KELEIVIS
DARBO

ŽMONIŲ

KELEIVIS

LAIKRAŠTIS

LITHUANIAN WEEKLY

Prenumerata metama:
Amerikoje .................................. $2.50
Pietų Amerikoje .......................... 3.00
Kanadoje .......................................
8.60
Pusei Metų:
Amerikoje ................. ,................ $1.25
Pietų Amerikoje ........................... 1.50
Kanadoje ..................................... 1.75
Apskelbimų kainų klauskite laišku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:
KELEIVIS
636 Broaway, So. Boston, Mass.

NO. 28

Represents over 75,000 Lithuanians ia
New England, and about 1,000,000
ia the United States.
THE BEST ADVERTISING
MEDIUM
Advertising1 Rates
on Application.

THE TRAVELER-- -- -- -- -- -- -- -- -- LITHUANIAN WEEKLY

Keleivio Telefonas
SOUth Boston 3071

SO. BOSTON, JULY-LIEPOS 7 D., 1943 M.
“Entertd as Second Class Matter" February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879.

s,

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston, Mass.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

METAI XXXVIII

Sustiprino ' Žuvo Gen. Sikorskis. Brest-Litovske IšAmerikonai Pradėjo Didelį Vokiečiai
Buvo lenkų valdžios prem skersta 10,000 Žydų Vokiečiai Pradėjo Senai
Italiją.
jeras ir armijos vadas.
“New York Times” ko
Stokholme leidžiamas žy
Pereito
nedėldienio
naktį
respondentas
Hanson
Baiddų
laikraštis išspausdino
Lauktą
Ofensyvą
Rusijoj
Žygį Pacifiko Pietuose win praneša, jog vokiečių netoli nuo Gibraltaro žuvo pranešimą,
kad nuo pereitų

generalinis štabas visiškai generolas Vladas Sikorskis, metų spalio mėnesio iki šiol
JAPONAI MUŠAMI 2,800 ofensyvos tikslas esąs išmu- pakeitęs
savo strategijos tremtinės lenkų vyriausybės Brest-Litovsko
apylinkėj MŪŠIAI SIAUČIA 165 ’don vėliausis Maskvos pra
MYLIŲ FRONTU.
nešimas sakė, kad vokiečių
MYLIŲ PLOTE.
šti japonus iš visų salų Pa- planus.’ Vietoje atakuoti ministeris pirmininkas ir ar naciai išžudę 10,000 žydų.
mijos
vadas
—
žuvo
grįžda

puolimas “sustabdytas vieto„
~
7
.
cifiko pietuose ir pasiekti Rusiją, kaip buvo manyta,
Tūkstančiai jų buvę suvary-.
K.7°TL7ado«UJa P*“.®“- Filipinus, o iš Filipinų pra- nacių armijos lyderiai nuta- mas orlaiviu iš Gibraltaro į ti į daržines ir užtroškinti Rusai giriasi per vieną die- je >, Apie 10,000 vokiečių UŽMacArtnur. Manoma, kad flėti ofensyVą jau prieš pa- rė stiprinti Italiją ir jos apy- Angliją. Iš viso orlaivy buvo nuodingomis dujomis, o kiti ną sunaikinę 738 tankus ir mušta
numušė 203 orlaivius.
17 žmonių, bet tik vienas išvaryti būriais į mišką ir
taiko į F.l.pinu».
čią Japoniją............................. linkines salas. Iš Rusijos
Bet rusai prisipažįsta, kad
Pereitos savaitės pabaigo-Į Japonų poziciją pradėjo fronto buvę ištraukta dau- lakūnas išliko gyvas, irtas tenai sušaudyti iš kulka- Pagaliau vokiečiai pradė priešo puolimas buvo labai
jo Rusijoj didžiąją savo stiprus — tiek stiprus, kad
je amerikiečiai pradėjo smar bombarduoti ir aliantu lai- gybė kareivių ir ginklų, ir labai sužeistas,
svaidžių.
kią ofensyvą prieš japonų vynas. Mūšiai eina per 2,800 viskas nusiųsta Į Europos , Kartu su Sikorskiu skrido Tas pats laikraštis įdėjo, ?fens>rv> . kuriai Jjie
ie senai daugely vietų rusų eilės buvo
pozicijas Pietų Pacifiko sa- mylių. Šį panedėlį pasirodė pietus. Italija dabar esanti beveik visas lenkų generali- pranešimą ir apie žydų po- Jau mosesi.
pralaužtos ir vokiečiai įsiverlose.
jau ir japonų karo laivai. Jie tiek sustiprinta, kad apie nĮs stabas. Žuvo stabo yirši- gromą Lvove, Galicijoj, ku- , Maciai pradėjo puolimą žė kyliais į naują rusų teritoMusiškiai jau įsitvirtino puolė
Amerikos laivyną, greitą jos “susmukimą” jau pinkas gen. Tada- Klimee- ris buvo įvykdytas šių metų 116°
f,rontu’ ?uo °ri0 >iją. Bet po 36 valandų nepa
Rendovoj ir New Georgia Washingtone gautos žinios netenka kalbėti. Todėl turi
pulk. Andrius ilarec- ausio pabaigoje. Per tą po iki Belgorodo. Kaip r°d°s, liaujamos skerdynės, rusams
salose. Rendovoje japonų sako, kad japonų laivynui būt keičiami ir aliantu inva-'“f- P1?1?- GralewsKis gen gromą naciai pakorė vietos jų tikslas yra užeiti Mask- atėjo naujų spėkų ir jie puosekretorius Kula
lė priešą kontratakomis. Vogarnizonas buvo visiškai su- buvo suduotas labai skaudus zįjos planai, sako šitas rašy- Sikorskio sekretorius
Ru.v žydų veikėją D-rą Lands- vai iš užpakalio.
kowskis
ir
keliatas
kitų.
Visi
Rusai giriasi, kad pirmu-' kiečiai buvę atmušti atgal ir
naikintas. Amerikiečių tiks- smūgis. Iš musų pusės žuvęs tojas. Gali būt. jis sako, kad
bergą nuo balkono prie jo
jie buvo nusridę i Yiduritinę
dieną jų raudonoji ar- rusai vėl užėmė savo pozicilas yra: visų pirma paimti tiktai vienas naikintuvas1
paties namų ir laikė pakar
* į
Rytus apzimė.i
lenkų7 tą kelias dienas, kaip “pa mija sunaikinusi 738 vokie- jas.
Mundos uostą, kur japonai “Strong.” Jį nuskandinusi Bet nežiūrint to. kas aukš- nius...
.,
turi įsitaisę svarbią papėdę japonų submarina. Ši jūrių &au
pasakyta, vokiečių armiją, kuri esanti galutinai moką” kitiems žydams. Tą čių tankus ir numušusi 203
get koVa dar toli gražu nėsavo karo veiksmams. Visos kova jau pasibaigusi, bet ofensyvą Rusijoj jau prasi- paruosta karo . veiksmams, dieną iš viso Lvove buvę prieso orlaivius.
ra pasibaigusi ir mūšiai siauJie
I Žinoma, rusai galėjo bu- £įa didžausiu atkaklumu,
šitos vietos randasi Solomono smulkesnių žinių kol kas dėjo.
' .*
T’~ gryžo ketui motoriniu pakarta' 10 žydų. ’
Liberatoriu.
Sakoma,
kad
ti gerai pasiruošę, nes vokie- gUSų armijos organas “Rausalyno apylinkėj. .
apie ją da nebuvo.
—*-----------Po Lvovo pogromo
Žinios sako. kad iki šiol
Nuskandintas Amerikos; LIETUVIS NUMUŠĖ DU nuskridus apie 300 mylių ciai įtaisė žydį škėrdynę cių puolimo jie senai jau ti- donįji žvaigždė” įspėja savo
nuo kranto, taiga sustojo vi
amerikiečiams labai gerai se- naikintuvas buvęs nedidelis
MESSERSCHMIDTU.
Drohbbyczo mieste. Čia na kėjosi, ir tikėjosi kaip tik skaitytojus,kad priešas tebėsi
keturi
orlaivio
motorai
ir
kasi. Per dvi pirmutines die- laivas ir turėjęs apie 250
Mums prisiųsta iš Water- įėkxuvas nukrit0 juron. Ga. ciai suvarę žyclus vienon toj vietoj, kur jis prasidėjo. ra dar labai stiprus ir pavojus
nas mūsiškiai sunaikino 123 žmonių įgulą,
Rusų žvalgai senai jau yra sovietų Rusijos gyvybei da
huno dienraščių pora įskar- limas daikta^
prieš g. aikštėn ir visų jų akyvaiz- pastebėję,
kad Orio apylm- ngra praėjęs. Vokiečiai nori
japonų orlaivius, patys pra
pų. kuriose rašoma, kad
k©j yokieciai koncentruoja
užimti
Rusiją
šutam
as Tenis,
Tenis, 23 įa^a4t^ rabotaža<
i viršininkas pdtš nušovė vie- d^džiauri^^Unkų
"^^"^ rl
11?1- visą f
US1J?- 1ir
.r>ąi
^am
rasdami liktai 25 lėktuvus ir
saržentas Jonas
L Wate*urio£a^
lyderį D-rą Bar-, n iri franci ne tilfilrn wcręi<5 ir ±-t ,- __ -i^l- i- • ’
la lakūnų.
B
.
.,
metų amžiaus Watert„..v vlkai vecte pnes gen.
.
daugybę pėstininkų. faTO pastangas.
- Šitoms kovoms vadovauti
lietuvis,
nušovė du vokiečių i
piktą
propagandą,
nes dasz4Todėl
ties
ta vieta pradėjo
T .
.. ..
,
atvykęs iš Australijos pats
Messereehmidtu
viršum
Mesjjs
'
£
0
nepriklausomos
telkti
savo
Spėkas
ir
rusai.
Ir
v
9
kl
.
e
ci
V
žaibo
kagenerolas MacArthur, to
sinos, Sicilijoj. Tems buvo T „kii„
FRANCU4AI SUMOKĖ išrodo, kad jie gerai pasinio- f3? , ni/na. P1™?71, taip greu
dėl yra spėjama, kad šitos
Amerikos
pulkininkas skraidomam forte, kuris Lenkijos atstatymą.
šę, jeigu skelbiamos jų žinios
RąiP eĮdavo pirmiau, tįai
JO AMERIKAI
“Traginga Sifcfetskio mirUUIUW
' >iu,uou,uuu.
yra teisingos.
yra' didelis miros nuostoJUU vo pasiųstas apžiūrėti m
cius Sicilijoj. Amerikiečių lis—nuostolis beveik neati Afrikos francuzu vadas
Leidžiant “Keleivį” spau- f?"3“ Pa juos laikytis; taPfabombanešį
užpuolė
du
pul

. ciau atakuoti vokiečiai ata78,0 Orlaivių. ^^o^aistijoj kai priešo orlaivių. Ameri taisomas.” pasakė lenkų in gen. Giraud anądien pri
^n.^pa^S“’ urp
siuntė Washingtonan $10,- Amerikos Nuostoliai ir
Londono žiniomis, nuo priešo balionai yra numetę kiečių fortas vienas pats nu formacijų ministeris Kot.
seniau.
karo pradžios iki šių metų uždegamųjų bombų miš- mušė žemėn 7 fašistų orlai Valstybės Departamento ?eikmenisCe kuriu Jungtinių' Pasiekė 01,644.
Orio ir Kursko šio panedėŪo
birželio mėnesio pabaigos kams padegti. Balionai esą vius, bet ir pats buvo tiek sekretorius Hull Washing- reikmenis, kūnų J u gtimų
___ /naktį rusų pozicijas puolė
Jo skaičiaus 16,696 vyrai
Ašis neteko jau 18,030 or- paleidžiami iš toli. Jie lekia pažeistas, kad turėjo nusi tone sako. kad Sikorskio Valstijų valdžia yra davusi
užmušti
ir 28,828 sužeisti. 100 vokiečių tankų, šitokiai
laivių. Daugiausia jų sunai- be žmonių ir, nulėkę tam leisti nepasiekęs savo skrai mirtis yra didelis nuostolis Francuzijos Šiaurės Afrikos
šarvų gąlybei, žinoma, jokią
ne vien tik lenkams, bet vi- civiliniams
gyventojams.
Karo
Informacijų
Biuras
kino Anglijos ir Amerikos tikrą tolį, paleidžia uždega- uyiuys.
dyklos. Iš septynių
septynių nuautų
nušautų \
žmogaus spėka nei drąsa ne
Jungtinėms Tautoms. Balandžio mėnesį Washpaskelbė
Washingtone,
kad
orlaiviai ir priešlėktuvinė masias bombas.
gali
atsilaikyti. Ir priešakinės
^Sikorskio
priešo orlaivių, du nukirto <<Ge„e“rolo
Sikorskio mirtis
artilerija.
į Pulkininkas sako, kad tos Tenis, o kitus nušovė zemen neaDSakomai mane sukrė. ingtono valdžia gavo iš jo nuo karo pradžios iki šiol rusų pozicijos buvo sugniužneapsakomai mane
čekį $15.000,000 sumai.
Amerikos ginkluotų jėgų dintos. jų gynėjai išmušti.
Šitus fašistų nuostolius bombos
buvo numestos jo draugai.
tė,
”
sako
Mr.
Hull.
“
Tą
nuoPaskelbdamas paskutinį nuostoliai pasiekė 91,644 _
_ pozicijos
_
Londonas skaičiuoja atski- “1942 metais.” bet tik da
Bet rasų
šitoj vietoj
visa
Ameriatjaučia
stolį
čekį, lend-lease administ vyrų, kurie skirstomi šitaip: buvo labai gilios ir jų apsigy
rais frontais, būtent:
bar tas skelbiama viešai. Jis $10,000,000 KLAIDA
ratorius Stettinius paaiški
Anglijoj sunaikinta 4,201 spėja, kad tie balionai galė New Kensington, Pa.— ka.”
16.696 užmušti,
nimo ugnis sunaikino apie
no,
kad Amerika yra nu 21,828 sužeisti.
nacių orlaivis.
jo būt atvežti japonų sub- Vietos alumino kompanijos
pusę vokiečių tankų; likusie
Europoj—2,774.
marinose ir netoli Amerikos ofiso tarnautoja nesenai ga VĖL NUMARINO POLI siuntusi Šiaurės Afrikos gy 31,579 dingę.
ji
pasitraukė atgal. Vo
CIJOS VALDININKŲ
ventojams maisto, drapanų
Rusijoj—1.172.
paleisti oran.
kiečių pėstininkai, kurie mė
21,541 karo nelaisvėj.
vo iš valdžios reikalavimą
, BYLĄ.
ir vaistų už $35,000.000.
Vidur. Rytuose—3.500.
gino
išnaudoti pirmutinį sa
sumokėti “$10.000,089.25”
Apie du šitų nuostolių
Grand jurv buvo apkalti
Tunisijoj—2,231.
HITLERIS SUSMUKĘS,
vo
tankų
pasisekimą ir jau
taksų už pajamas. Žinia apie nęs Bostono policijos virši PREZIDENTAS DOVA trečdaliai tenka sausžemio
Indijoj-Burmoj—4,042.
GOERINGAS SERGA.
. tai aplėkė visą dirbtuvę ir ninką Timilty ir 6 jo padė
armijai, o apie trečdalis— buvo pradėję bėgti per ati
NOJO VOKIEČIUI
Skandinavijoj—56.
Šveicarijoj eina gandai, tuojau
______8____
jauni vyrai pasisiu jėjus antra kartu, bet teisėvisokiems laivyno skyriams. darytą spragą, buvo rusų ug
GYVYBĘ.
nimi atremti. Po to rusai vėl
j kad Hitlerio nervai visai pa- jė jaį tuoktis. Manė, kad ji į jas atmetė tuos apkaltini139.000 MAINERIŲ TE;knkę ir jis esąs protiškai turi labai didelių pajamų, mus kaip ir pirmu kartu. Ne- Detroite buvo nuteistas KINIJOJ BUSIĄS ATIDA- užlopė savo frontą. Vokie
BESTREIKUOJA.
n-,
. rz
n?s PaskutaHa.13 jeigu turi mokėti valdžiai 10’lengva ūždami i džėlą poli- mirti vokietys vardu Max' RYTAS NAUJAS KELIAS čiai paliko apie 4,000 lavonų.
Stephan, kuris priglaudė ir
Del anglių stokos uz«dare, laikais vėl apie jj nesą jokių miiįOnų dolerių taksų. Bet^ijos viršininką/
Kinijos susisiekimo mini
18 plieno tirpyklif.
žinių Vokietijos spaudoj vėliau paaiškėjo, kad taksų
slėpė savo namuose pabė
steris
paskelbė, kad greitu Su Martinika Busią
Nors angliakasių streikas Spėjama, kad jis gydosi, kolektorius padarė klaidą.
RAUDONAJAM KRY gusį iš Kanados vokietį ka laiku Kinijon busiąs atida
Susitarta.
ro belaisvį. Už suteikimą
oficialiai yra unijos atšauk- Buvo jau ir anksčiau gandų,
ŽIUI REIKIA DAU
rytas
naujas
kelias,
kuriuo
priešui pastogės, teismas
tas ir Kongresas išleido kad jis išėjęs iš proto, kuo- BRITAI PUOLĖ KRETOS
Martinikos vardu vadina
GIAU KRAUJO.
aliantai
galėsią
siųsti
Kini

nuteisė
Stephaną
pakarti.
streikus draudžiantį įstaty- met ties Stalingradu žlugo
si Francuzijos sala netoli
SALĄ.
Raudonojo Kryžiaus Bojos armijai paramos.
Tas,nuo Amerikos. Toj saloj iki
mą, vistiek angliakasiai ne- viena jo geriausių armijų,
Prezidentas
Rooseveltas
pa

,
T
.
Londonas praneša, kad stoniškis skyrius skundžiai,
nori dirbti. Associated Press Maršalas Goeringas. pirmo- nedideli britų armijos dali kad paskutinėmis dienomis keitė jam mirties bausmę kebas eisiąs ?s Irano . Tur-š-0, sė(,ėjo komjsioni'rius
S.iS._t7nAf?l??A )Žorž Robert. aiškus vichyžinių agentūra sako, kad te- ji Hitlerio ranka, taipgi sun niai šio panedėlio naktį išli sumažėjo kraujo davėjų kalėjimu iki gyvos galvos.
Kai
Stephanui
buvo
apie
tai
:į,
cI
.
lu
P
er
®lb.yr^ lr
ninkas ir nacių šalininkas.
kiai
sergąs
nervų
liga.
bestreikuoja dar apie 139,po Kretos salon, kurią na- skaičius. 0 kraujo kas sykis
pranešta,
jis
palaužė
savo
Iab
?
1
'te
38
?P
,lnkl
Turėti
Amerikos pašonėj to000 maineriu. Dėl anglių
įciai turi stipriai fortifikavę. reikia vis daugiau.
rankas,
nabnčiavo
kalėiimo
nis
kelias,
bet
vis
gi
gėrėsi
•
,,
pabučiavo kalėjimo n?s Kelias,
gėrės kį lizdą buvo nejauku, tz.asi
stokos Pittsburgho apylin PONIA ČIAN KAI-ŠEK Į susprogdino žemėje sustatodėl
sargui
rankon
ir
apalpo.
n
.
l
s
ne
&u
dabartinis,
kuns
JAU NAMIE.
kėj užsidarė jau 18 plieno
Amerika
pradėjo
daryti
tytus nacių orlaivius, prida- SUOMIAI NORI GERŲ
_________
eina per Indiją.
tirpyklų.
spaudimą, kad šitas poną*
Iš Kinijos sostinės Čun- rė priešui kitokių nuostolių SANTIKIŲ SU AMERIKA
PIRMAS “ORO TRAU
Apie 18,000 maineriu šios kino pranešama, kad šią są- visi sveiki sugryžo atgal,
atsisakytų nuo Vichy val
VIS DĖL TO ŽUVO
sąvaites pradžioje grįžo vaitę tenai jau parskrido Kretos sala prieš karą pri- "VVashingtone labai susido KINYS” PER ATLANTĄ.
džios ir užleistų savo vietą
ŽMONĖS.
darban, bet už tai kiti susto Kinijos karo vado Čian Lai- gulėjo Graikijai, bet karą ją mėta vėliausiais įvykiais Anglijos oro ministerija ’
tiems
franeuzams, kurie kaSuomijoje. Mat, nežiūrint
Nors
automobiliais
vazijo dirbę. Jie sakosi neisią -rko žmona, kuri svečiavosi užėmė Vokiečiai.
nranesa kad “‘ •nirnias oro
liauja prieš nacius. Robervokiečių priešinimosi, Hel traukinys
dirbti, kol nebusianti pasi m iis mėnt.’n - Amerrkoįc|
” per Atlantą atli- i Hėjimiis ir ugningi žąslai šį-;tas šito reikalavimo nepa__________
sinky įsikūrė Su< unijos-A- ko savo kelionę labai gerai imet Per
rašyta nauja darbo sutartis. ir Kanadoje. Ji išvyko iš Ki
šventę buvo klausė. Tuomet Amerika užIŠPLĖŠĖ $6,000.
merikos
organizacija,
kurios
,
uždrausti,
vis
dėl
nijos pereitų metų lapkričio Bostono priemiesty, So-or1aivio bu. uzarausu vis aei to žuvo , dėjo
dėjo Martinikai blokadą.
l
ATVYKSTA FRANCUZU 18 d. ir iki šiol padarė iš vi- mervillėj, sj
i ndlST
utarninka
trvs
* 1 mf’MSr
C
vo
prikabintas
sklandytu298
83^^.
ls
to
skaičiaus
galai
pradėjo
stigti
__
vas £ nvltoro ir p« 28 va- ^7 asmenys buvo užmušti Matydami kad sa maisto.
VADAS.
savo užsi
pei
so 15,000 mylių kelionės, ginkluoti banditai užpuolė Erkko, žinomas laikraštinin
..
automobilių
nelaimėse,
84
spyrimu nieko nelaimes.
, ,x.
Šią sąvaitę Washingtone Namo ją parvežė Amerikos Samuelį Werliną, kuns ko- kas ir buvęs xuo;ir.jos užsie landas nuvežtas 3,500 my , . _
ki
lių.
Tokie
‘
oro
traukimai
”
P
rl
8
ere
>
o
kiti
žuvo
nu<
Martinikos, komisionierius
yra laukiamas gen. Giraud, orlaivis.
lektuoja pinigus iš vienos nio reikalų minis-ens, esąs
paprašė,
kad VVashingtonas
nėra
naujiena;
Europoje
jie
tokll
4
priežasčių
Francuzijai Vaduoti Komi pifnac bdanccta
koTupanijos krautuvių, ir iš tos organizacija pirminin
nusiųstų pas jį savo atstovą
plėšė iš jo $6.000.
senai jau bandomi, bet pei i
teto pirmininkas iš šiaurės PIENAS BRANGSTA.
kas.
SICILIJOJ
SUNAIKINO
pasitarti. V\ ashingtonas nuBostone
ir
60-ty
kitų
mieAtlantą
iki
šiol
da
nei
vie
Į
Afrikos. Jį Čionai pakvietė
45
AŠIES
ORLAIVIUS
fiuntt \ ice-admiro!ą Johną
Westono kolegijoj seis nas nebuvo perlėkęs. į šitą'
pats prezidentas Roosevel- stų ir miestelių pieno kaina Londono radijas praneša,
Amerikos
skraidomieji H« oveiį, kuns dabar prane
tas. Gali būt, kad kuomet pakelta dar puse cento kvor- kad Graikijos partizanai mografas šį utarmaką uzre sklandytuvą buvę pridėta
fortai
šį
panedel}
suardė Si ša, ka i ' Vlartimkos komi
skaitytoja* skaitys šitą ži tai. Dabar pristatomas į na- nuo šiol bus aliantu karo va gistiavo smarka žemės dre 3,000 svaru visokiu siuntinią, francuzu vadas bus jau rnus pienas bus 16 centų dovybės Viduriniu* »«*• Ry bėjimą už kokių 4.<>00 mylių nių ir jį valde du vyrai. Jis cilijoj 6 italų bazes ir sunai sionieriuin Robertu busią
salima susitarti •
_,
i pietus nuo Rovumo.
(buvo pastatytas New Yorke kino žemėj 45 orlaivius
kvortai.
tuose žinioj..
Washingtone.

Priešo Balionai Neto Užde*
gamas Bombas | Amerikos
Mičkng
nBU»

k

t

io
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Artinasi Prie Japonijos

Pietų Amerikos Lietuviai Susi
rūpinę Musų Tautos Likimu

KODĖL RUSUA NEDUO- tiktai save. aliantams nič
DA AMERIKAI BAZIŲ? nieko nepadedama, kai tuo
Musu

Stakvof

D. lar?“ aliantai pristato jai. irį
iš -Dėt- Sinkl* lr ma,sto- kurl° stln-

skaitytojas.

orisiuntfi

F.

LS“, irai£ ga jiems pattems Amerika.

nį,

,kurio
. autorius
x
labai reikalingi laivai
kovai
aiškina.
- -
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“Argentinos Lietuvių Bai-! ką sumala į dulkes. Ateikite
sas’ išspausdino Lietuvos alkon. tat pajusite ironiškų
Piliečio straipsnį, pavadintą •kritikų” saldumą...
Nesitikimo
tiagedija,’
Tenka pripažinti. kad
lubį, manome. įdomu bus pietų Amerikos lietuvių
i .as i - kai: \ t i ir “Keleivio” spaudoj, ypač pastaruoju
skaitytojams, todėl paduo aiku,
pasireiškia mažiau
sime čia jį ištisai.
siurkštumo ir kolionių. negu
Užsienio lietuvių vaidai brolių šiauriečių spaudoje,
dabai tiniu metu yra baisi Labai liūdna, bet tenka primusų tautos tiagedija. rašo pažinti faktą, jogei dau
Lietuve. • Pilietis.
giauria piautynių pagimdo
Kai o audrų nusiaugtos ten apsigyvenusi ponų Sme
Lietuvos gyventojų tragiška tonų dinastija. Per sąvaitpadėti privalėtų sujaudinti vaštį “Dirvą” ji jau tik
kiekviena užsienio lietuvi. “Saulės” vartojamais “ciciTiagiška mu: ų brolių agom- likais” koneveikia labiausia
ja ckupuotoj gimtinėj turėtą pasišventu-ius USA lietuvių
:a J vaitos? išeiviuose są visuomenės veikėjus ir spaujruimą, užuojautą ir bent dos darbininkus.
ūžta:tmą, jeigu jaune pa- Jeigu Lietuves liaudies
lamą.
išsirinktas prezidentas Dr.
Nesakau, kad užsieniu Grinius butų Amerikoje, tai
lietuviams dėl to reikalinga visa išeivija jį gerbtų ir jis
išsižadėti savo politinių ar mokėtų visus gerbti, su vipartinių įsitikinimų. Anaip- sais bendradarbiauti lietutol ne!
vių tautos gelbėjimo ir deEet reikalinga visų pa- mokratinės Lietuvos reskraipų. visų pažiūrų, visų publikos atstatymo darbe.

myse — eilinėje Lietuvos
padangė- išeivijoje ir užslėniuose gimusioj lietuvių
kaitoj.
Tat, broliai, visi stokime į
tautos gelbėjmo darbą, nors
Užulėnų dinastijos klapčiukai iš to tik ironingai tyčioturi, kaip iki šiol. Bet jų
pasityčiojimas taipgi bus
niekas daugiau, kaip tik pa
: įtyciojimas iš savo motinos
ašarų!
Kartoju: musų tautos
šviesesnio lytojaus likimas
gludi musų pačių, t. y. išei
vijos pasišventime ir ryžtin
gume. Remkime tat pačios
išsivijo? sukurtų organizaci’ų darbą, remkime ta darbą
ugdančią musų spaudą!
Neleiskime merdėti Lie
tuvai Gelbėti Komitetui; iš
visų draugijų, srovių ir gru
pių sudarykime
bendrą
Argentinos, paskui Pietų
Amerikos ir pagalio? įsijun
kime į visos Amerikos arba
Tautinę Lietuviu Tarybą ir

kodėl Rusija neeali duoti ;u Japonais, tae.au j. siunčia
Amerikai bazių, iš kuriu A- tuos lalvus
Palaraa I Ru‘
?ijos
uostus,
nepaisant
kad
merikos orlaiviai galėtu , - ,
-• ,__ -.....
bombarduoti Japoniją?
Ameril^ šiandien žiu?
gina rusų politiką šitokiais .lėtų
i;
ftiktai
.Vto. _
savo fronto, Vair
kaip
argumentais:
Rusija, tai vokiečiai
1. Daleiskime, kad japo daro
:
au
butų
Rusiją užkariavę.
nų armija įsiveržė į Ameri Amerika išgelbėjo
kos Vakarus, užėmė musų odė! ir Rusija turėtų Rusiją,
padėti
klastą iki Mississippi upės Amerikai, duodant nor?
ir išrikiavo tuo paupiu 200 os Amerikos orlaiviams vie
nu
divizijų.
lipti.
2. Į; įvaizduokime, kad
rusai mums padeda smar 2. Prieš kara buvo skel
kiai bombarduodami Japo biama, kad Tolimiems Ry
niją ir tuo pačiu laiku ka ams ginti Rusija turi visai
riauja su Vokietija, su kuria įtskirą aimija. Ta annija Amerikos orlaiviai nejučiomis artinasi prie Japonijos. Ar
mes nekariaujam. Įsivaiz buvusi tokia stipri, taip ge- čiausia jkms butų i Japoniją iš Rusijos, bet Maskva nelei
duokim pagaliau, kad Ang ai aprūpinta, kad ji viena džia jiems tenai nutūpti, todėl lieka Kini a, kuri mielu no
lija yra Amerikos sala. Ką ;alėtų lengvai su japonais ru sutinka Amerikos orlaivius Įsileisti. Berlyno radijas
jus pasakytumėt, jeigu šito apsidirbti. Dabar gi prieš praneša, kad Fukijeno provincijoj (Kinij ) Amerikos oro
kioj situacijoj Rusija parei aponus kariauja da ir Kini- spėkes jau Įsitaisė sau papėdę. Japonų adai mano. kad
kalautų sau bazių toj Ame ’a «u 300.000,000 gyvento šitą papėdę amerikiečiai vartosią Japon ai bombarduoti.
“luomų.
visų “padėčių
ponas
Smetona,
anot organizuotai bukime tragiš
rikos saloj (Anglijoj), iš jų. Jeigu prie to da Ameri Iš Fukijeno provincijos iki Tokijo miesto yra apie 1.400
kur jos orlaiviai galėtų bom kos orlaiviai gautų Rusijoj mylių. Didieji Amerikos bombanešiai gal: tokią kelionę at
užsienio lietuviam^
; “Naujosios Gadynės’’ pa- kas dienas gyvenančios mupolitimo, religinio
ar parti- ^^ ępyčiuRą *ir
tautos likimo įgytoje/
barduoti Vokietiją, įtrauk bazių, tai į kelias sąvaitė.- likti su gera boųibų kroviniu. Aukščiau paduotas žemėla
galėtų
buti
sunaikintas
visas
no darbo—įsitraukti ir i• viščiuką, o paskui drumsčia, Kaune 9. 4. 43 okupantai
darni mus į karą su Vokieti
pis paaiškina geografinę padėti plačiau.
Lietuvos vadavimo ir
ja. kuomet į musų pačių japonų laivynas ir susprog, •
ik-*j u kiršina, gruodžio septvnio- Lietuves žmonių vardu palinta
pati
Japonija.
Tada
ir
rventojų .?
gelbė.
kraštą vra įsiveržę japonai?
e
!v
ejlmo
:
1
.
(l
^
b‘- liktos pučą teisina.
<kelbė. kad užsieniuose nieRusijai butų daug lengviau, mą kovon. Tada fašizmas’ Amerikoje unijos dažnai iš Į tą kilnų darbą reikalinga
Lygiai tokioj padėty da nes Amerikos pagalba galė- bolševikams
Nelemtasis pučas ypatin- kas neturi teisės rūpintis
buvo kilni sivysto į “raketų?.” kurie stoti visiem- Argentinos,
bar randasi Rusija. Rusijon :ų eiti jai tiesiai per Vladi “ideologija.”
gai
dabar daug žalos daro Lietuvos likimu ir ateitimi,
į tunka darbininkų centai?, Urugvajaus, Brazilijos ir vi
yra įsiveržęs pavojinga vostoką, ir rusų Tolimųjų Gal “Laisvė” malonėtų nieko jiems už tai neduodamusų tautai. Smurtininkai; Atsakykime padidinta veiklgo Amerikos žemyno lietu griauna demokratiškas gali-Ra!!!
priešas. Jis stovi prie Lenin Rytų armija butų paliuo- paaiškinti. kodėl tada fašis- mi.
viams!
grado vartų ir visai netoli cuota prteš vokiečius.
v.,«i «
k mvbe? išeivijai susikalbėti i Kiekviena musų bendro
mas buvo tokis šventa “ide-i Pavyzdžiu gali but muzinuo Maskvos. Smolenskas,
..
rL
a,
f?
'
°
t
•
*
8
1D
*
lietuviškai,
nes jos tarpe nė- balso rezoliucija, kiekvieTaigi matote, kad kiek ologija,” prieš kurią neva- kantų unija, kuriai vadovau- ishkunems Lietuvos zmo-,a prezidįnt0 JGrinialll5 0;nas bendras žodi-: savoj ir
Kijevas. Charkovas, Odesa
lia buvo kariauti, o dabar ja paskilbęs Petrillo. Šitam
ir daug kitų svarbių Rusijos vienas argumentas, kaip ir jau “mirtinasis žmonijos “raketui” yra priverstas mo- nėms (gal
‘ vra tik smurtininkas, mirties svetimtaučių spaudoj, kiekmiestų jo rankose. Derlin kiekviena lazda, turi “du priešas,” kurį būtinai reikia keti duoklę net ir prof. Ba- tavo, gerb. skaitvtoiau as- bausmiu vvkinimu
pageidavimų pareiš
meninis, perskaityti laisvos ^fį^bankis SmX vienas
giausi Rusijos laukai, dide galu.”
kimas
ateities
pasaulio gaisunaikinti?
cevičius, lietuvių pianistas Argentinos lietuviu laikraš- ir,ejęf ta?1 • ganius bm.eto’
lė dalis jos pramonės ir
A- rių nustatytojams mažins
Come on,
vyrai
kurie iš ldaus
p Bacevičius jam nu- čių komplektus
iš dabartiT^a?“nei Ltetu-1 netikimo tragediją, o tuo
gamtos turtų yra priešo kon REIKĖTŲ DAUGIAU
Maskvos
gaunat
tokių
ilgų
o
:
cknnd
p
.
AIŠKUMO.
ri'^u Svių TautinefTarybai, o tik nai;,n bent^oraHai lengtrolėj. Taip pat ir geriau-i
kablegramų,’’
paaiškinkit U
Rusijos uostai priešo užimti,
Bolševikų “Laisvė” 2 lie
u,,‘
tituluojasi išbėgant atsisa-rim> tragiškoj agonijoj e(. el.
ls1a l
ruP1?'Jkytu “prezidento” titulu ir sančios musu tautos žmonių
ir bet kurią dieną jis gali pos laidoje giriasi gavusi iš mums. kada ir kokiu budu “Badauju, bet unijai
broliška
“idęoloed-! sumokėti 35 dolerius
1US.U
nes, k- damiesi apie kitus, ir savųjų • •
Ld
ii*™, Pilkis
nradėti
naiiin
ofcnSYVS Maskvos ilgs kablegi amą ta
— c------- r
taip,
neužmiršome,
kad
mokė
jo’
,IVI
*
’
------------------------Kaip galima reikalauti, tu (tik nepasako kas ją apmo ja” išsigimė i tokią biaurią
me
surasti
bendram
darbui
,
^
Lietuvoj
nesi

binti.
šmėkla?
rint visa tai galvoje, kad kėjo) ir priduria:
skaitė su tautos valia, tat SKRAIDOMAS MILŽI
kelią ir būdą.
šiandien Rusija lįstų į karą
NAS NEŠ 60 TONŲ.
Bet
ar
V.
Bacevičius
turi
spiauna į veidą ir užsienio
“Tik pagalvokime: lietuvių
Nesvarbu,
kad
vienas
NE APSAUGA, BET
su Japonija?
kur tuos $35 užsidirbti, uni brolis Argentinoje yra fab lietuviams, iš pereito karo W ashingtono žiniomis, Asūnus Raudonosios Ar
LUPIKAVIMAS.
Žinoma, argumentai stip tautos
jai
nerupi. Pats gali sau bagriuvėsiu nuoširdžiai padė meriko? vakaruose dabar
rus, jeigu žiūrėti vienos tik mijos eilėse, pasiryžę paauko Vyriausis unijų tikrias du numirti, bet unijos rake- rikantas, kito Buenos Aires jusioms Lietuvą prikelti.
ti gyvybę nugalėjimui mirti
yra statoma? milžiniškas
gatvių šlavikas, trečio miniRusijos akimis.
tieriams
duokle
užmokėk
!
darbininku
reiyra
saugot
u<u
w>u
u
»
v
nojo
žmonijos
priešo
—
fašizTokiai
padėčiai
esant
neskraidomas
laivas, kuris bus
Bet iš kitos pusės vra taip
'steris. ketvirto — papra:tas
kalus
nuo
išnaudojimo.
Bet
'
Ar
tai
ne
biauru?
darbo žmogus. Visi bendrai sutikimo tragedija baisėja, varomas 8-niais motorais ir
jau stiprių,
o gal da ir stip
privalome rinktis, tart'.?. Lietuvoj gyventojų ir visos galėsiąs nešti 60 tonų kroresnių argumentų.
Žmonės
Bet 1939 metais bolševi- SIŪLO PAKELTI PAŠAL GANDAI APIE PLEČ
musų tautos nelaimei.
vinį. Karo Informacijų Biudirbti.
kurie reikalauja Amerikos j kų kardinolas Molotovas PĄ KAREIVIŲ ŠEIMY
KAITĮ.
Smurtininkai
ir
okupantai
ras patiekia apie tą oro milGana neišmintingų “kriorlaiviams papėdės Rusijoj. į apie karą su fašizmu pasaNOMS.
Spaudoj pasirodė gandų, tiku”! Gana smerkimo musų nualino Lietuvos gyvento- žiną šitokių smulkmenų:
sako štai ką:
kė štai ką:
kad
Jeronimas Plečkaitis, spaudo? ir organizacijų dar- jus. Jie yra bejėgiai, kator-! Pats laivas svers 400,000
Žmona su vienu vaiku turė
■ 1. Visų pirma, šis karas;
“Hitlerizmas. yra idenlogikurį
Smetonos žvalgyba buotoių. Jie yra tik ruporai, giniais okupantų retežiai? svarų.
tų gauti $68 per mėnesį.
yra visuotinis karas — visų ja:
kariauti prieš ideologiją
buvo
apskelbusi
“didžiau- per kuriuos pasikalbama, suiakinti, kankinami ir nai- Gazolino ims8.000 galio
prieš visus, todėl Rusija ne-; yra ne liktai beprotiška, bet Pereitą sąvaitę KongreLietuvos išdaviku, da- Nebus Jono, bus Petras. Ir kinami.
nų.
gali teisintis, kad jai per-j stačiai kriminališka.“
san buvo įnešti du biliai, ku siu
bar
esąs
Londone
ir
dirbąs
kitam
reikės
nešti
visuomeNėra
vilties,
kad
išponėgreitis bu? 1<4mylios
sunku butų kariauti dviem
riais siūloma armijos ir lai su lenkais,. Savo pavardę jis n.inio darbo naštos sunku- ję “tautos vedėjai i didingą Jo
per
valandą,
frontais, kuomet Amerika ir
Tai buvo tada. kada Ang- vyno tarnautojų (kareivių) nakpitp.
įkeitęs.
rr.a
ir
girdėti
neišmintingas
ateitį
”
surimtėtų.
Nėra
viiSparnų
plotis bus 320
Anglija kariauja visais fron- lija ir kitos demokratinės šeimynom? pakelti pašalpą.
pernai
kritikas iš. tu,
“išminčių.” . nu- ties, kad
iš pasišventimo
tais. šiandien Rusija gina valstybės stojo prieš fašiz. Pernai
_ žinių,
• turėjome
ikadi T'ii
. *i iš_ • jLietu• jau
•
*" visuomeniniam
i jie• reikiamą
ii pėdų.
nn
Dabar kareivio žmona,,vos
Plečkaiti^
?ės. .kurie
tautos ■»labui
darbą
Tai• busiąs didžiausis orjeigu ji neturi vaikų, gauna miręs.
,
darbui piršto nepajudinę dirbtų. Visa vargstančiųjų laivis. koks tik yna buvę?
Japonų Užimtos Vietos
$50 per mėnesį; valdžia
--------------“autoritetingu” žodžiu vi?- musų brolių viltis yra mu- kur pastatytas.
duoda $28, o kareivis iš saKam Informacijų Biuras .. ____ ______________ __ ____________________________________________ _
vo algos prideda $22.
,Washingtone skelbia, kad
Per Siciliją Eina Kelias Italijon
Šitokia pašalpa jai palie-‘
V^2LiTunt-6
karna ir toliau.
u?Jur.’n Jau ,2’,Q(! 00.00
Bet jeigu kareivio ar juri- SJj
kelloneJ zuv0 tlk
ninko moteris turi vaikų, tai
g ~ J'Lių.__________
jos pašalpą siūloma padi- SUIMTAS NACIŲ ŠNIPAS
dinti.
Dabar kareivio žmona su
vienu vaiku gauna per mė
nes. $62. o nauju sumany
mu jai butų mokama $68
per mėnesį, pridedant po
$11 kiekvienam sekančiam)
vaikui.
Visi tie pridėčkai butų
mokami iš valdžios iždo,
jeigu tie biliai butų priimti.
neturėsiu

teisės

skam-

gi

“PRISIKĖLĖ IŠ NUMIRU
SIŲ” DU RAŠYTOJAI.

Baltos vietos šiame žemėlapy yra visos užimtos japonų.
Dabar yra numatoma anglų ofensyvą prieš japonus iš In
dijos. Jos tikslas butų—atidaryti Bufmcs kelią, kuriuo
aliantai galėtų duoti Kinijai pagalbos, gitam keliui ati
daryti. anglai turėtų paimti penkis punktus, būtent: Ranguną, Akijabą, Mandalają, Lašiją ir Bhamą.

Bolševikai buvo paskel
bę, kad žudydami Lietuvos
gyventoje vokiečiai nužu
dę ir du žinomu rašytoju,
būtent Juozą Jurginį (O.
Breivę) ir Anį Rūką.
j Dabar “Argentinos Lie
tuvių Balsas” tašo gavęs
žinių, kad abudu jie esą gy
vi ir sveiki. Anis Rūkas gy
venąs Kaune, o Jurginis
Vilniuje dirbąs “Lietūkio”
I įstaigoj kaip vertėjas.

čia yra parodytas Emst F.
Lehmitz, kurį šiemis dienomis
New Yorke suėmė federalinės
valdžios agentai. Jis buvo nu
tvertas siunčiant Vokietijon in
formacijas apie Amerikos laivų
ir karii omenės judėjimus.

Čia yra parodyta Sicilijos sala. kuri guli Viduržemio Juroj, tarp Afrikos ir Italijos. No
rint iš Afrikos pasiekti Italiją, reikia būtinai paimti Siciliją. Todėl aliantų orlaiviai da
bar ir pleškina Siciliją. Apačioje yra pažymėta Malta. Tai anglų tvirtovė Viduržemio
Juroj. Iš Maltos Sicilija irgi bombarduojama.

I
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KAS SKAITO, BASO
TAS DUONOS neprašo

Trečias Poslapis
KAS NIBKO NEVEIKIA

AMERIKOS LIETUVIU
Angarus Stalo iš Medžio

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.

TO NIEKAS NETEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

ir parsivežė namo daug jaIš kriaučių nepaprasto
.iš ryto. nes ten susitarsime
poniškų dalykėlių, kartu ir
susirinkimo.
kur nueiti išdalyti plakatus.
Vietinis Lietuvai Remti
kareivio griaučius.
! Birželio 25 dieną buvo'Paskum
?aPraš? dirbtuDraugijos skyrius bendrai Jls s?ko’ kad P3"™1.
®
| kriaučių 54 skynaus nepakd C tj
su Aušrelės Choru gegužės Y,en J.aPona.‘. Pasakoja, jog
prasta*~ susirinkimas. Nepa• ~
L, dirbtuvėse .tarpe * ikriaučių.
16 d. turėjo pikniką Lietu- Tokijo radijas skelbiąs, jog
prastas
buvo
todėl,
kad
bu-;
p...,
iwks lienos 17
vią Piliečiu Kliubo vasama- Amenkos miesta= Chicaga
rankamu vpik rb’dpąnp ruKniKd. J'V K. liepos 11,
\ o renkama veik f lrtesne Dexter parke. Tuom susimv. Šitas piknikas davė
kasdien japonų bom,puse valdybos ir delegatas' .
į • užMhaitrė
$380.00 pelno, iš kurio $80 barzduojamas.
Į perrenkamas. Susirinkimas įn
*
Vwf
Vyt. Katilius.
buvo Amalgameitų Unijos
paskirta Amerikos Raudo- Dvi lietuvaitės jaunuolių
najam Kryžiui, $150.00 Lie
svetainėje. Iš priežasties di 1
vasarvietėj.
HARTFORD, CONN.
tuvai
Remti
Draugijai
dėlės kaitros, žmonių ne
Worcesterio
dienraštis,
$150.00 Aušrelės Chorui.
daug susirinkime dalyvavo. Lietuvi* japonų nelaisvėje.
,
“The Evening Gazette,”
Piknike daugiausia dar- praneša,
kad Leicesterio
Pirmiausia buvo perren A. Vaitkų sūnūs Benedik
bavosi šie asmenys: Juozas miestely, netoli nuo Worceskamas Ch. Kundrotas. Jis tas jau keliolika metų kaip
Pupka. Jonas Dvareckas, A. terjo, yra atidaroma jaunuojau išbuvo vienus metus 54 Įstojo savanoriu i J. V. lai
Jenusoms, K. Žurlis, p. Jie- nams vasarvietė, ir kad tos
skyriaus delegatu. Susirin vyną. Pereitais metais jo tė
va Danilienė, Juozas Riog- vasarvietės vedėja pas'iskykimas vienbalsiai patvirtino vams, kurie gyvena 31
lis, A. Kriaučialis. Juozas rUgį sau keliatą. padėjėjų.
jj antriems metams tarnau Squire st, Hartforde, buvo
Krasm-kas, Al. šabhnskas. tarp kurių yra ir dvi lietuti. Per pereitus metus Ch. pianešta. jog jų sūnūs pra
\ mca? Mitukas, Alf. Jab- vaitės — Diana Bagočius ir
Kundrotas ėjo savo parei puolęs (missing); dabar iš
lonskis, B. Ambrozas, p. Ruth Anuškevich. Nežinau,
gas gana korektingai. Jo Laivyno Depai tamento tė
Ona Dirvelienė p. Elena gaj Diana Bagočius yra SLA
kios kritikos ir jokio primė- vai gavo žinią, kad jų sū
Knaučialytė, Kazys Ski įc- prezidento dukrelė? (Taip,
tinėjimo jam niekas nedarė. nūs, Benvs Vaitkus, randasi
kis, Pranas Bernatavičių-, p. vra__ r>pd t
Nepersenai buvusiam čėr- japonų nelaisvėje; jis buvo
M. Mitrikienė ir kiti.
Y
e<M
monų susirinkime, daugelis paimta* Filipinų salose.
Muzikui Jonui Dirveliui “Savas pas javą” nenori eit.,
čėrmonų (dirbtuvės darbi
Mirė du lietuviai.
ši
nuotrauka
parodo
naują
angarą
Amerikos
pajūrio
balionams.
Tokius
tvartus
dabar
sta

ninkų pirmininkai) labai
vadovaujant, Aušrelės Cho- Bus jau apie porą metų i
to iš medžio; nors jie kainuoja brangiau negu iš plieno, bet plieno dabar stinga, todėl var
Pora sąvaičiu atgal Hart
gražių komplimentų Ch.
ras sudainavo keliatą gražių kaip Worcesteryje gyvuoja
tojama
mišiko
medžiaga.
forde
mirė nuolatiniai “KeKondroto
adresu
teikė.
Gir

dainų; pianu akompanavo profesionalų ir biznierių
di,
kaip
tik
paduosi
Ch.ileivio
”
skaitytojai, Katrė
p-lė Julė Roglytė.
. draugija, kurios obalsis yra
1' dirbtuvės
’1 —Maningienė-Urbonienė
ir
Per 6 mėnesius Lietuvai “savas pas savą.” Bet prak- Skaitytojų Balsai. \MAN0 PASTABOS.i Stalinas prašo prezidentą Kundrotui ’koki
'
Rooseveltą
pradėti
antrą
(Jie
Feliksas
Adomėnas.
reikalą,
jis
kuo
greičiausia
Remti Draugijos vietinio tikoje ir pati draugija šito
Mussolinis neteko 22 sva- ' frondą prieš vokiečius, o A- j j išriša ir sutvarko — “ma “Keleivi” pirkdavo atski
skyriau? iždininkas J. Dva- obalsio nesilaiko. Jos “pa- Siūlo rengti “Keleivio
pikniką.
rų
svorio i 3 mėnesius. Tokis merikos ambasadorius p. lonu dirbti -u tokiu delega rais numeriais J.Sekio agen
reckas pridavė Raudonajam rėš” įr susirinikimai per po
nuotolis
Italijoje skaitoma • Standley, Maskvoje prašo tu,” pareiškė keli dirbtuvių tūroje.) Abu kada tai gyve
Kryžiui iš viso jau $545.50, ją metų buvo laikomi tai
Aš ir vėl reikalauju “Kenę Lawrence. Ma;s. Piimoji
taigi daug daugiau, negu graikų, tai žydu svetainėse. Teivio” pikniko. Nors laikas
Ž™OgU\ ku' Stahno pradėtl antrą frontą čėrmonai.
laikraščiuose buvo rašyta Girdėjau tačiau, jog dabar jau vėlokas, bet pikniką su in®netekoirni,eri-l0> 1 3 me‘ Pnes Japonus.
Išrinkus Ch. Kundrotą ilgai siigo, o pastarasis tik
keliatą dienų; buvo neve
(buvo rašyta tik $390).
šita draugija pradeda susi- rengti dar galima butų su
____
Hitleris, kaip išrodo, pa- delegatu, jis tar® žodį-kitą i dęs.
Juozas Krasinskas aveikata. prasti, kad negerai darė. spėti. Mes dedam vi^s pa-Gyveniraas
riena dt kefc^
Sako: “Jus
Juozas Kraniukas jau Ka,‘ ^u-r,e , b,znler!ai
?anga '
iliuzija po kilis. Wind«.ių knego” perėjo Usitzk.ie- gerbiamieji, vėl mane pa
Lietuviai darbuojasi.
Juozas Kra.iihhKas jau net atsimetę nuo jos dėl to kai karą laimėti, ir tuo pa- . . į yr
Anffli- ka aa ’»
tvirtinote vieniems “
metams Iš karo priežasties, lietu
parvyko iš ligonine;
ir -v
jau landžiojimo
po--------------svetimaspapa-ciu
čiu laiku
laiku rūpinamės
rūpinamės -u
kad H
J A? □
eiti 54 skyriaus delegato pa- vių draugijos piknikų ne
-u- T
--------- * ~ r
k
fu'Hkpradeda sveikti. Jo sveika- kampes.
musų Uetuva butų iaisva ir
ako™ dėl tos dis-„
reigas. Gerai, kad jus paši
lai gerėjant, jam buvo Įteiknepriklausoma. Šituo reika- ’
»SUn Kūg Uumfs R™0ma tikfte manim ir pavedate rengia, net didžiulės, kaip
Kliubas, Joninė ir parapija
ME ~Ztena
.
Je^dufi
Išvežė b^ibyran.
savo reikalus tvarkvti man. nerengė,
bet šiaip visos
Radau
23-čiame
~KeleiĄš.
dirbau
kiek
galėjau
ir
draugijos susirinkimus laiko
Worcesteryje yra dvi iie*
vio
”
numery.
kad
mano
brokaip
mokė
>
per
,
—
1
__
salėse ir pastaruoju laiku
ICIAIČI JOTU
IIUIV7
Uiauglį .
*
'
tuvl
M parapijos
ir penki i orio suvažiavimo pradžia.
metus tik jums.
g,įp
„STma- darbuojasi kad nupirkti AJ. Pupka, K. Žurlis, Jokūbas «dušių ganytojai.” Jie vadi- Čia susirinkę šios apylinkės k
U 31 V1SOs 3° lllU' Ii taip pat išvežė Sibyran tie
merikos Raudonam Kryžiui
tupuzes. Nurodyta buvusi vau ir netarnausiu.
___ *<______
Rauktys. J. Dvareckas,, J. nasį. A petraitis, K. Vasys, lietuviai galėtų pasitarti ir z J
'
•
Mano ambuliansą;
Įgalioti draugijo
gyvenimo
vieta
Lietuvoje
Neviacka?, Al. Sablmskas,
PadvaRkat; ir Tilt- daue kuo Drisidėti prie su. . .i
i , ,
,u
krin„
fga.ivu
V. Mitrikas ir A. Jenušonis. kevičiu*’ Vvrai išrodo kain važilvimo P '
P
Nac,ai .zino- kad karas
ir metaL Jis vadin°si Juo- Y
’^Uni duonoj nariai renka aukas- todėl
Ligonis labai jiems dėkin- ažuolaf ’ betY darįo ™UnaP
A- •
-i -i
-v -v • y-a Pratinėtas, bet tęsa jį iZas Rukšlys, Adomo Rukš- į *ni o t kok^CTulTvir-’kas atjaučiate šiam darbui’
gas už tokią dovaną.
TeVu nridėri nriP S
- As “i vėl siulau piknikui uz “garbingą taiką. Gar- li0 sūnūs, buvo teismo tar- k^nĮ’ 0 ne koku ^upe vir galite priduoti savo auką
j?"
2_P~_ 3
vietą Westbore. ,As nesu bingesnės išeities naciams j dytojas Šiauliuose. Gali but,
Vo <roi neatlikau per drau£ij§- 0 draugija priK. P. Šimkoms gavo medalį, du tokiu, tai galima butų joks politikierius, bet myliu nėra. kaip tik padėti ginklą kad jo sūnų ir dukrele taip T, “Ka?P M
nef
duos vyriausiam komitetui.
K. P. šimkonis, senas
..«ad S S., dj^giškumą ir .manau, kad ir pakelti rankas.
|uat išvežė. Ir tie šunsnukiai ^‘/.r
t., u?. as neSužeidė lietuvį.
Keleivio” skaitytojas ir ’įį. turi
Brolius nieka5 nebus priešingas ma
-------llC
u™ bolševikai da turi 7>
, “'au vieno ar kito dalylietuviški
Prisipažinsiu
jums.
platintojas, šiomis dienomis „“Saikai * “IX Z
ganymui. Pinigų da- Noblesvillėj.Ind. valeli- drąsos sakyti, .^kad “Kėlei- ^augaf^‘^įU tad
Piknikas davė $389.00
pelno.

va

. j

bet bolševikai rnačjauJr supratau, bet bu-{vjnjg busas užgavo Julių
iiicvus uiiMnidi luuuavuei.
f - •
x*. o-—-z----- r -----------------r—
^ai
esni.
toluos aplinkybes, tokia gaitulionĮ ir smarkiai sužeiDraugas Šimkonis tokiu at- Jie- P1™™1”11*1, važiuotų te- tėvynės meilę, tai rubliai bi- o 12-toji ii palaidojo. Dvy-j
G. Rukitys, skuacija, kur reikėjo
ne- dė Julius Baltulioni? guli
uraugas sunitoms
« nai
nai ant
ant vakamnj
vakacijų.
Q
veJsti* įvoiin^a>
.
Kana^a matyti.’ Kaip kas asmenį- Hartfordo ligoninėj. Sužymėjimu, suprantama, la
*1*0 X <
mm
\
on Izin
niai nepasitenkino,
bet vė- trenkta labai galva ir šiaip
Ar nebūtų gerai, kad jie šiandien nereikia? Musų sebai patenkintas.
Jiau
nutiko,
jog
gerai
Pada_ visas. J. Baltulionis buvo
pabustų ir nusiųstų nors ko- sutės ir broleliai, musų branNacių propagandos -klei- SKAITYTOJŲ PAREIS
Du lietuviai žuvo karo
ne. l-lsokt^\
geras darbuotojas dideskią šimtinę Amerikos Lie- gios močiutės ir tėveliai Lie- dėjo Goebfcelso visa šeima
KIMAI.
tarnyboj.
įs
salies
žiūrint
tankiai
atro1
tuvoje
laukia
musų
pagalapleidžia
Vokietiją
ir
išvaF. Jankus iš Brooklyno
tuvių Tarybai?
- >° h bai?fb/1.UI.ini.
aLį° :nėse lietuvių draugijose ir
J. Dudavičius. bos kaip išganymo. Laukia žiuo.ia Ispanijon ilgesniam rašo: prisiunčiu Maikio tė.ad . ,p?r taiPlel*^a nuolatinis
“Keleivio” ir
Daugiau kaip 4 metai at
:
------lankas
ištiesę.
laikui
apsigyventi.
Nėra
vui
ant
batu
$2.50
ir
priządar
yriBet
kada
tame
darbe
‘
-Naujienų
”
skaitytojas^
gal pas biznierius Vincą ir
“
Keleivio
“
piknikas
nuabejonės,
kad
Goebbelsis
du
skaityti
“
Keleivį
“
kol
gy-f:
1
’
“
i
au
.
kteusunas.
Di
augai
ir
prieteliai
linki
LAWRENCE, MASS.
Rožę Česnus atvyko iš Lie
Kanai? truputis kant-ybes, įam g^-giėiau pasveikti, o jo
tuvos jaunuolis Algirdas Piknikai rengiami Kliubo šluostytų ašaras ne vienam numato pavoju Vokietijoj, vas busiu.
našlaičiui.
---—
--------i
tolerancijos duoda gera- šeimynai, žmonai ir vaiBaravykas. Dabar česnai
kieme.
Anthony
Gulben.
Binghamtone,
N.
Y.
valstiFrank
L.
iš
Berkley,
Cal.
nlus
. rezHPa^u®;v
s^ai* kams, reiškia užuoiau^ą.
gavo iš Washingtono žinią,
„i
pus
ir
griežtas
įssisokimas.
’ ,
rw-7..
___ _.00
už
7 gneztas
Ara Lietuvių
Redakcijos prierašas.
Draugas.
i: Ma- ^°je’ -iau 1() metų atgal mi- rašo: Pridunčiu
$3.
kad Algirdas užmuštas Af r. Pas ..
prenumeratą
ir
narei
ske
ant
pabaigos
Ch.
n'nndržmogus
tapo
paskirta*
Į
“
Keleivio
”
prenumer
rikos karo fronte
Di augi jų Sannsys. kuiis suyra turėti tokių nuoširNACIAI AREŠTAVO
Leitenantas Jeseph Style- ^deda iš keturių didžiųjų dži šaiininku. kaip draugas šuolininkus (court jury). norėčiau, kad starša = vyčių Kundrotas.
man,
Vice
pirmininku
išrink
MARŠALO BRAUStoškus, Adomo ir Julės d.rau<1J2
A. Gulbenas, bet “Keleivis” 1 ^sėja^pastebejo.^ kad tai generolas įsvirozytų
CHITSCHO
SUNŲ.
Stoškų sūnūs, užsimušė or
”
J" ’’ "
“
1
. ...... .
laiviui sudužus Californijoj
Stokholmo pranešama,
kad vienas švedų laikraštis
Jo kūnas buvo parvežtas Į
pi,^2iK-us* _Die-LiS1I?^t ?ei palankesnės, todėl rengti jį
Worcesteri 1 liepos ir iškil- nepalankių aplinkybių ne- fiais metai, kuomet žmo- I’,,val° a?ra?ni?ka' .fĮ“01' 'aa«. ka<1 Gneaitrs “tikras Į Board direktorius f Joint tenai „av0 žiniu i Vokie.
mingai palaidotas šv. Jono buvo. galima pikniką ot-nž?'ne a!i valtoti alrtomo-tam .
I,akv,etlm? f’u™uf:, .Grigaitis rako, Boardą išrinkta? J. Prane-,yoj esą? areštuota? feldkapinėse. Velionis buvo pui- jęngti laukuose todėl birže- biIi ir kuomet užkandžįamf (paviestkąl.
kad Andrulis neprau«tabur tęviems ir F Vaitukaitis J maršalo generolo von Brau
kus jaunuolis, buvo baigęs į’? 15 dieną piknikas įvyko sunku
ti vaison,ujlJ dai.
” .
-į
nis; Bimba sako, kad Dir- Tiade Joint Eoardą išrinkti chitwho ,-unv5. Brauchitseh
aukštuosius mokslus, 7 me- Lietuvių UkesųKbubo kie- ktų> butų neIabai išmintin.
įprato.
vos^,kton^»^e». J. Butvydas ,r l Jasnit,^ J kar0
dJioje bu,0 vvli
tus istamavo arm.jo, ir gra- ™ -^1; No1buv°
ga.
džiasi kad ,upgtinių Vals.
k„X“nkta. P.
7“^ 3™^
žiai kalbėjo lietuviškai. Lai
štuimas su lietum, bet
paftaiigiiTiiSjlaisva?
kvt- Grabauskas. I^okalo
Izikalo pildo- n
ma. kajp gabiausį.. vokiečių
buna iam ramybė garbingos piknikas pavyko gerai ir da- Pirkit Karo Bondsus ir stam-. ‘llijh
JP pastangomis
laisvas de- durniai, tik jis vienas kytšalies žemelėje!
$280 pelno. Žmonių buvo pas. Kas savaitę Įdėkit j juos mokratiska-* judėjimas Eu- iaf “Keleivio” redaktorių** mosios taiybc? nariais iš- j- arimnka?.
.
.
apie 600.
nemažiau kaip dešimtą savo topoie yra neigiama?, o re- taipgi gauna “komplimen- rinkti J. Ambrozaitis ir V.
M. Kvaraciejuvė parvažiavo
Lietuvos Šelpimo Fondas, uždarbio dali.
akciioniskas
steigiamas.
gerai, kad Maikio Daubara. Protokolų rasti LIETUVIŲ LAISVĖS MY.. Uukinių »«lų.
prie kurio prik'lauso 7 drau: ---------------Gal but taip vra daroma pa- tėvas šituos dalykus kada ninku išrinktas Ch. Naciuns- LETOJ Ų DRAUGYSTĖ
gal Wendel! Willkie formų- nors jgvirozytų.
kas. J ši 54 skyriaus komite
WAUKEGAN, ILL.
Second Lieut. Margaret gijos ir kuopos, taipgi buvo
WORCESTER, MASS.
te
—
“
Viena
4
Pasaulis,
’
kug
ajejar-u-.-.
—
.
■.
r
gsrrt
tą
Įnėio
tik
du
nauji
nariai.
valdyba
i»43 metams.
Karotv Kvaraciejutė. lietu- surengęs pikniką Kliubo
ris
reikėtų
vadinti
“
musų
“
PORDŽIULAJUS
”
MAStai
J.
Stankevičių?
ir
F.
Vai
pirm
—
Juozas
Mačulis.
vaite slaugė iš Whitinsville. kieme ir salėj. Jis Įvyko suCHESTNEY
’
S
pasauli!
"
_________
KVOIE.
jukaitis
o
kiti
visi senieji
Mass., paivažiavo pas savo batoj, 26 birželio, bet nelaVokiečių propagandistai
Amerikos ambasadorius Pasilll °733 Lincoln st.. waukpjran, iu.
tėvelius, Praną ir Anelę bai pavyko. Priežastis tame.
CANTEEN
Kvaraciejus, atostogoms iš kad daug žmonių dabar dir
iėkia. kad Vokietija “gina” Maskvoje, admirolas Stand-i Užbaigų4 lekalo valdybos l^^M?ATi!Lra^.nwIukSlSshL
laukinių -alų. Ji išbuvo tarp ba: vieni iki 2:15 popiet, o
Europos daile ir kultuvą nuo ley, suruošė gyvenantiems rinkimus, lokalo piiminin- ižd.—Kalimiem* Viitekuna*.
VIETA MALONI IR 5II.TA
laukinių Fidži salose ir Nau- kiti nuo 2 valandos iki vi Visokių Gėrimų, Alau*, Amerikos 20-męčio ore tenai amerikiečiams Ameri-Į kas V. Zaveckas pakvietė 72r» B»»hth au, wauk«*an, m.
joj Kaledonijoj apie 7 mė- dumakčio. Aišku, kad nei gardžiai pagamintų Val barbarų.“ Bet tie propa-kos Nepriklausomybės pa-kriaučių pikniko pįim. A. ,,,
w«G^n?bi.
nesiūs.
vieni jų negalėjo piknike
srandistai neprisimena, kad minėjimą, kuris Amerikoje Linkutį pasakyti, kaip eina kasos globkjat — n. Laumida.
gių ir Užkandžių.
Korporolas tech. J. A. dalyvauti. Prie to dar prisiVokietijos oro barbarai su- yra vadinamas 4 liepos pikniko reikalai. Šis paaiš- ,,^,uJlli1nT"e,'"'teku,na!:'.
Čia
gaunama ir “KELEIVIS”
Kusel-Kiseliukas
parvyko sidėjo lietingas oras. žmo pavieniais
naikino galerijas, muziejus, švente. Buvo užsakyta 100 kino. kad tie, kurie buvo iš- MMR*KerS^». J°nas Sto5ku9,
numeriais.
atostogoms iš Guadalkana nių buvo nedaug. Pelno
universitetus Anglijoje, Is- muzikantų sugroti Gervino rinkti prie pikniko dirbti. Susirinkimai buna paskutinį ket90 MILLBURY STREET
lo. Būdamas toj saloj jis vi gal liks apie $15.
Danijoje, Rusijoje ir kartu rapsodiją, o paskui išsigerta turi su-irinkti liepos 11 į
WO*CESm. MASS.
są laiką kovojo su japonais
M. S.
A. L. P. Kliubą 10 valandą ir Adams Sts.. Wauke*sn. m.
Lietuvoje.
(gerai.
m ot opit
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Ketvirtas Pnnhph

ĮVAIRIOS ŽINIOS.
KIEK REIKIA BOMBŲ
VOKIETIJAI SUNAI
KINTI?

1

S

IMS VISUS VEDUSIUS
VYRUS.

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

Liepos 7 d., 1943 m.

PARAŠĖ N. RUBAK1NAS
LAISVAI VERTĖ* S. B.

(Tęsinys)
kas Zeusui. Zeusas vieno žymaus lupomis
Dalykų
m ..
, .
,
, i • - įsakė Devkalionui:— “Vienplaukiai, paskaičiavę,
pramonei sunaikinti reikia vaikų, šįmet turės jau eiti
Pavyzdzrai, Draugystes salose lig šiol prato
nori pasakyti Zeusas tokiais slap
numesti kas mėnesį po 40,- armijon. Kad ir karo praįs |odžia^ “Didžioji motina”—toi
000 tonų bombų. Nuolatos monėj jie dirba, vistek turės ia užsilikusių padavimų, kad juros dievas £
------ - motinos” kaulai
ją šitaip bombarduojant, eiti. Kai kui ių šaukimas yra Ruagatu kitados užliejęs visą žemę su jos musų žeme,
o “Didžiosios
aukščiausiais
kalnais.
Tai
atsitikę
todėl,
per 6 mėnesius Vokietijos atidėtas šešiems mėnesiams,
pramonė bus suardyta. Ki- kol jų vieton bus paruoštos, kad
taip pasakius. Vokietijai su- moterys arba senesni vyrai, sav<
ardyti reikia apie 240,000 Bet po šešių mėnesių turės j met w nueguj^. rasiimes gyvas Ilsiau..- iš akmenų, kuriuos mėtė Pirą, atsirado motonu bombų.
eiti .visi nevedę ir bevaikiai žvejys, kuris dievą supykdęs, taip pat jo telvs T*kiu budu žemėje vėi atsirado
Netoli tos skaitlinės alian vedusieji, kurie tik turi tari) zmona^ir vaikai,^žinoma, su paties dievo žmonių giminė.”
tų oio atakos jau siekia. Pa- 18 ir 25 metų amžiaus. Tik žinia. Dievas leidęs jam pasislėpti mažoje
i kutinę birželio sąvaitę į labai aukštai kvalifikuoti' koralų saloje. Taip jie padarę ir išsigelbė Graikai Atėnuose, netoli Zeuso šventyk
los. ilgai rodė Devkaliono kapą; Piros ka
Rūro kraštą buvo numesta'technikai ir profesionalai,' ję. Iš jų vėl prisiradę žemėje žmonių.
pas buvo Kinuose (Lokridoje). Kaip gi
7,000 tonų bombų, kas pa- kurie labai reikalingi karo
Bet kaip galėjo per tvaną išlikti maža netikėti padavimu apie tvaną, jeigu ilgai
daro jau apie 30,000 tonų pramonei ir kurių pakeisti sala, ir kodėl juros dievas už vieno žmo
per mėnesį.
kitais negalima—tik tokie gaus kaltę išnaikino visus, net ir nekaltus buvo žinomi Devkaliono ir Piros kapai?
Matematiškai nesunku iš- J nebus iš savo darbo imami, žmones, bet kaltininką išgelbėjo? Tatai
Štai koks kraujingas padavimas yra užskaičiuoti, kad Vokietija Per šitą 6 mėnesių laiko- padavimas neaiškina, žinoma, ii* nėra ko rašytas senovės germanų šventosiose knygali but sumušta iš oro, jei- tarpį visų pirma bus šaukia-; aiškinti; juk dievas ir yra dievas, ir daro gose, Edose: “Dievas Boras turėjo tris sugu ii bus bombarduojama mi visi nevedusieji, 18-25 ką jis sumano ir ką nori.
t nus,—Odiną. Vili ir Vę. Šitie trys sūnus ir
gana ilgai. Jos triobėsių metų amžiaus, o kai šitie bus
Grenlandijos laukiniai taip pat yra gir-[anūkas Buri užmušė kažin kokį Imirą, leskaičius yra apribotas. Kiek- išimti, tada bus šaukiami dėję iš savo prosenuolių apie pasaulio tva- (hnių milžinų Grimtursų tėvą. Iš Imiro kū
vieną triobesį galima oriai- visi ir to paties amžiaus ve- ną. “Kitados visas pasaulis buvo vandeniu
pasaulį, o kraujas, kuris istekėviais pasiekti, ir kiekvieną dusieji.
patvinęs. — sako padavimas,—ir visi žmo-J0 J? kjuio, buvo vanduo. Kraujas taip
galima sunaikinti.
Kai kuriuose distriktuose nės buvo paskandinti; kai kurie net virto gausiai plūdo iš Imiro žaizdų, kad net jaOro ofensyvą aliantams nevedusieji jau iššaukti; te ugninėmis dvasiomis. Pasiliko tik vienin- m€: paskendo visi lediniai milžinai, išsivis dėl to brangiai kainuoja, nai jau dabar ima vedusius. telis vyras. Jis savo lazda sudavė į žemę, gebėjo laive tiktai milžinas Bergelmir ir
ir iš jos atsirado motelis, ir iš šitos poros J? žmona, iš kurių kilo paskum visa žmopraimti‘Z? AMERIKOS SUBMAR1nilI giminė.
...
„
,.a
rieną Vaitę l&btmba^
169 vėl atsirado žemėje žmonių.’’
Štai ką pasakoja kinų senovės knygos
—Tegul bus pagarbintas, atleisčiau. Tas paleido pumAnglai neteko 147 maJAFLMnų LAIVUb.
Galima rasti ir Amerikoj padavimų
apie
rylų Mongoliją: “Vietiniai mongolai
Maike...
pą į darbą. Kai pumpa pra- |inų\ 0 amerikiečiai 37.
Washingtonas skelbia, kad
apie tvaną.
—Labas, tėve!
dėjo veikti, slaugė nuėjo " jįigu 7,000 tonų ,bombų Kinijos pakrašty Amerikos turi padavimą, kuris sako. kad ii- jų kraštą
Labai Įdomu, kad ir Amerikoj galima
—Ei, kas čia do per la- prie kito žmogaus, kuris taip numestį reikėjo prarasti 184 submarinos labai vykusiai kadaise tvano vandenys buvo apsėmę; kai
vanduo
nuslūgęs,
tas*
vietas
apnešęs
smėrasti
padavimų, ir net labai senų, apie tvabas. Maike?, Žinai, kad man pat aukojo kraują. Aš gulė- bombanešius. tai numesti skandina japonų laivus, kulis.
”
ną.
Amerika
yra visai kitoje žemės pusėje,
jau nusibodo gyvent ant jau apie tris minutes ir visai 240,000 reikėtų paaukoti rie v^ža sustiprinimų savo
Labai yra įdomus padavimas apie tvaną ir joje gyvena tautos, kurios ilgą laiką niešio svieto.
nieko nejaučiau. Tuomet g 000 bombanešių ir gal armijai Kinijoj. Iš viso mu-'
senovės
indų šventųjų knygų, kurios vadi- ko nežinojo apie Europą.
—Tai paprastas dalykas, slaugė vėl atėjo prie manęs. apįe go.000 lakūnų.
sų povandeninės laivės ataštai ką pasakoja apie tvaną pietų Ametėve. Žmonėms, kurie neturi ištraukė adatą iš mano ranBombanešių Amerikos ir kavo jau 240 priešo laivų naši “Manų Įstatymai.” Jose yra parašyta:
ką veikti, gyvenimas visa- kos ir pakėlė stiklą tamsiai Anglijos pramonė gali tiek Geltonoj Juroj, kurią kont“Butybė, kurios pajėgos mums yra ne- likos indėnai čipčasai. Kitados gyvenęs
dos nusibosta. Bet šitą nuo- raudono skysčio. Tai buvo įastat-v-ti. bet klausimas, ar moliuoja japonai. Iš to skai- žinomos, sukurė pasaulį, o paskum tapo “dievotas žmogus ’ vardu Bačika. Jisai tutaiką galima lengvai paša- mano kraujas. Ji liepė man gaĮjma išlavinti pakanka- čiaus. 169 priešo laivai buvę aukščiausia dvasia ir pakeitė savo darbo rėjęs žmoną Guitaką arba Čiją. labai gralinti, tėve. reikia tik surasti dar pagulėti kelias minutes. maj žmonių tiems bombane- paleisti jūrių dugnan, 44 laiką atilsio valanda, šita nesuprantama žią moterį, bet baisiai piktą, kuri buvusi
naudingą darbą.
paskui nuvedė mane į kitą į;ams operuoti9
buvo sužaloti, o kitų likimas jėga, pabusdama ir vėl ilsėdamos, amžinai dar burtininkė. Tuo metu čipčasai buvę
—Maike. darbas žmogų kambarį, kur keli žmonių
nežinomas.
gaivina ir vėl naikina visus gyvuosius ir ne tikri laukiniai ir gyvenę Funsos upės slėpažemina.
būreliai gėrė kavą ar buljo- AR DRĮS NACIAI VAR
nyse.
Bačika daug gera padaręs laukigyvuosius padarus.”
niams. Jįg juos išmoką^ auginti knknm_____
—Klysti, tėve. Naudin- ną ir graužė sausainius. Aš
TOJI i NUODINGAS
UKLAIY1AI3 ISVE^E
j
Kiekvienas toks atilsio arba darbo lai
gas darbas duoda žmogui irgi gavau puoduką kavos,
DUJAS?
30,000 SUŽEISTŲJŲ.
| kotarpis, pasak Manų. trunkąs keliatą tūk zus ir bulves, iš vatos dirbti drabužius ir
didelio pasitenkinimo. Vi- Už 10 minučių aš išėjau la Taip aliantų yra toks įsi- Amerikos Daktarų Draubet
amžių, ir tuo metu įvykstąs kuri- gyventi . santarvėje,
... . .
. -piktoji Cija
- T visuo•v
sas gyvenimas išrodo švie- bai patenkintas atlikę nau' tikinimas. kad vokiečiai gija praneša, kad per bai- stančiu
mas ir naikinimas nesuskaitomų pasaulių. meį t'uhr!zlu.1, •>» ^nTn
b“:
sesnis, kuomet padarai pa- dingą darbą.
ruošiasi vartoti nuodingas giamus mušius šiaurės Afri- | Aukščiausioji būtybė daug kartų atlikusi
iš
a>al nsmaionu, kad Bacikos darbai vis
šauliui ką nors gera.
—Na, tai dabar matau, dujas. Jie pavartosią tą koje Amerikos • orlaiviais šitą darbą, ir be jokio sau vargo, žaisda duoda geresnių vaisių. Cija nusprendusi
juos sunaikinti. Ji užtvenkusi Funsos upę,
—Na, tai pasakyk man. Maike, kad tu ---nemeilioji, priemonę kai pamatysią, buvo išvežta iš kovos lauko I ma, vien dėl malonumo.
ir vanduo apsėmęs visą slėnį; maža dalis
ką aš galėčiau padaryti, iš ba ir aš buvau tenai nuėjęs. kad jau ateina jiems galas? 30,000 sunkiai sužeistųjų, iš!
“Pirmoji vienintelė priežastis,—Pa to krašto žmonių galėjusi išsigelbėti nuo
ko pasauliui butų pažitko? ir žinau, kad viskas taip yra. Todėl ir prezidentas Roo- kurių tiktai- du kelionėje mi- koja
toliau indų senovės knygos—tyčia potvinio pačiose aukščiausiose kalno vir
—Gerų darbų, tėve. yra tik kavos man endavė.
seveltas. ir Churchillas jau rė.
sukurė
vandenys ir plaukiojo jų paviršiuje šūnėse. Tuomet paėmęs Bačika pyktis. Jis
daug. Pavyzdžiui, galėtum —Kodėl?
kelis kartus Įspėjo juos, kad--------------pavidalu. Brama
ia sukurė
suKure sausumą išginęs cija g žemžj ir padarį‘ 'j mėnu.
nueiti į Raudonąjį Kryžių ir _0gi turbut valuk to. jie nedrįstų vartoti nuodų.' AMERIKOS KARO NUO- Bramos
ir
įgyvendino
žemėje
augalus,
gyvulio., ,1U |r upfe uįtvanka sudaužės perkūnais.
paaukoti savo kraujo sužeis- kad mano kraujo neėmė.
jeigu patys nenori tokios1
STOLIAI.
dangaus paukščius ir žmones Tų padaręs, Vanduo'nuslūgęs,
i'r vėl pasirodžiusi čiptiems kareiviams.
—Reiškia, tėvo kraujas mirties. Vis dėl to aliantai Karo Departamentas pa Į Brama kiekvieną kartą užmigdavo, ir jam
žemė.
—O kodėl tu, Maike. te- negeras.
gazų prisibijo. Chemija pas skelbė, kad iki birželio 24 d. į bemiegant, visa, kas yra matoma, žūdavo
.
„
rai nenueini? Gal nebūtum
—Kraujas geras, Maike. vokiečius labai išvystyta. Amerikos karo nuostoliai ; nuo ugnies. Brama nubudęs rasdavo visą Toksai yra cipcasų padavimas. Kita mtok? pasiutęs, jeigu mergos ale sako, kad snapso jame Mums tačiau nesinori tikėti, į pasiekė jau 90,860 vyrų. Iš: pasaulį virtusį vienu vandenynu; vanduo <«ėnų giminė, čičimekai, turi padavimą,
tau kraujo nuleistų...
perdaug.
kad vokiečiai drįstų vartoti'to skaičiaus 7.528 buvo už-Į budavo apsėmęs visą žemę ir net aukščiau- kuriame stačiai kalbama apie tvaną be jo
—Aš jau buvau, tėve.
-----------——=— ----- —r- gazus, žinodami, kad orą mušti arba mirė nuo žaizdų, čius kalnus. Taip buvo keliatą kartų.”
pagražinimų, čičimekai pasakoja, kad
—Ar nemeluoji?
‘ JUODVEIDŽIŲ PROTES- dabar kontroliuoja aliantų Sužeistų esą 17,128; dingukitados
žemėje buvęs pasaulinis tvanas,
Pasak kito indų padavimo, per vieną
—Tikrai buvau.
TAS EINA I WASHING- erlaiviai, kurie gali mėtyt ir šių, 22.687; nelaisvėn pate-1 tokį
pasaulini tvaną patsai Manu, švente- kuris sunaikinęs visą. “kas gyva."
—Na. tai pasakyk, kaip
TONĄ.
gazines bombas.
kusių, 16,615.
sis Vivasvati, jo sunus. išsigelbėjęs nuo
Meksikos indėnai taip pat pasakoja apie
tau tas opereisinas patiko?
Juodveidžių konvencija
tvano laive, kurį jis pastatęs Bramos Įsa- tvaną, nuo kurio išsigelbėjusi laive arba
—Žinai, tėve, kad dabar Chicagoje buvo nutarus or
ŽINIOS IR KOMENTARAI.
kymu, atėjusiu pas jį žuvies pavidalu. Bai- pluošte tiktai viena šeima—Kokskoks su
as jaučiuos atlikęs labai ge- ganizuoti protestt eiseną i
gianti? tvanui, Brama davęs šventajam ‘ savo žmona Kočikvecali.
ią darbą.
Washingtoną dėl juodvei- Vatikanas
(popiežius)
Henry J. Kaker, karo Manu didelę galę—sutverti visus gyvuo
—Ar neskaudėjo?
Kokius pavadinimus yra užrašę
džių pogromų Detroite ir ki- teisinasi, kad pas jį netikė reikmenų gamintojas, po sius padai us, kurie per tvaną žuvo.
—Visai ne.
dvasininkai?
tum bet kol kas ta eisena tai atvykę trys vyskupai iš karo žada gaminti automoIrano tautos taip pat turi padavimą apie
—Ar nemucijo J
atidėta.
Vokietijos. Kodėl ne trys'bilius po 400 dolerių. Be to. tvaną ir apie vienintelį nuo tvano išsigelIndėnai mečeokanavai turi padavimą
—Aš nežinau, tėve, ką
-----------—
Hitlerio taikos karaliai iš jis laikys automobilius prie bėjusį žmogų, tiktai jo vardas kitoks: čia apie pa-aulinį tvaną, labai panašų Į Bibli
tavo kalboje reiškia “nemuMuzikantu unijos vadas Gestapo žemės?. Labai gali-kiekvienos gazolino stoties jis vadinasi Nima ir išsigelbėjęs aptverta- jos padavimą. Tenai pasakoja, kad kažin
cijo;" pasakysiu tik tiek, Petrillo žada visiškai už- mas daiktas, kad tie trys [ pasisamdvmui — su vežiku me sode kalno viršūnėj. Tenai drauge su koks žmogus Tetspi atsisėdęs Į didelį laivą
kad duoti kraujo visai leng- drausti muzikantams daryti gestapininkai jieško popie- ir be vežiko,
juo išsigelbėję ir gyvuliai, ir vėl privisę že- drauge su savo žmona ir vaikais; paėmęs
vas dalykas. Kai aš nuėjau į rekordu- gramafonams, nes žiaus dvare saugios vietos,’
su savimi visus gyvulius, kurie tik buvo žeIš WAAC tapo arimta mėje.
Raudonojo Kryžiaus biurą iie atima muzikantams dar- kur galėtų Hitlerį paslėpti,
Kiniečiai
taip
pat
turi
padavimą
apie
dimėje, taip pat paėmęs jiems ir žmonėms
viena “A” ir liko tik WAC
ir pasakiau, kad noriu paau- bą.
Stalinas, Lenino krikšta (Women s Aimy Corps). Į dijį tvaną. Senovės graikai turėjo ne vie- mai?to ir įvairių javų. Paskum didžioji
koti kraujo, man tuoj davė
sūnis, sakoma, studijavęs Senovės lietuviai visai ne-! ną, bet kelis padavimus apie pasaulini dvasia Tetskatlipok patvindžiusi žemę, ir
kortą su numeriu, paklausiSVAJONIŲ PILIS
visą gyvenimą, kaip praša pripažindavo moterų armi Į tvaną. Įvairiose Graikijos vietose jie buvo pagaliau įsakęs vandenims nuslugti. Kada
nėjo kai kurių dalykų, pa- Teka fau,ė vajnikuota
linti neapykantą prieš ma jos. Pas lietuvius ir dabar įvairus. Pavyzdžiui. Atikos ir Beotikos gy- visk?.-? taip įvyko, kaip sakė dievas, Tetspi
prašė pasirašyti ir išspaudė Užu miesto boniy_
ventojai pasakoja, kad žemėje gyvenęs išleidęs iš savo laivo vanagą, kad jis paiš ausies lasą kraujo. Slauge gakos laumės kelia puota žesnes tautas, kurių po rusu “bobų vaiskas” yra pajuo-! kažin koks karalius Ogiges, ir jam viešpa- žiūrėtų, ar daug dar žemėje vandens. Bet
našta yra apie 200. Maskvo kos žodis.
paklausė mano pulso, paziu- pnvje svajonių.
taujant visa žemė buvo papludusi vande- paukštis, kurs minta dvėseliena, nebegryje, Sovietų Soviete,
yra marėjo temperatūros ir davė
"
‘
.
Žinios
sako.
1
ad
japonai
niu. Nuo pražūties išsigelbėję tiktai kara- žę- atgal, nes radęs žemėje daug maisto,
stiklą vandens. Tuomet pa- Balti perlai žemėn byra— žujų tautų sovietas, Bet ar
stato
didelius
’
aivus
iš
vie

liūs ir keliatas jo palydo, vyrų ir moterų. —visa žemė buvusi pilna lavonų. Tada
kas nors girdėjo jo balsą?
tarė man nusiimti švarka ir Baltos dienos kėlės,
nos
gumos
ir
tie
laivai
esą{
Visai kitoks padavimas buvo Tesalijoj Tetspi išleidę kitus paukščius. Iš jų gryžunusivedė į kitą kambarį, kur O aplinkui liūdnos svyra
Italijos žmonės bėga iš varomi garo jėga.
šiaurėje
nuo Atikos). “Senų senovėje.
tik maža paukštelė kolibri. Jį savo snastovėjo apie 30 stalų. Ant Peržydėję gėlės,
miestų ir kasasi į saugias
t j-,. ,
T
1 nada žmonės dar nemokėjo pasigaminti Pe atnesusi mažą žalią šakelę. Tuomet
kiekvieno stalo gulėjo vyras Tyliai griūna amžių sienos, vietas po kalnais. Kalnas vis
J udzjų aktorka. Joan geležies ir dirbo sau daiktus ir įrankius trt-pi supratęs, kad jau žemėje auga auar moteris. Tai buvo vis Tolumon sužiurę,
kalnas, jeigu bomba ir nu- ®eppett, pag mde trecią (ginklus) iš vario, gyveno kažin koks Dev- ^a^al- lr sustabdęs savo laivą kalne Kok
kraujo aukotojai.
Slaugė Nuplasnojo baltos dienos
kris, kalnas nesugrius.
i dukterį. Jos vadina-i tėvų
paprašė mane atsisegti apy- Į miglotą jurę.
-------Į vardais: pirma—Diana Fox, kalionas, Prometėjaus sunus. Tesalijos guakano.
Tokį padavimą apie pasaulinį tvaną yra
kaklę ir atsiraitoti marški.
...
.~ , Pietinių jurų salų gyven- antra—Gene Markey, trečia mieste Fti valdovas ir Piros vyras. Visų
nių rankovę. Aš atsiguliau Y31’ r)ee!K’ brangi Daluže, tojai turi labai dideles ko- Stephanie Wagner.
dievų ir žmonių valdovas Zeus nusprendė užiašę misionieriai, kurie ilgai gyveno*tarp
ant stalo, slaugė pabandė I &vaJ°nili P^ltvanu išnaikinti visą nusikaltusią žmonių indėnų, norėdami juos atversti į krikščiomano kraujo slėgimą, paVy“US’ jas. Gražuolių merginų ko-i Kila klausimas: “Who’ll| giminę ir aptvindė vandeniu visą žemę. nybę. Tokių pat padavimų yra užrašę dvajos reikalauja apskritai 12 be the next papa?”
trynė alkoholium ranką že- Jis tavęs nemyli,
Tiktai Devkalionas ir jo žmona Pirą iš-i- sininkai kituose kraštuose, kuriuose gyvenumerio čeverykų.
_
., —777- _ .
__
—
Encyklopedija
Bntannica
gelbėję laive, kurį pasidirbo Prometėjui no laukinės giminės. Ir daugeli? šitų padamiau aukunės ir įdūrė gy=- Gėlės žydi, gėlės vysta
Cenzo Biuro žiniomis, A- yra baigiama versti ir spaus- patariant Devynias dienas ir naktis plau- vimų yra labai panašus į padavimą apie
lon tuščią adatą, per kurią Tarp kalnų ir klonių,
merikoje yra 4,000 žmonių, dinti kinų kalboje. Darbas kio jo laivas bangomis ir pagaliau sustojo pasaulini tvaną, kurį užrašė Mozė (Buities
vra
traukiamas kraujas. Aukso laimė nepražysta
kurie turi 100 metų ar dau-, bus pilnai baigtas į du me Pernaso kalne. Tenai Devkolionas, atsi- knygose skyriai VI—XI).
Tuomet ii paprašė, kad aš Pilyje svajonių.
tus.
P. 2. teisdamas už savo išgelbėjimą, aukojo au ! *
(“P. A. Ž.”) giau.
(Bus daugiau)
sugniauzčiau kumščią ir vėl
Bostono Selective Service
žinovai yra ap- prašo mus pranešti, kad visi
kad Vokietijos vedę vyrai, kurie tik neturi

Tokių teiPpadavimų
įaįjajs drabužiais,
mėtykite
į užpakalį su-dipat n aps\randame
lestosiose.laukinėse džiosios
motinos kaulus.
” Devkalionas
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Penktas Poslapi*

KELEIVIS, SO. BOSTON.

kas. Deja, per tą visą laiką
dar nieko nebuvo padary PAJIEŠKOJIMAI
ta suteikti, kad ir mažiau Pajieškau Lukošiaus Kaziuno, ki
iš Kauno gubernijos. Gyveno
sių, vilčių Lietuvos ūkinin lusio
Hartforde, Conn., bet girdėjau kad
išvažiavo
Jis yra . siuvėjas
kams,’ kas sudarytų
elemen-;į yra
1* vedęs
. kitur.
.,
. Busiu
D .ir
*7
suvalkietę
raoterj.
tarines sąlygas produkty-'labai dėkinga, iei jis pats ar kas ki

Dūmai iš Subombarduotų Vokietijos Fabrikų

Naujienos iš Kanados j
KAIP AŠ KĖLIAUSI GY- sugiyžau į Hamiltoną ir su
VENTI IŠ MIESTO Į
stojau lietuviškame restora
FARMĄ.
ne, Union Cafe, 387 Sher-

viam

,

,

.

darbui.

... «..

. ;tas praneš man jo adresą.

Atvirkščiai, i

<9C
(28)’

steiia Drangen.s.

Warehouse Poir.t, Conn.
vokiečių
vyriausybė
palaiko
man
ave.
Jo
savininkas
ne

Caistor Centre, Ont.
chaosą. sukurtą pirmojo ^jieskau savo pusbrolio Simam/
pagailėjo savo automobi- j
.
rr» i •
i >•
Urbono. Kasiau jam du laišku j PennPereitą žiemą šiaurės A- liaus nuvežti mane į tabako'
OKUpantO. lokiu budu lietu- sylvaniją, bet sugryžo. Jis pats ar
merikoje buvo labai šalta. fai mas. kur yra didesnis He
vis ukininkas baimingai lauž,nottntaTias°nurb£na™an i<a
Apleidžiant man Montrealąj tuvių ūkininkų būrelis. Apk. 2, Box 34.
Ankeny, Ia.
kia rytojaus.
balandžio pradžioje, buvo į žiūrėjome taipgi vaisių farLietuvių atitinkamo? in
APSIVEDIMAI.
dar daug sniego; pavažia- mas aplink Hamiltoną, bet į
stitucijos
(deja.
tiktai
buvu
vus apie 100 mylių į Toron- tos labai brangios, mano!
apsivedimui merginos
sios) pakartotinai iškėlė vo ai Pajieškau
našlės nuo 35 iki 50 metų amžiaus,
to pusę, sniegas pradėjo kapitalu neįperkamos. Teko!
kiečių Verwaltungui lietu-1 n oriu, kad butų pasiturinti, nes aš
mažėti. Atvykus į Torontą, i nusipirkti gyvulių ir javų'
akrų žemės ir žemė gera.
j .....
\ IU ekonominio gyvenimo 1 tur‘uesu320 našlys,
SO metų amžiaus,
sniego jau visai nebuvo, at- į farmą pirmesniujų lietuviu ’
neigiamus
pasireiškimus,
Prašau rašyt šiuo adresu:
(30)
lodė pavasaris; o dar toliau apgyventoj apvlinkėj.
prašydamos pagerinimo. Ta-1
Althon, Sask., < anada.
į pietų vakarus. Hamiltone,
‘
Ch. Blažaitis.
čiau
niekas
jų
nepaisė.
To

pavasaris jau gana įpusėjęs,
kiu budu palaipsniui lietu Petronėlė Lamsargienė
ledai iš upių išnešti, žiemos ETIOPAI GALI UŽIMTI
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,
vių ekonominis gyvenimas ronotų
jau tik pėdsakai matosi.
kojų ir nuo kaulų gėlimo.
ITALIJĄ.
smarkiu tempu smunka, Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį
Reumatizmo. Kurie turite kokius
Aš atsibaladojau į šitą Keli metai atgal italai už
produkcija mažėja, gyvasis nuo
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
kraštą, Ontario provincijon, puolė Etiopiją ir pavergė ją.
ir busit patenkinti.
(-)
ir negyvasis inventorius patarima
PET. LAMSARGIENĖ
farmos pirkti. Montreale su- Dabar anglai italus iš Etio
nvksta.
1814 S. Water SC, Philadelphia. Pa.
gi iebiau lietuvio farmerio pijos išvijo ir atstatė nepri
J. K—s. Parsiduoda 1 šeimynos Narna.-,.
Ramanausko adresą Hamil klausomos Etiopijos val
Wilmingtone, 7 ruimai, maudynė,
tono apvlinkėj ir maniau, džią.
Vaizdelio viršuje matosi du Amerikos skraidomieji fortai, o apačioje durnuose paskendę
garo šilima, geram stovy, akras že
Londono žiniomis,
LENKIJOJ ŽMONĖS
mės, garažas, vandenį virtuvėn varo
kad nesunku jį bus surasti. etiopai dabar gali įsiveržti
vokiečių karo fabrikai Rūro krašte. Jucdu žiedu yra apvesta vokiečių chemijos Įmonė
ŽUDOMI URMU.
elektriką ir pumpa yra lauke. Vaikus
Hamiltone pasiėmiau busą Italijon, kaip alantai darys
mokyklą nuveža busas. Parsiduodi.
(Chemische \Verke), kur buvo gaminama dirbtinė guma karo reikalams. Nuotrauką pa
Tremtinė lenkų valdžia dei ligos. Kaina $4,500. Šaukit: Mrs.
į Yorką. Bet pasirodo, kad invaziją.
darė patys Amerikos orlaiviai.
(35)
Londone gavo požemio ke Freeman, TRO-8201.
tas busas iki Yorko neina.
liais žinių, kad masinis žmo
Caledonijoj reikia mainytis
nių žudvmas nacių okupuoTIKRAI GERI
ir persėsti į kitą busą. Pa
toj Lenkijoj ne tiktai nesi : PREPARATAI
galiau. pasiekiau Yorką.
liauja, bet tolyn darosi vis
Bet kur čia gyvena Rama
Lietuvą
pirmą
kaitą
oku
žemių,
kurios
prieš
repatričiais
apgyvendinti;
iš
tų
ap-1941
m.
Nr.
34
straipsnyje
baisesnis.
Per vieną sąvaitę j ALEXANDER’S
nauskas?
Klausiu vieno,
OLIVE OIL
klausiu antro — niekas ne pavus, okupantų valdžia pa- javimą vokiečiams priklau-(skričių kraustomi visi nevo-į “Germanizacija” pasisako: birželio mėnesy buvo sušau- JJ CASTILE
SHAMPOO
tikslams ! kiečiai. Jau 1941 m. rugsėjo “Iš užkariautų tautų vokie- dyti 184 kaimiečiai. Per bažino. Nueinu į paštą. Ma baigoje 1940 metų pasirašė sė,, kolonizacijos tikslams
iš tikro,
nau, jeigu Ramanauskas su Berlynu sutartį lietuvių iš tuii i buti paimtos: (1) nuo- mėnesio vidury, tų apskri- čiams jokios naudos nėra. landį ir vasarį vokiečiai su {t padarytas
jo Castile muilo.
S. P. Išplauna
gvvena čia kur netoli, tai V okietijos ir vokiečių iš I.ie-.savybė politiškai aktyviai čių gyventojai buvo kraus Geriausia jas stumti kuo to- degino Lenkijoj 52 kaimu ir JU.
2 pleiskanas ir visopašte gali jo adresą žinoti, tuvos repatrijavimu;. Se- pasireiškusių lenkų; (2) ru tomi, nepaisant šalčių. Visi liau į rytus!” Kitas aukštas miesteliu.
I kius kitus nešvaruJ mus ir sustiprina
nes jis juk gauna laiškų, j kant tuo susitarimu, per ko- sų ir (3) žydų. Kas būtent su vaikais ir ligoniais turėjo i pareiguna?, Backe, kalbėda- KAMBARIAI DEARBORVE.
{ odą. 50c. už bonką.
Vaikinai ir merginos, kurie dirbat
laikraščių per paštą. Taigi ir ■ vo-gegužės mėnesius 1941 yra lenkas ir politiniai akty apleisti savo ukius. Tokie;mas vienam susirinkime, tuo prie
Motor Co. Rouge Plant į ALEXANDER’S HAIR
klausiu pašte, ar nežinote m. į Lietuvą sugryžo apie vus. sprendžia vokiečių Ge- parėdymai dažnai duoda- reikalu išsireiškė sekančiai: arba Ford
arti Dearborno, malonėkit paREFRESHING TONIC
gelbėt našlei užlaikyt stubą. Turiu ♦
vo tik 15-20 minučių pasi-i “Erdvės klausimas __mUSlJ
kur farmeri Ramanauską 20,000 lietuvių iš Klaipėdos neralkomisariatas.
------H
1---- V-- ------anį
♦ Aliejų ir Odą Gydančią Vaistu i
Krazlusaukšto,
kambar,us
rendos.
gyvenantį? Pašto išvežioto-!ir Suvalkų kraštų (daugiaujau pats “protokolas” pa- įuosti kelionei. Blogiausia.'tėvynėje dėka musų Wehr-’antro
matyt ant
galima
ncdėldic J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl Į
1.
_ 1
1. i._______ ,1 i * I
<4 .» • 1-li rt i m Vi 1
,
,
r .
,
1,
Vokie
bilais
visą
dieną,
p
šiokiom
dienom j plauką šaknims ir Odos gydymui.
kad
vokiečių
administracija
machto
yra
išrištas,
jas sako, palauk truputį, tai na viengungių c.ai ominių, kankamai skaudžiai palietė
(28) ♦ 50 centą už bonką.
galėsi nuvažiuoti sykiu su kurių šeimos buvo Lietuvo- kraštą, gi tos vokiečių kolo- tokius iškraustymus atlieka au valstietis stovi prieš di-S
, 5492 222^!
Middelsex, E. Dearbom, Mich. J Pasižymi savo gerumu. Prisiunt čiam per Paštą į visas dalis Sumanim.
je) jr apie 63.000 neva vo- nizacijos įstaigos darbas ne pati, bet verčia vietiniu? dėlę užduotį — apgyvendin Parsiduoda 3 Namai Krūvoj
J vienytą Valstiją.
Kol pasiekėm Ramanaus- kiečių išvyko iš Lietuvos Į praktikoje pasireiškė dar valdininkus tai atlikti, grą- ti naujas teritorijas ir laimė Vienas 5 šeimyną, du po vieną šei { ALEXANDER’S CO.
myną. Yra toli patogumai ir didelis
ko gyvenamą vietą, muduĮ Vokietiją. Mes jau žinom, aršiau. Dideli? skaičius lie- sindama jiems, kad jei ne- ti jas germanizacijai.” Tie jardas.
Rendą neša $105 į mėnesį. } 414 W. BROADWAY
oficialių
asmenų
pasisa

išpildys,
bus
priskaityti
prie
apvažiavova 21 mylią. Far- kad iš tų 53.000 apie 3o,000 tuvių liko išmesti iš savo
SOUTH BOSTON. MASS.
Kaina, $7,500. Šaukit: Mrs. Freeman,
iš kymai aiškiai parodo mums, TRO-8201.
(35
merių triobėsiai šioj apylin= buvo lietuvių, kurie dėl gu- nuosavybių, nes be paskelb- sabotažninkų
,
T
t-i i» -i i-v-v • i *«xxilr<x_
kėj vietomis išrodo gražus, įdariusių nepalankių sąly- įo piano ta įstaiga turi visą Lietuvos
kas reiškia, jog žmonės genorėjo apleisti Lietuvą. ejję slaptų instrukcijų, vi Pav. 1941 m. rudenį labai, lo ne su repatriantų apgyrai gyvena. Bet yra ir visai Be tų legaliai iš Lietuvos iš- saj naikinančių aukščiau didelė ūkininkų grupė buvo f vendinimu. bet su planingu
apgriuvusių lindynių, kur vykusiųjų, dar keli tukstan- paskelbtą “protokolą” ir iškeldinta iš Alytau? apskri kolonizavimu. Tą palvirtiniekas negyvena; reiškia, čiai pabėgo į Vokieti ją slap- duodančių neribotą teisę ties. Jie buvo surinkti Aly-Į na ir kitas faktas, kad vokie
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
žemė čia nėra branginama. tai. Einant pasirašytaja su- šeimininkauti. Žmonės, ku- taus aerodrome ir laikomi čiai iš viso neleidžia grįžti
tartimi, legaliai išvykusieji rje įį savo žemių prašalinti, lauke apie 3 sąvaitės. Vieto- Lietuvon nei tiems 35,000
Įvykius, tai skaitykite “Naujienas*.
r DiP
Cia ?rlK
galėjo pasiimti su savim šio- tuojau priskaitomf prie be-'Je pažadėtų naujų žemių, po ’egaliai išsigelbėjusių lietu
“Naujienos* yra pirmas ir didžiausias lietuvių
i°’ dl,rbtl nel.enf?^, b.et
kį tokį judomą turtą; viskas darbių ir siunčiami į Vokie--3 sąvaicių tokio gyvenimo, vių, nei tiems keliems tūks
dienraštis Amerikoje.
vai uždera vidutiniškai
dai bui tin tančiams Vokietijoje pasi
kita, jų nejudomoji nuosa- tjją darbam?. Rusai irgi ga- vokiečiai atskvrė
f
Užsirašykite “Naujienas” ftiandien. Naujienų
Pagaliau suradau ir Ra- vybė — ūkiai ir namai—ta- benami iš Lietuvos į Vokie-. kamus vyru; ir moteris ir slėpusių nuo pirmojo oku
prenumerata
metams Amerikoje (išimant Chi
manauską. Tada pradėjova po bolševikų nacionalizuo- tijos užimtas Rusijos žemes, nugabeno juos į Kybartus į panto teroro.Tokiu budu vo
cagą), |6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00.
abudu jieškoti paduodamų ta.
.
Taisyklės numato, kad iš- darbo komandas; likusius kiečiai pagavo juos į spąstus i
Money Orderį ar čekį siųskite:
farmų. Pasirodo, kad farmų Vokietijai okupavus Lie- kraustyti iš savo žemių lie- 210 asmenis, silpnų, senų ir —jų žemes ir turtus paėmė
•avo
kolonizacijos
naudai.
Į
pardavimui yra daug. Kur tuvą, vėl prasidėjo vokiečių tuviai turi buti apgyvendin- vaikų, naciai nugabeno į
r.ėra gerų kelių, tenai žemė grįžimas. Grįžo netiek vo- ti kur kitur ir jie gali paimti Radviliški, kur barakuose Tačiau vokiečių kontroliuo
parsiduoda pigiai: bet prie kiečiai, kurie kada tai Lietu- su savim: baldus, 15 kg. ant durpyno jiems teko iš jamoje spaudoje ir atsakodidesnių kelių farmos gana į voje gyveno, bet daugumoje maisto asmeniui, 1 karvę. 1 Įgyventi visą žiemą. Tie ba- mingų valdininkų pasisaky
1739 South Halsted Street
brangio?.
'visai svetimas Lietuvai ele- kiaulę ir 5 vištas kiekvienai rakai nebuvo pritaikinti gy- muose stengiamasi atvaiz- i
#
CHICAGO, ILLINOIS
y r
Iš savo draugo Ramanau- mentas. Vokiečiai sudarė šeimai. Lenkams ir rusams Į venti žiemą, dėl to daugu- duoti esą lietuviai patys ver
fiuipaiinimvd kopiją pasiutimo ooittaL
sko sužinojau, kad toj apy- specialią įstaigą rūpintis tų karvės neleidžiama pasi- mas jų ten sirgo. Taip nėra čia ukininkus keisti gyvenilinkėj yra ir daugiau lietu-.vokiečių kolonistų apgyven- imti.
i traktuojami nei belaisvėn’mo vietas. Tuo tarpu lietu
Į viu buvę valstybės vyrai aiš- į
vių ūkininkų, būtent: Ka dinimu. Toji įstaiga vado- Praktikoje ir to neduoda patekę rusai. paduodame tik^*
pa^kė vokiečiams, kad;
neiva. Viečkys, Bruderis. vavosi Generalkomisariato su savim pasiimti.Ypač £ia mes
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
Pn€S toklitS PHemO-;
Plaušinis, ir vieni nuo kitų Kaune sudarytu protokolu blogai yra tiems, kurie pate- dalelę tų žiaurių metodų, J1*
jie nelabai toli, astuonių my- naujakuriams apgyvendinti ko į lenkų kategorijas. Iš vi- kuriuos praktikuoja vokie- nes, nežiūrint ar tas liečia
GARBINO SENOVĖJE?
lių apylinkėj. Paskiau pas ir žemių bei kitų nuosavybių sos’ praktikos matyti, kad čiai. Lietuviai neturi jokių lietuvius, lenkus ar Lietuvos
,
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė*
visus iuos man teko pabu- suteikti. Protokolas numatė vokiečiai buvusįjį Lietuvos-'savo įstaigų, nei institucijų žydus.
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
Lietuva iš senų senovės
voti. Patyriau, kad šios apy-(iškėlimą žmonių, kurie tuo Vokietiios parabežį,« kaip ar organizacijų, kurios gale- R
o
žemės
ukio
kraštas.
linkės ūkininkai verčiasi gy- laiku gyveno vokiečių kolo- tai Šakių. Vilkaviškio, Ra- tu užsistoti už tuos nelai-!buv
nistams numatytose vieto- šeinių bei Tauragės apskti- mingus arba jiems padėti. Lietuvis myli savo žemę. tad
vulininkyste ir javais.
Apžiuiėjęs šitą apylinkę. • se. Einant tuo protokolu, be čius. nori išimtinai vokie- Todėl keli autoritetingi vy- atplėšimas nuo jos reiškia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 'rai, matvdami savo žmonių.jam moralinę mirtį. Piimievargą, išdryso išdėstyti vi- ji okupantai Ui žinodami,
12fi00 Tonų Bombų Vien Tik Pratimams
sus tuos faktus ir prašė oku-nedrįso bent pradžioje vipantu vokiečių sustabdyti i?iskai atimti žemę, palikda'kolonizacija ir dėlto vykdi-lmi j$ bet£i ūkininkams nuonimo budo usidariusį čhao- Ratiniam vartojimui, šiansą, kuris veda prie katastro- ;die? tačiau mes matome kifos. Vokiečiai nenori prisi- tokį vaizdą. Ūkininkai yra
pažinti prie kolonizacijos i įvaromi iš savo ūkių, kurie
vvkdvmo kalba apie repat b* j°kl<> teisimo pagrindo
riantu sugrąžinimą, bet tas ?u
ir negj’vu invento
aiškiai matosi iš praktiko- ir ri™ .vra perduodami sugryiš pačiu autoritetų feireiški- žusiems vokiečių repatnanmų. Taip “Deutsche Ar- tams ir naujiems kolomsbeit,” svarstydamas vokie tams. . . .
. .
čių ko’onizacijos proble- Vokiečiai vaduojasi auks
inas, prideda ' SS—Reichsminėtu protokolu ir Uin
fuehreiio žodį: “Me«nevar- Pat iki šiol negirdėtomis,
tosime senu metodų koloni- esą kur tai paskelbtomis, inzavimui
tai yra prime strukcijomis, apie kurias
tant vokiečiu kalbą bei įsta niekas nieko nežino. Jeigu
S»nn«p« I letuTii) fcinyči*
tymus vietos gyventojams: jos ir butų paskelbtos, tos
1 panorai d a barti n-a krikičlonybra gadynėje
kiekviena* turėtą
bet pasirupinsim naujas te instrukcijos negalėtų duoti
perakaityt, nea tik tada (alėa aiškiai aupraati Ifiero hcrimą
teisinio
pamato
toms
žiau
ritorija apgyvendinti gry
Knyra didelio formato, tari 271 pnalapį. Kaina popieros apdarais
nais vokiečiais turinčiais sa iiems operacijoms.
—100; audimo apd.—$1.25. Pinirus (rahma siąan popierinj dolerį
arba “Mnnev Orderi”. Adrean >kit aekanėiai:
Jau du metai, kaip vokie
vyie tikią germanišką kiau
ją.” Oficialus organas SS— čiai pei ėmė Lietuvos ekono
KELEIVIS, 636 Brvadway, So. 8->st.n, Ma.
į “Das Schu arze
Korps” mini gyvemimą i savo ran

LIETUVOS ŽMONIŲ KANČIOS
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NETEKO DEIMANTŲ

M. MICHELSONIENĖ.

AR VYRAI TURI “GYVE
Pieniški valgiai yra leng
NIMO PERMAINĄ?“
vai suvirškinami ir jie turi

Iki vėlesniųjų laikų, vi daug mineralų ir vitaminų,
duramžio susilaukusios mo kurie taip reikalingi gerai
terys visado? būdavo kanki sveikatai. Statistikos paro
namos ‘'gyvenimo permai do, kad tų tautų žmonės, ku
na.’’ Joms. būdavo, viduriai rie minta daugiausia pienu
neveikia; jas apimdavo kar uriais ir kitais pieno pro
štis; jos būdavo jautrios. duktai-, yra stipresni, svei
Kai kurios patekdavo net i kesni ir gyvena ilgiaus, negu
ie. kūne maitinasi mėsa.
proto ligoninę.
Šiandien tokie reiškiniai Šimet sukanka 30 metų,
didžiumoje galima sutvar taip buvo Įvestas privalokyti ir moterims palengvin nas pieno pasteurizavimas
ti. Trumpai sakant, tam tik \Tew Yorko mieste. Ši būdą
rų liaukų veikimas pasidaro abai greitai sekė kiti dideli
lėtas ir nepagamina pakan niestai. Pakol pienas nebukamai reikalingų hormonų ;o pasteurizuojamas, kudiarba liaukų produktų, ku- ių cholera kas va-arą nu
riem? sumažėjus pas mote-i kirsdavo tuk'-.-inčius Rūdi
ris kartais atsiranda gana jų per birželio, liepos ir
žalingos pakaitos. Daktarai ueprucro menesius. Kaltas
dabar mėgina šitą liaukų iuvo šviežias, nepa-teuri-i
nedateklių "papildyti ir tokiu .uotas, tiesiai iš kalvių pie
budu pagerina “gyvenimoį ras. Pasteurizavimą Įvedus.,
permainos” eigą. *
’ i baisi liga tuoj išnyko.;
Daugelis vyrų irgi nuken- Šiandien motinos jau nesi-

SO. BOSTON.

APIE VALGIUS.

No.

BARTlšKlENĖ GERAI

!

SALDO

KAIP PADARYT TIKRAI

28.

Liepos

7

d.,

1943

m.

“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

GERA LIETUVIŠKĄ
SŪRĮ.
.
t
Lietuviški, sūrių yra viso
kių. Vieni .ikrai skanus ir
.iri. k i i gi piangųs, ka.tųs
sius $2.50.
r negalimi valgyti. Vely
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
kom drg. A. Liutkų v ienė atGalima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už doleri, bet to
ežė dideli lietuvišką sūri
kiam
atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
šio skyriau vedėjai, kuris:
sirinksite
už $2.00. tai 50 centų reikės primokėti.
ikrai buvo puikus suris.
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
Teko sužinoti, kad jį pa1 ’aiė drg. Tarnu levie ienė,
AR BUVO VISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
'Uii gyvena Bridgewatery
TVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
ir jo apielinkėj. Ji daranti
Bažnyčia sake. kad buvo, o moksRankius reikalingiausių žodžių ir
tųius šitokiu budu:
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta
taipgi Nojus butų galėjęs surinkti j taip lengvai ir suprantamai, kad kiekRugusĮ pieną reikia gerai
kelias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
kurie gyvena išsimėtę po visa žemės ! škai. Joje telpa netik atskiri žonugriebti ir >ušildžiu= supil
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
ti Į sūrmaiši. Išrūgoms nu
mus prastoj savo arkoj sutalpinti? mai darbo jieškant, važiuojant kur
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų
bėgus. išvei.-ri varškę i ma
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tt,
resni suima -Į, Įdėti keliatą
(bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika,
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai \ntra padidinta ir pagerinta laida.
i šaukštų smetoncs, pa-udyti
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- Sutaisė St. Michelscnas. Pusi. 95.
r, naėmu* sūrmaiši už
rai kitų klausimų, į kuriuos negali Kaina .................................................. 85c
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai SV EIKATA.
ibiejų galų. pavartyti keliair aiškiai išdėstvti šitam veikale.
.
....
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
Arba tiesus ir trumpas kelias j
ą kartų, kak medžiaga susi
ku•
raktas • ka sakinys_ tai naujas
—
— •e“v«‘ikatr}.
- Pamatines žinios iš anatomaišytų. Tuomet sūri pri Grasilda
Barti kie.lė (Bar- nigų argumentas griūva". Mokslas ir mijos. fiziologijos ir hygienos. Suslėgti švariu
,. akmeniu
i
arbatusek). kuri čia yra parodyta
™ pradžios iki galo..
3^Gpr^,u^t^^’
audimo
apdaruose.
Kaina .... $2.50
$2.
KltU .-V n kiu daiktu taro <u revolveriu, tarnauja vienos
...... .
dviejų lygių lentgalių ir lai-<;-.aro pramonės dirbtuvėj Chi- į1^i?
11Jl
" SKEVh'n\US
™ kokius dievus ŽMONES
Kas

prikalbins

tam

“Keleiviui”

“Keleivis”

naują

duos

kyti vi-ą paią.
-Jcagcje kaip “vačmonas.” .Ii: r’"”“1“ ’ — ~~~
Taip darant suris visai kasdien mokinasi Šaudvt i?
"
, .
..
Rambeau.inebuna_ rankom .paliestas, kkkvk-n, syk;
nti j-cie-

$1.50

skaitytoją

vertės

metams

knygų

ir

pri

dovanų.

GARBINO SENOVĖJE?

..
Panašios knygos lietuvių kalboje
šita leidė. Sandra
fe
’
»
d.,r.
tudikiu
cholera
pasidarė
nuvažiave
Meksikon
ir
gryžo
būna
švelnus,
skanus
ir
liūs.
”
?*Iš
j??
sužincsi
kad
^yrai
turėjo
arijonai,
egiptėnai,
chaldai,
asyrai,
__
nos. Pas juos liaukos taipF Tirlolo rQrz,nvbS
aitrai
nptmna
’ ’
0 *n!onos po kelis vyrus. ;įetuviai> barbarai ir
; kaip tie dieatgal d«mantni<
deimantais
aitrai
nmr
jnuu pasipuošus,
,ia^iniin«n<; i1,etiUpa.----------------------- ------------ Labai užimanti ir pamokinanti kny- vai vadinosi, kur jie gyveno ir kopat keičiasi. Pirmiausia atsi-. Itrtoio
i^elė rttionvhzt
retenybė,
ga. Su paveikslais. Kaina
“..................
*
- * turėkius jie santikius
su žmonėmis
perka- šios šalies muitininkai Įkainaranda reikalas nakties laiku Taigi žiūrėkit, kad
k
Sunka iš kenuotų gryoų:
Audeklo apdaruose ..........
<oC- jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
keltis ir nusišlapinti, kuo mas jūsų pienas butų visuo- vo JUOS $3^0.000 ir pareikalavo
4 šaukštukai riebalų
□nituose audimo apdaruose .. $1-25
pasteurizuotas. Ant mu’to* Ji atsakė, kad tai esą jos
met dienos laiku tokio rei bet
seni deimantai, pirkti AmeriPas mus lietuvius sunkos, 4 šaukštai miltų
kalo nebūna. Iš pradžios už bonkų dangtelių turi but pa koje.
Dalijant Detroito lietuvių socialis_
„..u-*ti.
kuriuo*
ir atsisakė muitą mokėti. f>rie sausų valgių nelabai ma-. ’s šaukštuko druskos
t.m, pUkątu, netoli ™
«r .mi S ' Si ta“
tenka keltis tik kartą per žymėta Pasteurized Milk."’ Muitininkai
jos deimantus kon-'^cL ° tuo tarpu sunka dažnai' Truputis raudonų pipirų
SSS*iŠJ,: .taojami politiik.i-ekonomiėk, kl.unakti, bet vėliau reikalas
iŠ j"S,ėir„^Sa^'Ki,,SoŠ
fiskavo. Sako. įrodyk, kad pir- Vra taiP ’au darbus daiktas., 2 puodukai pieno
dažnėja ir sudaro nemalo
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su viteoretikas Kari KautsXe\v Yorko Sveikatos kai juos Amerikoj, tuomet ati-|Ka*P ’r P3*5 v“^s* ° kartais ii
*2 keno grybų sriubos
sais
teismo
rekordais
ir
liudininkų
1Lan
’
a
.....................................
lwe*
nią padėti. Taip būna dėlto,
Komi.-ijonierius.
:2 sukapoto svogūno
duosim. Išrodo, kad įrodymu ji 'lau?iau.
parodymais. Kaina .................... 25c.
kad pas vyrus tam tikra
returj
Paimkim, pavyzdžiui, salo-: Ištirpink riebalus dubeltaiaPuiki knyga, daugybė labai gražių
liauka, vadinama “prota- AR NEBUS TIK SENIAU ___________________________ tas. Ko jos vertos sausos? Bet m e puode, sudek VISUS daiktus
įdomi
tž šituo svarbiu eilių ir dainų Daug gražių, spalvuc---------------r* — 4. ikol
.^i klausimu.'
.v
___ * Ją
t
____tu uaveikslu.
Pomera
c^era Popiera
ir snauda
ta.” pamažėli didėja ir uži
SIA ŠIO SKYRIAUS
GALI PRITRUKTI PIENO sutaisius jas SU tinkama sunka.’ir virink ----nuolatos
maišant,
turėtų perskaityti
kiek- tų
paveikslų.
gera ir spauda
_ _
, ,
ir cnčialiRtas
Pa'*ašė ZTaZl. tarasė J. d. orneiSLOriuo,
ma pūslėje daugiau vietos.
SKAITYTOJA.
Massachusetts valstijoj salotos gali but labai puikus sutirstes. Paskui UŽdenK ir pa- E Vandervelde." vertė Vardunas.'
^slapių. Popieros apdarais .. $1.00
Tokiu budu pūslėje vietos
_ ,.
..
i- z
• ' •
'
šutink 20 minučių nemaišant. Kaina ............................................... 10c. Audimo apdarais ........................ $1.50
darnai
mariau ir ma
Gerbiama Elena Lizaus- gali pristigti pieno, nes far- patiekalas.
virintu kaliafijorų
BIBLIJA SATYROJE.
kaliafijorų 1 DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
?.ar . vis mažiau ir ma kienė iš Ma-oeth L I \ Y meriai išpardavė <avo kar
Tą patį reikia pasakyti apie Užpilk ant virintų
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą toa
ziau, ir misislapimmo reika- “Iene 7
.
. • _Y’
a . ,
. ,
komoms n.meies ka ar kitokių daržovių, bu? geras
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
las būna vis dažnesnis ir b,us-. turbut. seniausia. šio ves juodosios rinkos smu- morkas kojotą pupeles, ka
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 379 puikiais paveikslais, perstatanskaitytoja. Štai jos igelninkams. Taip sako agri- liafijorus ir kitokias daržoves. į valgi?.
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, fiais įvairius nuotikius nuo prieš sudažnesnis — ir neretai ke skyriaus
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio tvėrimo pasaulio iki užgimimo Krislaiškelis:
kultūros komisionieriaus pa- Taigi paduosime čia keliatą
liatą kartų per naktį.
į Sunka pudingams ir pajams: žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai.
Ačiu gerbiamai ‘Kelei- vaduotojas Websteris.
receptų sunkoms.
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma332 puslapiai. Kaina .... $1.00
Einant amžiaus antrą pu- . , , ;
.žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, ....
M»-eIT nfiMAI
Kelios obuoliu drožlės
druskos ir kitų panašių dalykų“ Ko- nv»
------------------šę, pas vyrus būna atsitikilaikraščio Aš labai
Truputis medaus
VIENATVĖJE.
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- GYVENO
mų. kad šlapumas susilaiko, -ulalke laikraščio. As labai
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
’
.
....
žiupsnis nutmego
Parašė D-ras G-mus. Kaina . . 15c.
Biblija sako, kad pirmutiniai žmoKaip paukštes, sąvaitės dienos neša mus
arba iv-vksta obstrukcija. » m.^!u įa,bal. ™-v!lu s,ka’::
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
Sudėk visus tris daiktus Į
•n
i;
tyt Moterų Skyrių, vienok as
Artyn, artyn prie mums sutartos vietos...
KODeL
visai atmeta. Mokslas mano.
mano, kaa
ka
Daugelis vyrų patys pastebi. /
poteri? «i«ilauku
, truputį vandens ir pavirink ant
žmonijos lopšinė buvo šiauęėje. Ir ši
Gal užtruksim, gal pralenksim mes senus
Sr b^s
lėtos Ugnelės iki sutirštės kaip 1
..
, , ... .. knyga parodo, kodėl taip manoma.
Einant prie gyvenimo galo sienos...
.
.
1 Laisvamanis čia pasako, kodėl jis Labai įdomus ir pamokinantis
!
sirupas,
rerkosk
ir
užpilk
ant
negali
tikėti.
Pilna
argumentų,
kurių skaitymas Kaina
................... 25c.
•
• E
neturiu. Laime,
Ilgu? rytus, pusdienius ir vakarus
emasi.
O i
kada pūsles sienos ?, avu pinisru
r
'
džindžer
duonos
arba
ant
pujoks
.
i§Zuitas
;
.
Ka
.
i
na
.
nradeda rilnnėti nebetenka kad geras mano sunus ma’
Kieme žaidžia tik šiurpuliai su kančiom...
Ąramo
1?? nepamiršta. Taigi meidingo. Taippat labai gerai tinka
Nieks nesustoja, nors prašau visus jus...
užpilti ant obuolinio pajaus
Šitas veikalas parodo, kaip nuc
obsėukcija. ' Daugelis vyrų
,£haU'
Lieku dienr.om juodais apsiaustais žydinčiom...
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė

čia dėl "gyvenimo pernai-l ^o vasaros mėnesių, nes |

VISOKIOS SUNKOS VISO. KIEMS VALGIAMS.

Dr.

John

L.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

KURGI

TAI

VISA

NYKSTA?

Rice,

,

....

, .. , SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.,

SIELOS BALSAI.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

į

AŠ NETIKIU
Į DIEVĄ?

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

dėlto kenčia, pagalbos rei-'
ri
i •
cb- - >»
kalą atidėlioja iki pagaliau
Ekna L-sausk.ene.
šlapumas visiškai susilaiko.
Be to. jie kenčia strėnų į
—Petrai, ar tu buvai kada
skaudėjimą, kvapo stoką,
svaiguli, nemigą ir kitokius ,11015 perkūno trenkta? ’
nemalo'numus.
—Neatmeniu Jonai. As
Kalbant apie šito sutriki- :JaP.
mėly ' ėdęs. ta.
mo gydymą, patartina tai- toklc mažmožiai man negalsyti bendrą sveikatą gerais V°E___________________
papročiais? poilsiu, tinkamu
Romansas
> tpaistAi.- masažu prostatos ir
Į liaukų ekstraktų Įčirškimais. Ypač Įčirškiami hor
monai daug gelbsti, kaip
moterims taip ir vyrams. Vi
siška šlapumo obstiukcija
dažnai reikalauja ir opera
cijos.
Dr. D. Pilka.
Mažmožis.

Nieku nesuzavėta. vidurkely
žiuriu atgal, ilgiuosi nežinau ko...
Tuščia, taip tuščia vieta mano širdy—
Nei ilguos šešėliuos nematau aš jo...
Lieku dienom juodais apsiaustais žydinčiom...
Mane vieną jis neša link vakarų...
Susitiksim širdžių turguje, sakėm.
Bet tavęs čia neišskirru iš kitų...

Ona Pucetaitė.

Ši knygelė aiškina proletariato filizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai rperskaityk
- _ šitą knygelę.-

Sunka daržovėms.

1 puodukas majonezo
1 šaukštukas lemono sunkos.
Žiupsnis druskos
; nuojama. Kaina ....................
25c.
Sumaišvk viską ir užkaitink ul'VTCTT .'TT iRiTig
.>umais\K \i?Ką ir uzKaitink. KLMGŲ vLLIBATAS.
Užpilk karštą ant bet kokių Vi- ši knygelė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia
rintu darzot ių. kopūstų, biok<>- išaiškinta vį^ jų bepatystės istorija,
lių. kaliafijorų ir tt. Greitas, jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
nupuolimas. šią knyga turėtų perpigus ir puikus sosas.
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir

ir Meilė Ginkluotose Amerikos Pajėgose

kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
kaip
Lietuva _
likos
rpaėmė
—— viršų,
—
—
u —
__ - pa

‘SįSUŠ? '’pSSSJ

<ji<j<ylis spalvuotas žemiapis parodo
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
rubežius ir kaip šalis vra padalyta j
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Respublika, čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigiamojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bolševikais,
sutartie su latviais, aprašymas visų
------- jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa- knyga, bet tieriog žibintuvas, kuris
pultų į tokią kunigų globą. Parašė apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su- iš vidaus. Kaina
............. $1.00

PIENAS TIESIAI IŠ KAR
VĖS YRA PAVOJINGAS
SVEIKATAI.

Jeigu vykstate kur nors
ant kelių dienų, arba net ir
ilgesniam iaikui, persitikrin
kitę. kad vieta kur ketinate
apsistoti turėtų pa-teuiizuoto pieno — tai vienintelis
saugus pienas jauniems ir
augusiems. Vvk.-tant kur tik
vienai-dviem dienom, pa
tartina pasiimti pieno su sa
vim “vacuum” bonkoj. Ger
ti pieną tiesiai kaip jis yra
pamelžtas labai pavojinga.
Iš jo kįla daug su-irgimų.
Nuvykus Į “kempes” ir van
denį patartina virint.
Pasteurizuotas pienas yra
.geia? maistas ir gėrimą-, ir
patartina jo vaitoti apsčiai.
Bet nėia įeikalo vartoti jį
vientik kaipo gėrimą; jį ga
lima vaitoti kitame maiste.
Pieną galima pasteurizuoti
ir ant farmos: įeikia ji užvirint ir tuoj atvėdint. Virini
mas užmuša pavojingus mi
krobus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA.

S-an° .Ferdinand dC. S.amO?iti25c. DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
JOCIAI IZVin TFORIli
SUL1AUZMU ihUKIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
draugijos formos, ir kodėl turės būti
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c

EILĖS IR STRAIPSNIAI.

kitos fonės. Daugiau juokų, neAmerikoj munšaino. Šioje knygoje telpa net 72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoristiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
APIE

DIEVĄ,

VELNIĄ,

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, r>A\’GIT IR PRAGARA
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
K
Parašė <mr«n«
garsus Rihllin®
Biblijos kriti
kritikas
Puikiai iliustruota. Kaina
°=25c
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.
MONOLOGAI

LIBERTY LIMERICK5

IR

DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
darbininkiškos,
revoiiucionieriškos,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofų daleidimai apie žemės išvaizdą. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kaina ............................................. 10c.

PAPARČIO ŽIEDAS.

A chef who knew lota aboot
dough

Said, "So far, we’va ralaed
it too »low—
WeTl beat Hitler when
One dollar in ten
Is put into War Bonde—
Let’a pi"

Ir keturios kitos apysakos: (1) Nsužsitikintis Vyras* (2i žydinti Giria;
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys.
Su rašytojos paveikslu, 125 pusla
piai. Kaina ................................... 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
oerskaityti šitą knygute. Kaina 10c.

Sis vaizdelis parodo kostiumus, kokius dabar vartoja armijoj ir laivyne tarnaujančios merginos vestuvėse jsu kariškiais

“Keleivi636 Broadway,
South Boston, Mass.

I

Septintas Poslapis

KEtEIVB, SO. B03T0N.

šeimi

Išvežtų Rusijon Lietuvos
Žmonių Sarasas.

No.

28. Liepos 7 d., 1943 n.

nina (Petro duktė), 42,
10247. Steponą,iis, Vincas'
ninkė, Šiauliai, Dainiai.
(Vinco sunus), 27. ukininkas,
10199. Stasys, Konstantinas Sasnava, Marijampolė.
(Antano sunus), gimęs 1888,
10248. Steponaitis, Juozas
burmistras, Vilnius.
(Vinco sunus), 31, ukininkas,
10200. Stašienė, Zuzana (A- Pentupiai, Marijampolė.
*1 .** M
dolfo duktė), gimusi 1887, šei10249. Steponaitis, Antanas
mininkė.
(Petro sunus), 32. Kaunas.
10201. Statinis, Vladas (An10250. Stepą: aitietė, Elzė
tano sunus). 29, amatininkas, (Motiejaus duktė), 58, ukininGervečiai, Vilnius.
jkė) Pentupiai.
10202. Statinis, Jonas (Anta-' 10251. Steponaitytė, Adelė
ukininkas
(Vinco duktė). 22. ūkininkė.
10252. Steponavičius, Myko
amatininke,
las (Mykolo sunus), 38, moky
tojas, Daujėnai, Pasvalys.
10253. Steponavičius, Anta
(Stasio sunus), 27, samdinys.
samdinys, Mikulčionai.
nas (Mykolo sunus), 2.
10176. Stasiulevičienė, Ona
10205. Statkevičius, Laurinas
10254. Steponą ičius, Anta
10156. Stankūnienė,
Ona
32,
Kalvarija.
.
(Jukubo
sunus),
49,
karvs,
Panas (Karolio sunus). 20. uki
(Juozo duktė), gimusi 1903,
10177. Stasiulevičius, Gintau- £radė
ninkas. Mičiunai. Gervėčiai.
šeimininkė.
10206 Statkus, Vytas, 35
10255. Steponavičius, Balys
10157. Stankūnienė,
Juze las, (Juozo sunus), 7.
10178.
Stasiulevičiūtė.
Rožy samdinys, Kaunas.
(Kazio sunus). 23. ukininkas.
(Juozo duktė), 65, šeimininkė,
tė (Juozo duktė), 8, mokinė.
10207. Statkus, Jonas, gimęs
10256. Steponavičius, Adol
Jurbarkas.
10179. Stasiulienė - Luobiky- 1908. samdinys, Freda, Kaunas, fas (Jurgio sunus), 29. ukinin
10158. Stankūną vičius, Ka
1O208. Statkus, Stasys (Leo- kas.
zys (Stasio sunus), 50, ūkinin tė, Ona (Jono duktė), 35, mono sunus), gimęs 1913, vežikas.
10257. Steponavičius, Vilius
kas, Dovydoniai. Panoteriai.
( kvtoja.
10180.
Stasiulienė,
Izabelė,
Linksmadvaris.
Kaunas.
(Antano
sunus). 30, samdinys,
10159. Stankevičienė, Jadvy-j
32,
šeimininkė,
Vinkleriškiai,
10209.
Statkienė,
Angelė,
32,
šilingiškiai,
Panemunė.
ga (Felikso duktė), 45, ūkinin
Papilė.
šeimininkė, Kaunas.
10258. Steponavičius, Zig
kė.
10160. Staulevičius, Bronius' 10181. Stasiulis, Adomas (A10210. Statkiutė, Auksė (Vy- mas (Boleslovo sunus), 20,
studentas, Dotnuva. Kėdainiai.
(Luko sunus), 41, Vilnius.
idomo sunus), 40, ukininkas.
to duktė), 3.
10250. Steponavičius, Zigmas
10182. Stasiulytė, Teresė (A10211. Stakiutė, Irena (VyŠtai kokie dabar yra daromi karo pratimai, šitie Amerikos n. ujokai eina atakomis. Stai
. 10161. Stautinskas,
to
duktė),
9.
(Stasio
sunus),
21,
Dotnuva,
ga prieš juos sprogsta TNT (trinitrotoliulio) bomba ir užbe/ia juos žemėmis. Jie turi ži
domo duktė), 11, mokinė.
Pabradė.
ą
I 10212. Staugaitis, Justinas Kretinga.
noti, kas šitokiame atsitikime daryti. Nuotrauka padaryta Mississippi valstijoj.
10183.
Stasiulytė,
Irena
10162. Starasevičius, Česlo10260.
Steponavičius,
Kazys
domo
duktė).
7,
mokinė.
1903
samdinys,
Eišiškė,
vas (Romualdo sunus), gimęs
nedaug jų beturim, bet kol
(Juliaus sunus), ukininkas, Sa
DVI GEROS KNYGOS.
10184. Stasiulionienė, Anelė ' ^n*us1914, Jašiūnai.
da bus. atiduosim po $1.50.
10163. Starego, Kazimieras!66, ūkininkė, Jūžintai, Kubiliš-, 10213' Staugaitis (Justino kai. Pasvalys.
“
Arijonų
Prisikėlimas
”
kalba
arioniška
kalba.
Kita knyga, kuri turėtų
10261. Steponavičius,, Kazys,
(Jono sunus), gimęs 1907, dar-:^*a*sunus
ir
‘
‘
Sveikata.
”
5.
Grynoji
arionų
kalba
—
į
but
kiekvienuose namuose,
10214. Staugaitis, Vytautas 74. ukininkas, Vaškai, Biržai.
bininkas, Vilnius.
! 10185. Stasiulionis, Kazys
Knygų yra daug, bet ne- i lietuvių kalba.
tai “Sveikata.” Jų vertėtų
(Justino sunus), 13, mokinys.
10262. Steponavičius. Julius
10164. Starkienė, Uršulė, 45,<J°no sunus), 58, ukininkas.
daug
yra
gerų.
Knyga
yra
6.
Grynoji
arionų
rasė
bu-'turėti
vien tik dėl jos gražu10215. Staugaitis, Romualdas (Juliaus sunus), 3, Sakiai, Sa
šeimininkė, Kaunas.
' 10186. Stasiulionis, Jonas
tiktai
tuomet
gera,
kuomet
vo
lietuviai.
mo.
Gražiau
padarytos kny
(Justino sunus), 17, mokinys. ločiai.
10165. Starkienė - Kačaraus-’ <Kazio sunus), 12, mokinys.
10263. Steponavičius, Julius jos turinys yra Įdomus, kai-i 7. 100 metų arionizmo gos lietuvių kalboje, turbut,
10216. Staugaitienė - Baškykaitė. Agnietė (Jono duktė) gi10187. Stasiulionytė, Elena
nėia. Popiera gera, spauda
ba gera. kuomet ji gražiai Lietuvoje,
tė, Emilija (Jokūbo duktė). 40, (Kazio sunus), 40, ukininkas.
muši 1903. samdinė, Kaunas.
j (Kazio duktė), 19, studentė
atspausdinta
ir
gerai
apda8.
Kodėl
musų
šiandien
graži
ir knyga labai gausiai
10264. Steponavičius, Pranas
Birutė ( šeimininkė.
10166. Starkus, Zigmas, 49.
10017
Vanda (Juliaus sunus), 4.
lyta. Turint gerų knygų na- beliko 3 milionai?
iliustruota. Beveik visi svar(Kazio duktė), 16, ūkininkė.
10-17. Stavskaite,
\ anda
samdinys. Kaunas.
muose
tikrai
galima
di9.
Jėzuitai
ir
Lietuvos
bieji
kūno organai parodyti
10265. Stepinavičius, Pranas
Keistutist! 10189. Stasiūnas,
Povilas (Zigmo duktė), 21, Vilnius.
10167. Starkus.
laisvės
žuvimas.
paveiksluose
ir išaiškinta
džiuotis.
10218. Steckevičiutė, Halina, (Jono sunus), gimęs 1915, ve
(Zigmo sunus), 14, mokinys,- (Brazio sunus), gimęs 1902,
Prie tokių knygų galima
10. Kaip žmonės pasidarė kaip jie veikia. Nurodyta,
žikas Vilnius.
ukininkas, Deguliškė. Daugeliai gimusi 1928.
Kaunas.
priskaityti
“
Arijonų
Prisi

dievus.
kokį reikia maistą valgyti.
10266. Steponavičius, Teodo
10190. Stašenis, Julius, 50,
10219. Steckevičienėt Elena,
10168. Starkiutė, Sigita (Zig
kėlimą
”
ir
“
Sveikatą.
”
11.
Dviejų
tūkstančių
mekaip alsuoti, kaip sėdėti,
gimusi 1895, biznierė, Vilnius. ras (Juliaus sunus). ukininkas.
samdinys, Kaunas.
mo duktė), 7.
“
Arijonų
Prisikėlimas
”
tų klaidos.
kaip išvystyti muskulus.
10220. Steckevičius - Sackie- Sakai, Pasvalys.
10169. Stasevičius, Česlovas 10191. Stašenis, Algirdas (Ju- vič (Stanislovas), gimęs 1903,
yra
spausdintas
“
Varpo
”
12.
Nebėra
stebuklų,
nes
kaip
išlavinti balsą, kaip ap10267. Steponą vičius, Danie
(Romualdo sunus). gimęs 1914.'liaus sunus>- 2#- »tndent«.
dabar
viskas
stebuklai.
sisaugoti
nuo parazitų, nuo
B-vės
spaustuvėje,
Kaune.
liūs, 85. ukininkas. Dovainiškiai
lektorius.
studentas. Jašiūnai.
j 1®192’ Stasen.s,
Vytautas
Apie jos turinį galima sprę13. Erdvių ir pasaulių džiovos ir nuo kitokių ligų.
*10221. Steponas, Juozas (Si- Pakruojus.
Petras • ^u iaus sunus)»
studentas.
10170. Stasevičius,
Knyga turi 340 puslapių,
sti
iš
šių
skyrių
:
matavimas.
10268. Steponavičius, Juozas
mano sunus), 47, darbininkas.
10193. Stašenytė, Gražina
(Felikso sunus), gimęs 1918,
1.
Lietuvių
praeitis
arioIr
daug,
daug
kitų
Įdomių
apdaryta
stipriais ir dailiais
1 (1*222. Stefonoviči us.
Jonas. (Jono sunus), 46, ukininkas.
ukininkas, Karkašiškė. Pabradė (Juliaus duktė), 16, mokinė.
oaiyKų.
apdarais. Kaina $2.50, bet
10269. Steponavičius, Alfon nizrao šviesoje.
32, samdinys.
10194. Stasevskia, Vytoldas
10171. Stasionvtė, Leokadija
2.
Europa
nuo
ledų
gadyKnyga
labai
gražiai
at"Keleivio
” skaitytojams ari
10223. Stefonavičius, Andrie sas (Jono sunus), 30. ukininkas
gimęs jus (Jono sunus), 7. Vilnius.
(Vinco duktė), gimusi 1923, (Pranciškaus sunus),
nės
iki
kryžiuočių
ordeno
spausdinta
ir
taip
jau
gra--'
duodam
lygiai
už $2, kol da
Davainiai (su šeima).
1902, samdinys, Vilnius.
ūkininkė, Stučaja, Rudnia.
žiai apdaryta, juodi apdarai turime, bet turim jau nebe
10270. Steponavičienė, Teofi galo.
10224. Stefonavičius, Mečys
10172. Stasiukonienė, 60. šei
3. Arionų rasės reikšmė papuošti aukso vinjetėmis, daug. Taigi prašom pasi
Stašionis, Peras (Bro- (Antano sunus), 19, darbinin- lė (Vinco duktė), 36, ūkininkė.
mininkė, Sirpteliai. Žeimiai.
civilizacijai.
290 puslapių. Galima gauti naudoti, kol dar neišsibaigė.
niaus sunus), gimęs 1911. sarn",kas.
Šokai, Biržai.
10173. Stasiukonis,
Kazys dinvs, Šiauliai.
“Kel.” Administracija.
4. 400,000.000 žmonių; “Ęeleivio” knygyne. Nors i
_
10225. Stefonavičienė, Marija
10271. Steponavičienė, Kazė
(Stasio sunus), 31. amatinin
10196. Stažionfienė, Valerija. (Anelės duktė), 31, .šeimininkė, (Zigmo duktė), 41, ūkininkė.
kas.
gimusi 1912, samdinė.
10226. Steikunas, Alfredas Dotnuva.
10171. Stasiukonis, Stasys
10197. Staškevičius, Antanas (Mykolo sunus), 15, mokinys,
10272. Steponavičienė, Elena
(Petro sunus) 70, ukininkas.
24, Kaunas.
60, Rozalimas. Panevėžys.
Kaščiukiškis. Zasiliai.
10175. Stasiukonis,
Jonas
10198. Staskevičienė, Anta10273. Steponavičienė, Elena
10227. Steikunas. Kazys (Ka
80,
ūkininkė. Dovainiškiai, Pa
zio sunus), gimęs 1903, agrono
kruojus.
mas. Joniškėlis.
10274. Steponavičienė. Ona
10228. Steikunas, Kazys, 75.
(Juliaus
duktė). 89. ūkininkė,
ukininkas, Balninkai.
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
10229. Steikunas, Mykokas Voberiškiai. Širvintai.
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
10275. Steponavičienė, Vale
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
(Jono sunus), 59. camdinys,
rija
(Mykolo
duktė).
32.
moky

Kasčiukiškis. Zasilai.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
10230. Steikunienė. Anelė toja, Daujėnai. Pasvalys.
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
10276. Steponavičiūtė. Elenai
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
(Prano duktė), 45, ūkininkė. —
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
(Jono
duktė).
45,
ūkininkė.
Do

10231. Steikunienė - Lapinai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
tė. Emilija (Juozo duktė), 44. vainiškiai.
rių'jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
10277. Steponavičiūtė. Bronė
ūkininkė. Balninkai.
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
10232. Steikunaitė. Danutė (Mato duktė). 28. mokytoja,tas” išaiškintas.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
(Mykolo duktė). 13, mokinė, Biržai.
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
SKYRIUS I. Aiškinama laiicai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo
10278. Steponavičiūtė, Sofija
Kasčiukiškis.
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Ką reiškia meile ir iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
reina?
10233. Steikunienė, Albina (Antano duktė). 25. darbinin
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
Kaip
atsirado
ir
ką
reiškia
bučkis?
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia
kad galima, ir "Teisingas Patarėjas”
kė. Kelmečiai. Pažaislis.
(Mykolo duktė), 11. mokinė.
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
10234. Steikunas, Olga (My 10279. Steponavičiūtė. Euge-i
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
daroma.
SKYRIUS III. Ar Jėzui Kristus buvo Romos Katalikas?
ir dvarponiai?
Kodėl tūlos motervs neturi vaikų,
r.ija
(Juozo
duktė).
14.
mokinė,
kolo duktė). 9. Kaišiadorys.
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
10235. Steikunaitė, Birutė Kaunas.
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitą klausimą atsako.
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
(Jono duktė). 11, mokinė,
Kokius vyrus moterys myli? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?”
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
kias moteris myli vyrai? Arba ko
10236. Steikunaitė, Gražina
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Kas reikia jaunai merginai žinoti
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
PAGAUSINI 91 Al
(Jono duktė), 12, mokinė.
singas Patarėjas” pasakys jums vis
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
dos?
ką.
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiečius (Jrbonaa II. Inkvir.i10237. Steikunaitė, Laimutė
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
cija ir popiežių prakeikimai.
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
‘
KELEIVY
’
vesti ?
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
(Jono
duktė).
15.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
Norint, kad pagarsinimas tilptų
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė
10238. Steikunaitė. Birutė
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
ginti kudikj?
GREIT,
reikia pHfluotl
garsinimų
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia,
nei
mokykla.
O
klausimas
(Jono duktė). 2.
admlnlstrscljon --valiau
RANE DE
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo Jo priklauso
LIO VAKARO. S unilant per pal
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
10239.
Stelmokas.
Juozas'
Kodėl kunigams turėtų but už
gyvenimo
laimė
ar
nelaimė.
Bet
ką
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai Ir pa
tų, reikia pairusti ll ankato, kad pa
drausta kalbėt apie žeimyniškus rei
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
(Juozo sunus), 37, darbininkas,! tiektų mus nevėliau kaip paned*kalus?
gas Patarėjas.”
ly. Vėliau gauti garsinimai } tee
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas
I’adurpynė, Pilviškiai.
J visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
sąvaitės nu-nerj nespėjama pataiPatarėja.?
’ atsako aiškiai ir nieko
KIEKVIENAM ROMOS K ATA ŪKUI reikėtų perakaityt tų
mas.
Turėt
ar
neturėt
vaikų?
Tai
10240. Stempkauskienė, Zo
neslėpdamas.
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir gvriaesiai galės
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
Norint,
kad ga-alnlmaa neeuelfija (Simano duktė), 62, ūki
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais. 223
ėrukdytų,
tykiu
su
pagaralnlmu
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
ninkė. Levainiai, Širvintai.
reikia siųsti 'r pln'gua.
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam10241. Stepanauskas Juozas
Be
“Teisiflgas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
sinimų plačios visuomenes, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
DRAUGlJOVS
engiant
piknikų
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M Valadka.
(Jono sunus, gimęs 1906, advo ar kitokį parengl>ne, trumpe prane•Imą patalpinam už 11.00. Ui dlPeerado žmogus ant žemės?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.
katas, Marijampolė.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
nlus garsinimus skaitoma nik colio.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
Audimo viršeliais, gražiai Sidabrinėm raidėm įspaustas kny
10242. Steponovas, Vosylius,
gos vardas. KAINA $2.00.
Už paJleSkojim, i darbininkų, per
kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano "Evoliucijos Pagrin
60, medicinos daktaras, Alytus. davimus Ir kitokius smulkius pranedai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
Tvirtais popieros viršeliais, kaina SI.21.
kaina 2e. už lod|. Stambee10243. Steponovienė, Eugeni Umus,
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
mėm raidė-n jntgsivle—1Sc. šatra.
Galima gaut psa autorių, sekančiu adresu:
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
ja, 48, dentistė.
••Keleivio
oren -neratprlame
už
REV. M. VALADKA
R. D. 1. DALTON. PA.
Patarėją.”
10244. Steponovaitė, Liudmi pajleOkojlmiin glmlr-ų Ir draugų, kai.
na 1c. už žed‘.
v illauelo pajteėkoTaipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
la (Vosyliaus duktė), 19.
Jimo kaina «Sc,
KELEIVIS
10245. Steponovaitė. Tatjana
Norint
pa eSkotl
au
paveikslu,
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
“KELEIVIO” KNYGYNE
(Vosyliaus duktė), 11.
reikia pasiųs'- fet-'grefljų Ir klaust
kainos
10246. Steponaitis, Vincas,
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
KELEIVIS.
EROAOVVAY
62, ukininkas,
Marijampolė.
SO BOSTON, MAM.
Pentupiai.

Pratinasi Prie Sprogstančių Bombų

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am-!no sunus), 27,
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są- 10203. Statinienė, Julė (Jono
rašė pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir duktė), 25,
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) 10204. Statkevičius, Petras
(Aleksandro sunus), gimęs 1921
(Tąsa)

Jonas,!

( .

10188. Stasiulionytė,

10195.

AR ROMOS

TEISINGAS PATARĖJAS

opiežius y™ Kristaus

Vietininkas?

to,

I

V

AAtuntas

No. 28.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Puslapis

Laivas Submarinoms Medžioti

Vietinės Žinios
Bostono miesto taryba
Penki chuliganai areštuoti,
davė majorui Tobinui jau
du pabėgo.

1913

m

MAISTO
Stikliorių pranešime buvo
KNYGUTĖS
praleista viena pavardė.
KALENDORIUS.
Pereitam “Keleivio” nu
Raudonos stampos su rai- mery tilpo Onos ir Viktoro

dėmiis P ir Q galioja per vi
są liepos mėnesį. Jos reika
lingos mėsai, sviestui, suriui,
kenuotai žuviai ir visokiems
riebalams pirkti. Raudona
stampa su raide R bus gera
nuo 11 liepos, o su raide S—
nuo 18 liepos. Jos visos pa
sibaigs liepos 31 d.
( Mėlyni ženkleliai su rai
dėm K. L ir M pasibaigia
liepos 7 d. Nuo 7 liepos bus
geri mėlyni ženkleliai su rai
dėm N, P ir Q. Jie galios iki
7 Augusto.

RIAUŠĖS ANT NANTAS- Reikalauja uždrausti “MisKET LAIVO.
sion to Moscow.”

Liepos

Stikliorių pranešimas, ku
riuo jie dėkojo savo drau
gams už suruoštą jiems ma
lonų siurpryzą. Tarp tų
(baugų turėjo būti ir Mr. &
Mrs. Frank Ivan iš Roslindale, bet per neapsižiūrėji
mą j u pavardė buvo praleis
ta. šiuomi tas pranešimas
dapildomas.

du reikalavimu, kad jis tuoPereitą nedėldienio vaka- jau uždiaustu čia rodyti filįą, grįžtant paskutiniam lai- mą “Mission to Moscow,”(
vui iš Nantasket byčių, girti kuri esanti begėdiškiausia
chuliganai pakėlė tokias Maskvos propaganda, parariaušes. kad laivo kapitonas švta tuo tikslu, kad nubalturėjo švilpti pavojaus sig- tinti “didžiausį žmogžudį,
DR. D. PILKA
nalą. Tuojau pribuvo vienas koki tik pasaulis yra kada
policijos laivas ir du pakraš- matęs.”
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
čių sargybos laivai, kurie atTaip councilmanas HanCukraus stampa Nr. 13,
ir nuo 7 iki 8.
lydėjo N&ntasketo botą iki ley iš Jamaica Plain pavadigalioja iki 15 Augusto. Už
506 BROADWAY
Bostono prieplaukos ir čia no Rusijos diktatorių Stają duoda 5 svarus cukraus.
SO. BOSTON, MASS.
suėmė 5 kruvinus chuliga- liną
Be to, daržovėms ir vaisiams Telefonas:
SOUth Boston 1320
nus.
prezervuoti galima gauti po
Jis pasmerkė ir “Holly5 svarus cukraus už štampas
Riaušės prasidėjo šitokiu vvoodo žydus,” kurie pagaNr. 15 ir 16. Jos galioja iki
budu. Ant aukštutinio laivo mino tą filmą kad “nudai
TEL. ŠOU 2712
štai kaip išrodo naujas Amerikos laivas su marinoms medžioti. Ant laivo denio pasta
31 spalio (Octoberio). Be to
denio, kur yra pardavinėja- linti raudonranki žmogžutyta plieno aptvara, kurios vidury stovi ka uolė ir karei'iai. Tolumoje vos tik matosi
dar kiekvienas asmuo dabar
Dr. J. C. Seymour
mi svaiginamieji gėrimai, di, kuris tyčiojosi iš demo
mūsiškis
laivų
konvojus.
Submarinų
pavojus
jau
pusėtinai
sumažintas.
gali
gauti
15
svarų
cukraus
pasigėrę keli triukšmada kratijos ir šaipėsi kai 3.000.
(LANDŽIUS)
ekstra, tik reikia kreiptis į Specialybė: Akių. Vidurių Ligų,
riai pradėjo rodyti savo “iš 000 žmonių Ukrainoj mirė
, Pavogė lietuvio farmerio vietinį ration boardą.
Ausų, Nosies ir Gerklės.
minti.” Vienas jų paėmė kė iš bado.” Ir šitokia šlykšti Pasikalbėj'*mas su lietuviu ’ Svečias iš Fitchburgo.
Vartoja
vėliausios konstrukcijos
propaganda,
nupaišyta
dai

jurininku.
Pereitą šeštadienį “Relei
automobili su pinigais.
Kavos stampa Nr. 21 pa
dę ir paleido ją nuo denio į
X-RAY
Aparatą.
jurą. Laivo tarnautojas Cain liais Hollyvvoodo dažais, Liepos 1 d. teko nueiti su- vio” įstaigoj lankėsi drau- Į Pereitos sąvaitės pabai sibaigia 21 liepos. Po to bus,
Pritaiko Akinius.
pranešė apie tai laivo virši dabar yra brukama i Ame sirinkiman į South Bostono gas G. Tamulionis iš Fitch-'goje South Bostone buvo gera stampa Nr. 22, kuri gaVALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
ninkui Duffy’ui. šis parei rikos teatrus, kad žmogžudį Lietuvių Piliečių Kliubo burgo. Jis yra ilgametis apvogtas L. Aitutis, lietuvis bos iki 11 Augusto.
534. BR0ADWAY,
kalavo, kad tvarklauzys už- atvaizdavus šventuoju, sako svetainę. Pasitinku prie du- “Keleivio” skaitytojas ir už- farmeris iš Bridgewaterio.
Kūrenamo aliejaus stamSO. BOSTON, MASS.
mokėtų už kėdę $2.00. Vai- Henley.
rų lietuviuką seilerį. Manęs rašė “Keleivį” dovanų savo Jis dažnai atveždavo čia pa Nr. 5. kuri duoda nuo 10
kėzas užmokėjo, bet tuoj Bostono majoras sutinka, užklausė ar tu lietuvis? geram kaimynui, Feliksui parduoti lietuviams kiauši- iki 100 galionų kuro, galioja
TeL TRObridge 6330
griebė viršininką už gerklės, kad “Mission to Moscovv” Taip. ko tamsta reikalauji? Yakštui.
nių ir kitokių produktų. Pe- iki 30 rugsėjo (September).
sakydamas: “Už du doleriu yra propaganda ir aiškus Jieškau senų lietuvių, gal ra
Draugas Tamulionis jau reitą sąvaitę ant Seeond st.
Naujas aliejaus kuponas
aš ir tave numesiu nuo lai faktų iškraipymas, bet. sa siu savo tėvo pažįstamų. O ilgus metus dirba popieros vagys pavogė jo automobi-Nr. 1 galioja nuo dabar iki Dr. John Repshis
(REPŠYS)
vo!” Ir pradėjo versti laivo ko, uždrausti ją dabartiniu iš kur tamsta esate? Iš Phi- pramonėj, turi gerą darbą ir lį, kuriame buvo apie $200 3 sausio. 1944 metų.Jis duo-i
LIETUVIS
GYDYTOJAS
laiku
galėtų
būti
\Vashingviršininką per barijerą. Atladelphijos, Peter Macho- gerai uždirba. Jis išdirba pinigų. Dingo pinigai ir ve- da 10 galionų kuro.
Valandos: 2-4 ir 6-8
bėgo laivo tarnautojas Com- tonui nesmagumo. Atsirado nis. Malonu matyti jauną specialę popierą armijos že- žimas. Tai yra didelis nuo- čeverykų stampa Nr. 18
Nedėliomis ir šventadieniais:
panella ir pagriebė užpuoli- ir vienas-kitas councilma- lietuvį kareivį. O kaip grei- mėlepiams ir kitokiems ka- stolis neturtingam farme- galioja iki 31 spalio (Oct.).
nuo 10 iki 12 ryto.
ka už gerklės. Bet ant Com- nas- kurie mano. kad šitos tai važiuosi išvaduot Lietu-J ro tikslams, kuri turi tokią riu.i
278 HARVARD STREET
Bet čeverykų galima gauti kamp.
Inman st. arti Central akv.
panelio; tuoj šoko keli kiti filmos uždraudimas jokios
--------------- .
ir daugiau, tik reikia kreipCAMBKIDGE, MASS. .
chuliganai ir pradėjo jį mu- naudos Amerikai nepada- Berlyną, o po tam išvaduo- daro beveik nesunaikinama Ramus buvo “Fordžiulajus” (jg j vietinį ration boardą.'
šti. Iš mašinerijos skyriaus rylų, bet Amerikos santi- sim Lietuvą. Malonu girdėti Jis atsivežė vieną nuokarpą Šįmet Fourth of July. ku- Kiekvienas gali turėti 2 po
išbėgo keli laivo daibinin- kiams su Rusija galėtų pa jaunas sunau buvau ir aš .ir redakcijai parodyt, štai. li lietuviai vadina “Fordžiu- ras čeverykų. Be to, ration
Dr. Leo J. Podder
kai ginti Companellą. Tuo- kenkti.
Philadelphijoj. Ar žinai kur|sako. siaura atkarpėlė; kol lajum,” buvo nepaprastai beardai yra Įgalioti duoti
Iš Leningrado.
«
met į muštynes puolė da
Councilmanas Carey sa- Bambiizas teip nuveždavo jį ^usa, perplėšti ją nesun-ir lamus. Nebuvo nei leidimą specialiems darbo Specializuoja
Vyriškų
organų
nu
ir lamus.
dSugiau chuliganų. Laivo ko-, kad “Mission to Mos- alaus tenuis 1, II m. dai bu- ku; bet, sako, suslapinku ją šaudomo
silpnėjime. Gyvenimo permainų
nei fajerverku, nes ėevervkam?' nusipirkti, jei
moterų. Moterų ir Vyrų liga* 1
dhrbininkams "i talką stojo cow.” įžeidžia američius, nes
kur dabar
pamėginkit tada ją nu- dėl įaro padėties buvo už- tokie kam reikalingi.
Kraujo ir Odos Ligas.
keli kareiviai- ir karo iaivy- musų vaidmenį šiame kare dirbi keleivi.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų'
nutraukti. Tuoj buvo pada drausta visokia pirotečhnil'
-š ---------------huo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakara
no jurininkai. Ant; galvų-ji steigiasi sumažinti, o StaSeileno pavarde vra Ma rytas bandymas. Ir istiesų
Bostone alsu rado daugiau.
įao Hi:XTfxCTftX AV R. Jjf
pradėjo lūžti kėdės, po iai- bno dai bus per šį karą ir chonis. Jis tarnauja L. S. S., pasirodė stebėtinas dalykasj
BOSTON, MASS.
—
, bulvių, bet jautienos mėsos
vo denį ėmė lakstyti bon-; prieš karą iškelia į padan- Lexington laive
Tel. Commonwealth 4570.
sušlapusi šita popiera pasi East Bostone pereitą su- vis dar sunku gauti.
kos; moterys ir vaikai pra-;ges.
Toks buvo pasikalbėji daro nepaprastai stipri.
batą trokas atsimušė į gyve
dėjo klykti. Buvo užgauta “Šita filmą išgiria Staliną mas.
Gyv. 811»
Tel. 28624
y -7
Drg. Tamulionis sako, namąjį namą ir įlaužė sieną.
daug visai nekaltų žmonių, net už pasirašymą su Hitle
V. Gegužis kad kitų popierų atkarpos
DrJoseph A.Gaidis
. . '
. . riu sutarties prieš Angliją ir
dirbtuvėje būna verčiamos
Laivo kapitonas *iePe Francuziją, kuomet šitų
Radijo programa.
OPTOMETRISTAS
Automobilis parsiduoda
Valandos: 9 iki 12
i
tam
tikras
mašina?
ir
maLietuvių
Radijo
Korporašvilpti pavojų. Tuoj pribuvo dv-iejų valstybių diplomatai
nno 2 iki B,
už $75.
lamos is naujo; bet sitos po- cijos programa duodama iš
policijos laivas ir du pakias- Maskvoje
juo dervnno 7 iki B.
oje vedė
veae su
su juo
Seredom 9 iki 11
WORL stoties, 950 kilocikChevrolet
cuope
su
nuleipieros
atmatų
mašinos
nega
čiu, . sargybos
laivai,
kurie
, - k- . ,
1 • įbas. norėdami įtraukti Stair snsitara*.
seke pankui Nanta-keto lai- ;jįn^ j aiįjantu sąjungą prieš džiamu viršumi, nauji taje- li sumalti; jas tenka sausa- jju
AKIU DAKTARAS
rai, šildytuvas, geras inži- deginti, nes kitaip sunaikin
Kai nacjų
*ą iki pat prieplaukos. ,Kai.
magina/’
ištaiso defektuotas akis ir tinka
Sekantį sekmadienį, lie
mu laiku augrąžinn šviesų. Išegnas.
parsiduoda
už
S75.
nes
ti
jų
negalima,
Nanta?ket laivas sustojo ir; Nežiūrint visu šitų argupos 11 dieną, nuo 9:30 iki
zaminaoju ir priskiriu akinius.
nuleido pneplaukon tilteli. mentu ir fakt majOras at- savininkas yra šaukiamas
10:30 iš ryto programa bus
114 Summer Street,
Buvo svečias iš New
museikų jau lauke policija. ?i<akė‘ šitą Maskvos propa. armijon. Platesnių žinių
tokia:
LAHRENCE, MASS.
Britaino.
kurią1 buvo duota_zinia pei-gan(|os fįjmą uždrausti. To- galima gauti “Keleivio” J
1. Bill Raulis trijo iš
įadiją. Ji tueme o chunga- ^ėl Bostono piliečiai pradė- ofise.
Pereitą sąvaitę iš Nevv Brightono.
TeL ŠOU 280*
nus, kuriuos laivo tamauto- jQ pįkietuoti teatrus, kur si
---- 7—----Britaino. Conn., buvo atva- 2. Daininkas Ignas KubiSvelnys uždaro kepyklą žiavę< į South Bostoną drg. liūnas iš Dorchesterio.
jai nurodė. Is viso mušeikų ta propaganda vra rodoma.,
DAKTARAS
A. J. NAMAKSY
buvę j, bet dviem pavy’koPolicija keliaų pikietininvasarai.
Charles Kasparas. Jis atvy- 3. Pasaka apie “MagduJ. L. Pasakantis
pabegtr. Suimtieji piktada- kų areštav0. Tarp 5uimtujų
Gasparas Švelnys nutarė ko čia aplankyti savo švo- tę.”
414 W. BROADWAY
riai buvo gerokai apkulti ir ^]a unJtarijonų kunigas Bo- pasiimti atostogas ir uždą- gėrį Volungevičių ir pusse- Prašom parašyti atvirutėj
OPTOMETRISTAS
SOUTH
BOSTON. MASS.
sukruvinti. V ienas laivo taiSocialistų Partijos sekre- lyti vasarai savo kepyklos serę Nevulienę. Ta pačia savo įspūdžius ir prisiųsti
Ofiso valandos:
Office Tel. So Boston 0948
n aut ojas taipg
aipgftsunkiai su- torįaus žmona Ruth Penley biznį, kuris randasi po nu- proga svečias aplanke ir šiuo adresu: W0RL, LithNuo 9 ryto iki 7 vakare.
Res.
37 ORIOLE STREET
žeistas; chuliganai jam kė ir keliatas kitų inteligentų. menu 163 I .-treet, South “Keleivio’’ įstaigą. Jis skai- uanian Program. 216 TreSercdomis:
West Roxbury, Mass.
Nuo 9 ryto ild 12 dien*.
de pramušė galvą.
Bostone. Apie Augusto pa- to “Keleivį" jau per ilgus mont st., Boston. Mass.
TeL Tarkway 1233-W
Tūkstančiai žmonių ant
447 BR0ADWAY,
baigą žada .vėl ją atidaryti, metus.
S. Minkus.
Y. M. C. A. namuose, prie
byčių.
SO. BOSTON, MASS.
Huntington avė., pereitą su
Policijos apskaičiavimu,
batą persišovė tūlas Bernar pereitą nedėldienį Revere
DR. G. L. KILLORY
dų 17 metų amžiaus jaunuo byčiuose buvo 60,000 žmo
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
lis. Revolveris buvo pavog nių, o Nantasket maudynė
BOSTON. Telef. Fafayette 2371
tas iš policijos.
se 40.000. Hamptono paįuiy
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
--------------svieto buvo apie 100,000.
IR NERVŲ LIGŲ.
Aimijo= vadovybė vėl Nor< gazolinas suvaržytas ir
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
įspėjo publiką, kad važiuo- nebūtinas važinėjimas ūž
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
dami ant byčiu žmonės nesi- draustas, vistiek žmonės
^oooooooooooosooeeeooooee,
vežtų fotografinių aparatų, ‘randa būdų byčius pasiekti.
S. BARASEVIČIUS
l-
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Real

Subatos Lenktynės

AA9

9ONDS

Estate

&

o«d

J

S'AVPS

Insurance

IR SŪNUS
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

HANNAH DUSTIN
HAND1CAP

Pridėta $10,000

BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.
254

W.

Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2393
Sur.aus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2527

Daily Double
Baigias 2:lą

VĖLIAI PRASIDEDA
1 Reisas 2:30
8 Reisas 6:00

SUFFOiK D0WNS
I

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to
limas vieta*.

Saugi priežiūra, kaina pricias
22G BROADV.'AY,

SO. BO37CI7, MOS.
TeL SOUth Bactcn 4C13

f

