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Danai Nuskandino Laivyną,'
Bolševikai suėmė Amerikos
kurie bombar
Kad Nepatektų Vokiečiams lakūnus,
davo japonus.

TRECIA KARO
PASKOLA.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

METAI XXXVIII

Vokietija Neišlaiky
sianti Iki Kalėdų. Bulgarijos

Karalių Borisą
Nušovęs Pats Hitleris
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užsieniu; bet atbėgęs Švedi- ginklus ir “savo noru” per
jon vienas danas iš Kopen duotų visas valstybė? įstai
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su vokiečiais, kol iššaudė vi Čia ir prasidėjo batalija, ku
sus šovinius ir išvartojo vi n pasibaigė Danijos laivy
sas bombas. Kiek buvo iš no nuskandinimu.
abiejų pusių užmušta, nėra
žinių. Išbaigę visą amunici- DETROITE PASKELB
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KĄ LAIKRAŠČIAI SIŪLO
PITTSBURGHO SEIMUI.

Amerikos Lietuvių Tary
bos šaukiama Pittsburghe
konferencija susidomėjo vi
sa musų išeivija. Plačiai
apie ją rašo musų spauda ir
visose kolonijose — net to
limoj Californijoj — renka
mi delegatai. Konferencija
įvyksta šia savaitę, rugsėjo
2 ir 3 dd.
“Tėvynė” rašo:

Th< Red Army’$ summer offenslve ho*
de/eloped »nto the most threottning
attack the Gor mon* hove foced se for
on the Ruuion front. However, if i*
štili o long, hord rood to
ttus mop shows in orrowt pomred ot
Germany'* Capital from mojo* Soviet
specrhead*. Amumn raini will bring
a pouse in offenuve operations but
Russia hopes to be oble to deliver
the knockout blow by Spring of 1944.

Sveikindamas šitą Ameri
kos Lietuvių Konferenciją.
“Garsas” reiškia šitokių lin
kėjimų:

“Pittsburghe minimomis die
nomis bus didelis Amerikos
lietuvių sąskridis. Ten galės
buti atlikta nemaža gerų ir
reikšmingų darbų. Gali buti
pavyks tikrai susieementuoti
bendram veikimui, ko dauge
lis lietuvių jau senai labai
trokšta...
"Mums rodosi, kad šioje
konferencijoje turėtų gimti
šie fondai ir komitetai:
“(1) Lietuvos žmonėms po
karo šelpti fondas;
“(2) Politiniams reikalams
fondas;
“(3) Kareiviams surašinėti
komitetas;
“(4) Lietuvių pirktiems Ka
ro Bondsams surašinėti ir tų
pačių Karo Bondsų platinimo
propagandą vesti komitetas;
“(5) Lietuvos nuo karo nu
kentėjusiems žmonėms šelpti
rūbų rinkimo komitetas;
“(6) Iš Lietuvos ištrem
tiems šelpti-gelbėti komitetas.
“Galėtų gimti ir kiti fondai
bei komitetai, kuriuos reika
lingais numatys patys konfe
rencijos dalyviai ar sugestuos
konferencijos šaukėjai.”

“Naujoji Gadynė” sako,
kad Pittsburgho suvažiavi
mas yra “svarbi konferenci
ja
momentu,” nes—
svarbiu

“Linkime, kad ši konferen
cija išjudintų visas Amerikos
lietuvių kolonijas ir visus lie
tuvius dar stipriau remti Amerikos karo pastangas, kad
greičiau butų užbaigtas bai
sus karas ir atsiekta garbin
ga demokratijų pergalė.
"Linkime priimti nutarimus
ir rezoliucijas, kurios sukeltų
visus Amerikos lietuvius į
Lietuvos gelbėjimo darbą.
“Tegul šios konferencijos
balsą išgirsta Was’ningtonas.
Londonas, Maskva ir kiti pa
saulio centrai, kuriuose svars
tomas pokarinis valstybių ir
tautų gyvenimas bei likimas.
Teisingi lietuvių tautos troš
kimai ir reikalavimai turi pa
siekti prieteliu ir neprietelių
ausis. Kai prismaugta Lietuva
pati negali kalbėti, prabilkime
mes. jos kraujo vaikai, gyve
nantys demokratinėje laisvoje
šalyje.
Priminkime lietuviu
tautos prieteliams ir nepriete
liams, kad Lietuva, lygiai kaip
ir kitos šio karo nusiaubtos ir
agresorių pavergtos tautos,
laukia išlaisvinimo, grąžinimo
teisių laisvai, nepriklausomai
ir saugiai gyventi ir tvarkytis,
kaip tą iškilmingai užtikrina
Atlanto čarteris ir Jungtinių
Tautų deklaracija.
“Konferencijos
nutarimai
ir rezoliucijos pasieks ir pa
vergtos Lietuvos žmones, kaip
pasiekė Atlanto čarterio teks
tas. ir paskatins dar atkak

Į

liau kOvvti Su okupantais, drą

“Karo įvykiai įnešė sumiši
“Nors kova už nepriklauso
siau žiūrėti į ateitį ir galutiną
mą į Ašies vasalų ir pakalikų
mybės atgavimą yra labai sun
laimėjimą — atstatymą lais
eiles. Suomija, sako, rimtai
ki ir komplikuota, bet aš as
vos nepriklausomos
Lietu
pradėsianti jieškoti taikos.
meniniai niekados nenustojau
vos !”
Rumunija, Vengrija ir Bulga
vilties—dargi ir pat pradžioje.
rija jau dairosi, kaip pigiau iš
kai padėtis išrodė visiškai be“Sandara’’ sako:
lįsti iš bėdos, žodžiu, dar tik
“Ši konferencija bus labai viltė. Prisiminė ano karo apyspėjo subraškėti Ašies karo svarbi. Ji bus gyvu pavyz stovas, apie ką ir tamsta savo
mašina, o politiniai karo klau džiu (gyvas pavyzdys.—“K.” laiškely sumini, aš ne sykį sa
simai jau iškilo pirmon vieton Red.) musų vieningumo, musų kiau ir dabar sakau, kad jeigu
ir jiems spręsti laikas pasiro troškimo
nesigailėti nieko, mes dabar neiškovosim atgal
do daugiau negu pribrendęs.
kad Amerika laimėtų karą ir nepriklausomybės, tai mes jos
“Tokiu laiku Amerikos Lie kad Lietuva butų laisva ir ne busime neverti. Musų jėgos
tuvių Konferencija Pittsbur priklausoma. Tokiems tiks taip Lietuvoje, taip ir Ameri
ghe turės pasakyti svarbų žo lams kelienė į Pittsburghą nie koje šiuo laiku yra šimteriopai
dį dėl Lietuvos ateities. Ji tu kam negali buti varginga ar didesnės negu laike praeitojo
rės prabilti lietuvių tautos ba ilga."
karo—taip. net ir Amerikoj,
vardu ir turės pareikšti Lietu
nes ar galima sulyginti ameri
vos žmonių pageidavimus, vil
Amerikos Lietuvių Kon kiečių dabartinę politinę įtaką,
tis ir reikalavimus.”
ferenciją Pittsburghe svei kurią jie gali turėti, su ano
karo laikų įtaka-

Panašiai galvoja ir -‘Vie kina visi, išskyrus tuziną
nybės” redaktorius, kuris smetonininkų ir saują bolše
rašo:
vikų, kurie priešingi laisvai
“Kas žino, kada šitas karas Lietuvai.
baigsis.
“Jis gali baigtis staiga, ne ŽUVĘS LAIVO VALDYTOJAS
tikėtai.
“štai kodėl mes turime buti
pasiruošę.
“štai kodėl mes manome,
kad Amerikos lietuviu* konfe.s
rencija Pittsburghe yra labai
pribrendusiu laiku šaukiama.
“Atėjo laikas, kada mes pri
valome jungtis, o ne skaldytis.
“Jeigu patys nesirūpinsime,
tai kiti musų reikalais tikrai
nepajudins nei piršto.
“Nepriklausomybės mums
niekas neatneš ‘ant torielkos’.”

Bet tai d a ne viskas, sako
p. Tysliava. Reikia organi
zuoti ir medžiaginę paramą
Lietuvos žmonėms, kurie
jau dabar ruošiasi sunkiai
kovai už laisvę. Pavyzdžiui:
“Yra žinių, kad Lietuvoje
veikia Vyriausioji Taryba.
“Taip pat yra žinių, kad
Lietuvoje leidžiama net penki
Laivyno Departamentas pa
slapti laikraščiai.
“Lietuvos giriose ir pelkėse skelbė, kad puolant Siciliją žu
vo mūsiškis naikintuvas “Madtuno partizanų būriai.
dox,” kurį valdė leitenantas Eu
gene Sarsfield, kurio atvaizdas
čia. yra parodytas. “Maddox“
"Bet mes turime buti pasi buvo 1,700 tonų karo laivas,
ruošę, kad atėjus laikui, galė- pastatytas 1942 metais.

“Taigi, Lietuvos gyventojai
yra pasiruošę kovai dėl lais
vės ir nepriklausomybės.

Russion held te* r i tory ond pos-,
**Wo toute* to German Capital.
* Į Axi* held
Į
] Neutrol

Rusų ofensyvą šią vasarą išmušė vokiečius iš kelių svarbių punktų: svarbiausi jų buvo
Orias ir Charkovas. Rudens liūtys, be abejo, karo veiksmus Rusijos fronte sustabdys. Ar
rusai darys puolimą žiemos laiku, ar lauks kitos vasaros, da nežinia; bet kol kas iki Ber
lyno jiems dar gana toli. Baltas šio žemėlapio plotas tebėra da vokiečių kontrolėj, o pilkas
—rusų. Kaip parodo šis žemėlapis, iš Leningrado iki Berlyno tiesia linija yra 820 mylių;
iš Yilikije Lūki iki Berlyno—730 mylių; iš Briansko—870; iš Charkovo—1000; iš Rosto
vo—1225 mvlios.

Ponas B. K. Balutis. Lie
tuvos atstovas Londone, pa
rašė SLA sekretoriui p. Vinikui laišką, kuris tilpo “Tė
vynėje” (Nr. 34). Nusiskundęs, kad jis atlieka “likimo
uždėtą pareigą” be jokio at
lyginimo. p. Balutis rašo:

“Lietuvos lietuviai savo paEI, LIETUVI!

Ei, lietuvi patrijote.
Neleisk savęs pažaboti!
Savd priešą tu pažink
Ir nuo jo tėvynę gink 1

1

d.,

1943

m

Generolo Badoglio dikta- žmonių ir Romos katalikų
turą Italijoj laikosi dėl to, užsieny, kad išvengti galikad ją visomis jėgomis pa- mų revoliucinių
veiksmų
laiko Vatikanas. Popiežius Italijoj...”
bijosi, kad šitai diktatūrai
Tas neitralės valstybės
susmukus. Italijoj tuojau už- diplomata? gerai pažįsta Italiepsnotų revoliucija, kuri lijos žmonių ūpą ir taip pat
galėtų nušluoti ir jo sostą. gerai žinąs Vatikano slaptą
Taip informuoja “Chris- politiką. ’
,
tian Science Monitoro” ko- ‘ Bijodamas revoliucijos,
respondentas. Derek Patmo- popiežius palaiko generolo
i e, kuris dabar randasi Is- . Badoglio diktatūra ir tuo
tanbule, neitralinėj Turki- pačiu Iaiku rupinasį išgauti
J°Je;
, iš alijantų kaip galima leng.

BALUTIS DEDA DAUG
SVARBOS AMERIKOS
LIETUVIŲ TARYBAI.

Rugsėjo

POPIEŽIUS PALAIKO BADOGLIO
DIKTATŪRĄ, KAD ITALIJOJE
NEKILTŲ REVOLIUCIJA.

Kaip Toli Rusams Iki Berlyno

tume suteikti tinkamą pagalbą
tiems Lietuvos laisvės kovoto
jams.”

36.

£ak,Jta

paątrauk- vesnju taikos salvgų Italijai,

ti is karo? — klausia sitas
‘
žurnalistas, ir priduria:
Korespondentas paklausęs
“Ryšium su šiuo klausimu tą diplomatą : “O kas butų,
bus labai įdomu išgirsti ką jeigu popiežiui šita politika
praneša neitralės valstybės nepavyktų?
diplomatas, turintis giauVatikano diplomatas atdžių santikių su Vatikanu. sakę? taip: "Vatikane yra
“Jo pranešimu. Badoglio manoma, kad jeigu italų
valdžia yra palaikoma ga- tauta pamatys, kad visos
lioje daugiausia Vatikano viltys kaiui baigti nyksta,
pastangomis. Vatikanas var- tai išsiverš tokia revoliucija,
toja savo intaką maršalo prieš kurią niekas neatsilaiBadoglio valdžiai palaikyti kys.”
sekančiais sumetimais:
Italijos žmonės esą baisiai
“Popiežius ir Vatikanas pavargę nuo bombardavimų
bijosi, kad jei Badoglio vai- ir visokių karinių suvaržydžia sugriūtų, tai Italijoj kil- mų. Revoliucija jaučiama
tų didelė revoliucija ir visa ore. Karabinieriai patroliuošalis pasinertų anarchijon. ja miestų gatves, bet ju
“Todėl Vatikanas vartoja užuojauta aiškiai matosi
visą savo Įtaką ant Italijos Į liaudies pusėj.

“Vaestoeta
Demokratėm” Į vo “nenugalimos” Sovietų
vokiečiai labiausia įpyko, i armijos “globoje.”
reigą atliks—dėl to nėra jokios ties matytas karo fronte ši- kad lietuviai atsisakė stoti Į
Pagaliau, jeigu mažų val
abejonės. Svarbu tik, kad išei toks vaizdas:
jų sugalvotą “Lietuvišką Le- stybių nepriklausomybė ir
vija atliktų savo pareigą laiku.
-Giliu susisiekiamuoju keliu
Kadangi tam legi- butų'taikai pavojinga tai
Tas laikas yra dabar, o parei einame pusvalandi. Pasiekia- J°nul daugiausia. pasipnesi- panaikinus Pabalčio yalstyga ir vienintelė efektyvi pa me gilu ir platu žemnamj. Ge- "ln!0 Pal'?de Lietuvos stu- bes tas pavojus vistiek neisgalba. kuri yra reikalinga ir
ležinė krosnelė įraudusį, švie- dentai, tai vokiečiai uždare nyktų. nes pasiliktų dar visa
gali buti išeivijos tėvynėj su
ir Vilniau?
eilė kitų mažų valstybių. Ką
sa-ašarelė mirkčioja. Tačiau !,Kauno
A
.
, universi•
teikta — tai didžiųjų valsty
“be- tada reikėtų daryti su Belgibių įtikinimas į Tighteousness plakatai, kairiajam kampe bib- da1rb,Hs’
P.?(įJ° >">»> P.n' & Olandija, Danija. Noryeof our cause' ir ‘justice of our liotekėlė. Tarp knyga. garbiu-, valomiems darbams Vokie- gija Lenkija. Cekoslovakidemands.’ Tame yra pati pa goje vietoje—raudonais virte- tijoj. Daugelis jaunimo tada ja Rumunija, Vengrija ir
galbos esmė ir ta linkme pri ,r_r.
___ . pasislėpė i ginas ir įstojo i kitom? Ar ias irgi skersti?
nais možiojo Lenino rasiu
valo kon^ntruotis visos pa
mai. Pačioj garbingiausioj vie- ..Aktivistų
,
.Frontą,
. — . . kurio Ne, mažos valstybės taistangos musų išeivijos. Viskas toj kabo Vyriausiojo Karo Va-Įtlk.llas -vra Pntl Lietuvos ne- kai nepavojingos. Karą Vi
kitas gali turėti tik antraeilę do draugo Stalino paveikslas.” priklausomybę.
suomet pradeda ne mažos ir
svarbą. Todėl aš tvirtinu, kad
silpnos valstybės, bet dide
šiuo laiku musų išeivija gali
Pas nacius—“Heil Hit-' LIETUVOS KONSULO lės ir stiprios.
suteikti net žymiai didesnį pa- ler,” o pas bolševikus—“Di- LAIŠKAS “NEW YORK
tamavimą negu laike praeito- di? Leninas
ir “tegul bus
TIMES’UI.”
SMETONOS TUZINAS
jo karo nes. turėdama priau- pagarbintas Stalinas.”
Šių metų rugpiučio 17 d. NEDALYVAUS PITTS
gusių jėgų ir daugiau pelitinės
Tai tikras stabų garbini- “New
BURGHO SEIME.
York Times” išspaus
įtekmės, ji geriau gali sugebė- mas, laukinių žmonių fetidino tūlo Arthuro Uphamo
Dvylika Smetonos “kavati tai atlikti, negu mes galėjo- šizmas!
Pope
’
o
laišką,
kuris
keistai
lierių.
” pasivadinę “lytinių
me laike praeito karo.
----------------aiškina
Pabalčio
valstybių
valstybių
tautininkų tary“Logiškai galvojant, Ameri RUSIJOS ŪKININKAI—
reikalą. Jis norėtų, kad tos ba,” paskelbė trijuose laikos Lietuvių Taryba, kaipo
“MILIONIERIAI.”
vahtybės butų atiduotos So- kraičiuose, kad jie Pittsbursusidedanti iš Amerikos pilie
•Juozas
Tysliava
“
Vienyvietų
Rusijai, nes jau prieš gho seime nedalyvausią.
čių ir lietuvių nepiliečių. turė
bėj
”
pastebi,
jog
—
kara
ji
buvo jas prisijungus.
tų buti geriausioj pozicijoj to
.
po AtUQ “manifestu „ pasikią pagalbą suteikti. Bet. kad
Amerikos spauda vis dar
Pope laikosi šitokio dės- iašo lvgiai 12 vvrų. Vadina
ji tinkamai tatai galėtų pada mo apie ui. kaip Rusijos uki- nj0: “gvkį kraštas tampa ki- a, čielas Smetonos tuzinas!
ryti, man rodosi, yra būtinos ninkai milijonus rublių skolina to? valstybės dalis, jis palie- (Sakoma, kad ir velnias turi
l/y.,4..,*
llka j•os dalis
11* ant• visados.
• 1 11
•
dvi sąlygos—viena, ji turi bū armijos fondui.
savo “tuziną.”)
“žmonės stebisi, kaip Rusi.
ti absoliučiai viršpartinė ir -ko
“Amerika” sako. kad tas
jos
ūkininkai-galėjo
suUupyti
Kad
nurodyti,
kiek Slto- autjninj,., nari«akvmjis nri
operuoti pat glaudžiausiu bu
tokias dideles sumas Dinigu .Kla galvosena prieštarauja tautininkų pasisakymai pne*
du su tais Lietuvos organais, toKias aiaeies sumas pinigų. *-•
faktamtautu seirna
vra srvno nesusinrafaktams ir
ir
“Bet klausimas, kiek dabar- žinomiems
žinomiems taktam^
ii tautų
tautų fc.eirn3 >ia gryno nesusipra
kurie turi legalę poziciją di
vr» vpr. apsisprendimo principui, ge- timo padarinys.
O me? matinis Rusijos rublis
viduje

šviesu,

ant

sienų

kabo .»*>*:

° ^dentUS,

kaip

džiųjų demokratijų akyse ir.
neralini? Lietuvos konsulas,
antra, 'krupulingiausiu budu tas?
turi J°nas Budrys, parašė “N.
“Dar vra žmoniuI, kurie
vengti visa ko, kas gali suda
Kune tur
rimini” biška narodvj* Alme- U1 lauką, paioov
ryti įspūdžio, buk lietuvių tau bilijonus vokiškų markiu.
“Juk neoasiaotis kad užsie 1 damas, kad tas Mr. Pope
ta kalbamojo tikslo atsiekimui
jur nepasiaptis. Rad užsienesąmonei Nes iei^i
nesąmones. Nes jeigu
nėra vieninga. Nebus perdėta, nio biržoje bolševikiškas pomenkai taiP but^ kalP J1- ?ako’ tai
kai pasakysiu, kad didelė isto pierinis rublis
šiandien beveik visą Pietų
rinė pareiga yra ant amerikie vertinamas.“
Ameriką reikėtų grąžinti
čių pečių—gal dar niekados
Prie
to
galime
pridurti,
Ispanijai
ar Portugalijai, kunėra lygiam laipsny taip bu
iog SLA prezidentas, adv. rioms ji seniau prigulėjo,
vę.”
F. J. Bagočius, irgi turi mi- Pagaliau ir musų Jungtinės

_

non\ kad tai v ra aiskus susi-

Pratimas, vie susiprato, kad
Pittsburgho seime, kur suva-•
demokratinio nurista
f
luos
aemokraunio nusistaGelbėk ją nuo lenko, ruso.
t-vmo lietuviai. smetomsc
išrūgoms ne vieta
Nuo kryžioko, kreivo prūso.
’siugom.s ne vieta.
Nes jie kanda alkani—
Tiems
smetonlaižiams neApiplėšt mus skubini!
pritaria net ir “Vienybė,”
Prieš juos turime kariauti,
kuri laikosi tautininkų sroTėviškėj patiems vyrauti!
vės. Ji išspausdino jų “maBukim stiprus kaip uola—
nifestą," tačiau pati pasisa
Vieningu širdžių siela!
Taigi p. Balutis mano, lionus bolševikiškų rublių. Valstijos yra buvusios Britų kė už Pittsburgho suvažiakad Amerikos Lietuvių Ta Jis būdama? anais metais Imperijos dalis, o šiandien vimą.
Ar tu senas ar tu jaunas.
tuos jau nepriklausoma laisva
Buk protingas, o ne klaunas ryba yra labai svarbus orga- Europoje nusipirko
HESSAS RAŠO EILĖ
bolševikiškus
milionus,
ro- valstybė, ir nei nats Pope neNes jiems broliu tu nesi—
I nas kovoj už Lietuvos lais dos. už vieną amerikonišką
RAŠČIUS.
-ako,
kad
ią
reikėtų
grąžinti
Ką pats sėsi, tą rasi...
vę. Tuo tarpu gi mūsiškiai kvoteri.
valstybės
.Anglijai.
. - , Balkanų.....
Iš Londono pranešama,
tautininkai, kurie p. Balutį
Nebūk tautos išdavikas,
kitąsyk yia prigulėjusios kacj Rudolfas Hessas virto
Lepšė nėra baravykas!
laiko dideliu savo autorite LIETUVOS ŽMONĖS
^tanXanu Impe7jai’tad.311 poetu. Neturėdamas ką veiJėgas telkime kartu,
PRIEŠINASI OKU
tu. nutarė nevažiuoti net Į
_P°Pe
k?d jas
- nuobodumo pradėjo
laisvais buti pravartu.
PANTAMS.
įeiketų grąžinti Turkijai.
eilėraščius rašinėti. SkaityPittsburgho seimą, kurį šauKvislingai. smaugliai, korikai, kia Amerikos Lietuvių TarvLietuvo? gyventojai prieTai kodėl reikėtų grąžinti tojas turbut atsimena, kad
Lai eis peklon pardavikai!
ba. Jie supyko, kad i tą sei-. šinosi bolševikų okupacijai. Rurijai Lietuvą, kuri tik 1941 metais Hessas nuskriKruvini ir nelemti.
ma nebuvo* pa kviesta < Sme ir dabar tokiu pat atkaklu- -murtu buvo okupuota?
do orlaiviu Anglijon siūlyt
Pikto žvėries neverti.
tona
'
mu priešinasi naujiems pa
Pope aiškina, kad mažu anglams taiką. Girdi, kam
__________ i vergėjams.
tės nepriklausomos vaisty- mums, kultūringoms tauMarš į kovą! Išlaisvėsim!
“DIDIS I ENINAS ’’ “PA
Bolševikų okupacija Lie- belės via pavojingos taikai, toms, kariauti tarp savę>.
Savo valdžią dar turėsim,
r
aprimta
Q
QTAI
INA
tuvos
žmonėm? buvo tiek Pabalčio valstybės, pavyz- Verčiau susitaikykim ir
Groblius priešus mušdami.
lįgrįsusi,
kad atėjus vokie- džiui, visai negalėjo atsi- bendromis spėkomis sunaiKartu išvien dirbdami...
Rugpiučio 18 d. laidoje Į čiams jie džiaugėsi. Bet pa- spirti vokiečių invazijai.
kinkim barbarišką Rusiją.
Laisvi likę pasidžiaugsim— “Vilnis’’ išspausdino bolše- sirodė, kad nauji okupantai Lietuvos konsulas šita ar- Bet anglai šitos propozicižeme, oru, jurom plauksim! vikų propagandos agentėlio nei kiek negeresni, ir dabar gumentą sumuša i dulkes, jos iš naciu pasiuntinio nęMoralas garbės mus guos. Jono Marcinkevičiaus agita- lietuviai jiem? priešinasi. J Jį parodo, kad Pabalčio priėmė. Jie suėmė jį kaip
Vėl trispalvė plevėsuos.
; cinį rašinį, kur tarp kitko Kaip praneša švedij'os so- kraštai buvo vokiečių užimti karo belaisvį ir laiko nelais
(“ALB ”)
A. J. Našlaitis, yra nupasakotas neva jo pa- cialdemok ratu laikraštis kaip tik tuomet, kai jie bu- vėje.
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tas duonos neprašo

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Supleškinę Bevlųna. Analai Geria Toasta

KAS nieko neveikia

TO

NEPEIKIA

NIEKAS

Kanados Komunistai—Nelegale Organizacija.

Tautininkai ir komunistai —tai komunistai ir kraštuti
šauks bendrą suvažiavimą. niai tautininkai. Kraštuti

“N. Gadynės” bendra-!iio agentais karo pradžioje,
darbis Z. Kundrotas prane- iki Hitleris nepuolė Rusijos,
ša iš Kanados, kad Kanados kad ir po šiai dienai jie nėra
komunistų oiganizacija ne- atsipalaidoję nuo hitlerininbusianti legalizuota, nes ji kų. Komunistų partijos eilė
buvusi perdaug “‘susibro- se yra tokia derlinga dirva
liavus su Hitlerio agentais.” račių agentams, provokatoįiams ir visokiem- šnipams,
Jis rašo:
kad ir šiandien negalima atx.. ‘Kanados
,
, komunistų
,.
. , par. skilti, kuiis komunistas, o

Kataliku, socialistų ir ne niai tautininkai A. Smeto
partinių organizacijų buvo nos viešpatavimo iaiku dva
sušauktas Pittsburghe suva sinį maistą sėmė sau iš Mus
žiavimas. Pi ieš tąjį suvažia solinio ii Hitlerio kalbų.
vimą piestu stojo kraštuti Komunistai sau dvasinį pe
niai tautininkai (smetoni ną sėmė iš Lenino ir Stalino
ninkai) ir komunistai. Ko kalbų. Kaip vieniems, taip
munistų akimis žiūrint, Lie ir antriems Lietuvos reika
tuvos reikalas jau “išspręs lai neapėjo ir neapeina. Ko
tija nebus egąhzuota, dargi kuiis Hitlerio
yra aiškus svetimos
tas” 1940 metais Sovietų munistai
nepaisant kad ir Kominter- -.parlamento kemį,įja, paRusijos durtuvais. Tautinin valstybė? agentai. Jų tikslas
nas jau žlugo. Taip pat ne- sįkniąu5 po komunistu parti
piudyti lietuvius, kad juos
kai gi supyko, kad A. Sme —
etis
legalizuota ir Jehovos jos rekoįlus ir pa,tij(> na.
atitraukti nuo bendro dar
tona nepakviestas dalyvauti bo,
išpažintojų sekta. Taip i»vejkia greit priėjo išvalietuvybės, nuo lietu
Pittsburgho
suvažiavime. vių nuo
sprende
parlamento
speciad
*
s
. <Nį komunistu partija
Gi tautininkai
Jie mano, kad be “tautos varo reikalų.
ia,
paskirta
komisija
nustalegalizuoti
. bet al?yO; na.
ardomąjį darbą kad
vado” negalima kalbėti apie padalyti
tymu. Kanados apsigynimo
jlictvbė, eertifikatus
Smetonai vietą.
Lietuves išvadavimą iš vo Bet jie dirba
patvarkymų
(House
ComAl. tik nereikės
bendrai ir dir
kiečių okupantų jungo
mittee foi peten-e ot Cana p j kuriuos tuoi ir vėl imti
ba su dideliu atsidavimu.
da Regulations,.
j koncen„acijos ,toVvklas.
Bet man teko patirti įdo Jie bendrai boikotavo lietu
mų dalyką, būtent tą, kad vių Pittsburgho konferenci“Pasirodo, kad Kanados o kitus išsiųsti į ‘įaudonają
komunistai ir smetonininkai ią. Jie bendrai boikotuoja
komunistų partija ant tiek tėvyne,’ nes iu veiklos rekorrengiasi šaukti savo “visuo kiekvieną Lietuvo? reikalą.
buvo susiblokavusi su Hitle- dai labai neaiškus.”
tiną” suvažiavimą apie atei
Taipe tų dviejų grupių
nantį pavasarį. Komunistai jau eina pasitarimai, pasi
SKA/TYTO.tįJ PAREIŠKIMAI.
čia maiom vieno anglų bombanešio Įgulą, kuri atlikus savo dideli žygį į Berlyną ir laimin
ir smetonininkai demokrati kalbėjimai, kad sušaukti an-,
gai sugryžusi namo geria toastą už savo bombanešio kapitoną Masoną (viršuje), kad ge
jos nepripažįsta, kaip vieni trą Amerikos lietuvių kon
Sužinojo savo giminių
į iš vieno ki ašto. Aš esu girai vairavo lėktuvą. Tame žygy dalyvavo 700 bombanešių, kurie numetė i Berlyną dau
taip ir antri iš principo yra ferenciją ir toje konferenci
likimą.
į mus ir augus Daujočių kaigiau kaip 2,000 tonų bombų. Berlynas po to degė kelias dienas ir naktis, apie 500,000 žmo
diktatūros šalininkai. Kad joje pasisakyti už amžinais
Sveikinu visą “Keleivio”,nie,. Gelgaudiškio parapijoj,
nių liko be pastogės.
A. Smetonos įsakymu 1926 ryšiai? susirišimą Lietuvos
štabą
už nenuilstantį švieti- šakių apskrity. Mano pavalo
metais tapo sušaudyti keli su Sovietų Rusija. Jeigu tik
mo darbą, ir siunčiu $3 už dė P° ^yą^.kuvo
FREEHOLD, N. J.
komunistai, tai tas tik nie smetonininkai sutiks su tuo senai smetonizmo buvo ap-1 bančių už Lietuvos laisvės
laikrašti, nelaukdamas par a- čiutė. As įssiknpau is kekis. Juozas Stalinas juk dau planu—amžinais ryšiais su- sėstas, net ir dolerį į Smeto-: atvadavimą. Jis tiems savo p . •. •
nos ginklu fondą anuomet troškimams ir idealams neaa °Jom
m * a ginimo, nes žinau, kad da-rtelvl° a- a- Jur^iO iiGegužio
-Amin
giau jų sušaudė, o ar musų rišti Lietuvą su Sovietai
Klemensas buvo ramaus baltiniu laiku administraci- *™ '
iais.au jį aunin
komunistai jį pasmerkė? : taj .Justo Paleckio vyriausy- paklojo. Ir buvo laikai, ka- sigailėjo nei energijos, nei
Nieko panašaus! Jie sakė.
likviduosis. A. Smetona da A. Smetona Lietuvos vai-icentų. Ji? džiaugėsi, kad budo. draugiškas ir visuo- jai yra daug.sunkiau ir para-. Su gilia pagarba,
kad Juozas pasielgė teisinpripažintas “teisėtu” stybės pinigais mokslino J. katalikai ir socialistai susi- met sukalbamas žmogus, ginimus lašinėti. Patarčiau
M. Remeskevičienč.
gai. Tą gali komunistai pa- Lietuvos
prezidentu. A. Paleckį. Atei? laikai, kada tai ė veikti išvien Lietuvos Paliko žmoną, 3 dukteris ir ii' kitiems skaitytojams taip į
Steubenville, Ohio.
daryti ir su A. Smetona. Smetonai nesvarbu, iš kur komunistai ir smetoninin- atvadavimo darbą. Jis iki sūnų, visi jau vedę ir turi sa- padaryti. (Ačiū už tokįKraštutiniams žmonėms už iis gautų prezidentystę—iš kai konfeiuos. Juk ranka; pat miities buvo kliaučių 54 vo namelius. Sunus tačiau $3.00 pridedam piie draugo
WILKES-BARRE, PA.
girti vienas kitą, ar pa Hitlerio, iš Stalino, ar iš ka lanką mazgoja, kad abidv i i skyriaus Pildomosios Tary- negalėjo tėvo šeimenyse da- diaugišką nusistatymą. L'ž
* lyvauti,
10 “ekstra” 30-ta Wyomingo Klonio
smerkti viena? kitą, tai kaip rininkų — bile tik buti pre butų Šlapios.
,i bos narys.
«
.
. nes daktaro -patari- pi enumerates^
...
r».j
\
Lietuvių Diena.
mu
gyvena
Arizonos
valstisąvaičių.
—
Red.)
geram rūkoriui papirosą su- zidentu, nes jis žino. kaip ir
Mirė Vincas Daubaras.
Tiesa. V. Daubaras buvo joje. ~
'
Taipgi
noriu
pranešti.
dumti.
J. Paleckis, kad Lietuvos
Rugsėjo 6 d., per Labor
Anksti rugpiučio 16 d. ry religinis žmogus. Jis pri Velionis buvo laisvų pa- kad iš “Keleivio” aš sužino- Day, Sans-Souci parke iLietuvoje musų broliai ir liaudis niekad ju nerinks
klausė prie katalikiškų orga
seserys, prispausti vokiečių prezidentais. O jie taip la tą, besirengdamas eiti į dar nizacijų. Jis nedėldieniais žiurų žmogus, komunistiš- jau apie savo švogerio M. vyk; tradicinė 30-ta Lietukai nusistatęs
ir duosniai
Skučo
ir jo šeimynos
likimą. Įb Diena. Tai yra seniausia
bą (ji? dirbo Kasperskio
okupacijos jungo, nieko ne bai nori jais buti.
reikalus
“ Tačiau j£
“tamaio
Tfeno?Liėtavos
lankydavo
bažnyčią.
Bet
jis
remdav0
j
gali nasakvti.
J
- r viei bent slap- ‘ užtai jų spauda be aivaii- kriaučių dirbtuvėje), staiga rasdavo reikalo visur kovoti
mini iini Kannp
____
vyria.li- lietuvių diena visoj Ameri
------------mirė Vincas Daubaras, virs už darbo žmoniu reikalus. ĮJ IM ULIIICJ VcXieiIIVIA7J
čiomis kur sabotažą iškelti.
, .. .
Prieš 30 metu ji buvo
ir so- Tapo^alridote
O tie. ką išbėgo Sovietų Sa- Salistvė
^os kolio.ia
’kaJiTe'dKbaben“ šv“
jJn“o
. J“®“* '.“į? nistai nekaip jam patarnavo, siu raštininku, ir bolševikai koj.
60 metu amžiaus
lietuvis.
piadėta
ir
Velionies našlė Šakienė bu- išvežė jį su visa šeima Rusi- Sciantono Wilkes-Barre
lietuvių
apielinkaip Juozas Stabas"liepia’ drą darbą atkovojimui Lie kapinėse lugpiučio 19 die ^jį'k^So
Xt
, vo telefonu pakvietusBimbą. jos gilumon. Tariu “Keleikaip Juozas Stalinas liepia.
Teisybė
laisvės.
Tiesa,
dėl
na
jį
5
paliko
savo
žmoną
T kad atvažiuotų pasakyti ke- viui” didelį ačiū, kad skelbia kių.
O Juk Stalinas nebus toks tuy°s
Tą dieną čia suvažiuoja
pas
jį
buvo
žmoniškumas
liatą žodžių prie kapo. Bet išvežtųjų vardus ir pavar- tūkstančiai
durnas ir neliep? tokiems ’’viet0 akiu jie kaip kada oną įr tris sunus, kurie tar pirmiausi? reikalas.
Wyomingo Klo
i kai atėjo laikas išlydėti iš de .
A. Gutauskas.
Paleckiams ir kitiems, kad vienas kitam liežuvėlį kište- nauja Dėdės Šamo armijoje.
Išgirdę brooklyniečiai a
Niagara Falls, N. Y. nio ir kitų apylinkių lietu
stovėtų prieš Lietuvos pri li. Tas daroma tik dėl svieto Paliko taipgi dukterį Flo- pie V. Daubaro mirtį, nuliu namų. Bimba davė žinią,
vių. Jie čia pasiklauso gra
jungimą prie Sovietų Rusi akių. kad lietuviai nesu renciją, kuri po vyro vadi do, kad toks energingas j kad jis esąs Pennsylvanijos G&ilisi Jurgio Gegužio.
žiu dainų ir gražiai pralei
dirba
stoty, bet negalįs gauti trau
nasi Campbell. Be to. paliko
jos. Ji? jiems liepia ir jie prastų.
.
, jog
, tos. grupės
.
x.,
duosnus
žmogųtapo
•
į'£
£
mįi
’
ne^įs
jokiu
buGerbiamoji
“Keleivio” džia laiką.
šaukia, kad Lietuva jau
lr v‘®?aIy.tlks- tris seseris: M. Daniulevičie- paEir.
Šią Lietuvių Dieną i engia
ztas mirties, kuomet du j
» fe pribūti,
Redakcija! Žinodama, kad
esanti ‘'Sovietų Sąjungos !?,’.tal Lletuv? atiduoti sve- nę, Mag. Liaudenskiene ir
momente bu-,
r
W yomingo Klonio Dainos
a,.,, i
Rabikauskienę.
Vincas
Dau^
ai
'
mano
prenumerata
jau
pasi

dalis.” Apie Lietuves ateiti
.
.
Čia nieko stebėtino. Visi baigė. o nenorėdama su Draugija, susidedanti iš šeRimtesni komunistai su baras buvo katalikiško nusi vo reikalingas. Bet toks jau
►itgali laisvai pasisakyti tin
žino,
kad karo metu rezer “Keleiviu” skirtis, siunčiu šių didžiųjų šios apielinkės
gamtos
įstatymas:
kas
atė

Mizerokais. Bim statymo žmogus, suvalkie
Amerikos lietuviai, nes čia tokiais
vuotų
vietų traukiniuose $2.50 money orderį ir pra- chorų.
jo, turi ir išeiti. Taip ir V.
demokratija. Čia yra žodžio bom ir Šalom akučiais nesu tis. Mikuliu kaimo, Šunėkų Daubaras: susikūrė žmogus -unku gauti. Bet kodėl gi šau
mano prenumeratą atDainų programa įvyks šoir spaudos laisvė, ko Sovietų tinka. Jie stovi nuošaliai ir parapijos.
gražią šeimyną, pavyzdin- į Mr. i.imba negalėjo važiuo- naujjnti. Aš gaunu 3 laikraš- kių pavilijone, ;5 vai. po pienieko
neveikia.
Su
tautinin

Sąjungoje ir nacių Vokieti
V. Daubaras darbuodavo erai darbavosi lietuvių išeivi- ti papiastu traukiniu . Juk čiu-, bet nei vienas nėra man tų. Dainuos Di
Dainos Draugijoje nėra. Ten musų broliai kais irgi tas pats. Jie sako: si ne tik taip kataliku, para joje
ioie
aoe-ailestauiapaprasti
traukiniai
is
New
molrtnnc:
clroifirfi
Lroivi
iiinflrfini?
IV
ir
visu
apgailestaujapspi
malonus skaityti, kaip jos jungtini- ir merginų choir seserys kenčia nuožmiau palauksime ir pažiūrėsime, pijiečių. bet ir pašalpinėse ma: mirė ir rugpiučio 19 d. Yorko į Trentoną eina kas taip
“
Keleivis.
” Todėl noriu, kad ias. vadovaujant muz. P. J.
ką
smetonininkai
ir
bimbasia priespaudą ir jie Lietu
organizacijose, ir kriaučių tapo palaidotas šv. Jono ka- valanda, o iš Trentono į Tėvas su Maikiu lankytų Karašauskui.
vos reikalu negali prabilti. mizauniai įspeieunijoje. Tai buvo pavyzdin- pinėse. Ilsėkis. Vincai, Ame- Fieeholdą galima ir su taxi mano namelius ir toliau.
Šokiai po pietų ir vakare.
jų lupos užčiauptos.
Mano nuomone, klaidą ga? katalikas! 1911 metais rikos žemelėje.
Ipabaigt važiuoti.
Pelnas skiriama^ karo bo
Ta
pačia
proga
noriu
pra
Tačiau
Amerikoje ne- daro tie žmonės kurie žiuri■ jis buvo kriaučių 54 skyVyt. Katilius.
Jejgu freeholdiečiai butų nešti “Keleiviui.” kad aš da nų nirkimui.
tiu '.sta išsigimėlių lietuviuį tik iš salies. Juk Rokas jau riaus pirmininku. 1913 meKviečia visus.
sui engę pikniką “Laisvės” tebeliudžiu dėl Jurgio Getais jis dalyvavo didžiąją- VISAIS KELIAIS Į PITTS- naudai, tai neabejoju, kad gūžio mirties. Mudu buvova
Lietuviu D’enos K-tas.
me kriaučių streike ir buvo
BLRGHĄ.
Medžioja Fašistus
komunistų vada? butų oriai------------------------------------streiko
T-,
. senovės Koma. viv. atskridęs.
.
, komiteto
•• , narvs.
- j Su
Kuomet
Drg. Klemensas Šaltis bu
kad viri keliai veda i vo tyku- žmogus, ir tykiai
Pildomosios Tarybos nariu. koma,
buvo palaidota-. Tik šių žo
Romą.
O kur dirbdavo, visuomet
Šią sąvaitę butų galima džių rašytoja tarė kelis žo
būdavo jeigu ne darbininkų pasakvti,
kad visi keliai ve džius išvežant kūną iš namų
piimininku, tai komisijos da į Pittsburghą,
šį ket-! ir prie kapo.
nariu. Nors amžiumi jis bu virfadienį tenai nes
susirenka.
Velionis buvo 61 metų
vo gana jau paaugėjęs, bet Amerikos Lietuvių Konfe-Į amžiaus.
Tegul jam būna
veikloje jaunuoliu- sukirs įencija. Lietuvių organiza ramybė, piim laiko šį pašaudavo. Pa? V. Daubarą nebu cijų at-tovai važiuoja į tą lį apleidus.
Varniškė.
davo tokio nusiskundimo,
visai: keliais, iš. visu
-------------kad. štai, “aš jau pasenau ir seimą
Amerikos
kiaštų.
Žinios
iš Indijos sako,
veikti negaliu.” Ne. Jis se
Štai tjk keliatas pavyz- kad šiomis dienomis Nag
natvę užmiršdavo ir grieb džiu:
''
pūro mieste miręs indas var
davosi darbo visose lietuvių
is Bostono ir apylinkė- du Siddi Wastad. susilaukęs
organizacijose, o ypatingai vyksta apie 15 delegatų.
jau 160 metų amžiaus.
kriaučiuo-e.
Tš Brcoklvno — nemažiau
požymis kaip 25.
WORCESTER. MASS
pas V. Daubarą, tai prisiri
iš Waterbi”io—apie 10.
šimas prie lietuvių tautos ir
Iš Binghamtono—apie 10.
Lietuvo?. Jis džiaugėsi kaip
Iš Akiono—anie 8.
Lietuva 1916 metais pasi
Iš Chicago? -apie 30.
skelbė esanti nepriklauso
Iš Californiios—-4.
ma. Tiesa. Smetonos režimo
VIETA MALONI IR ŠILTA
Pennsylvanijos
valstija
ii? nemylėjo. Jis trokšte turėsianti apie 100 atstovu. Visokių Gėrimų, Alaus,
4—, XI,-. J-..
____ i"
treško dar kartą ™T
matyti Lie
Taip. šia savaitę
visi ke gardžiai pagamintų Val
tuvą atgimstant demokrati liai veda į Pittsburghą!
gių ir Užkandžių.
ne ir laisva respublika, bet
čia Kaunama ir “KELEIVIS”
nelaboji mirti; pakirto jį da
pavieni«is numeriais.
Amerikos kareiviai eina Messinos (Sicilijoj) gatvėmis me
pilną vilčių ir ateities planų.
90 M1LLBURY STREET
Vaizdelis parodo, kaip liepsnona Amerikos orlaivių subom
džiodami pasislėpusius fašistus. Messina buvo pats pasku
Jis troško matyti lietuviuose
VVORCESTER.
MAS8.
barduotos
japonų pozicijos ties Salamua.
tinis Sicilijos miestas, patekęs Į mūsiškių rankas.
vieningumą, ypač tarp dir-
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Kiek Rusai Atsiėmė Žemės

Pašaro Rauginimas.
kukuruzai, bulvieniai, tai
reikia arba akseline
“Lietuvos Ūkininko” 1923 juos
mašina (ęieekame) supiaus
metų Kalendoriuje randa tyti arba minant duobėje ka
me šitokį patarimą apie pa poti kastuvais ar kuomi kitu.
šaro rauginimą, parašytą Visą duobę reikia pripildyti
kaž-kokio agronomo:
per vieną, o daugiausia per
'dvi
dienas. Apraugtą pasa
“Labai lietingomis vasalomis ir ypač rudenį žalio
akmenimis ir žemėmis
pašaro (atolo, runkeliu lapu tiek užslog'.na. kad ant vieįr bulvienių) nebegalima iš- no kvadratinio metro slėgtų
džiovinti. Kad jisai visiškai svoris apie 10 centnerių
nepražūtų reikia ji rauginti.1 (t. v. kiek sveria 150 plytų).
Tuo tikslu aukštesnėje vie- Po V-sąvaičių bus visištoj, kad vanduo nepasemtu kai išrugę; ir tinkamas šėriiškasa duobę 2 metrų gilu- mui. Raugintas pašaras gali
mo ir atatinkamo ilgumo, stovėti ligi pavasariui.”
žiūrint, kiek turima raugini-j Amerikoje ūkininkai raumui pašaro. Sienos turi būti £lna pašarą tam tikrose rau
visiškai stačios, kampai ap- gyklose, “saliomis” vadinavalųs. Dedant pašarą, reikia m°se. Tos “salios” (silos)
minti kuolabiausia, nes juo p'13 statomos apskrito payigeriau suminsite, juo ma- 4a^°» kaip dideli kubilai šažiau pašaro pasigadins. Mi-jka tvartų. Bet apie rauginipašaro žemėje mus netena žmonėmis arba gyvuliais.
Pašaro aukščiau kraštų pri- , ko girdėti.
deda tiek. kad nuslugus ne-'
---------- ~---butų žemiau kraštų. Tą pa- CHARKOVE ŠILTINĖS
šaro krūvą apkloja lento-į
EPIDEMIJA,
mis, paskui šiaudais ir antį Ta s praneša, kad nuo šil-i
viišaus storai užpila žemė- tinės epidemijos Charkove
mis, kad slogintų. Jeigu mirė apie 2.000 žmonių.
slūgstant žemėje pasidarytų i
--------------plyšių, tai reikia juos tuojau i Rumunijoj visus karo faužtaisyti, kad prie pašaro brikus paėmė savo kontrokuomažiausia prieitų oro. lėn karo ministeri- ir darbiJeigu rauginamas pašaras i ninkams Įvesta armijos distambus, kaip pavyzdžiui: ciplina.

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

Ūkininkams pasiskaityt.

Taškuota linija, kuri eina iš viršaus pro Maskvą žemyn,
parodo kaip toli vokiečiu annija buvo nuėjusi Rusijon 1941
metais; juoda linija parodo, kur vokiečiu frontas stovi da
bar. Svarbiausi rusų atsiimti miestai yra Viazma. Velikije
Lūki. Stalingradas. Rostovas, Orias. Kurskas. Belgorodas
Charkovas ir Izjumas. Visi rusų miestai į kairę nuo juoduosios linijos tebėra dar vokiečių rankose. Stipriausis jų
atsparumo punktas šioje valandoje yra Brianskas. Į šiau
rės vakarus nuo Orio.

Pora Čeverykų Ru- Sviesto Nėra ir Ga!
sijoj 2,500 Rublių.
Nebus.
Stiklas pieno 15 rublių, o
Vienas Bostono laikraščių
svaras sviesto 600 rub. j repoiteris nenorėjo tikėti,

Vasara jau baigiasi ir Ru-' įad krautuvėse nėra sviesto,
sija ruošiasi trečiai karo dlb 1’>zo'1 ištirti. ^uejo V1€l
žiemai. Ji nebus lengva, sa- non krautuvėn:
Duokit
ko Associated Pre^s. Di- man svarą sviesto. ??etudžiausis sunkumas yra apru- r^m’ atsake ^jam. Nuėjo kipinimas civilinių žmonių
pats. Nuėjo tremaistu ir drapanomis. Daug j C1(?n ’ „Ru°kit -ma?.
a
rusams padeda lend-leaseklei kai pažiurėjo į
parama iš Amerikos. Bet ta 1 jį, pažiurėjo viens į kitą. pa
parama eina daugiausia ar- suko pirštais sau apie ausis,
mijai. Vasaros metu žmo ir pradėjo juoktis.
nės išsimaitina šiaip-taip
“Aš pamačiau, kad jie
daržovėmis. Bet su žiema laiko mane pakvaišusiu,”
rusams ateina didelė pro- rašo reporteris. Ir ištikrujų
blema: kur gauti maisto ir ji; vėliau įsitikinęs, kad pradrapanų? šiandien visoj So- syti krautuvėse sviesto davietų Rusijoj galima matyti bar yra juokinga, nes sviesbado ženklai. Žmonės neda- to nėra. Tam esančios dvi
valgę.
Leningrade 1,000 priežastys: viena, dabar žy
žmonių mirė iš bado. Vie- miai sumažėjo sviesto gamynintelė Rusijos žmonių dije- ba. nes farmeriai daug kar
ta dabar, tai juoda duona ir vių išpardavė “juodajai rinbarščiai be jokio uždaro, kai;” antra, dabar labai
Bet ir duona racijonuojama. daug sviesto valdžia paima
Kas turi pinigu, gali kai ku- savo armijai ir lend-lease
lių daiktu nusipirkti “lais- eksportui. Todėl, kol karas
voj rinkoj.” bet Rusijos dar- nepasibaigs, sviesto gal jau
bininkui kainos neprieina- ir nebus.
mos. pavyzdžiui:
Stiklas pieno—15 rublių. PER DU ŽYGIU JANKIAI
NUKIRTO 307 NACIŲ
Svaras sviesto—600 rub.
ORLAIVIUS.
Pora čeverykų — 3,500
rubliu.
United Press praneša
Todėl žmonės vaikščioja tp!! du dideliu oro mušiunedavalgę ir apdriskę. Bet kurie įvyko viršum Vokieti
jie kenčia, kad tik jų “Ma- jos 17 rugpiučio tarp Amerituška Rasėja” butų išgel kc skraidomųjų fortų ir
Vokietijos kovos lėktuvų.
bėta.
__________Per tuodu du žygiu ameri_
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VASARA LIETUVOJE.

Yra šalis, kur upės teka .
Linksmai tarp girių ūžiančių,
Ir meiliai tarpu savęs šneka
Prie giesmininkų vėversių.
Ten prakaitas aplieja žmones
Prie vasaros sunkių darbų
Ir prastas parėdas marškonis
Apdengia sąnarius visu:
Bet tave meiliai pavaišina.
Kaip tik nueisi į svečius,—
Ten tave myli, valgydina.
Kiek tiktai leidžia išteklius.
Ir grakščios tęs šalies merginos
Ten žydi vis kuonopuikiau...
šalis ta Lietuva vadinas,
Bet aš neilgai ten buvau...
Atsimenu, kada į guolį
Saulutę prašo vakarai,
Tr gieda lietuviai varguoliai.
Ne; pabaigti dienos darbai...
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų
Prie rūtų lenkia kvepiančiu.
Dainuodamos, jas meiliai laisto,

t ' ■

:

Lelijų skinas žydinčių...

Atsimenu, kaip vakaris šaltas
Po vasaros kaitrios dienos
Ir orą.; ramumu išpiltas,
Nenoroms traukia prie dainos...
Kain tąsyk varpas sunkiai gaudžia
Ir užgirdėt toli, toli...
Senai jau paukščiai medžiuos snaudžia.
Bet pat-- užmigti negali...

Kaip upės vandens, mintys teka.
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka:
“Gražu, gražu mus Lietuvoj”...
Pranas Vaičaitis.

Japonai Nespėjo Susipakuoti

PARAŠĖ N. RUBAKINAS
LAISVAI VERTĖ S. B.

Didysis musulmonų tikybos skelbėjas >r
stebukladarys, pranašas Mahometas.

(Tęsinys)

Taip pasakoja apie Budą senovės indų
Štai ką musulmonai pasakoja apie savo
padavimas.
„ ,
x
xdidijį pranašą Mahometą, kuiis musulmoBuda neturėjęs žemiškojo tėvo, o moti- n
jkurė, ir gyveno 600 metu vėliau
na jo buvusi “skaisčiausioji duktė, gimusi Kiistau-" ‘

iš žmonių.”

. ,
Budai prasidedant ir gimstant įvyko didžiausi stebuklai, gi vienas šventas senas
atsiskyrėlis, pamatęs stebuklingus ženklus,
tuojau supratęs, ką jie reiškia. Ir štai nieko
nelaukdamas nuvykęs į Kapilavasto miestą pagerbti Budą. Pamatęs stebuklingai gimuši vaiką, senis išpranašavęs, kad tas
vaikas tapsiąs tikiu Buda. vadinas, “apšviestu. Ir senis verkęs gailėdamas, kad
jam neteksią matyti Budos visoje jo gar
bėje. -•
i
•
j-

"
..
,
,
_
Jo gimimas taip pat buvęs pažymėtas
stebuklais ir ženklais, kurie liudijo, kad
diki- vra nepaprastas. Pasak padavimo,
Mahometo motina, ji gimdydama, nejuto
p-aneįu. Kaip tik kūdikis gimęs, dangiška
šviesa apšvietusi visą apylinkę, o ką tik gi
męs kūdikis pakėlę- savo akis į dangų ir
taręs: “Didis dieve! Nėra dievo be dievo,
c —jo pianašas!” Dangus ir žemė sudrebėję jam gimstant. Upės išsiliejusios iš ša
vo krantų, ir visi pasaulyje stabai nugriuvę. Ir vienas senis parodęs kūdikį liaudžiai

Praėjus ketunoms dienom; nuo Budos įr pa-kelbęs, kad jis esąs “garbė jo gimigimimo, penktą dieną, senovės papročiu, nės.”

buvusi iškelta vardo parinkimo šveitė.
~
, , , , . , ,, ,
.
„ .
Daug stebuklų įvykę Mahometo jauny.v
Garsųs braminai ir žyniai nu?ilenkę ku- tėję. Avys jam lenkęsi. kai jis pro šalį eidadikiui, ir pranašavę, kas jo laukia. Ir vie- vęs. ir vienoj kelionėj mula; (asilėnas)
nas iš tų pranašų pasakęs, kad vaikas tik- prabilęs, kad ant savo nugaros nešąs vieną
iai tapsiąs Buda ir nutrauksiąs nuo pašau- didžiausių pranašų. Tatai pasakoja arabų
lio tamsybės ir nuodėmės uždangą.
padavimas.
Senovės indų knygoje “Lalita Vista” paPasakoja, kad devynių mėnesių Mahosakyta. kaip paskui Buda buvo atneštas į metas parodęs tokią išmintį, jog visi, kurie
šventyklą, ir net senovė; dievai jam nusi- klausė, stebėjosi. Mahometas taip pat ma
lt nkę". Toj pačioj knygoj pasakojama, kaip tęs regėjimus, taip pat daręs stebuklus.
Buda kartu su giminėmis nuvykęs į didelę Ketvirtais metais jo amžiaus pasirodę jam
šventę ir tenai jį giminės pamiršę, gi jis sė- šviesoje du angelu. Ir vienas jų atvėręs jam
dėjęs savo garbėje, ir tatai padėję išsipla- krutinę, išėmęs širdį, nuvalęs nuo visokių
tinti tiesai. Kuomet jis suaugęs rengėsi nešvarumų ir išspaudę; iš jos juodus nuoskelbti savo tikėjimą, atvykęs velnias Ma- dingus paveldėtus nuo Adomo nuodėmių
ra—meilės, nuodėmė; ir "mirties dievas— lašus, paskum pripildęs ją tikėjimo ir įdėir gundęs jį. panašiai kaip Zaratustrą. Tat jęs atgal į vaiko krutinę. Ir tatai buvę taip
Įvyko, kaip paprastai, dykumoje, kada Bu padaryta, jog nei skausmo nejutęs Mahoda mąstė apie gyvenimą ir išganymą. Ma- metas. Nuo to laiko, sako padavimas, iš jo
ra gundęs Budą visomis savo pagundomis, veido pradėjusi slaptinga šviesa spindėti,
visomis savo audrų baisenybėmis, užpuoli--o tam pečių atsiradęs pranašo ženklas—
mais ir karu. Bet Buda nepasidavęs gundv- išorinis dieviškojo pasiuntinio ženklas,
mam; ir pasilikęs ramus. Ir Mara sugėdin- Taip kalbėjo tikintieji žmonės; netikėliai
tas ir nugalėtas atsitraukęs.
tą ženklą laiko paprasta įgimta deme. diKartą ant kažkokio kalno jis buvęs per- dumo
karvelio kiaušiniu,
simainę;. Apie tai irgi pasakoja senovės
Mahometas, kaip ir kiti tikybų skelbebudistų knygos. Apšviestas Buda palikęs jai. matęs daugkartų regėjimus. Kartą jis
pagaliau dykumą ir nuėjęs Į pasauli savo naktį gulėjęs į apsiaustą susisukęs ir išgirmokslo skelbti. Ir jį skelbdamas daręs įvai-1 dęs balsą, kuris jį šaukęs. Jis pakėlęs galvą
riu; stebuklus; gydęs ligonis, gelbėjęs pa-1 m pamatęs tokią šviesą, jog net nuovokos
liegėlius. varęs iš žmonių piktąsias dva- netekęs. At-ipeikėjęs, jis pamatę; bestosias; ir akli praregėję, raiši pagydavę, kur- vinti priešais angelą, kuris rankose laikęs
tieji girdėdavę, nebiliai kalbėdavę, kupro- aukso ritinį, visą prirašytą.
ti išsitiesdavę.
—Skaityk!—taręs angelas.
Buda gyveno už pusės tūkstančio metų —Aš nemoku skaityti—atsakę; Mahoprieš Kristų, o knygos, kur kalbama apie metas, nes jis tikrai buvęs beraštis,
jo stebuklu?, parašytos už kelių šimtų me- _ —Skaityk! — atkartojęs angelas — dėl
tų prieš Kristų. Iš jų matyti, kokiu nepa- iešpaties, kuris tave sutvėrė. Skaityk dėl
prastu stebukladariu" ir mokytoju laikė ir' Aukščiausiojo, kuris išmokė žmogų plunk
šiandien tebelaiko Budą jo sekėjai. JiemsĮsną vadžioti.
jis nėra paprastas žmogus, bet dievybės
Tada Mahometas pajutęs, kad jo protas
įsikūnijimas žmoguje.
iyg dangiškąja šviesa nušvitęs. Ir jis peiIr tiesa, Buda buvo toks žmogus, kokių
lėtai kur galima sutikti. Jis. kaip ir Žaratustra, buvo žmogus didelio proto ir geros
širdies. Todėl
Todėl nenuostabu,
nenuostabu kad
kad ir
anie jįii
širdies.
ir apie

įkaitęs, kas ritinyje buvo parašyta O tatai
buvę parasrta Dievo įsakymai, kurie ve*iau 11 nuyę sulasyti į musulmonų šventąją
knygą—Koraną. Todėl mm mahometonai

žmonės mano, jog ji; nepaprastu budu yra ją laiko ne paprasta, bet Dievo apreiškimo
knyga.
gimęs.
Taip pat ir budistai laiko savasias kny
Didysis senovės kiniečių galvočius
gas Dievo apreiškimo knygomis, kiniečiai
Konfucijus.
—savasias, indusai—savasia-. žvdai—saTą pat pasakoja ir apie didį senovės ki-1 vašia- ir krikščionys—savasias.
niečių galvočių Konfucijų.
Kitas padavimas sako, kad Mahometas
Konfucijus taip pat vra garsingas ir ižv- dažnai girdėdavęs kažkokiu^ slaptingus

Pūdą ir Zaratustrą, kiniečiai laiko ne pa- tikdavęs jį
prastu žmogumi, bet slaptingų jėgų įsiku- pasiuntiny!”

nijimu ir dideliu stebukladariu.

- kiečių skraidomieji fortai

Jau Rando Dirbtines nukirto

žemėn 307 nacių
Gumos Padangas.
mfnas; A-tnk®ia- Prao
&
r ao o trose musiuose 59
Goodyear Tire & Rubber bombanešius. Tai buvę dikompanijos atstovas Grant džiausi oro mūšiai, kokius:
ptraneša, kad jau prasidėjo tik ši? karas yra matęs. Tos
sintetinės . gumos padangų kovos įvyko "skrendant amebandymas. Iš viso bus ban- rikiečiams bomba r d u o t i
doma 36 padangos. Vienos Schweinfu:to ir Regensburjų bus bandomos miestų go miestu? pietų Vokietijoj,
gatvėse. Jutomis bus važiuo- Abidvi amerikiečių forma-;
jama visokiais keliais sker- cijos buvo vokiečių orlaivių
sai Ameriką ir tt. Norima užpultos tuojau pasiekus
tuo budu patirti, kaip tos pa- Antwerpą ir skrido kovodadangos dėvėsis. Kompani- mos vi-u keliu, iki pasiekė
jos atstovas sako, kad sinte- savo tikslo ir iki sugryžo attinės padangos gali duoti gal. Naciai puolė mūsiškius
daugiau mylių, negu padan iš visų pusių, kaip širšės,
gos iš natūralinės gumos Mūsiškių nuostoliai buvo dijeigu jomis bus važiuojama deli, bet vokiečių 6 kartus
vidutiniu greičiu. Didelio didesni. Ant kiekvieno mugreičio sintetinė guma ne ni žuvusio orlaivio, jų žuvo
pakelia
šeši.

Rugsėjo 1 d., 1943 m.

Štai ka pasakoja senovės kiniečiu pada- davę Mahcmetą. Karta jis buvę; ant ( hivimas apie jo gimimą.
‘
1 vo kalno ir išgirdęs balsą iš dangau-. AtsiKartą Konfucijaus motina pamačiusi'
Pamatę.- archangelą Gabrielių, ku
baisenybę. Tat buvęs Chi Lin. gyvulys, pa
tarp dangaus ,r žemes sėdėjęs soste konaštis j vienragį, šita baisenybė prisiait'.- įa' -ūke,tęs. Ii archangelas lam taię-.
nusi prie Konfucijaus motinos ir iš savo Ma iernetai, tu tikrai esi Dievo pasiun.r
.gerklės išmetusi brangų akmenį, šitas ak-;
» as^archangelas Gabnelius.
muo ir davęs Konfucijui gyvybę.
Į Kituose regėjimuose pasirodydavę MaKaip paprastai esti, kiniečių liaudies pa- horr.etui džinai, piktosios dvasios. Taigi
davimas kalba, kad Konfucijus daręs ste- kartą atsitikę netoli Mekos, denyje Nakbuklus—tokius pat kaip Buda ir Zaratust-1’ach. Piktosios dvasios pasirodžiudos per
ia. Konfucijų taip pat gundę piktosios dva- ;apna. Ir šitie matvmai ir tie sapnai rodėsi
sios. To neišvengia nei vienas stebuklada- Mahometui ir visiems tikintiems tikriausi
lys, nei vienas naujos t i kybo- skelbė ias. tehuklai.
Net ir pat; Mahometas daręs stebuklus
Argi
būti
naujo
tikėjimo
skelbė•ju. jeigu
• jis
• galėtų
1
1
•
•
1
1
•
1
•
jam butų baisus piktųjų dvasių lr jų reikalaudavo minia, kuri susidarydagundvmai? Taip samprotauja visų garsin- vo aplink. Žmonės jam sakydavo:
gujų tikybos skelbėjų sekėjai ir apie juos
—Mozė, Kristus ir kiti pranašai darė ste
visus kalba, kad juos gundę piktosios dva- buklu?, norėdami parodyti, kad Jie yra
sio; visomis savo išgalėmis.
Dievo siųsti. Jeigu tu esi tikras pranašas,
Konfucijus, kaip ir kiti tikybų skelbėjai, tad ir tu daryk stebuklus. Noju< turėjo lau
matęs įvairius slaptingųjų jėgų regėjimus. mės juostą, Salemorias— slaptingąjį žiedą.
Konfucijus, kaip ir kiti,* buvęs danguje ir Mozė—stebuklingąją lazdą, o Jėzu^ ra
ir savo akimis matęs dievus.
mindavo įsiutusius ir prikeldavo numi
Tokius padavimus pasakoja ligi šiol rėlius
(Bus (laugiau)
žmonės, kūne juo tiki.
*

Japonai bėgo iš Mundos (Nev Georgia saloje) taip greitai,
kuomet amerikiečiai juos užklupo, kad saliko tenai visas
savo reikmenis. Jie nespėjo jų nei išsivežti, nei sunaikinti.
Vaizdelio viršuje matosi pasilenkęs Amerikos kareivis, ku
ris apžiūrinėja paimtą grobį. Mundoje japonai buvo Įsitai
sę didelį aviacijos lanką, kurį dabar naudoja mūsiškiai lėk
turai

Dangiškosios jėgos daug kartų atlanky-
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Penktas Puslapis

suspėjo išauklėti tautiškai AREŠTUOTA JAU 15,000
susipratusių lietuvių nemaSVETIMŠALIŲ.
APSIVEDIMAI.
ižą skaitlių, taip kad stip
Federal Bureau of Inves- Pajiešl au apsivedimui draugo, ku
riam kaimynui įs'.briovus tigation
sutiktų gyventi New Yorke. Aš
kad nuo ris
esu 50 metų amžiaus našlė, gražaus
Lietuvon 1939 m., jis turėjo tos dienos,praneša,
japonai už sudėjimo, linksmo ir draugiško bunemaža darbo sušaudyti ir1 nnnlp Pparl kaip hnra
do- Mėg»tu ranlU gyvenimą. Atsišaunai 001 ą, Tunojung kit persiškus, aprašydami tikrų
gabenti į Rusiją susiprato-_ puolėe reali
Valstijose buvo SUim- teisybę apie save. Aš pajieškau dėl
sius inteligentus, Lietuvos ‘ta
1 jau daugiau kaip 15,000 to, kad neturiu progos su lietuviais
susinažinti.
T. S
.
(36)
patriotus, kaipo pavojingus įtartinų svetimšalių.
1450 Parkchester Rd., Apt. 6 H.
Pasijos diktatūrai. Užplū
bronx, N. Y.
dus įaudonajai armijai, be Laivvno sekreto ius Knox Pajieškau gyvenimui draugės, pus
galo skaudžiai tapo palies sako. kad Brazilijos laivy amžės našlės ar mergijos; su pirmu
prašau atvaizdo. Platesnių ži
ta Lietuva; uždėti nelaisvės nas atlieka puikų darbą me laišku
nių suteiksiu laišku. A. Žilius, (37
grandiniai ir ginklo jėga pri džicd?ma« Ašies submari 4120 Lovett avė., Station 10,
Detroit, Mich.
jungta prie Rusijos, Lietuva nas Pietų Atlante.
neteko savo nepriklausomy
Florai Sistemos
bės. Dabar Stalinas visai ne Italuos miestų gatvėmis
vaikščio
’
a
kariuomenės
patsivaržydamas skelbia pasau
Tonikas
liui. kad Lietuva visiškai pri įuliai. kad žmonės nekeltų Labai geras vaistas pataisymui su
irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu
klausanti Sovietų Rusijai, taikos demonstracijų.
jums maistas neskanus, arba jei varnors iš io kontrolės Lietuva
nnrlamento Kiną nevirškinimas ir gastiitis, ar
Australijo.. esat nervingas ir lengvai suerzir.apateko kitam diktatoriui į rinkimuose Darbo __
i artiįa mas, jeigu skauda gaivą ir jūsų rmeatvaizdas parodo, kaip Amerikos armijos, laivyno ir aviacijos vadai susirinkę viee-admi rolo Knicaido štabe darė pla
nelaLvę. Hitleris Lietuvos tllipin Iabai dideliu laimPlinesuteikia tinkamo pailsto, jeigu
,nčiat
nu„ užkįetėjimo ir jaučiat nunus japonams išvyti iš Kiskos, Attu ir kitų salų Aleutų salyne. Dabar jau visos tos salos atimtos. Iš Kisko salos japoir vardą išbraukė, pavadin ruiejo įaoai oiaenų įaimeji kt
vargęs ir nevikrus, jeigu turit blogą
I
mi
b
nai pabėgo be mūšio. Jie tenai iškirto uolose dideles slėptuves ir fortus, padarė didelę bazę savo orlaiviams, bet kaip amedamas Ostlandija.
-----kvapą, apvilktą liežuvį arba skaudė- j
rikiečiai pereitą sąvaitę tenai išlipo, japonų jau nebuvo.
pareikalavo
Strėnose ties inkstais. Florai '
’ System Tonic jums tikriausia suteiks t
Kokia dabar Lietuvos ne Vokiečiai
Vengrija duotų jiems greitą naien gvimmą.
reikšmė? kad
Hit S diviyiifl- nvipę Jiliinntn
padarytas iš vienų tik
Danutes I. Staknytes bio priklausomybės
aa O aivizija- pilės dlljanių žoiių Tonikas
šaknų ir žievių. Jis paprastai}
Lietuvių
tautai
nepriklauso

grafija.
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Z suteikia puikias pasekmes beveik vi- i
ma Lietuva yra vienatiniu —
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A I sose formose skilvio ir inkstų nege- j
IEmjIYv/J U *1 AA.I rovėse ir geriausias nuo užsisenėjusio j
tautos gyvybės pagrindu. Iš 1
užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 cz. J
skyrus parsidavėlius, nerasi
butelį.
brolio, Simono Alksni
FLORAL HERB CO- Dept. 5.
me lietuvio, kuris nebūtų su nio,Pajieškau
iš Lietuvos Seirijų parapijos, Pa
Box 305. CLINTON. IND.
sirūpinęs Lietuvos likimu, liūnų kaimo. Koki 4-5 metai atgal
jis gyveno Portland, Me., o dabar
kinis nestatytų sau klausi nežinau kur. Turiu jam svarbų pramo kas bus su Lietuva, ar ji nešimą. Meldžiu jo paties arba kas
TIKRAI GERI
---man pranešti.
atgau? savo nepriklausomy
 žmo jo antrašą
Frank Alksninis
PREPARATAI
35 Faxon st.,
Montello, Mass.
Pirmą dovaną laimėjo Da čiuose, nesigailėjo pašvęsti tos daryti. Viena po kitos
bę po karo?
nutė I. Staknytė iš Lind- ' triūso ir laiko, kad sąžinių- augo
erdvios mokyklos,
Marcelės Juškaitės, kuALEXANDER’S
Tarptautinės politikos ir | ri Pajieškau
seniaus gyveno Chicagoj, o dabar
■gai
ir
teisingai
nuspręsti,
CASTILE
OLIVE OIL
hurst, N. J., o antrą—
gimnazijos. įvairios pažan
po karinio pasaulio sutvar- nežinau kur. Meldžiu atsišaukti arba
kuiie
straipsniai
geriausia
SHAMPOO
kymui Atlanto Čarterio nuo- žinančių jos antraša man pranešti | »
gos ir kultūros įstaigos. 0 su
A. B. Strimaitis iš
pavykę.
tikrojomis
didėjo
inteligentų,
statais,
nepriklausomos Lie- p. o. Boxe39i
island Vond ,vt. {
raniI
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Nevv Yorko,
Žemiau paduodant dova- rnokdo žmonių, ir susipratu
tuvos reikšmė yra ta pati, į —ir------- -------------- :—~—j į u. s. p. išplauna
Petronėlė Lamsargienė
t pleiskanas ir visoSouth Bostono Lietuvių nas laimėjusius straipsnius sių lietuvių skaičius, kurie
kaip ir kitų pasaulio valsty- Užlaikau
visokiy vaistų nuo rožių, . !( kius
^įus kitus nešvaruPiliečių Draugija yra įkurta ir priedam trumpas jų auto- į^bu h. pįtriotizmu naiki! bių. Jei nebus nepriklauso-1 ronotų'kojų
,
ir nuo kaulų gėlimo, j J) mus ir eustiprina
1899 metų spalio 3 d. ir vi-įnų blogi arijas.
no gįųaį įleisto barbarizmo
turiu Galingą Gydymo Mostj į į- odą. 50c. už bonką.
g-mos Lietuvos, nebus ir kitų Taipgi
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius ’
ALEXANDER’S HAIR F*
suomei dirba Kultūros darSouth Bostono Lietuviu šaknis. Ekonominė ir kultumažesnių ir net didesnių už nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
DANUTĖ
STAKNYTĖ
patarimą
ir
busit
patenkinti.
(-)
{ REFRESHING TONIC
bą. Jo konstitucijoje pažy- piliečių Draugijos Komisija rinė padėtis įgijo naują es
Lietuvą nepriklausomų vai
PET. LAMSARGIENfi
ir Odą Gydančių Vaiste
meta kad vienas jos tikslų Kontestui Vykinti:
mę. Dvidešimts dveji nepriGimė numylėtoje Birutės stybių. Atlanto Čartėris nu- 1814 S. Water SL, Philadelphia. Pa 1 }J Aliejų
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
bus skleisti apsyietų. Eida- Adv.
AJ Kazys
v„„. J.
, Kalinauskas, klausomybės
metai
——~
:----- ------;—;-------------- Į t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
kur ,tarmės
T.
„
, pakėlė
. A . tėviškėje
- - - „ - — Palangoje,
„ , —
, į Atlanto dugną ir
Reikalinga
Pusininke - i {50 centų už bonką.
ma šita kryptimi, siu metų Dr. Antanas L. Kapočius, Lietuvos
tik
dipažangos lyg, taip gėlėtos pakrantės glamo- pasauly viešpataus .... ... . _
Reikalinga 40-50 metų amžiaus i » Pasižymi savo gerumu. Prisiunpradžioje draugija paskelbė Adv. Jonas J. Grigalus.
aukotai, kad ji galėjo drą- nėja Baltijos bangas, kur dieji imperialistai. Tokiu at-, paviene moteris
pne biznio (ne sa. Į »ciam per Paštą visas dalis SuPriimsiu už pusininkę. Pi- i vienytų Valstijų
kontestą parašyti lietuviškai
į veju, žmonijos
istorija. Angsiai
stoti šalia
kitu— tautu,
ku- liekno* *pusys nenuilstančiai I...
__
y—
vr •
•
• f
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milėftA IRTI CIAdUilk I. Aš
dezertaciją temoje: Lietu LIETUVOS NEPRIKLAUALEXANDER’S CO.
nų nespaudė puses simtme- ošia. Neabejojama, kad jos hjos premjerą Churchillą 11’ i esu pavienis. Ateitis užtikrinta. Ne414 W. BROADWAY
vos Nepriklausomybė ir jos SOMYBĖ IR JOS DABAR- ?io okupacijos pančiai. Ne- jai įkvėpė dar didesnės mei- Amerikos prezidentą Roose-chiceJui
SOUTH BOSTON, MASS. ’i
Dabartinė Reikšmė.
įmanoma
keliuose
paragraj^s
tėvynei
ir
Gintaro
Kraš’
veltą
atžymėtų
(konkliuziją
Telefonas:
eanai
9719.
—- ■ - - ——— it
TINĖ REIKŠMĖ.
foose apibudinti visa tei, ką
Mokėsi šventosios mies- išleidžiam.—-Red.) NepriUž geriausia parašytą _ , „
___________ _ T 4—t......
KIHUMjrn<4 IjlCIUVd
iicav
straipsnį Draugija paskyrė Kaso uanute i. Staknyie. reiškė Lieiuvai neprikiauSCr tely. Vytauto Didžiojo Gim 1-1
to
retežio,
skiriama
dalimi
TTintni
m.vbė.
Bet
kam
teko
būti
Karo Boną ir štampų $50 gū
nazijoje,
kurios,
deja,
netePažvelgę
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
tikimasi supančioti
mai, o uz antrą genausį ras- tauto* laouo*na mes mato- ,aiFvoloJe Lietuvoje, tai ma- ko baigti. 1940 metų gruo-kuriuo
,
tą—Karo Bona ir štampu ^e Lietuva didžia ir ualin- tė kiekviename žingsnyje tą džio 23 d. (būnant penktoje didžiuosius pasaulio militaGARBINO SENOVĖJE?
$25 sumai.
' ™ Jo* žemė, tesėri nuo Ba’- Pamainą, kurios susilaukia reformuotoje klasėje) reikė- rinius imperialistus,kad užKnygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulė*
Konte-tas baiffė*i šių me- Hjos iki Juodosios juros tauta tikru^ suni* vadovau- jo tarti “sudiev” ne tik gim-; tikrinti pasauliui pastovią;
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
nazijai, bet taip pat (Irau- taiką.
tų birželio 1 d Kontestantu čiai Mindaugas, Gediminas. •’amaLietuvai. Tėveliams: Beveik jokių abejonių ne
dalyvavo nemažas skaičius krantų. Didieji kunigaikš- Tačiau neilgam buvo skir- garn?
kartai
ta
Lietuvai
džiaugtis
atpirkesant
Amerikos
piliečiais, belieka, kad karą laimės
ir laštu gauta iš Californi- Vytautas, ir narsus
jos, lllinojaus. Massachu- kėlė jos vardą pasaulio aky ta laisve. Dvidešimts dveji buvo pavojinga tenai pasi-! Jungtinės Valstybės. Ar presetts, New Jersey. Nevv Yor- -e. Bet santykiai su Lenkija metai, koks tai trumpas lai- 1^1 ilgiau.
zidentui Rooseveltui ir premko ir Pennsvlvanijos vals- pasuko jos buitį priešinga kotarpis tautos gyvenime!
Atvažiavus
Amerikon, jerui Churchillui pavyks sutijų.
'
1-1
—
,... ikazimieriečių naikinti
’
. ~
•
linkme. 1569 metų TLiublino m
Tai tik—sapnų ii*.kūdikystė... ilankė
seselių
Sovietų
Rusijos
dik...
Unija privedė ją prie žlugi- ir štai, atėjęs iš šiaurė? ne- vedamą Juozapo Marijos, tatoriaus Stalino imperialisKcntesto Komisija pa- ^0 Į<urją £ekė skaudi ir sun- geistinas svečias, šalta lete- Viloje Akademiją. kurią tini apetitą Rytų Europos
kvietė tris bešališku* teisėj>USų priespauda. Liūdnos na apglobęs jos žaliuojan- baigė šių metų birželio mė pokariniam sutvarkyme? Į
jus, kad nuspręstų, katrie iš Įaj buvo dienos, be skaid- čia? girias, pamynė po ko nesi.
šį klausimą šiandien negali
tų1 įagtų yra nusisekę gemų- re?nįo saulė? spindulio, be munistišku batu jos idealus,
ma galutinai atsakyti.
šia. Teisėjai patiekė šitokį skambios sesučių dainos, i troškimus ir svajas... Mas- LIETUVOS NEPRIKLAU
Aniceto B. Strimaičio
raportą:
Tik nenusiminė Lietuvos t kvo? dievų garbintojai dari SOMYBĖ IR JOS DABAR
biografija.
TINĖ REIKŠMĖ.
“Mes. žemiau pasirašiu- motulė. Pasisodinusi sūnelį; ir dabar tvirtina, kad buk
Gimė 1875 m. rugsėjo 21;
šioji Teisėjų Komisija, įvy- prie ratelio, ji moko jį se-'tai Lietuva pati savo noru' Rašo A. B. Strimaitis.
dieną Tupikų kaime. Nau-'
kasiame posėdyje, liepos 8 nuolių kalbos, jos rašto, ug- prisijungė prie Sovietų SąLietuvos kunigaikštis Vy- miesčio parapijoj, žvirgžd.. 1943 m., apsvarstę mums dė širdyje meilę ir ištikimy- jungos Tarybos. Nesąmonė!
samprotaują?
tautas
sukurė stiprią nepri- daičių valsčiuje. Šakių ap
priduotus kontestantu raš- bę pavergtai tėvynei, lr už- Kiekviena*
tus, atradome, kad geriau- augo Lietuvai dvasios galiu- žmogus supras, kad Lietuva klausomą Lietuvos valstybę., skrityje. Jo motina palikusi
šia yra
parašiusi Pajūrio nai. pasirįžėliai knygnešiai išbuvusi pusę šimtmečio po Jis panaikindamas atskiras našlė ištekėjo už našlio
Mergaitė iš Nevvtovvn. Pa., if narsus kariai, kain Povi- Ru-ų jungu ir paaukojusi kunigaikštystes, sukuopė jė- Mikolo Staugaičio, nesenai
ir jai skiriama pirma dova- ’ias Lukšv-s, Pranas Eimutis,tiek gyvybių savo laisvei at- gas ir sudarė centralizuotą, mirusio Telšių vyskupo Jusna
kurie apš’akštė savo kraujupirkti, nekuomet nebūtų su- gerai organizuotą vieningą tino Staugaičio tėvo. Anice
tabrangia žemę, atgavo jai tikusi tuos vergijos pančius valstybę.
tas, motinos vienturtis suSenovė* Lietnvię Žinyčia
“Sekanti geriausi straip- laisve. Tyliai raudoio žila- vėl už-idėti sau ant kaklo. 0
Jam pavyko išrišti du nūs, sulaukęs 20 metų am>?a Pa,asVs VLauto Ainis galvė motulė žuvudo su- kokia gėda. kad atsiranda svarbius klausimus: garan- žiaus iškeliavo Amerikon
t paimnai dabartinė* kriklčionyhėa gadynėje kiekviena* torėt*
perakaityt. nea lik tada gaiea aiškiai suprasti Dievo buvimą.
iš ( hicHffo-. Jam skuiHnin
bet džiaugėsi seru
sena sir- tokiu, kurie nebrangina tė- tuoti lietuviu giminės saugu- 1895 m. Atvažiavo į WorKnyga
didelio formato, tori 271 puslapj. Kaina popiems apdavaia
antra dovana.
di«. kad tėvvnei užtekėjo vynė? ’aisvės ir pamynė žu- mą nuo germanų vakaruose cester, Mass.. pas Juozą Jab—10*)- audimo ap4.—11.25. Pi
galima siąati popierinį dolerį
(Pasirašo)
arba
Orderi”. Adroeu »lrh sekančiai:
laisvės saulutė.
vusiu broliu atminima, kuria ir išplėsti sienas rytuose. Vy- lonskį.
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
Šalnier.ė,
=oratn= ^etimy dievų gar- tauta? buvo tuos palitikos t Sekančiais metais persikėKle.-tėjo.
bujojo
jaunutė
S. Michelsonas,
H kasyklas. *padir.
Lietuva po plevėsuojančia bei Bet .ne neverti lietuvio telentingiau-uas vykdytojas. , j
A. F. Kneižy*.”
Jis tsvede lietuvių tautų Dj0 turtų ltiyklose, stojo
trispalve. Senos girios links- vardo!
L
..rtorhinink,.
Vilties”
I aisvė! Koks brangus
Pagal kontesto taisykles. i miau suošė tikrųjų šeiminino _ tai
... . platų Europos tautų kelią;
, .. . I pne
‘Darbininkų Vilties
lietuviu
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"syti
autorių vardai turėjo but artojo daina: dingo apsi- gsma-. Kas jos atsižadėtų?! civlll^ac1.10 •. yRuros u me dirbdamas kasyklose Stripridueti at?kiruo*e vokuose, hlau'ę veidai: žmonės dirbo Dėl ios liejasi kraujas ir noJonyną, ke uva uvo pa- maitislankėnaktinęmokykJei norite žinoti epie karą ir kitus pasaulio
Alidariu- komisijai Pajūrio triūsė, bet su džiaugsmu k vargsta lietuviai Sibyro i§. statyta, piin.<:usioj to žodžio
MacCann’s
Business
įvykius, tai skaitykite Naujienas”.
M^’r^kės voką. pasirodė, r»ciu. Patekėjusi saulė ras- tiėmime. koncentracijos sto- (‘PriKiau^oma.
School, studijavo buhalteri“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
.................................
..........................
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V£ U‘ ia du sezonui Strimaitis gakad tikras io* vardas yra davo
juo? jau beplušmt.
o vvklore.
bet išvadavimo
va
dienraštis Amerikoje.
mirus
ir
valstybei
palikus
vi,
_
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Cz>h,„.iL,iii
cL
Dr-nt-t* I. Suknytė, kuri gv- vakare plovėjų sutartinė* lar.da dar neatėjo,
«i«kai tnvarankiakam <rwpni-lvo tarnybą Schuylkill pavieUžsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų
vena Lvndhurst, N. J. Gi lydėdavo ją patalan. Surau*j Vorn -im-nl-imo tnnion i ’ • "
m -j*
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•
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i
to
prieglaudos
namuose,
kur
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi«
Ner.u-iminkime. tačiau! mui. nėr apsueidima io ipes
t,
Vy-'’,'o Ainis padrodė esąs prakaito aplairtvta. žemelė
jinai! Mes pamatysime dinių, vabtvbė pradėjo silp-1 tarnavo .k. 1911 m. kol ta
=agq), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00.
A. B. Strimaitis iš New Yor- nešė derlių. Bet ką reiškia aim-mtria ' Li^-ą. Vėi7,7 nėii.^ iSTSiį
Įg
Money Orderį ar čekį siųskitės
ko, bet «avo straipsnį jis pri- kdi sunkaus daibo metai!— aidės Lai-vės Varpas milžin- klaikų verguvės kelią. Tik ?e5?? V1™ ’ . Yni-ka" J S Pe "
siuntė iš Chicago*.
Visa dabar sava, lietuviška! kapių glūdumoje. Nemuno po praeito pasaulinio karo Ke e }
0 *
Komiriia nuoširdžiai dėNebereikėjo daugiau ma bangomis.
Me? ištiesime audių, lietuvių tauta, pagaStrimaitis dabar sulaukė
kota visiems kontesto daly- žam Jonukui ar Petreliui, ranka tėvynė- sunams, nu- liaus * vieniu uman susikuo 68 m. amžiaus ir, kaip visą
1739 South Halsted Street
viam- ir spaudai už paramą mokytis prie motulės ratelio brauksime našlaičiu ašaras, pusi. iškovojo sau politinę avo amžių, taip ir dabar
CHICAGO, ILLINOIS
skelbiant šitą kontestą; nu baime širdyje, kad štai Tik dra-iau ir vieningiau. į nepriklau omy bę.
j nclno sau duoną iš savo penitutpaUnimal
dėkoja ir teisėjams, kurie pasigirs žingsniai ir įžengs kovą už trispalvę, uz nnmy
Dvideširots du metai ne- kių pirštų, ir dirba ' isuomebe atlyginimo, va saro. kar* vidun rusins žandara kia lėta bočių žeme.
priklau°nmr gyvenimo jau' nei.
1

Kuomet Karo Ekspertai Darė Planus Kiškai Atsiimti
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South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos
Kontesto Lietuvos Nepriklausomybei
Aprašyti Daviniai.
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Suimti Kaip Nacių šnipai
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“MAGDUTĖ.”

Kiek laiko tam atgal, p.
Valentina Minkienė per sa
vo įadijo programą pasako
dama tavo motinėlė- p. Paitrnavičienės rašomą '‘Pasa
ką apie Magdutę.' pasakė,
1 ad Kiekvienas daiktas, ku
ris puošia musų namą. y: a
j igirtina- ir naudingas. Tai
yra t iki a tiesa. Vienok namą
puošia nevien tik geri ir šva
irs rakandai ir visoki pagra' žiniir.ai. Anaiptol! Įnėjus i
namą tuoj žinai, kokie žmo, nės jame gyvena. Pas apsi
švietusius ir išsilavinusius
žmones nevien tik viskas

Rugsėjo 1 d., 1943 m.

“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

turi daugiau dirbti plaučiai,
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
o kai sukrinta ir prakaito
sius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanų.
liaukų dalbas, daugiau turi
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
diibti inkstai, bet vieni inks
Prakaitą gamina prakaito tai tą darbą negali Įstengti
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
liaukos, kurių daugiausia atlikti, štai yra labai puikus
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
yra kaktoje, pažastyse, del pavyzdys, koki dideli darbą
sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.
nuose ir paduose. Visame atlieka oda.
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
žmogaus kūno paviršiuje
AR BUVO VISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
yra apie du milionai prakai Paryžiuje vienos parodos
TVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
to liaukų. Jeigu yra toks di metu norėta atvaizduoti
Rankius reikalingiausių žodžių ir
Bažnyčia sako, kad buvo, o moksdelis skaiččius liaukų, tai aukso amžius. Tam tikslui
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta
buvo
paimtas
gyvas
berniu

jos turi atlikti svarbių musų
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
organizmui darbų. Jeigu pa kas ir visas jo kūnas aprėp
liškai.
Joje telpa netik atskiri žo
žiūrėsime musų prakaito su tas auksu, bet berniukas po
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur
dėtį, tai rasime daugiau to mirė. Aptepus jo kūną
cių, kurie, mano manymu Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
auk-u,
visos
odos
paviršiaus
vandens ir Įvairių druskų.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt
via naudingiausi; ir pagirti bar
yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika,
skylutės
buvo
užkimštos
ir
Šlapume rasime beveik tas
niausis
namu
papuošimas
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida,
Tik
iro ii u L-viri
r-.ii cn- *irr kitu
veislių šmonės?
žmonės? Sitip
Šitie ir šim- Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
pačias medžiagas, kurios yra jos negalėjo atlikti savo
11K galia,
haa ntivici
nevisi t^i
su tai kitų
kitu vpisl-n
, kuriuos
negaii Kama ................................... ssc
darbo.
Kad
tokių
dalykų
ne
ir prakaite. Taigi prakaito
Šie trys asmenys buvo suimti Detroite kaip Hitlerio šnipa:.
pranta.
Nekurios
musų
ga?- atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
t Ir, Tiivri ovrsrmuvmTT
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
liaukos yra pakeičiamasis, būtų, reikia švariai laikyti Slaptoji policija (F. B. I.) sako. kad jie čia rinkdavę karo
padinės
knygas
su
laikraš
Knyga be galo Įdomi. Kas žodis—tai VALSTIJŲ PILIEČIU?
pagalbinis organas inkstų odą. Žinoma, tas yra sun žinias ir perduodate jas Vokietijai. Skaitant iš kairės į de
faktas; kas sakinys—tai naujas kuir
pai
čiais.
jei
kada
vyra
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
z, nW argumentas griūva. Mokslas ir
Jos palengvina inkstų dar kiau padalyti, kada ūkinin šinę. jie vadinasi taip: Dr. Fred \Villiam Thcmas, 44 metų
mai su reikalingais Klausimais ir atsinesa, pa t lepia L-,,,.
Kili ..oi?, o mokslas nuo pradžios iki galo.
kas
vasarą
nuo
saulės
pate

bą. Kada prakaitas pasišali
amžiaus; Theresa Bethrens. 44 metų. ir jurininkas Bertant , Staliuku- Fprideda
visokiu
Kaina .............................. 25c. žyniais
lietuvių ir anglų kalbose.
, , .
, Antra perziureta ir pagerinta
na, išgaruoja, diuskos ant kėjimo iki nusileidimo pluša rand Stuart Hoffmann, 26 metų. Juos teis pagal Karo Me
cackueių. arba labai nesko- LIETUVIŲ ŠEIMYNOS tSTO............................ 25codos pasilieka ir jos jaudina visą dieną Įtempęs savo rau to Espionažo Įstatymą.
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laikraš
____________
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
DAINOSE.
sūriai pavalgius ir smarkiai vakare, tamsoj grižus iš dar DRAUGĖ GURSKIENĖ
nukirpimas bei nuskutimas tis nėra joks papuošalas. Jos
išprakaitavus, vanduo išga bo jam jau nėra jokio noro. GAVO GRASINANČIŲ
pleiskanavimo ir plaukų skundžiasi, kad laikraščiai
# p^ityk.šit, k»- STSSUSTifaSSS.*dl.S'S
tik numu-- nnnipro’Yl 5^'
s>u-mosi, kad vjrąi turėjo nUpuolimas. gįą knyga turėtų perluoja. o odos paviršiuje pa nei jėgų pasirūpinti apie sa
LAIŠKU.
-mūkimo nesulaiko. Labai ifrvi-;
icm>
tik
namu.'
popieiom
daug pačių, o žmonos po kelis vvrus. ------------------- ---------- , tėv-;—as ir
silieka druska, kuri ir erzina ve. Bet vistik ir tokioj būk
apteršia. Tokios neisma«™nant. .r pamokinanti kny- jaunikaitis,
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svarbu
nesišukuoti
svetimo
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jų mo
.
ga. Su paveikslais. Kaina ____ oOc.
Nuolatinė “Keleivio’’ Mo
terį!, dukterįs ir mylimosios nepa
musų odą. Žmogus visą lai lėj esant reikėtų atsiminti:
mis
šukomis
bei
šepečiais,
nėlės
nesupranta,
kad
kny
Audeklo apdaruose .................... 75c. pultų j tokią kunigų "globą. Parašė
ką prakaituoja tiek žiemą, t jeigu nepasiruoši tinkamai terų Skyriaus sandarbinin- nes galima per tat galvoje gos ir laikraščiai namuose
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
Ferdinand de Samogitia.
tiek vasarą. Paprastai iš poilsiui, nenuplausi nuo ku kė. chicagietė Barbora Gur- Įveisti plaukams ir odai ža aiškiai parodo, kad ten gy BYLA DETROITO KATALI lietuvino
Kaina
25c.
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Dalijant Detroito lietuvių socialis- KODĖL Aš NETIKIU
parą. Karštomis vasaros die jų, kurios tave kankin? nak- kiškų laiškų nuo komuninių. vūnėlių. kurie ne tik plaukus ŽmoneS.
Lrl knygų ll' laikraš- tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
Tuose
laiškuose
jai
grumobrostvininkai už- I DIEVĄ?
nomis galima išprakaituoti ies metu. nepakeisi prakaigali
nuplikinti,
bet ir odą su- čių nebuvimas tuoj pasako,
ui,™,™
paMk<, koda i»
sur-.ušė. soc,a.
Sociajama
“
išvežimu
”
iš
Chiea„
,.
.
uotu
skalbinių
švariais,
tai
iki 12 kvortų.
Kart
Čia
gyvena
tamsus
zmolistai iškėlė užpuolikams bylą, kuri nepaij tikėti. Pilna argumentų, kurių
terai negalėsi pailsėti ir rytą gos priemiesčio Bridgeporir >'ra šio-> knygutėj aprašyta, su vi- nesumuš joks jėzuitas, Kaina tos
Pleiskanavimą ir kartu neliai. knrip
KUiie ckaitvmn
Kai tymo nnnnau sa
js teismo rekordais ir liudininkų
Odos paviršiuje yra ne tik kelsiesi neturėdamas tiek to, jei ji nepaliaus rašinėjus
knygutės
20c.
parodymais. Kaina .................... 25c.
prakaito liaukos, bet ir rie energijos, jausies dar vis i laikraščius. Ją viename plaukų slinkimą reik grieb dos ir vertė? nesupranta.
KURGI VISA TAI NYKSTA?
tuoj gydyti. Užvilkinu?
balinės liaukos, kurios ga nuvargęs.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
laiške taip biauriai iškoliojo, tis
Taip,
Magdute,
kas
puo

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu žmonės kuria per amžius? šį intri
mina riebalus; šie padaro
kad negalima to nei Į laik jau sunkiau bepagydyti.
šia narna, o kartu šviečia ir klausimu.
Ją turėtų perskaityti kiek- guojantį politiškai-ekonomišką klau
Pagrindiniai
dalykai
kū

odos paviršių ir plaukus rie
rašti rašyti. Ją kolioja ir gra
ŽmOgaUS
pi'Otą,
tas
vra
panas katalikas ir socialistas. Parašė simą aiškina garsuis Vokietijos so
no
švarai
laikyti
yra
vanduo
HOARE SUGRYŽO IŠ
teoretikas Kari Kautsbesnius, lankstesnius, oda
sina už tai, kam ji rašinėja i
girtina, naudinga ir gražu. .^"^.^..^..^"Tioc. cialdemokratų
ky.
Kaina ...................................... 10c.
ir
muilas.
Vienu
vandeniu
ISPANIJOS.
nuo jų pasidaro minkštesnė.
“Keleivi” ir “Naujienas.”
SIELOS BALSAI.
A. Liutkuvienė. MATERIALISTIŠKAS
Riebalinės liaukos per mė be muilo nei odos. nei skal Na. o kam tie laikraščiai vra
Anglijos
ambasadorius
Puiki knyga, daugybė labai gražių
binių
nešvarumo
nenuplau----------ISTORIJOS SUPRATIMAS.
nesĮ pagamina daugiau kaip
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
didžiausi
kaulai
gerklėj,
jei
Hoare
Ispanijoj
turėjo
kon;i. Tik muilas gali pakanka
DARŽELIS.
Ši knygelė aiškina proletariato fi- tų paveikslų. Popiera gera ir. spauda
svarą riebalų.
komunistams? Draugė ferenciją su diktatorium
' lizofij’os mokslą. Jei nori žinoti, kas graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
mai tuos nešvaimmus ištir ne
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti puslapių. Audimo apdarais — $1.50
Prakaito ir riebalinės liau pyti Ir Vandeny tada nesun Gurskienė sako, kad ji jų Franku ir dabar atvyko i Brolužėli mano mielas,
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
kos nuolat išleidžia ant odos ku juos nuplauti. Muilas yra liežuvių nei grasinimų nebi- Londoną. Jis raportuos savo Nutašyk baslelį.
Kalba labai lengva. Knyga protau BIBLIJA SATYROJE.
darbininkams neapkaiTai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
paviršiaus prakaito ir rieba taip pat viena iš priemonių jo ir rasinės kur norės ir ką. valdžiai, ką jis patyrė pas Prie langelio, prie pat sienos jantiems
nuojama. Kaina .......................... 25c. knygos neįsileidžia.Lahai juokinga su
'
Franką.
Man
aptverk
darželi.
norės,
ir
dar
priduria,
jog
lų. Jei žmogus odos nevalo, kūno gražumui palaikyti.
379 puikiais paveikslais, perstatanSOCIALIZMO TEORIJA.
čiais įvairius nuotikius nuo prieš sutai prie prakaito liekanų ir Kas nesibijo muilo ir van “tavorščiai” su visom savo
Aš
žemelę
išvartysiu.
veikalas
trumpais
ir
aiškiais
tvėrimo
pasaulio iki užgimimo KrisŠis
riebalų prilimpa apsupan - dens, to veido ir viso kūno surudijusiom mašinom pir APIE VALGIUS.
Ežiukes
priruošiu;
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
čios mus dulkės ir bakteri oda minkšta, lanksti, graži ma iš Bridgeporto išdardės,
draugijos formos, ir kodėl turės būti lės. 382 puslapiai. Kaina ____ $1.00
žolynėlius pabarstysiu.
VALGIAI
Iš
JAKNŲ
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c. KUR MUSŲ BOČIAI
negu
ją
išveš,
ne?
kitaip
ga

jos.--Tas viskas susimaišo, ir sveikos spalvos. Jokios
Takelius
iššluosiu.
(KEPENŲ).
GYVENO?
pasidaro purvas ir tuo budu oomados ir tepalai nepalai lės atsidurti už grotų ant
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
buido
P2-S
Dėdę
Šamą
UŽ
§į
a
į
s
laikais
steiko
ir
kumpio
Kad
sudygs
mano
gėlelės,
Šioj
knygoj
telpa
23
gražios
eilės,
visa musų oda apsidengia ko tiek odos gražumo, kiek
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
daugybė
straipsnių,
juokų
ir
tt.
riebaliniu purvu, kuris ima muilo gabalas ir vanduo, juodi ankiškų laiškų i asinė- nelengva gauti, todėl vąrtokim Tinkleliu užtiesiu:
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c. visai atmeta. Mokslas mano, kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Kurioms neužteks raselės—
puti ir skleidžia nemalonų į Todėl muilui nereikia gailė , daugiau jaknų arba kepenų.
knyga parodo, kodėl taip manoma.
ŽEMAITĖS
RAŠTAI
KARĖS
I aipgl draugė Gurskiene Jaknos, gerai sutaisytos, yra Vandenėliu liesiu.
Labai įdomus ir pamokinantis
kvapą, o puvėsiai erzina odą. į tis pinigų. Iš muilo suvartoMETU.
skaitymas. Kaina ......................... 25c.
norisi kasytis.
Nešvarių ! iimo kiekio sprendžiama pianeša, jog ji SU dukteie, netik skanus ir nebrangus valLietuvos šelpimo Fondo leidinys.
Aš
išrausiu
piktžolėles,
sunkiai Sirgo nuo UZ&1-į^s,
LIETUVOS RESPUBLIKOS
kartu ir labai sveikas,
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
žmonių nagai ilgi. panagės apie valstybės kultūringu labaii jsums.rd.1
Kad
nesuklestėtų,
piai. Kaina .................................... 50c. ISTORIJA.
nuodijimo
maistu.
.{.Jaknos
turi
savy
daug
geležies
juodos, pilnos purvo. Besi mą.
Jurginėliai. lelijėlės
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
Šio skyriaus vedėja linki ir vario, kuris yra labai reika
kasant odos paviršius ĮdresAMERIKOS MACOCHAS.
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
Kad
linksmai
žvdėtu.
savo bendradarbei greitai lingas musų kunui gaminti rau
Arba kaip Romos katalikų kunigą? kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
kiamas. Be to, nuo puvimo
MANO GĖLĖS...
Hans Schmidt New Yorke papiovė tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
pasveikti
ir
prie
ųrogo?
paoda suskirsta. Tuo budu jo Mano gėlės—ramunėlės,
donus kraujo kūnelius. Gydysavo meilužę, Oną AumulieFaitę. mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
visuomet pataria daug val- IŠTRUKO Iš JAPONŲ NAGŲ Sl^Kaina
je pasidaro daugybė mato Svajonėlės—tai skausmai... taria nekreipti jokio dėme- •
^“lOc. paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
i
jaknų tiems, kurie serga
mų ir nematomų žaizdelių, Kai aukštyn saulutė kėlės sio i kvailių grūmojimus.
buvo apskelbta republika. Pridėtas
didelis spalvuotas žemlapis parodo
pro kurias i kūną gali leng Ir šypsojosi linksmai.
, anemija tkrauio stoka). Apart
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
p
LEISKANOS
IR
PLAUo
.
iaknos
dar
turi
daug
vita
P
mi
.
vai įheiti bgų perų, kurie ap- Sublizgėjo ašarėlės.
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
KŲJ SLINKIMAS;
A p jr q kurie taip pat
.kreria žmogų Įvairiom likuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
O ir jų nebėr nūnai...
?gorn.
publika. Čia telpa visi svarbesni do
Pleiskanos yra savo rūšies: mums labai reikalingi. Todėl
kumentai; Steigiamojo Seimo nuta
■ Tokiu budu nuolat erzit i Galva? lenkia nusiminę
ilga, kuri daugeliui sudaro kiekviena šeimininkė turi pasirimai, taikos sutartis su bolševikais,
sutartis su latviais, aprašymas visų
narna oda stengiasi apsigin Bijūnėliai nuo šalnos,
daug nemalonumų. Neretas | stengti nors kartą į savaitę pa
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
ti. viršutinis jos sluogams su- Ir verkšlena atsiminę
ėsti atsitikimas, kada būna gaminti valgi iš jaknu.
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuria
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
ragėja, eina storyn, nustoja LinsmumėlĮ jos dainos...
pilna galva pleiskanų, tary* * *
iš vidaus. Kaina ......................... $1.06
švelnumo ir jautrumo. Kai Kas Įspė? tą šutai tinę.
tum miltų pribarstyta.
Keptos jaknos su lašinėliais.
BROŠIŪRA SU PEKLOS
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
nešvarumai užkemša daug Svajones jauno? dienos!
Jei suaugusiems vyrams Paimkit veršio ar jaučio ploŽEMĖLAPIU IR KI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
odos skylučių—porų, tada
Sv. atriianda daug pleiskanų, nai supiaustytu jaknu tiek. kiek
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
TAIS PAVEIKSLAIS.
je telpa net 72 “Džian Bambos spytai esti ženklas, kad po tam jūsų šeimai reikia, užpilkit verčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisParašė
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
tikro laiko pradės slinkti dančiu vandeniu ir palaikykit
Laimingas Momentas Armijoj
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.
A.
M.
METELIONIS.
plaukai. Mat, prieš plau- keliatą minučių. Išėmę gerai
APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
kams nuplinkant, pirmiau- nušluostykit, apibarstykit drusDANGŲ IR PRAGARĄ.
Kunigai gąsdina tamsuo
sia atsiranda plei-kano^. ka. pipirais ir miltais ar duonos
lius amžina peklos ugni
Parašė garsus Biblijos kritikas
Todėl pleiskanų atsiradimą trupiniais. Tuomet paspirginkit
Ingersolas. Kaina ......................... 25c.
mi ir už pinigus apsiima
ir laikoma viena iš prisža?-- lašinėlių (bekono). Išėmę lašikiekvieną išgelbėt nuo
MONOLOGAI IR
čių plaukų nuslinkimo.
nėlius. į tą pačią skauradą su
amžinų kančių pragaro
DEKLAMACIJOS.
liepsnose. Bet šios kny
Pleiskano- atsiranda nuo karštais taukais sudėkite priŠioje knygoje telpa daugybė nau
gos
autorius
parodo,
kad
pergausaus galvos riebalinių ruoštas jaknas ir ant karštos
jų, labai gražių ir juokingų monolo
visa tai yra melas ir ap
liaukų veikimo.
ugnies apkepir.kit jas. Bet kepgų ir deklamacijų. Visokios temos:
gavystė, nes peklos vi
darbininkiškus,
revoliucionieriškos,
Pleiskanų atsiradimo ir kit ne per daug—tik tiek. kad
sai nėra. Jisai parodo,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.
kad toj vietoj, kur Bibli
kariu SU jomi plaukų slin- perkeptų kiaurai; nuo perilgo
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
ja sako buvus kitąsyk
kimo yra Įvairių priežasčių - kepimo jaknos pasidaro sausos
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
pekla, dabar kopūstai au
gerinta laida. Kaina .................... 25c.
todėl ligonio nemačius daug ir kietos.
ga. Ir pridėtas “peklos”
ko patai ti negalima. Mat. Jaknas reikia valgyt tuoj, kol
žemėlapis tatai patvirti
PAPARČIO ŽIEDAS.
žmonės yra nelygus sveika- jos karštos,
na.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Neužsitikintis Vyras; (21 Žydinti Giria;
Kaina 25 centai.
tingumo atžvilgiu, o pleis- Sudėjus i torielką. apdėkite
f3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
kanų atriradimas ir jų vai- keptais lašinėliais ir papuoškite
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
Knyga gaunama “Kelei
kius prietarus, burtus ir tt...........15c.
iai dažnai pareina nuo ben- žalia petruška. Aplinkui apdėkivio-’ Knygynek
(ros sveikatos būklės (pav., te bulvine koše ir karštais žirLYTIŠKOS LIGOS.
Adresaa; “KELEIVIS”
nno mažakraujystės, nervin- neliais.
Ir kaip nuo ji^ apsisaugoti. Parašė
636 BR0ADWAY,
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
rvmo. virškinimo sukriki- Supiaustyti ir paspirginti
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
SO. BOSTON. MASS.
Leitenante Eunice Hatchitt,
mo, sifilio, liaukų netvarkos, svogūnai yra labai geras prie
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Taipgi ir pas
Amerikos armijos slaugė, buvo
g-ipo. šiltinės ir tt.). Kai at- jaknų priedas.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
iianda daug pleiskanų ir Taip sutaisytom jaknom gali- Bataane, kuomet japonai užėmė
A. M. METELIONJ
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
7747 N avy Avenoe,
kai pastebim, iog smarkiai ma vaišinti svarbiausius sve Filipinus. Bet jai pavyko ištruk
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
Ši nuotrauka parodo Amerikos kareivio sutuoktuves Lon
Detroit, Mich.
ri inta plaukai,
geriausia Čius. Jos netik gražiai atrodys, ti iš tų barbarų nagų ir šiomis
perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.
done su gražia angle. Visi vestuvninkai susėdę j vieną ame
tuoj kreiptis pas gydytoją. I bet kartu bus skanus, sveikas ir dienomis ji pasiekė Jungtines
“Keleivis,” 636 Broadway,
rikiečių “džvpę” važiuoja šliubo imti.
Valstijas.
Vien tik trumpas plaukų' nebrangus valgis.
South Boston, Mass.
KAS REIKIA ŽINOTI
APIE KŪNO PRA
KAITĄ.
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55, profesorius, Skirsnemunė.
li 120. Tallat-Kelpsa, Vytas cininkas, Vilnių11144. Tamošaitis, Liudas,
(Vlado sūnus), 15.
11133. Tomkus, Jonas, 31,
su šeima (Jurgio sūnūs), 35,
11121. Talbužunaitė, Ksavera geležkelininkas. Radviliškis.
atsargos karininkas. Ukmergė.
(Motiejaus duktė), 40, darbi
18pt Rus išvežtųjų Liet gy sąra
11089. Švegždaitė,
Vidutė ninkė, Kaunas.
11145. Tamošiūnas. Raguvos
Okupavę 1940 metais Lietu- (Stasio duktė), 8.
pradžios
mokyklos viršininkas.
11122. Tuliejunas, Albertas, tenai. Kretinga, Kuliai.
Rusijos
vą, bolševikai išvežė
11090. švelnys, Vytautas(Jo- (Silverio sūnūs). 25, samdinys,
11135. Tamošaitis, Antanas Raguva.
gilumon tūkstančius žmonių. no sūnūs), 35, samdinys, Vil Švenčionys.
11146. Tamošiūnienė, Ragu
, (Jurgio sūnūs), 46, buvęs mi
Lietuvos Raudonasis Krvžius nius, Gedimino 10.
vos mokytoja. Raguva.
ll 123. Taluntienė,
Bronės, nistras, Kaunas.
surinko apie 12,000 išvežtųjų
11091. švigeris, Gustavas, 46 (Silvio duktė), 38, ūkininkė,
11147. Tamošiūnaitė. 6.
11 136. Tamošaitis, Petras
vardų ir pavardžių, kuriuos čia valdininkas, Vilnius.
Bruklyne, Kaltinėnai.
j (Jurgio sūnūs), 44. ūkininkas, į 11148. Tamošiūnaite, 1.
paduodant Amerikoje gyvenan
11092. švilpienė - Mikaitytė.
11149. Tamošauskas, Slavas,
11124. Taluntis, Petras (Gu- Smukučiai, Jurbarkas.
čių giminių žiniai.
Marijona, (Antano duktė), gi berto sūnūs), 14, mokinys, Bru
11137. Tamošaitis, Domas, (Marijono sūnūs), 32, ūkinin
musi 1900, audėja, Kaunas.
klyne. Kaltinėnai.
50,
ūkininkas. Petkuniškis, Vir- kas, Antanava, Žarėnai.
(Tęsinys)
11150. Tomašauskienė. Mari11125. Taluntytė, Stasė (Gu- kalnis.
lio
sūnūs),
gimęs
1921,
Kaunas,
berto duktė), 10, mokinė.
11138. Tamošaitis. Otonas.'ja (Romualdo duktė), 32.
11062-. šuvagždis, Petras (Jo
11151. Tomašauskaitė, Ona
11126. Taluntis, Vincas (Gil (Domo sūnūs), 18, studentas,
kūbo sūnūs), 34 ūkininkas,: J1094. švilpuitė, Birutė (Ba
Petkiniška, Girvainis.
(Slavo duktė), 10, mokinė.
Matartai, Bubeliai.
lio duktė), gimusi 1924, mokinė berto sūnūs), 5.
11139. Tamošaitis, Juozas 11152. Tomašauskaitė. Jane11063. švagždienė, Agota, 38 Kaunas.
11127. Talvoišienė, Elena, 70,
11064. švagždys, Vytautas, 9
11095. švilpa, Juozas (Juoze! ūkininkė, Pašakarniai. Tituvė- (Jurgio sūnūs), gimęs 1900. Zosė (Slavo duktė), 8. mokinė,
11065. švagždys, Arvydas. 8. sunus), 34, karys, Vilnius.
studentas, Juodaičiai, Girkalnis
11153. Tomašauskaitė, Kleo‘nai.
11066. švalkouskas, Rapolas
11140. Tamošaitienė, Ona, patra (Slavo duktė), 6.
11096. švintaitė, Otilija (Jo-į 11128. Tabariunas, Arseni(Jurgio sūnūs), 35, seržantas, no duktė), 35, darbininkė, Vilo- jus (Jono sūnūs), 42. sekreto- 46. ūkininkė, Meldinai, Rozali11154. Tomašauskas. Marijošiai, Akmenė.
'rius, Kaišiadorys, Trakai.
mas.
Panevėžys, Sodų 54.
nas (Šilko sūnūs), 4.
11067. švanbarys, Julijonas,
Petro11155. Tomašauskas, Mečis11097 švintas, Augustas, 25.
11129. Tamariunienė, Ona,
nelė, (Stepcno duktė), 80. ūki- lovas (Marijono sūnūs), 40,
45, direktorius, Šiauliai, Vaisių darbininkas, Vilošiai, Akmenė. (Jono duktė), 36, mašinistė.
gatvė 6..
11098. švaglytė, Ona (Liud11136. Tamariunaitė, Aldona ninkė. Antkalniškiai, Jurbar- ūkininkas, Antanava, Žarėnai.
11068. švambarienė. Vikto viko duktė). 18, Švenčionys.
11156. Tamašauskienė, Mari(Arsenijaus duktė), 16, mokinė bas.
rija, 40.
11142. Tamošaitienė. Petronė ja (Romualdo duktė), 35, valdi11099. švogždienė, Bronė, 30.
11131. Tamariunas, Rimontas
11069. švambaraitė, Vanda inspektorė, Švenčionėliai.
■ (Arsenijaus sūnūs). 5.
(Andriaus duktė). 70. ūkininkė ninkė, Telšiai.
11100. švoglis,,
Vytautas.
11132. Tamašiunas, Florijo- Antkalniškiai, Skirsnemunė.
11157. Tamašauskaitė, Danu
(Julijono duktė). 5.
11143. Tamošaitis, Izidorius, tė (Marijos duktė). Telšiai.
11070. švambarys, Jonas (Fe (Liudviko sūnūs), 16, mokinys, nas (Martyno sūnūs), 40, polilikso sūnūs). 47, karininkas, švenčionys, Sentupio 34.
Šiauliai.
11101. švogždys, Juozas. 26,
11071. švambarienė. Bronis- mokytojas, švenčionėlis.
lava, 45.
11102. šakalinvtė, Apolonija,
11072. švambarys, Zenonas. (Silvestro duktė), 19, siuvėja,
(Jono sūnūs), 14, mokinys.
Utena. Stoties gatvė.
11073. švambarys,
Rimas
11103. šimulionienė, Marija,
(Jono sūnūs), 7.
(Jono duktė), gimusi 1909, šei
11074. švambarys, Džonas, mininkė. Anykščiai, Biliūno 47.
(Jono sūnūs), 7.
11104. šimulionis, Silvestras
11075. švarcevičius, Jonas
(Kazio
sūnūs), samdinys, gi
(Stasio sūnūs), gimęs 1905.
męs
1898,
Anykščiai.
ūkininkas. A. Saldenė, Riešė.
11105. Talačka. Adolfas (A11076. švedas. Juozas (Pra
dolfo sūnūs), 20, studentas
no sūnūs), gimęs 1880, ūkinin
Šiauliai.
kas, Lynežeris, Varėna.
11106. Talačka, Jonas (Kosto
11077. Švedienė. Rože, gimu sūnūs), 35, Biržai.
si 1883, ūkininkė, Lynežeris.
11107. Tallat-Kelpsa, Bronius
11078. švedas. Jonas (Juozo (Prano sūnūs), 75, gydytojas,
sūnūs), gimęs 1924.
Laukuva.
11079. švedas. Jonas (Jurgio
11108. Tailat-Kelpšienė. Ma
sūnūs), 44, ūkininkas, Stakliš
rija (Gerkulano duktė), 65.
kės. Alytus.
11109. Tallat-Kelpša, Eduar11080. švedas, Mečislovas, J_
1---—
u<t3?
RarimiiRiiš, v milus.
(Jono sūnūs), 58, šoferis, Kau
11110, Tallat-Kelpša, Jonas
TURĖDAMAS GALVOJE TĄ FAKTĄ, kad vedant karą j priešo teritoriją mums
nas.
(Eduardo sūnūs), 49, valdinin
reikės daugiau pinigų, negu kuri nors valstybė istorijoj yra prašiusi iš savo pilie
11081. Šveikauskas, Romual
kas, Kaunas.
*}
das (Mykolo sūnūs), 76, ūki
čių, aš, Franklin D. Roosevelt. Jungtiniu Amerikos Valstijų Prezidentas, oficialiai
11111. Tallat-Kelpšienė, Lidi
ninkas. švainikis, Naumiestis.
pranešu, kad ketvirtadieni, 1943 metu rugsėjo devintą, bus atidaryta Trečioji
ja, 47, šeimininkė.
11082. šveikauskienė. Marija
Karo Paskola.
11112. Tallat-Kelpša, Stasys, į
(Antano duktė). 65, šeiminin
(Jono sūnūs), 21. studentas.
kė. Antanava, Raguva.
Kaip Vyriausis Karo Vadas, kviečiu kiekvieną pilietį duoti Trečiosios Karo Pa
11113- Tallat-Kelpša, Kazys
11083. Šveikauskas, Rapolas
skolos vajui visokeriopos pagalbos ir paramos, taip kad butų pasiektas ne vien tik
(Antano sūnūs). 73, ūkininkas, (Jono sūnūs), 17, mokinys.
tai musų finansų tikslas, bet kad podraug butų padrąsinti ir įkvėpti tie musų vy
11114. Tailat-Kelpšaitė, Jani
Antanava. Raguva.
rai, tėvai ir sūnus, kurie stovi prieš ugnį keliolikuose pasaulio frontuose. Aš nuo
11084. šveikauskienė - Stan- na (Jono duktė). 15, mokinė.
širdžiai tikiu, jog kiekvienas amerikietis supras, kad pirkdamas Karo Bonus šioje
11115. Tallat-Kelpša, Vladas
eikaitė. Malvina
(Motiejaus
duktė), gimusi 1873, šeiminin- ^^olfo sūnūs), gimęs 1870
Trečioje Karo Paskoloje jis turės progos parodyti liuosu noru, savo sąžinės veda
ūkininkas.
Gerdinogala
I.
mas. kiek jisai "parems ataką."
kė, Šančiai, Kaunas.
11085. švagždienė,
Anelė
11116. Tallat-Kelpšienė. H.,
Amerikos žmonės gerai rėmė pirmąjį ir antrąjį Karo Paskolų vajus, faktinai
(Antano duktė). 30. siuvėja, gimusi 1876, ūkininkė, Gerdijie
davė daugiau negu buvo iš jų prašoma. Dabar gi mums reikia daugiau pinigų,
Vilnius. Vytautienės gt. 3-2.
J nogala I, Vaiguva.
11086. Švėgždas, Mikalojus p U1J7. Tallat-Kelpša. Edvarnegu kada nors pirmiau, ir mes augsime iki pati Pergalės diena bus pasiekta; todėl
50. žemvaldis, Mačiūnai, Pa-1 das (Vlado sūnūs), gimęs 1910,į
mes turime prašyti daug didesnio pasiaukojimo, daug didesnės talkas negu kada
švitinis.
‘Gerdinogala. I, Vaiguva.
nors pirmiau.
j .
11087. Švėgžda. Stasys (Bo
11118. Tallat-Kelpša, Vladas
nifaco sūnūs), 40. gydytojas, 47. Mažeikiai.
VISA TAI LIUDYDAMAS, aš čia dedu savo parašą ir Jungtinių Amerikos Vals»*
Vainutas.
11119. Tallat-Kelpšienė - šei11088. švegždienė, 32.
ivytė, Joana (Stasio duktė), 36.
IŠLEISTA \Vashingtono Mieste, dvidešimt-šeštą liepos dieną,
1943-čiais musų Viešpaties metais, ir 168-tais Jungtinių Valstijų
Jie Bombardavo Paramuširį
Nepriklausomybės metais.

IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS
ŽMONIŲ VARDAI.

11134.

!sūnūs),

Tamolė.

18,

Ignas

ūkininkas,

(Igno

Višton-

11093. švilpa. Vytautas (Ba

11141.

Tamošaitienė,

11158. Tamošauskaitė, Jane
(Mečislovo duktė), 8, Telšiai.
11159. Tamošauskaitė, Gra
žina), (Mečislovo duktė). 6.
Telšiai.
11160. Tamošauskas, Marijo
nas (Mečislovo sūnūs). 5.
11161. Tamošauskas, Juozas
(Igno sūnūs). 47, darbininkas,
Trinkūnai, Saldutiškis.
11162. Tomašiunas, Juozas,
su šeima (Juozo sūnūs), 40,
mokytojas. Raguva.
11163. Tamošiūnas, Julius
(Jurgio sūnūs), 44, ūkiniu, Del
tuva, Ukmergė.
11164. Tamoševičius, Bene
diktas (Mykolo sūnūs), gimęs
1879. direktorius, Kėdainiai.
11165. Tamoševičienė, Kristi
na. gimusi 1891, šeimininkė, Pa
liepiai, Josvainiai.
11166. Tamulaitis.
Jonas (
(Vinco sūnūs), 29, ūkininkas,
Jančiai. Lekėčiai.
11167. Tamulaitienė,
Ona
(Mikalojaus duktė), 43, moky
toja, Kuro, Lekėčių.
11168. Tamulaitytė, Julija
Kuro,
(Bernardo duktė), 11
Lekėčiai.
11169. Tamulaitis,
Jurgis
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Thte var calls for eresy ounoe
at energy. every rtlmr and dollar
ve can nuster for ships—and
pianes—and guns.
Hit the enemy vtth a $35
Bond. Hurt him vlth a $50
Bond. Help to blov him skyhlgh vlth a $100 or $1.000 Bond.
Dont delay — every h o n r
oounts.
Buy United States
Defense Bonds asri
TODAY.

(Bernardo sūnūs), 8.
11170. Tamulaitis, Viktoras
(Vinco sūnūs), 28, šoferis. Jo
naičiai, Lekėčiai.
11171. Tamulaitis. Viktoras
(Baltramiejaus sūnūs), eigulis,
Lekėčiai.
11172. Tamulaitienė, Emilija
£5 metų.
1117B. Tamulaitis, Kastytis
(Viktoro sūnūs), 7.
lė (Viktoro duktė), 5.

mas
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By the President:

C0RDELL HULL
Secretary of Stale.

LOAN
15 BILLION D O L L AR S
(MON.MNK)HO OUOTAJ

WITH WAR
BONDS

THIS ADVERTISEMENT
Čia yra parodyti du Amerikos lakūnai, leitenantas Gansberg ir leitenantas Purnell, kurie kartu su kitais musų
aviatoriais anądien nulėkė ir subombardavo Paramuširį,
didelę japonų bazę Kurilų salose, netoli nuo Japonijos. Tas
amerikiečių žygis labai nugąsdino Japonijos džingas. Jie
mano. kad neužilgo amerikiečiai pradės bombarduoti pa
čią Japoniją.

IS SPONSORED BY

New England Foreign Language Newspapers Association
An orfįdnization of 50 Neivspapers; printed in 12 different
languages, reaching a popui ation of 1,750,000 people;
of ivhich this neivspaper is a memher.
i
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Kas laimėjo dovanas pp.
Minkų piknike.

vr

Vietines Žinios

Lietuvių radijo korporaci
jos piknike, kuri pp. Minkai'
buvo suiuošę užpereitą nedėldieni Keistučio Darže boDAR APIE TRIUKŠMIN me susirinkime draugijos nams pa’davinėti, dovanas
prezidentą pavadino “ker laimėjo šie asmenys:
GĄ KLIUBO MITINGĄ.
džium.” Sandariečiai, ypa 1. $200 kailini koutą, H.
Delegatų j Pittsburgho
tingai Smetona pateptieji Henley iš So. Bostono.
seimą rinkimas.
neapkenčia draugijos pitmi2. Miegamojo kambario
(Pradžia
ninko ir žada ji prašalinti
baldus.
Alex čižauskas iš
rinkimais. Gal
Rinkimas delegatų Į Pitts- sekančiais
dėl to jie ir puola ji. Jeigu Braintree.
burgho konferenciją iš So. pirmininkai via vertas kriti 3. Klevini breakfast setą,
Bostono Lietuvių Piliečių kos, ii galima kritikuoti, bet Lilija Vaieka iš S. Bostono.
draugijos buvo labai netvar
Boston Edison Company sako:
4. $25 boną. Pat Fadriano
kingas. Kaip žinoma, sanda- ne pravardžiuoti ar Įžeidi iš So. Boitono.
...visuomet paaliejuok, kur tik
aliejaus reikia. Tas prailgina
į iečiai savo ištekliais dele- nėti, nes tai labai nerimta.
5. Šilkinę pūkinę paklodę.
Tas
pat?
J.
Mereškevičius,
elektrinių
prietaisų amž). Šian
gatus siųsti neišgali. Todėl
Fiank Bitters iš Cambridge.
dien
jie
labai
brangus.
jie dėjo visai pastanga?, kad kuriam, sakoma, buvę gero6. Setą dišių, M. Švelnienė
kliubo vardu piavesti savuo- kai balsų "pridėta, kad pa iš So. Bostono.
Boston Edison Company
tektų i delegatus, šiame mi 7. Militari jojimo outfitą,
sius kandidatus.
Delegatų nominacija bu tinge atidarė burną ir prieš Alex Bankus iš Cambridge.
vo padaryta jau board di adv. F. J. Bagočiaus asmeni,.
Tel. TRObridge 6330
Lietuvių radijo korporacirektorių susirinkime. Ten Įvardindamas ji bent keliu?
buvo nominuota 100-procen- kartus. Kuo Bagočius jam ja dėkoja visiems, kurie šitaDr. John Repshis
tinių sandariečių. kurie tu nusikalto? Nagi pagyrė bol- me piknike dalyvavo. Iš(REPŠYS)
_ _ ševikus, kad tie nors karta pirktų bonų suma da nesurėtų važiuot i Į Pittsburghą.
LIETUVIS GYDYTOJAS
Sekretorius' šitas" nommacT Padarė naudingą darbą— vesta. Pikniko tikslas buvo
Valandos: 2-4 ir 6*8
jas užrašė i protokolą ir at surinko pinigų ir nupirko parduoti pakankamai bonų.
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto.
- - ambuliansą Amerikos Rau-1 kad butų galima nupirkti
nešęs Į draugijos susirinkimą
278
HARVARD STREET
pareikalavo, kad tas proto donajam Kryžiui. Mereške- Amerikos armijai bombanekamp. Inman st. arti Central skv.
vičius išsireiškė, kad kliubo ši ir pavadinti ji “The Spirit
kolas butų priimta?.
CAMBRIDGE, MASS.
delegatai
turėsią
net
tokią
of
American
Lithuanians.
”
Bet direktoriai nebuvo
taip nutarę. Jie tik rekomen "rezoliuciją.” kad Bagočius
Aleknų sunus išvyksta i
TEL. ŠOU 2712
davo kandidatus. Sekreto nebūtų Įleistas i Pittsburgho
Pietvakarių
Pacifiką.
konferenciją
ir
kad
butų
rius netiksliai tą užrašė
Dr. J. C. Seymour
į
protokolą. Dėl to kilo prašalintas net ir iš AmeriDraugų A. Aleknų sunus SOUTH BOSTONO LIE Raymond Paul. Irena Jure- žmona, Ona Siauris. Ona »
(LANDŽIUS)
šaukė ko? Lietuvių Tarybos ,
TUVIAI NUPIRKO
raitė. V. Vainoris, Zofija Bačinskienė, A. GriealiuGrigalių . ♦
tt iukšmas:
vieni
Haroldas istojo jūrių tarnyTANKĄ.
Masiulytė, Katrina Namak- nas. M. Pauląu?kas, Anna • Specialybė: Akių, vidurių Ligų,
"už,’* kiti—“prieš.” Priešin Dfl Bagociaus vardo uz- j^ būdamas 17 metų ams
y su šeimyna (5 kartus’, Pa Iby, S. Paulauskas, P.I
amu. Nosies ir Gerklėm
gieji aiškino, kad direkto gauhojimo kilo veik vien- ^iaus kaip mašinisto padėjė- Piliečių Draugija sukėlė
Joną; Tuinila su
žmona, Trečiokas. Ona Stankuvie- |x*ray Aparatu* konstrukdj0*
Dabar jis gavo leitenanriai neturėjo teisės nominuo balsims pasipriesm i m as.
tam tikslui $45,000.00.
Karstas
kalbas
pasakė
Di.
t0
i
a
jp
Sn
|
kaip
laivyno
inžiOna
Stankuviene
su
vyru. nė, A. Stikliorius, G. F. Ga- {
Pritaiko Akinius.
ti delegatus ir skirti jiems
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-®
išlaidas. Po triukšmo ir pra- Kapocius R. \ asil,^ B. Kon- njerju. jr šiomis dienomis iš Savo laiku "Keleivy” bu- A. Petrulis su žmona. S. les su žmona (4 k), B. ŽinteSouth Bo- Klinga. Zuzana Patauskie- lienė (2 k.).
sivardžiavimų,
direktorių trintas ir kiti. Dr. Kapočius vvksta : pietvakarini Pacifi- v0 Jau rašyta,
534. BROADVVAY,
i.‘ Jo tėvas.
A.L drg.
h r o- A.
a Alekna,
Alpkna stono
Lietuvių
Piliečiu, nė. Vincas Balukonis su
tarimas, pagaliau, tapo pa pastebėjo,
SO.
BOSTON, MASS.
= ......kad jeigu
.. Meres- ka.
Bonus po $25 pirko:
Square Hardvvare Draugija ruošia karo bo- žmona. P. P. Žirolis su su
naikintas. Renkant delega kevicius ir du amžius gyven- ^.a
Veronika Berniunienė, C.
nams pardavinėti vajų, kad num. J. Genevičius su žmotus iš naujo, sandariečiai iš- tų. jis tiek naudos Lietuvai sankrovos savininkas.
už sukeltus pinigus nupirkti na, Dcm. Petrulis su žmona, Pakelis, Miss E. G. Amsie. Dr. Leo J. Podder
statė 40 nuošimčių saviškiu, nepadarytų, kiek Bagočius
Paj
ieško
Darbininkių
Jungtinių
Valstijų armijai Zuzana Patauskienė (antru j P- Bizak, S. Stulginskienė,
Delegatu rinkimuose jo- >u >7?
’£??!£?
Iš Leningrado.
Yvonne-Niaurienė jieško patyrusiu bombaneši ar tanką.
Buvo kartu), J. Balčiūnas su žmo- K. Šilelis, J. P. Markelionis, Specializuoja Vyriškų organų BORioS barkis nebUVO. Kandi
J5 Rliubo
Darba,. „„kia. diena, ,
Gyvenimo permainų
datai buvo nominuoti ir ren- J’e.kevicių at.austi k ki udo ^vaitę; mokestis gera. Dėl pasen sukelta $45.000.00 suma ir na. Marė Kirkliauskienė, A. (2 k)r Madelina A. Druzdy- silpnėjime.
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
mo telefonuokit pas:
(37) už tuos pinigus buvo nu- Mikluckas.
Jonas
Jakštas,
tė
(2
k.),
Agnė
Kalinau?Kraujo ir Odos Ligas.
kami viešu balsavimu. Po delegatų.
•
rvonnes’s House of Beautv
Yvonne
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
nominacijos, kandidatus iš
Konferencijos delegatai; DEU 1636 arba ŠOU 9534 pirktas lengvasis tankas. Petras San k su žmona, Ona kaitė, F. Gaidė, E. A. Lekynuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
Šiomis dienomis jis buvo jau Bačinskienė (4 kartus), Ele- tė,-R. Lekys, Paulina Ligeivarė už duiu. Niekas nesusi18 PĮttįburgho ture^ ■
180 HUNTINGTON AVĖ,
Parsiduoda
Forničiai
Įteiktas armijai
na Mozuraitienė. Dr. A.sL kienė; Darata _G. CuAytė,
X
BOSTON. MASS.
prato užprotestuoti, kodėl kiekvienas kliubui duoti raš
Elena
Sykes,
R.
Kosmekietišką
raportą.
Tel.
Commonwealth 4570.
tu^s^^^smS
<uiktų
Šiame
puslapy
dedame
ir
Kapočius
(2
kartu),
Domijiem? buvo atimtas balsas.
Korespondentas. parduodu labai pigiai. Kreipkitės biie atvaizdą, kuri? parodo dalį nikas Pūras. Jadvyga Tuma- nė (2 k.), Ona Baltramaitie
Tiek jau to. Po mitingo bal
m^S* ceremonijų tą tanką armijai vičienė, V. Stiklioris su žmo- nė. B. Kaufmanienė, Ch. DR. G. L. KILLORY
sų skaitvtojai patys pradėjo Dorchestery geras pirkiny* d»K?D°st4.Vnr>
na. M. Varečka. Juzė Zavec- Black, J. Magri, Ona Lukaupasakoti, kiek ir kam balsų 3 šeimų Colonial namas, 3 garažai, ----- :------- —---- - Įteikiant.
SCOLLAY SUVARĖ, Room 22
žemiau paduodame vai- kienė su vyru (4 kartus), A. skienė. F. Sullivan, M. Spil- 60
daržas ir visi kiti parankumai. Arti Parsiduoda 2 šeimynų namas
BOSTON. Telef. Fafayette 2371
"pridėjo” ar "atėmė.”
storų, mokyklų ir transportacijos.
arba Somerset 2044-J
kurie nirko karo bo- žardecka? su žmona, S. Am- lane, J. MacKinnon, G.
Vienas iš Smetona patep Atneša rendos $120.00 į mėnesį. kurį lengvai galima pertaisyt į 3 šei- ęjyg
Quinlan.
A.
H.
MacKinnon,
specialistas
kraujo, inkstų
brozas. I). Zalickas su zmo“Keleivio” ofise arba pas kiemas. Kaina tik $3X00. Agentai nūs tam tankui įgyti.
tųjų, ir daeri draugi ios direk Klauskite
IR NERvų LIGų.
savininkų ant 1 floro:
(36) i neatsiHepkit. Norinti pamatyt papati gouth Bostono Lietu- na. Anne Casey, Marė Pet- A. Ahlman, F. Davulienė, Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
torių-. J. Mereškevičius, šia- -40 King st.,
Dorchester, Mass.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
A. J. Sinkevičius, I. A. Ju
sau 1
_______ vių Piliečių Dr-ja nupirko kuvienė (2 kartu), Marė
rėnaitė,
J.
J.
Carty,
L.
Gied

“G” serijo? bonų $4,000 su- Mickevičienė (3 k.). V. A.
Gyv. 811M
mai. o Dorchesterio Lietuvių Janusas (3 k.), Marė K. raitis. G. J. Žilinskas, Mika {Tet 28624
Piliečių Kliubas nupirko 100 Gailuvienė. Marė Ambro- lina Pavidienė, K. čipaitis. • DrJoseph A.Gaidis
dolerių boną tos pačios šeri- zienė. R. Milėnas su žmona. A. Žardeckas, G. A. Jurė
OPTOMETRISTAS
jos.
J. Pankus. J. J. Janakonis su naitė, Teresė Šmitaitė, B.
Valandos: 9 iki U
nno 2 iki I,
Kontrimas,
E.
Peltskienė.
P.
žmona
(2
k.),
Juozas
Kapa
Po $1.000 boną pirko:
duo 7 iki 9.
Geležinis.
S.
Čiaupa,
M.
Seredom t iki 11
čiunas.
P.
Bukata
su
žmona.
J. G. Strigi.nas su žmona
ir susitarus.
Gailiuvienė, R. Švagždienė,
Geo. F. Galės su žmona K. Vileišis (2 k.), Petrusė N. R. Rasimavičius, Rozali
AKIU DAKTARAS
defektuotas akis ir tinkaR. S. Zukevičius su žmona Miliauskaite. Wm. Yanusas ja Ligmalienė. Joną? J. Kru- |’, Ištaiso
:nu laiku augrųžinu šviesų. Išegsu
žmona
(2
k.),
A.
Griga

J. J. Sakavičius su žmona
liūnas. N. Karlonienė, J. Ja konis. S. Vaitkevičius. An- i -saminuoju ir priskiriu alriaiua.
P. Brazaitis su žmona
114 Summer Street,
nuškevičius su žmona, Mor tosė Matulienė, A. BringnoJonas A. Yankauskas
LAWRENCE, MASS.
ta Bratėnienė. E. Klimienė li, K. Kavaliauskas. V. Jur
Juozas Jurėnas
gelis, E. Petrauskas, Aldo
Wm. G. Duserick su žmo su vyru. S. V. Mickevičius na Lalytė. R. Stankus. A. J.
P.
P.
Likas
su
žmona,
F.
T.L ŠOU 28OS
na.
Stankus, Nancė Balukonytė.
Kvietkauska?
su
žmona.
.J.
Mąrė Butinskienė
DAKTARAS
M. Stanavhite, A. Klinga. V. Gegužis, Ona Gaidienė,
Adv. S. Ša’nienė.
P. Šratuna? su Ona Parakš- J. Vevulis. J. Arlauskas. A.
J. L. Pašakarnis
Po $500 boną pirko:
i ere. Petras Molis su žmo Klinga, V. J. Stiklioris.
OPTOMETRISTAS
Adv. J. J. Grigalius su na. Jonas A. Jankauskas
Ofiso valandos:
žmona
(10 k.), V. Jakštas.
Švelnys vėl atidaro kepyklą.
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.
J. Bizak su žmona
Po $50 bonus pirko:
G. Švelnys užbaigė savo
Seredomis:
A. Naujokaitis su žmona
Naa 9 ryto iki 12 diena.
C. F. Grigas. M. Kudarau- atostogas ir vėl atidaro savo
Jurgi; C. Stukas
447 BR0ADWAY,
skas. C. B. Gudaitis su žmo duonos ir pyragu kepyklą,
Elena S. Stukienė
American Association Ba
na,
J.
Lekys
su
žmona,
V.
J.
SO.
BOSTON, MASS.
Jonas Paskųs
kely. 163 I st. Durys atsidaSinkevičius.
J.
Pocius
su
Adolfas J. Namaksy
žmona, P. Butkevičius, V. J. ry? 6 vai. ryto, 7 Sep.
P-lė M. M. Kovai
Paplauskas su žmona, BlanS. BARASEVIČIUS
Ignas Grubinskas
che
Sykes.
A.
J.
Laurutis,
IR SUNUS
Juozą- Janusas
A. J. NAMAKSY
K
v
J.
Stukas,
F.
Tuleikis
su
MOTERIS PAGELBININKfi
F. Ivan(au-kas) su žmona žmona. Karolina Olsenienė,
Real Estate & Insurance
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
Vincas P. Mockapetris
11 ... ir prašom gražinti bonkas
BALSAMUOTOJAS
414 W. BR0ADWAY
L
Moulienė
su
vyru,
Gertrū

Turi Notaro Teises.
Elena Keri irtienė
SOUTH
BOSTON,
MASS.
da A. Jurėnaitė (2 k.), Alek.
254 W. Broadway
Vincas J. Tautvaiša
Office TeL So Boston 0948
Mizara. M. Vilkonis. V. TaSO. BOSTON. MASS.
kad mes galėtume visados turėti
Jonas A. Jankauskas
Res.
37 ORIOLE STREET
Tel. SOUth Boston 2590
ruška
su
žmona,
Aldona
Sin

West Roabnry, Mass.
sS. Michelsonas su žmona kevičiūtė. Marė H. Žilins
Sunaus gyvenamoji vieta:
TeL
Parkvvay 1233-VV
538 Dorchester Avė.
jums gatavo
Po $100 boną pirko:
kaitė. J. A. Žilinskas, Ch. P.
Tel. COLumbia 2537
Mykolas Venis,^ Stasys Mikalonis ?u žmona, Mrs. B.
Arlauskas, Rokas Karsokas. Koons. Joana Sankaitė, J.
LITHUANIAN
Ona Tarutienė, A. Kasparas Matuli? su žmona. Marė PetFURNITURE CO.
su žmona, Stasys Vaitkevi- kuvienė. P. R. Gendrolis, A.
čius su žmona. Juozai Kas- A. Mozuraitis. Ona Pašau-*
APDRAUSTI
PERKRAUS
paras su žmena, Marė Bu -aitė. L. J. StasiulL?, Adelė
TYTOJ AI.
tinskienė, \\ m. Amsie su Pataškienė. Jieva Firavičie(Insured
žmona. J. Jezukonis su dūk- nė, Ipolitas Stukas, D. F. PaMovers)
teria, E. Mereškevičius, P. lecki- B. Vaičilionytė, Katrr
Perkraustom
Apšėga, Petronėlė Vasiliau- tina Namaksienė (3 k.). L.
-Ha pat ir j to
limas rietas.
skienė su vatu, P. J. Masių Masilionis, Ona A. StankųSaugi priežiūra, kaina prieinama.
lis, J. M. PoplaS; J. Auskelis viene, Juzefą Gudaite. (Jn<»
326
BR0ADWAY.
oktiVfu bi n Ar
i CO. Ine , Boston, Mo<«. bRkWFRS SINCE 1*70
S. Contons. Veronika Rup M. Stankuviene, A. Petrulis
SO. BOSTON, MASS.
IU
S
eONCS
suves
| lienė. Juoza-t Stankotdčins -u žmona. I Pranaiti -. «i|
TcL SOUth Ecston 4C13
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