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Rooseveltas Tariasi
su ChurchiUu.

SICILIJA JAU
UŽIMTA.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

METAI XXXVIII

Amerikiečiai Užėmė
Naują Salą.

Alijantų Oro Ofensyva
Amerikos Miestai Ruošiasi
Anglijos premjeras YVins- Didžiosios mūsiškių anuo
Šį utarninką iš Pacifiko
Churchill vėl Ameriko tos jau bombarduoja Italiją. fronto atėjo reikšmingų ži
Dujų Atakai Iš Oro
Prieš Fašistus Didėja ton
je. Jis atskrido pereitą sąnių. Amerikos spėkos pada
Šį utarninką Berlyno ra

•
------------ —
vaitę i Kanadą ir jau turėjo dįjas prisipažino, kad vokie- rė didelį šuolį ir užėmė
karo tikslams 3 dienų pasitarimą su musų ^ių armija jau pasitraukė i Vella-Levella salą Solomo- BOSTONE DAROMI TAM - mais, kurie apsaugoja žmo-

ROMA APSKELBTA KAIP nių apsaugų,
“ATVIRAS MIESTAS.”
visai netarnauja, nuo užpuolimų neagma ir todėl
Jankiai bombarduoja prie
nevalia jį bombarduoti. Tai
šo pozicijas Austrijoj ir
gi italai nori, kad ir jų RoFrancuzijoj.

gaus kūną nuo visokių dujų
TIKRI PRATIMAI.
prezidentu Rooseveltu Hyde Sicilijos. jį persikėlusi su vi- no , salyne,. palikdami užpaParke. N. Y. Po tos konfe- sais savo ginklais Italijon.
dvi Japonų užimtas sa Public Safety Komitetas iš viršaus, o kad dujos nepa
tektų į plaučius, ant galvų
įencijos p. Rooseveltas su- get vargiai ji galėjo kiek ^as-.
„ .
duoda pilieččiams nurody buna uždedamos tam tikros
gryzo į VVashingtoną, o p. ginklų su savim pasiimti
šltas ZY^ parodo, kad
mų, kaip gelbėtis, jeigu
kaukės.
j mos aliantai nebombarduo- Churchill išvyko Į Kanadą. nes alijantų ugnis juos nuo- mūsiškiai jau keičia savo
priešas
paleistų nuodų.
Boston Committee on PuAlijantų oro ofensyva! tų. Bet vargiai alijantai to-! Bet jiedviejų pasitarimai jatos naįkino iš oro. nuo ju- strategiją pietų Pacifiko saBoston
Civilian
Defense^lic
Safety pataria pilie-'
prieš fašistų “Ašį” plinta ir i kią išimtį Romai pripažins, bus tęsiami toliau* Tose koii- nų ir sausžemio.
lose. Iki šiol jie atakavo iš
didėja. Pereitą sąvaitę Ame- • gerai žinodami, kad tenai fęrencijose dalyvauja ir karo
Fašistai turėjo Sicilijoj “į5 vl?ni*
P.° kl,to?i ° fuošiasi galimai dujų ata- čiams prisilaikyti šių taisykjau
aplenkia
kelias" kai,
jeigu miestas kartais lių, jeigu priešo orlaiviai pjĮrikos bombanešiai pasiekė randasi karo orlaivių aero ekspertai, bet ką jie svarsto. dideU
žk
alijantai dabar
k
jau ir Austriją, kur jie su dromai ir kad per Romą ei suprantama, negali būt vie- rrroitai? X
.r Š5a«
.
-unoiVinn
*unaiRino-jas.
Dau-;salas
... , ir užima naujas pozici- butų užpultas iš oro. Dujų leistų į miestą nuodingų diibombardavo Wiener Neu- na beveik visi geležinkeliai. šai skelbiama. Gal jie daro gieitai
'•
n
’
jas
toli priešaky. Šitaip žy- nuodams
dekontaminuoti jų:
kaip 100,000 v OKietlŲ
vra lavinami aarcrai
1
žinoma,
Japonija
yra
lavinami
sargai. RortoBosto1. Daugumas karo dujų
stadtą, 30 mylių nuo buvu- kuriais vokiečiai palaiko su P1““8. E=??rS ‘nvazSai’ giau
hTalTsicilijoj buvo p^imu Sėjant
sios Austrijos sostinės, šį sisiekimą su savo armija kai dabar Sicilija jau uznn- nelais*ėn Afrikoje alijan- bus Pasiek daug greičiau no Public Safety komitetas laikosi prie žemės, nes jos
dabar lavina tam tikslui sunkesnės už orą. Kad išeiti
panedėlį, dienos laiku. Ame- Pietų Italijoj. Amerikos lai- ta, o gal svarsto kiap organi1,300 sargų. Viešųjų Darbų iš dujų ploto, eik prieš veją;
likos bombanešiai suardė kiaščiai ir radijo komenta-;ZUoti aparatą Italijai ir Vo-talJj"X” ^uluPneS^n”i
Ru<tfli
Taiko
i Departamento
Francuzijoj 6 nacių oro ba- toriai reikalauja, kad Roma kietijai tvarkyti, kai jos bus Z^Tkebs mėS«dusWi,m '
D •
i
1
jarduose prie arba užsidaryk namuose.
Albany streeto anądien bu- 2. Dujos ėda akis, nošį,
zes. jų tarpe ir Le Bourget butų kombarduojama. nes užimtos. Spauda spėja, kad . JJ * fr nt oinanta' urmai I
BrUUlską.
Aerodromą šalia Paryžiaus, ji niekuo nesiskiria nuo kitų po šitos konferencijos Ame- ??
?
nemažiau * kain
Vėliausios žinios iš Mask- vo daromi dujų dekoitfami- plaučius ir odą, bet jos nekur 1927 metais Lindber- Italijos miestų. Jeigu Romą rikos ir Anglijos užsienio . OnO
ir
i vos sako, kad rusų armija nacijos pratimai.
bus pavojingos, jeigu užsighas nusileido pirmu kanu palikti, tai Hitleris galėtų departamentų atstovai vyks
’,-t - -J*.
pradėjo veržtis Briansko
Duto
dekontaminacija laikysi šaltai ir tuojau išeisi
perskridęs Atlantą. Nacių paskelbti ir Berlyną “atviru j Maskvą ir mėgins susitarti į A - /i-’; kryptimi. Apie Charkovą reiškia nuodų pašalinimą is iš dujomis apkrėsto ploto,
kontroliuojama Paryžiaus miestu.”
Į su Sovietų valdžia, kuri iki g
• P .--/taipgi eina piktos kovos, paleistų dujų
_ Kareivis negali iš savo vięradijo stotis paskelbė, kad Nacių propagandos mini- šiol vis nelimpa prie dėme- . .-„oLi:,-/
" *
Brianskas ir Charkovas vra dei ivyktų dujų ataka, si- tos pasitraukti, todėl jis pri• Goebbels
• jau
■
‘
*to
---------------*-------“
~dujakaukę;
—i-.itParyžiaus apylinkėj nuo steris
pravvii-1 kratiniu valstybių bloko,
” du stiprus punktai, kuriais
sargų pareiga
yra' tuojau
valo
užsidėti

laiviai įvarė Y okietijos na- ros punktą? Sicilijoj. Dabar
miestą, šitas sunkiosios pra- jeigu negalės, tai naciams ciams tiek baimės, kad jų sunkioji mūsiškių artilerija VOKIETIJOJ VAIKAI zinę su tikrais karo gazais prastu .skalbiamuoju muilu
mene? centras buvo bom-; kaput. Ir tikrai taip bus.
DIRBA LAUKŲ DARBUS ir išmokinti laboratorijos ir vandeniu.
yaĮdžįa nrariėin kraustytis ig
imi
JLai
barduojamas iš eiles iau Uir.
•—■----------iš. Berlyno į buvusią Austri- ftalijbš
'pie-Nacių
valdžia
Vokietijoj
įvyktų
oro
ataka
su
nuodinneikit laukan; geriau užlipčią nattt:
BOMBOS* KRINTA AP
jos sostinę. Berno radijas tinis Italijos galas esą- mu - liepe uždaryti visas P^yk- gomjs dujomis, šitų eksper- kit į antrą ar trečią aukštu
Per šiuos veiksmus musišLINK ROMĄ.
praneša, kad kai kurios į- siškių armotu
• -i-ugny.
v j t "• .dV*1" ^^ų darbų sezoną. tų pareiga butų visų pirma ir uždarinėkit langus. Nėikiai numušė 39 priešo oriaišį panedėlį anglų bomba- staigos jau persikraustė į
Y įsa taireiškia kad fasiz-( kad mokiniai galėtų eiti pažinti dujų rūšį ir paskui kit į skiepą, nes dujos susivius, paty? prarasdami tik nėšiai bombardavo strategi- Vieną.
mui galasjau nebetoli. Ar-dirbti laukų darbų. Prade- pri^ikyti būdą tas dujas de- renka į žemesnes vietas,
20 lėktuvų.
nius punktus aplink Romą.
didele demokratijos dant nuo 10 metų amžiaus, kontaminuoti, kitaip pašaItalijos fašistai nusigandę Bracciano ežere, apie 12 AFL PRIEŠINAS KINIE- tmasi
5. Tūlo? dujos buna skleivisi vaikai turi eiti dirbti.
jėgų pergalė!
kius, padaryti jas nepavo- džiamos kaip aliejuoti lasai,
bombų jau paskelbė Romą mylių nuo Romos, buvo apC:IŲJ ĮSILEIDIMUI.
žmonių
kurie degina
degina odą
odą ir
ir iššoka
iššoka
-atviru miestu.” Pagal tarp- šaudyti karo hidroplanai, o
Radanei
Kimia dabar Atfn
M
d
T AIKYTIV jingomis S'"
”'."'1 gyvybei.
V
kurie
tautini Įstatymą, “atviras Viterbo miestely, apie 40 ikIaueog
ie Jjunetiniii
K<’1 MASKVA AUKElį 1AIKI IIS Tam tikslui tie ekspertai
lfe Jeigu jums pasitaimiestas” neturi jokių kaii- mylių
Romos, buvo su-S...-.
su Tautų, —
rnvlii. nuo
n„n Romos
-AL
* kariau
, ^5
VOKIETIJA?
aPruPmtl le'kalmgais kyty būti lauke, nežiūrėkit
kurios
išvien
pleškinta gelžkelio stotis.
-----------aparatais.
.
. aukštvm. Jei neturėtumėt
ja prieš trylipį agresorių
Karo
dujų
yra
vis<
NACIAI SUŠAUDĖ NOR
Šitokią kalbą per Mask- ...
....
... nosinė>. tai nusiplėškit gabloką, tai Amerikoje kilo su ‘Laisvos Vokiečių Tautos
SICILIJOS INVAZIJOJ
VEGIJOS POLICIJOS
„
vos
radiją
pasakė
kareivis
}
nos
/
to
P
zmusa
žmogų
tik
|)aj^ marškinių ar pamušalo
Komiteto
”
atsišaukimas
manymas nuimti draudimą
VIRŠININKĄ.
DALYVAVO 3,000 LAIVŲ nuo kiniečių imigracijos.
Jakob Eschbom, gimęs Hei- tada, kai žmogus kvepuoda- jr nusausinkit lašus nuo
iš Kremliaus.
au
.
?traaklp
I plaučius; o(jOs; nešluostykit, bet spauIš Stokholmo pranešama, Prezidentas Rooseveltas Bet Amerikos Darbo Fede- “Laisvos Y’okietijos Tau- descheime prie Reino, kuris
kad Norvegijoj naciai su savo kalboj anądien pirmu racija pasisakė prieš šitą su- tos ^Komitetas,” kuris yra ^kosi esąs teologijos stunyįP^t, "e^uostyšaudė civilinės policijos vir kartu pranešė Amerikos vi manymą. Mat. kiniečiai yra susidaręs Stalino užpeČkv, dentas ir Jėzaus Širdie* . . vejj.ja Kiekviena duiu
lplatina nuodu.. Ia
šininką, Gunnarą Eilifseną. suomenei, kad Sicilijos eks pigus.darbininkai ir gali pa- dabar leidžia į Vokietijos
i narys betkuns
skui kuo
kuo greičiausia
greičiausia muku
gaukit:
r
J srui
kuris nenorėjęs klausyti jų pedicijoj dalyvavo 3.000 kenkti Amerikos darbinin- žmones atsišaukimus, patai- ^tikrųjų yra vokiečių komu- ma.
_
,
.
.
.
muilo
ir
nusiprauskit
su
vanpatvarkymų.
Bijodamiesi laivų, kurie per vieną naktį kams, kurie turi išsikovoję kaudamas į jų religinius nistas.
Bostono
dujų
sargai
jau
d
en
i
u
;
b
e
t
eidami
į
namą
norvegų sukilimo, naciai iškėlė ton salon 160,000 ka dideles algas.
jausmus, sako “Christian
Štai jo žodžiai:
aprūpinti tam tikrais košt'u- viršutines drapana? nusiimtuoj apskelbė Norvegijoj reivių armiją ir galybę tan
Seience Monitoro” korės- “Mes norim laisvos ir vie-i
Wt. i meskit išmatų bačkon
karo stovį, areštavo buvu kų, anuotų ir kitokių karo
JAUNAS LIETUVIS
pondentas iš \Yashingtono. ningos Y’okietijos, kur žydės BILIUS TĖVŲ T
ĖMIMUI
jr uždenkit. Ant pat galo
sius Norvegijos armijos ka pabūklų.
JAPONŲ NELAISVĖJ.
Tas komitetą? susideda iš kultūra ir gerbūvis, teisinUŽDRAUSTI.
nuplaukit
odą vandeniu,
rininkus ir išgabeno juos
Musų skaitytojas, Stasys vokiečių komunistų ir. su- gas darbas ir tvarka. Mes
Vokietijon kaip karo belais NENORI IMIGRACIJOS Skabickis iš Honesdale. Pa., prantama. veikia Kremliaus norim sąžinės ir tikybos lais- Kongresmanas May, Ko- įdėję baking sodės arba pė- Washingtono
-----------,
.
jį
vie£ia vės, grąžinimo savininkams mpe,to karo reikalams pu- ioxideo.
PALENGVINIMO.
gavo iš
prane- vadovaujamas.
Jiee kkviečia
viu?.
Ispanijos Karo Veteranų Šimą, kad jo sunus, Povilas Y’okietijos žmoneg sukilti, privatinės nuosavybės ir at-rnŲ11P.
Pl aue!^e spaudai,
M
BRITŲ KABINETAS PO konvencija Bostone priėmė Skabickis, yra patekęs japo- nuversti Hitlerio valdžią, ir statymo visų teisių, kurios
14 d., kaip tik su*i- SUGAVO JAUNĄ ŽMOG
SĖDŽIAUJA BE PER
rezoliuciją, kurioj Kongre nų nelaisvėn. Šiomis dieno- tuojau daryti taiką su Sovie- buvo Vokietijos žmonėms Tm.? Kongresas, jis tuojau
ZUL>Į.
TRAUKOS.
sas prašomas palaikyti imi mis tėvą? parašė jam laišką tų Rusija,* nepaisant Angli- išplėštos.
jnesiąs bilių, kad butų uz- Pereitą subatą Massachu
gracijos
suvaržymą
ir
po
per
Amerikos
Raudonąjį
jos
ir
Ameriko?
valdžių,
ku“
Suprasdami
kad
tiems
drausta jmti armijon vaikų setts valstijoj buvo sugautas
Londono dienraščiai rašo,
Kryžių.
kad Anglijos karo kabinetas karo
posėdžiauja be pertraukos pyęRTIZANAI NAIKINA
ITALIJA SIUNČIA BE__
ir kad tarp kabineto ir premiAVijq
iero Churchillo, kuri? dabar
...
-n ’
i
LAIS VIUS VOKIETIJON. Maskvos radijo pranešime. Komitetą
ir norėjo atvažiuoti į'
landas! Kanadoj, nuolatos', Š"1'08
Balkanų sako,
Alijantų valdžios įspėjo kuris buvęs nudistas Wash- J1?3 draugai, fronto
-------; karei- Jungtinių Valstijų ginkluomi tu bili
D
vlai ir žmonės namie, siekti to jS
bostoną pas ^vo merginą,
palaikomas kontaktas tele- 'kad Jug^JOS partizanai Italiją, kad ji liautųsi siun- ingtone.
ardo
ne
tiktai
susisiekimo
tusi
Vokietijon
karo
belaisApie
to
“
Laisvos
Y
’
okiešito
tikslo:
lai
gyvuoja
taika,
10.000,000
riba.
Greitai važiuodamas jis tą
fonu.
j kelius, bet naikina ir javus
-------------automobilį
sudaužė ir pasivius, nes kitaip jai bus užde- čių Tautos Komiteto” suda- teisingumas ir laisvė laisvoj,
'
laukuose,
kad
jais
negalėtų
BRAZILIJA
DUOSIANTI
slėpė farmerio daržinėn, kur
LAISVIEJI FRANCUZAI
tos labai sunkios taikos iš- rymą Maskvoje buvo jau suvienytoj Vokietijoj. ’
pasinaudoti okupantai.
KAREIVIŲ.
išbuvo 2 paras. Pagaliau
AREŠTUOJA VICHY
lygos.
_ pranešta Maskvos bolševiku Taigi išrodo, kad šito koNINKUS.
-------------organe “Pravdoj” ir Ameri*- munisto lupomi? Yokietija Gen. Enrico Dutra. Brazi- tiek išalko. kad nuėjo pas
PABĖGO 40 VOKIEČIŲ
Francuzijos Išlaisvinimo
IR BUDAPEŠTAS BUSIĄS kos bolševiku oi
KARININKŲ.
Komitetą? jau ruošia bylą
Afrikoj .pabėgo 40 vokie- “ATVIRAS MIESTAS.” ly Worken. I
riems franeuzams, kune tal-.^iu karininku, kuriuos ali- Maskvos radijas praneša, vieninteli? to komiteto
kininkavo Vichy valdžiai. jantai buvo paėmę nelais kad Vengrijos fašistai ruo- las yra prikalbinti Vokietiją, DIVIZIJOS IŠKĖLIMAS planuojanti duoti alijantų žmogžudys bėga iš Maine'o
i Bostoną, todėl pašaukė po
KAINAVO TIK 6 GY talkai kareiviu.
Vichyninkai jau areštuoja vėn. Jie pasiekė jau Ispani šiasi ir savo sostinę Buda- kad ji darytų su Rusija tailiciją
ir pabėgėlis buvo su
VYBES.
—
mi.
peštą apskelbti “atviru mie- ką, nepaisydama prezidento
ją ir vyksta į Madridą.
STREIKO
SUSTOJO imtas. Dabar jį išveže atgal
stu.” kaip italai apskelbė Roosevelto
ir premjero Šiomis dienomis Ameri---- D£L
pi ipna
niRRTi jvf
į Maine'ą
SUOMIJOJ LAUKIAMA PRAŠoTaLEISTI MAI
Romą, kad ahjantų orlaiviai Churchillo, kurie reikalauja kon sugryžo vice-admirolas
rLILNU uikbiuve.
NERIUS IŠ ARMIJOS.
TAIKOS.
jo nebombarduotų. Fašistai, besąlyginio Vokietijos pasi- Kirk, kuris savo laivų ugni- Buffalo. N. Y.—Pereitą
h
Iš Helsinkio ateina žinių,
Vidaus reikalų departa matyt, jau užmiršo, kad davimo ir bausmės karo kri- mi atidarė Amerikos arini- sąvaitę čia sustojo Republic GUMOS KR1ZIS PERĖJO.
Gotdvear
Tire
&
Rubber
jai kelią Sicilijon, sako. kad Steel korporacijos pliene
.
kad ienai pradėta plačiai mento sekretorius Ickes pra graikai buvo apskelbę Ate- minalistams.
kalbėti apie taiką. Suomi šo. kad iš armijos butų pa nu? atvirti miestu ir visai jo Tas “laisva/ komitetą* jo laivai iškėlė visą diviziją dirbtuve, nes sustreikavo kompa.m s pirmininkas sajos žmonės to karo nenorėjo leisti maineriai, nes kitaip negyne, tačiau Hitlerio ir siūlo vokiečiai-m ‘pilną są kareivių. ir per visa* šitas 2,OOP darbininkų. Streikas ko, k u ? * guma jau nėra
ir nenori bei užpulti turėjo kraštui gali pritrukti kuro Mussolinio orlaiviai ji su- žinės laisvę laisvoj n suvie operacijas žuvo tik 6 juri esąs neautorizilotas ir nele- bėdos. Joe» pagaminama gabombardavo.
nvtnj Vokieti pu
mnkm Sužeistu hm e 7/
italus
ateinančia žiemą,
gintis,
____ t J

nn ehemičikii budo
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Keturi socialdemokratai dėl to DA VIENA JAPONŲ SVBMA.
iš Tarybos išėjo.
Ri\A SUNAIKINTA.
“Tarybos delegacija, kurion I
jnėjo A. Smetona, prof. A.
Voldemaras, pralotas Olšaus
kas, kun. Petrulis, M. Yčas,
nuvyko j Freiburgą pranešti
Urachui apie jo išrinkimą. Ka
ralius ir jo gausi šeima, su
džiaugsmu priėmė delegaciją
ir atvežtą žinią apie išrinki
mą.”

Win$ton Churchill Kanadoje

MASKVA ŽADA LAISVĘ NE LIETUVAI, O VIEN
KARO KRIMINALISTIK RUSIJAI.

komunistai MassaAmerika ir Anglija pa- chusetts valstijoj rinko piniskelbė, kad karo kriminalia gus neva karo ambuliantai turės būt nubausti; Mas- sams pirkti, tai jie melavo
kvos “Pravda" gi paskelbė žmonėms, kad tuos ambu“manifestą.” žadėdama H it- Hansus jie aukosią Amerilerio gengsteriams laisvę, kos Raudonajam Kryžiui ir
jeigu jie prisidės prie komu- Lietuvai.
nistų.
Lietuviai visuomet karštai
Šitą “manifestą
pasira- lemia Amerikos Raudonaji
šė 33 vokiečių komunistai, iš Kryžių ir Lietuvą, todėl ir
kuiių dabar Stalinas sudarė dabar' aukų nesigailėjo, o
“Laisvų Vokiečių Koniite- juo labiau, kad komunistų
tą ’ Maskvoje. Kadangi tas vardas šitame vajuje buvo
“komitetas” yra Stalino pa gudriai paslėpta-,
daras, tai savaimi supranta
tuo ^udu komunistai su
ma, kad ir to “komiteto is- linko apie $7JOO VieRą
leistas manifestas vra Sta- ambuliansą iš tos sumos jie
mo arba jo agentų suformu- nupirko Amerikos Raudoluotas. Irstai ką jis siūlo V o- najam Kryžiui, nes kitaip
kietno? gyventojams:. nu- negaiėjo, o visus likusius piverskit Hitleq ir darykit tai- nįgUS atidavė Rusijon val
TAMS.

ką su Sovietu Sąjunga!

džios agentuL

Jeigu vokiečiai tatai padarys ir prisidės prie "Lais;
vos \ okietijos judėjimo,
kas reiškia, žinoma, prie
\ okietijos komunistų judejimo tai sitas Maskvos paskelbtas manifestas užtiknna visiems Hitlerio gengslenams laisvę. Girdi:
'

“Keleivyje” buvo jau ra,yla? kad Lietuva negavo iš
tų aukų nei cento, ir tą musų
pasakymą patvirtina komu
njstų telegrama Kalininui,
kuiią “Lajsvė” išspausdino
iučio 7 d laidoj Štai
•
J°«,unn^-

“...tuo pačiu laiku tatai reikš
amnestiją visiems Hitlerio ša
lininkams. kurie prisidės prie
Laisvos Vokietijos judėjimo...”

"M. Kalinin.
President of USSR.
Moscow, Russia.
July 15, 1943
"Some time ago, Lithua
nians of Massachusetts formed a Committee for the purpose of helping the Soviet Red
Army with all possible means.
As a result of this, we have
purchased two Mobile X-Ray
units to be donated to the heroic Army hospitals of the So
viet Union... We send our
warmest congratulations to
our Allv. the Soviet Union,
and we promise in the future
to extend our further gifts
and donations to the support

Rugpiučio 18 d., 1943.

Taigi pasirodo, kad kara-i
liaus Lietuvai daugiausia
norėjo Smetona su kunigais,
o daugiam ia tam buvo prie
šingi sccialdemokiatai.
SVARBŲS AMERIKOS
LIETUVIU KONFEREN
CIJAI UŽDAVINIAI.

Pereitą sąvaitę Kanadon atskrido su savo šeimyna Anglijos premjeras Winstcn Chur
chill. Čia jis parodytas kalbanties su Kanados premjeru Mackenzie Kingu (su plika gal
va). Iš kairės juokiasi ponia Churchill. o iš dešinės pusės militarinėj uniformoj šonu sto
vi p-lė Mary Churchill. Anglijos premjeras atskrido čia karo pasitarimams. Jis turės sva«bią kcnferenciją su prezidentu Rooseveku. Rusai nėra i tą konferenciją kviečiami.
mų ir pasiuntė ji i Chunkingą.
nių
kur jisai buvo nuo 1936 iki
1939 m. Sovietų Militarinės
Misijos
galva. Dabartiniame
Mis
kare _gen. Vlasov .pasižymėjo
. _
ir tapo apdovanotas Lenino
ordinu ir Raudonosios Vėliavos ordinu, t. y. aukščiausiomis sovietų dekoracijomis. Jo
komandoje buvo Volkovo frontas. iki jisai pateko i nelaisve

menė. Anądien buvusioj Amerikos Darbo Federacijos
konvencijoj Massachu-etts
valstijoj buvo išreikšta baimė. kad Amerikos darbininkams dar “gali tekti prieš
Rusiją lfari*ą|ti.”
,

ANTANAS SMETONA
APIE FAŠIZMĄ.
.

••

Amerikos Lietuvių Kon
ferencija,
kuri susirinks
Pitt burghe įugsėjo 2 dieną,
posėdžiaus iš viso tik poią
dienų, o darbo turės labai
daug. Iš kalno yra numatyta Kaž-kur Pacifiko vandenyne
šitokia darbų programa:
šis Amerikos jurininkas piešia

_
.. ... . .
ant savo laivo kamino Japonijos
1. Pareikšti vieninga
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sų laivas pajuto ja do vandeniu
Lta?.vmas daibininkam? yra ,besalvgia
priešo pasidavimo.
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ir iššovė keliolika gilumos bomtok^a ?un.M buože, kad pre2.
Apsvarstyti
veikimo
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bu, kurios sprogdamos išmėtė
zlĮ^Rtas Rooseveltas atsi- dus,
kad , butu pasiekti \ aka- submarina viršun. Tuomet
r
mupasirašyti, tačiau rų demokratijų taikos tikslai,
sų
laivas
paleido
keliatą
šūvių
-vongresa? pi leme jį įsnau
jo, paversdamas ji Įstatymu kurie yra išreikšti Atlanto niš kanuoliu ir sudaužyta su’očarteryje ir \Vashingtono De....
be prezidento parašo.
a
marina nugarmėjo juros dug,.........
......
klaracijoje, ypatingai kiek jie
.
nI1.
I z šita reakcini iQtatvma , . •
nan. V įsas darbas buvo alliktas
,
.
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.
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.y,
liečia
mažųjų
tautu
ateiti.
uihininL-oi turi
tvnn ‘“‘nodoLr/M
\
i 25 minutes.
daibininkai
padėkotiv
3. Apsvarstyti, kuo Ameri
sako “Steel La- kos lietuviai gali prisidėti prie
Į)Or ”
Lietuvos išvadavimo iš nacių PO KARO AUTOMOBI
pa*s Lewis organas, “Uni- jungo ir jos atstatymo, kaipo
LIAI EISIĄ RADARO
^ed Mine Workers’ Jour- nepriklausomos. demokrati
SPINDULIŲ VA
na}/’ pripažįsta, kad anglia- niais pagrindais susitvėrusios
ROMI.
kasių streikas yra sabotažas respublikos, jos istoriniai-etno-

..

.. .

. . , ..

Amenkos lietuvių tarpe yra
■'Hitleriui buvo nemenka* amonių, 301 > labai maZal,
laimikis, gavus toki žymų soP1 sispMV tvirtina,
vietų generolą sau uz taikiniu- kaci .
buvęs u ne
‘'Naujienos” todėl teisin
ką. Gen. Vlasov važinėja po s^s
fasistas, o tik šiaip
gai pastegi, kad—
miestus ir kaimus nacių oku- sau tautos vadas.
Anądien “Keleivy” buvo
puotoje
SSSR teritorijoje ir
“Naujienos’’ parodo iš- prieš karą. Šių metų liepos grafjnės€ ribose
“Čia aiškiai žadama amnes
ragina žmones gintis nuo Sta- traukomi? iš paties Smeto- 1 d. laidoje jis rašo:
4. Lietuvos tremtinių šelpi- ,as^ apie Retiną elekt
lino.
žadėdamas
jiems
‘
žemę
nos
raštų,
kad
tie
žmonės
“Anglija ir Amerika yra pa“Mes kariaujame. Ir mes rai reikalai ir materialinės pa- kinkos srity išradimą—rair laisvę’ (toks kitąsyk buvo nežino, ką jie tauzija. Štai turim karą laimėti. Bet netu galbos organizavimas karo nu- darį Radaras Y™ radijo
siryžusios traukti tieson ir nu
Rusijos social-revoliuciomerių ištrauka iš knygos ‘Tasaky rint pakankamai anglių karo alintai Lietuvai.
spindulys kuns dabar vaibausti ‘karo kriminalistus’ na
sukis).
”
ta-Parašyta,
”
kur
surinkti
cius ir fašistus... O Maskva
nelaimėsi. Amerikos maineriai
o. organizaciniai reikalai: Jojamas karo tikslams. Jo
--------------patys “gudriausi” Smetonos streikuot nenori. Jie nenori (a) ALT skyriai kolonijose: Pagalba galima nakties laiskelbia vokiečių komunistų
APIE TUOS “LĄISVUO- straipsniai ir jo kalbos. Vie- trukdyti karą.
lupomis visai ką kita. Ji sako.
draugijos ir pavieniai; (b) !ėpatirt*, kad artanaa prie
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”
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vietoj
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klausimas:
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so
orlaiviai
arba jūrių laivai,
kad užtenka bet kuriam naciu
prieš
demokratiją
šitokiai?
Čia
pasakyta
labai
aisbanditui 'atsižadėti Hitlerio’ ir
formacijos’organizhvimas dd) . J?a?ai jaunas AmenKoš
“Keleivy” jau buvo rašy- argumentais: ”
kiai. kad maineriu streikas sentikiai su kitu tautu grupė-1 ln2‘nle™.? Hal,VeY Flr?sl0pareikšti solidarumą su Mask
ta, kad Rusijoj pradėjo rėkdoktrinai iŠ, y™ karo trukdymas. O vis
'
i ne pranašauja, kad po karo
vos ‘laisvais vokiečiais’—ir ji
kaz-koks
v.,
.
T
of
your
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“
laisvudirbusia
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d^okratfeka*
’
vaidėl
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Lewis
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automobiliai bus operuojasai gaus amnestiją.
Be to, daug sumanymų iš- mi radaro spinduliu. Jau daToliau telegrama sušunvokiečių komitetas kuf
suduotas skau- ang,!1 kasyklas net trfekar
“Nežiūrint. kiek kriminaliatoks
nacis
atlika:
“
Long
live
the
Soviet
skalauja
demokratines
dug
SIrug
j
3
faire
tu?
ta
*
dar
ė
gerai
žinokils
pačioj konferencijoj, bar esą daromi tam tikri
kų darbų yra
ka: “Long ______ _ _ ___ .......
priėjo'
damas
’
kad
Kongresan
yra
Todėl
yra geistina, kad de- aparatai. Važiuotojui reikės
kęs. kiek žydų jisai yra užmu- Union,” ir pasirašo: “Prof. »okietijos atstatymo ir net laissez passer dėsnis
ineštas bilius prieš streikus, legatai atvažiuodami i "Pirts- tik nustatyti savo aparatą
šęs, kiek lenkų, čekų arba B. F. Kubilius.”
įeligijos laisvės kunigam*
anarkiją.”,
spindulio—ir
francuzu jisai yra iki mirties
Ar ta telegrama
buvo gr^1Rlmo“...Krizės kaltininkė yra po Taigi dėl jo žlibos politikos burghą butų jau iškalno su ant radaro
šiandien
streikai
yra
užpaduota
čia
dienotvarke
suelektronų
bangos
nuveš jį
nukankinęs, kiek svetimo tur- Maskvon išsiųsta, ar ne. mes
Visiems aišku, kad tai yra litika.
,
a- . • ,
“Italija Pirma suprato šią draustl vl£o’ kar0 pramonėj sipažinę ir galėtų nuosakiau kur reikia.
to jisai yra prisivogęs ir prisi- nežinom. Bet tai ir nesvar- Maskvos propaganda; bet
keliamus klausimus svars--------------plėšęs,—jo visi nusidėjimai Hu. Alums svarbu yra tai,
visiems aišku, kodėl Mas- tiesą, pirma kritiškai inverti
UŽTEPĖ PATS SAU.
tyti.
ORLAIVIŲ DIRBTUVĖSE
bus užmiršti. Maskvos mani- kaj čia yra aiškiai pasakyta, kvos propaganda reikalauja no parlamento ir jo kompo
STINGA 10.009 DAR
feste yra Įsakmiai prižadama jOg komunistai rinko pini- Vokietijos žmonėms demo- nentų (partijų) skurdą, jai
L. Pruseika “Vilny” rašo: SUSTABDYT V1SUOME
BININKŲ.
amnestija 'visiems Hitlerio ša- gus ne Lietuvai, ir ne Ameri- kratinių laisvių. Nejaugi Sta mat pirmai grasė pavojus su
“
Kiek
pripliauškė
ponai
so

NĖS
VEIKĖJŲ
ŠMEI

lininkams*. kurie nuo jo atsi- kos Raudonajam Kryžiui, linas pasidarė jau demokra- irti, pavojus, pasireiškęs iš li
Boardo
ŽIMĄ!
, . Vvar .Production
. . ,
_
,
mesbet Rusijos armijai. Jie čia tijos salininkas?
beralinės tvarkos, virtusios cialdemokratai, kad New Jer_
,
.
.
.
.
..
vice
pirmininKas
Joseph
komunistai pasisakė už su
v “Taigi ir Goeringas arba aiškiai pasako, kad tas jų
“Naujienos” mano, kad netvarka. Lopyti parlamentas sey yma
ateinantiems g-.ber- LiMuVKonfCTe’nd^ daro K*en?1
Y^^niodarymą
Goebbelsas ir net Himmleris komitetas buvo sudarytas tai yra paprasta bolševikų ar tautos atstovybe daryti ki
oriaus
rinkimams
tikro
de*
f
i"
“
orlaivių
dirbtuvėms
?trtlgali gauti amhestij'ą. jeigu jie, “fOr the purpose of helping apgavystė. Sako:
tais pagrindais? Fašistai ture- natoriaus
Brooklyne leidžiama Ame- ga apįe 10,000 darbininkų.
,
mokratimo
Jie švokštė,
t:
pamatę, kad kafb laimėti ne- Soviet Red Army with all
jo drąsos nueiti. šiuo antruoju
, , ,
. fronto.
....
... liKa. n Ji
saKO.
Jis sako, kad daugiau darbi“
Maskvos
‘
laisvųjų
’
vokie

.
,.
'
kad
komunistai
dedasi
su
Ha
begalima, persimes Į Stalino possible means.” Vadinasi,
keliu.
“
Labai
gaila,
kad
lietuvių
ninku išeiną, negu dirbtuvės
gue masina.
kontroliuojamų ‘laisvų vokie- kitokių tikslų jie visai netu- čių komiteto priešakyje stovi
viešajam
gyvenime
neturime
spėja samdyti. Taip'esą,ir
buvusieji Vokietijos komunis- Toliau Smetona giria Muš
“O kas išėjo? Demokratai
čių’ pusę. O ką jau bekalbėti rėjo.
tokio autoriteto, kurs galėtų kitose dirbtuvėse.
Pavyįzapie Vokietijos generolus, kuTaigį jįe apgaudinėjo lie- tų vadai Pieck, Ulbricht ir ki- folinio fašizmą šitokiais žo- nominavo pažangų kandidatą sudrausti smarkiuosius ‘pub- džiui ji- nurodo Fordo dirb(Murphy) ir už jo kandidatū
rie Į nacių partiją nebuvo for- tuvių visuomenę,
kuomet ti. Jie dabar kalba apie ‘laisvę’ Ežiais:
licistus’, kurie nesigaili ir juo- tuvę per liepos mėnesį pa
ir
‘
demokratiją
’
,
bet
kuomet
maliai įstoję! Stalinas gatavas rinkdami aukas jie tvirtino,
“Ne paslaptis, kad Tautinin rą galvą guldo Amerikos Dar džiausiu epitetų visuomenės samdė 3.078 žmones, o neteVokietijoje
buvo
laisva
ir
de

priimti juos išskėstu glėbiu. kad tįe pinigai eirią Amerikų S-ea> patinka dabartinė bo Federacija. CIO ir visa pa- priešakin išėjusiems ar jos pa- ko per tą patį laiką 3,614.
mokratinė
respublika,
jie
prieš
jei tik jie atsisuks prieš Hit- kos Raudonajam Kryžiui ir
zan8ioj’ visuomene.
sirinktiems asmenims.
Kai Vadinasi, nuostolis per vieją kovojo.
žeidusi liberalizmu, Lietuva
leriLietuvai.
Taigi pasirodo, kad Ha- skaitai daugumą laikraščių, ną mėnesį—536 darbinin“Prosuose komunistai 1931
“Tokiu budu, vietoje baus____________
turi j ieškoti naujo kelio poli gue’o kandidatūrai pritarti baugu darosi—vargu rasi bent kai. Kurgi jie dingsta? Eina
metais ėjo išvien su naciais,
mes karo kriminalistams, ku KAS TAS GENEROLAS
tikos tvarkai. Suktis in libera- saimatinosi net ir demokra- vieną lietuvį veikėją, kurs ne- armijos tarnybon,
remdami ‘Plienkepurių’ suma
rie sutrempė tarptautinę taiką
VLASOV AS.
nytą referendumą, kad butų lizmą butų sugrįžti atgal ton taj jįe nominavo Murplr
- 7’ butų kaip nors apdrabstytas.
ir per ketverius metus teriojo
, •
,
Vieton,
kur
butą
1926
metais,
kuri
remia
ir
ADF
ir
CIO.
čiam dideliam skandalui, FARMERIAI PRIEŠ AL
ir plėšė Europos tautas. KremKelei\\ bu\o jau rašy atšaukta socialdemokratų Se- grįžimas butų politinės ligos q komunistai išsišoko už
GŲ KĖLIMĄ.
šiai
gėdai turi būti padarytas
tinus diktatorius siūlo jiems ^a’ .af. vokiečių okupuotOJ veringo ir Brauno vyriausybė. atakratas... Reikia ir lietu
Ha- galas. Čia gali daug pagelbėti
fašistą
■ “Amerikovisuotiną nuodėmių atleidi- RUSIJOJ Via organizuojama Jie darė ką įmanydami prieš
Amerikos farmerių orga
viaros
perauklėti
savo
visuo
gue
’
ą.
•
Amerikos Lietuviu Konferen
ma! Be to. Stalinas jau senai Sovietam?
priešinga rusų demokratinę respublikos vab menę, kad atsikratytų paseno
nizacijos National Grange
L. Pruseika norėjo užvir cija.
prižadėjo nenaikinti vokiečių
kuriai vadovauja džią ir jos Įstaigas, skelbdami, siu liberalizmo principų ir atsi- žiucti
vadas pasiuntė Washingto“ponams socialdemo‘ginkluotos jėgos.’ vadinas, buvęs įaudonosio? armijos kad ‘vyriausias darbininkų
Me; nemanom, kad Ame no admini-tracijai reikaląstotu ant savo pagrindo. Gali kratams.” o užtepė pats sau.
palikti Vokietijos militariz- generolas Vla?O\ as, bet ko* priešas tai—socialdemokrati būti itališki dėsniai, bet lietu
_________
rikos Lietuvių Konferencija, vimą. kad neleistų kelti fabkios jis kilmė?, kokia jo pra- ja’. Kartu su hitlerininkais viškas pavidalas. Iš Italijos TIK SOCIALDEMOKRA- tuiėdama tik dvi dienas lai- nikų darbininkams algų, ne“Tai yra atviras sovietu vai- eitis, nebuvo aiškesnių ži- komunistai balsuodavo, Kartu galima daug pasimokyti...”
TAI BUVO PRIEŠINGI k°> Rralėtų šį klausimą išris- pakeliant kainų farmų prodžios pasisakymas, kad ji nori ^ų. Mes buvom linkę many- su jais keldavo streikus mies
LIETUVOS KARALIUI.
i bet ji galėtų Įpareiguoti duktams. Kainos su algomis
išgelbėti Vokietijos militariskad tai gali būti koks tų Įmonėse, kartu darydavo Argi tai ne fašisto galvo
Amerikos LietuviųTarybą turi eiti sykiu, jis sako. Jeitus ir hitlerininkus, kuriuos oportunistą? baltagvardie- riaušes miestų gatvėse — ir sena?
“Lietuvių Žinios laso, tuo pasirūpinti.
gn fabrikuose algos bus diskelbdavo,
kad
nacių
nereikia
kaip
25
metai
atgal
Lietu—
----------------dėlės, o farmeriai negalės
Anglija ir Amerika yra pasi- *ls’_ ,
.
.
.
rvžusios sunaik'nti’
^a|>T^1
kati bijoti, nes po Hitlerio valdysi
KALTINA LEWISĄ
vo.- Tarybarinko Urachą į KA,p pasIDARO VĖ- savo darbininkam-- daugiau
“Kurioje gi pusėje dabar šiVlasovas iki šiol buvo me ‘mes.’
JAS?
mokėti, tai visi darbininkai
United Steel Workers of Lietuvos karalių.". Girdi.
“O dabar tuos šarlatanus .
.
tame klausime stovi Amerikos kaistas bolševikas ir turėjo
“Liepos 4 d. Įvyko galutini
Saulė šildo žemės paviršį pabėgs nuo farmų i miestus
komunistai? Jie to Maskvos užėmę? aukštą vietą Sovietų Stalinas nori panaudoti -demn- nas, "Steel Labor,” piktai karaliaus rinkimai.
ne visur vienodai: vienoj ir šalis pasiliks be maisto.
nusistatymo nekritikuoja. Ko- saldžioje.
Naujienos sa- kratijai’ Vokietijoje atsteigti!
Aišku, kokią ‘demokratiją’ ji- ataku°ja anti-streiko įstaty- narių tarpe kilo karštų ginčų, vietoj įkaitina daugiau, ki
munistų spauda dargi išreiškė ■k0 •
šai jai perša.”
mą. bet sako, kad tą ąstatv- Ypatingai priešinosi karaliaus toj mažiau. Kur or»s dau- MUSSOLINIO AMBASA
DORIUS BERLYNUI
pritarimą Maskvos ‘Laisvųjų
“Laikraštyje ‘The Pnogressmą išprašęs John Lewis. IŠ- rinkimui socialdemokratai, ku- giau Įkaista, ten ji? kila aukAREŠTUOTAS.
Vokiečių’ komiteto atsišauki- ive* vienas Frank Hadighen
Mes jau rašėm, kad dėl
_
_____
oi vesdamas mainerius tris rie laikė tiktai Steigiamąjį
štyn ir toj vietoj pasidaro
mui —vadinasi,
ir tam. kad praneša, kad gen. Vlasov iški- šitokių Stalino intrigų yra kartus Į streiką.
Kada šitie Seimą galinčiu nustatyti Lie- “tuštuma.’
Šveicarijos radijas paskelbutų duotaamnestijanaciams,
lo po pereitojo karo iŠ papras- labai su«irupinu?ios demo- streikai pradėjo
paralyžiuo tuvos valdymo formą. Nepasi- J ta šiltą vietą iš kitur bė, kad Italijos policija yra
“Taigi Amerikos komunis tų kareivių, kaipo bolševikas, kratinės valstybės. Maskvos ti kuro gamybą,
Kongresas rašė po išrinkimo rezoliucija ir pradeda veržtis šaltesnis areštavusi Diną AlfierĮ, bu
tai ir vėl atsidūrė hillerizmo Sovietų valdžia laike jį vienu intrigomi- piktinasi visa de- priėmė vadinamąjį Smitho- A. Stulginskas. Tačiau Ura- oras. Tas oro judėjimas ii' vusį Mussolinio ambasado
pusėje.”
iš patikimiausiu.ių savo zmo-^mokratinė Amerikos visuo- Connallv Įstatymą.
kuri? chas daugumos buvo išrinktas, y-ra vėjas.
rių Berlynui.
tija

naciams...

vokiečiams.
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Nacių Dirbtuvė Eina SU Dūmais

tina buvo praleisti šią vasa-Į ragą su užrašu: “25th Annirą be pramogų.
versary.
Vasaros metas jau baigia Draugai Meilūnai yra sim
si ir Dailės choras ruošiasi patingi žmonės ir gerai gy
prie veiklaus sezono. Visi iš- vena. Jie turi gražiai išauk
sijuc ę dilba išvien, kad pa lėtą šeimynų, viena duktė
darius ši mdens ir žiemos yia mokytoja, o du sunūs
laikotaipi žymų.
tanko lolegiją; šįmef jie
Piadedant naują sezoną. mokina®! apsk. tus metus ir
Dailė? choias pildy? radijo tega ėjo atvykti nei į šitą
programą r.auju laiku, pra jubilėjų.
dedat iugpiučio 14 diena,
Savo darbštumu draugai
šeštadieniai?, kaip 7 valan Meilūnai i-Įtaise labai gra
dą vaka. e. Nustatykit savo žų gyvenimą. Jų namas ap
ladiją ant stoties WJLB. sodintas visokiomis gėlėmis,
Girdė ite Dailės choro Unks medžiais i: medeliai?, išro
mių valandėlių ir naujienų do kaip io’us—žiuri žmogus j
anie Detroito lietuviu veik i tą giežiu tvarką, ir negali
lą.
atsigeiėri. Ypač gražus jų
Prisiuntė, V. V. Kulesus. “įock oatden,” sudėtas iš vi
sokių akmenų ir tarp tų ak
HART, MICH.
menų žydi pritaikytos gėlės.
Jei nežinotum žmogus, tai
Milė Katrė Kubilienė.
manytum, kad drg. Meilū
Šių metų birželio 30 d. nas .via daižininkas; tuo tar
nuo širdies ligos mirė Katrė nu ei ji- ' ra siuvėjas, turi i
Kutu ienė, susilaukusi 71 siuvimo diibtuvę netoli nuo’;
Ši nuotrauka parodo Amerikos skraidomus fortus bom
metų
amžiaus šios apylinkės avo namų.
barduojant Kapselio miestą Vokietijoj. Vaizdelio gilumoj
gyventom. Bet ji mirė ne
matosi iškilęs iš miesto juod is debesis durnų. Su tais du
Meilūnų sode ir pietus bu
čiėa. o Ciceioj, III., kur buvc vo svečiam; duodami. Stalai'
rnais išėjo į padnages nacių dirbtuvė. Vaizdelio priešaky
nuvokusi pas savo dukterį buvo sustatyti tarp medžių
matosi Amerikos bombanešiai; jie jau grįžta namo.
Katię Jenčauskienę.
Nuotrauka buvo padaryta iš vieno Amerikos orlaivio.
ir gėlių, ir apdėti gardžiais
--------------------------------------------------------------------------Velionė išgyveno Amerivalgiais ir gėrimais.
KEISTAS ATSITIKIMAS CHICAGOJE
42 metu. Lietuvoje bu- Besidžiaugdami šauniais
_________
;vo kilusi iš Patkulgmės kai- pietais ir gražiomis apystoturi
teisės tenai gyventi „ir m0» Mariampolės apskričio, vomis, svečiai sumanė pada
Teismas nubaudė Stungį
________
lyti mezliavą Amerikos
davė įsakymą jai išsikraus- Suvalkų krašto,
$100 už tai, kad išpildė
Iš Lietuvos
velionė išvaRaudonajam Kryžiui ir su
kito teismo patvarkymą.
tyti.
apskundė p. Stungi i’žiavo 1898 metU kovo mė- metė 25 dolerius, kurie bus
Brangesnis padaryt.
Bet daug gardesnis gerti
Jurgis J. Stungis, gerai ži kitą teismą, sakydama,
- ‘ j nesy
kad
pesy 'I Škotiją, o iš Škotijos nusiųsti Raudonajam Kry
nomas Chicagoje lietuvis, _ _ J%t
■I
iv_- kaitų su savo vyru Antanu
žiui.
kuris tarnauja Drovers Trusi kai iš buto, ka?**yra priešin- ir dviem vaikais atvyko Į
Po pietų visi svečiai susto
& Savings Banke, buvo nu ga Illinojaus valstijos įstatv- Scrantoną, Pa., kur išgyve- jo prie “rock gardeno,” o
baustas teisėjo Hermes teis mui, kuris nesenai buvo iš no 15 metų; paskui apie po- diaugė Veronika Gudzinsme už tai, kad išpildė kito leistas ir skaito nusikaltimu.
metų gyveno Waterbury- kienė juos nufotografavo.
teismo patvarkymą.
jeigu namų savininkas ne- Įe, Manchesteryje ir NewMeilūnų sidabrinės vestu
nori išnomuoti savo buto šei- įngtone, Connecticut valsti- vės praėjo labai malonioj ir
Byla buvo tokia:
ff
Stungis turi apartmentinį mynai, kuri turi vaikų, nesu-J°J- Iš Connecticut vėl giyžo jaukioj nuotaikoj. Linkim
namą. kur gyveno O’Hare. kakusiu dar 14 metu am- i Scrantoną, bet už 6 mėne susilaukti jiems ir auksinio
7RAŪCMARK R EGIST ERED
sių su visa šeimyna persikė jubilėjaus.
Nelabai senai tas O’Hare ziaus.
BREWED BY HAFFENREFFER B CO , Ine., Boston, Moss., BREWERS SMCE 1B70
pranešė p. Stungiui, kad ji Stungis aiškino teisme, lė i Buckner, III., iš čia Į
S. ir K. Klimai.
sai išsikraustąs ir pavedą® kad jis neturįs nieko prieš Cicero, III., o iš Cicero į
savo butą tūlai moteriškei vaikus, tačiau jis turįs teisę Hait, Mich., kur įsitaisė ūkį. PASTABOS IŠ KOMUNISTU KANTIČKU nės yra tokie ignorantai, jog išgaravo po Stalino saule
su keturiais vaikais. Ponas pasirinkti tokius gyventojus, Palaidota laisvai, be bažny
______ j----* nežino, kad Stalinas su Hit- kaip sniegas. Ar “Laisvė”
tinių apeigų. South Hait ka Pleškina...
Stungis su tuo nesutiko. Sa kokie jam patinka.
Taip
plepa
Rokas
Mizara
leiiu buvo padaię sutartį jr “Vilnis” negalėtu paaišliepos 4 d. Liko nuko, tamsta neturi teisės ma Nežiūrint to, tekinas nu; pinėse,
fmd^'v^AnunaTTr
su- Kada tik nažveleri i ko- “Lafev?’ri
nV"‘e' Per
metS remti viens kisu tais
js
no namo kitiems išnomuoti; baudė p. Stungį užmokėti
KadaitiK pazveig.i j loo “feldmaršala5?» golom- tą. Jie nežino neito, kad
“laisvės” nu- jų “Laisvė” džiaugėsi tuo riko....
aš esu savininkas ir aš pasi S100 pabaudos ir visas teis nūs Vincą., kunedu gyvena į munistiską spaudą, vi. ados,
savx)
ūkyje
matai
tą
pati;
rusai
vokie^
ery
priduria
, kad einant sojuzu kaip tikriausia RusiJeigu “Laisvė” ir “Vilrenku tokiu? gyventojus, ko mo lėšas.
Antanas Kutulis skaito cius pleškina, tnuskina n tt. per‘prancuzį ja įr gyvybių j°s nuo karo apsauga.
nis” to nežino, tai patarčiau
kie man patinka.
Šitą teisėjo Herme; spren “Keleivį
”
jau
per
30
metų,
Bet jeigu jau rusai ištik- mažiau žūtų.
Bet nėra ko labai stebėtis pasiklausti Paleckio. ŠugžNežiūrint to, O’Hare išsi- dimą p. Stungis apskundė Į ir žada skaityti jį kol gyvas
rujų
taip
.'markiai
naikina
\
a
tai
matot,
kokie
apsi
iš
tų nežinėlių. Juk sakoma, dos, Narvido.
Salamėjos
ki austė. Įleisdamas savo vie-' aukštesni teismą.
bus ; jo sūnūs Mykolas, kuris vokiečius, tai kam tas nuola- leidę tie Amerikos ir Angli- kad yra žmonių, kurie da Neries ir kitų pavasarinių
ton tą moterį. Tuomet p. į Čia keista yra ta.-..kad gyvena
gyVena Muskegon’e, Mich.,
Stungis nuėjo pas tą moterį, .Nuomų Tei>mas pnpazista. taiPeri yra nusistatęs skaitvt tinis komunistų šauksmas j05 karo vadai! Jie klamno- nežino, kad pereitas karas kregždžių, jeigu draugas
Stalinas jų da nelikvidavo.
pareiškė kad ji yra “tras-, jog šeimyna neturi teisės gy-j-Keleivi
bus gyvas.
irvvas ‘ apie “antrą frontą?” Kam,ja kaip užsimerkę, o neatei- senai jau pasibaigęs.
[“Keleivį”” kol
kol bus
J. Pakarklia.
rėkti, “gelbėkit Rusiją.’’ na pasiklausti “Laisvės”
. . --------passer ' ir liepė jai išsikraus-, venti name, jeigu savininkas
tyti. Ji kraustytis atsisakė, jos nenori, o kitas teismas Velionė Kutulienė turėjo kuomet jai taip gerai sekasi, stiategų, kaip reikia karas “Fašistai...”
MILIONINĖ SIUVĖJŲ
Tuomet p. Stungis kreipėsi baudžia savininką, kam ano diaugų ir giminių po visą o aliantai turi sunkias kovas vesti,
.
“Laisvė” diena dienon
ORGANIZACIJA.
į nuomų teismą; šis teismas teismo klauso.
Ameriką; jos duktė Marė. vesti
su
Japonija
ir
ta
pačia
Gaila,
..
... .- , . . ...
,
kad tie, atsipra- bubnija. kad lietuviai, išskypripažino, kad ta moteris neChicagietis. ištekėjusi už Galinio, dabar Vokietija, ir kar,u teikia pa- sant, strategai nepamokino lu. kcmunistus, esą “fašis- Gar ment Workers unija per
—-------------------------------------- ■---- ■---------- ---- ----------- gyvena su savo šeimyna rtipnnimų Rusijai ir kitoms Stalino generolų, kaip ka- taj - Tiktai komunį9taij Sta.
nai turėjo $7,763.787
CHICAGO, ILL.
Į “Direktoriai, kurie viso- Prince George, B. C., Kana- talkininkėms. b.am čia, ro- liauti pnes vokiečius. Hitle- jjro diktatūros gaibintojai.
pajamų.
..
- < ... ••
kiais budai; stengėsi Audi- deje; o sūnūs Jurgis, kuris dos. reikėtų taip begėdiškai ęns gal nebūtų nužygiavęs vla tikrieji ■•dįmokratai.'’
Lietuvių Auditorijos bėdos torijog fjnansus sutvarkyti, taipgi yra vedęs, gyvena ’.eikalauti iš Amenkos kaz- iki Kaukazo...
Kain žinome
Amerikcs International Ladies Garnesibaagia.
priversti yra kreiptis į visuo- Chicagoje. Duktė K. Jen- kokio ten “antro fronto,”
----• yra pasidalinę į tris ment Workers unija, kuriai
lietuviai
Chicagos lietuviai turi sa- menę. kad ji ateitų jiems Į čauskienė gyvena Ciceroj, kuomet Amerika nereika- Juodas melas...
žymesnes -rovės, atseit, so vadovauja socialistas Dulauja
iš
Rusijos
nei
vieno
lę, kuri paprastai via žino- pagalbą. Jie jaučia, kad Au-‘šalia Chicagos.
tidil'tčll,
Ūlai IIir IV
• • . via • viena
• Jstipriaucialistai. Vdemokratai
re- binsky,
*
’
Juodžiausimelas
saky

ma
Lietuvių Auditorijos ditorijos išlaikymui yra rei-j Beje. mano tėveliai susi- fionto prieš Japoniją?
>r
darbinuiti. kad Lietuva įstojo į Ru publikonai. Jeigu iie butu
vardu. Dėl tos salės išlaiky- kalinga didesnė talka.”
tuokė Lietuvoje 1897 metų
faėisiai. tai reikštu.'kad visi
organizacijų Amerikoje.
siją.”
•Jos
apima 169 siuvi
Tuščias džiaugsmas...
mo praeityje yra buvę Ir aro- j R.
kolonijo9e lietuviuilapkričįo 3 dieną.
Jungtinių Valstijų gyvento mo skyriai
Taip
šūkauja
Antanas
pramonė;
centrus Jung
vių varžymosi, ir savimi,- ,
g;
d
di; Lai bur^a tau motmek
“Laisvės” 148-tam nume- Bimba “Laisvėj,” polemi- jai via fašistai.
tinėse Valstijose ir Kana,
• v• •
. •
,ramvbe sios salies zemelej ry Bimba savo “krisluose" zuodamas su “Naujienų”
kams visokių nesmagumų. desnj
Sakoma, kad narkotikų doįe
biznj. nes tun
vadinay
J
Lietuviai stengėsi išlaikyti mus kliubus, kur yra parda- ' ” g
j—----- :._• dienraščio
j:----- um., redaktorium. Anot‘ Bimbos, vartotojas neatskiria spalvų. iį J
“Tiv. Rutuli,. džiaugiasi
salę savo rankose.
jusi ne į Rusiją, Bet kokių čemeryčių yra pri- į Šiomis dienomis buvo pames” pasakvmu. jog Rusi- Lietuva įstojusi
vmejanu svaiginamieji ge-___________
Nors laikai dabar pagerė- rimai. Nors tas nėra girtina,
joj negali būt jau taip bloga bet į Sovietų Sąjungą, nes siragavę komunistiškų ga-[skelbtas šito; organizacijos
jo ir žmonės daugiau uždir- ‘ne?
""“žmonės
J- ‘™,.s pratinami prie BOLSTON SPA, N. Y.
tvarka ir valdžia, jeigu ji iš- Rusija esanti tikrai dalis So- zietų redaktoriai, jeigu jų finansų raprotas, iš kurio
ba. tačiau Auditoi įjos reika- gįrtuok]iavimo. bet salių Gražus pokilis draugu Mei- auklėjo tokius gerus kovoto- vietų Sąjungos.
lazumėli- negali atskirti po-i matosi, kad pei eitais metais
lai nepasitaise.
_
bendrovės daro didelius pi- lunų jubilėjui pažymėti. jus ir taip puikiai juos ap- Taigi, bimbiškai protau- litinių srovių?
jGarment^ Worker? unija tuj
Pereitą sąvaitę dėl šių be- K
ginklavo.
jant, reikėtų sakyti, kad
--------ir®j° $7.763.787 pajamų. Iš
du buvo šaukiamas net speDraugams Kastantui ir Jeigu jau valdžios ir san- žmogus Įkrito ne į ežerą, bet Antras frontas...
tos sumo® daugiau kaip pusė
cialus mitingas. Direktor 1 '• 3’ ♦ ^‘Kazimierai Meilūnams jų tvarkos gerumą spręsti su- i vandenį, nes ežerą®, tai tik
q„
n
u
n
<lin
,.
a
t
;
v,,
miliono dolerių buvo išmo.
i pra- Chicagos lietuviams
naus
G. M. T-v
Chernaucko
naUiditektų,
* gimine^. 4a iugpiučio riiono
dieną
nešime, kuris tilpo “Naujie- savo Audlton« Palei5£ ^iškėlė labai gražų pokilį. i^ėTų prip"kad Vo! daHsUkla
"an:; OOo“
riiui
nose, yra pasakyta:
nes tą dieną sukako 25 me kietijos santvarka ir valdžia Ištiknijų sri juodžiausia
ant“): Vi’™” bu- SartiT mHionu (Merių8’618
tai kaip draugai Meilūnai
“Ar Chicagos lietuviai
DETROIT, MICH.
;
frontą-;? Sakysi- U aL" 6 nllll(>n’<
«ukurė šeimyninį žydinį. vra daug geresne negu Rust- melas vra Bimbo- tvirtininori. kad Chicagos Lietuvių
jos,
nes
vokiečių
amija
numas.
kad
Lietuva
“
įstojo
’
,
„/jj.
fcuv<(
Dunkirke, kįo.
Svečių privažiavo iš Am
Dailės choras ruošiasi
Auditorija ir toliau jų ran
sterdamo ir iš Schenectady. ėjo beveik ik. Maskvos yąr-Sovietų Sąjungą, kuomet met sta|inaf ,u Hitleriu,
rudens sezonui.
WORCESTER, MASS.
kose pasiliktų?
tų. o rusų armija, nors tris- visas pasaulis žino. kad du Lenkiją pasidalinę, pokerį
Meilūno
sesuo.
Veronika
“Jeigu taip, tai šį vakarą Nepersenai kilo klausi
syk skaitlingesnė. nei kojos pinu
“įstojimo” ją oku- lošė. Bet Dunkirkas buvo
CHESTNEY’S
jie turi gausingai susirinkti į mas Detroito lietuviu tarpe: Kiklevičienė, atvažiavo su Vokietijon neįkėlė.
pavo
Rusijos
aimija, ir tik didžiausia anglų armijos
mitingą, kuris jvyks Audito- oAr Danės choras g-met su. savo vyru net iš Topper
Tai Bimbo- džiaugsmas tada. kai Lietuva buvo iau katastrofa. Tai nejaugi ko
CANTEEN
rijo? patalpose (3131 South reng? pikniką, kaip ir kitais T„Ėn;afauk-g n„ yra visai tuščias.
rusų užimta, atvažiavęs Sta- munistai norėtų alijantams
Halsted st.).
metais ar ner’
Jubiliatai buvo labai nu
--------lino agentas Dekanozovas antios tokios katastrofos.
VIETA MALONI IR ŠILTA
“Tame susirinkime bus iš’
stebinti, kada pamatė tiek Strategai, atsiprašant...
sufabrikavo io- “įstojimą.” Pajieškoj imas...
aiškinta, kokioje padėtyje; Šia’s metais Dailės choro daug svečių atvažiuojant
Visokių Gėrimų. Alaus,
“Vakarų Europoj iškelti Bt'knijų gi tai buvo pever- Pajieškau lietuvių komu gardžiai pagamintų Val
Auditorijos reikalai randasi, nariai, kaip ir visi kiti. stojo pas juos, nes nežinojo, kad
nistų lyderių: Angariečio,
Bus. kaip sakoma, juodu ant 1 karo darbininkų eiles, irlgiminės rengia jiems šitą musų jėgas butų lengviau K^mas.
gių ir Užkandžių.
Žalpio, Stanislovaičio. Žal.
balto parodyta, jog reikalas laikinai atidėjo žaidimu? bei siurpryzą. Jiedu suprato da- negu Sicilijoj todėl, kad .
Čia gaunama ir “KELEIVIS”
doko, Juozo Šukio su žmona ravieniuia numeriais.
labai rimtas, jog reikia be pasilinksminimus. Gazolino lyką tik tada, kai pamatė, Franciją nuo Anglijos ski- IgnorantaI—
atidėliojimo veikti, __ veik- stoka ir kiti trukumai, kartu kad Meilunienės sesuo Ve ria kur ka? siauresnis van- Kai kada pasitaiko susi- ir kitu “Laisvės” ir “Vii-; 90 MILLBURY STREET
ri tuoj. jei norime Auditori- su karo pastangomis, suda- ronika Gudzinskienė atsive dens plotis, negu Siciliją durti su eiliniais bimbinin- nies” bendradarbių. Jie nuw()R( ESTEB. MASS.
kais. Pasirodo, kad tie žmo- vyko į “darbininkų rojų” ir •
ją savo rankose išlaikyti.
tokias sąlygas, kad patar- žė iš Amsterdamo didelį py- nuo Tunisijos.”

CKWICK

"ALE that is ALE

'remti

I

No.

Ketvirtas Poslapis

įvairios žinios.
Kaip Dabar lando

kaip naudoto Di««

Hamburgas.
_____ _

.

Gaila, kad mes ne visados

ONA praneša iš Berno,
kad šiomis dienomis sugryžo iš Hamburgo vienas šveicanjos biznierius, kūnam tek? §uti kuomet alijantų oilaivia, tą miestą bombardavo. Jis išliko gyvas; ir dabar
pasakoja, ką jo ak\> Ham
burge mate.
Milžiniškos laivų dirbtuvės subirėjo i dulkes, jis sako: ištisi namų blokai ūžė
piagaro liepsnomis; pramoningi priemiesčiai su dideliais fabrikais išnyko su dumais; iš didelio ir gražaus
miesto beliko tik apnikę
griuvėsiai ir krūvos pelenų,
“Hamburgo
griovimas
prasidėjo subatos nakti, 21

turime' saulės šviesos. Jos
vietoje, tenka.naudotis dirb«?« sv,esa' .Kadangi dirbureikia žinoti,
• šviesos turi pakakti, kad
Jne^tempę
f nevargin.
da^ įįėt^ gerai matyli
daiktus, kuriais naudojamės
dirbdami darbą. Šviesa neturi buti perdaug didelė, nes
tada greitai pavargsta ir ima
skaudėti akys. Šviesa turi;
buti lygi, nemirguliuojanti.1
Mirguliuojanti šviesa ypač
kenkia akims.
Dirbtinei šviesai vartoja
žvakes, žibalą, dujas (gazą)
ir elektrą.
Įvairios medžiagos, var-]
Jojamos šviesai ne vienaip

bet dangus šviesus. Gatvėse
buvo pilna žmonių. Staiga
pasigirdo sirenų staugimas.
Žmonės pradėjo bėgti i slėptuves. Daugiau kaip'1.000
Anglijos bombanešių atskrido bombarduoti miestą. Pirmutinė orlaivių banga puolė
priešlėktuvines
baterijas.
—Tegul bus pagarbintas, ateis ir ramiai užsilaikys.
-6
jeigu pradėtu trubeli Jos bematant nutilo: tuomet
Maike!
| —
O
u jeigu pradėtų iruoen
jd
didžįoji ataka
Kada^i’manai'^ttebtughą ‘'^eigu pradėtų triukšmą P>!<» miesto viduri. Bombos

?xalklV ^y^-^’.Pą'tebesime,į
kad elektra visai negadina
™ °degant elektros
^mpoms, nesidaro anglu-]
aksties vanden? garu; sih~
mos elektra teikta mažiau-,
sia* Gaila tik, kad ja ne vi-.
SU1 &abBna naudotis, nes,
I)ax-» toliau nuo miestų, elektros nėra. Antrą vietą po
elektros užima žibalas. Jis,
^i'Všv^^in^llktra 1

liepos,” sako šitas šveicaras. ?adma orą. Palyginę elekt“Miestas buvo aptemdintas,
j?*2*’ ?lbal° lr garino

kelti tai policija išmestu už
—Maike. tu nenorėjai durų.
'
paaukoti man dolerio, tai —Zinai, Maike. zakristiman trūksta pinigų ant ke- jonas man skaitė iš “Saulės”
lionės.
Musų
Ščeslyvos gazietos. kad Smetona atvaSmerties Susaidės čėrmonas žiuoja i Makanojaus miestą,
turi seną fordą ant trijų ra- Kaip tu mislini, ko jam tenai
tų, ale ta jo malamaška ne- reikia?
labai traukia. Sako, jeigu —Gal jieško darbo anglių
Picburgo seimas butų kur kasyklose.
pakalnėj, tai gal nusiristu- —Aš nemislinu, Maike.
me. ale jeigu ant kalno, tai Maineriai jo neįsileis, ba jis
neuŽVaŽiuOrim.
=n<»nri<niH
in nmios
nepiiguii nrip
p:iv jų
uiiijvs.
—Kaip išrodo, tai tėvui
—Prie unijos galima priišvažiuoti?

krlt0 kaip kimša istisą va- mažiau s\ies<x, kaip ęle*“

landą ir pusę. Dangus vir-

fum Hamburgo paraudo nuo
‘i
gaisrų. Sekanti rytą mieste Diau-iai gadina orą
.ir o
stearininės žvakės. Be to. jų
btivo tamsu, per durnu? ne- yra
brangiausia šviesa. Pi
rimatė saulės. Gatvės buvo giausia
paginusio? vandeniu iš šu šviesa. iki šiol buvo žibalo
ardyto vandentiekio. Nebuv° ne^ &azo> n.ei elektros.
Telefonas neveikė. Didieji KODĖL GYVULIAI NE
GALI KALBĖT?
mj?2!0 ofisai suardyti. Ditižioji Hamburgo policijos Psichologai mano, jog gy
centralinė « sudegė iki žemės. vuliai nekalba dėlto, kad
Nedeldienį
bombanešių
banga, panėdė^'Uos n^ra abstrakčių
teks namie sėdėti.
įsirašyti, tėve.
_
svkj-' sus
susprogo
—O pėkščiam ar toli butų —Kaip man išrodo. Mai- li
lj. trečia. Ši svk
Pro?° vi- minčių, o kalba kaip tik iš
nueiti?
ke, Ui Smetona merkavoja i žibinamojo gazo tankai, tokių minčių ir susideda.
—Apie septyni šimtai my- Picburko seimą. Žinai. Pic- .° vaisios ekspiiozijos ir Pavyzdžiui, mes turim žodi]
liu, tėve. Batai visai nuplyš- burkas nuo Makanojaus nežmogus.” Tas žodis mums
. .
....
.x , . “žmogus
žmones
jau
bijojo
eit
gultu
reglda
„etiktai musų kai-]
t#- ,
.
labai toli.
nes
bijojo
naujo
užpuolimo.
,
, .
—Na, o kaip tu rokuoji, —O man taip neišrodo.
Ir
ištikro
sirenos
tuoj
ėmė
™yną,
bet
ir kiekviena- kita..
Maike, ar tas seimas prasi-įtėve. Pittsburgho seimas bus
dės su poteriais, ar be?
demokratiškų žmonių suva- staugti, kurios da galėjo žmogų. Pas gyvulius tokio
—Aš manau, tėve, kad žiavimas. Seimas kalbės už veikti. Ir vėl pradėjo kristi supratimo nėra. Todėl, ma-]
noma. jie ir kalbėt negali.
poterių tenai nereikės.
■ demokratinės Lietuvos at- bombos.”
—O aš mislinu, Maike, Statymą, o Smetoną tokią
kad be poterių Dievas ne- Lietuvą sugriovė. -Jis išvaiRusijos Fronto Žemėlapis
padės.
. .
kė demokratini Lietuvos
—Dievas vistiek niekam seimą ir Įsteigė mu-solinišnepadeda.
;ką diktatūrą. Aš esu is’tiki
—Taip nešnekėk, Maike.. nę?, kad Smetona ir šianKaip gi Lietuva be Dievo .dieri tebėra fašistas. Su depagalbos apsigins nuo bolše- mokratiniais sluogsniais jis
vikų?
i vi?ai nedi augau ja.
—O kodėl Dievą? neap-i —Na. tai denkiu, Maike,
saugojo Smetonos valdžios kad Įaįp naįs man ^itą bizni
nuo bolševikų? Juk Smeto- jšfįgeriavai. Jeigu Smetonos
na katalikas.
Picburke nebus, tai ir man
—Kas iš tokio kataliko, nebus reikalo tenai važiuoti.
Maike. kad nei vieno kunigo
1i valdžia neisileido? Už tai
»
RADO TŪKSTANČIUS
Dievas ir užleido bolševiz “KOLCHOZŲ” AME
mo koionę ant šventos Lie
RIKOJE.
tuvos žemės.
—Tėvas klvsti. Smetona Kongre manas Harold D
kunigų” neap-ieido. Jfe
iė jiems geras algas, davė jų Carolinos)‘ pereitą
" sąvaitę
mokykloms ir vienuolynams iškėlė sensacingą dalyką.
paramą, grąžino žemę ir Jis sako, kad Jungtinėse
taip toliau. Ar galima da Valstijose esą Įsteigta “tūk
stančiai kolektyvių farmų”
daugiau norėti?
—O kodėl nei vieno kuni Kurijos kolchozų pavyz
go nepaskyrė Į ministerius? džiu. Jis tvirtina, kad to
—Ogi gal todėl, kad ne kiems eksperimentams nėra
norėjo padaryti kunigų luo jokio Įstatyminio leidimo.
Kongre. manas Cooley yra
mui sarmatos.
Kongreso ko-Kokia čia butų sarmata, piimininka
vaike,

jeigu kunigas butu ?!lslJosį kuri dabar tyrinėja

■ •
• ‘ Farm Secunty Administra-'
finansų ministeris?
—Kai pabėgtų su iždo pi cijos veiklą, ir jis sako, kad:
nigais, tai butų sarmata vi Į tuos “kolchozus” Farm Se-!
curity Administracija esan
siem? kunigams, tėve.
—Na. gerai. Maike. ieigu ti sukišusi milionus dolerių.
jau pradėjom apie Smetoną, “Patieku • komisijai pilną
tai galim ir daugiau apie jį raportą, visos šitos farmos
pašnekėti. Kaip tu rokuoji, bus, turbut, suspenduotos,”
Maik, ar Picburko seimas -ako jisai.
NUMATO DAŪGBULVIŲ
Įsileis Smetoną, ar ne?
—Pittsburgho seiman su
važiuos inteligentiški žmo
nės. tėve. Ir seimo durys bus
atdaros visiems. Galės ineiti
kas tik norės. Niekas neišSmetonas jeigu ji*
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Šįmet numatomas labai
didelis bulvių derlius Ame
rikoje. Busią apie 443,000.000 bušelių, prieš 371.000,0OO huŠ4»1iu pero.itoi<? motni

šis žemėlapis parodo dabartinį Rusijos frontą. Baltoji jo
dalis yra rusų rankose, o pilkoji—vokiečių konrolėj. Juo
da laužyta linija parodo, kaip toli vokiečičai buvo nuėję
Rusijon 1941-42 metais. Nuo to laiko rusai juos jau pusė
tinai atstūmė atgal, nors svarbiausieji pramonės miestai
ir visa Ukrajina tebėra dar vokiečiu rankose, čielą juoda
linija žemėlapio kairėj parodo Lenkijos, Lietuvos. Latvi
jos ir Estonijoa aienaa, kurios prieš karą skyrė tas šąli®
/.'mčHpj nteičini
nu- S-jvięti. Rv iioc Ln-i iėi-it

t

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS
(Tęsinys)

PARAŠĖ N. RUBAKINAS

LAISVAI VERTĖ S. B.

nius, ir lygumas ir kalvas, ir iki kalnų vir-

Bet tai visai ne apie pasaulin, tvanų paBe- ka į j reiškia, siaj a). tai b(?t
davimai. Tai tik pasakojimai apie didelius
;. ūkiniams kiša mjn^ j ^dai.
ir niokiojancius potvynius. Ir daugiau mejr j. ;
b
paulinis tranas,
ko. Perskaitykite, pasakojimą pietų Ame, . ,
•
j rikos indėnų apie Bačiką ir jo piktą žmos.tal kur kdo daugelyje giminių pada\ iną čil. Apie ką būtent ten eina kalba? maį aPie Pasaubni tvaną, ls gamtos steApie potvinj nuo upės užtvaro—tiktai tiek. bėįimų.
.....................
,
......
...
Ir dar iš savų stebejimų ir visai teisingu.
Tokie pat ir tie pasakojimai, kuriuos iki
šiol pasakoja daugelis kitų tautų. Vis tai Teisingi ir tikslus stebėjimai ir neteisingi
pasakojimai apie potvynius. Bet ar maža
atsitikimai,
pasaulyje tokių šalių, kur buvo didelių j Bet vienas dalvkas stebėjimas, ir visai
potvynių? šiaip ar taip, tokiais pasakoji- kitas dalykas? aiškinamas. Galima visai teimais nėra ko remtis įrodymui, jog pašau- gjn2raį stebėti ir visai neteisingai aiškinti.
Imi tvaną atmena visos žemės giminės.
Taip buna ir buvo daugeliu atsitikimų. Tas
Jos atmena potvynius, o ne pasaulini pat Įvyko ir su pasakojimais apie pasaulio
tvaną.
tvaną.
Ir tikrai. Iš pirmos pažiūros rodosi lyg
Kodėl įvairių tautų padavimai panašus
labai aišku ir supranama, kad vanduo sto
į vienas kitą?
vėjo kadaise labai aukštai ir buvo apsė
Tad kodėl gi kai kurių tautų padavimai męs visą žemę. Kaip gi kitaip galėjo atsitaip j vienas kitą panašus?
i
tokiame aukštvJe j
liekanuv
Dėl labai paprastos pnezasties: juk dau-1
. .j j .
.
gelis padavimų eina iš šalies į šalį; susiBet ar tai taip? Jei gerai pagalvosime,
ciurdami prekybos reikalais, žmonės vie- tai pasirodys, kad dalykas ne taip paplas
nos tautos pasakoja juos žmonėms kitos tas ir aiškus. Juk tos jurų liekanoj galėjo
tautos. Tokiu budu keliauja per visą pa- taip aukštai atsidurti ne vienu, bet keliatu
sauli ne tiktai padavimai, bet net pasakos.'įvairių budu; vienas būdas tikrai toks:
pasakėčios ir dainos. Taip ir asirų padavi- kadare jura galėjo buti apsėmusi pačius
mas apie Mesopotamijos tvaną perėjo i žy- aukštuosius kalnus ir galėjo ten prinešti
dus, o iš žydų perėjo Į krikščionis ir maho- ivairių jurų liekanų. Bet gali buti ir taip.
metonus. Tik tas padavimų keliavimas ^ad
patys akmenys buvo kadaise visai
vyksta palengva, ir padavimai eina iš lupų ?e kalnai, bet jurų dugnas ir buvo žemiau
Į lupas. Kartu jie šiek tiek apkinta. Pavyz-11U1M lygio. Tokiu atveju visokios jurų Bė
džiui, keičiasi didvyrių vardai, dievų vai- kanos galėjo ant juros dugno nugrimzti is
dai, vietų vardai ir kai kurios smulkmenos: 'andeI?s* Bet kaip sužinoti, kas būtent Įvy
tam pačiam padavime vienos tautos kalba- *° tikrųjų?
ma. pavyzdžiui, apie Sitnapistimą, kitos—
Tam vi ų pirma reikia tikrai sužinoti, ar
apie Nojų, trečios — apie ką kitą: vienoj gali kilti iš vandens jurų dugnas-^-vis aukštautoj eina kalba apie dievą Belą, kitoj čiau ir aukščiau, ir taip iki kainų aukštuapie Jehovą ir taip toliau.
mos.
Yra žmonių, kurie padavimą apie pašauJuių dugnas tikrai kila iš po vandens
linĮ tvaną pasakoja juodaodžiams ir rau- daugely žemes vietų. Pavyzdžiui, tat pa
dcnodžiams laukiniams. Laukiniai, aišku. Įstebima Baltijos juros krantuose, švedijoatsidėje klausosi baisaus padavimo ir per- je. Suomijoje, Danijoje, netoli Petrapilio:
dilba jį savaip.
taip pat Kaspijos juros krantuose. Mažojoj
Tokiu budu pasakojimai apie tvaną at- Azijoj ir Įvairiose kitose šalyse. O apie jusirado tūlose Amerikos indėnų giminėse, n? du.*OT2. kilin]4 , galima sužinoti Įvairiais
Paskum tie patys krikščionių pamoksli-[buda^s- Iam tikslui daro, pavyzdžiui, ant
ninkai ir užrašinėja tuos jų paleidus pada--Pantes uolų žymes. Buvo. pavyzdžiui,
rimus, bet tiktai laukinių perdirbtus; už- padaryta tokių žymiu daug laiko atgal,
rašinėja,—ir stebisi, iš kur ėmėsi toks tų pne Pe^ro Didžiojo. Baltijos juros kran"
padavimų panašuma? Į biblinius.
i tuose
pne pat juros l.vgio. Nuo to laiko
Krikščionių pamokslininkai daro vieną PraeJ° aPie du šimtu metų. O dabar to»
dalvką: jie užrašinėja visokius laukiniu
Parode jau aukščiau vandens taip,
padavimus, taip ir jų pasakojimus apie ]kad
lr P^^ti nebegali.
Įvairius didelius potvynius. O užrašinėdaTaip sužinojo, jog jura ten senka. Bet
mi jie juos iškraipo taip, kad butų panašų* kodėl ji senka? Ar dėl to, kad vanduo nuĮ Biblijos pasakojimų ir tvirtinimų jų tikė- eina nuo krantų, arba nuo to. kad iš po
jimą. Ir galiausiai išeina šitaip: laukiniai vandens kila juros dugnas?
perdiiba savaip pamokslininkų pasakoji Jei jura džiutų, tai ji nusektų visur vie
mus. o pamokslininkai perdirba savaip nodai : ir Švedijoje, ir apie Petrapili, ii’
laukinių pasakojimus. Visa tai daroma Suomijoje. Jura negali nusekti, pavyzkartai? netyčiom ir net nesąmoningai. Bet .džiui, Švedijoje vienu metru, o apie Petvis tik daroma jau daugelis šimtų metų.' rapilį vienu centimetru, ir tuo pat laiku.
Taip ir atsirado panašumas daugelio lauki-i .Jei taip butų. tad vandeniui reikėtų Sto
nių padavimų į biblinius. Štai kodėl dau- ] vėti kalneliu, ir jis tuomet netekėtų. D
gelyje tautų lyg iš tiesų yra nuo neatmena- kalneliu vanduo stovėti negali. Taigi čia
mų laikų pasaulinio tvano atminima*.
ne juros džiuvimas, bet dugno kilimą-.
Yra pastebėta, kad ilgainiui daugelyje
Kas verčia samprotauti, jog ir iš tiesų
žemės vietų juros dugnas išstumiama? iš
kadaise butą pasaulinio tvano?
i viršų. Pirma atsiranda sau-uma,
Bet yra ir kitų priežasčių, dėl kurių dau apačios
ji pakyla aukščiau ir pagaliau tamgeli- giminių ir tautų tiki pasauliniu tvanu paskui
^a
aukštuma.
Tokiu budu juros likučiai
Ir štai svarbioji iš tų priežasčių.
kurie kažin kada nugrimzdo ant juros
Žmonės negali netikėti savo , akims.
,• • .
dugno, atsiranda kalnų viršūnėse. Štai ko
štai ką, pavyzdžiui, kalba laukiniai g>- <|g] ja galime ra?ti įvairių kraštų aukštuventojai Samoa salų Didžiajame vande- mose Taip yra ne todėl, kad kaži kada bu
nyne.
. .
ų buvę? pasaulinis tvanas, bet todėl, kad
Senovėje žuvis ten plaukiojo, kur dabar yia paknę? juros dugnas labai aukštai.
sausuma. Kadaise jura buvo apsėmusi visą
Toks žemės iškilimas Įvyksta labai pa
žemę. Kai vanduo nuriugo, daugelis juros
žuvių ir kitų gyvulių pasiliko sausumoje, j lengva. Kartai? per šimtą metų pakila tik
Paskum tos žuvys ir kiti gyvuliai pavirto! tai keliais centimetrai?.
Tok? yra teisinga? aiškinimas visai teiekmenimis.
Iš pirmo? pažiūros toks samoaniečių pa ringo pastebėjimo. Bet yra ir neteisingų
sakojimas rodosi lyg tikra nesąmonė. Bet •aiškinimų.
tat ne taip. Jame yra didelė dalis tiesos. Štai, pavyzdžiui, arabų mokslininkas
I aukiniai gali kai ką ir savo akimis pama Abu Zent, prieš kelis šimtu? metų yra aiš
tyti. k&s patvirtina šį jų padavimą. Būtent kinę-, kodėl suakmenėję juros vėžiai ir ki
tokie gyviai randami kalnų viršūnėse. Jis
štai kas.
Net ant pačiu aukštųjų kalnų, aukštu sakė taip: “Kitados šitie vėžiai ir gyviai
mo septynių arba aštuonių kilometrų ran patys yra iš juros išrėplinę ir suakmenėję. ‘
dami akmenys ir akmenų uolienos, kurių Kodėl iie išrėplino? Kodėl jie užlipo ant
viduje labai dažnai galima rasti daugy kalnų? ir kodėl ne supuvo, bet suakmenė
bę Įvairių liekanų. Jų tarpe ir suakmenėję jo? Tatai Abu Zent ir neišaiškino.
iuių vėžiai ir koralai, jurų lelijos, daugybė , štai kaip kamčadalai aiškina tą pati
didelių ir mažų jvairių kiaukutų, jurų zo-’ eilinį: “Aukštuose kalnuose gvvena dvaliu spusnių. juru žuvų spusnių. Ir visokių sios. Naktimis jo* nusileidžia
- ------ Į pajui} ir
tokių liekanų labai daug. Ir aišku, jos ak gaudo banginiu-. Kiekviena dvasia parne
mens vidun pateko ne pripuolamai.
ša namo nuo penkių ligi dešimties bangi
Kodėl ir kaip jo? ten pateko? Žiurėda- nių, pasikabindama po viena ant kiekvieiras Į jas. ir laukinis ir apšviesta* žmogus no"piršto. Šitos dvasios gaudo ir kitus juvienu balsu pavakys: kur yra tokių lieka ros gyvius, todėl ir randami kalnų viršūne
nų, ten kadaise tikrai buvo jura. Tokiu lie e. Vienas keliauninką* paklausė kamčakanų ne retai esti dideliame aukštyje,— dalu. iš kur jie žino apie šitas dvasia? n jų
vadinas, kadaise ir jura buvo tokiame auk- darbus.
tyje Taigi ji buvo apsėmusi ir ri-nis sie
(Rus daugiau)
■ ■ i
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Amerika Priglaudė 280,000
Atbėgėlių iš Europos.

Alijantų Strategai Planuoja Pirtį Fašistams

1,000,000 GALIONŲ GA
ZOLINO VIENAM
ŽYGIUI.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš. Ona Naudžiukė, po vyru Gt-ratauskienė, pajieškau savo brolio Sta'nislovo Naudžiaus,
Antano N?u-

Į

Wa;-hingtono informacijomi:, jeigu tūkstantis aliantų dŠTfaSS’s-^Jik«"taSS ’g23£
bombanešių lekia iš Angli- jau, kad gyvena Chicagoje. Prašau
jos
bombarduoti Vokietijos aVM«ukAnS°^dr^uskienė.
Jų tarpe yra daug vokiečių, kę” (non-declarant) ateicentius, tai šitam Žygiui reiTappan st..
Kearney, N. J.
pabėgusių nuo nacių teroro, viai.
■
kia
apie
.1,000,000
galionų
sietuvos
Generalinio
Konselato
Per pereitą dešimtį melu T.ark « i a^asi apie šimŠimta-oktaininio
gazolino.
Xew
Yorke pajieskomi asmenys.
Jungtinės Valstijos priglau-lYal.r,M Prof«W '.7^1. Kalauskas, Valentas, kilęs iš
juos galima klasifiJeigu atsiminsime, kad y eiverių ir gyvenantis Brooklyne,
dė daugiau kaip 250:000 atbėgusiu iš Europos žmonių.
. ketu*įas ..«™Pe»=|
vi ą šitą gazoliną reikia An- N 2? kiiaugienė-Paužaitė. Katre, duJu taipe vra daig profesio- "!oksl° >.r mechanikos, sū
glijon nuvežti jūrių laivais, ktė Petro ir Elzbietos Paužų, kilusi
naiti. amatninkų ir kitaip f“1.1? moksk>.' m«'icinos ir
11 .kad tie laivai, negali gtei-. 3. Mačinskaito-Kalauckaitė Magdė,
pi įlavinusių žmonių, kurie ’val'.,ų
“oksl°,
tai plaukti, tai suprasime, kilusi iš Veiverių parapijos, feyvcn.,ėio bėgti
h»oti teroro
teroro diktoiomechanikos grupes yra 4,1
ką reiškia aprūpinimas all- “f* JįjSSsJį^Natalija, tamaturėjo
diktato asmuo.
Tos
grupės
protejantų aviacijos reikalingu vusi pas Argentinos konsulą Philarių valdomose šalyse.
sionalai
yra
dabar
reikalinikuru.
O juk gazolinas reika- ieškomieji arba apie juos žinanAtbėgėliai susideda iš vi-r0*1
Ypač
skyriuose
inžinie
lingas
ne vien tiktai oriai- tieji prašomi rašyti: Consulate Gešokiu
ir tikybų I®
11-.‘1g I>lofe:'{<?
•• • ’ , kal
• P a^naP'
Lithuania. 41 Vest 82nl
žmonių,tautybių
tačiau daugiais!?
:viams, Kneral
bet ir submannoms, street>ofNew
York> 24> N Y
yra žydų, atvykusių iš Aust- ‘.lkos- elektros metalurgi
if laivams, ir trokams, ir tan------------------------------------- ;
Pajieškau namų gaspadinės. V irijos ‘ir Vokietijos.
ka^klX. >?**> lr'alv’i
kams.
duramžės moters prie namų ruosos
, .
. darbo ir prižiūrėjimo 7 merų mergaiTarpe šitų atbėgėlių ir se- staty!įos mzimenų. Is meReikia atsiminti aa lt' tai, tės. Mokestis $5 į sąvaitę ir pilnas
\
"
-•
chaniku
vra
masinistu.
įvai(33)
niau atvykusių ateivių vra •
kad musų orlaiviai skraido užlaikymas Kreipkitės pas,
, eSeniau
• nų
masinu; Kiekvienai
operatorių ir
žymus skirtumas.
?*atininku
iš
ne vien tik iš Anglijos į v o- box ios,
weiies, Me.
žmones važiuodavo Amen-j
n
-feid .
k
kietiją. bet iis bombarduoja —~———
•---------------- — ---------kon daugiausia ekonomi- į - no-u
Italuos miestus. Jie veikiu Vienas 5 šeimynų, du po vieną šti-į
niais sumetimais, jieškoda- paS7 • k
™
Sicilijoj.
Pietų Pacifike, KiYr* tuh patogumai ir didelis!
- , , • Gi
... siu Socialiu
mokslo grupėje
mi geresnių uždarbiu.
j
•
niJOJ ir kitur. Ir kiekvienam Kaina, $7,500. saukit: Mrs. Freeman,
jų reikalingas gazolinas ir TK°-8201(35
dienų imigrantai yra dauir statistikų Yra re-: Ši nuotrauka parodo alijantų strategus studijuojant Sicilijos žemėlapį. Tada jie planavo,
kaip užkurti karštesnę pirtį ašininkams toj saloj. Atvaizde matosi (iš kairės į dešinę)
giausia politinio teroro au- dakt«ri vertėj ' žurnaiis
tepamas aliejus.
Petronėlė Lamsargienė
majoras-generolas Geoffrey Keys ir Aštuntosios britų armijos vadas Montgomerv; iš de
ko? ; jie bėgo Amerikon gel tų ir advokatų, kurie labai
tn-a
tramina
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,
Orlaiviams }*<* gauiiMd ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo."
šinės stovi Amerikos septintosios armijos vadas gen. Patton. Jų padarytas planas pasi
bėdami savo gyvybę.
gerai supranta kalbas ir pa
mas
specialus gazolinas, bu- Tai
Piri turiu Galingą Gydymo
Mostj
rodė labai geras, nes Sicilija buvo užimta netikėtai greitai. Apie 200,000 fašistų buvo
nuo Reumatizmo. Kurie turite
turite Vr*Viri«
kokius
Daugelis šitų atbėgėlių prcčius priešų šalių ir gali
:
tent,
100
oktanų
gazolinas.
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą!
paimta nelaisvėn. Sekantis šuolis bus iš Sicilijos—Italijon.
ir busit patenkinti.
(-)
jau yra tapę Amerikos pilie- pagelbėti propagandos kaJis turi didelę jėgą. Juo va patarima
PET. LAMSARGIENfi
čiais. Dabar pradėta gaivu- rui prieš Aši.
romi orlaiviai greičiau pa- 1814 S. Water SL, Philadelphia. Fa.
techniškai jie skaitosi prie- žino, kaip šitokį darbininką
ti, kaip reikėtų suvartoti jų Aledicinos srity yra 508 šai ateiviai. Bet visvien tuk- pristatyti prie darbo. Pagal REDAKCIJOS
kjla nuo žemės, greičiau Parsiduoda 1 Šeimynos Namas.
gabumus ir patyrimus šios daktarų ir 81 dentistų.
skrenda, aukščiau pakila ir Wilmingtone, 7 ruimai, maudyne,:
stančiai jaunesnių vyrų ran- National Refugee Service, ATSAKYMAI
garo šilima, geram stovy, akras že-j
šalies naudai.
Kadangi dabar daktarų dasi kaio tarnyboj, kiti in- ateiviai gali dirbti karo in- S. Česneliui. — ‘‘Keleivis” toliau nuskrenda.
-v’ės, garažas, vandenį virtuvėn varoNational Refugee Service, via stoka šiems pabėgę tžuitrijoj aiba karo darbuo- dustrijoj. nes valdžia aiškiai nj ka(| laikrodži neparda.
__ i
a:*.
-__ „ elektriką ir pumpa yra lauke. Vaikus!
r aktinai visas Šitas t-mar- j mokyklą nuveža busas. Parsiduoda
Ine.. New Yorke. išleido
kiai
sprogstamas gazolinas dėl ligos. Kaina $4,500. Šaukit: Mis.'
brošiūrą, kuri paiooo, ko
Kada sąrašas buvo prade- nauja ligoninėse, kur daktaNational Refugee Service vineJ°- Laikrodžius Kelei- yra gaminamas Amerikoje _____ ________________ -_L
. _Daugelis
-- iš
- ge- savo apžvalgoj
- vy skelbdavo P. Ketvirčio
mfklLaib,
r-obv
tas’ buvo reikalinga moksli- rų yra stoka.
sako:
Parsiduoda Vištų Ūkis.
pabėgėlių, ir kaip jie gali ninku profesionalų ir spe- riau žinomų buvo priimti jį “Yra natūralu šiais lai- kompanija. Mes tamstos lai- ir iš Amerikos yra gabenama?
tankiniais
laivais
kur
24
akrai žemės, yra vištų, ančių/1
prisitaikinti prie Amerikos
žąsų ir bičių. 3 mylios nuo Caro.a cializuotų amatininkų. Pa- karo pastangas .privačiose kais, kad mes butume atsar- šką perdavėm jiems.
reikia. Musų valdžia yra pa- Micb. vieta labai graži, Pr,e gero ktpasiulvmą bu- industrijose ir valdžios įstai gus samdydami darbininkus'
=tačiuci iau 70 tokiu laivu i»o. Nežinotą žmogų priimčiau ant
asmenys su gose.
karo industrijoje. Bet atei-! .Steponui Norvilai. - ?a;į^rTe is karto pakna po pusės. Dau
*iau klauskit
klauskit per
per laišką.
laišką
Daugiau
J. bermeikis,
t
+• Alle
‘a DUr biznio patyrimais. Ši grupė
Svarbiausia
priežastis, viai. kurie turėjo bėgti iš sa- Pltallstai moka mokesciu=
bačkų gazolino, ir R. 3, Box 208,
Caro. Mich.
tei ot Anen Speciahzed Per- flabar T didžiausia iš visu kodėl pabėgėliui sunku su- vo šalių, turi gerų priežasčių pagal savo pajamas. Kuo diį šitokiu laivų «tato
Parsiduoda 125 akrų Farma
sonneĮ organizaciją kurią
if
a£menu
f. ra£tį £et * karo darbuo£e> įvertinti demokratiją.”
desnes pajamos, tuo didini
Žemė gera, įsėta, 8 kambarių na-1’
įsteieiė
ištekę italas pabėgėlis,
nabeirehs. bua*pima *svarbia;
yra tas> kad darbdaviai neFL1S. mokesčiai. Kai kūnais atsi- Tai štai, kodėl civiliai gy- mas.
5 karvės, arkliai, vištos, maši--.
vęs 'ekonomijos profesorius
?r’ plrklvb(,3 pa.
tikimais
valdžia
paima
moventojai
negali
gauti
pakannos ir javai. Arti miestelio, tik 1 my-’į
_ r* • _ AA
_ Y" _
. __ au.o- __x. 1lia
i •» vt»v/-v
nuo fųkrilrn
fabrikų. ICoina
Kaina §3,000, Įnešt-.:
kesčiais
90 nuošimčių
paja karnai gazolino savo
Ne “baliai Ameri-«.
cash
$2,000.
Mrs. Kirman
(35)1
SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI.
i Box 184, Saratoga Springs, N. Y. į
mų.
mobiliams.
koje via specializuoti amat -1;terr"!s'. Tle,;ar?_en-'į.
Anip
Ant aviejų metų
ninkai. bet galima akyti,
di,VokiT Pildo vyro paiiKią testa
daržovių
kenavimą
yra
nementą.
kad nuošimtis n.ekada nę- tjjos oro lfalij(}_ kius direk.
Gerbiamieji!
Kaų
1?
blogų nurodymų lietuviškoj
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
buvo aukštesnis visoj imi- torius automobiliu fabrike Gerbiamoji “Kel.” redak- “Keleivio L>Kait\
tojas,tndėl
a? Į-nVorni
“Valonu (iaminiRnygOJ
’ “VaI^^
grucijos istorijoj, pagal Na- Ita|ijoj. vienas asmuo, kuris cija! Mano vyras, Stasys nenoriu su juo skirtis, tortel
tu.,e. mas.
mas
„
” jį kainuoja $100 ir
GARBINO SENOVĖJE?
tional Refugee Service.
už-mg svarbi4 vieta meta. Godeliauskas, jau mirė, bet siunčiu $.7.00. is kanu uzsi- ja ]ima gauti ..Kelį,ivio»
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė*
Iš 2,250 užsiregistravusių lurgijos įstaigoj; kitas bu- nuirdamas prašė,kad aš nr mokėdamas uz dviejų metų knygyne Anglų kalboje gat
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garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Diogaroaijos Datai v i^snai paIlment of Agriculture,
rai, 517. Kiti yra iš beveik jose.
su. ^Kan as nutariau
nuplys; ta^a veį nusiųsiu
State House, Boston,
visų okupuotų arba nacių Vienas iš svarbiausių fak- P11^1' savo pavardę
Su
pagarba.
ant naujų padnackų.
Mass., ir paprašykit kad pripagrobtų Europos šalių. tų. kurį' šis sąrašas parodė.
,
......
i
An*“«wi Petraitis, giygtų; F. B. 1471, Canning
Dauguma šių ekspatriatų tai platus kalbų žinojimai,
Nulaužė ab.dvi kojas.
(
Fruits and Vegetables. O
yra “žmonės be tėvynės,” Dauguma iš 2,250 kalba vones jie nėra piliečiai jų bu kiškai ir angliškai. Daugiau
Mane ištiko nelaimė. Fa- Patersono, N. J., ir draugas ^alP draugas klausi apie se
vusio- šalies, nei Jungtinių negu pusė kalba franeuziš- ilinant vakare iš darbo nu- Juozas Paleckis iš Nanty na^vė? pensijos pakėlimą,
Valstijų. Jie, žinoma, buvo kai; daugelis kalba ispaniš- laužė abidvi kojas žemiau
pa. taipgi prisiuntė po
“Keleivy” to nebuvo ra...
rašėm apie “Old
ištiemti nacių režimo todėl, kai ir itališkai. Iš viso, išsky- keliu, tai dabar guliu ligoni- <5560 su” geriausiais
linkėji- ?^akad jie žydai, o jeigu krikš- rus vokiečių ir anglų kalbas, nė
maįs. Visiems, kas prisiunAS
nejj jirr skaitau “Keleivį.
Keleivi.'” Iš
is mais.
Drisiur.- A
Se Assb
Assistance” pakėlimą.
čionys, tai dėl pasipriešini- registrantai supranta vieną visu laikraščiu man geriau- čia $5 00 “Keleivį” uzra- ir labai aiškiai pabrėžėm,
mo nacizmui.
arba daugiau iš 43 kalbų, £įa patinka “Keleivis,” to- >om ant
c*..v dvieiu
v..,., metu o ka
— ^ad “Old Age Assistance”
islandu.'
...............
■
'
Sąrašas
parodo , kad įskaitant arabų, islandų. dėl siunčiu prenumeratą ir pri-iunčia $3 00 tiems duo- Ir
A£e Panssion” yra
1,970 registrantų yra vyrai malaju irtotorių.
prašau siuntinėti man jį to- dam kredito ant vienu metu du skirtingi dalykai. “Assistance” yra duodama pavar
ir 280 moterys.Apie
pusė NationalRelugee Service nau. Nuobodu but ligoninėj
įr 10 savaičių
jų via virš 46 metų amžiaus, sako. kad daugumas šių pa- įr turėti apgipsuotas kojas,;
Administracija, geliams tik kaip pašalpa
tuo tarpu kai “Old Age Penbet nepasiekę 65 metų; šio- bėgėlių yra lojalus šiai ša- bet ka gi darvsi. Gal už ke______
je gi upėje randasi daug pri- liai ir jos demokratijai. Kai- kų sąvaičių pradėsiu vaikš- Seniokelionė į Pittsburghą. ssion”yra mokama kaip aptyrusių specialistų.
no pabėgėliai, jie neapken- čioti ant kriukių. Gerai nors Girdėjau
kad Maikio tė drauda’nežiūrintar žmogus
čia
tu
sisteYnu.
nuo
kuriu
tiek.
kad
turiu
geru
draugų,
vas
nnr
i
va
^i
llo
ti i Pittsbu- yra beturtis ar turtingas. JeiApie 96G- šio; grupės vra -•
, ...
kvrie mane čia 'aplanko, ^ setaa be? netei pini- ™ Daugas turi nuosavą na;
padavė pračjTną dėl Ameri-!’lems relkeJ° P3^1'
T
oiXi siunčiu
«i„nni„ seniui
j,mą ar pinigų
, J.
, šnyras
,
„iš, Brooklyno
- 10 gų.
Taigi
p-'sm banke,
oW
kos pilietvbės. Kiti 4r< teKadangi daug ju yra iš Drg.
aplanko
bent
3
kartus
per
|Į
50
ke
ij
0
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i._A.
Masalg
“
^
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ance
negali
gau
i.
bėra svečiai arba “nepasisa- Vokieti io? ir Austrijos, tai
savaitę;
anlanko tatpg, ki
N. j
Paiar.am paskaityt, ų
draugė M. Baltremene, E.
aš buvau pamiršęs, kari s.‘'.'??Psn! keleivy dar syki.
Planuoja Smūgį Italijai
Maskeliūniene, A. Maciu- pittsburghe lietuvių šuva- Alsklau /lalyką išaiškinti
kaitienė ir Mrs. Norton. As žjavimaĮ (kaįp Rusijoj du- ™snegaiime__
labai joms dėkingas uz tai. ma). taigi siunčiu savo moAntanas Usevičas.
kestį, kad vyčių generolas
TIKRAI GERI
S . Vincent Hospital, nepavėluotų tenai nuvažiuot
PREPARATAI
Bridgeport, Conn.
parėtką prižiūrėti. Butų ge--------rai, kad jis pasistorotu Ra- ALEXANDER’S
Geriausia patinka pasako,. S€inių respubliką atstatyti. CASTILE OLIVE OIL
Delbiamoji
“Keleivio” —Frank Tamošaitis, She- SHAMPOO
padarytas ia tikroRedakcija! Esu jums labai nandoah. Pa.
io Castile muilo,
Mr».
J.
Godeli.
dėkinga. kad nesulaikėt
U. S. P. Išplauna
pleiskanas ir viso
man laik:aščio, ne? mano
Penkinė ant batų.
kius kitus nešvaru
pienrmerata jau pasibaigė.
mus ir sustiprina
Siunčiu
seniui
$5.00
ant
odą. 50c. už bonką
Taigi siunčiu $3.00 ir tegul
“Kele'vis” keliauja pas ma batų. tegul ji? mane lanko ir ALEXANDER’S HAIR j
ne toliau. Aš esu serganti toliau. Ačiū už pranešimą,
REFRESHING TONIC ;
pasibaigė. Aliejų
ir Odą Gydančią Vaistą
moteris, tai “Keleivis” yra kad prenumeiata
Ant. Vasauikis. Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
vienintelis man suramini_____
plauką šaknims ir Odos gydymui. ,
50 centų už bonką.
t
ma«. Ypač man patinka gra
irgį penkinė,
Pasižymi savo gerumu. Prisiun- '
žios pasakos, tokio* kaip
Gerbiamoji
“Keleivio” čiam per Paštą į visas dalis Su
•
apie dievadirbį \ incą Do- administracija! Siunčiu tam- vienytų Valstijų.
Britų generolas Alevander (kairėj) kalbasi su Amerikos
ALEXANDER’S CO. •
jstoms $5.00, kad nupirktu
genetolų E:senhoweriu apie tai, kaip greičiau pribaigti
414
W. BROADVVAY
Zuzana Černiauskienė, met vyčių generolui naujuItaliją.
SOUTH BOSTON. MASS. t
<’hieago, 111.
[batus.
FeSx Videyko.

S*Do»ė» IJetnTią Žinyčia
t patingai dabartinės krikičtonybėa gadynėje kiekvienas turėtą
perskaityt, nee tik tada galėa aiškiai suprasti Inevo buvimą.
Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina popieros apdaraia
—1 00: audimo apd.—$1.26. Rnijnis galima siųsti popierini dolerį

arba “Money Orderį”. Adrasnokit sekančiai:

KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.

K aras E uropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
Įvykius, tai skaitykite Naujienas".

••Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), $6.90. Chicagoje ir Europoje—$3-00.
Money Orderį ar čekį aiųskitei

“NAUJIENOS"
/

1739 South Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
tizilpailnimui kspiją
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“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

’sinėjo, bet nieko nepešė ir
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
sius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanų.
Gyventi pas tėvelius Lie keikdami išsinešdino.
Tą žiemą, prieš Kalėdas,
tuvoje buvo linksma, nes jie mirė
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
musų tėvelis, o kada
turėjo nemažą ūkį ir samdy
Galima
pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
davo darbininkus padėti atėjo pavasaris tai mes vikiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
darbus atlikti. Na, o kuomet ur kasinėjom jieškodamos
sirinksite
už $2.00. tai 50 centų reikės primokėti.
daugiau žmonių, tai tuomet savo knygų, bet nepataikėm
štai
čia
paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
ir gyvenimas *būna linl
Unksmesj1. g.ant1, *^an
nis. Vasaros laiku po
knygų atmintis,
po laukus
1
AR BUVO VISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
tik skambėdavo dainos ir
Kažin, ar kas jas iškasė,
IVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
linksmumas, tačiau atėjus ar jos žemėj supuvo, bet
Bažnyčia sako, kad buvo, o mokaRankius reikalingiausių žodžių ir
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta
žiemai buvo labai ilgi vaka- kaip tik ateina pavasaris ir
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į taip lengvai ir suprantamai, kad kiekrai. Mes ten neturėdavom cbelys pradeda žydėti, man
kelias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės liškai. Joje telpa netik atskiri žonei judamų paveikslų, nei vis prisimena buvusios mano
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėjilinksmų šokių, kur butų ga numylėtos knygos.
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? mai darbo jieškant, važiuojant ku’
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
Įima maloniai vakarus pra
B. Gurskienė.
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da- pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
leisti. Mamytė todėl žiūrė
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika,
galėjo
atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida,
davo. kad visi turėtume nau
ISTORIJA APIE VĖŽĮ.
ir kitų veisl:ų žmonės? Šitie ir šim- Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
35c.
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Kama
Kama...................................................
.................... .......... .........
dingą užsiėmimą. Vieno?
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
plunksna* pešėm, kitos vil Dievą-, sutvėręs pasauli
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai VALSTIJŲ PILIEČIU?
nas pešiojom, paneiakas nė ir visus gyvulius, atsisėdo
pasilsėti
ir
pa-idžiaugti
sa

faktas; kas sakinys—tai naujas ku
rėm, arba verpėm. o vyrai
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mai su reikalingais klausimais ir at
mokslas nuo pradžios iki galo.
virves vijo. Piimiausia pa vo darbu.
Kaina ................................................. 25c. sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Vos pažiūrėjęs pasergėjo
giedodavom “karunką,” o
Antra peržiūrėta ir pagerinta
paklaidą
padaręs
—
visi
gy

•aida.
Ka’na ...................................... 25c.
LIETUVIŲ
ŠEIMYNOS
ISTO

paskui sekė juokai ir viso
vuliai
buvo
be
akiu.
RIJA JUŠKEVIČIAUS
KUNIGŲ CELIBATAS.
kios “baikos.” Nei nejusdaŠi knygelė parodo, kodėl Romos
DAINOSE.
vom kaip vakaras praeida
Stumdė-i.
kumščioiosi,
, .
... .
„ apopiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
i
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išaiškinta
visa jų bepatystės istorija,
vo.
nuolat klupo, didieji mindė
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
i gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo nupuolimas. Šią knyga turėtų perMudvi su sesute turėjom mažučius, užsigaudami Į
daug
pačių,
po..kelis...
vyrus skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
,
- o žmonos
. .
mažą knygynėli, kuns laiks medžio kamėnus. Taip beLabai Užimanti tr pamokinanti knykurie
kad jų ma
Štai kokiu skrybėlių moterims prasimanė madų kūrėjai. Iš kairės juodų siūlų suraizga Su paveikslais. Kama .... 50c. terįs> dukterjs ir mylimosios nepa
nuo laiko augo. nes dėdė ku- vargdami ėmė guosties:
Audeklo apdaruose .................... 75c. pultų į tokią kunigų globą. Parašė
giotas vožtuvas ant galvos ir iš tokios pat medžiagos mufta rankoms Įsikišti; viršuje,
nigas mums knygučiųį atvež- _Dieve. oi Dieve! kam
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
mėlynai nudažyta strauso plunksna ir ruda skrybėlaitė; apačioje, kepuraitė su kazirBYLA DETROITO KATALI lietuvino Ferdinand de Samogitia.
davo n atsiųsdavo. Jis pats mus sutvgreį? verčiau butuku ir šydu.
Kaina ..............................................
25c.
KŲ SU SOCIALISTAIS.
aba! mėgdavo rašyti irsią.
ė
i]jk gražuliu m0.
Dalijant Detroito lietuvių socialis KODĖL Aš NETIKIU
tyti todėl ir mus nuolatos
r
nejaučią nekaip
tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
PELĖ
PO
ŠLUOTA.
KAIP
PALAIKYT
JAU
Į
RUGIAPIUTĖS
DAINA.
skatindavo Mes knygas la; , į . kad
kIapinėti į.
kunigo pakurstyti brostvininkai už- Į DIEVĄ?
NYSTĘ.
puolė
juos ir žiauriai sumušė. SočiaLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
bai jyert.ndavom ir svariai stumdytics!
Ir aš pamėginau taip pa
(Iš Lietuvos motivų)
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
uzlaikydavom.
—Nevaitokit, mano su- gyventi, kaip nekurios ku- Pinmiausia nesirūpink nei
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
sais teismo rekordais ir liudininkų
knygutės .......................................... 20c.
1.
Vargdieni
berneli,
Vieną dieną tėvelis pat- tvėrimai! duosiu jums ir mutės, niekuo svarbesniu savo nei kitų bėdomis. Buk Gana raudot,
parodymais. Kaina .................... 25c.
„ .......
KURGI VISA TAI NYKSTA?
nešė mums labai liūdną ži- šviesą, — tarė Sutvertojas, neužsiimdama ir apie ko visados linksma, tai ir pa- Prinoko rugeliai,
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
nors
parašymą
visai
nesirusaulig
atrodys
linksmas.
Manią, j°g mes esam Įskųsti už ir kad ir nedaug laiko bebuLabai įdomi knygutė šituo svarbiu žmonės kuria per amžius? šį intriklausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- guojantį politiškai-ekonomišką klau“negerų knygų” laikymą, ir vo ligi subatos, ėmė dirbti pindama. Ot. pasakius, pa- nyk, jog esi vis jauna ir dar Tau reiks kapot.
nas katalikas ir socialistas. Parašė simą aiškina garsuis Vokietijos sosislėpiau ir aš, lyg ta pelė po tik pradedi gyvenimą. Gerk
kad žandarai gali ateiti pas akis.
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta2.
Dalgelė
kad
kirto
Kaina ................................................ 10c. ky.
Kaina .................................... 10c.
mus kratą daryti. Mudvi su Visas sutvėrimas apstojo šluota. Patyriau jog toks gy- vandens po kelis stiklus Į Į šiaudelius.
sesere pasiskubinim peržiu- Dievą, grudėsi per kits kitą. venimas yra visai be vertės dieną ir pasivaikščiok ty: DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
SIELOS BALSAI.
suvir^°
PFRT II? VAI
Puiki knyga, daugybė labai gražių
rėti kurios yra “geros,” ku- norėdami kuo veiklaus įgyti ir neturi jokio tikslo. Jis tik iam ore. Dažnai valgyk nevxe.iv i m v --vi-vi i i .
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuobrangų
laiką
eikvoja
ir
daro
virtas
morkvas,
bet
kiek
gaį
*
Pudelius,
rios “ne,” nors man jos visos šviesą.
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, graži. Paraše J. B. Smeistorius, 221
buvo geros ir nei su viena
Kurs šviesą Įgavo, tas Su iš žmogaus tikrą proto tingi- lint veng kiaulienos. Kiauši
3. Vargdieni berneli.
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio puslapių. Audimo apdarais ... $l.o0
ni ir atbukėli.
athnkėli Patirti yra
vra nenp- nius
nin= valgyk
valcrvk minkštai išvir
išvirnenorėjau skirtis.
Tėvas at- tvertoji garbino, ir atsidžiau- nį
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- ________ .
-l_
V-vl
zx/vn
tai
urobri.
:
tuo
iv
anLama i nln_ Še tau, še tau,
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- BIBLIJA SATYROJE,
Ldi pi«i\vx į-VU? II
XV
neše TneūiTlę n Krymu ir iiepe gu negalėjo pasaulio grOžy- UlUgčl. WL
Nupiovei
laukelį
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos
visa? knygas Į ją sudėti. Aš bėmis, o tie, kurie akių dar kuoti butų labai peiktina.; no. Niekados nepersivalgyk Ne sau, ne sau.
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi- 379 puikiais paveikslais, perstatanlabai norėjau pasilikti dainų neturėjo, ėmė dar didžiau Kui* kas yra maloniau ir nau r saugok svorį, tąsyk jau
mus suprasi tiktai is sios kny grutes.
įvairius nuotikius nuo prieš sunėsi
gerai
ir
negreit
pasensi.
knygą, bet tėvelis sakė. kad grūsties prie Sutvertojaus dingiau interesuotis visuoPsraše D-ras G-mus. Kaina .. 15c. tvėrimn
Kris-
tvėrimo r.acanlln
pasaulio ik?
iki n5<rimimo
užgimimo Kris
4.
Per
visą
dienelę
Ulnninkė Rožė.
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
joje yra viena daina apie rėkaudami: “Viešpatie Die- meninia veikla. Nors men
MATERIALISTIŠKAS
Prakaitavai,
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00
carą, kuri yra “negera,” to- ve. man akis duok! Sutver- kom pastangom prisidedant
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Už
darbą
darbelį
KUR MUSŲ BOČIAI
prie laikraščio, draugijų ii APIE VALGIUS.
dėl turėjau ir tą atiduoti. Iš- tojau, manės neužmiršk ’.
etanato u- CYVF'NO*^
Tik
bart
gavai.
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 01 _
nešęs laukan skrynią su kny- ‘
didžiau karo pastangų, tuoj jauti
gimdo pasaulyje įvairiausius nuotiBiblija sako, kad pirmutiniai žmogom tėvelis užkasė, o ant ry- -,L-Z
didžiau savyje pasitenkinimo ir šio š PUSĖS SVARO MĖSOS PIE
kius, tai perskaityk šitą knygelę, nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
5.
Gana
tau
berneli,
toiaus lauka užakėio ir avv- leke vezyS* Tas be Pahovos kio tokio vertingumo. Leisti
Kalba labai lengva. Knyga protau- visai atmeta. Mokslas mano, kad
TUS ŠEŠIEM ŽMONĖM.
žom
J
V
aPie
kabi‘ laiką ant visokių betikslių
Rugeliai piaut.
pkaižmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
jantiems darbininkams neapl
knyga parodo, kodėl taip manoma.
nuojama.
Kaina
...........................
25c.
^2
svaro
maltos
riebios
mėsos.
Nueiki pas ponelį
1 J
nejosi į rubus ir prisispyręs tuštumų ir tinginiavimo yra
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.
Algelės
gaut.
Vos spėjom paslėpti kny- rėkė akių.
SOCIALIZMO
TEORIJA.
peiktina. Nekurios moterė 3 sutarkuotos morkvos.
gas, kaip štai ir žandarai.
Nors Dievo kantrybė yra lės vi« skundžiasi, kad netu 4 vandeny išmirkytos bu Ikos
Šis veikalas trumpais ir aiškiais LIETUVOS RESPUBLIKOS
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
6. Turtuolio svimelin
Iškrėtė visur ir visus išklau- neapribota, vienok tą kartą ri kaip laiką “užmušti,” irba duonos riekės.
draugijos formos, ir kodėl turės būti ISTORIJA.
Suves
rugius,
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c.
jos pritruko, ir Dievas su kuomet tos. kurios pasišven
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
MISS LOS ANGELES
2
kiaušiniai.
O
tau.
vargdienėli.
griebęs mažutes akeles metė tę visuomenei darbuojasi,
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
vėžiui. Te,—sako.—isįkišk nežino kur daugiau to laiko 1 vidutinė bulvė smulkiai su Duos skatikus.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
daugybe straipsnių,, juokų
juo
ir tt.
sau Į uodegą!
kaustyta
arba
sutarkuota.
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pagauti, jei galėtų, tai kiek
Puikiai iliustruota. Kai
ama
.. 25c. liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
7.
Turtuolis
algelę
Sugrobė vėžys akis ir ta vieną valandą padvigubin 1 didelis smulkiai sukapotas
buvo apskelbta republika. Pridėtas
Nenor mokėt,
didelis spalvuotas žemlapis parodo
rė sau: “Ar aš toks kvailys tų, nes joms laiko visuometį svogūnas.
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
Vai kur man berneliui
akis Į uodegą kišti!”
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
Į stoka.
Druskos ir pipiru.
Reiks pasidėt?
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
Ir pažiūrėjęs Į kitus gyvu Mes turime daug tokiu
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
lius, kurie buvo jau Įgiję pelių po Šluotom, kurios Vandenį nuo bulkų gerai nupublika. čia telpa visi svarbesni do
8. Duonelės nemačius
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
akis, sukišo jas gyvulių pa vieĖ tik tinginiauja ir “gerus
?'lską gerai sumalš>?; Reik?
rimai, taikos sutartis au bolševikais,
alkt
vienam?
vyzdžiu Į pirmagalį, ne Į laikus” gaudo, o apie joms jadarvti šešias bandutes, sudėti
sutartis su latviais, aprašymas visų
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
uodegą.
skirtą skyrių laikraštv visai KePtuv^ ir užpylus verdančiu Jam dvarą pastačius
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
Bet kas iš to? Dievas, su pamiršta? žiemos laiku ne-^'andeniu kePli vddutinl° karščI° Numirt biednam?
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ...................... .. *$1.00
pratęs jo mintį, atėmė galė kurios nors retkarčiais pasikokl4 valandą. Iš hkuBROŠIŪRA SU PEKLOS
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
jimą eiti pirmyn, ir vėžys rodo, bet užėjus vasarai— 3’° skystimo reikia padaryti
JUOKAI.
ŽEMĖLAPIU IR KI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
‘gravy” ir su karštom bulvėm
nuo to laiko vis atbulas ėmė visai apsileidžia.
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
TAIS PAVEIKSLAIS.
TIKRA
DIPLOMATĖ.
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
, - , , ..ir “dili pikeliais” duot valgyt.
čiužinėti. Bet ir dabar nenu „ . .
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humorispeliukes, lyskim is
Parašė
sižemino. tik šnabždomis poTaigi,
Jaunas
Jonas:
—
Maloni
tam

tiški straipsniukai ir. juokai. Antra
šluotų, pradėkim vėl vei- Tai yra sveikas, geras ir pi
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
ėmė ant Dievo murmėti. Iš kti, skaityti ir nor? retkar- gus va1Jissta
turi
net
penkias
dukteris...
A. M. METELIONIS.
šiais laikais,
to labai pasipiktino visas su čiais mėginti šį tą parašyti. ka’p mėsos taip trūksta.
Ar nenorėtumei kartais turėti
APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
tvėrimas.
sūnų
?
DANGŲ
IR PRAGARĄ.
Kunigai gąsdina tamsuo
Elzbieta Navickienė.
Pasidalinkim
mintimis
ir
Parašė
garsus
Biblijos kritikas
—Nuo tos valandos jokio gyvenimo patyrimais, pasiSenė Laurienė:— Gal but se
lius amžina peklos ugni
Ingersolas.
Kaina
........................ 25c.
mi ir už pinigus apsiima
balso neišduosi! — sušuko skųskim ir paguoskim viena RYŽIAI SU TOMEITĖM.
niaus !... O šiandien užsiganė
kiekvieną
išgelbėt
nuo
MONOLOGAI IR
Sutvertojas:— ir taip. kaip
dinčiau žentu!...
kitai,
tąsyk
ir
karo
sunku

amžinų kančių pragaro
Paimkite
puoduką
išvirtų
ryDEKLAMACIJOS.
dabar šnabždi, šnabždėki ir
liepsnose. Bet šios kny
Šioje knygoje telpa daugybė nau
-j. . . ,
. _ žiu, pusę puoduko tarkuoto
tu ir tavo veislė per amžių mai taps lengvesni.
gos autorius parodo, kad
DAR IR KAIP...
jų, labai gražių ir juokingų monolo
A.
Liutkuviene.
amer
ikoniško
sūrio,
porą
puo
visa tai yra melas ir ap
amžius!
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
gavystė, ms peklos vi
dukų virtų tomeičių, druskos ir —Katriuk, aš einu kareiviauNusigandęs vėžys spruko
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
SAULEI
TEKANT.
sai nėra. Jisai parodo,
pipirų.
Ištepę
sviestu
keptuvę,
Pargrjsių
gal
po
kokių
trijų
niškos. Visos skambios, visos geros.
i vandens gelmę ir bėgda
kad toj vietoj, kur Bibli
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
dėkite eilę ryžių, eilę tomeičių
• Ar atminsi mane?
ma? nuo Dievo rūstybės Įsi- Saulė, saulė užtekėjo!
ja sako buvus kitąsyk
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
ir eilę tarkuoto sūrio; ir vėl tą
^ar ’r kaip! Prisiekiu tau.,
gerinta laida. Kaina ................... 25c.
sprausdė Į urvą, po akmens, Bučiuot žemę ji atėjo
pekla, dabar kopostai sa
ga.
Ir
pridėtas
“
peklos
”
atkartokit,
kol
viskas
bus
sūdėka<
^
kiek
tik
kartų
pamatysiu
nebenorėdamas džiaugties Iš už kalnų ir miškų,
PAPARČIO ŽIEDAS.
žemėlapis tatai patvirti
ta. Viršų apeėkit mažais svies- uniformoje kareivi, visuomet
nei gamtos grožybėmis.
Nuo šalelės iš rytų.
Ir keturios Ūtos apysakos: (1) Nena.
užsitikintis Vyras; (21 žydinti Giria;
to šmoččiukais ir kepkite karš- me’l®s liepsnomis užsidegsiu!... ,
Kaina 25 centai.
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
Pamatę? šią dieną tu atsi
Per upelį švyturiai
tam pečiuje apie 30 minučių.
----------------doma kaip žmonės paikai tiki į viso
skyrei nuo viso sutvėrimo,
Sutvaskėjo taip bailiai;
kius prietarus, burtus ir tt. .... 15c.
..
I Negalima mylėti to, kurio tu i
Knyg«
taip ir per amžius busi at
vio” Knygyne.
O pro miško šakeles
bijai,
nei
to,
kuris
tavęs
bijo.
ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
GREITAS BUDAS VIŠ
skirta?. ir kaip atžagarus ta
Veržia-' jie pas pušeles.
Ciceronas.
Adresas:
“
KELEIVIS
”
METU.
TOMS NUPENĖT.
vo būdas, taip bus atžagarus Veržias glostyt jų kasų.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
636 BROADWAY,
šita 19 metų amžiaus mergai- įr tavo gyvenimas. Kada viSu rašytojos paveikslu, 126 pusla
Norint
vištas
greitai
nuNAMŲ
DAKTARAS,
SO. BOSTON. MASS.
piai. Kaina .................................... 60e.
tė, Jean Bartel. šiomis dienomis ga gamta ilsėsis, tuomet tu Tiest per miško medelius penėti, reikia joms duoti pi- Parašė daktaras A. J. Karalius,
Nuo
gėlių
džiovint
rasų,
Taipgi ir pas
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
buvo išrinkta kaip gražiausia gyvuosi; lig saulė ims tekė
gių virintų ryžių sumaišius
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
tos Angeles miesto mergina. tj ir visas sutvėrimas linkė Savo spinduliu? bailius.
A. M. METELIONI
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
su pienu ir cukrum. Šis lesadėl kokios ligos naudoti, verjai bus apmokėta kelionė į At- maj ją sveikins, tu lisi Į savo
7747 Navy Avenue,
kams. Kas yra arba tikisi kada non
*
. .
.
A., ..
ta šitą knygą Įsigyti visiems, nes NaSaulė, saulė užtekėjo,
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
las tun but tirštas, tik IS praDaktaras yra vienas iš reikalinlantic City. kur rugsėjo mėnesy tamsųjį urvą ir ten lauk-i
Detroit,
Mich.
Bučiuot žemę ji atėjo,
....
,
..
giausiy knygų kiekvienam lietuviui
oerskaityti šitą knygute. Kaina 10c.
iš tokių gražuolių bus renkama nakties. Taip ir rados.
(1Ž1OS nereikia JO duoti per- įsirykit tuoj. Didelė knyga, anie
Krėst sidabro raseles,
“Keleivi*,** 636 Bro*dway,
‘Miss America.
Džiovint margas gėleles, daug.
Audeklo’^Seiiai?^........... $2.50
L. P.
South Boston, Mass.
MANO KNYGOS.
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10749.
žeža,
Juozas
(Juozo
ninkas, Vilnius.
' zio duktė), 9.
Pervažos.
10721. šergalytė, Audronė sunus), 15.
10695. šemberas. Česlovas (Juozo
štai
naujutėlis
Amerikos
laivas
karo
lėktuvams
vežioti.
10848.
Šimkus,
Kazys,
34, J 10868. Šinkūnas. Povilas )A4 mėn
10750. žežaitė, Aldona (Juo- Jis čia parodytas nusileidžiant iš laivų dirbtuvės Į vande samdinys, Kaunas.
(Kazys), gimęs 1919, batsiuvis, 10722.duktė),
leksandro sunus), 24, mokytošerys, Petras (Adomo!zo duktė), 14.
Vilnius.
nį.
Jis
buvo
pavadintas
“
Bataan
”
vardu.
Nuo
tokio
laivo
10849.
Šimkienė
Bemotavij
as. Alionai, Pabaiskas.
53, Kėdainiai.
10751. žežaitė. Jane (Juozo Amerikos lakūnai andai subombardavo Tokijo miestą.
10696. šemetas, Jurgis (Juo sunus),
čiutė,
Antanina
(Antano
duk10869. šipinskas, Kazys (Jo10723. Šerienė, Kotryna (Mo-j duktė), 10.
tė).
gimusi
1911,
darbininkė.
zo sunus), 30, darbininkas, tiejaus
'
r
o
sunus), 36. darbininkas,
duktė). 50, šeimininkė. 1 10752. žeža, Vytautas (Juozo 30, šeimininkė, Burbiškiai, Ki (Juozo duktė), 36, šeimininkė, 10850. Šimkus, Juozas, 35, Kaunas
Kaunas.
10724. žerytė, Aldona (Petro(sunus), 9.
dūliai.
10697. žemėtas. Tadas (Me duktė),
Kazlai. Vytau- nifli
ūkininkas, Marijampolė, Viekš- 1()870 Sinskas,
šinskas Aloyzas
Aloyzas ((A-V
18.
10753.
šeža,
Virginijus
(Juo10823.Ruda,
šimanauskas,
10787. šileikaitė, Nijolė (Fe- Ąžuolų
čio sunus), žemvaldis, A. Gel 10725. šermotienė, Anelė(Jo-,zo sunus), 8.
ta., (Kazio sunus), 10, mokinys n'a10851. Simkienė,
(Be_ hksandr.
sunus).
30, uk.n.n•licijaus duktė), 6.
gaudiškis, žakiai.
as,
Cešiškiai,
Pandėlys.
10754.
šeža,
Ramutis
(Juozo
no
duktė),
gimusi
1900,
šeimi

10788. šileikaitė. Dalytė (Fe- 10824. šimanauskas. Algir- nedikto duktė), 28, ūkininkė. L
10698. žemetienė - Dovidaus- ninkė, Kaunas.
sunus),
7.
licijaus
duktė), 3.
das (Kazio sunus), 6.
10852. Šimkus, Juozas-Algirkaitė, Jadvyga, gimusi 1891.
10755.
šeža,
Algimantas
10726.
šemiauskas,
Juozas,
10789. Šileikis, Petras, gi 10825. Šimanskienė, Halina das (Juozo sunus), 5.
10699. šemiotienė - Meistavi- _ , , x
. . (Juozo sunus), 4.
iienė, Marija. 47, ūkininkė, 26’ elektros ,echn,kas- Blrea‘- 10756. šeža, Vladas (Juozo męs 1905, sekretorius, Jasoniai. (Konstantino duktė). 41, slau- 10853. Šimkutė, Genovaitė- PAGARSINIMAI
Meistai, Vidžiai.
10727. šemiauskienė, Liuda sunus), 3.
Utena.
gė, Vilnius.
Gražina (Juozo duktė), 3.
‘KELEIVY’
10790.
Šileikienė,
Bronislava,
10826.
Šimanskis,
Jonas
(Juo10854.
Šimkus,
Albertas-Kei10700. šemiotytė, Zofija. 18. (Juozo duktė), 31.
10757. šežaitė, Vanda (Juozo gimusi 1912, šeimininkė.
10701. šemiotytė, Marija, 15. | 10728. šemiauskas, Sauliu- duktė).
zo sunus), 17, mokinys.
stutis, 3 mėn
1.
14791. Šileikis, Romualdas 10827. šimašius, Zigmas (Juo- 10855. šimoliunas, Stasys
10702. šemiotytė, Liudvika 13 ^as (Juozo sunus), 3.
10758. šiaučiunas, Vytautas* (Petro
7.
zo sunus), ūkininkas. Vabalnin-((Antano sunus), 28. mokytojas
10703. Šemiotytė, Aleksand-. 10729. šemiauskaitė, Stasė (Jono
sunus), 36, inspektorius, 1092. sunus),
ra
(Juozo duktė), 2.
šileikvtė,
ženė,
(Petro
kai, Kaišiadorys.
Tauragė.
Mažeikiai.
10828. šimašienė, Teresė (Mi-' 10856. Šimonis, Karolis (Juo
10704. šemiot - Poločauskienėį 10730. šerunaitė, Ona (Jono 10759. Šiaučiūnienė - Dantai- duktė), 5.
zo sunus). gimęs 1904, mokyto-Į
(Miroslavo duktė), šeimininkė,
30, darbininkė, Mari- tė, Ona. gimusi 1911, mokytoja. 10793. Šileikienė, 60. Kadai- ko duktė), ūkininkė.
niai.
10829. šimašius, Kostas (Zig-į jas, Telšiai,
Vilnius.
jampolė.
10760. šiaučiunas, Vytautas 10794. Šileikis, Petras, gimęs mo sunus).
, 10857. Šimonis, Bronius (Pra10705. šėmis. Bronius (And- 10731. šeškas, Jonas (Vinco (Vytauto
gimęs 1939. 1900. samdinys.
10830. šimašiutė, Marytė nno sunus), 31. ūkininkas, Mi
riaus sunus), 26, ūkininkas,j sunus), 44, darbininkas, Pane- 10761. sunus),
šiaučiunas, Juozas 10795. Šileikienė. Zofija(Juo- (Zigmo duktė),
koliškiai, Papilė.
Knistuškiai, Gervėčiai.
į vėžys.
(Petro
sunus),
62,
ūkininkas,
zo duktė), gimusi 1905, moky- 10831. šimašius, Zigmas> 10858. Šimonis. Teofilius(An10706. šėmis, Juozas (Juozo j 10732. šeškauskas. Vladas Kivyliai, Akmenė.
! (Zigmo sunus).
tano sunus), 27, karininkas,'!
sunus), 22, ūkininkas.
i (Teofilius), gimęs 1902, Kau- 10762. Šiaučiūnienė, Ona (Ra toja.
10796.
Šileikis,
Algirdas
(Pet

10832.
šimašiutė,
Teresė
Kampaičiai, Viduklė.
10707. šėmis, Juozas, 36, uki- naspolo
duktė),
47,
mokytoja,
Nor(Zigmo
duktė).
10859. šimulonis, Alfonsas,»į
ro sunus), gimęs 1932.
ninkas. Bobraninkai Gervėčiai i 10733. šeškauskaitė, Valė butai Akmenė.
Biržai.
10708, šęmisienė. Juzefą, '• (Vinco duktė), gimusi 1905. 10763. šiaučiūiiaš. Petras 10797. šileikvtė, Teofilė (Jo- 10833. šimauskis. Julius (A- 35,1 policininkas.įiliztnVaškai,
i
OJIIIUIIVIU
no
duktė).
35,
darbininkė,
Kauleksanuru
sunus),
37,
gimusi
šeimininkė,
Telšiai.
(Juozas). šeimininkė.
i 10734. šeškuvienė,
Stasė, (Juozo sunus), 13.
nas.
i Šančiai.
30. mokytoja.
1906.
(Antonijaus duktė), 32. siuvė- 10764. šiaučiunas, Vytautas 10798. šilingas, Stasys (Ado-' 10834. šimauskis, Aleksand- 10861. šimulionytė. Vidutė '
10709. šėmis, Tadas (Juozo 1'ja,
(Juozo sunus), 12.
Šiluva, Raseiniai.
mo sunus), 55, teisininkas, Mi- ras (Juliaus sunus), gimęs 1900 (Alfonso duktė), 2.
sunus). 4.
i
10765.
šiaučiunaitė,
Birutė
10862. šimulionis, Silvestras.
siunai, Ilguva.
Į Vilnius.
10735. šeškunaitė. Irena (Ka (Juozo duktė), 12.
10710. šemisytė,
10799. šilingienė - Bvtautai- 10835. šimauskaitė, Marija 40, teisininkas, Anykščiai.
zio duktė), 12.
(Juozo duktė), 3.
10766.
šiaulys,
Jonas
(Anta

(Felikso duktė), Vilnius.
10863. šimulionienė, Marija
tė
10711. šepkauskaitė Kazė' 10736. šeškunas. Algis (Ka no sunus). gimęs 1905, mokyto (Jono duktė), 51.
zio sunus), 5.
mokytoja, Pabradė.
10800. šilingaitė. Raminta
10712. šepikienė -' šveistytė, 10737. šeškas, Jonas (Vlado jas, Stakiai, Šimaičiai.
(Stasio
20.
10767. Šiaulienė, Elzbieta? 10801.duktė),
Filomena (Antano duktė), gi sunus). gimęs 1907. policinin-, (Domo
Šilingis,
Juozas (Jono
duktė), 39. šeimininkė. sunus), 40. mokytojas.
musi 1916, šeimininkė, Garždai. kas, Pabrauniai, Obeliai
Bunike10168. šiaulys, Jonas (Jono ■ liai. Kiduliai.
19713. Žepkaitė, Jadvyga (Pe- 10738. šešnickas. Vincas (Jo- sunus),
10. mokinys.
šilingienė, Antanina.
10769. šiaulvtė, Janina (Jo-! 34.10802.
seimininkė.
no duktė), 2.
šilingis, Juozas (Juo-J
10770. šiaulys, Juozas (Juo!to 10803.
sunus).
8.
AR ROMOS
zo sunus). 43. dailidė, Rudupiai, 10804. šilingis,
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
Stasys (Juo!t
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia fr daugybę kitų dalykų. Jis pasako
Akmenė.
sunus),
5.
beveik
viską,
kas
žmogui
reikia
žinoti.
•;
10771. šibailienė, Ona, 33, i 10805. šilinski, Bemhard, 30,
; jūsų laiko~ilgais
. -v -pasako
opiezius
^Kristaus
kokytoja,
Balninkai.
Ukmergė,
Tai
yra
vienintelis
veikalas,
kuris
neužims
biznierius.
Kaunas.
i. * '
v •
10772. šibirkštis. Jonas (Jur-t
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
šiliunas, Kazys (Ka
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt,’o ko nereikia, kad butų
gio sunus), rangovas, Troškū zio10806.
sunus).
65.
ūkininkas,
šilingalima
be baimėsPatarėjas
naudotis” gyvenimo
smagumais
ir nepadaryti
klai

nai. Panevėžys.
giškiai,
Panemunė,
dos.
“
Teisingas
atsakys
jums
net
į
tokius
klausimus,
ku
Vietininkas?
10773. šičkus. Česlovas (Bal 10807. šiliunienė, Adilija. 50.
rių
jus lyties
kartaisklausimas
nenorėtumėt
irnušviestas,
savo gydytojo
klausti.
Beveik“sekre
kiek
tramiejaus
sunus),
gimęs
1909.
vienas
jame
beveik
kiekvienas
PARAŠĖ KUN. VALADKA
10808. šiliunaitė, Bronė (Kasamdinys, Kaunas.
tas” išaiškintas.
10774.
šičkiene
Kumaitytė.
z
’
°
duktė).
25.
gydytoja.
Biržai.
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir ap]
bės kada i Pasauli atėjo
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:"
Kristus. Pagoniška tų laiko vienybė,
ieji Kristaus žodžiai
Marija
(Juozo
duktė),
gimusi
10809.
šiliunaitė,
Valerija
Ką reiškia meilė ir ii lrar ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
1906,
knygvedė.
'
(Kazio
duktė),
19,
studentė.
reina?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
10775. šidagis. Julius (Jono j 10810. gilius. Bronislavas(J»>
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
Ką reiškia “pirmosios nakties tei paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
sunus),
gimęs
1915.
karininkas,
no
sunus).
23.
ūkininkas,
žibo-Į
se,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus bavo Romos Katalikas?
ir dvarponiai ?
notervs nneturi vaikų,
Kodėl tūlos mot
Varėna.
, liškė, Švenčionys.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarėminarijoj* dėstydamas fundamentaliu^ teologija, aiškino kokių
10776. šiderevičia, Vincas! 10811. šilkarkis, Povilas (Si-'
aunosios šlčbė? Jaunosios šydras?
jas ir šitą klausimą atsako.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
J
’yžių barstymas jauniems ant gal
(Mato
sunus),
45,
darbininkas,
mo
sunus).
56.
ūkininkas.
BirKokius vyrus moterys myli? Ko
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
vų? “Medaus Mėnuo?"
kias moteris myli vyrai? Arba ko
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Višlaviškis.
ižai, Juodzioniai.
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys Deprivalo tekėti? “Tei
prieš ištekėjimą kad nepaidaryti klai singas Patarėjas" pasakys jums vis
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
10777. Šidlauskas - šilas, Ro 10812. šilkarskienė, Salomė
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
dos?
ką.
mualdas, 50. inspektorius. Kau ja. 46.
cija ir popiežių prakeikimai.
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kas reikia žinoti, kad vaikai butų
vesti?
nas,
A.
Panemunė.
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
10813.
Šilkarskis,
Simanas
SK YRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Fra»cuzijai. 1896 m.
Kas
reikia
žinoti
pirmą
naktį?
Ši

kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė
10778. Šidlauskienė. Elena (Povilo sunus), 16, mokinys.
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
(Juozo duktė), 41, slaugė.
10814. Šilkarskis, Vladas (Po
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
10779.
Šidlauskas,
Stasys
Kodėl kunigams turėtų but už
vilo
sunus),
15.
mokinys.
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
(Kazio
sunus),
31,
inspektorius
10815.
šilkarskytė,
Marija
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
Kaunas.
(Povilo
duktė).
8.
1 visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba
Gimdymo
Kontrolės
Klausi

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
10780. Šidlauskienė, Polė, 27,1 10816. Šimaitis, Kostas-Jeroknygų, nes joje ras daog reikslisgų dalyką ir geriausiai galės
opiausis kiekvienos šeimynos klausi neslėpdamas.
susipažint su visa katalikiškos baiayčiet praeitimi.
mokytoja. Jonava.
nimas (Jurgio sunus), gimęs
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, su paveikslais. 223
KIEKVIENAM LIETUVIUI, karia tari vienokį ar kitokį as*
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apaarsis.
10781.
Šidlauskas,
Kostas
1904,
technikas,
Kaunas.
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimų akaito kaipo žaislų ir tam(Jurgio sunus), gimęs 1902. Ei 10817. Šimaitienė - Lukoševisinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėti) tą veikalą parakai,
Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Juirs trumpai ir aiškiai:
tyti.
i. Taip aiškina savo
M. Valadka.
girdžiai, Telšiai.
čiutė,
Magdė
(Antano
duktė)
Kaip
prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
Knyga apie 230 puslapių, didelis formato; spauda aiški.
rado
žmogus
ant žemės?—Ir daug-daug kitų {domių dalykų.
10782.
Šidlauskienė,
Zosė
gimusi
190:'
»
Aadisio viršeliais,
kay“
Teisingo
Patarėjo
” parašymui
buvo
sunaudoti
tokie mokslo
vei
1
(Kazio
duktė),
gimusi
1901,
10818. šimaitytė, Brigita(Pogos vardus, KAINA $2.00.
kalai,
kaip
Wellso
“
Pasaulio
Istorija,
”
Jordano
“
Evoliucijos
Pagrin
samdinė.
vik> duktė). 34. Šiauliai.
Tvirtais pepieroe viršeliais, kaina $1.23.
dai," McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo10783.
Šidlauskas,
Algiman

10819.
Šimaitis,
Vaclovas
liucįjA” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
Galima gaut pas sutariu, sakančia
tas
(Kosto
sunus),
8,
mokinys.
(Stasio
sunus),
34,
samdinys.i
kykla ir papuošimas namuose. Kaina >1.50 Užsisakykit “Teisingą
REV. M. VALADKA
R. U X DALTON. PA
10784.
Šilanskas,
Petras
(Ro

Vilnius.
Patarėją.”
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta
ko sunus), gimęs 1916, ūkinin 10820, Šimaitienė - BiliunaiKELEIVIS
kas, Marcinkoniai.
tė, Antanina. 28. samdinė.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. j
"KELEIVIO” KNYGYNE
10785. Šileika, Felicijus (Vla 10821. Šimaitis. Vladas (Juo
do sunus), gimęs 1904, eigulis, zo sunus), 28. studentas. Vil
636 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Burbiškiai.
nius.
10786. Šileikienė, Marijona. 10822. šimanauskienė, Ona
MLEIVis, 50. BOSTON.

Okupavę

vą,

1940

tūkstančius

vardų

ir

Lietu*

Rusijos

žmonių.

Raudonasis

Lietuvos

apie

12.000

pavardžių,

paduodam

čių

išvežė

bolševikai

gilumon

surinko

metais

giminių

kuriuos

Amerikoje

DEFENSE

išvežtųjų
čia

gyvenan

žiniai.

Norint,
kad
pagarsinimai tilptų
GREIT,
reikia
priduoti
garsinimą
admlnlstracljon
nevėliau
PANEOCLIO VAKARO. Siunčiant per paStą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa
siektų mus nevėliau kaip panedėly.
Vėliau gauti
garsinimai } tos
sąvaitės numeri
nespėjama
pataipint.

Norint,
kad
garsinimas
nesualtrukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
, reikia siųsti Ir pinigus.

DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
ar kitokį parengimą, trumpą prane1 filmą patalpinam už $1.00. UŽ dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

i

Už pajiefikojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius praneftlmus, kaina 2c. už žodi- Stambesmėm raidėm antgalvls—15c. extra.

s-

i L-

Keleivio”
prenumeratoriams
už
g .Į pajiefikojimus giminių Ir draugų, kai~
na 1c. už žod|. Mažiausio pajiefikoJlmo kaina 65c.

"

Norint
pajiefikotl
su
reikia pasiųst fotografiją
kainos

KELEIVIS,

SO.

636

BROADWAY

BOSTON, MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS

.r " .

i

t

»

paveikslu,
Ir klaust

Aituntas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Vietinės Žinios

Mr. Kubilius yra pašalintas
iš kunigystės.

Komunistų “Laisvėj” ne
senai tilpo iš South Bostono
neva paaiškinimas apie p.
B. F. Kubiliaus santikius su
RADIJO ŽINIOS.
! Apart Bonų pirkimo kon- St. John’? lietuvių metodis
• •
/-VŽ?— •
*
testo, bus da ir karo nuota- tų bažnyčia South Bostone.
Spun of Lithuanian Ame- kų pagerbimas, angliškai Dabar metodistų Naujosios
ncans —$400,000 bom- t-akant _ War Brides Con- Anglijos vii sininkas Wilbanešis.
te.-1. Bus pagerbtos tos mo- liam Gunter prisiuntė mums
Lietuvių Radijo Korpoia terys, kurių vyrai tarnauja “Laisvei” parašyto laiško
cija šimet irgi rengia savo Dėdės Šamo armijoj, avia- kopiją, kurioj sakoma, kad
metinį pikniką. Tai bus cijoj ir jūrių tarnyboj. Tos ta “Laisvėj” tilpusi žinia
Lithuanian Radio Bond Rai- moteiys yra kviečiamos is apie p. Kubilių esanti netei
ly piknikas, nes šiame pikni- kalno užsiregistruoti, pli singa ir klaidinanti.
ke bu? Bonų pirkimo kon -iunčiant savo vardą, adre Dalykai yra toks, sako
testas. kad sukelti $400.000 są ir savo vvro valda. Pri- metodistų viršininko pareiš
ir nupirkti bombanešį. kuri siųskite šią informaciją Į kimas, kad Naujosios Ang
pavadins “Spirit of Lithua- Baltic Florists Gėlių krautu- lijos
metodistai
šįmet!
nian Americans.”
502 E. Broadway, South nėia p. Kubiliau? i savo pastorius priėmusi, ir tai buvuRadijo klausytojai jau se Boston, Mass.
nai prašo šiam tikslui va Piknike bus visokio link*- sį viena . priežastis, dėl kuP- Kubilius iš kunigysjaus. Lietuvių Radijo Korp. mumo. Dainuos populiarus
ir
mvlimas
dainininkąJo^s
tapęs
pasalintas,
apmoka visas vajaus išlai
nas
Tamulionis
iš
Nashua,
Metodistų
vyriausybė sedas, kurios yra gana didelės.
Kreditas bus visiems bonų N. H. Dainuos taipgi Keistu- nai jau reikalavusi, kad p.
pirkėjams, nes raporte bus čio ir Birutės Radijo Grupė Kubilius liautųsi laikęs pair Saulutė; Mergaičių Cho- maldas, nes jis nesąs baigęs
surašyti visų vardai.
ras p. Minkienei vadovau- savo mokslo, ir prie to da
Jei pasiseks šitą milžiniš jant. Kalbės adv. F. J. Ba- buvę kitokių priežasčių, bet,
ką darbą atlikti, tai bus kre sročius. SLA prezidentas, ir .Us neklausęs: todėl “Mr.
ditas ir garbė lietuvių tautai, karo fronte dalyvavę karžy- Kubilius has been removed
nes tai bus pirmutinis bom- giai. Bus linksmų dainų ir by the Distnct Supenntenbanešrs iš Naujosios Angli gražios muzikos; šoksim ir dent , as the Pastor of St.
jos su lietuvišku pavadini dainuosim visi. Taipgi bus John s Lithuanian Methomu.
skanių valgiu ir gardžiu gė- dist t hurch in South BosLietuvių Radijo Korp. yra rimu.
•
"
ton,” sako metodistų virsivaldžios Bonų pardavimo Pasidarykit sau vienos n^n^° pareiškimas,
užbondsuota oficialė agen dienos vakaciją atvažiavitūra. Jos piknikas įvyks ne mui į šį pikniką, ir neuz- Įsteigė biurą kovai su iš
tvirkimu.
dėlioj. Augusto 22. Keistu mirškit nusipirkti P9 boną.
Bostono policijos komičio Darže, Oakland Grove. Kiekvienas bonas, nuo masionierius
įsteigė naują biu '
E.- Dedhame. Tai bus ypa žiausio iki didžiausio, paY 54- I fa kovaj su
išvirkimu, kuris
tinga proga kiekvienam pri gelbės nupirkti bombane*i. paskutiniais laikais pradėjo
sidėti prie nupirkimo bom- Spmt of Lithuanian Ame- pašėlusiai plisti jaunimo tarbanešio, kuri pavadinsime icans (Amerikos Lietu\ių pe
5įuras veiks per mo !
‘‘Spirit of Lithuanian Ame
Dvasia).
kyklas, per tėvus ir kitokiais
ricans.”
Tad rengkitė? visi į Keis- keliais. Visų piima bus duoPasiklausykit lietuviškų tučio Daržą E. Dedhame damas jaunimui įspėjimą:
radijo programų nedėliom rugpiučio 22 d.
kad vengtų piktų darbų. Jei
per stotį W0RL. 950 kiloSteponas Minkus. gu tas nieko negelbės, iš
eiklių. nuo 9:30 iki 10:30
tvirkėliai bus areštuojami ir
ryto. Per tas programa? iš Dorchestery geras pirkinys baudžiami.
girsit daugiau informacijų 3 šeimų Colonial -namas. 3 garažai,
dandarias ir visi kiti parankumai. Arti
VK
apie pirkimo
kontestą
,
,
.
storų, mokyklų ir transportacijos.
apie dovanas. kunos yra Atneša rendos ?120.00 i mėnesj. giau jautienos, bet vietoj
skiriamos už geriau?) bomj
"“.K jautienos, krautuvui n k a i
pirkimą.
I 40 Kro^ st.,
Dorchester, Mass. gauna tik kiaulių vuodegu.

BUK GUDRUS

1913.

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

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

f

TEL. ŠOU 2712

: Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)
Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklė*,
j Vartoja vėliausios konstrukcijos
l X-RAY Aparatų.
Pritaiko Akinius.
J VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
L

534. BROADVVAY,
SO. BOSTON. MASS.

TeL TRObridge 6330

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

ir tunelio linijų bu?
ryto ir 5 v. popiet
EI.” SKUĘOS VALANDOS Y

7-9 lyto ir 5-6 vak.
r

If

• • • BOSTON EIiEVBTED *U&WMT

NAUJOS BAUSMĖS UŽ
ŠMEIŽTUS.

Antosės Navašinskienės
sunus žuvo.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų_ nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar*
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
Tei. Commonweareh

Radijo programa.

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa duodama iš
W0RL stoties, 950 kilocik
lių.
Sekantį sekmadienį, rugpiučio, 22 klieną, ni/o 9:30 iki i
| TeL 28624
10:30 iš ryto programa
Droenama bus
i
Gyv- Sllt>
tokia:
• DrJoseph A.Gaidis
1. Dainininkas ir armonis
OPTOMETRISTAS
tas Jonas Tamulionis iš Na
Vslandos: 9 iki 11
shua, N. H.
nao 2 iki t,
nuo 7 iki 1.
2. Pasaka apie Magdutę.
Seredom 9 iki 11
ir 8-usitam*.
Prašom parašyti atvirutėj
AKIŲ
DAKTARAS
savo įspūdžius ir prisiųsti Ištaiso defektuotas akis ir
šiuo adresu: W0RL, Lith 5 mu laiku sugrąžina šviesą. Išsg
uanian Program. 216 Tre ii zaminuoju ir priskiria alaniaa.
I
mont st., Boston. Mass.
114 Summer Street,
LAYVRENCE, MASS.
S. Minkus. J

22,

Tel ŠOU S8OS
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7 vakar*.
Seredomis:
Nao 9 ryto iki 12

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

of

Adv. Kazys J. Kalinauskas.

rauskas-Perry.

Ų O-

l)R. G. L. KILLORY

Boston Edison Company sako
...valytuvai nėr padaryti aštriems
metalo daiktams rinkti, kaip špil
kos ir vinys. Buk atsargi. Tada ne
reikės taisyt.

Boston Edison Company

60 SCOLLAY SUVARĖ. Room 22
BOSTON. Telef. Fafayette 2371
arba Somerset 2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

S. BARASEVIČIUS
IR SUNUS

t fe.I/
.

I

ust
Vin MAVISICK

STAllOH
VOUR tF. SAVtA

Pereitą sąvaitę, rugpiučio
Uždarė aviacijos mokyklą. 12 d., mirė Kasparas Pama

Washingtono patvarkvmu,
c, .,;.. buvo uždąpereitą savaite
ma
aCadjos mokvkla
Gorne one. coir.e all to the wonderful “One Day Vacation,” Lithuanian Radio Bond Špantam., pussiasalv. 'kur
Rally Picnic, to he held Sunday. August 22nd, at the Keistutis Park, Oakland Grove buvo ruošianS laivyno lakuJ
E. Dedham. tvheie you \vill have a \vonderful time with vour friends. and make up for nai.
this season’s lack of pienies.
Pereita sąvaitę ant Cape
KEISTUTIS PARK—Oakland Grove Di rections—Boston Elevated frem Forest Cod
buvo juros bangų išHills—Dedham rar via Washington St.—to Grove St. East Dedham.
mesta tuščia canoe. kurią
BY AUTO Route 1 28 f rom anyvvhere lo Dedham, the n to F.. Dedham.
buVo iš^iiiusios 3 mergaitė>
Spėjama. |;s»d jos prigėrė
=
1

i

d..

Vv ar Labor Board įsakė iš
Washingtono, kad sustrei
kavusieji trokų vežikai tuo;
jau grįžtų į dalbą.

RALLY P1CNIC

folk-

18

Arklių lenktynėse pereitą
penktadienį buvo sužeistas
Chrhtopher Pattajo, 56 me
tų amžiaus daktaras iš Bel
monto. Kaž-koks vyras su
valė į jo nugarą didelę ylą.
Užpuolikas suimtas.

PASKUBĖK PIRMA TOS MINIOS

LITHUANIAN RADIO BOND

13— Delicious food and drinks.
14— Colorful Lithuanian Folk Music,
songs and comics.
lo—Kareivių kalbos.

Rugpiučio

Subadė daktarą.
Tikras vaizdas ant Park St.
Skubos Valandoje

Nuo šių metų liepos 28
Antosė
Navaširiskienė
dienos Massachusetts valsti- buvo atvykus “Keleivio” rejoj hus oauaziamaš kičk- uaKcijon ir papasaKojo, Kaip
vienas asmuo, kuris piktais nuo vokiečių submarinos
tikslais platins žodžiu ar per žuvo jos 21 metų amžiaus
spaudą gandu?, kurių tiks- sunus, Vilimą?: Navašinskas,
■ —- ----------------------------- — —
las bus ugdyt grupių neapy- kuris tarnyboj buvo užsira! kantą dėl jų tautybės, spal- šęs kaip William Novack.
vos ar tikybos.
Jis įstojo prekybos laivynan
Angliškai ta? naujas ista- aPie T, metai atgal, turėdatymas skamba šitaip: ‘
mas tlk 14 metlJ amžiaus, ir
....
per ta laiką išvažinėjo visas
Whoe\er publishes any pasauij0 dalis. Paskutiniais
falše wntten or pnnted ma- iajkaįs jo iaiVas vežiojo ka• tenai wit.i mtent to malt- ro medžiagą. Vieną popietį,
cioush piomote hatred of kuomet Vilimas stovėjo ant
any group of person? m the ]ajvo tiltuko sargyboje, į
commonwealth because of laivą kirto torpeda iš vokie
race, color or religion shall čių submarinos. Laivas spro
SUNDAY, AUGUST
OAKLAND GROVE, E. DEDHAM, MASS.
be guilty of libel and shall go ir tuoj pradėjo skęsti. Vi
$500 in Prizes—Selection of Lithuanian War Bride of N. E. Woirderful program be punished by a fine of not sa tai atsitiko taip greitai,
of entertainment, good food and drinks, songs and music, a one day vacation for more than one thousand kad sunku ir apsakyti. Spro
dollars or by imprisonmenf gimą? uždegė laivo aliejų ir
all young and old.
for not more than one year. aptaškė juo jauną lietuvį
or both. The defendant may kuris skaudžiai apdegė. Ap
pro ve in defense that
GIFTS GIVEN AWAY:
... the. degė ir laivo mašinistas. Ju4— §25.00 U. S. Defense Bond donated byy pubhcation was privileged Tįninkaį nuleido valtis i
1— 3>2OO fur coat donated by I. J. Fox.
or \vas noi maicions. Prose- jaftas; visa« valtis ir rafta
Baltic Florists.
2— Colonial Vlaple Redroom Sėt donated by
5— Beautiful5 Šilk Comforter donated by cution; under this section gurišo virvėmis į krūvą ir suBlindstrub’s Village & Grili of So. Boston. shall be instauted only by c^do į jas. Bet audra nakties
Lithuanian Furniture Co.
So. Boston.
6— 32 piece beautiful luncheon sėt (dishes) the attorney general or by jaįku išblaškė juos. Iš ryto
-Mapie Breakfast Sėt (4 ehairs and table)
the distnct attomej for the jje Buvo jau už keliu-mvliu
donated by Myopia Club Beverage Co.
donated by Yvonne’s Beauty Shops ot
7— 9 piece saddle leather military sėt donated distnct m which the alleged vieni nuo kitŲ Rafta\u Vc
limu Navašinsku pakėlė
by Ketvirtis jewelry Store of So. Boston. libel was pubtished.
So. Boston and Dedham.
Kadangi bausmė gali šie- anglų laivas ir nuvežę į Afkti SI,000.00 sykiu su 1 me- rikos uostą, bet Navašinsitais kalėjimo, tai tas paro- kas mirė. Visa tai papasaPROGRAM.
7— Lithuanian \Var Brides of N. E. Contest do, kokiu dideliu prasikalti- kojo išlikę gyvi jurininkai,
1— Address by Att’y. F. J. Bagočius, President
mu toks šmeižimą? yra laiAntosė
Navašinskienė,
of Lithuanian AUiaųce of America.
8— Keistutis and Birutes Radio Chorus.
komas. Duodant tam įstaty- žuvusio sunaus motina, yra
2— Bond Selling Contest to purchase bomber
mui plačią interpretaciją, našlė; jos vyras mirė jau 7
9— Saulutes Girls. .Jr. Chorus.
“The Spirit of Lithuanian Americans.”
yra manoma, kad juo re- metai atgal. Ji dabar gyvena
10— Gypsy Fortune Teller.
3— I. J. Fox 1944 Glamorous Fur Stvle Revue
mianties gali but daug skun- N Billericoj, netoli nuo Bo
under the direction of Bemard Korites.
dų, jeigu nepasikeis rastai ?tono
11— Drauing of Prizes.
ir straipsniai, kuriuos .dažnai ’
4— “The GREAT EUGENIE“, one of the
12— Taking pietures of Lithuanian War matom ypač liečiant tautiš
tvorld’s leading magicians.
Mirė Kasparas ParnaBrides.
kus ir religijinius klausimus.
5— Priscilla Fortescue, conductor of “Good
Moming. leidies,” and “Hollywood Snapshots" radio program*. in person.
John Tamul'onis. popular radio \ocalist
of Nashua. N. H.
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uinnaiHifinū

rauskas.
kuris
1.''
“į“ angliškai va(imdavosi Perry. Velioni?
5 WAC jono; onrf S’evPS
Gindavosi
bu™ susll?.uk«s vos tik 20
Į"etV a™z!a'2i: ml,re
įrauJ0 uzJ'kre;m0-k“ 31 A. J. NAMAKSY
buvo padaryta operacija. • Real Estate & Insurance
Nuo to užsikrėtė kraujas ir
414 W. BROADYVAY
užnuodijo visą sistemą. VeSOUTH BOSTON. MASS.
’V 1
hon,s Pala>d°ta? si Panedeli.
Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET
Pamarauskų
šeimynai
YVe*t Roshury, Maaa.
“Keleivis”
reiškia gilios
T«L Psrkway 1233-W
užuojautos,
|
ffvief

I

MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadvvay

SO. BOSTON. MAG3.
Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
338 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

K^oooooooooaeooooooeooeeoej
LITHUANIAN
• FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL
(Insured
Movers)

Perkraustom
čia pat ir j tobmss vietas.
Saued priežiūra, kain* prieinam
326 3ROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Eostcn 4618

t

