, Danutė, gl- liaus duktė), gimusi 1911,
mo"Į Grinkiškis. Monkiškiai.
(Jono sūnūs). Linkaičiai.
muši 19-30.
•kytoja. Alytus.
„
,
.
_
..
i 9637. Saurazaitė, Aldona. 10,
9535. Sakalauskas. Liudas- 9556. Sakalytė, Halina (Hen9588.
Sapokaite,
Skaidre ; Sasnava, Marijampolė.
(Jono sūnūs). 7.
'riko duktė), 9.
(Juozo duktė), 3.
9638. Savicką. Monika (Ado9589.
do duktė), kimusi 1900, slaugė,
(Antano sūnūs), gimęs 1912U Vilnius.
technikas. Panevėžys.
9639. Savickaitė.
Danutė
9590. Sarafinavičius, Vytau Į (Donato duktė), 11, mokinė,'
tas (Juozo sūnūs), 18, batsiu- Ruktiškiai. Skudutiškis.
vis. Šiauliai.
9640. Savickaitė. Liuda (Kos
9591. Sargelis, Mykolas (Jo to duktė). 11. mokinė. Mockai
no sūnūs), 23. karys, Lavainiai, čiai, Skaudvilė.
Širvintai.
9641. Savickaitė, Marija (Ko
9592. Sartienė, Eugenija, 35,
sto duklė). 11, nidldnė.
mokytoja. Griškabūdis, Smil
9642. Savickaitė, Regina(Kogiai.
tst.o duktė), 13. mokinė.
9593.
PARAŠE KUN. VALADKA
9643. Savickas, Alfredas (Pra
9594. Sartys. Valentas (Juo į ne sūnūs). 41. Kaunas.
SKYRIUS I. Aiškinama laitai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
zo sūnūs), 27, ūkininkas.
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Ką reiškia meilė
trieilė ir iš kur ji paAr galima nustatyt busimo kūdikio
9644. Savickas, Donatas (Anuskriaustoms minioms.
reina ?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
9595. Sartys. Vaclovas
uo
"lekso
sūnūs),
54.
samdinys,
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
zo sūnūs), 26.
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Ką
reiškia
“
pirmosios
nakties
tei

į
Rutkiškiai.
Skudutiškiai.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
daroma.
9596. Sartvtė, Nijolė (Valen
9645. Savickas, česius (Ka
ir dvarponiai ?
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
tino duktė). 3.
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta
zio sūnūs). 7. Girkaalnis.
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bočys, Kaune Kunigų Se
9597. Sartvtė, Stasė (Juozo
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitų klausimą atsako.
mi na rijoje dėstydamas fundamentaiinę teologiją, aiškino kokių
Ryžių barstymas jauniems ant gal
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
duktė), 38.
Kokius vyrus moterys myli? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?”
'I
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
kias moteris myli vyrai? Arba ko
9598.
Sasnauskaitė,
Margariį
Kas
reikia
jaunai
merginai
žinoti
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
PAGAKSlNinAl
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ta (Alfonso duktė), 14, mokinė,
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
dos?
ką.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
Raseiniai.
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
KELEIVY’
Kas reikia žinoti, kad vaikai butą
cija ir popiežių prakeikimai.
vesti
?
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
9599.
Sasnauskas,
3,
Dotnuva
pagarsinimas
tilptų
Norint,
kad
Kas
reikia
žinoti
pirmą
naktį?
Ši

SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m.
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
9601. Sasnauskas, Alfonsas GREIT, reikia priduoti garsinimą
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė
ginti kūdikį?
adeninlstracljon
nevėliau
PANEOtbažnyčia, nei mokykla. O klausimas
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
(Jono sūnūs), gimęs 1895, Ra UIO VAKARO Siunčiant per paš
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, r.es nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Siandieninia supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
tą. reikia panūsti iš anksto, kad pa
Kodėl kunigams turėtų būt už
seiniai.
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, ją pasišventimai ir pa
siektų mus nevaliau kaip panedč.
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
9602. Sasnnauskas. Arvidas ly. Včliau gauti garsinimai l tos
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
sąvaltčs numeri nespėjama
patai(Stasio sūnūs), 8. Kaunas.
į visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą
9603.
Sasnauskas,
Hiliaras
neslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
knygą, nes joje ras daug reikalingą dalykų ir geriausiai galės
Norint,
kad garsinimas
nesusl(Petro sūnūs), gimęs 1906. mo •rukdytu, sykiu su pagarelnlmu
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
susipažint aa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
Knyga graži, su paveikslais. 223
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
reikia siųsti ir pinigus.
kytojas, Telšiai.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
DRAUOIJOMS
rengiant
pikniką
9604. Sasnauskas, Jaunutis
sinama plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
ar kitokį parengimą, trumpą prane
(Alfonso
sūnūs),
15.
mokinys,
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
šimą pataipi-am už $1.00, Už didėsnlus garsinimus skaitoma nuo colio.
Raseiniai.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato: spauda aiški.
Audime viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny
Už pajieškojimus darbininkų, par
9605.
Sasnauskas,
Juozas
gos vardas, KAINA 42.00.
davimus Ir kitokius smulkius prane
(Marijonas),
gimęs
1911,
sam

šimus, ksina 2c. už Cod|. StambesTvirtais popieros viršeliais, kaina S1.2Š.
mčm raidčm an,;alvls—15c. extra.
dinys, Kaunas.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
"Keleivio” ormumeratorlama už
9606. Sasnauskas, Mikas, 33,
pajleSkOjImus giminių Ir draugų, kai
REV. M. VALADKA,
R. D. 2, DALTON. PA.
samdinys, Pasvalys.
na 1c. už žodi Važiausio pajletkoTaipgi galima gaut tą knygą ouordyta kaina ir
1 9607. Sasnauskas. Raimun Jlmo kaina 65c.
KELEIVIS
Norint
paj efkotl
su
paveikslu.
das (Miko sūnūs), 8.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
reikia pasiust fr-ograflją Ir klaust
KELEIVIO” KNYGYNE
9608. Sasnauskas,
Rimas kainos
J
(Stasio sūnūs). 4, Kaunas.
KELEIV S.
6JŠ SROAOWAV
636 BROAOWAY,
SO. BOSTON, MASS.
9609. Sasnauskas, Rimantas
SO BOS’ON. MASS.
(Stasio sūnūs), 6.

Išvežtų Rusijon Lietuvos
Žmonių Sarasas.

(Edvardo

sūnūs),

gi-

Sakovičienė,

duktė),

gimusi

Vidas (Sta

Sasnauskas,

Sasnauskienė

30,

-

Karbau-

Pasvalys.

Sasnauskienė-Kvedytė.-

Sasnauskienė,

(Kazio

9565.

duktė),

Satyga,

49,

nn^unusl
no

28

darbininkas

Pranė

stenografis-

Stefonas,

59.

9570. Šamas, Petras,

!nai-

4n’j (Jo"°

35.

SUnUS>’

H’

Linkakiai-

sūnūs),

Tauragė.

lijampolė.

_

_

į

Sederevičienė,

gimęs

j

t, ;—

gin

sūnūs).

10.

ukįninkas_

Pane-

i

Sapožinskas. Stasys

AR ROMOS

opiežius y™ Kristaus

TEISINGAS PATARĖJAS

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
beveik 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: kas reikia daryt, ko nereikia, kad butų
galima
be baimėsPatarėjas
naudotis” gyvenimo
smagumais
ir nepadaryti
dos.. “Teisingas
atsakys jums
net į tokius
klausimus,klai
ku
rių
jus lyties
kartaisklausimas
nenorėtumėt
savo gydytojo
klausti.
Beveik“sekre
kiek
vienas
jameirnušviestas,
beveik
kiekvienas
tas” išaiškintas.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
o

Vietininkas?

Sartys. Juozzas, 8.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
Kaip
prasidėjoantpasaulis
ir kaip kitų
atsirado
—Kaip atsi
rado žmogus
žemės?”—
—Išir kur
daug-daug
įdomiųžemė?
dalykų,
“Teisingo
Patarėjo
” parašymui
buvo
sunaudoti
tokie mokslo
vei
kalai,
kaip
VVellso
“
Pasaulio
Istorija,
”
Jordano
“
Evoliucijos
Pagrin
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija.” Boelsche’s “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės "Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
Patarėją.”

I

Ona.

27,

Aitantas Puslapis

No. 21.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

| Šimai.

Klimavičiui,

Mile MoterU iššoko per langą,

j

Daktarė

Šį panedėlį Charles upėj, REIKALINGA MERGINA

Paulina Luaac-Į

liai — visi gyveno vienas
Lynne iššoko per langą kaitė piašo mus pranešti,
nuo kito netoli ir vakarais ,nuo trečio aukšto Mrs. įsa- kad per vasarą jos ofisas
dažnai susirinkdavo pasi bella Coocen, 35 metų am- bus atdaras tik nuo 2 iki 4
kalbę, i. Žmonės pažangus, žiaus moteris. Ji pasišaukė popiet, o vakarais — pagal
inteligentiški, ir laikas su savo
seserėną, ir kai tas įnė- sutartį. Jos adresas — 400
jais praleisti būdavo labai jo kambarin,
kurie yra išėję į karą.
PILIEČIŲ DRAUGIJOS
ji nėrė per lan- Bioaduay, Cambridge.
Kas negalėjo atvykti ir malonu.
VAJUS PUIKIAI PA
Tai buvo 15—20 metų gą. Ji paliko 3 vaikus. Jos
nusipirkti karo boną šiame
VYKO.
Bostono taxi vežikai nu
vyras kariuomenėj.
susirinkime, tas gali pada atgal. Jų vaikai tuomet bu
siuntė
Washingtonan proKaro bonų parduota
ryti tai dabar. Piliečių Drau- vo dar tik “beibės,” Ir štai, 440 vaikų West Roxbuiio testą, kad jiems perdaug
iš tų buvusiu “bei$37,000 sumai.
dilti
norlorinei cnt u rfi cn vienas
ir Roslindale mokyklose; '^mažino gazolino “porcigavo po $5 dovanų už man-Į jas ”
dagumą ir gražų užsilaiky
mą. Pinigus tam tikslui yra John Shand, Quincy laivų
\ių Piliečių Draugijos vajus kad1 ji? šiuo įeikalu
cijon ir rekomenduojasi: palikęs vienas real estati- statybos darbininkas, šį pa
ka.o bonams pardavinėti. viams pataraautu Reikia
Klimavičius
JFox ninkas.
nedėlį nužudė savo žmoną.
Žmonių prisirinko tiek daug, tik pasakyti, kad perkamas croft-Dover. Me.
kad netilpo salėn. Stalai bonas turi but užrašytas į
Sukatos Lenktynės
Išsikalbėjus paaiškėjo,
bonams pardavinėti buvo South Boston Lithuanian
PLYMOUTH ROCK HANDICAP
pastatyti salės gale, atski- Citizens’ Association kredi- kad jo tėvas dabar serga ir
Pridėta $5,000
/
ram kambarv. Žmonės pir- tą. Banka; sutiko patarnauti yra atvežtas i Bo-tono ligo
Daily
ko jų tiek daug, kad parda- Pęr visą šią sąvaitę, iki 12 ninę, taigi jis buvo paleis as
Double
iš armijos 15-kai dienų savo
vėjai nespėjo imti pinigus birželio dienos.
Baigias
tėvą aplankyti.
ir aplikacijas. Iš viso bonų
2:15
buvo parduota $37,000 su Lankėsi Justinas Klimavi
Justinas Klimavičius yra
*
mai
čius, Maine’o lietuvis at
vedęs, bet vistiek tarnauja
Salėn buvo atvykęs ir Iž
PRADŽIA
vykęs iš armijos.
armijoj. Iki šiol jis buvo
do Departamento atstovas.
1 Reisas
Pereitą sąvaitę “Relei .Fort Jackson, South CaroliM r. Berksha\v.
ka- ^J-'-^keija'luiėjo
Mr
Be.Ka.aw. su
su trim
tnm Kamaio- nos valstijoj. Aplankęs tė2:30
riskiais iš karo fronto. Jie °
J ,
J’
va Turtina* išvvko i Mai8
Reisas
nana^knin idmrin dalvkn
svečią. Tai buvo Justinas įJustinas isvjko j Mai
papasakojo jdomių dalykų
,
Foxeroft-Do- ne« valstiją.
6:00
is savo patyrimų. Du iš jų Klimai iėius iš Foxei oft-Do,
yra buvę Afrikoje. nuvykę „ve7
metus
Paklaustas, kaip patinka,
tenai su pirmutiniais invazi- kele.viec.ai vykdavo atorto- gyvenimas armijoj, KlimaKlimą-i
:
jos laivais, o trečias—iš ?0™f' T?J apylmkejaplmk vidus atsake; Jeigu žmoz
vienas, —
neturė-!
Guadalkanalo.
JSebec ežerą, kitąsyk buvo gus butum
---------------t,
....
.. graži lietuvių ūkininku ko- tum šeimos, tai jau gėrės-į
Buvo rodomieji paveikę- lonija.
Mičai.Au- nės vietos nereikėtų.’’
lai apie nacių žiaurumus ir
J
apie Amerikos laivyno ko:
-■
vas su japonais. Buvo muzi
kos, dainų ir kalbų. Pirmi
. »'. ė.’T**' ir . į•
ninkavo adv. Jonas Griga
lius. Kalbėjo Lietuvos gar-;
bės konsulą? adv. A. 0.
Shallna, p. Namaksy, adv.
Cunys. adv. Kalinauskas.
Dr. Kapochy. Dr. Jakmauh,
f -* •*-’
"T
“Keleivio” redaktorius Mi
chelsonas ir “Darbininko”
redaktorius Kneižis. Iždo
Departamento atstovas. Mr.
Bershavc, labai išgyrė South
Bostono lietuvius už tokį
gausų karo bonų pirkimą.
■. •/ •į. K'
i
Jam netekę nei matyt, nei
Į Massachusetts Gyventojus
girdėt, kad šitokiam, susi
rinkime butų kur nors iš
pirkta tiek daug karo bonų.
♦v
Laike šitų ceremonijų bu
Nuo Suffolk Doįvns Vedėjų
vo atidengtas ir “Roll of
Honor,” tai yra sąrašas šios
draugijos narių bei jų sūnų,

Vietinės Žinios

-- — —atras
— —- -‘
ties Back Bay»rbuvo

AR MOTERIS.
tas prigėręs žmogus. Nusta
“Keleivio” ofisui reika
tyta, kad tai buvo Hyman linga mergina ar moteris,
Levenson, 64 metų amžiau?
kuri moka abidvi kalbas ir
kepėjas.

gali dirbti ant typewriterio.
Ties Braintree miesteliu Atsišaukit: 636 Broadway,
šį panedėlį traukinis užmu South Boston, Mass.
šė Ruthą Andreadą, 50 me
tų amžiaus moterį.
Mokyklų komitetas Bos
tone laikosi seno savo nusi
4 RUIMAI.
statymo, kad mokytojos,
♦> ruimai ant rendos po numeriu
280 3-rd st., South Bostone. Savi kurios išteka už vyrų, nepri
ninkę galite matyt visados po nume valo daugiau mokytojauti.
rių 179 F st.

Kudaich.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

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

uinnūERinno
: \O S

2

Mutual Savings Bankų
veiki a.

Massachusetts Savings
Bankų Asociacijos mene
džeris Kenneth McDougal
praneša, kad per ši mėnesi
čia bankai išmokėjo Vakaciju Kliubo nariams apie
$3,341.000, vidutiniškai po
$53 kiekvienam nariui.
Massachusetts
valstijoj
yla 191 mutual Savings ban
kų, kuriuose šių metų kovo
31 dieną buvo žmonių pa
dėta $2,198.840,690 taup

v ? S

414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET
_West Rozbury, Mass.
TeL Parkvay 1233-W

| Dr. J. C. Seymour
Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatą.
Pritaiko Akinius.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534. BROADIVAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL TRObridge 6330

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

L

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vytų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVEL,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.
Gyv. 81133

»TeL 28624

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 13
nno 2 iki B,
nuo 7 iki 3.
'Seredom 9 iki 11
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
Į Ištaiso defektuotas akis ir tinka‘ mu laiku sugrąžina šviesą. Išsg
zaminuoju ir priskiriu akiaiua.

Dažnai yra keliamas klausimas—“kas d&ugiauria pelnosi iš lenktynių?”

Suffolk Downs vedėjai yra atsakomingi Korporacijos Direktoriams, kuriuos savo ruoštu

114 Summer Street,

renka šėrininkai. Nežiūrint padidėjusio lenktynėmis lošimo, šėrininkų pelnas pernai bu
vo mažesnis negu metai prieš tai.

LAWRENCE, MASS.

TeL ŠOU Z8OS

Kur gi tie pinigai nuėjo?

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
Žemiau yra paduodama lentelė kad publika, kuri didele balsų didžiuma yra užgirusi

OPTOMETRISTAS

lošimą arklių lenktynėmis Massachusetts valstijoj, o Suffolk kauntėj paskutiniuose rinki

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryte iki 7 vakare.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 13 dieną.

muose net 4 balsais prieš vieną—kad ta publika žinotų, l.ur r.uėjo lenktynių pinigai nuo
1935 iki 1942 metų, apmokėjus eigas ir padengus kitas bendras išlaidas, IR KUR PINI

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

GAI NUEIS VĖL ŠIAIS METAIS.

DR. G. L. KILLORY
išmokėta

I E DERA LEI
ŠTATO IR
MIESTŲ
VALDŽIOM

| 1935

[sezonas

1936
SEZONAS

| 1937
| SEZONAS

1938
SEZONAS

1 1939
SEZONAS

.1910
Į SEZONAS

| 1911
, SEZONAS

1

VM2
SEZONAS

VISO

$891,959,00 $ 1.273,027.61 $1.192.679.71 $1.269.37 1.51 $1,255,900.00 §1.253.050.65 S 1.471,168.80 $1.810.170.12 §10,420.330.79

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

S. BARASEVIČIUS

IR SŪNŪS’
ARKLIŲ SA
VININKAMS
ATLYGINTA

NUOŠIMTIS
Už 5%
BONUS

DI VI DENT AI
ŠČRININKAMS

*
$ 433,200.00

$502,650.00

§559,100.00
•

$586.997.00

§623.300.00

§625,500.00

$679,192.00

$708,798.00 $1.718,737.00

$76.315.47

SS9.343.73

§60,819

§45,211.93
■,'

•
NIEKO

NIEKO

•* I f

NIEKO4

ė

$27,802.58

811.938255

$8'113.63

NIEKO

$322,575.26

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

tt

f •
NIEKO

NIEKO

§254,743.50

NIEKO

$208,783.00

Nuolankiai patiekia

Kastern Racing AwMeįalim«. Ine.

davė daugiau kaip už $117,000,000 Karo Bonų

MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway

* ‘1

menų.
Be to. šitie bankai išpar

4

S ’

Real Estate & Insurance

Atviras Lviškas

A. Karpavičienė.

r

TEL. ŠOU 2712

A. J. NAMAKSY

Kas daugiausia pelnosi iš lenktynių

Visiems draugams ir pažystamiems, kurie kuom
nors prisidėjo prie mano
mirusio vyro, Juozo Karpa
vičiaus laidotuvių, o taipgi
kurie lankė jį sunkioje ligo
je. tariu širdingiausią ačiū.
Dėkoju draugijoms už jų
paskutini patarnavimą ir
drg. S. Michelsonui už pa
skutinio atsisveikinimo žo
džius prie kapo. Taipgi dė
koju visiems už tokius pui
kius gėlių vainikus, kurių
buvo nuo Liet. Piliečių Kliu
bo So. Boston, nuo SLA
359 kp., nuo Liet. Citizens
Kliubo, nuo Sūnų Draugys
tės ir Sūnų ir Dukterų Drau
gystės iš Cambridge, nuo
Namak'ių ir Palby. nuo B.
Brazaičių. V. Gegužių, A. ir
S. Valeikų. A. Anestų, P..
Ketvirčių ir K. Pažarų.
Širdingiiausia ačiū vi
siems už jūsų gilia užuojau
tą ir suraminimo žodžius.
Nuliudusi žmona,

t

(LANDŽIUS)

SUFFOLK D0WNS

Ačiū visiems.

Birželio 9 d., 1913 m.

$463.526.50

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir j to
limas vietas.
Sausi priežiūra, kaina prieinama.
326 BROADM AY,

SO. BOSTON, MAS3.
T;l. SOUth Boston 4€13

I

J

