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Demokratijos Armija Jau
Pradėjo Žygį I Romą

Italija Nori Tik 1919 Šiurpi Traukinio
Katastrofa.
Metų Sienų.

METAI XXXVIII

Ginkluoja Francuzi
Kongresas
jos Pakraštį.

Daugiau kaip 100 žmonių Vokiečiai ištraukė iš Rusijos
užmušta ir 300 sužeista.
500,000 kareivių.

Išsižada Etiopijos, Albani
jos Dodekanesų.

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

Svarstys, Ar
Imti Armijon Vaikų Tėvus?

Romos radijas pereitą neŠio panedėlio vakarą Phi- Vokiečiai, matyt, bijosi
alijantų įsiveržimo į Pietų
LIETUVIAI SVEIKINA ’ kus iš visos Afrikos, išmušė dėldienį atsišaukė į Ameri- ladelphijoj įvyko baisi trau
Francuziją. nes paskutinė ŠITUO KLAUSIMU TIKI reikalausiąs, kad vietoj tė
ką
ir
Angliją,
kad
jos
pripakinio
katastrofa,
kurioje
neCHURCHILLĄ IR ROO iš Sicilijos, dabar šturmuoja
dienomis pradėjo smar MASI DIDELIŲ GINČŲ. vų, butų imami visi nevedu
SEVELTĄ.
pačią Italiją, skindami kelią žintų Italijai 1919 metais mažiau kaip 100 žmonių nu mis
kiai ginkluoti tos srities pa Busiąs įneštas bilius, kuris sieji ir vedusieji bevaikiai
tiesiai i fašizmo širdį—Ro buvusias jo? sienas. “Mes-vo užmušta ir tarp 300 ir jūrį.
Londono žiniomis, visi draus imti vyrus, vedusius nuo 38 iki 45 metų amžiaus,
Bet Maskva piktai urzgia, mą, bet Maskvai tas “ne nenorim žaisti žodžiais.” sa- 400 buvo sužeista. Pats greikurie dabar yra paliuosuoti
ko italai. “Mes esam pasi- čiausis Pennsylvanijos gelž- civiliai to krašto gyventojai
kad alijantų laimėjimai
prieš Pearl Harborą.
svarbu.”
nuo
armijos tarnybos kaip
ruošę stoti prieš tikrovę, kelio traukinys, “Congres- yra iškraustyti iš pajūrio per
“nieko nereiškia.”
Ateinantį utarninką, rug “perseni.”
Rusai iki šiol ne tiktai nieAnglai jau Įsiveržė Itali ' ko nelaimėjo, bet dagi neiš Todėl mes klausiam jus, sional Limited,” bėgdamas 50 mylių nuo kranto ir visu sėjo 14 d.. Washingtone su
Kitas kietas riešutas Kon
jon ir užėmė 40 miestų ir vijo priešo iš savo žemės, ta- Amerika ir Anglija, ar jus dideliu greitumu, ant užsi- ruožtu nuo Narbono iki sirinks Kongresas po vasa-Į gresui busiąs naujų taksų
paskubomis
ketinat pripažinti nelaimin- sukimo truko pusiau ir 9 va- Montpeliero
miestelių.
ciau jų žygiai “labai svar- gam
Prezidentas Roo
musų kraštui nepri- gonai, nušoko nuo bėgių, statomi fortai. Be to, vokie-j ros atostogų. Jo laukia daug klausimas.
seveltas
reikaulasiąs,
kad
Apie 23 metai atgal į Ro- bus.”
kiausomybę ir vieningnimą? apsivertė ir sugriuvo į krūvą čiai nusiuntė 10,000 saperų opių klausimų, kuriais tiki
Kongresas
surastų
dar
12
mą žygiavo Mussolinis su
Bet nežiūrint ką Maskvos Jeigu ketinat, tai kodėl to pneš aukštą antkrantę. (inžinierių) Marselio ir Tu- masi labai karštų ir ilgų gin
bilionų dolerių. Bet Senato
savo juodmarskimų fašistų cjnikaį ui-zgia. šį karą lai- nepasakot? Ar anglo-saksai Traukinys ėjo iš \\ ashing- lono fortifikacijoms sustip čų.
aimija. o šiandien j Romą mg. ne Rusijos bolševikai, o turi tikslo garantuoti Italijai tono į New Yorką ir buvo rinti. Visu Francuzijos pajū Vienas opiausių klausimų finansų komisijos nariai sa
žygiuoja^ demokratijos ai- Amerikos ir Anglijos demo- 1919 metų sienas, ar gal no- kupinai prisikimšęs žmonių, riu vokiečiai yra pagerinę bus: ar imti armijon vedu ko. jog bus labai gerai, jei*
jie suras bent pusę io3
mijci, nešdama Italijon liau- kratiju galybe.
ri daugiau ją apkarpyti?”
kurie gryžo po Labor Day susisiekimo kelius, kad leng-‘ sius vyrus, kurie jau turi vai gu
sumos.
Žmonės jau tiek apdžiai laisvę ir vilti.
i-1919 metais Italija turėjo atostogų namo. “Aš niekad viau butų galima kilnoti ar-Į kų?
,
Italijos fašizmo erstas jau
taksuoti,
kad nežinia iš ko
Montanos sena torius
Fašizmo zva.gzrtes gęsu nublokJštas. Tuojau bus J
Afrikoje didelių kolonijų, negirdėjau tokio baisaus su- miją.
bežiurint.
Kentucky valsti daugiau taksų ir bereikalauklupdyta ir pati Italija. Ro butent: Samolilandą, Erit- žeistųjų klyksmo ir vaitoji- Londono apskaičiavimu, Wheeler,
Invazija Italijon prasidė mos
jos
kongresmanas
May ir ti. Taigi tarp administraci
radijas jau teiraujasi reją ir Libiją. Taigi ji norė- mo. kaip šitoj katastrofoj,” vokiečiai dabar turi 500,000
jo pereitą sąvaitę. kuomet apie taikos sąlygas. Bet ji tų. kad tos kolonijas jai bu- pasakoja oro užpuolimo sar kareivių armiją Francuzijos Pennsylvanijos kongresma jos ir Kongreso bus karšta's
Pittsburghe posėdžiavo Atų vėl atiduotos. Tuomet ji ga~ No:man, kuris pirmuti- pajūriui ginti. Beveik visi nas Snyder ketina tuojau į- “faitas” dėl taksų kėlimo.
merikos Lietuvių Konferen atsiklaups ir be sąlygų. Ali- sutiktų padėti ginklą. Tai nis pribuvo nelaimės vieton, šitie kareiviai su visais gink nešti po bilių. kurie draus Kongreso atstovai nenori
piia
Kada
nraant^ armiJai iki R°mos jau
cija.
Kadažinnirmininka^
pirmininkas
pra jnepilni
nS ata
a dele^atamt
300 m.viių. Roma aP’ reiškia, kad ji jau išsižada “Aš išgirdau dužimą ir nu- lais buvę ištraukti iš Rusijos imti armijon tuos vyrus, ką perdaug gyventojų spausti
nešė
vedė prieš Pearl Harborą. taksais, nes ateiną rinkimai
nese šitą žinią delegatams, k lbta jau t ;
miestu. Etiopijos, Dodekanesų salų bėgau ugnies gesinti. Apie fronto.
Paleje suuze delną plojimą, T ; iškį j , j au ~ kal. ir Albanijos, kurių 1919 me- 50 žmonių gulėjo išmėtytų
Kongresmanas May siūly ir politikieriai galės netekti
ir šauksmai: Valio, Demo- nQ
kad RJom()S jie tais ji da nebuvo pavogus.
siąs apriboti armijos skai“ savo minkštų vietų Kongre
ant gelžkelio bėgių."
so kėdėse. Prezidentas Roo
Bet vargiai alijantai pri-,
Kiti vaitojo ir klykė vago- Ištraukė 50 Divizijų čių, taip kad vaikų tėvai bu seveltas mano, kad negana
Kiatija.
.. ....
negins. Italijoj neužilgo bus
tų nereikalingi.
Tuojau prezidentui -Roo- apSĮęeibta demokratinė res- pažins jai šitokias sąlygas, nuošė, kurie buvo taip susi-’
Iš Rusijos.
Gi kongresmanas Snyder dar aptaksuoti tokie daiktai,
seveltui ir premjerui Chur
socialistų partijos Jie reikalauja, kad ji pasir rakinę, kad atidaryti jų nėr Vokiečiai perkėlė 750,000
kaip cigaretai ir svaigina
chillui konferencija muse vadovybėje
duotų be sąlygų. Ir ji turės buvo galima. Kai kurių va- kareivių armiją į Vakarus.
mieji, gėrimai. Tie daiktai
aial&t Maskva gali griežti dantį . pasiduoti. Vokietijos radi- gonų plienines sienas reikė»
Numatoma
Da
Porą
nėra būtinai žmonėms rei“Nęw_York Times” kores
'»
"
—--------------X - 1——J Ti.,
L-k
įtrLkaŪlt:
L-o H
ffff irgi
rvr
Metų
Karu.
dž'a^o?-kSd'
kanngi, ir jei kas juos pęrišimti sužeistuosius ir uz- pondentas Štilzberger pra
cnėk-n/ima viršų konfe- taja zY^luoJa Pirmyn. Pirma lija nori taikytis.
neša iš Vidurinių Rytų. kur Vokietija busianti sumušta ka, gali primokėti ir taksų
--------------- muštuosius. Vienas vagonas
•
“ • - i ^’-oo non bus paimta Roma, paskui
daugiau. Tai prasta žinia
1944-tais, o Japonjia
rencija pasižada oOO.OOO
ir Rpr.vnaq o nas- Rūpinasi Pramones taiP susikyoldayęs. kaip ar- dabar stovi sukoncentruota
“pijokams” ir pypkoriamš.
lietuvių vardu remti alijan- , Varšuva ir liūnas P
lenkų armija, kad lenkų ge
1945-tais metais.
n
.
j
monikos dumples.
tų karą iki laimingos perga-j
__________
Pertvarkymu.
Kiek iš viso žmonių žuvo, nerolas Vladislovas Anders
Remianties tais strategi
jam
pasakęs,
kad
vokiečiai
lės ir reiškia vilties, kad da.
f . ..
n
jos planais, kurie dabar bu Amerikoj Stinga Jau
Geros'žinios iš karo laukų rašant šią žinią da nebuvo
rydamos taika demokrati- \ ISO \ okietlįū Ure~ pradėjo kelti valdžios ir pra- galutinai nustatyta. Vieni ištraukę iš Rusijos fronto vo padaryti prezidento Roo
ir Daktarų.
nės valstybės neužmirš Lie\ul) Į}ombų. monininkų tarpe klausimą, sakė. kad nemažiau šimto, o jau 50 divizijų, ir traukia sevelto ir premjero Chur
Karo Informacijų Biuras
tuvos ir Atlanto Carteno.
kaip reikės atstatyti pramo- kiti spėjo, kad tikslesnė vis daugiau. Penkiasdešimts chillo konferencijose, Itali
kuris žada visoms pavergAmerikos ir Anglijos nę atgal į normalės gamybos skaitlinė bus 150.
divizijų, tai apie 750,000 ka ja busianti pribaigta šiais praneša, kad iki šių metų
toms tautoms laisvę ir nepri- bombanešiai sį panedėlį di- vėžes, kuomet paskutinis
reivių armija. Šitas spėkas metais, Vokietija busianti pabaigos armija bus paėmu
gulmybę.
dėlėmis formacijomis bom- šūvis bus iššautas karo lau
vokiečiai dabar koncentruo parblokšta 1944-tais, o Ja si 83.000 daktarų. Taigi lik
Bet Maskvai alijantų lai bardavo,karo pramonės cen- kuose. Karo gamybai buvo Hitleris Nesutaria ja Francuzijos pajūriu, Bal ponija 1945-tais metais.
sią tik 84,000 gydytojų, ku
mėjimai nepatinka. Ji ciniš- trus Vokietijos gilumoje ir reikalingas specialus fabri
Su Generolais.
kanuose ir Italijoj, kur da-; Nors tie strategijos planai riems teks prižiūrėti 120,kai prunkšččia. kad ju per- Francuzijoj. Tai buvo jau kų įrengimas. Mašinos, kuAliantų įsiveržimas Itaii- bar prasidėjo alijantų inva nėra viešai paskelbti, bet 800,000 gyventojų sveikatą.
galės Afrikoj, Sicilijoj ir' penkta para iš eilės, kuomet rioS' dabar gamina kulka- jon sukėlė tarp Vokietijos zija.
Washingtone esą nujaučia
Kol karas tęsis, armija
pagaliau įsiveržimas Itali- dieną ir naktį ant Vokieti svaidžius ir tankus, netiks generolų ir Hitlerio didelių Ačiū tam, kad vokiečiai mi. ir todėl daromos išva kasmet imsianti po 80 dak
jon esą visai nesvarbus lai- jos miestų bombo? lija kaip įašomoms mašinėlėms ir au- nesutikimų. Jie negali susi- buvo priversti ištraukti tiek dos. kad karas galės tęstis tarų iš kiekvieno šimto, ku
mėjimai. Svarbu tik tas, ką lietus. Patys vokiečių prane- tomobiliams gaminti. Jas tarti, ar vokiečių armija tu- daug spėkų iš Rusijos, rusai' neilgiau kaip du metu.
rie baigs mokslą, palikdamą
Šimai sako, kad tos atakos reikės iš dirbtuvių prašalin- retų pradėt alijantams prie- galėjo atsiimti jau keliatą
įusai padaro.
namie'tiktai 20 nuošimčių.
Alijantai išmušė asinm- su kiekviena diena darosi ti, o jų vieton statyti kitas, šintis palei Po upę (Itali- miestų.
DETROITO POLICIJA
Karo Informacijų Biuras
vis didesnės ir baisesnės. Tai užims daug laiko ir kai- joj), ar trauktis į L’žalpi.
SUSIŠAUDĖ SU BAN
Gen.
Anders
mano.
kad
sako.
kad Amerikoje yra
Dreba visa Vokietija. Šį pa nuos nemaža pinigo. Be to, Stokholmo informacijomis, Rusijoj vokiečiai trauksis iki
DITAIS.
apie
6,000
svetimšalių gydy
Amerikiečiai Apsu- nedėlį Amerikos skraidodarbininkų neteks generolai nori trauktis už Dauguvos-Dniepro linijos,
Šį panedėlį Detroito poli tojų, kurie atvyko čia kaip
po 20,000 Japonų. mieji fortai bombarda\o daug
darbo, iki pramonė persi- Alpių kalnų, bet Hitleris kur jie tikisi galėsią stipriai cija pastebėjo tris banditus pabėgėliai, bet jie negali
Pačiam generolui Mac-I Štutgartą—tai 900 mylią ke- tvarkys, ir tuo pačiu laiku spiriasi, kad reikia stoti mu atsiremti.
su pavogtu automobilium ir praktikuoti, nes jiems čia
Arthurui vadovaujant, A-1 ]‘°ne lr 8 valandų skridimas, milionai vyrų bus paleisti iš šin Po paupiu, kur vokiečiai
juos vytis. Banditai sunku išlaikyti kvotimus ir
merikos parašiutininką arini- Ritame
Amerikos armijos. Taigi Washingto- jau turi pasistatę didelių NUPIGINSIĄ MAISTĄ pradėjo
leidosi bėgti 85 mylių grei gauti leidimus.
ja nusileido iš padangių įkraidoimeji fortai numušė nas jau rūpinasi ir planuoja, fortifikacijų. Tačiau geneTuo tarpu ligos tarp gy
4% NUOŠIMČIO.
čiu. ir bėgdami šaudė į poli
New Guineą salon ir uždarė ? vokiečių orlaiyią, musis- kaip jiems parūpinti darbo, ralinis vokiečių štabas daventojų plinta. Šįmet pakilo
ciją,
kuri
vijosi
juos
iš
užpa

Kainų Administracija yra
australiečiu supamą rata kl« ,nefu^'zo ,,3?, masln.os • Manoma organizuoti namų bar šitos strategijos bijosi,
Policija irgi šaudė. kūdikių paralyžiaus epide
apie Lae. kur randasi 20.000 r’enklos «
^veica- statybą, kelių taisymą ir ki- ypač generolas Franz Hal- pasiryžusi numušti maisto ‘ kalio.
Viena banditų kulipka pa mija, kuri iki 21 rugpiučio
kainas
dar
4%
nuošimčio'
japonų. Parašiutais buvo nJ°Jtokius viešuosius darbus fi- der. kuris sako. kad Po linitaikė nekaltam vyrui ant ša davė jau 4.059 susirgimus.
nuleisti ne tiktai kareiviai,I
~ ~
"
nansuotus valstybės pini- ja yra labai pavojinga, nes žemyn. Tuomet visos kainos ligatvio ir užmušė jį. Paga Meningičio ligos iki rugpiu
bet ir kanuoles. Tuo budu
Italai Nesitiki gan
jeigu alijantai ją pralaužtų, busiančios stabilizuotos ir liau banditų auomobilis pa čio vidurio buvo 13.368 atsi
japonai dabar yra apsupti iš
teilaiknti
tai vokiečiams butų taip pasiliksiančios tokios pat iki slydo ir apsivertė. Policija tikimai. Nuo dizenterijos šį
visų pusių ir pabėgti į pel-;
SilSUlUKyil.
ISPANIJA ATŠAUKĖ
kaip Tunisijoj buvo—visa karo pabaigos. Darbininkų visus juos suėmė. Visi trys met serga dvigubai daugiau,
kės salos gilumoje jau nebus; Turino “Gazetta dėl Pojų armija butų sunaikinta, algos esančios jau stabili pasisakė esą iš Chicagos. negu pernai, šita liga plinta
“SAVANORIUS”
jiems galima. Jie turės arba polo’’ rašo. jog Romos valIŠ RUSIJOS.
nes per Alpių kalnus ji ne- zuotos, bet maisto kainos Vienas jų buvo policijos dėl sumažėjusios švaros res
yra dar pralenkusios algas peršautas per kairiąją ran toranuose, o švaros valgyk
pasiduoti, arba visi bus iš- džia nujaučianti, kad aliIspanijos diktatorius buvo galėtų pabėgti.
puspenkto nuošimčio, todėl ką. Banditai sužeidė ir vie lose trūksta dėl darbininkų
naikinti.
jantai darys įsiveržimų Ita- nusiuntęs
Rusijon
savo
--------------------------I lijon ir aukščiau į šiaurę. “Mėlynąją Diviziją” Hitle- STINGA DARBININKŲ jas reikia numušti, kad pro- ną policmaną. Dabar visus stokus.
porcionaliai butų atatinka-, tris iuos kaltina kaip žmog
Nusiminęs šitas laikraštis riui padėti. Kadangi oficiaPREZIDENTO ŽMONA
KARO PRAMONEI,
mos
algoms.
priduria: “Netenka tikėtis, liai Ispanija skaitosi neitraAUSTRALIJOJ.
žudžius.
Vakarų Pakrašty labai
Stalinas Atstato Po
Musu nieži fento Roose 1, kad
.^.mes
. . turėsime
L . . jėgų atsi- lė, tai tą savo diviziją Fran- stinga darbininkų laivų ir
pų Viešpatavimą.
velto žmona noskritU oriai- sP,'2l>. Jel atsiminsime, kiek co pavadino “savanoriais. ’ orlaiviu dirbtuvėms, todėl GRAIKIJOJ APSKELB
KITA GELŽKELIO NE
GENERALINIS
viu į Pietų Pacifiko salas
įtekome Dabar žinios iš Madrido sa- žmogaus jėgų direktorius
LAIMĖ.
Pereitą nedėldienį iš Mas
STREIKAS.
pažiūrėti, kąip tenai gyvena Tuni?1J°J ir Sicilijoj.
kvos
atėjo žinia, kad “ne
ko, kad tie “savanoriai” esą Bymes įsakė sumažinti civiDa nenutilo sužeistųjų
ii- kovoja musų kareiviai.
jau atšaukti ir sugryžę Ispa- ]jų daiktų gamybą ir susiauGraikijoj apskelbtas ge vaitojimas Pennsylvanijos klaidingasis” Stalinas užgyŠioje valandoje ji randasi OLANDAI UŽMUŠĖ DA niJ°nneralinis
streikas prieš bul gelžkelio katastrofoj, kaip ręs sumanymą sušaukti Ru
rinti kai kuriuos karo darAustralijoj. Iš Sydney mies VIENĄ SAVO KVIS
.
7T-7".
bus, kad duoti pakankamai garus, kurie okupavo Grai ties Canastota, N. Y., sudu sijos popų kongresą, kad iš
LINGĄ.
to pranešama, kad šį pane
ANGJ-AI PAĖMĖ 40 MIE- darbo ranku orlaivių ir laivu kijos miestus. Iki šiol Grai žo greitasis “Tvventieth Cen- • rinktų stačiatikių bažnyčios
dėli ji atskridusi tenai is
Berlyno radijas praneša,
STELIŲ ITALIJOJ.
statybos pramonėms.
kijoj stovėjo vokiečiai ir tūry” traukinys, kuris ėjo iŠ patriarchą ^popiežių) ir įMelboumo. Sydney gy ven- kad Utrechto mieste. (JlanŽinios iš Italijos fronto
'------------italai.
Chicagos į New Yorką. čia steigtų Švenčiausi Sinodą”
tojai iškėlę jai didžiausias dijoj. buvo užmuštas polici- sako. kad per 4 dienas ang
Fall River. vass.—Perei
nelaimė įvyko lokomotivui, cerkves ieika’ain-. tvarkyti.
ovacijas. Iš savo namų iki jos viršininkas pulk. Kerten, lų armija Italijoj paėmė 40 ta sąvaitę čia ustreikave
lUv ’ «lu Stalinas atstato
l>aivyriu sekretorius Knox sprogius Keleiviai šitoj ne Į
Australijos ponia Roosevei- kuris seniau buvęs olandų miestelių. 6.000 be laisvių.: Firestone Kubb» kumpam paskelbt pranešimą, kad Ja la'imej
nenukentėjo, bet Rusijoj popų viešpatavimą,
tiene padare
mylių ai mijos karininkas, o dabar kelis traukimus su garve jos darbininkai, kūne
ponija neteko jau trečdali* sprogimas užmušė 3 darbi-! kun Rusijos revoliociia bn
.•.-v onn
kelionės.
nacių talkininkas
žiais ir dnug kitokio trrobio mindavo diųal u.-e-s
ninkus prie »mrvcžn»
jz

Į

j
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Žymi Audijencija

90,000,000 SVARŲ SVIES
TO I SOVIETŲ RUSIJĄ.

No. 37.

gEDOVg. SO. BOSTON.

tai yra didžiausias pasaulyje
duonos aruodas. O tą aruodą
kas metai labiau didina sumokslintas, kolektyvis jų lau
ko ūkis.”

Amerikos Lietuvių Visuotina
Konferencija Pjttsburghe.

500 DELEGATŲ MUŠĖ ROOSEVELTl'I IR CHURCHILL VI TELEGRAMAS, PRAŠY
DAMI ATLANTO ČARTERIO ĮGYVENDINIMO.

Į

Amerikos spauda pradėjo'
plačiai gvildenti klausimą,
kodėl šios šalie? miestuose
pristigo sviesto? Juk musu
Rusija “didžiausis pasaupieno ūkis pagamina sviesto. ly duonos aruodas.” ir kartu
2.127,000,000 svaru per me- tenai didžiausis badas. Iš titus. Tai reiškia beveik po 1; kro tas butų juokinga, jei
svarą kiekvienam gyvento-, tebūtų taip liūdna,
jui i sąvaitę. Tai kodėl gi daKaip tik bolševikai Įvedė
bar sviesto pristigo? Kur- jis i Rusijoj “sumokslintą” žedingo?
• nės ūki, taip badas ir pradėOficialė valdžios statistika o šluoti
sako. kad šių metų rugpiu-) kapus.

Rusijoj

Rugsėjo 8 d., 1943 m

Konferencija gavo daug sv derino savo instrumentus. Į Jis prisimena jaunas savo
Besisveikinant dar su se-j dienas, kuomet augęs kai
cikinimų ir $6,127.00 aukų

Kaip jau žinome, rugsėjo nais pažįstamais, atėjo ir 10: minystėje su tūla lietuvių
Pittsburgh ietis Po- šeimyna Pennsylvanijos an2 ir 3 dd. Pittsburghe įvyko valanda.
vilas
Dargis,
ALT konferen- glies kasyklų miestelyje. Ta
Ameiikos Lietuvių Visuoti
cijos
rengimo
komisijos pii 'lietuvių šeimyna nominavusi
na Konferencija. Kitais žo
visus
t.džiais
Llrtls -dakant,
ntll 11, tai
keli buvo
M v* v vy m
v* c? vi titmininkas,
*1•.1 * • . • paprašo
• .
• » isve• • jį jį •Amerikoj
• * • prezidentus,
musų
i cius
čius
užimti vietas, ir keliais Bet jo paties seimą nusprenVU seimą? arba smažiaU'zodziais
atidaro' dusi kitaip: girdi, sėdėsi nakonfeienciją. Muzika su- mie ir busi savo \aikų ”premas.
, .. Idrožia "The Star Spangled zidentas.” Todėl jis ir negaŠita konfeienciją ?usau-.ganner»» įr per saĮe rimtai lėięs tos geros lietuviu šeit

žmones i

ke Amerikos Lietuvių Tary-iprje estrados

artinasi dvi mynos nominacija pasinau-

čio pabaigoje šaltuose sanJau 25 metai, kaip Rusiba, kun jau nuo seniau rupi- vėliavos — Amerikos ir Lie-1 doti ir iki šiol dar nesąs A
dėliuose buvę 300,000,000 oj veikia tas bolševikų “sunasi kaip Lietuvos laisves ir tuvos _ kuriag nešė tautiš- merikoj prezidentas.
svaių sviesto, kuri valdžia į mokslintas” ūkis. o Maskva
nepnklausomybe? įeikalais, ksds ,ubaį:
pasipuosusios
Toliau senatorius aiškino,
buvo sulaikiusi saviems rei- la ir šįmet užsakė Amerikotaip n Jung. Valstijų karo Įįetuvaįtės. Jos sustojo akalams. Valdžiai sviesto rei ■ e 90.000,000 svarų sviesto
iėmimo reikalai:,
konfe- bjem e5ųados pU=ėm. Muzi- kodėl jis esąs patenkintas
kia daug. būtent:
i avo armijai ir komisarams.
įencijo; i engėjai nu^e. kad ka SUckambėjo da garsiau, šios šalies laisve. Savo aiški
316,000.000 svarų peri leigu ne Amerikos duona.<
jeigu atvyks tarp 60 ir 100 Ona Skiveriutė, solistė iš nimus jis dažnai rėmė pa
metus armijai ir laivynui.
mėsa ir sviestas, tai to “di-'
delegatų, tai bus labai gerai. Ųhicagos, publikai prita- vyzdžiais iš lietuvių gyveni
123.000,000 svarų
per džiausio pasauly
duonos'
?et
ir pianistui A. Pociui mo Pennsylvanijos valstijųmetus
Lend-Lease reika-'u uodo” gyventojai negalėakredituotų delegatų
lams.
į ų nei karo vesti—taip jie
visų didžiųjų Amerikos h; vėliavas Amerika
turėdavę vargų atvykę j šią
8,000.000 svarų Raudo-. jžbadėję.
višku organizaciją kliu- Lįetuv„s himnais. Amerikos
nojo Krvžiaus šalpai.
i
‘
------------------------------------------- bų, draugijų, postų, laikras- žvamždėtoii ir Lietuvon tri- m
Bet turint laisves, v k
10,000.000
netikėtiems REIKALAUJA LAIKYTIS žia, kad šita Vyliausiojii faimas. Farmos perkamos čių, radijo stočių ir apie 100 QDaivs dabar nakilo ir atri- ^as ga^ma£erai pažjs
kitai,
sumetimai?
—
kad
pavienių
interesuotų
šiai?
™
lietuvių
gyvenimą
ir t>
reikalams.
ATLANTO ČARTERIO. Lietuvos Išlaisvinimo Tan--ir
ir kitai- sumetimais—kad pavienių interesuotų suos stojo
įeš tūkstantinę ,m<win
nL’r Londoniškis žurnalas “Ni ba via jau užmezgusi ryšius nereikėtų eiti armijom nes įeikalais. Delegatų buvo net nja taitum nrašvte Drašvda-'-5 daugelį lietuvių draugų
OtMkOOO svarų sviesto per neteenlh Centurv and Af_ su lietuviais Švedijoj nr An taimeriai paliuosuojami. O iš
vakaru
mni:- kovokit
k-nvnVit už mus!
mn?’ ATp«Pittsburghe, bet ir
, tolimųjų
, , ...........
.... lietuviš
,
mos:
Pennsylvanijos valstijoje,
kolonijų ir iš Kanados.
nešam lai.;Ą,ę,
kai pirkėjų yra daugiau, ne-kų
.........................
Bostoniškio
“Heraldo” e.r” !d«i° vedamąjį straips- 8Tl»J°Jgu pardavėjų, tai kainos ki- Konferencijoje taipgi da- į Vėliavas pagerbus,...................
p
šiandien visų musų pirkuriuo reikalauja,
kad.
, .
bendradarbis Bill Cunning- ii
. . ...
.... .
VALDŽIA SUSIRUP1NU- la. Paskui jos vėl turės nu lyvavo oficialus Lietuvos i Dalgis pakvietė
kunigą mueiausia pareiga yra laiham, kuris minėjo sviesto ^hJ0?.valdz,a !alk.W SI DĖL FARMU BRAN kristi. ir pirkėjai turė? nuo
pasiuntiniai į
!
i
“misteri ia.” 'iškelia aikštėn Atlant? Carte™- kuri? gastolių. Todėl valdžia ir bijo steris P.
GIMO.
faktą, kad šįmet musų vy;
~ K™;
Mes tuiime žinių, kad si, kad gali ateiti vėl tokia nis konsi
pasižadėjusi
Dribti 00 000 000 ??aiu ;a,tel iu turi ?utikti ir Sovie- J ?shln?ton? 'yniausybe la farmų knze, kokia buvo po kcnsuIas
Šrifto Sovietu Ruriiai Šb « Rusi'a' sako tas žurnalas. ’a> susirupmmi del farmų pereitojo karo
Jungtinių Valstijų valdžios l‘nvokacijo? papildymui, P.!1**- “mai> žmonfe ir vlsk:L'
tokiu
mu u t v'r ausvbė? ° >e«u Maskva tokio noro ka>™ k>lm°- . Kadangi tai;
Galimas daiktas kad far- (la,
du
bin^ scna_ rJįį
p.Jgf f’j
Sumaišyta su žeme ir krair
^un^anT^i,^vSo^Š M^dLug^'$£ b2L”
' ^-..Senatorius James
Davis iš Pennsylvanijos vai- i American Flag.” Delegatai numatymu, reikėsią penkių
kritikuoja' .>1 a P,3'al
°,?t’ ----- --------------- ------ i-------------nepatenkintas ir kritikuoja
, ,, ,
...
+;i
‘zvr, sakėsi
eol/noi’ net?
.. . ,
t__ :
miliinnn
Hnlprin
milijonų
dolerių.TipTiertpnk'i
penki
tijos
pats išaugęs ir
ir (j• r svečiai
balsiai• pakartojo
ji Jisai pabrėžia faktą, kad,k«- kad Majkva .^įsakytų
/S MOKSLO SRITIES.
jau pasenęs su Pennsylvani- ioasižadėjima ginti Ameri- milijonai dolerių dabar esą
iki šiol Rusijos žmonės svie-l™0 .uzkanavln”» lr sv«™U
zalima lengvai sukelti per
. . , .
» . .
jos lietuviais, ir kartais jis j kos vėliavą.
sto niekad nevalydavo: jie ze™‘¥ Kibimo, ne? kitaip
ĮDOMUS
faktai
apie
atkreipta
jo
neapšviesta
pupats
j
au
čiasi
esąs
lietuvis.
!
„
J
kant
karo paskolos bondsus.
džiaugdavosi, jei per šven- ;«*>«*»? >y.vkt! nau-’a- kra’JP.
Daigi?
dabar
prabilo
MĖNULI.
i
-'eJis gyrė lietuvius, kaipo lietuviškai, dėkodamas už Ir ji? tikisi, kad Amerikos
tęs gaudavo
Amerikos- tau- S ’°- Prabejunas.
o
mėnulio
paviršy
mūsiškėj
žeGvvvbės
darbščius,
pavyzdingu-, lo suteiktą jam garbę atidaryti lietuviai tiek galės pasidar
Mėnulis yra
kų ant juodos duonos užsi
nes
tenai
nėra
visai
nė»«,
jalius piliečius. Senatorius šitą istorinį Amerikos lietu buoti.
tepti. Tai kodėl mes turėtu LIETUVOS POŽEMIO mės palydovas (kitos plane vandens.
Senatorius sakė. kad jis
TARYBA.
tos turi net po keliatą tokių
James M. Tunnell iš Dela vių seimą. Jis taipgi pareis
me iuos šerti sviestu dabar,
Mėnulio
kūnas
yra
apie
esąs
gerai susipažinęs su Paware
valstijos,
kuris
yra
“Keleivy” buvo jau rašy- palydovų). Jis sukasi aplink
o patvs tenkintis olecmargakė. kad garbė ir delegatams, baltės kraštais, o ypač su
50
kartų
mažesnis
už
mūsiš

Jungtinių Valstijų Senato kurie taip jautriai at iliepė Į
rinu? Ar nebūtų išmintin ta. kad Pabalčio valstybėse z.em? ir kartu -a zeme. Ke' ke žeme.
Užsienio Komisijos sekreto šį reikalą ir tiek daug jų at Lietuva, ir jis labai apgailes
yra
mobilizuojamas
“
Aklillau
)
a
aplink
saulę.
Apsisukgiau palikti sviestą ameii. . T. . .
, . ,. ,
rius, sveikino lietuvius už vyko. Karo pastangų rėmi tauja. kad naciai atplėšė nuo
kieččiams. o rusams nusiusi vistų Frontas.” kuris apima V
\ ieną sykį aplink
KRINTANČIOS
jųjų vieningumą ir karo rė mas ir Lietuvos laisvinimo Lietuvoj Klaipėdą. Kaunas
oleomargarino?
Lietuvą, Latviją ir Estiją.
* va 311 |
ŽVAIDŽDĖS.
mimą. Jo kalba buvo turi- klausimas, jis sakė. yra du ir visa Lietuvos žemė yra
Arba koks reikalas siųsti .Jo tikslas yra paimti tuos da? ir 43 minutes.
Mėnulio
atstumas
nuo
že-'
Šviesiomis
naktimis
dažninga ir svarbi. Jis nušvietė. svarbiausi reikalai, kurie agresijos nuteriota, išdegin
sviestą Afrikos ir Indijos kraštus į savo rankas ir neta ir žmonių teisės paneig
gvventojams. kurie pirma jo įsileisti bolševikų, kai ali- mės ne visuomet vienodas, nai galima matyt krintančių kas šiais laikais darosi na- mus čia suvedė.
tos.
nevalgydavo, ir gal visai ne- jantai sumuš Vokietiją. Tas Arčiausia jo vieta nuo mus žvaigždžių. Krinta-krinta ir mie ir užsienyje. Ji? sako,
Po trumpo? savo kalbos,
Bet lietuvių tauta ir praei
būna
už
238,857
angliškų
išnyksta
ore.
Bet
būna
atsigerai
susipažinęs
ir
su
Liesupranta jo vertės?—kiau- frontą? turis jau apie 100,P.
Dargis
paprašė
ALT
pir

ty
turėjo daug priešų, kurie
sia šita? žurnalistas.
000 ginkluotų vyrų, kurie mylių. o tolimiausia — už tikimų, kad tokia žvaigždė tuvos padėtimi ir sekąs, kas mininką A. Šimutį užimti įsiverždavo
į jos kraštą: lie
ir žemėn nukrinta. Tuomet ten darosi, ir bendrai kas
Kada Amerikos sviestu daro m iškuose karo prati- 252,715 mylių.
vietą ir vesti konferencijos tuviai visados priešus apga
Mėnulio
diametras
arba
galima
rasti
įsmigusį
dirvon
yra
daroma
dėl
Lietuvos
ir
norima maitinti visą pašau-1 mus. Jie turi ne tiktai šautudarbą.
lėdavo ir savo tėvų žemę at
lį, tai suprantama; dalvkas. vų ir kulkasvaidžių. bet ir skersmuo turi 2,160 mylių, gabalą suvirusio
... , . akmens, ge- , kitų- mažųjų
.. ... - ir didžiųjų tau.
siimdavo.
Atsiims jie ir da
kad namie jo turi pristigti, o kanuoliu ir tankų, kurie bu- Tal rel?kla- lls tun tiek sto-,lezies ir kitokių mineralųItų atsikėlimo is po agresorių
A. Šimutis kalba.
bar!
(Dideli?
plojimas.)
ypač tokiu metu. kadarai- vo atimti iš bėgančių rusų. >umo, jei pravesti tiesią lini-lpiiemaisų. Jų galima matyti bato. Ji? drąsino lietuvius,
Savo
kalboje
šinaųtis
kvie

meriai neturi pakankamai
Dabar Amerikoje leidžia- « kl?u,al Pe.r 1° vldu^ . , didesniuose miestuose gam kad nereikia nusiminti, nes
Senatorius yra Įsitikinęs,
darbo ranku ir išparduoda mas Lietuvos reikalams Biu- , Menuip visuomet turi at- tos muziejuose. Jie tenai bu- ne viena Lietuva yra pul čia dalyvius išgirsti Ameri- kad Amerikos lietuviai yra
savo karves "“juodosios rin- lėtini-- praneša, kad Lietu- kre,P«s > zem?.tą Patl sl?nĄ: pa.Pa'P;auti per pusę.,,- dai- blokšta, bet ir kitos šalys, ^c-? Lietuvių Tarybos balsą. laisvės mylėtojai ii- gerai už
kos” spekuliantams.
vole esanti o,«id,riwi ir k?
?al,ma Pa*tebeti iiai nušlifuoti. Tai nėra is- kaip Francuziją, kurios jis Jis sako, kad mus čia sukvie ją kovoja. Jis remiasi lietu
tė prislėgtas užjūrio žmonių
Vyriausioji
Išlaisvinimo iš tamsių vietų jo paviršy. tikmjų žvaigždės, bet taip esą 5 ainis. Daugelis kitų balsas. Jis aiškina, kad Lie vių pasišventimu šį karą lai
tamsios vietos, tai šešė vadinami meteoritai. Jų kil kraštų atstovų kalbėjo ir iš
mėti. Jis žinąs tatai iš l’enų‘DIDŽIAUSIAME DUO
Taryba,” kuri veikia slaptai Tos
liai nuo mėnulio kalnų.
mė nėia da tikrai išaiškinta. reiškė savo simpatijas Lie- tuvos žmonės žino apie mu sylvanijos lietuvių, kurių
NOS ARUODE” DI
'iudėijmui^šita požemtoTaMėnulio pavirsi? turi 14.- Kai kurie astronomai mano. tuvai.
sų veikimą ir tikslą. Jie žino
DŽIAUSIS BADAS.
±iE™Vvt 657,000 keturkampių mylių, jog tai yra saulės “trupiir laukia, kad Amerikos taip daug yra aktualėj kovoj
p
įvba esanti susidariusi iš vi- U'-J.“L? "n" VVliy,J iUV+JU
Konferencijos atidarymas, žvaigždėta vėliava užplevė- už laisvę.
P.
r. Kručas “Naujienose ” ri; T
elitini,, nortiK, talg! beveik ketunus kartusįniai. kūne buvo da neisaisLietuviai, kurie dirba il
juokiasi iš Brooklyno “Lai?didesnis už visą Europą.
kintu budu "išbarstyti” po; Ketvirtadienio rytą, dar suo? ant Lietuvos žemės, at ga? valandas juodose ang
lietuviai nešdama tenai laisvę (gau lies kasyklose, laivų staty
vės,” kuri 1937 metų įug- tik bolševikus,
rr: ri; - kuriu tLietu
latnMėnulio traukiamoji jėga erdvę, kuomet žemė skilo ank-tvvą valandą, lie
sus plojimas). Jis primena
yra 6 kartus mažesnė, negu
piučio 6 d. laidoje rašė:
saulės. Dabar tie “trupi-,iš įvairių Amerikos
bos įmonėse ir ginklų fabri
voje labai mažai ir tie patys žemė-. Todėl vyras, kuris nuo
” laksto po erdvę ir mes jau rinkosi prie William prezidento Roosevelto žo kuose. dirba už karo laimė
“Kviečiais šįmet Sovietuose yra nepriklausomos Lietu ant žemės sveria 180 svarų, niai
ių visai nematom. Jie nu- Penn hotelio. Vos įkėlęs ko- džius, kad Lietuva nėra žu jimą. Šita? karas yra kartu
užsėta 2.500.000 hektaru dau vos priešai.
ant mėnulio svertų tik 30 švinta tik tada, kai patenka ją į viešbučio saloną tuojau vus, o tik laikinai pavergta. ir Amerikos lietuvių karas.
giau negu pernai. Taigi sovie- Toliau Biuletenis pabrė- svarų:
jis lengvai tenai gale į žemės atmosferą ir krisda- sutikau kelioliką pažįstamų, Ir mes esame tikri, jis sako. Ir Jungtinių Valstijų valdžia
tų peršokti per stogą.
imi per orą labai įkaista nuo tai — chicagiečiai. detroi-‘ kad musų vėliava laisvai stovi lietuvių pusėje.
Vaizdas iš Italijos Invazijos
Kai juroj pakįla vanduo, j trinimori. Mažesni ju sutirp- tiečiai. newyorkiečiai ir kiti. plevėsuos Vilniuje ant kal Prie užbaigos senatorius
tai čia veikia mėnulio trau- sta ir išgaruoja žemės nepa- Klausiu vieną, kitą, ar “štur- nelio. (Gausus, atkartoja pareiškė dar stipresniu tonu,
kiamoji jėga. Tame juro? šo- ,sieke, o didesni kartais pa- mas” da neprasidėjo? Ga mas plojimas.)
kara? turi buti laimėtas,
Plojimui aprimus, pirmi kad
nė. kuris vra atkreiptas į mė- siekia žemę.
vau atsakymą, kad jokio
kad
priešas
turi pariduoti be
nulį, visuomet būna vandens į ------------ --------- --------------- “šturmo” nebusią. Iš anksto
ninkas pareiškia, kad į šią sąlygų. Jis baigė savo kalbą
kalnas.
MUSSOLINIO ŽENTAS
esanti padaryta sutartis ne konferenciją susirinko visų žodžiais, kad demokratija
Žiūrėdami nuo žemės,;
AREŠTUOTAS.
peštynes kelti, bet spėkas pažiūrų lietuviai, kurie tiki
nusistačiuri įsteigti nau
mes matome mėnulį įvaiRelno žiniomis Turinoįjungti. Gerai, sakau, vyriška i Lietuvos prisikėlimą, o Lie vra
ja pasaulyje tvarką, kurioje
nuošė pavidaluose; syk, jis laikrašti4 <<La Stampa„ pra. sutartis,
tuvos prisikėlimas, kaip pir visiems švies laisvė? šviesa.
įrodei kaip piautmas. kitą ne§a Ra(J grafas Galeazzo
William Penn hotelio sve- ma buvo didingas ir afek>yki kaip duonos kepalas ai- Ciano Mussolinio žentas irįtainė randasi ant 17-to aukš- tingas, taip ir vėl bus. (Plo Konferencija jį pagerbė
atsistojimu ir gausiais aplo
ba apskritas kaip kamuolys. buvę? Italijos už«ienio rei-i to. tai ten ir važiuojame. jimas.)
dismentais.
O kartai- visai jo nesimato kalu ministeris> pereįtą g*. Dvylika liftų—keltuvų tik
Pabaigęs trumpą kalbą,
Pirmininkas Šimutis, pa
Visa tai pareina nuo to, kad vaitę buvo sučiuptas Šveica- ūžia aukštyn ir žemyn. Va- irmininkas paskyrė kelias
pats mėnulis yra tamsus ir m jos pasieny ir areštuotas. žiuok kuriuo tik nori. Vieną omisijas konferencijo? dar dėkoję? senatoriui už jo kal
mes jį matom tik tada, kada
keltuvą operuoja lietuvaitė. bams — mandatų, rezoliuci bą, padarė pataisymą, kad
Amerikos lietuviai yra pasi
jis yra apšviestas saulės. O NUOSTOLINGAS GAIS
jų, nominacijų ir kitas.
kadangi iis nuolatos maino RAS GELŽKELIO DIRB Pasiekęs septynioliktą auk J. V. senatorius James J. ryžę išpirkti karo bonų ne
štą, radau jau geroką buri
:už nenkis, bet už dešimtį mi
savo vietą, tai nevisuomet
TUVĖSE.
Davi* kalba.
lietuvių.
Viri
šnekasi,
svars
lijonų dolerių.
jo apšviestas šonas mums
Senatorius Davis (iš Pa.)
Konferencija gavo labai
visas yra matomas. Nuo to Bellefontaili. Ohio.—New to, teiraujasi vieni pas kitus.
York
Central
geležinkelio
kas
jusrų
kolonijoje
girdėtis,
gražiai
pasveikino
šį
lietu

daug
sveikinimų ir $6,127.00
pareina jo įvairios fazės. O
dirbtuvėse
pereitą
subatą
kiek
iš
jo?
delegatų,
ir
tt.
vių seimą ir pasakė atatin auku.
kai ii? įneina tarp žemės ir
r
Štai vienas Italijos invazijos vaizdų: nustatyta britų ka
čia
kilo
didelis
gaisras,
pri

Didžiosios
salės
durys
buvo
kamą kalbą. Suglaudus, jos
Dr. D. Pilk*.
saulės, tai mes nematom jo
nuolė liuobia fašistus ugnimi ir plienu.
(Bus
daugiau)
darę$5,000,000
nuostolių.
jau
atdaros
ir
muzikantai
turiny?
toks:
, visai, nes tuomet į mus būna
•n.
Kai
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—Jeigu motina nedirba,
lš kriaučių susirinkimo. Ko sąjungininkai turės didelių
tai
kur
ji
gauna
pinigų?
munistai pasitarnavo
nuostolių, ar Stalinas tuo
Chicagos Bridgeporte ran-, —Nuo tėvo.
•
• ’
Hitleriui.
pasinaudodama: ims grobti
dasi “šv.” Jurgio lietuvni
—
Ar
tėvas
dirba?
bažnyčia ir tokiu pat vardu
Rugpiučio 25 d. buvo valstybes ir didins savo im
—
Dirba.
r',,.
mokykla, į kurią katalikai
kriaučių 54 skyriaus mėnesi periją? Toks jo elgesys iš
—
Ar
judu
dirbate?
lietuviai siunčia savo vaikus
nis susirinkimas. Posėdį ati šauktų sąjungininkuose ne
—
Ne.
mokintis. Jie neleidžia savo, —Reiškia, jų? visi gyve
darė ir vedė vice pirminin santaiką ir galų gale Ašis
vaikų į viešas (liaudies) mo nate iš tėvo uždirbtų pinigų.
kas J. Stankevičius. Prane galėtų laimėti.
kyklas, nes kunigai yra įkal
šimai iš unijos įstaigų iš Ar mes vienaip kalbėtu
taip?
bėję tėvams, kad viešoje ArVaikai
klausyti ir priimti.
me. ar kitaip, bet Atlanto
nuleidę galvas ty
mokyklose jų vaikai ištvirks. li.
Perskaitytas nuo Ameri Čarteri? nėra dar sulaužy
taps nenaudėliais ir tt. Tik Teisėjas sako: “Aš duodu
kos Lietuvių Tarybos laiš tas. Gi Atlanto Čarteri? ga
tai katalikiškose mokyklose jums trisdešimts dienų susi
kas, kuriuo kvietė musų lo rantuoja pavergtoms tau
vaika? gali išmokti doros rasti darbą. Jeigu per tą lai
kalų išrinkti delegatus į toms teisę valdytis savystoir pataikyt į dangų.
Pittsburghe šaukiamą lietu viai. Jeigu taip. tai lietuvių
daibo nesusirasite, tada
Bet ar ištikrujų katalikių ką
vių
konfeienciją. Laiškas uždavinys, ypatingai čia Aduo-iu jums labai gerą
mokyklos išmokina jaunuo aš
priimtas.
merikoje, yra rūpintis Lietu
darbą,
—
akmenų
skaldyti.
”
lius doros? Ar padaro jos sa “O tau, tėvai, patariu pa
Kalbant apie delegatų vos ateitimi, o ne atsidėti
vo auklėtinius doresniais ir imti
siuntimą,
kilo karštos disku ant Rusijos, kuri tyko pasi
nuo savo moteries atsi
prakilnesniais jaunuoliais, skyrimą.
sijos.
Komunistai
atėjo į su grobti daugiau žemių. Ko
Duok
jai
du
tūks

kiniais galėtų didžiuotis tė tančiu doleriu, o visa: kita?
sirinkimą organizuoti, ir kas munistų akcija prieš mažų
vai ir kaimynai?
tik kalbėjo nurodinėdamas, jų tautų apsisprendimo teilai pasilieka tau.”
Nor; šis aprašymas suvė turtas
kad Lietuva šiandien kenčia ®ę pasitarnauja Hitleriui.
paėmė persiskyri
luotas. bet vistiek turi reikš mąVyras
priespaudą po Hitlerio jun Tokio pat nusistatymo yra
pagal teisėjo patarimą ir
mę. Dalykas dėjosi metai patvarkymą,
gu, kad jai reikalinga pagal ir smetenininkai. Prieš Pitts
tam atgal. Anksčiau nera Vaikai turi jieškoti darbo.
ba ir kad kaip tik dėl to yra burgho konferenciją susi
šiau dėl to, kad laukiau, ką Jiedu tokio juodo darbo nešaukiama Ameriko? Lietu vienijo dvi ekstrimistų gru
pasakys apie ši Įvyki kun. dirb?, koki dirba tėvą3. Juk
viu Konferencija, komunis pės lietuvių tarpe.
Pruncki?: ar jis išleis spe jiedu nėra taip “dumi,”
tai darė kalbantiems ab
Lietuviai turėtų tuo susi
cialę “Diaugo” laidą, nuro kaip iu tėvas. Prie to, jie
strukera® ir siūlė Stalino domėti ir iš savo organizaci
dant kokią naudą tėvams “didelio mokslo” vyrai. Juk
“globą” Lietuvai.
jų vyti juos lauk, kaip tau
ši nuotrauka parodo bombas sprogstant Romos geležkelio stoty, kuomet 500 Amerikos
ir visuomenei duoda miniš- baigė
Toks triukšmas tęsėsi ko tos išdavikus. Jiems pavyko
jurginę mokyklą su
bombanešių andai bombardavo tą fašistų lizdą.
kų “išmokslinti” lietuvių visokiais
kią
valandą laiko. Komunis kr iaučiuose pravesti judopatepimais, rožan
vaikai.
čiais ir škaplieriai-. Išmoko pavyzdingų katalikų kuni-( bent yra kas pasiskaityti.” je. Prašė iš šių pareigų pa tai šaukė visokiais balsais, šystę, nes didžiuma demo
kad ateis raudonoji armija kratiško nusistatymo kriau
Eikime prie nuotikių.
poterius, maldas, prisaky gai turi mažai naudos, nes
Kad geri katalikai geriau liuosuoti. bet apsiėmė rašti ir “paliuosuos” Lietuvą, o čių nemanė, kad komunistai
Darbštus, teisingas ir ge mus. Juk aukštesnio mokslo jie yia apsišvietę, kun. Prun- įvertintų mano raštą, pa ninko pagelbininku.
dabar jokių konferencijų iš pasalų rengiasi užpulti su
ras katalikas, paprastas dar nėra, kaip katalikų poteriai. ckio nelabai paiso.
siunčiau į “Keleivi.”
Iždininkas J. Spurga pa nereikia ir delegatų siųsti sirinkimą ir atmerii Lietu
bininkas, dirbo stockyarTiedu mandruoliai pradė
Pas tokius katalikus rasi
Reikia žinoti, kad dau teikė platų raportą, perskai
vos reikalą. Jie to atsiekė.
duose virš trisdešimts metų jo vogti automobiliu:'. Pasi “Keleivį.” todėl jie nėra ak giau jurgine? parapijom] tė visas gauta; aukas iš or nereikia.
Kadangi komunistai buvo Bet tai parodo, kaip jiems
laiko. Apsivedė ir užaugino darys, mat, lengvą gyveni li Romos trusto agentų pa skaito “Keleivi,” negu ganizacijų ir nuo pavienių iškalno
pasiruošę ir atėjo su rupi Lietuvos ateitis, kaip
du sunu. kurie baigė “moks mą. Juk jiedu nėra taip stumdėliai.
“Draugą.”
asmenų. Nuo Dariaus Girė mobilizavę visą savo vais jiem; rupi Lietuvos žmonių
lą” jurginėj mokykloje.
Šį įaštą reikėjo pasiųsti į
“Keleivis” eina per rankų no Paminklui Statyti Fondo kų, tai jie paėmė viršų. Kad kančios po svetimųjų prie
“dumi,” kaip juodviejų tė
Vienas jų buvo 25 metų vas. Jis jurginių “klasių” ne “Draugą.” Bet patys katali rankas iki visai suplyšta. O įsikūrimo, iki šiol įplaukė siųsti
delegatus į Pittsbur spauda. Jeigu tas nesužadins
amžiaus, šešių pėdų aukščio lankė. I mėnesį laiko vagi kai sako: “Neklausyk, ką “Diaugc” neskaito, nors aukų $2,133.78.
gho Lietuvių Konferenciją lietuvio sielos, nepakels jo
ir svėi ė 200 svarų. Antras liai tapo sugauti. Pasekmė?: ‘Draugas’ rašo. Ot, ‘Kelei-i kun. Piuncki? siunčia už dy J. Spurga prašė paliuo- balsavo 60 balsų, o nesiųsti iš miego ateiti į susirinkimą
buvo mažesnis, dvidešimts vylesnysis sunus gavo pen vis’ kad tašo, tai parašo, tai’ ką.
Laisvamanis. .reti ii nuo iždininko parei balsavo 65 balsai.
ir neduoti judams iskarijotrijų metu amžiaus. Juodu ki? metu? kalėjimo; jaunesgų, bet delegatams papraKada komunistai laimėjo tam tyčiotis iš Lietuvos žmonebuvo dirbę nei jokio dar ■nic-----Hn ir rm«p motai
Iinrinnc./2ir£nn Pnminblui
šįrx.
vėl
apsiėmė.
tai aš
penkių baiSų uSugisSą, veli niu lfančin įr ažarn
1
bo. Gyveno iš tėvo uždarbio.
Finansų sekr. adv. Stepo jie šoko ir trypė iš džiaugs nežinau, kokie me; lietuviai
Konferencijos Nutarimai.
Tėvas per tiek metų dirb Duktė liepė tėvui galvą
nas Briedis pasisakė dirbęs mo kokią dešimtį minutų. butume.
damas susitaupė pinigų ir
kiek jam aplinkybė: leido,
nusikirsti.
Pabusk, lietuvi, ir nesi
Brooklyn, N. Y.
kėjo ištobulinti aukų rinki ir norį? kad io darbo vaisiai At:odė, kad tie žmonės lai duok smetonininkų ir komu
nusipirko dvi stubas. Stubos
mėjo “didžiausį” daiktą. O
(Dabaitinis nuotikis)
išmokėtos, skolų nėra, gauna
Šių metų birželio 6 d. mo būdą. pagaminti kvitas butų Įamžinti, kad atmintų jeigu jie butų pas Staliną, nistų šaldroms tave pardavi
Duktė taipgi yra jurgine® Brooklyne. Amerikos Pilie ir lapus, kurių pagalba buvo musų karta, jog Brooklyne
žmogus neblogą algą dai be
už tokį šalies išdavimą nėti svetimiesiems, šiandien
ir gauna iš dviejų namų ren mokyklc-- auklėtinė. Baisiai čių Kliubo patalpose, įvyko galima pradėti rinkti pini gyveno tikri lietuviai. “Su tai
butų visi prie sienos sustaty pasaulis kovoja už laisvę,
dos $140 i mėnesi. Reiškia, mokinta ir žino ką ji daro. vietos ir apylinkės draugijų gus. Tuoj kreiptasi į visuo tinku ®u iždininko perskai ti
ir sušaudyti. Bet čia laisva už demokratiją, o ne už dik
gyvenk ir norėk.
Jos tėvas turėjo operaci konferencija Dariau-'-Girė menę ir draugijas atsišauki tyta. pinigų apyskaita,” už-j Amer ika, svetimos valstybės tatorių apetitus, kad api
Vieną dieną tėvas sušilęs, ją. Parėjo iš ligoninės, da no paminklui statyti reika mais per spaudą ir radiją. baigė kalbėtojas.
plėšti mažam- tautas. Bu
Nurodytas tikslas ir papra Iždo globėja; Jurgis Kar reikalas, ir komunistai gali dėk kiek gali ir kiek pajėgų
pailsęs parėjo iš darbo. Pa nesugijęs, tačiau motina ir lais.
savo
išdavikišku
darbu
prašė savo moteries parnešti duktė varo tėvą dirbti, nes
turi. nes tavo broliai ir sese
Mandatų komisija prane šyta aukų. Pasklei-tos au pus ir vice pirm. Walter džiaugtis.
alaus. Moterį; piktai atsakė jiedvi neturinčios iš ko gy šė, jog konferencijoje daly koms rinkti blankos davė Shabunas vra mirę — lai; Lietuva kenčia priespau rys Lietuvoje laukia ištiesę
nenešianti jokio alaus. Jeigu venti. Jom? reikia nueiti ant vau ja šios draugijos. Iš nemaža pajamų. Aukos pra jie iriisi amžinai.
dą po nacių batu. Sovietų rankas. Remk Amerikoj de
nori, sako. parsinešk pats. “show,” reikia naujų dresių Brooklyno: Lietuvių Pilie dėjo plaukti nuo 1940 m.
Iždo globėjas J. Kairys I arini io? toli nuo Lietuvos. mokratinių lietuvių nusitei
6 d., ir plaukia iki savo pranešime pažymėjo,;
Vyras nuėjo ir parsinešė už ir tt.
čių Kliubas; Lietuvių Atle sausio
Ar vieni rusai sumuš vokie kimą, o ne diktatorius.
dešimtuką alaus. Moteris
Duktė ir motina nuvarė tų Kliubas; Švento Jurgio šiol. Jau paskelbti dvide- jog fondo pinigai yra tvar-, čius be antro fronto, tai dar
Vyt. Katilių*.
pagriebus alų supylė į toile- tėvą į skiepą gyventi. Ne Draugystė: Lietuvių Amal- šimts-trys aukų paskelbimai, koje, “ir dirbu kiek galėda yra didelis klausimas. O jei
tą. Tada, žinoma, vyras api duoda nieko valgyti. Jeigu gameitų Siuvėjų Skyrius 54: kurie tilpo Įvairiuose laik mas. kad greičiau pasiekus gu antras frontą- bus ir jeigu Skaitytojų Balsai.
barė moterį. Sako: “Ar jau neini dirbti, tai ir valgyti ne Neprigulminga? Liet. Amer. raščiuose. Aukų gauta iš tikslo.”
aš nei tiek neužsitamavau, reikia, sako motina ir duktė. Piliečių Kliubas; Tautinin draugijų, kuopų ir pavienių.
Komiteto raportai priimti i
Yrt tik dvi lauktinos dienos.
svarstyta®
ir
paliktas
atviru
Gauta
giaži
suma
aukų
ir
iš
kad negaliu iš darbo parėjęs
visų
delegatų
vienbalsiai.
Gerbiamieji! Siunčiu Mai
Tėvas dukteriai sako: kų Kliubas: Lietuvių Legi kitų Ameriko? lietuvių kolo
alaus stiklą išsigerti”?
Po trumpų diskusijų, nu klausimu valdybos nuožiū klui
jono Dariaus Girėno Postas
ir Tėvui $3.00 ant kelio
“
Vaikeli,
aš
da
negaliu
dirb

rai.
*
į,. •
n iiu.
Moteri* tbcfį suriko: “Vai
taria
išrinkt
komitetą
iš.8
na

1-ma;
Lietuvių
Socialistų
Komitetas ®uruošė eilę rių i’ prie šio komiteto dy Atšauktas tarimas iš lap nė?, tėgul jiedu ir toliau mus
kai! Duokite į kailį tam r... ti. Matai, da nepasveikę?. Sąjungos 19 kuopa: Moterų
Kas
dabar
man
belieka
da

kričio 2 d., 1941 m. įvyku lanko. Me? visai nemanom
Ko ji; nuo manęs nori.”
Kliubas; SLA 242 kuopa; oramogu. iš kurių paminklo rinki: dar šešius narius, ku sios konferencijos, kur buvo su jais skirtis.
ryti?
Neduodate
man
val

liko nemaža pelno. rie su komitetu bendrai
Vaikai sumušė tėvą ir pa
Lietuvių Darbininku Susi Fondui
gyti,
nei
stuboje
buti...
”
nutarta nestatyti paminklo Aš, Ona Sangailienė, lau
Paminklui
statyti vieta dirbs.
šaukė policiją. Apskundė
vienijimo 1-ma ir 26 kuopos.
Duktė
sako
:
“
Ar
žinai
ką,
numatoma Lituanica Aikš Į komitetą išrinkti šie na iki nebus sukelta ižde $10,- kiu tik dviejų dienų sąvaitėpolicijai, kad tėvas užpuolė
Iš Maspeth, N. Y.: Lietu tėj, Union avė. ir Stagg st. riai :
000. Dabar ši? klausimas pa je—ketvergo ir pėtnyčios,
motiną. “Ir kadangi jis nesi pa, nueik ant tiekių, padėk
ketverge ateina “Kelei
liovė ją mušęs, tai jie apmu galvą ant relių, lai treinas vių Piliečių Kliubas: šv. kertėj. Brooklyne.
Pirm. Jonas Šaltis, vice liktas komiteto nuožiūrai. nes
vis.
”
o pėtnyčioje vyras pa
tau
galvą
nukerta.
Tada
už

Vincento
Lietuviška
Drau

Paminklo modelio, be pir pirm. J. J. Sherry (ŠertvieIždininko J. Spurgos už
šė tėvą.”
reina
su alga, o kartais abu
gystė ; Lietuvių Ukėsų Asso- mųjų pagamintų, naujo ne tis), užrašų sekr. VI. Pivo statas paliktas kaip buvo:
Motinos ir vaikų planas sibaigs visos tavo bėdos.”
turime. Nenustačius tikros riūnas, sekr. pagelb. A. Gu $500. Sekamą konferenciją du pareina pėtnyčioj, tada
buvo. sumušti tėvą ir pa Tokių pavyzdžių galiu ciacija.
Iš
Cliffside,
N.
J.:
Šv.
paminklui vietos, sunku, ir doms. ižd. Jonas Spurga, sušaukti pavesta komitetui, turiu du džiaugsmu tą pačią
traukti į teismą, apšaukti be privesti daug iš jurginės mo
Bet ketverge būna
pročiu ir atiduoti į bepročių kyklos auklėtinių. Daug yra Franciškaus Draugystė ir beveik negalima, tą projek fin. sekr. adv. Steponas Į kuomet jis numatys reikalo. dieną.
pikta,
jeigu
Maikis su Tėvu
Piliečių tą išvystyti. Kadangi komi Briedis. Iždo globėjai. Juo ) Aukų per šia konferenci
namą. Tada motina su vai tėvų. kuriuos vaikai ir moti Neprigulmingas
tete kilo mintis, kad Dariaus zas Kairys ir Juozas Ambra ją pribuvo iš organizacijų ir pavėluoja. Taigi siunčiam
kais turės išmokėtus namus, na laiko už pastumdėlius. Kliubas.
Iš East White Plains, N. Girėno paminklui butų iš zaitis.
nuo pavienių asmenų $50.50. 3 dolerius, nevėluok. (Už $3
gale? gerai gyventi ir balia- Neduoda savo tėvams buti
jiedu lankysis metus ir 10
reikšta pagarba kartu ir lie
Komiteto bendradarbiai; Aukavusių vardai jau tilpo savaičių.—Red.)
voti. Nes “durnas” tėvas ne stuboje. jie turi skiepe mie Y.: SLA 309 kuopa.
Viso—18 draugijų su 50 tuviam? kariams, kovojam išrinkti šie nariai: V. Bra spaudoi.
duoda vaikams pinigų ba- goti ir valgyti liekanas, ku
delegatų.
tiems ir žūstantiems šiame zaiti?. A. Balčiūnas, P. Ky Konferencijo? prezidiu Su geriausiais “Keleivio”
liavoti.
rios atlieka nuo stalo.
štabui linkėjimais?,
Dariaus - Girėno Fondo kare už žmonijos teises ir liu®. M. Stakova®, Ch. Bra-į mas:
Byla atsidūrė teisme. Iš Tačiau kun. Prunckis, ku
Alex ir Ona Sangailai,
.forai Šaltis, pirm.,
klausinėję? liudytojus, kai ris lando oo stubas ir jieško komiteto pirm. J. šaltis ati laisvę, tai ši klausimą tenka cker ir G. Marčiukienė.
Harrison. N. J.
Antana-- Gudoniv, sekr.
mynus ir dirbtuvės užvaiz kurie gyvena civiliu šliubu, darė posėdį ir pareiškė: šį svarstyti šiai komisijai.
Nutarimai: Paminklui sta
dą. kurie paliudijo, kad ap įkalbinėja tokiems žmo met sukanka dešimts metų
Fondui auginti reikia tyti vietos klausimu kalbėjo
Susilaukė jau 80 metų, bet
kaltintasis žmogus yra nor nėms. kad civilis šliubas nuo skridimo ir žuvinio mu daug paramos iš visuomenės visa eilė delegatų, ir visi
WORCESTER. MASS.
neri skaityt “Keleivį.”
malus. teisingas ir doras esąs netikęs. Niekina ir že su didvyrių lakūnų — Da ir iš visų lietuviškų laikraš reiškė nepasitenkinimo Litužmogus, teisėjas ėmė klausi mina šios šalies įstatymus, riaus’-Girėno.
čių, iš vietinių radijo vedė- anico; aikšte, bet neturint
Gerbiamieji draugai! AJų
drąsų
žygį
visi
atstovai
nėti vaikus:
tinka.me?nėvietos
negali

‘ ių, iš draugijų ir jų atstovų.
kurie stovi aukščiau už baž
čiu kad pranešėt, jog mano
pagerbė atsistojimu vienai Ir jie teikia tokią paramą vi ma apleisti ir šios; tad pa
—Kas jum; duoda valgy nyčios autoritetą.
prenumerata jau pasibaigus.
ti?
są laiką. Komitetą-- visiems likta komiteto nuožiūrai tei
Bet kodėl kun. Prunckis minutei.
Mat. aš jau nebejauna, tai
Pasiūlyta
išrinkti
pirmi

—Motina.
rautis
gražesnės
vietos.
ir už viską kartu reiškia nuo
VIETA MALONI IR ŠILTA
užmirštu. Aš turiu jau 80
neparašo “Drauge” apie jur
Paminklo projektui parū Visokių Gėrimų, Alaus. metų su viršum, bet vis no •
Kas jums duoda drapa ginės mokyklų vaikų dar ninką konferencijai vesti širdžiausią padėkos žodį ir
nas?
bą? Kodėl nepasako, kaip užgyrė tą patį J. Šaltį. • laukia visų visokeriopos pa- pinti buvo išrinkta komisija, gardžiai pagamintų Vai- riu skaityt “Keleivį.” Siun
—Motina.
bet dabar ji atšaukta ir šis
čiu $3.00, prailginkit mano
jie elgiasi su savo tėvais?
Pirmininko raportą; buvo galbo- ir ateity.
gių ir Užkandžių.
—Kas Jums duoda pini Tiesa, ne visi jurginės toks: šis Fondas įkurtas
Užrašų sekretorius A. Gu reikalas pavestas bendram
prenumeratą, tegul Maikio
Čia gaunama rr “KELEIVIS"
komitetui.
doms
pareiškė,
jog
dirbęs
tėvas
ir toliau pas mane ke
auklėtiniai
tokie
blogi,
ko

Brooklyno
Lietuvių
Ameri

gų?
pavieniais numeriais,
—Motina.
Sumanymas
pagerbti
šio
kius nurodžiau. Yra ir gerų, kos Piliečių Kliubo iniciaty šiame komitete nuoširdžiai.
liauja. Su pagarba.
STREET
—Ar motina dirba?
Paulina Krikičiunas,
:bet toliaus negalįs dirbti, karo lietuvius karius kartu 90 MILLBURY
dorų, pavyzdingai gyvenan va 1939 metais.
WORCESTER, MASS.
—Ne.
Baltimore, Md.
čių katalikų. Tačiau iš tų
Pradžia buvo sunki. Rei nes gyvenu kitoje valstijo su Dariaus Girėno paminklu,
Jurginis auklėtinių dora.

CHESTNEY’S
CANTEEN

t
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—Bet aš skaičiau laikraš tai buvo.
čiuose, kad
Pittsburgho
—O kas yra rezoliucijos,
konferencija priėmė daug tėve, jeigu ne nutarimai?
rezoliucijų įvairiais klausi —Nežinau, Maike.
mais.
—Tėvas nieko nežinai ir
—Šiur, Maike. rezoliucijų! nežinosi.

Didieji Išradimai, Kas Juos Išrado ir Kada

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS
(Tęsinys)

Rugsėjo 8 d., 1943 m.

PARAŠĖ N. RUBAKINAS
LAISVAI VERTĖ S. B.

' kam jie yra turtai, bet man—jie patys šiau-

Perkūnsargį išrado ame-J Bevielį telegrafą, italas
rikietis Franklinas, 1752 m. Marconi, 1896 m.
Garlaivį, amerikietis FulKulkasvaidį, amerikietis ji l^eką atnešta.
j sias iš žmogaus, akliems suteikdavęs reg ė
Tada Mahometas pasilenkęs ir pradėjęs ~
h. ne« mirusius prikeldavęs. Karta
Gatling, 1861 m.
tonas, 1793 m.
kazinką
smėlyje
braižyti,
o
paskui
pakėlęs
K
pdonijus
Ryme laidotuves eiGaru varomą mašiną, an Celuloidą, amerikietis Hyglas \Yatt, 1765 metais.
att, 1870 metais.
' AChababai, tu čia atnešei savo dūkNew-I
Plūgą, amerikietis New-| Telefoną, amerikietis Bell,
bold. 1779 metais.
t jgyg m.
Garvežį, amerikietis WhitGrafofoną arba kalbama
temore. 179 < m.
ją mašiną, amerikietis EdiIt žinok, kad Dievas yra visagalis.
; ji.
kartą Apolonijus sustabdęs marą.
Šienui piauti mašiną, ame- sonas. 1877 m
Ir
senasis
Chababas
nuėjęs
į
savo
palajį
s
ta
jp
pat sulaikęs žemės drebejimą. Selikietis Manning, 1931 meElektrišką lempą, ameripinę, o iš jos veikliais žingsniais įsejUM is- novgg knygose yra sakoma, kad Apolonitais- .
kietis Edisonas, 1878 m.
skėstomis
jo duktė, nebe nebile. jus pianašavęs ir visuomet teisingai. Jis
_
Gazolinu varomą automo- nebe akla, rankomis
nebe kurčia ir nebe luoša. Sako galėjęs ateitį pasakyti. Jam buvę aišku,
(art\\ right, l<8o metais.
biliaus motorą, amerikietis
padav
imas.
pranašas Mahometas ją iskas darosi aplinkui. Pavyzdžiui, buSiuvamąją mašiną. fran-'Selden, 1879 m.
~
_
.v
vę- toks atsitikimas: Ryme užmušė impecuzas Thimmonier, 1830 m..
Linotipą arba raidėms
Paskum
žmonės
pareikalavę
is
-lahoratorių Domicijaną. Tuo metu Apolonijus
o amerikietis Ho\ve 1846 m. statyti mašiną, amerikietis
meto,
kad
jis
padarytų
sitokj
stebuklą,
buvęs
toli nuo Rymo. Ir tada jis savo draujiagerino.
Mergenthaler, 1885 m.
kad
vidurdienį
uždengtų
dangų
nežemiška
g
a
ms
papasakojęs, ka« tuo metu darėsi
Revolverį, ameriki e t is Judomus paveikslus, ame- tamsybė, ir menui} priverstų nusileisti ir Colt, 1835 metais.
likietis Edisonas. 1893 m.
sustoti ant Kaabos šventyklos (Mekoj)
Telegrafą, amerik i e t is
Submariną arba povan
Morse, 1835 metais.
deninį laivą, amerikietis
Degtukus išrado ameri- Lake.
kietis Phillips. 1836 m.
• Aeroplaną, amerikiečiai
„ f i,- Oave per sapną ir per regėjimus. Apoloni
Kietąją (vulkanizuotają» Orville ir Wilbur YVright,' ja apėjęs septynis kartus apie šventyklą u jus nuojat draugaudavęs su jais: ji? žinojęs
gumą. amerikietis Charles 1903 metais.
zeniai nusilenkęs Mahometui: ir jis kepęs,mintis. Bet nebuvęs dievas, tiktai
Goodyear, 1839 m.
Radio tūbas, amerikietis mėnuliui įneiti į dešinę jo apsiausto ranko- įo mokiniai ir tikintieji vadino Ji dievo
Rotacinę spausdinamają de Fore^t, 1907 m.
vę ir išeiti pro kainają. Menulis taip ir pa- į žmogumi
—Tegul bus pagarbintas. visgi pradėsim žmoniškai, mašiną, amerikietis Robeit
Hydroplaną arba lėktuvą daręs ir paskum vėl grįžęs ant dangaus.
Rodėl D ui vadino? Todėl, kad iš tikMaike!...
su poteriais. Ale kur tau! Hoe, 1840 metais.
kuris gali ant vandens nu Taip kalba mahometonų padavimas, ir po luj ~ ^uvo žmogus geros širdies ir nuo—Labas vakaras, tėve. Iš- Ne poterius kunigas kalbė Elektrikinį lokomotivą, tūpti, amerikietis Glenn H. to daugelis žmonių įtikėjo pranašu. .
jtabiai tvres sielos. Jis daugiausia rūpinosi
jo, ale prakalbą apie Lietu amerikietis Yail, 1851 m.
Curtss, 1911 metais.
rodai nuvargęs.
Bet buvo dar daugiau žmonių, kurie vi- išmokyti žmonej gražiai ir teisingai gyven
vą sakė. Nei vardan Dievo
—Jes. vaike, į Picburką Tėvo, nei Amen!... Vot, sa Elevatorių arba keltuvą,
tai netikėjo. Ir mahometonai sakydavo žy- ti. Jis mokė mylėti artimą ir daryti jam geilgas kelias, tai nusimuči- kau, pne ko dagyvenom! amerikietis E. G. Ottis, 1857 SUOMIŲ PARTIJOS REI dams ir krikščionims, netikintiems, jog;}a. Jis ragino žmones padėti vienas kitam.
KALAUJA TAIKOS.
metais.
nau.
Mahometas—pranašas: “Juk saulė sustojo Jis visuomet buvo lydimas mokinių il
Kunigai susidėjo su šliuptar- Fotografiją, franeuzai Da
—Tai visgi buvai Pitts niais ir sarmatijasi poterius
Suomijos valdžia leido gi Įsakymu Jėzaus Navino. Kodėl gi įsaky-' vaikščiojo,iš miesto i miestą skelbdamas
guerre ir Niepce, 1839 m.
burghe !
viešai paskelbti prezidentui mu Mahometo nevaikščioti mėnuliui ir ne- savo mokslą. Dėl to jis buvo persekiojakalbėti.
—O ką darysi nebuvęs,
Cementą, anglas I. C. Ryti Įteiktą politiniu partijų ilysti i jo rankovę- Dievui yra lygiai galima mas.
.—Taip ir reikia, tėve. Po Johnson, 1845 m.
Maike. Ne aš vienas buvau.
peticiją, kurioj reikalauja tiek tas. tiek tas!’’
. _
Kaip -paprastai esti, Apolonijuj turėjo
Svieto buvo galybė. Į Šilu teriams vieta bažnyčioj, kur
ma
baigti
karą
ir
daryti
atMahometas
padarė
daug
įvairių
stebukpriešų,
ir jie pranešė apie jį Rymo imperaTypevvriterį arba rašoma
voj atlaidus per Ražancavą susirenka visi tikintieji, bet ją mašinėlę, amerikietis skirą taiką, nes Suomija sa-; lų. Jis priversdavo nebilius kalbėti, kurčius toriui. Imperatorius pašaukė jį į savo teisne tokiame suvažiavime, kur Sholes. 1873 metais.
tiek nesuvažiuodavo.
vo žemes iš bolševikų atsi- girdėti, aklus regėti. Paliegėliai jam vaiks- j mą. Jo draugai jam patarė neiti, nes ten jo
—0 kiek kelionė kaina dalyvauja visokių pažiūrų Anilinio dažus, anglas W. ėmė ir toliau tęsti karo stovi; čiodavo, mirusieji prisikeldavo. žodžiu. Jaukė mirtis. Bet Apolonijuj; vis tiek nuėjo
žmonės.
vo?
Mahometas darė tuos pat stebuklus, kaip ir į imperatoriaus teismą, neteisingą ir negaiH. Perkin, 1856 m.
jai nėra jokio reikalo.
—Man, vaike, nieko ne-, —Ai don kėr. Maike,
persų
z.aratustra, indų Buda. kiniečių Kon- iestingą. Imperatorius neišdrįso ApoioniDinamitą, švedas Nobelis,
kaštavo. Matai, su manim' kaip tau išrodo, bet man tas 1867 metais,
SUSTOJO “FRANKFUR fucijus.
fuciius.
• n r
; jau j- pasmerkti miriop. Apolonijus iš teis
ant burdo gyvena vienas nepatiko. Visai netaip. kaip CentrifUgą grietinei nuo
TER ZEITUNG.’’
mo salės nematomu budu atsirado už kelių
Didysis senovės stebukladarys,
Bimbos parapijonas, ką dir musų Šeeslyvos Smert.es Su- icno skjrtĮ £edas D ,
dešimtų mylių savo draugų tarpe. Jo drau
“Frankfurter Zeitung’ bu
Tijano Apolonijus.
ba ant strytkarių, ale namo saldes mitingas. Mes ant sa- ęa]
gai taip buvo nustebinti, jog nenorėjo tuo
vo vienas rimčiausių laikvisados pareina pėkščias. v o mitingo galim v isokiu?
Tokių pat stebukladarių buvo ir visuose tikėti. Tada Apolonijus leides jiem-- paliesRavona arba dirbtini šil- įaščių ne tiktai Vokietijoj.;
Rad neduot kapitalistams ni sumanymus duoti, galim pa- k įn fas j
h Svvan, bet ir visoi Europoj. Jis ėjo į kituose kraštuose. Visuomet ir visur buvo ti ii ir taip įtikinęs juos, kad jis nėra koks
kelį uždirbt. Taigi aš pamis- sikntikuoti
ir yra šitaip: kur tik yra žmonių, ’kurie vaiduoklis.
ir
durniais
viens
inoo
_
r
,
..
.
•
•
,
looo
m.
90
metų.
bet
dabar
turėjo
j
Jinau, kad ir aš galiu taip kita išvadinti, ir visi būna
paraką, francu- sustoti. Paskutinį- io nume stebuklais tiki, tenai atsitinka ir stebuklų. Daug metu jis mokė apie teisingumą, sie
padaryt. Kaip pastanavijau. satisfait. O ant to seimo jo zasBedūmį
kui- tikima stebuklais, tenai yra ir stebuk- jos tyrumą, kėlė aikštėn neteisybes, gynė
Vielle. 1886 m.
ris išėjo 30 rugpiučio.
taip ir padariau: nuėjau Į kios laisvės nebuvo. Diligaladaiių. Ir štai kas ypač reikia pastebėti: tiesą, taisė nedorėlius, mokė žmones tikėti
Picburką pėkščias. Sakau, tai bijojo ir išsižiot, kad ne
Įvairių kraštų dievai ir stebukladariai, bet dievais, statyti šventyklas ir jose melsti?,
Orlaivių Dirbtuvės Plaukikė
iš manęs kapitalistai irgi ne- gauti sarmatos. Ir vienas iš
stebuklai visuomet ir visur yra tokie pat. Apolonijų- šitaip melsdavosi dievams:
prabagotės.
sišoko. Rodos, vyras pamo
Dažnai tokių stebuklų atsitinka tų žmonių į “Dievai, dalykite, kad visur viešpatautų
—0 batai nieko nekai kytas, pradėjo iš aukšto,
akvvaizdoje. kurie garbina, mu-ų suprati- tiesa ir butų gerbiamas įstatymas.’’ Jis sa
nuoja?
apie direktyvas, apie planus,
mu. nei šiokius nei tokius dievus, kaip pa- kydavo, kad teisingiem- ir valyviems die—Kad aš, Maike, moku apie lvderių atsakomybę, o
vyzdžiui dievą Apoloną, dievą Venerą, vams reikalingi valyvi ir teisingi jų garbinbatus čėdyti. Kaip tu musų ant galo pradėjo juos kriti
Zeusą ir kitus.
tojai. Kada atėjo Apolonijui laikas mirti,
šventoi Lietuvoj nebuvai, kuoti. kad patys susėdo prie
Štai. kokią nustabią istoriją pa-akojo tada jis nuvyko i Rodoso salą. Tenai jį patai nežinai, kad žmonės te gaibės stalo, bet kitų nepri
mums viena senovės knvga, parašyta loty- gavę vaidilos, kuriems netiko io pamoks
nai į didelius kermošius vi leidžia.
Nukalbėjo labai
nu’’------ ’•
~
:...
sada eina pėščiom, o kama- nais, ir mes iam karštai suKr
šus nešasi rankoj. Tik ant plojom delnais. Ale čėrmogai
šventoriaus apsiauna.
nas tik pykšt kuju į stalą- ladarį
—Ar tai reiškia, kad tė ne vietoi kalbi, sako. Ant
pačios šventyklos durys. Taip rašo senovės
šio- Azijos Tijano miesto
vas ėiai į Pittsburghą basa-? stalo, sako. yra rezoliucija.-,
knyga.
Tijano Apolonijus gyveno tuo pačiu me
—Šiur, kad basas! O ką tai apie ią reikia ir kalbėti.
Bet ir numiręs Apolonijus pasirodyda
tu. gal kiek vėliau, kaip ir Jėzus Kristus
tas man giliuoja?
Je’gu viską nradėsim mai
vęs
žmonėm-. Kartą pasirodęs netikin
Kalbėjo, kad jis nesą- paprastas žmogų —Senam amžiui tas pa šyt. sako. tai šitas seimas už-(
bet dievas, įsikūnijęs žemėje. Dievas Pro čiam jaunuoliui ir Įtikinęs jį. jog žmogaus
vojinga. tėve. Galėjai ant sitęs 3 mėnesius, o mes jį tu
tėjus pa irodęs io motinai ir pareiškęs savo
esanti nemirtinga,
kelio kristi negyvas.
rim pabaigti Į 3 valandas.
noią gimti ir įsikūnyti, kaip tik per ją.
Dargi krikščionys tų laikų garbino Apo—0 koks čia difrensas, Padarė tokia sarmatą, kad
Motina prieš pat jo gimimą karta užmi- ^onUŲ. Rymo imperatorius Karakala paMaike, ar aš gyvensiu porą kiti paskui bijojo ir bumą
gusi, tada gulbės pagiedojusios jai stebuk- 1 tatė -1am at-skirą šventyklą, gi įmperatometų daugiau ar mažiau? apdaryti.
lingą giesmę, ir lyg tik vaikas gimęs, tuoj rivs Aleksandras Severas padėjęs jo at
.Tuk syki vistiek bus kapui.
—Ir tėvas negavai balso?
sužaibavę, šitaip dievai norėję pranešti vajzda greta Kristaus savo maldų kambaKaip aš rokuoju. Maike, tai
apie to vaiko garbę, jo aukštą dieviška kil-! r.YJe. Daigi paslinko keliems šimtams me
Nausa. Vž mane kalbė
kuo greičiau žmogų- gauna jo —pulkauninkas
jo mirties romėnai minėdavo Tijano
Tijan*
mp ir
ir visa,
visa ką
k-a jis
iie tnršk,
’
tų PO JO
Žad eikis,
mę
turėjo padaryti
rmertį, tuo geriau, ba ilgai kuri kiti vadino ministru.
Jie nurodinėdavo krikščionimIr lig tik Apolonijus paaugęs, vi-i pama Apolonijų.
gyvendamas pridarai viso Ale aš pats bučiau geresnį
iį,
ka
:
p
gero
paveikslą ir sakyda
tę. jog čia iš tikrųjų e-ama žmogau-. Vi i vo. kad Anožmogaus
kių zbitkų, ir jau tada sun ispyčių pasakęs. Ai beč jur
’
onijus
esąs
pranašesni- už
stebėjosi jo gražumu, jo protu ir širdimi. Kri.-tų. Sakydavo, kad Apolonijus
kiau įlysti į dangaus karaly laif. Jis kalba kalba, ir nie
daręs
Ji? gi eitai išmokęs visus tų laikų mok-ius, tuc pat stebuklus, kaip ir Kri-tus. Saky
stę.

ko nepasako. Žmonės pra
ir, baigęs savo mokslą, jij apsigyvenęs die davo. kad jis taip pat esąs doras ir nepa
—Na, o ką tėvas matei dėjo žiovauti. Ale buvo iri
vo Eskulapo šventykloje, užleidęs sau ilgus rra-tas žmogus, kaip ir Kri-tus. Lotynų
Pittsburgho konferencijoj? fonių. Maike. Vienas storas
plauku-,
apsirengęs. paprastais
drabužiais
! —Smetonos
nemačiau, diligatas šalia manęs užmi-į
.
■
.
,
•
.'įkalba via knvgų. kur Apolonijaus gyveni
numetęs apava. nustojęs mėsą valgyti ir vi- ma. an,.a5ytas • tokia p'at
kai[
Maike. Ale buvo daug kito go ir p’adėjo knarkti. Aš
$ur
laikęs
visišką
švarumą
kios ponijos. Tik nebuvo ge jam bakst į pašonę—veik
evangelistų aprašyta- Kristus.
Greitai apie jį pa-klidusi visur kalba, ir
ro parėtko. Visa panaberija ap, sakau, knarkti negražu,
žodžiu sakant, Tijano Apolonijus buvo
žmonės ėmė miniomis į jį pflaukti.
susėdo prie garbės stalo, o ba ne prasta asaba kalba. O
, ..
A
... . toks pat stebukladarys ir dievo žmogus.
man, staršam vvčių vaisku ji= kabariokšt—ir nuvirto
Apolonijus atsisakęs nuo didelio paliki- kai jr kj(]. difliejj likybv fkelheja,
generolui, reikėio ?ėdAt su nuo krė-’o. Nuvirto, Maike,
yno ir tuoj ėmęs ruoštu viešajam darbui.
1
, .
♦ •
i. iu
- ,,
Ir. išaugęs į tą kelią, jis pasišventęs skelbSenovės kn\gos ta,P ’;)at f-,
prastu na’odu. A1p tai da ne tiesiai ant tokios leidės, ką
ti, kas yra gera ir tiesa. Ir dažnai jis kalbė-: ^aT
^a^a ,r aPle ^tu. t ybo? ?
viskas. Ant to seimo buvo sėdėjo iš kitos jo pusės, ir
davęs sugalvočiais ir liaudimi. Ir daugelis |
.
daug kunigų, o programą abudu nu-irito ant flioro.
žmonių
laikė
ji
savo
mokytoju.
Norėdama^
;
„
lr
tų
knygų
zodz!aų
_ tikėjo i i o i
atidarė no kunigas su kry Čia, Maike. tai jau buvo juo
dar geriau pažinti išmintie? pariaptis. jis i zrn(?nĮV’ ^aiP n’ Jotomis .
„Vh,?*;?.
žium, ale šliuntamis su me ko, kaip ant ti jatrų.
nusprendė aplankyti Indija ir pasimokinti
h^ejo jų paša ojimais apie s
.
’
diniu kuiu. Nei nepersižeg
iš
Indija
galvočių.
Jis
buvo
įvairiuose
!
gydymus,
apie
velnio
išvarymą
ir
apie
pra—
O
nutarimų
seimas
ne

šita
grakšti,
mergina,
žanetė
ManteU
’
aitė,
naktimis
dirba
nojo. Teisybė, jis pankui
pa kas
Douglas orlaivių dirbtuvėj Califomij o dienomis eina k. ^siuose. Jis buvo pas dvasininkus ir pas; nasavimą. Žodžiu, čia ,u\o
perstatė kunigą, kad užstar padarė jokių?
maudytis Californijos jur*n, ii u;, gerą plaukimą laimėje
karalius. Bet puikus rūmai ir šventyklos nei j būna ' įsnr n vkuome .
duotu seimą. Aš jau išsi —Ne. Maike, nebuvo jo
kit‘k jo nemasmę.
ir jis snkvdnvec r
“Kai
(Bus dauginu).
___ _________
didele
tanre.
kuria
rupirko
tA«r
dirbhivps
darbininkai
traukiau rožančių, sakau, tai kiu nutarimu
!
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Lietuvos Generalinio Konsulo Jono Budrio Žo
dis, Pasakytas ALT. Konferencijoj Pittsburghe

Dega Nacių Gumos Įmonė

Administracijos
Pranešimas.
„
. .
,

Pranešam visiems draugams skaitytojams, kad nesiųstumet prenumeratos per
. agentu?, nes jie dalį tų pinigy pasiima sau “už patarna-

VIEŠBUČIO GAISRE
ŽUVO 64 ŽMONES.

„

,

m

Houston, Tex.—šio panedėlio-utaminko naktį čia
sudegė viešbutis, kuriame
nakvojo 133 žmonės. Iš to
skaičiaus 64 žuvo ugny.
'
Lamsarg.enž

Amerikos lietuviai atida- net nutautinti prūsų lietu- kiaštu? Įnėjo neva tikslu tas
• '• tūkstančius savo sūnų ii viai: jie buvo lietuvių vai- valstybes apginti. Taip visų
dukterų kariuomenėn ir vi- kai, pavogti per pii-majĮ pa- tų trijų nelaimingų kraštų
Vimą. UŽ tai, ką patašo Če- Užlaikau visokių vaistų nuo'ropių,
sur steigia komitetus pirkti saulinį karą iš pačios Lietu- valstybės vyrams buvo pa
U kojų ir nuo kaulų gėlimo.
kį ir užlipina 3 centų cturr- Trr>not
aįpgį turiu Galingą Gydymo Mbstį
bonam? ir dosniai aukoja vos, išdalinti vokiečiams čių atsakom i ngiausių Soviet pą ant voko, nutraukia nuo nuo Reumatizmo. Kurie turite kotius
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
karo reikalams. Lietuviai ūkininkams ir išauklėti vo- tų Sąjungos pareigūnų užprenumeratos kartais net patarimą ir busit patenkinti. |-)
yra valstybiniai žmonės, ne- kiečiais. Toji tragedija ir tikiinta. Už tai, kad tie muPET. LA M SARGIENE
pu?ę dolerio.
blogai organizaot: ir supran-J šiandien pasikartoja: šimtai sų vyrai, kaip tarpautiniuo1814 S. Water SU, Philadelphia^’P*.
ta. kad ne tik kariuomenė tūkstančių abiejų lyčių svei- se
santykiuose
pridera,
Prašome siųsti prenume
lemia karą, bet kad jame kos jaunuomenės išvežta Į tiem? žodžiams patikėjo, jie
Florai Sistemos
ratą pašto money orderiais,
turi dalyvauti ir visa šalis, Vokietijos gilumą. Kiek jų per labai tiumpą laiką atsiarba grynais pinigais. O jei
Tonikas
padėdama laimėti ir apginti besugrįš į savo kraštą?...
dūrė Sibyro tundrose; o su
gu jau kas nori agento “pa Labai geras vaistas pataisymui sutas teises, kulias skelbia
Lietuva kenčia bet nepav en tik iš Lietuvos, ten
tegul nuper- irusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu
tarnavimo)- ”, tai
°
••
- jums maistas neskanus, arba jei varJ. A. Valstijų Konstitucija. sj(jUoda okupantams. Nežiu- P3t išgabenta keliasdešimts
ka iš jo CeKĮ. 11• patS
JĮ pi i" gina nevirškinimas ir gastritis, ar
Siunčia, tuomet agentas ne- e'at nervingas ir lengva, suerzinaPraeityje, išgirdę Ameri- lint jokių viliojančių paža- tūkstančių nieko nekaltų
• i
, .
mas, jeigu skauda galvą ir jūsų mie
kos gyventojų sukilimus ko- dų, nežiūrint grasinimų, lie- zrnonlUgales meKO nutraukti. .
gas nesuteikia tinkamo pailsio, jeigu
Administracija, kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nuvai už laisvę, pažangus, lais tuvių žmonės nestoja į vo- Lietuva nesimpatizavo na_________________________________ vargęs ir nevikrus, jeigu turit blogą
vę mylintys žmonės plaukė kiečių ai miją ir priešinasi ciams. Ji—maža valstybė—
,. .
nr Al, n
. 1 kvapą, apvilktą liežuvi arba skaudė-j
HA Ilf*>Kf J II falui
strėnose ties inkstais, Florai į
iš Europos padėti sukilę- okupantams visomis galimo- išdrįso piima pasipriešinti
•
Il’IrVI System Tonic jums tikriausia suteiks
liams tą laisvę iškovoti. Kai mis priemonėmis. Pasiprie- Hitlerio siekiams, iškeldama
________
greitą palengvinimą.
Šis tonikas padarytas iš vienų tik '
Pajieškau Marcelės Juškaitės, ku
kurie iš tų ateivių iškilo ir šinimo priežasty? nėra keno garsiąją Klaipėdos nacių
ri seniaus gyveno Chicagoj, o dabar žolių, šaknų ir žievių. Jis paprastai *
pasiliko šios šalies istorijoje, gal įsivaizdinamos simpati- Neumarno-Sass© bylą. Lie
nežinau kur. Meldžiu atsišaukti arba suteikia puikias pasekmes beveik vi- ;
sose formose skilvio ir inkstų nege- ■
žinančių jos antraša man pranešti.
kai kurie žuvo nepastebėti, jos kitai valstybei. Lietuvių tuva irgi viena iš pirmųjų
Alex Burke
(37.) rovėse ir geriausias nuo užaisenejusio
bet visi jie stojo į kovą uz tautai buvo ir yra rodyklė tapo Hitlerio auka — jai
P. O. Box 391,
Island Pond .Vt. užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz.Į
_____________________________________ butelį.
laisvę ne tam tikrai teritori- 1918 metų vasario 16 dieno? 1939 metu pradžioje buvo
> i
'
FLORAL HERB CO- Dept. 3.
jai, ne tiems keliems milijc- aktas: Nepriklausoma Lie- atplėštas Klaipėdos kraštas,
APSIVEDIMAI.
Box 303. CLINTON, IND.
nams žmonių, kurie tose te- tuva!
Pradžioje karo su Lenki! Pajieškau gyvenimui draugės, pusįitorijose gyvena, bet suku»>
Kai šiandien žvelgiame ja, Hitlerio Vokietija pa-j
! amžės našlės ar mergijos; su pirmu
laišku prašau atvaizdo. Platesnių ži
TIKRAI GERI
ti valstybę, kuri butų laisvės atgalios į tas dienas, kurias gundė* Lietuvą, siūlydama i
nių suteiksiu laišku. A. Žilius, (37
pavyzdžiu viisam pasauliui, me? vadiname nepriklauso- jai tuojau užimti Vilnių. Ne4120 Lovett avė., Station 10,
PREPARATAI
Detroit, Mich.
Šiandien atėjo laikai, ka- mybės kovų dienomis musų tenka čia priminti, ką musų
ALEXANDER’S
da laisvės sargybinis—J. A. tėvynėje, su pasigerėjimu ir tautai reiškia Vilnius. LietuNorėčiau sueiti lietuvaitę apsivediCASTILE OLIVE OIL
mo tikslu. Geistina, kad butų protin
Valstijos — atėjo į pagalbą pasididžiavimu
nušvinta va niekados neatsižadėjo ir
ga ir mylėtų gražų gyvenimą, ne jau
SHAMPOO
nesnė kaip 30 metų, ne aukšta ir nepavergtiesiem?. Šimto tris- akys: Lietuva parodė, kad ji neatsižadės savo senosios
padarytas
iš tikro.
dikta. Mano adresas toks:
dešimtie? milijonų tauta gi- moka dėl laisvės kariauti ir sostinės Vilniau?, bet ji taip
muilo.
Charles Martin
• U.
,o S.Castile
P. Išplauna
P. O. Box 222,
Foxboro, Mass.
na savo laisvę, bet drauge moka tą laisvę laimėti. Prieš pat gerai numatė, kad tikra- į
i pleiskanas ir visokovoja ir už visų pavergtųjų dvidešimt su viršum metų tą sis šio karo sūkuriuose kelia?
Pajieškau gyvenimo draugo, nese- • kius kitus neš varunesnio kaip 50 metų ir ne jaunesnio } mus ir sustiprina
tautų laisvę, — ne už vieną laisvę musų tėvynei Lietuvai yra demokratijų eilėse, ir į
kaip 45. As gyvenu pasiturinčiai, ir i odą. 50c. už bonką.
ar kitą parinktąją tautą, bet davė ne keno nors sutartys, Lietuva nepasidavė gudriai
norėčiau tokio pat draugo. Galėtų but ; ALEXANDER’S HAIR
ir iš biednesnių, kad tik butų geras
už visa.; vienodu nuoširdų- ne svetimų valstybių palan- užmestai meškerei. Tuo sa
REFRESHING TONIC
žmogus. Daugiau žinių pranešiu per }
mu. Vadinasi, ir už musų kūmas mažai lietuvių tautai, vo žingsniu Lietuva atsisakė
'laišką.
A. M.
(38)
• Aliejų ir Odą Gydančių Vaisto
6219 Lafayette W., Detroit, Mich. . J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
Lietuvą. Ir negali būti ki- bet pačių tautos sūnų krau- stoti į Vokietijos sąjunginini t plaukų šakninis ir Odos gydymui.
taip. Kas senai lietuvių tau- jas. drąsa, pasišventimas ir kų eile?. Gal tapus Vokieti-,
| ♦ 50 centų už bonką.
Reikalinga
Pusininke
tai nepripažįsta tokių teisių nepalaužiama valia laisvai jos sąjungininke. Lietuva! Amerikos skraidomieji fortai sugriovė ir sudegino nacių
Reikalinga 40-50 metų amžiaus Į {i Pasižymi savo gerumu. Prisiun- d
per Paštą
į visas dalis Supavienė moteris prie biznio (ne sa-’ j Ji čiam
.
.
nepriklau-omai gyventi ir gyventi arba dėl tos laisvės butų išvengus pirmosios gumos Įmonę Hanovero mieste. Vokietijoj. Viršutinis vaiz
liūnas). Priimsiu už pusininkę. Pi- , t v,enytų valstijų
pagal jos žmonių norą tvar miiti. Stojo tada prieš Lietu- okupacijos, tačiau ji jau tuo delis parodo, kaip ta įmonė buvo vokiečių užkamufliažuonigai ir patyrimas nereikalingi. Aš J
ALEXANDER’S CO.
ešu pavienis. Ateitis užtikrinta. Ne
kytis, tas paneigia ir paže^ va didžiulės priešų jėgos, savo pasielgimu stojo į ta; gi apačioje matosi, kaip ji dega. Kamufliažas jos ne
414 W. BR0\DWAY
’ sigailėsite.
(39)
L
mina idealus, dėl kūnų ko- užplūdo Lietuvą iš visų pu- Jungtinių Tautų eiles de apsaugojo. Bombarduodami šitą gumos centrą, mūsiškiai
1458 W. 15th st.,
Chicago, Iii.
SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: Ganai 9719.
voja Amerikos Valstybės, šių, bet pilkųjų musų artojų facto.
skraidomieji fortai numušė žemėn 22 nacių orlaiviu.
*
i «t . ..' £.
—
-i
Lietuvių tauro? savitumą?, narsas isviasnc piirauo,
viicianai Liieiuva nejtrau-;
jos skirtinga kalba, jos pra- jo juos iš Lietuvos ribų, ga- ktaa į Jungtinių Tautų tarpą • trisdešimts metų
T
ir y!!ia,į Nevažiuokite į Cleeitis, pilnai pateisina jos va- rantavo kraštui laisvę ir ra- jr
vienos didžiosios są- Jųs
telkėte ne tik medziagi,
,
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
lią savarankiškai egzi?tenci- mų gyvenimą. Sutarty? vė- jungininkų valstybių graso- nę paramą, bet išsiuntėte ir
Velanaų.
jai. Ne keno nors egoistiniai, liau tik patvirtino tai. ką ma dėl ?avo laisvės. Vienok šviesiausių švyturių nepriKaro Gyvosios Jėgos KoGARBINO SENOVĖJE?
strateginiai, neišlaiką kriti- tauta . iškovojo. Kova
. ir, krau Lietuva ir šią valandą atkak- klausomos Lietuvos gyveni- misija Clevelande nutarę
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
kos motyvai, bet tautos va jo auko.' tai tikras įrodymas, lįaį kaunasi visais budais, me! Darių ir Girėną, kurių uždaryti to miesto duris
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
lia yra lemiantis reiškinys, jog tauta nenori vergauti.
kekie tik galimi nacių ir idealizmas ir drąsus žygis žmonėms, kurie atvažiuoja
Lietuviu tauta dabar vi Kai kada tenka girdėti; gestapo priespaudoje. Musų uždegė musų tautą, ir toji iš kitur jieškoti darbo Cle
somis jėgomis kovoja dėl sa- Lietuvos byla dabar visai ki- broliai senoje savo tėvynėje juodviejų liepsna niekados velande. Tuo tarpu miestas
vo tėvų žemes laisvės, ken- taip stovėtų, jei kraštas butų yra šaudomi, persekiojami, nenustos svietus musų atei uždaromas 60-čiai dienų.
čia ir pergyvena tragediją, ginklu pasipriešinęs oku- išmetami iš ūkių. į kuriuos ties dienose.
Šitam laikui pasibaigu-, bu
kurios smulkiai nežino ir ne- pantams. Gal but. Tačiau atsikrausto vokiečiai; musų
ir šiandien Lietu\ai sią sprendžiama, ar šis pa
Įsivaizduoja pasaulis.
Baltijos valstybėms nebuvo tautiečiai yra priversti slapstvarkymas tęsti, ar atšaukti.
Noriu jum? atskleisti vie paskelbtas karas, nei pasiųs- tytis giriose, kad nepakliūtų reikla ir tos jūsų praeitie? Komisija sako, kad Cleveną tokios tragedijos lapą. ta kariuomenė atviru tikslu į vokiečių
vokieč’“ “legijonus.” Argi~ Į P?J1 hLoluT darhn lan^an privažiavo tiek daug
„. jiemkaip musų tauta apvagiama, jėga jas užimti. Baltijos vai- tai nėra kova
kova dėl
dėl tu
tų naciu
pačių lMusU laukla begales dalbų žmonių.1 kad nėra Llkur
kuriuos'gina
>
r
.
uždavinių,
susijusių
su
Rytprūsiuose man teko su- stybė? buvo užimtos klasta, laisvės idealų,
- - Ameri- Lietuvos laisves ko\a ir lai- pasidėti, stinga butų.
tikti kelias dešimtv? jaunuo- Su jomis buvo sudaryta visa didžioji laisvių šalis
lių, diutų kaip ąžuolai. Jų eilė nepuolimo, draugišku- ka ir kilnusis jos preziden- mėjimu.
20,000.000 ŽMONIŲ KEN
Pittsburghe 1917 metų
vaidai—Johann Grigaitis, mo ir apsigynimo sutarčių, tas Rooseveltas, kuris yra
ČIA DĖL AUKŠTŲ
Masiulis ir kiti. Nebuvo tai Didžiulė kariuomenė į tuos pavergtųjų tautų laisvės vil- pradžioje buvo viešai pa
KAINŲ.
- -------- tis ir jų galingiausia rams- skelbta pirmoji Lietuvos ne
Karo Informacijų Biuras
priklausomybė? deklaracija.
tis.9
Mussolinio Tvirtovės Skeveldros
Kadangi Lietuva nenuėjo To fakto akivaizdoje tikiu. aPfino
su Hitleriu, ji neišvengė pir- kad ir šios konferencijos žykurių pajamos yra
mos okupacijos ir dėlto jo? g]ai bus lygiai svaibios vei- žmonių,
apribotos
ir negali kilti su
šviesuomenė dabar kerta tės Lietuvo? laisvės kelyje,
kainų
kilimu.
Tie žmonės
miškus Sibyro tundrose, dėl Suvažiavimas, be abejo, nuto vokiečiai , nepripažino tars ir ras būdą įvykinti pa šiandien yra labai skaudžiai
Ambrozevičiaus
vyriausy- grindinės svarbos dalyku-, paliesti. Prie tokių priklau
o 2.000.000 senų žmonių,
bė?. Tvirta valia nepasiduoaš jg savo pusės prašy kurie gyvena iš senatvės
Sen«Tč» Lietuvių žinyčia
ti nei dabartiniems okupan-i čiau. gal geriausia motei u pensijų. Yra 9.000,000 žmo
) patingai dabartinės krikščionybė* gadynėje kiekvienas turėtų
tams taip sukiršino Hitlerio veikėjų. -udaryti komitetą, nių, kurie gyvena iš armijoj
perskaityt, nea tik tada galea aiškiai supranti Dievo buvimą.
gaujas prieš Lietuvos žmo- kuris jieškotų kelių ir gali arnaujančių vyrų. Yia dau
Knyga didelio formato, tar) 271 poslapį. Raina pepie-og apdarais
nes, jog gestapo agentai ėmė mvbiu pagelbėti nelaimin- giau kaip 1,000.000 karo
—1 «M), audimo ar»d. —11.25 1*1 u^ue /atima siąaci popierinį dolerį
arh» “Monor Orderi” Advenn »k-’t ■•kančiai:
naikinti net tauto? kultunni gį‘e?iems tremtiniams,
veteranų, kurie gyvena iš
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
turtą. Tarp karo didžiųjų)
prįimti mano kais- valdžios pašalnos. Yra miĮvykių musų mažos tautos tus sveiki'nirn^ šiam ?uva. 'ienai mokytojų, pašto tarkova praeina nepastebima ir.žj i į ir leisti palinkėti nautojų ir kitokiu, kurių al-į
atruanda balsų. norinčių vaifincu da,hu.
gos nėra pakilusios. Jiems
Lietuvos laisvę pigiai par* *____ _
gyventi labai sunku. Todėl
duoti. Bet šioje šalyje dar) KODĖL REZIGNAVO
tūkstančiai mokytojų meta)
yra teisybės mylėtojų ir gy
avo profesiją ir eina dirbti
SUMNER WELLES?
nėjų. Teisė ir teisėtumas tu
i
karo dirbtuves, kad galėtų
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
Valstybės Departamento gauti
ri būti vienodi visiem;—tiek
geresnį
atlyginimą
už
Jvykius, tai skaitykite Naujienas”.
dideliems, tiek mažiems, ly- sekretoriau padėjėjas, Sum- -avo darba.
giai ir silpniems.
nėr VVelles, įezignavo iš sa“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
Lietuva nenori sau jokių iš- vo pareigų. Spaudoje tuoj FRANCUZIJOJ DEGINA
dienraštis Amerikoje.
imtinų tei-ių. Ji pasitiki di- kilo klausimų: kodėl? Ir
Užsirašykite "Naujienas" šiandien. Naujienų
MI JAVŲ LAUKAI.
deJio prezidento Roosevelto tuojau pradėta aiškinti, kad
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chižodžiais, kad Atlanto Čarte- to departamento galva. Cor- Francuzijoj plinta sabota-;
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$3-(Xk
įio laisvės bus pritaikintos ir dell Hull, esąs didelis Ru-i žas prieš nacius. Po visą šalį
Money Orderį ar čekj aiųskitai
jai ir kad atei? valanda, ka- jos priešas, o Welles buvę- pradėjo liepsnoti kviečių
da i u demokratinio fronto! Sovietu šalininkas, todėl n ’aukai Ddegė labai daug
Mtt«tsclinis girdavosi, kad Sicilija esanti neprieinama Itali
pergale musu tautos kančios gavęs Įsakymą “rezignuoti?
’ Anljen0 mieste už.
jos tviitnvė nei is oro. nei nuo vandens, šis vaizdelis paro
baigsis .r Lietuva vėl įsvys f tuos pnekaistus Cordell . ............ .................. ..
do, kas iš tos tvirtovės šiandien beliko—vien tik skeveld> 1739 South Kalsted Street
•ves ir sviesos
a ienas.
Hull a* sakė vienu žodžiu - legta avalinės dirbtuvė ir
lai-vės
šviesos dienas.
ei
šauta-'
pronacis
majoras.
ros.Via yra, tiksliau pasakius—buvo Troinos miestas. .Jj
CHICAGO, ILLINOIS
Jus, broliai amerikiečiai, melas! Bet kodėl Welle? tusutrupino amerikh ėjų orlaiviai ir artilerija, nes priešas
pasiųsim riiūfrA
daug padėjote savo tėvų že rėjo rezignuoti; vi? dėl to Maišelio mieste pragaro ma
nenorėjo pasiduoti.
ina -nardė gelžkelio rtotį.
mei aukomi3 ir įtaka prieš neaišku
1

K aras E uropoje
“NAUJIENOS”
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“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

-:kii iasi nuo nesveikosios.
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
Tokia forma vadinasi kiai-į
sius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanų.
rošė.
Čia mes kalbėsime ne apie džiojanti
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
Ligos
eiga
buti Įvairi.
tą rožę, ką darže žydi, bei Dažniausia pogali
Galima
pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
4-5 dienų užapie rožės vardu vadinamą mtos vietos pradeda
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
ligą.
(Angliškai—crvsipe- įustoja skaudėjusios. o gyti,
sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.
po 7
las.)
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
Rožė yra odos liga, visui ir 10 dienų liga visai sustoplačiai žinoma. Žmonės yra a. Kai kuliai' atvejai? liga
AR BUVO VISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
įsitikinę, kad rožė suserga tai i ti ūkti 3-4 savaites. GyTVANAS?
išmokt angliškai.
ma nuo didelio persigandi ant ložei oda nusilupa, jos į
Rankius reikalingiausių žodžių ir
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta
mo. ypač gaisro metu. Ot. •ietoj atauga net gražesnė,
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
sako. taip persigandau, kad ’rasidėju? puliavimui gali
geliąs dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
ikti
kūno
dalies
rimtas
sukurie
gyvena išsimėtę po visą žemės liškai. Joje telpa netik atskiri žo
rožė puolė Į galvą.
kamuolį t Kaip jis galėjo tuos gyvū džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
alojimas.
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? mai darbo jieškant, važiuojant kur
Lietuvoje tamsus žmonės
Rožė nors sunku? susirgiIš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
rožę gydo visokiais narni nas. bet palyginti su kitais
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt,
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
niai? vaistais ir burtais, lepavojingas.
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida.
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
pav.: smilkoma miltų arba i Jauni žmonės ją pakelia
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Kaina .................................................... 35c
švęstų žolių durnais, arba engvai: labai nu-ilpę, vai
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
užkalbėjimu. Pas gydytojus tai. seniai — sunkiau. Kar
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai VALSTIJŲ PILIEČIU?
retai kreipiamasi, ne? sako ais ji gali sudaryti net rimfaktas; kas sakinys—tai naujas ku
Aiškiai išguldyti pilietybės Įstaty
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
ma, jog daktarai rožės ne ą pavojų gyvybei. Liga turi
mai su reikalingais Klausimais ir atmokslas nuo pradžios iki galo.
pripažįsta. tad ir nenuosta alinkimą kartotis. Kai ku-t
Kaina ............................................... 25c. sanyniais lietuvių ir anglų kalbose,
viltis perziureia ir pagerinta
bu, kad geriausią pasiseki ie serga kasmet arba net,
................. 25c.
LIETUVIŲ
ŠEIMYNOS
ISTO HMilt
mą turi bobutės, neva mo eli- kartus i metus. Gali li
RIJA JUŠKEVIČIAUS
KUNIGŲ CELIBATAS.
kančios rožę “užkalbėti.”
tą praeiti lengvai, net visai
Si knygelė parodo, kodėl Romos
DAINOSE.
Kad rože žmonės suserga >e temperatūros pakilimo.
kunigai nesipačiuoja. čia
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu popiežiaus
išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
dėl persigandimo—yra pra
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo nupuolimas, šią knygą turėtų per
Gydymas kartais sunkiai
simanyta pasaka.
daug pačių, o žmonos įsi kelis vyrus. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Labai užimanti ir pamokinanti kny- jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
Tikrumoje rožė yra lim ekasi. Pa-įrodžius ligai, pa50c.
ga. Su paveikslais. Kaina
aitir.a
aplink
paraudu
-ią
Iš
kairės
parodyta
šeimininkės
šlėbė
papuošta
gėlėmis
iš
veltinės
medžiagos:
vidury,
juo

terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pama odos liga. Ją sukelia
Audeklo apdaruose
75c. pultų į tokią kunigų globą. Parašė
dėtą
aptept
jodina:
tas
ma

da
šlėbė
su
veltinėmis
gėlėmis
;
iš
dešinės,
balta
šlėbė
papuošta
raudonais
obuoliais
iš
vel

tam tikros bakterijos, įsi
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
BYLA DETROITO KATALI lietuvino Ferdinand de Samogitia.
tiukdo rožei plėstis.
tinės medžiagos.
skverbusios į odos gilesnius toma
Kaina .............................................
25c.
KŲ SU SOCIALISTAIS.
sluogsnius. Sveika nesužalo Jauniems liga gali praeiti
Dalijant Detroito lietuvių socia’is- KODĖL AŠ NETIKIU
Atsargiai kilnokite kali i 2. smulkiai supiaustvti svo- nius. Vienas jų tuoj leidosi bėg tams
ta oda bakterijų nepralei-i :ati. bet seniems žmonėms
netoli nuo bažnyčios,
ti. o policmanas paskui vytis. kunigoplakatus
pakurstyti brostvininkai už Į DIEVĄ?
džia, ir tuo saugo organiz r silpniems patartina kreip- tus indus, stipriai laikykite.! gunai.
jardų. puolė juos ir žiauriai sunušė. Socia- Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
kad neišslystų iŠ rankų.
j 4 šaukštai smulkiai sukapotų Kai, nubėgo kelis šimtus
mą nuo susirgimo, bet kai is pas gydytoją.
i
, •
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri
tikėti. Pilna argumentų, kūnų
Kadangi liga užkrečiama,
tada sustojo ir įssitraukęs lais- jr yra šioj knygutėj aprašyta, su ei negali
Jeigu ant grindų yra iš- petruškų.
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
atsiranda mažas, beveik ne
ni
pakišo
policmanui.
sais
teismo
rekordais
ir
liudininkų
knygutės ................. .. .................... 20c.
c
parodymais. Kaina ................... 25c.
pastebimas įdrėskimas, bak ad sveikiesiems, vpač jei lietų skysčių būtinai su- 2 šaukštai druskos.
uri
nesveika,
sužalotą
odą.
—
\Y
’
ell
.
—
sako
policmanas
—
Pipirų.
šluostykit, kad nepaslvstuKURGI VISA TAI NYKSTA?
terijom;. pasidaro geri vartai
verdančiu kokių plynių tu bėgai, jeigu tu SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
’
eikia
saugotis.
Užpilkit
jaknas
mėt.
plėstis po organizmą. Rožė
’
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu žmonės kuria per amžius? šį intri
Tirpinant parafiną atmin vandeniu, o visus pridėčkus su- a - 1 tuvi
*
•.
.
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- guojantį politiškai-ekonomišką klau
plečiasi paviršutiniu odos
r.as katalikas ir socialistas. Parašė simą aiškina garsuis Vokietijos so
sluogsniu, dažniausia prasi Moterų Dėmesiui. kitę, kad jis greitai užsi naišykit su ištirpintu sviestu, —Aš turiu.—sako lietuvis,— E.
vertė Vardunas.
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts, KajVandervelde,
n^
dega. Atminkite irgi, kad tad padarius tirštą košę. Išimt ale mano draugas neturėjo.
10c. ky.
Kaina .................................... 10c.
deda aplink nosies sparne
Raudonojo Kryžiaus
bu? ekspliozija, jeigu i karš š vandens jaknas, sausai nulius ir .-lenką link plaukų ir
SIELOS
BALSAI.
MATERIALISTIŠKAS
patarimai.
GALŲ
GALE
VESTUVĖS.
duostyt.
aptepti
minėta
koše.
tą
parafiną
Įpilsite
vandens
Puiki
knyga,
daugybė labai gražių
kaklo. Retais atsitikimais
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
usukti
nedideliais
ritinėliais
ir
Tarnas:
Gal
poną.nepyksi.
Šiuo metu, kada daugelis
Kad jr nemirtina nelaimė
gali užimti labai didelį odos
.
. .....
Si knygele aiškina proletariato fi- tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
plota. Susirsruū vieta vra šeimininkių prezerv u o j a visvien galite buti sunkia urišus sudėti Į skauradą ir tro as vel noriu išeiti ant kokios są- lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas puslapių.
Audimo apdarais ... $1.50
vaitės
iaiko...
šissfc
pasaulyje
įvairiausius
suotiškinti
šviesteTOT,
kol
bus
gerai
raudona, karšta, rubežiaiĮ maista namuose, Amerikos: sužeisti. Prie to dar priside
_
.
kius, t*’ perskaityk šitą knygelę.
Ponas: Ar tu pasiutai. Nese- Kalba labai lengva. Knyga protau- BIBLIJA SATYROJE.
skausmingi, dažnai buna, Raud. Kryžius Įspėja jas; da gydymo ir ligoninė? išlai .pkepę. Tada užpilti puoduką
nai
buvai išėjės savo pačia at>- iant.:*ms darbininkams neap«
neapkai•erdančio
vandens
ir
lėtai
šuTai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
pūsles.
apsisaugoti. kad išvengti ne- d°s. Daug geriau pasisaugor
*
•
nuojama. Kaina ......................... 25c. knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
int
kokią
20
minutų.
Kiaulės
lankyti; paskui buvai išėjęs į
Liga prasideda šalčio krė-: ’aimiu. Praeitais metais apie
kad išvengti nelaimių.
379 puikiais paveikslais, perstatanaknas
reikia
virti
mažiausia
30
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
uošvės šermenis; po to išsipra SOCIALIZMO TEORIJA.
timu ir aukšta temperatūra.' 40.000 a.-menų mirė nuo ne--------------pasaulio iki užgimimo Kris
Šis
veikalas
trumpais
ir
aiškiais
ninutu.
šei Į savo vaiko krikštynas, na. faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi tvėrimo
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai
KAS EUVO PIRMOJI
Buna galvo? skausmai, vė-l'aimių, kurios ivyko namuotai kur gali dabar eiti?
draugijos formos, ir kodėl turės buti lės. 382 puslapiai. Kaina .— $1.00
ADOMO PATI?
mimas, bendrai bloga savi- -e: iš to skaičiaus daugiau
Jaknos su sriuba.
Tarnas: Dabar noriu apsiže- pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c KUR MUSŲ BOČIAI
jauta. Pradžioje galima itar- į Tegu 6,000 mirė nuo apside- Krikščionių šventraštis sa
nvt.
GYVENO?
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Svaras ir pusė jaknų.
ti Įvairius kitus susirgimus, ginimu ir ekspliozijų.
ko. kad Adomas turėjęs iš 3 riekutės rūkytų lašinėlių.
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
Kai pradeda tinti ir raudo
Kad išvengti šių nelai viso tik vieną pačią, kuri va
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
ABIEJŲ BĖDA.
6 svogūnai.
nuoti kai kuri odos vieta, su mių. Raud. Kryžius duoda dinosi Jieva.
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c. visai atmeta. Mokslas mano, kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Vienas jaunas musų inteli ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
6 mažos morkos. .
sirgimas paaiškėja.
šių patarimų:
knyga parodo, kodėl taip manoma.
Bet
žydų
padavimai
sako
Labai įdomus ir pamokinantis
gentas Philadelphijoj vedė žmoRožė linkusi plėstis vis to
Neleiskite mažu vaikų i kitaip. Pagal jų “‘tauto? va 6 mažos bulvės,
skaitymas. Kaina ........................ 25c.
puodukas tomeičių.
ną. Už poros sąvaičių ji pašte- ‘ LietUvo, šelpimo Fondo leidinys
lyn ir tolyn. Senoji vieta gy virtuvę, kada tenai yra ver dą” Mozę, pirmutinė Ado
LIETUVOS RESPUBLIKOS
bėjo, kad jis vaikščioja nosį nu- Su rašytojos paveikslu, 126 puslaja, o naujoji vėl tinsta. Pa dančių skysčių. Neleiskite jų mo pati vadinosi Lilith. Ji 3 puodukai buliono.
piai.
ama
60c ISTORIJA.
leidęs todėl apsikabino jį ir saprastai sveikoji oda griežtai prie karštų pečių ir bonkų. bu\*usi labai graži žydelkai Druskos ir pipirų.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
AMERIKOS MACOCHAS. .
Viską reikia smulkiai supiau- ko:
1905
metų revoliucinės Lietuvos spėtė. bet nenorėjusi Adomui •-tyti, sumaišyti ir sudėjus puo—Zigmai, širduk, kas tau Arba kaip Romos katalikų kunigas kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
Rimta Konkurencija Vyrams
- Hans Schmidt New Yorke papiovė tuo pačia laiku kunigai tą valdžią rėpasiduoti. Kai jis pradėjo ją ian lėtai virinti apie pusantros kenkia?
brangiausi-', savo meiluže, Oną Aumuller’aitę.
įr gynė; kaip paskui revoliucija
po rojų vaikytis ji paoego
Jej
jd
rtir5. juk dabar Ia.'dk)k,
tavo bėdos, tai mud- Knygelė su fotografiškais atvaiz
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
dais. Kama .................................... 10c. liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
is rojau- ir pavirto ■ (lemoreikja dad8t d
ia„ „
vie jų abiejų bėdos. Ir tau bus
buvo apskelbta republika. Pridėtas
ną Tuomet Dievas sutvėrė ,rb„ kar5t0 vandens.
didelis spalvuotas žemlapis parodo
geriau, ir man, kai aš žinosiu.
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
Adomui prielankesnę mote
Sakyk. kas?...
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
li—Jievą. Taigi Jieva buvo
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
—VVell, jeigu nori. tai pasa
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
JUOKAI.
jau antroji jo žmona.
kysiu. Viena merga kabinasi
publika. čia telpa visi svarbesni do
Lilith pasiliko piktąją Iš KO DEŠROS DAROMOS. prie manęs ir reikalauja, kad aš
kumentai; Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais,
dvasia. Ji keršydavo vyrams
sutartis su latviais, aprašymai visų
pasiimčiau jos vaiką augint...
Mokytojas:
—
Vaikai,
iš
ko
. ir persekiodavo mažu? vai
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
daromos dešros?
kus.
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
AR GALIMA IŠGYDYT
ROŽĘ?

APIE VALGIUS.
Jaknos su daržovėm.

šitas Radi iffe kolegijos merginų jauktas ruošia
si irklų lenktynėms su pagarsėjusiais Harvardo Universi
teto irklininka;-. Pastarieji labai susirūpinę, kad jaunos
moterys nepadarytų jiems sarmatos.

Mokiniai:—Iš mėsos.
Mokytojas: — O kas dar delama?'
Mokiniai dairosi ir tyli.
Mokytojas: — Na. Stasy, tu i
mums pasakyk. Juk tavo tėve-,
lis mėsininkas.
Stasys: — Kad tėvelis Įsakė
niekam nesakyti, ką i dešras de
da.

STEBI NEPERŠAUJAMO
STIKLO BANDYMĄ.

Paruoškite tiek morkų, bul
vių ir svogūnų, kiek manote su
valgyti, ir supiaustę sudekit i
keptuvą. Dabar paėmę keliatą
riekių galvijo jaknų užpilkit
verdančiu vandeniu; palaikę ko
kias 5 minutes, išimkit, nušluos
SUSIDAUŽĖ GALVĄ.
tykit, pabarstvkit druska, pipi
—Ko gi verki, Petreli?
rais ir sudekit ant daržovių.
—Aš vakar labai smarkiai su
Ant pat viršaus uždekit kelis
sidaužiau
galvą.
rėžius sūdytų lašinių. Ant pat
—Tai kodėl neišsiverkei va
galo Įpilkit puoduką verdančio
kar?
vandens. Įdėkit šaukštą sviesto
—Nes vakar namie nieko ne- ‘
ir viską uždengę kepki? viduti
niam pečio karštyje kokią va buvo...
landą.
ŠIŲ DIENŲ ROMANSAI.
Duokit j stalą karštą, apdėję,
— Kaip ilgai tu su tuo kelmu
daržovėmis ir užpilkit likusią
mylėjaisi?
sunką.
Į sunką galima Įdėt ir grybų,
—Tikrai negaliu pasakyti,
nes mano laikrodėlis buvo su
jeigu kas jų turi.
stojęs.
Catherine Polli stebi RemingKimšti jaknų ritiniai.
tono ginklų dirbtuvėje (BridgeGERA STRATEGIJA.
porte) kaip kulkasvaidis žeria
2 svarai veršio, jaučio ar
kiaulės jaknų labai plonai surai
Du lietuviai išėjo anądien me- kulipkomis į stiklines grindis iš
kytų.
ižioti ir pamatę varną tuoj pra- apačios. Grindys buvo padary4 puodukai krekių ar duonos iėjo pyškinti. Neužilgo pasirodė tos iš naujo neperšaujamo stiktrupinių.
oolicmanas ir pareikalavo, kad k), šita moteris yra WAC virši4 šaukštai ištirpyto sviesto. “strielčiai” oarodvtu savo lais- • ninkė.

Pekla

BROŠIŪRA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.
Parašė

A. M. METELIONIS.
Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima
kiekvieną išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sad nėra. Jisai parodo,
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk
pekla, dabar kopūstai au
ga. Ir pridėtas "peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na.
Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.
Adresas:

“KELEIVIS"

636 BROADM’AY,
SO. BOSTON. MASS.
Taipgi ir paa

A. M. METELIONI
7747 Navy Avenue,

Detroit Mich.

iš vidaus. Kaina .......................

$1.00

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
DANGŲ IR PRAGARĄ.
Parašė garsus Biblijos kritikas
Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.
šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų Ir deklamacijų. Visokios temos:
darbininkiškos,
revoliucionieri škos,
tautiškos, humoriatiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturloa kitos apysakos: (1) Na□ žsitikintis Vyras; (2i žydinti Giria;
(3) Klaida; (4) KoTekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė
ais "" Antra, peržiūrė
D-ras F. Matulaitis.
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kana non
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
uerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

“Keleivis,” 636 Broadway,
South Boston, Mas*.

<

Septintas Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

No. 37.

Rugsėjo 8 3., 1943 m.

toro sunus), 33, ūkininkas, Kri-j 11270. Tikrys. C on (Jurgio • (Eduardo sunus), 9, mokinys. Į (ždislovo sunus), 6, Vilnius.
vazalis, Saldutiškis.
sunus). 50, da.11280. Timukas.
Kastutis’ 11291. Tiškuvienė, Margari
11262. Tercijonas, Antanas
11271. Tilin<
(Euardo sunus), 5, mokinys.
ta, 70. ukininkė, Buniunai, Be
(Juozo sunus), 34, policininkas, no nn-isį, 37.
•, Į’arnovė11281. Tinius, .. Vladas (Pi-' tygala.
13pt Rus išvežtųjų Liet
sąra (Vlado sunus), 10, mokinys.
Kunigiškiai, Balbieriškis.
jaus sunus) gimęs 1929, darbi
11292. Tiškus. Bronislovas
11217. Taraškevičienė, Jad11263. Terchov-Prukov, Eli- 11272. Tilii V.
ninkas, Pilviškiai.
(Jono sunus), 50, ūkininkas,
vvga, 73, žemvaldė, Vilnius.
jošius. (Elijo sunus), 24, stu11282. Tinteris,
Albertas Buniunai. Betygala.
UNITED
11218. Taraškevičius, Edvar- dentas, Vilnius.
linkio Gt-lž ei
otis.
11293. Tiškvtė, Uršulė, 60,
STATES
das (Julijono sunus), 48, žem11283. Tiškevičius. Mykolas ukininkė, Buniunai, Betygala.
DEFENSE
valdis, Vilnius.
(Jono sunus), 38, Vilnius.
11301. Tomaitė, Audrė (Adol
11219. Taraškevičius, Kazi Vilkaviškis. Kaunas.
11284. Tiškevičius, Jonas
fo duktė). 2.
mieras, 22, Vilnius.
11265. Teturienė, Vilhelmina, ho dukt?), 2.
no sunus). gimęs 1908, Vilnius.
11302. Tomaševičius, Adolfas
STAMPS
11220. Tarškevičius, Stasys,
11285. Tiškevičius, ždislovas, (Prano sunus) gimęs 1896.
2 .
19, Vilnius.
42, darbininkas, Vilnius.
krautuvninkas, N. Vilnia. .
(Tęsinys)
11221. Taraura, Vincas (Vin
11303. Tomaševičius, Bene .1
11286. Tiškevičienė, Teresė,
11174. Tamulaityte. Danguo co sunus), gimęs 1907, Pilioniai
diktas, 67, inžinierius, Labūna
42, Vilnius.
ti 17">. Tamulaitytė, Jūratė Gudžiūnai.
11287. Tiškevičius. Andrius vos p. ag. Josvainiai.
11306. Tomkauskienė, Vero
11222. Tarbunas, Ignas (Ig(Viktoro duktė), 10.
(ždislovo sunus), 11, Vilnius.
11304. Tomaševičienė - Dau nika, 32.
11176. Tamulavičius, Pranas «o sunus), 33, Šiauliai.
gio duktė), 22. ūkininke,
11288. Tiškevičius, Juozas girdaitė, Kristina (Stasio duk
11308. Tomkevičius, Jokūbas
11223. Tarbunienė su vaikais, deikiai. Joniškėlis.
N. IL ii-skis?
(Andriaus sunus), 26, ūkinin
(ždislovo sunus), 11. Vilnius. tė). 51.
policininkas. Bortiškiai. Zakas, Marcinkonis, Alytaus.
11224. Tareila, Jonas (And11269. Tijūnaitis, Algirdas 11278. Tim
. Olga (Jo11305. Tomaševičienė, Ange
11177. Tamulevičius, Domas, riaus sunus). gimęs 1908, valdi- (Stasio sunus) gimęs 1917, ant- kubo .uktė).
<vtu.ia.
lė, 38. šeimininkė, Jonava, Kau
11309. Tomkevičienė, Elena,
su šeima (Augusto sunus). gi ninkas, Vilnius.
ras leitenannas, Vilnius.
;.s.
11290. Tiškevičius, Karolis nas.
34, Bartiškiai, Zarasai.
11225. Tarailienė, Joana (Lau
męs 1896, Lynažarija, Rudnia.
11178. Tamulevičius, Pranas. ryno duktė), 55, ukininkė, Gižu
kaimas ir valsčius.
45, karininkas, Alytus.
11226. Tareila, Andrius (An
11179. Tamulevičienė, Anelė,
gimusi 1904, mokytoja, Alytus. driaus sunus), 37, samdinys,
11180. Tamulevičiūtė, Anelė Gižų kaimas ir valsčius.
11227. Tareilienė, Leokadija,
(Prano duktė), 16, mokinė,
34.
mokytoja, Gižai.
Alvtus.
11228. Tareila, Gediminas
11181. Tamulevičiūtė, Renė
(Andriaus sunus), gimęs 1904.
(Prano duktė), 12, Alytus.
11182. Tamulionis, Juozas! 11229. Targonskis,
Petras
(Stepo sunus), 37. siuvėjas,' (Broniaus sunus), gimęs 1906.
Simnas.
artistas, Naujoji Vilnia.
11183. Tamulionienė, Teofilė.
11230. Tartilovskis, Vincas
(Jurgio duktė). 33, šeimininkė. (Antano sunus). 47, darbinin
11184. Tamulionytė, Marija kas, Vilnius.
(Juozo duktė), 12.
11231. Tarutis, Vytautas (A11185. Tamulionis,
Mikas domo sunus), 26, samdinys,
(Juczo sunus). 3.
Vilnius.
11186. Tamulionis, Mykolas
11232. Taškunas, Stasys (To
(Jono sunus), 59. buvęs polici mo sunus), 43, inžinierius, Tra
jos viršininkas, Alytus.
kai.
11187. Tamulionienė, Valeri
11233. Tataržinas,
Juozas
ja (Andriaus duktė), 41.
(Vinco sunus),
darbininkas,
11188. Tamulionytė, Klara, Ungurinai, Marijampolė.
(Mykolo duktė), 14.
11234. Tatulis, Ipolitas (Juo
11189. Tamuševičius, Stasys zo sunus, Vilnius.
(Mateušo sunus), 44. Vilnius.
11325. Tatulienė, Stefanija
(Juozo
duktė), 30, siuvėja. Vil
11190. Tankeliunas, Antanas
(Tamošiaus sunus). gimęs 1904 nius.
11236. Tautkus, Jonas. 34,
šoferis, Vilnius.
samdinys,
Radviliškis, Šiauliai.
11191. Taparauskas, Izido
Talmokaitė, Elena (Juozo duktė), 24,
sargas. Kruonis.
11192. Taparauskienė - Zavi- samdinė, Radviliškis.
11238. Tautkytė, Regina (Jo
stanavičiutė. Antanina (Miko
no duktė), 9 mėn.
duktė). 28.
11239. Taučienė, Ona (Stasio
11193. Taparauskaitė. Graži
duktė), 56, ukininkė. Šiluva,
na (Izidoriaus duktė), 10.
11194. Taparauskaitė. Irena Raseiniai.
11240 Taujenis, Petras. 37.
(Izidoriaus duktė). 5.
11195. Tapper, Jurgis (Petro kirpėjas, Klinonys, Akmenė,
11241. Taukiniutė, Ona, 80,
sunus), gimęs 1915, karys, Vil
šeimininkė,
Kretinga.
nius.
AŽYMĖT datą—Ketvergą, 9 Rug
gali apkainuoti tokios narsos, tokio pa
11242. Tautkevičius, Liudas
11196. Taraila. Andrius (An
sėjo. Nes tą dieną Tamsta turėsi at
siaukojimo ir pasišventimo. Jus irgi
driaus sunus), 33. ūkininkas, (Petro sunus), 34. samdinys,
siliepti
j
valstybės
pašaukimą.
GALITE pe.rodyt pilną savo pasiauko
Buginiai, Biržai.
.Vilnius.
jimą. Jus g’Iit nupirkti šį mėnesį dau
Tą dieną prasideda 3*čiosios Karo
11243. Tautkevičienė, Fran-’
11197. Tarailienė. Leonora
giau Karo Eonų!
Paskolos Vajus. Tamsta busi prašomas
(Kazio duktė). 30, mokytoja, ciška (Antano duktė), 32. mo
paremti musų kovojančias jėgas viso
SAUGIAUSIS INVESTMENTAS
kytoja.
Vilnius.
mis
savo
išgalėmis.
Busi
prašomas
stoti
PASAULY
11244. Tautkevičius. Arvidas
11198. Taraila.
Gediminas
už
visuotiną
invaziją
nusiperkant
dau

(Andriaus sunus), 14, mokinys, (Liudo- rtmus), 2.
Šitai 3-čiajai Karo Paskolai jums bus
giau Kaio Bonų—daugiau Karo Bonų
Vilnius.
<:-• ,
siūloma visokių valdžios vertybių. Pa
regu tamstai išrodo galima.
11199.
Tarailienė,
Joana
sirinkit tekią, kuri geriausia atatinka
11246. Tautkus, Juozas (JoKad pasiekti valstybės kvotą, kiek
(Raulo duktė). 58. ūkininkė.
jūsų reikalams.
-a
P
no
sunus),
27.
darbininkas.
Jungtinių YaLstijų Karo Taupinimo Bonų
vienas
šios
šalies
asmuo,
kuris
dirba
už
Gižai.
Šiauliai.
“E” serija sugrąžina jums $1 už kiekvienus
algą arba gauna kitokių pajamų, arba
11200. Tarasevičiūtė, • Elena
turi pinigų susitaupęs, privalo įdėti
$3 kuomet tie bonai pribręs. Jeigu Iaikysit
11247. Tautkienė, Karolina
(Juozo duktė) 65. ūkininkė,
(Prano duktė), Pa judriai, Kvė
juos, jei tik gali, bent į vieną ekstra
tuos bonus iki jie pribręs, tai kas pusmetis
Sodorpriškė, Zoleroniai.
bus priskaitoma 2.90% metinių sudėtinių
$100 Karo Boną. Kurie išgali, privalo
11201. Tarasevičius, Petras,
11248. Tauras, Aleksandras
palūkanų. Bonų denominacijos: $25. $50.
investuoti į da DAUGIAU bonų— šim
81. (Florijono sunus), daržinin
(Aleksandro sunus), 37, moky
$100, $1000. Po 6 mėnesių pinigus galima
tus ir tukstancius dolerių daugiau.
kas, Pohulanka. Švenčionys.
atsiimti,
gaunant 75% pažymėtos vertės.
11202. Tarusevičičus, Jonas tojas, Višakiu Ruda. Marijam
Sukrapštyk pinigus iš visur kur tik
2K% Iždo Bonai 1964-1969 metų. Juos
(Florijono sunus). 37. ūkinin polė.
gali... įdėk visus palaidus pinigus, ku
tuojau
galima parduoti rinkoj arba užstaty
11249.
Taurienė.
Kunegunda
kas.
lkos nešiojiesi su savim... iškask ir tuos,
ti banke kaip kolateralą už paskolą. Valdžia
11203. Tarasevičienė. Zofija. (Juozo duktė), 37.
ką turėjai padėjęs į šalį “kokiam atsiti
11250. Tauras, Vidas (Alek- .
juos
priima kaip pinigus už federalinius mo
30 metų amžiaus.
kimui.” Apsieik be smagumų, be pra
kesnius.
Jie datuoti 1943 metų Rugsėjo 15
11204. Tarasevičiūtė, Elena sandro sunus), 7.
bar.gos, net ir be būtinų dalykų šį Rug
11251.
Taurys,
Bronius,
ser

d., o pribręsta 1969 metų gruodžio 15 d. Jų
(Jono duktė). 12
sėjo mėnesį. Bet duok kariaujantiems
denominacijos:
$500. $1000. $5000. $10000,
11205. Tarasevičiūtė, Kleofi- žantas.
musų vyrams daiktų, kurių jiems būti
J5 BILLSON DOLLARS
$100.000
ir
$1.000.000.
11252. Teišerkis. Vincas Ni
lė (Jono duktė). 4.
nai reikia kovai vesti—ir LAIMĖTI.
Kitos vertybės: “C” serijos taupinimo notos; sep
(NON-BANKING GUOTAI
11206. Tasasevičius, Aleksan kalojus (Vinco sunus) 84, ūki
Tie vyrai atiduoda viską, ką tik jie
tinių aštuntadalių procento Certificate of Indebteddras (Florijono sunus). 43. ser ninkas. Hamolėnai. Radviliškis,
n»ss; 2% Treasury Bonds of 1951-1933; l nited Sta
turi, smarkiam invazijos žygiui. Jie au
★
*
tes Savings Bonds series “F'*; Cnited States Sav
Šiauliai.
žantas. Vilnius.
koja savo kraują ir gyvybę. Niekas ne
ings Bonds series “G.”
11253. Teišerkis, Stasys (Ni
11207. Tarasonis, Aleksand
kalojaus sunus), 33, ūkininkas.
ras. 43. mokytojas. Vištytis.
11254. Tekorius. Juozas (Vin-,
11208. Tarasonienė, Leonar
co sunus), 45, mokytojas, Jukida. 33.
11209. Tarasonytė. Vanda mavičiai, S. Kalvarija.
(Aleksandro duktė), 15.
11210. Tarasonytė, Elvira
11256. Tekorius,
Algirdas
(Aleksandro duktė). 10.
11211. Tarasonis. Vladas. 45. (Juozo sunus), 19, studentas.
karininkas. Naujieji Kišiniš11257. Tekoriūtė,
Aldona
(Juozo duktė). 14, mokinė.
kiai, Vilkaviškis.
11212. Tarasonienė. Jadvygaseržantas.
Jablonskaitė. 40.
11213. Tarasonis. Vytautas
(Vlado sunus), mokinys.
11250. Telyčienė.
Emilija
11£14. Tarasonis.
Vladas (Jeronimo duktė), 75, ukininAn
organization of 50 Neivspapers; printed in 12 different
(Vlado sunus), 12, mokinys.
11215. Tarasonytė, Zita (Vla
11260. Telksnys, Stanys, 61,
languuffes, reaching a population of 1,750,000 people;
do duktė), 12, mokinė.
11261. Terbeckas, Ignas (Vik11216. Tarasonis. Baliukas
of uhich this n <>us pa per i s a memher.

IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS
ŽMONIŲ VARDAI.

gy
Okupavę 1940 metais Lietu
vą, bolševikai išvežė Rusijos
gilumon tūkstančius žmonių.
Lietuvos Raudonasis Kryžius
surinko apie 12,000 išvežtųjų
vardų ir pavardžių, kuriuos čia
paduodam Amerikoje gyvenan
čių giminių žiniai.

yiCTORY

kas. Vilnius

.

Augustas(Jo-
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lo sunus). 27.
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BUY
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11264

sunus),
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28,

Teresevičius,

slaugė.

46.
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11267.
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11266.

7 metų.
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11268.
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11274.
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11273.

11276.
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j
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(Jo
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Tim:
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Jadvyga

šeimininkė.
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sunus),

Bliudžžiai.

11289.

36.

11279.

Tim
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m
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sunus).

9.

Arturas

ll.
*asai.

Vilnius.
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I

rius

(Kazio

sunus),

35,

miško

11237. Tautkienė -
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sunus).
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ACK THE ATTACK —WITH WAR BONDS

11255. Tekorienė - Žilinskai
tė, Veronika, 42.

IS SPONSORED BY

THIS ADVERTISEMENT

11258. Telegis, Stasys (And
riaus sunus), 45,
Vilnius.

New England Foreign Language Newspapers Association

! kė, Madagaskara, Daugailiai.
ūkininkas, Antekščiai. Alunta.

»

i

i

i

Aitontas. Poslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Bostone pasirodė Billy
Sunday našlė.

No. 37.

Rugsėjo 8 d., 1913 m-

Curley atmokėjo miestui
pusę “skolos.”

Apie 20 metų atgal Bosšią sąvaitę Bostono dientoner,.ę?5^0 1 jVO ,evan?eis. raščiai paskelbė, kad kon
Į tas Billy bundav kuns bu\ o gresmanas Curley sugrąžino
* pagarsėjęs savo kovomis su miestui jau arti pusės savo
*
—
•
BOSTONO DELEGATAI CHURCHILLAS BOSTO velniu. Dabar jis jau muęs. '“.............
skolos.”~Būdamas
Bostono
NE TAPO “DAKTARU.” tai atvyko jo pati ir mėgina majoiu jis buvo “pasiskoli
JAU SUGRYŽO.
laikyti tokias pat “misijas.” nęs” apie $42,000.
Dabar reikėtų įkurti Ameri Harvardo Universitetas su Jos vyras savo “sorkėmis”
teikė jam tokį garbės
kos Lietuvių Tarybos
surinkdavo per vieną vakaMirė Elena Simokaitė.
laipsnį.
Skyrių Bostone.
rą po $15,000 ir iki $25,000;
Elena Simokaitė, 30 metų
Pereitą nedėldieni Bosto- bet ar jo našlė mokės toki
Iš Bostono, kaip rodos,
dalyvavo arti 30 delegatų nan buvo atvykęs nepapras- bizni iš velnio padaryti, tai amžiaus Petro ir Elzbietos
Simokų duktė, mirė rugpiu
Amerikos Lietuvių Konfe- tas svečias, Anglijos premje- abejotina
čio
23 d. Velionė sirgo džio
rencijoje. Pittsburghe. Di- ras Winston Churchill. JĮ
Bostonas gali aprūpinti
va apie metus. Buvo pada
džiuma delegatų, o gal ir vi- čia pakvietė Harvardo U nipastoge 75,000 žmonių.
ryta 6 operacijos, bet nieko
si, jau sugryžo.
versitetas ir suteikė civilės
Bostono
visuomenės
saunegelbėjo,
Konferencijoje dalyvavę teisės daktaro laipsni. Jis
Palaidota 26 rugpiučio
delegatai turi daug įdomių buvo apvilktas šviesiai rau- gurno komitetas praneša.
kad
ištikus
nepaprastam
reiKalvarijos
kapinėse,
žinių apie dabartinę pade- dona kapa ir aksomine ke
kalui.
čia
butų
galima
apruElenos
motina
mirė jau
ti Lietuvoje, kurias svarstė pure. kuii reiškia Anglijos
Amerikos lietuvių konferen Oxfordo universiteto civilės pinti pastoge ir nakvyne apie 27 metai atgal, palikcijoje. Konferencija pasisa- teisės doktorato dekoraciją, 57,000 miesto gyventojų, o dama ją vos trijų metų am—apie 50,000 žmo- žiaus. Simokas vedė antrą
kė už visas galimas pastan- Visoj Harvardo 300 metų maistu
nių.
Geriausia
žmoną,e su kuria dabar
gypagal- istorijoj Churchillas ivra tik butu
, - mokvklose,
, ,,
-prieglauda
~ .ture-?gast • ir. kuodidžiausią
paskui
savena.
Su
pirma
žmona
bą Lietuvos žmonėms atgau- septinta; žmogus, kuriam
i. - - u j
h
baznvciose ir kitokiose jo sunu ir dukterį, ir abudu
ti laisvę ir nepriklausomybę,
įsomvbę. kbuvo
suruoštos speciale
speciales įs- lese,
jau mirę.
Bostono delegatai da kilmės garbės laipsniui Įtei viešose patalpose.
“Keleivio” redakcija reišMirė Volungevičius.
Pittsburghe būdami kalbė- kti.
L'io Jronorn
cm m o i
josi, kad sugryžus namo tuo- šito; ceremonijos atsibuOna Volungevičienė, kuri <rįlį0; užuojauta
jau reikėtų sušaukti susinu- vo Saunderso Teatre, kur gyvena Bostono apylinkėj.
J
kimą ir formališkai įstegti susirinko keli tūkstančiai jįomis dienomis bu^o nuvaAmerikos Lietuvių Tarybos,’ uniformuotų Harvardo stu žiavus -1 Brooklyną palaidoti utarninką Sugavo*vvrą^ kusi;
skyrių Bostone.
. dentų
ir
Z J
>’_uje
• buvo
_ _ už
į
~ Kadcliffe
Radclltfe kolesiios
kole^Jot tnnoi
tenai minici
mirusį e«ivn
savo mrro
vyrą, Si- rį• s /'t
Cambridge
PrieX
šito veikimo,
VepS°i mano-, studenčių.
51 A Sas garbės rūbais,
Volungevičių. JaU
™
ma. vėliau prisidės irtos Apvilkta
grvzo.
neiliu kad ii iam nasiduotu
ijos. kurios
dėl kokių
kokių Churchillas
Churchillas pasakė
pasakė studenstuden-i^* °' _________
peiliu,
draugijos,
kunos dėl
P
• kad j.
J Jjam P
Unors priežasčių negalėjo nu- tams kalbą, kurios pagiindiRadijo programa.
Bostono “salaveišių armip i ųsti savo atstovų i Pitts- nė mintis buvo tokia, kad
burgho konferenciją,
Amerika ir An|d p djOS pro?rama 'luoda^a iš įfnkri raju* ^J^norT sukelti
“Aš nežinau kaip motina
DR. D. PILKA
gali
ką
surast
šitam
šald>
Bostone yna Lietuvai dėlės angliškai kalbančio^ W0RL stoties, 950 kilocik- ę-n o nno
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
tuve. Čia viskas sugrusta,
Remti Draugijos skyrius. Ar valstybės, privalo laikytis jjų
j ** • ’
’ ______
ir nuo 7 ild 8.
tik stalo da nėra."
nevertėtų tą skyrių" paversti vienybėj ne tiktai per šį ka- ‘Sekanti sekmadieni, rugPereita nedėldieni auto506 BROADWAY
—- Boston Edison Compan>
Amenkos Lietuvių Tarybos rą. J)et ir karui pasibaigus, ?ėjo‘ 12 dieną, nuo 9:30 iki mobiliu nelaimėse Naujoj
SO. BOSTON, MASS.
sako
skyrium? Pagaliau ir visa kad įvesti pasauly naują io;3o įg rvt0 programa bus Anglijoj buvo sužeista 12
Telefonas:
SOUth Boston 1320
...perpildymas
sumažina
Lietuvai Remti Draugija santvarką ir užtiknnti pa- tokia:
.
Anginoj omo .užeisią išaldomąją tfalią. Perpildy
turėtų persiorganizuoti taip, stovią taiką.
-į Muzika
zm°
______
mas stabdo cirkuliaciją ir
kad galėtų suderinti savo Bendra kalba yra didele
2. Dainos.’
ši savaitė Bostone prasiprailgina motoro darbą.
Dr. Leo J. Podder
T^h/U Amenk0S
STirTSli'
aP‘e
. dėjo ' dideliai karščiais.
BOSTON
EDISON
COMPANY.
Iš Leningrado.
Taryba.
chill, ir ji gali but pagnn- Prašom parašyti atvirutei Orą* karštas ir tvanku^
Specializuoja
Vyriškų organų nu
Tiesa, kol kas Amenkos das bendrai pilietybei.
?av0 įspūdžius ' ir prisiųsti U
kamžu________ ____
silpnėjime. Gyvenimo permainų
Padėka.
Į
Linksmą
Vakarą
.
moterų. Moterų ir Vyrų ligaa
Lietuvių Taryba savo
• ,skyrių
žinoma; lietuviams hiti- ^uo adresu: W0RL, Lith- REIKALINGI VYRAI
Kraujo ir Odos Ligas.
Širdingai dėkuojam. vi- ren^a SteP°n° Dariaus lekolonijose neturėjo; bet po Abingtono
.
Končius
No uanian
216 TreValandos: nuo 10 iki 12 dienų
šiom?“ dienok
™nt st,Program,
Boston. Mass.
siems giminėms, draugams
Posto
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare
MOKINIAI
ir
pažįstamiems, kurie mirus Skyrius._ Vakaras atsibus H
180 HUNTINGTON AVĖ,
---------- -X
A OO
DUO1VIT,
J1A0O.
twėio atskira posėdį ir*ketidukrelės, kurią
Išmokinsime jusjstičerių ar opera- musų mylimam sunui ir bro- i
EUgsejo-ssep, šią siioatą
TeL Commonwealth 4579.
torių darbo. Patyrimas nereikahniras. .. .
.
Vakarienė
nrasidė?
7 "30 vt
no skyrių steigimo klausimą
-----------Tarp pereitos subatos if $20 pėr sąvaitę besimokinant. Kreip- llUl. KaSperUl PeiTV-PamaU- ,VT? Karlene.PraSlae- .’•«« V k
.......tarp 9:30• ryto ir• 5:50 popiet
■'
skui. atsilankė. palydėti j! Visus prašome atsilankyti.|
svarstyti. Ką jie nutarė, dar už 6 mėnesių po karo A- šio panedėlio Cambridge’- kitės
WOLF-FORDING
I kapus ir šiaip visokiais bu'‘"ksmios muzikoj pra DR. G. L. KILLORY
neteko sužinoti; bet jeigu merikoj vra numatoma 8—9 uje buvo 3 užpuolimai ir
46 Stuart Street,
dais stengėsi mus suraminti. leisime laiką smagiai. Be to 60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
jie bus nutarę skyrių steigti, milionai bedarbių.
apiplėšti 3 vvrai.
Boston, Mass.
Telef. Fafayette 2371
r-p
• _• d\-i
• •
tą vakara
vakarą hiiQ
bus Trankiam^' BOSTON.
tai visose kolonijose tuojau _____________ _____________________ ‘_____________
Taipgi
e kuo j• am visiems,
arba Somerset 2044-J
reikėtų tokiu; skyrius orga-j_______________ _________ ________________ _
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ,
kurie prisiuntė daugybę gė Karo Bonas.
IR NERVŲ LIGŲ.
nizuoti.
Dr. D. Pilka.
lių. Jūsų visų simpatija ir
Pajieško Darbininkių
VaL
nuo
9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Tikra scena ant Park Streeto
gili užuojauta musų nelai Yvonne-Niauricnė jieško patyrusiu
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
Skubos valandoje
Darbas, penkias dienas }
Del kuponų išvogimo su
mėj. daug mums pagelbėjo. darbininkių.
sąvaitę: mokestis gera. Dėl pasitari
Gyv. 811M
spenduoti du policijos
mo telefonuokit pas:
(37) ( TeL 28624
Nuliūdę
ivure

^raue-o

r-

voiungevicius.

Qimuko

seimai

i

valdininkai.

Rugpiučio 22 naktį Cam
bridge’aus City Hall patal
pose buvo įsilaužta į “Rationing Boardo” ofisą ir pa '
vogta 40,000 kuponų gazo
linui. Del šito plėšimo, poli
cijos viršininkas suspenda
vo vieną savo kapitoną ir
vieną leitenantą. Jis juos ap
kaltino “neprideramu poli
cijai elgesiu.”

Kam

lauko iki skubos
VALANDOS

tėvai, seserys ir broliai.

Mirė stambus inšiurans
biznierius.

Pereitą sąvaitę Copley
Plaza viešbuty mirė Artemas B. Poor, Employers!
draudimo firmos viršinin
kas. Apie 50 metų atgal jis i
pradėjo dirbti toj firmoj
kaip ofiso patarnautoja; ir
pakilo iki tos kompanijos
vice-prezidento. Jis buvo 64
metų amžiaus, bet nevedęs
ir paliko daug pinigų.

Traukia teisman.

Mums teko girdėti, kad
SLA prezidentas. «dv. F. J.
Bagočius. traukia teismo at
sakomybėn 3 sandariečius,
kurie South Bostono Piliečių
Draugijos mitinge įžeidė ir
apjuodino jo vardą. Iš kiek
vieno jų esą reikalaujama
po $10,000 atlyginimo.
Rašant mums šitą žinią
adv. Bagočius da nebuvo
sugryžęs iš Pittsburgho, kur
jis atstovavo SLA organiza
ciją Amerikos Lietuvių
Konferencijoj, todėl pas ji
pati negalėjome šitos žinios
patikrinti.

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.
Raudonos stampos SU rai

Nukrito nuo stogo.

Pereitą nedeldienį Roxburyje nukrito nuo stogo
Mrs. Catherine Dorsey, 39
metų amžiaus moteris. Ji
buvo išėjus iš savo namų ir
sugryžusi rado užrakintas
duris. Ji užlipo ant gretimo
namo stogo ir nuo tenai mė
gino nušokti ant savo namo
stogo. Bet nušokti nepavy
ko, ir ji nukrito tarp dviejų
namų, sunkiai susižeisdama.
Tai turėtų buti pamoka vi
siems, kad sekti nuo vieno
stogo ant kito yra labai pagojingas “spėrias.”

I

Duoti

yra

reikiamos, transpo^tacųo-v

No.

atliksim

darbas

1

jei

Ekvatėlf karo

padėsit

jus

kur

tik

§kubos

metu.

Valandoms

.Yk-s

tą

dariai

galit.

Nevažiuokit be reikalo Skubos Valandom
7-9

PO LABOR DAY.
lio

KARO

linijų

tarp

9

ir

ryto

ir

3-6

vakare.

patarnavimas

5

v.

bus

ant

subway

ir

tune

padidintas.

METU-GALVOK! NEVAŽIUOK važiuot skubos valandom?
BOSTON

1

ELevatco

RAILWAY

dėmis X ir Y yra geros nuo
dabar iki Oet. 2. Stampa su
raide Z bu; gera nuo Sept. 5
iki Oet. 2.
Nuo Sept. 12 mėsai bus
galima jau vartoti rudą
štampą su raide A iš naujo-,
sios knygutės. Gi nuo Sept.
19 bu; gera ir B stampa iš
naujosios knygutės. Visos
jos galios iki 2 Oet..
Mėlynosios stampos su
raidėmis R. S ir T dabar ge
ros iki 20 Sept. Gi mėlyno
sios stampos su raidėm U, V
ir W, kurio; Įneina galion
nuo 1 Sept., galios iki 20 Oet
Cukraus stampos Nr. 14.
15 ir 16 yra geros iki 31 spa
lių ; jos duoda po 5 svarus
cukraus.
Čeverykų kuponas Nr. 18
pasibaigs spalių 31 d.
SĮ utarninką Somervillej
nukrito nuo trečio aukšto
16 menesių amžiaus mergai
te. Jos gyvybė pavojuje,

Yvonne’s House of Beautv
DED 1636
arba
SOL' 9634

j

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 13
nno 2 iki B,
nuo 7 iki B.
Seredom 9 iki IS
ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS
{ Ištaiso defektuotas akis ir tink*{ mu laiku sugrąžina šviesą. Išegzaminuoju ir priskiriu aloniua.

TeL TRObridge 6330

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

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

TeL ŠOU 2806

TEI* ŠOU 2712

DAKTARAS

Dr. J. C. Seymour

J. L. Pašakarnis

(LANDŽIUS)

OPTOMETRISTAS

Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
Ausų, Nosies ir Gerklės.
[Vartoja vėliausios konstrukcijos
i X-RAY Aparatą.
Pritaiko Akinius.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534. BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vakar®.
Seredomia:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

I
1

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

. BARASEVIČIUS
IR SUNUS

A. J. NAMAKSY

MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.

Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948
37 ORIOLE STREET
West Rozbury, Mae®.
Tel. Parkway 1233-W

234 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2399
Sur.aus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Ats.
Tel. COLumbia 2537
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LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AL
(Insured
Movers)

uiuiiDiRKinn«
J ' a a s fi <: -/ n ,
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1

Perkracr.tom
čia pat ir i to
limas dietas.
SaueK oriežiura, kaina prieinama,
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
TeL

SOUth

Bcstca

<£13

;

