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Valstybių Kon
Ar Tiesa, Kad Rusija Vėl Cripps Siūlo 4 Vals Trijų
ferencija Maskvoj.
tybių Paktą.
Ameriką tenai atstovausiąs
turėtų valdyt Angli Hull, Stettinius ir Harriman.
Susiuostė Su Hitleriu? Pasaulį
ja, Amerika, Rusija ir
Kai andai Washingtone

KODĖL VOKIEČIAI
TRAUKIASI BE
MŪŠIŲ?

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

METAI XXXVIII

Nebukit Kvailiai,

Alijantai Davė Rusijos
Ji neis prieš Japoniją ir ne
duos alijantams bazių,
Frontui Didelės Paramos
sako Browderis.
Rusija Nepadės.

Kinija.
Amerikos komunistų va
rezignavo iš Valstybės DeJolna.
Smolenskas
kiti,
, .
. •
•• 11
Statford Cripps. Anglijos partamento diplomatas Wel- das Brovrderis pareiškė pil AFRIKOJ VISAI SUNAI
1,000,000 FAŠIS
braniimekaina^o^JlemS
orlaivi^ gamybos ministeris les, tai tuoj pasklydo gandų, na burna, kaip
_ _paties štai i- KINTA
TŲ ARMIJA.

!/3 , f , °L
. •- ir senai žinomas Sovietų Ru-;jog jis buvęs pašalintas dėl no Įgaliotas, kad Rusija neis
Karo
dalykų
žinovai
ais- sįjos šalininkas, pasakė par- to, kad pritariąs Maskvai, ir nekariaus prieš Japoniją.
Washingtonas pilnas viso
kiną šitą reiškinį taip: Kai ]amente, kad klaida butųDabargi jo vieton preziden- Ji ne tiktai pati neis prieš
kių gandų, bet aiškių
alijantai išmušė iš karo Ita- manyti, jog susidėjusi su tas paskyrė Stetfcir.ijų. buvu- Japoniją, bet ir alijantams
žinių nėra.
nją, . apie 1,000,000 Italijos Amerika, Anglija galėsianti si lend-lease adininistrato- neduos bazių, iš kurių jų orŠią sąvaitę \Yashingtone karenuų
pasitraukė is karo apsįeįti be Rusijos talkos, rių, ir spaudoj jau rašoma, laiviai galėtų Japoniją bomūžia gandai, kaip bitės avi peiksmų. Tą spragą teko uz- Cripps mano, kad po karo kad iis pa-kirtaš dėt to, kad barduoti. “It is silly to exly.
Eina visokioslinas
kalbos,
ša
ę,
p o* «-;r.
-‘ii
knma kad
vpI na- P^yt vokiečiams. Be to ab- bus reikalingas stiprus polic- turįs Rusijai simpatijų. Grei- pect that Sovi^
Reiškia
"tik
Miti rin
Jant.M or^1\iai išgriovė \ o manas pasaulio tvarkai ir tu laiku .Maskvoj žada Įvyk- do this for us.
e Aornr L-v-Jinl • ^ietijos ginklų fabrikus. \ o- taikai palaikyti, o tokio po- ti Amerikos, Anglijos ir Ru- kvailiai gali tikėtis, kad SoPinant ta atarti- Lechams stinga ginklų ir nemano pareigų viena Ang- sijos atstovų pasitarimas, ir vietų Rusija padės Amerimi 5 vokiečiai nasitrauksia iš' an}?ni<r.1Jos.; .Jų aviacija be- nja jr Amerika neatliksian- Į tą konferenciją vyksiąs su kai ar Anglijai.
’.............. p.
. *. *• veik išnaikinta. \ ienų zo- čios. jį, sįuj0 sudaryti Ang- Valstvbės
Departamento
Penktakojai darosi atviRusijos ir Maskva tada vie džiu, alijantų oro, jūrių ir iįjos Amerikos, Rusijos ir galva Hull’u Stettinius. Kar- resni. Amerikos veteranų
šai paskelbsianti, kad Sovie sausžemio ofensyvą labai Kinijos sąjungą policmano tu su jai- vyksiąs ir lend- vadas pasakė gerai, kad Atų žemė iau “išlaisvinta’’ ir nu.-ilpnino Vokietiią. Todėl pareigoms eiti.
lease ekspeditorius Harri- merika neprivalo steigti jotęsti karą toliau Rusijai nė jos generalinis štabas ir nu_____
mans. kuris dabar randasi kio “antro fronto” Europoj,
ra reikalo.
Londone.
kol Rusija neatidarys antro
tarė trauktis iš Rusijos gilu
KANUOLĖ
Vokiečiai sutikę pasitrau mos. kad sutrumpinti tenai į VOKIEČIŲ
Stettinius buvęs parinktas fronto prieš Japoniją, arba
ŠAUSIANTI PER 125
kti iš Rusijos geruoju, kad fronta. taip kad butų galima
šitai mirijai dėl to. kad jis kol ji neduo? mums bazių
MYLIAS.
galėtų sukoncentruoti savo atsilaikvti silpnesnėmis spė-i <5vpdn
vra buvęs General Motors Japonijai bombarduoti.
spėkas prieš demokratinių komis 0 kaį vokiečiai trau Gunnert Pihl
\ kitu stambiu korporacijų
valstybių ofensyvą vakaruo kiasi, rusai eina paskui ir
donui bombarduoti vokie- viršininkas, todėl esąs daug TIES SALERNA AMERI
se, o Stalinas už tai sutikęs užima paliktus miestus.
čiai turį pasidarę kanuoliu, praktiskesnis žmogus, negu KIEČIAI NETEKO 3,498
pasirašyti taikos sutartį su
Jeigu ištiesu taip yra, tai kurios šaujančios per 125 tikrieji diplomatai,
VYRŲ.
Hitleriu.
neužilgo vokiečiai turėtų mylias. Tų kanuoliu vamzSicilijoj alijantų nuostoliai
Ar ta? tiesa?
kur nor? atsispirti ir pradėti
siekia 31,158 kareivių.
Gal taip. o gal ir ne. Kol apsigynimo karą. Kai kas džiai esą 100 pėdų ilgio ir Amerikoj Yra 141,ta *
i- •• . jos esančios paslėptos po že 000 Karo Belaisvių, Karo Departamentas Wakas tai yra tikl kaimai,
gandai, aisčiu
aiškių znim
žinių nci<*.
nėra. Valstybės De- ytano. jog Dniepro linija 5 ra me Franeuzįjog pajūry, ties
partamenta^ kol kas nieko togiskiausis frontas apsigy- Calais ir Boulogne rTI--- - Už darbą jiems mokama po shingtone paskelbė, kad
koim.
imant Salemos miestą pietų
kitiems rodosi, kad ^ėĮ didelio sprogstamos me80 centu į valanda.
Italijoj, amerikiečiai neteko
džiagos slėgimo, tos kanuoLaikraščiai
—
4
— nalra
M97 _teiv-ii

paiTamenras
menu mmu
,. kitiems
rodosi, kad r-r
apie tai nėra viešai paskelvokiedai
u trauktis
Kai kas mano, kad tai yra

kiečių
propagandą, norėda
..................................................
mi
suskaldyti alijantų vie
ninguma. ar bent pakirsti ju
pasitikėjimą vieni totiems.
kitiems. '
-Bet -kodėl
- - vokiečių
propa
gandą turėtų skleisti jajionai. o ne kuri neitralė šalis,
mums neaišku.
Jeigu tai ištikrujų yra
propaganda, o ne kas kita,
tai mes greičiau manytume,
kad ją skleidžia pati Ma>kva. ne? tik Maskva gali tikė
tis ka nors iš to laimėti. Kaip
iau žinom, Maskvoje greitu
laiku žada įvykti Amerikos,
Anglijos ir Rusijos at-tovų
konferencija. Ir taip pat ži
nom. kad iki šiol Maskva

_

Tačiau

-

sužeistai? ir dingusiais.

gas.
,7. .

_

....

,a

Viskas Prasidėjo 12
At„„j
neiųmpfuAlgai.
TK-vlika
atiral šiuom

bet dabar yra naudojami že-

Per pereitąjį karą vokie-mes ūkio

darbams.

Apie

mylias bombai davo valanda. Tokiu uždarbiu vo-

.tankiai Nužygiavo
ItallJOtl lu

Mylių,

Vėliausios žinios iš Itaiifronto sako, jutsiaroerikiečių generolo darko Pen-

nebūtų užimti Italijoj ir Vo
kietijoj, jie šiandien skintų
kelią vokiečių armijai Į Rusijos gilumą.
?

Suomija Nori Baigti
į^grą Jjįt Negali

per 38 dienas ko- ktoji Armija pralaužė vokieSuomija karo nenorėjo ir
Amenkos armija neteko čiu apsigynimo liniją Neanenori.
Ji buvo rusų užpulta
nuo- E?"
ir 4?Ze
ir
turėjo
gintis. Ji išmušė
sicili^i S 31 158 ? my’!? ’ ka.'?us’ kurl?7
iš savo žemės ir
’
pirma buvo užėmęs priešas. bolševikus
dabar
jo=
armija
stovi sau
__________
Si panedel) amenkieca, pagodama
savo
sieną.
Antroj
eme jau Cassano miestą.

čiai irgi turėjo pasidarė pa- 110.000 belaisviu buvę prinašią patranką. -Didžiąją statvta prie darbo, už kuri
Berta
Be^”” nraminta
praminta_' iš
įį kurios
kHrios jiems mokama ™
po «o
80 centų į MUSSOLINIO ‘VALDŽIA’

Dvylika metų atgal siuom per

Kiek šis antras frontas pa
ėmė ašies spėkų, tiek buvo
lengviau rusams.
Dabar šimtai tūkstančių
Be to, išgriauti Vokietijos vokiečių kaujasi Italijoj ar
fabrikai nebegali pagamin ba stovi Francuzijoj, Belgi
ti naujų ginklų.
joj ir Norvegijoj saugodami
Kai Pradėjo
Maskvos \riubvt
propagandipajūri nuo alijantų invazirei- iS^Tairei
reiškia tiek mažiau
f.Lntn ”
««,
aunu nuuw,
,
vujmcviu yra Rusijos tronte.
V
ka*
Pra^j° meluoti kad
Bet tai da ne viskas. Angįusai kovoja prieš vokiečių iįjos įr Amerikos bombanearmiją vieni patys, be jokios šiai sprogdina Vokietijos
pagalbos, tai vyriausis Ang" pramonės centrus ir susisidlijos oro maršalas. Sir Phi- kįmo kelius. Šita oro ofeftlip, pasakė anądien kalbą šyva duoda 3 labai svarbius
per radiją, kad jeigu ru- lezultatus: visų piima, su
sams
at- giįa4uti
ž ; pavyko ..vokiečius
t . Qiiiantll
. fabrikai
,. .. negali .*paga.. . T ..--„ii. į> f mintl vokiečių aimijai naip
jų ginklų:
Pa.g“lbab £į..P^alba Rutl_ M
Pikių: paskui, suardy
suard.v-
f3ktaįUV°
13 3 mo vien tais keliais vokiečiams sunpristatant
jai gink- ku pristatyt sustiprinįjnų Į
11 a
lų ir maisto, bet ir atakuo- Rusijos frontą ir išvežti sujant vokiečius kituose fron- žeistuosius: pagaliau, vokietuose. Afrikoj, pavyzdžiui, čiai vra priversti laikyti
buvo visiškai sunaikinta daugumą savo orlaivių va1.000.000 vokiečių ir italų kainose ir pietuose, kad gaarmija, kuri kitaip butų bu- lėtu. gintis• nuo
, • alijantų
. orlaiviai
« • oro
• *
vusi pavartota prieš Rusiją. atakų. jeigu tie
ju

HITLERIO UŽPEČKY

Per visą
sąvaitę vokiečius PUi*ėj sienoj sto\iru>ųarmi*
...
Tokia
smarkiai pleškino ameritoe- Ja’ bet
... mūšiai
. ... neina.
.

laiku prasidėjo svarbus isto- paryžių. Tačiau nedaug jie kiečiai ‘ir italai niekados «a,
I
riniai Įvykiai. Amerikoje padarė nuostoliu, nes iššo- vo čalV;e nėra turėję todėl
Berlyno radijas praneša, čiu ir anglų orlaiviai. Nega- Pa/!etls >la-lkin’ nors ir ne
’ alus.
’
■ ’•
keliolika sviedinių, ji £ eta llbaT pa “enkinti:‘^kad
naciai tokia nuostolinga, kaip karo
sugryžo 'legalus
Angli
vus
ja panaikino auksinius pini taipgii pagedo.
jiems duodama proga taip yal(įia ■ laI^į1- .^u4antl ėmė trauktis. Tuomet ame- mūšiai. Suomiai norėtų iš tos
gus. Amerikoje Įvesta NRA.
gerai uždirbti. Farmeriai irpl,e^ v<>kletijoj, nes nkiečiai juos paspaudė rr padėties pasitraukti, bet ne
gali. nes jeigu jie padės gin
Ir tais pačiais metais prasi ITALIJOJ PAIMTA 224 gi esą patenkinti, nes karo Italijoj dabar eina karas. nuvarė 10 mylių atgal.
klą. tai jų žemėn tuoj sumur
Taigi
patys
naciai
pripažįs

dėjo kinų-japonų karas, ku SVEIKUS ORLAIVIUS. belaisviai gerai dirbą.
Amerikiečiai eina Italijon mės rusai: vokiečiai nenorės
ta. kad Mussolinis bijosi Ita iš Vakarų, o anglai iš Rylų.
ris buvo kaip ir koks signa Iš generalinio alijantų šta
las visiems kitiems karams. bo pranešama, kad iki šiol SUBOMBARDAVO EM lijon grįžti, kad žmonės jo Anglų generolo Montgome- rusų Suomi jon įsileisti ir
neužmuštų, tačiau organi įy’o armija žygiuoja pirmyn puls juos. .Tuomet Suomija
Užpuldami
1931 metų Italijoj alijantai paėmė 224
DENĄ.
zuoja jo “valdžią’’ Italijai. greičiau, nes Rytų pakrašty virstų antra Italija, kur kav«įugsėjo 18 d. Mandžuriją, sveikus orlaiviu; paliktuose
jasi tarp savęs svetimų vals
Pereito nedėldienio naktį
japonai
parodė
kitiems aerodromuose. Ta pati žinia
vokiečių opozicija daug tybių armijos. Todėl suo
Amerikos
skraidomieji
for

TRAUKINYS
UŽMUŠĖ
gengrteriams, kad demokra- priduria, kad Sicilijoj buvo
silpnesnė.
miai ginklo nepadeda. Jie
reikalauja sau Pabalčio vai- vinėms valstybėm;- stinga palikta alijantams 1.200 tai nuskrido iš Anglijos Vo LENKUS AUTOMOBI
KAS YRA ITALIJA,jkisi’.,ka!1 ku™> n"rs
LIUJE.
rtvbiu ir pusės Lenkijos, bet vieningumo ir todėl jų Tau- ašies orlaivių. Matyt, juos kietijon ir smarkiai subom
Amerika juos iš tos padėties
bardavo
Emdeno
miestą.
South Bend. Ind.—PereiAmerika ir Anglija su tuo tų Lvga negali gengsterių paliko italai. •
DRAUGAS
AR
PRIEŠAS
.
išgelbės.
Amerika turi divokiečių submarinų papėdę. ^a nedėldienį čia būrys lennesutinka. Nėra abejonės, nubausti. Tas tuoj’ padrąsi
Atsakymą
į
šitą
klausimą
dėlę
širdį
demokratinei ir
numesta apie 1,090 to- ku važiavo automobilium
kad svarbiausia Maskvo« no Mussolini pulti Etiopija,' SICILIJOJ AŠIS PRARA Buvo
nų bombų. Visi bombane skersai geležinkelio ir nepa davė Anglijos parlamente pažangai suomių tautai, ne?
konferencijom tikslas ir yra o Hitlerį; neužilgo įsiveržė
DO 1.421 ORLAIVĮ.
šiai sugryžo A nu Ii jon.
matė. kad traukinys atūžė. j.'iemjeras Churchill. Jis sa- žino. kad suomiai yra ramus,
—susitarti šituo klausimu. Į Pareinės kraštą. Ir taip, Amerikos karo vadovybė
Automobilis buvo sudaužy ko. kad Italijos imperija jau darbštus ir teisingi žmonės,
Bet kaip paveikti Angliją ir nrasidėio visas tarptautinis
žlugus, tačiau ateityje Itali- Bet kaip ii galėtų duoti
ANGLIJA PASMERKĖ
tas ir 7 lenkai užmušti.
ja galėsianti užimti prideri jiems pagalbą, kol kas neARGENTINOS PO
PRIPAŽINO MUSSOLI
mą jai vietą demokratinių aišku.
LITIKĄ.
patenkintų imperialistinius
pu alijantų nuostoliai buvo
valstybių tarpe. Šiuom laiku
NIO “VALDŽIĄ.”
Kelios dienos atgal Ar
Ma-kvos apetitus? Reikia Lenkiios užpuolimu, iš kv«- tik 181 lėktuvas.
ji
nėra mums nei draugu-, ADVOKATAS NUŽUDĖ
gentina kreipėsi į Washing- Japonija pripažino Musjas nugąsdinti, kad jeigu jos rio užliepsnavo viso pašau
SAVO KŪDIKĮ.
nei
priešas, sako p. Chur
tona
prašydama
ginklų soiinio “respublikos val
nepatenkins Rusijos reika lio karas.
Mažai kas žino. kad visa VENGRIJOJ PASKELB lend-lease sąskaitom Wash- džią.” kurią Hitleris sudarė chill.
Pittsfield, Mass.—Šį pane
lavimų. tai Stalinas vėl pa
TA NAUJA MOBILI
savo
užpečky.
Tik
visa
bėtai
prasidėjo
12
metų
atgal.
dėlį
čia buvo areštuotas
ingtonas
šitą
prašymą
at

darys sutartį su Hitleriu ir
ZACIJA.
VERTĖJAS
SUIMTAS
da,
kad
ta
“
valdžia
”
bijosi
John
F.
Nixon, 46 metų am
metė
ir
davė
gerą
pamoką,
gali da padėti jam. Taigi ga
Vengrijoj
paskelbta,
kad
KAIP
ŠNIPAS.
sėbrauja
važiuot
Italijon
ir
tupi
Hitžiaus advokatas. Jis vra kal
li būt. jog šituo tikslu Mask INDIJOJ ŠIMTAI MIRŠ visi vyrai tarp 20 ir 48 metų kad tiems, kurie
su
fašistais,
Amerika
ginklų
lerio
užpečky,
kaip
pelė
po
tinama- nužudęs elektra sa
TA
BADU.
VVashingtone
anądien
bu

vos agentai ir skleidžia gan
amžiaus
turi
stoti
kariuome

nei
skolina,
nei
parduoda,
šluota.
vo suimtas Roberto Lanas vo 6 mėnesių amžiaus vai
dus apie atskira rusu-vokieIš Kalkutos atėjo šiurpu- nėn tarp 1 spalio ir 17 gruo- Dabar Argentinos
užsienio
kalbų kuti. Apie kūdikio rankutę
čių taiką. Yuač tas įtartina, lingu žinių. Žmonės tenai
FOTOGRAFUOJA VISĄ Vallecille, svetimų
4žio.
politiką
pa-merke
ir
Angvertėjas
valstybės
įstaigoj,
buvu.-i apvyniota elektros
kad tie gandai prade sklysti neturi ką valgyt ir šimtais
ŠALĮ.
..
v Justicijoj departamentui bu- viela, o kitas jos galas su4
kaip tik Maskvos konferen kasdien krinta gatvėse nuo 100.000 ITALŲ BELAIS lija.
Amerikos
teologijos
zipristatyta įrodvmu. kad jungtas su elektros lempa,
cijo; iŠAakarė'e.
bado. Viename tik Kalkutos VIŲ GAMINS MAISTĄ.
visą Vallecilla‘esas svetimos vai
HITLERIS ŽADA NOR nyba .fotografuoja
Bet jeigu tai yra tik Mask mieste esą 100.000 žmonių,
Jungtinių Valstijų pavirs} stybės šnipas. Jis pastatytas POPIEŽIUS APSISKELB
Valdžios organai praneVEGIJAI
“
LAISVĘ.
”
vos propaganda alijantams neturinčių iš ko gyventi
kad paskui iš tu fotografijų
SIĄS “KALINIU.”
nugąsdinti, jeigu įstikru- Mieste esą įsteigta loO virtu- belaisvių bus pristatvta prie
Hitleris pask -ibė Nonre- padarius tikslų krašto žemė- po $50,000 kaucijos.
--------------Iš Ciuricho atėjo žinių?
ju tarp . talino n Hitlerio vių, kurios syki į dieną duo- j^aį^o gamvbos darbų New
gyvento ams, kad jam lapį. Fotografija daroma iš
Califoinijoj
buvo
su-treikad
popiežius ketina užsis
neia
jokios sutarties tai da badaulantiems sriubos,Yorko valstijos vakaruose, “laimintai laimėjus karą. oro
kavę elektrinio gelžkelio dalyti Vatikane ir apsiskelbkaip tada išaiškinti tą faktą, vaite į Kalkutos miesto Ilgo_
Norvegijoj bus anti įvesta
Kinijos karo vadovybė tarnautojai. Per dvi dienai ti “laisvunoriu kaliniu.” ko-r
kąd
vokiečiai dabar trau- bet to neužtenka. Pereitą są-' Rhode Islando valstijoj nacizmo sar.’varka ir žmokiasi
iš Rusijos be mušiu? nines buvę atvežta daugiau sustreikavo trokų vežikai, nėms užtikrinta “laisvė.”
praneša, kad šantuno pro tūkstančiai darbininkų ne-.kiu jis... skaitė save iki suMussolimu. kuris
Kodėl jie palieka tenai be kaip 5.000 žmonių, kurie bu- sustabdydami karo medžią
Tik bėda. ka«! Hitlerio ir vincijoj japonai pradėjo galėjo nuvykti į karo dar- tarties
iokio; kovos tokius miestus, jvo surinkti gatvėse susmukę gos išvežimą. Unija sako. Stalino “lai--m" niekas ne- smarkiai pulti kiniečių pozi- bus. Dabar streikas jau at atsteige jo valstybę ir davė'
cijas
j šauktas
kelis \ ežjmus aukšti,'
kaip Černigovas, Roslavlis,1 nuo išhadėjimo
ikad streiką., neautorizuotas. nori

• % V V •- - »

Ssizsa Poslapi!

KELEIVIS. 50. BOSTON.

Amerikiečių Paimias Salerno Miestas
** fe
RAUDONASIS KVISLIN

Toliau jis išvedžioja. kad

No. 40. Rugsėjo 29 «U 1913 m

Dž Nepriklausoma Lietuvos
Atstatymą
Amerikos Lietuvių Konfe-' mą. jos istoriniai - etnograrer.cijoj Pittsburghe priim-! finėse sienose, pasiremiant
tą Rezoliucija.
Atlanto Caiterio 2 ir 3 dės

GAS LIUDAS GIRA AT - i pilna? suverenitetas mažų
tautu rankose pavojingas,
SILIEPĖ.

galintis suardyti pasaulio
v Ru«?ėį T21 di,e?«-.
taiką, o Rusija negalinti buti
ir
Kadangi Lietuva per eilę niais;
New "i ork T.mes- įdėjo ,lgą ;
Sav isaugos
Tebūnie
nutarta, kad ši
šimtmečių buvo nepriklau Amerikos Lietuvių
laišką, kurio pabaigoje pa sumetimais panašiai kaip
Konfesoma valstybė ir paskui bu
dėtas parašas: ‘'‘Liudas Gi J. A. Y. negalėtų ramiai žiu
įencija
griežtai
atmetair
vo agresingų kaimynų su
ra. Maskva, 1943 m. rugsėjo lėti i Long Islando bandy
laiko
visiškai
neteisėtomis
draskyta ir pavergta, bet po ir nepateisinamomis tiek
20 d." Įdėdamas šį laišką, mą pasidaryti nepriklauso
Piimojo Pasaulinio Karo dabai tinių Lietuvos okupan
“The New York Times” nuo ma valstybe.
atsisteigė kaipo nepriklau tų, vokiečių, tiek pirmesniusavęs dar pridėjo tokią pa
soma.
viso pasaulio valsty jų okupantų, rusų. pretenzi
Į
Pope
laišką
atsiliepė
žy

stabą: “Šio laiško rašytojas
bių
pripažinta,
demokrati jas į Lietuvos teritoriją ar
mus
advokatas
Nathan
D.
yra lietuvis poetas ir Lietu
nė
Respublika,
kuri
per dvi
vos Sov. Soc. Re?publikos Shapno, kuino laiškas įdėtas
dešimt su viršum metų savo bet kurią to? teritorijos dalį.
atstovas Aukščiausiam So- “New York Timese” rugpiušitos jų pretenzijos
nepriklausomo
gyvenimo nes
viete. Šia žinia ‘The New čio 19 dienos laidoje. Shapiprieštarauja
tarptautinėms,
paiodė neabejotiną sugebė
York Times’ redakcijai tele- ro jau pradžioje laiško rejų
pačių
laisva
valia pasira
jimą savarankiškai valdytis
grafavo Sovietų Informaci daktoriaus adresu sako:
ir tvarkyti savo ūkio reika šytoms, sutartims ir aiš
jos Biuras.”
“Jus esate tikras liberalas,
lietuvių tautos no->
lus. pakeldama savo gyven kiems
Liudo Giros laiško atsira kai dedate Arthur Upham Po
rams,
kurių
ne tiktai nepa
Čia matosi Salerno miestas pietų Italijoj, Jei kurio amerikiečiai turėjo smarkių kovą su
tojų ekonominę būklę ir apdimo “New York Times” pe laišką, kuris pasirodė editovokiečiais. Dabar šis miestas jau mūsiškių rankose.
švietą į daug aukštesnį lygi. keitė, bet dar labiau -ustippuslapiuose istorija gana rialų puslapy rugpiučio 17 dienegu tas, kurio ji buvo pa rino aukščiau paminėtos
Įdomi. Kaip žinoma. “Ne\v
jmtos pa-tangomis skaldyti čia turėjo labai gerą progą pasipiiešinimo kaip Lietu- siekus būdama po svetimu įusų ir vokiečių invazijos ir
York Times” yra vienas iš m uosiuose išreiškiate nusista- lietuvius, kuomet vienybė laimėti gyventojus savo pu- voje neįvyko nei Latvijoje
okupacijos; ir
jungu;
rimčiausių laikraščių Ame
svaibiausis veiksnys ko- sėn. Bet autorius sako:
nei E-tijoje.
Tebūnie nutarta, kad ši
rikoje, kurio kryptį ypatin invaziją... Ponas Pope yra ži-Jvoje prĮeš hitlerizmą. Jie
Kadangi dabartiniame ka
“Dejįį, V kietija buvo tada
gai seka svetimų šalių atsto nomas kaip labai karstas ger-’ skleidžia gandus, kad sovie
le Lietuvai jau du kartu teko Konferencija remia lietuvių
ĮSIDĖMĖTINA
ESTU
AT

savo
jėgos
aukštybėse,
ir
na

vai ir diplomatai, nes tas bėjas rusiškos diktatūros. Jis pnė Lietuva, kurią patys gyiškentėti svetimų armijų in tautos nusistatymą, jogei
Lietuvos
STOVO
PŪSTOS
KALBA
dienraštis dažnai išreiškia turi teisę j savo įsitikinimus, ventojai sukurė. neturi ti k- cių armijos žygiavo į Rytus ne
vaziją ir šiandien ji yra oku Nepriklausomos
Amerikos visuomenės nusi jei tie įsitikinimai nekila is 10? nepriklausomybės, ir jie draugų jieškoti. bet kolonijų PITTSBURGHO SEIME. puota vokiečių, kurie žiau sienos rytuose privalo buti
statymą užsienių politikoje, noro padėti svetimai valstybei mėgina priešintis tautos va- užkariauti. Vokiečiai nekuoriai slegia ir išnaudoja jos tos, kurias nustatė Lietuvos
Amerikos
Lietuvių
Kon

kuii paprastai supuola su musų sąskaitcn. Jo pateisini- įįaį pa-tangomis mažos po met nesvajojo grąžinti nepri fe’enciją Pittsburghe svei žmones, plėšia krašto turtus, Rusijos taikos sutartis, pasi
J. A. V. vyriausvbė? pažiū nias Latvijos, Lietuvos ir Es- litinių asantiuristų klikos, klausomybę Baltijos valsty kino ir kitų tautų atstovai. naikina kultūros vertybes ir rašyta 1920 m. liepos 12 d.,
ra. To dienraščio “Laiškų tijos invazijos man labai pri- kuri savo asmeninius inte- bėms. ‘Laisvės Kovotojų' Kau Bet iš visų geriausią kalbą prievarta gabena Lietuvos gi Lietuvos ginčas su LenkiSkyrius” dažnai virsta vieša mena Hitlerio argumentus. Iesus Stato aukščiau UŽ vis- ne sudaryto i vyriausybė eg pasakė Estijos užsienio rei darbo jėgas i nacių Reichą Ja šali ir privalo buti išsprętarnauti -tas taiko? keliu. Lietuvos
zistavo vos kelias dienas, ji
tribūna įvairiais politiniais kada jis užpuldinėjo mažąsias ka ”
kalų ministeris, Kaarel Ro- aiba verčia vyrus
buvo
išvaik..
ta
vokiečių
kariš

klausimais.
Hitlerio kariniuose daliniuo sienos pietvakariuose priva
valstybes. Ir dar daugiau: po- ‘kuo-kuo. bet šituo iš?ireišbeit
Pu-ta,
kuris
priklauso
lo apimti etnografines lietu
Nevv Yorko
Amerikos nas Pope žino. nes yra gerai kimu Maskvos propagandi- kosios vadovybės, o jos nariai Estijos socialdemokratų sro se:
Lietuvių Taryba šių metų informuotas vyras, bet vis tik nįnkai kuo ne tais pačiais ; areštuoti. Latvija ir Estija ne vei. Kcmentuodamos jo kal Kadangi Lietuvos žmo vių apgyventas Rytprūsių
liepos mėnesio pabaigoj pa užmiršo pasakyti, kad Stalinas žodžiais sutinka su dabartį-! pasidžiaugė net ir tokiu nepri bą, “Naujienos” sako:
nė? vis didėjančiu atkaklu sritis; ir
šnektelėj imu.
Tebūnie nutaita, kad ši
siuntė dviem
didiesiem- užpuolė Latviją. Estiją ir Lie niais Lietuvos okupantais-- klausomybėmu priešinasi šitai nacių
“
...jisai
davė
tiek
daug
ar

Vokiečių
invazijos
pasekmė
New Yorko laikiaščiams. tuvą dar rašalui nenudžiuvus naciai-. Naciai taip pat kai-1
priespaudai ir atvejų atve Konferencija reiškia savo
“New York Timesui” ir ant nepuolimo sutarčių, kurias tina “saujalę avantiūristų," buvo ta, kad Pabalčio kraštai gumentų už Lietuvos. Latvijos jais parodė savo nepalaužia Įsitikinimą, jogei, atsistair Estijos nepriklausomybę,
“Nevv York Herald Tribu - jis sudarė su tais kraštais.’’
mą pasiryžimą nusikratyti čiusi po karo. Nepriklauso
kurie jiems Lietuvoje prie- i pakeitė tik ponus.”
kad
Baltijos
tautų
laisvės
prie

nai.” laiškus Pabalčio vals
Įdomu pažymėti auto šai nei per metus laiko jų ne svetimo jungo ir atgauti ma Demokratinė Lietuvos
Rugpiučio 23 dienos “N. sinasi. o šiaip jau visos tautybių reikalu, kurie ir tilpo
tos valia esanti su jais.
liaus pažiūrą į “patarėjų" įstengtų sugriauti.—jeigu jie visišką politinę nepriklau- Respublika sudalys drau“Nevv York Timese” rugpiu Y. Times” laidoje tilpo dar
romybę. pasitikėdami di- gingus santykius su Rusija
Kaip
matote,
vienodi
tiks‘
instituciją,
apie
kurias
ji:
ii
buvusio
Lietuvos
Charge
iš
viso
yra
sugriaunami.
”
čio 2 diena, o “Nevv York
džiujų demokratijų priža- ir kitais savo kaimynais, už
Herald Tribūnoj” rugpiučio d'Affaires
...
, Henriko
. . Rabina- lai. vienodi ir “argumentai.’’i sako, kad “Tik istorija galės
kalbėtojas
skaitlinėmis
dai? pavergtoms tautoms, megzdama ypatingai glaunuspręsti, ar tos įvairios
15 dieną. Laiške išdėstoma ™aus laistos. kunuo ji; paparodė, kad Pabalčio kraš- išreikštais Atlanto Čarterv- džius ryšius su jai artimoLietuvos, Latvijos ir Estijos
>aapno tai-ką ir ta; LIETUVIAI PRIEŠINOSI * “autonominės” administra tai, turėdami daug mažiau je ir pakartotais Bendroje mis latvių ir estų tautomis,
-įj<3Z^XIIgCl
.v___
.___ i. j___ proga
BOLŠEVIKAMS IR PRIE cijos turės buti užskaitytos žemės ir gyventojų negu Jungtinių Tautų Deklaraci- interesuotomis, kad Baltijos
tai
VU*. bando atremti kaikuŠINASI NACIAMS.
kvislingu Vyriausybėmis, ar
riuos
p.
Pope
argumentus.
Jura pasiliktų laisva; Kad
kad jų pastangos buti gerais
milžiniškoji Rusija, turėjo
ashingtone,—tai
•
užsitarnaus
”
buti
aprašomo

Lietuvos
ministras
Žadeikis
totalitarinių valstybių kai
Vienas iš rimčiausių
išvvsčiusios daug platesnę
Tebūnie nutarta, kad A- ji suteiks pilna? žmogaus ir
mis
kaipo
kabinetais
šešėiyrado
reikąlą
koreguoti
p.
mynais nieko nepadėjo, kai
plačiai skaitomas užsienio i ”
prekybą su užsieniai-', negu merikos Lietuvių Konferen- piliečio teises visiems savo
Šiuo
atveju
esanti
ypapastarosios nutarė pasida Rabinavičiaus laišką ta pra reikalams pašvęstas žurna ,k.
. ., .
.
. visa Sonetų Sąjunga, štai cjja, susidedanti iš 450 de- gyventojams ir užtikrins
sme.
kad
kiek
tai
liečia
1919
ias.
‘
‘
Foreign
Affairs,
”
1943
,nea
'.
Kub.
laisvo pasireiškimo ir plėtolinti įtakos sferomis. Toliau
. 7
ImriA ir
m tGeneralinės
.onnro lino? Tar;
I or*r. faktai:
legatų,
atstovaujančių
sva,-jimosi galimvbę vi
metų
spalio
10
dieno?
sutar

liūno
ir
jo
risiems saprimenama, kad kol Sovie
metų spalio mėnesio numeka ji nuometais trys Balti blausias Lietuvių
j
, idėjinės
x Jvw0 pį,,^^
piiivviamc. kad
tų Sąjunga grasina dar kar tį. tai ji nėra “visų lietuvių ivje (Vol. 22 N’o. 1) įdėjo bos padėtis. Nors Kubilių jos“1936-38
valstybės, turinčios vos še snovee spaudą, karo vete- -ird-iai rem5 tarpįutine
tą pavergti Pabalčio šalis, viltis,” kaip p. Rabinavi- Joachimo Joesteno straip: nas ir esąs nacių pastumdė
šis
milionus
gyventojų, impor tanų, fraterealmes draugijk
ištikimai atlikdami
/ taiką,
tol rusų ginklu garsas, artė čiaus laiške išsireikšta, o yra nį> ..German Rule in Ost lis, kuriam antra smuiku tavo britų pramonės
gaminių jas ir kultūrines organizaci savo prievole? busimoje Eu
tik
jo
privati
nuomonė.
Lie

griežiąs
generolas
Sta-y?
jantis į tas šalis, skamba
land” .(Vokiečių valdžia
lygiai toki pat kiekį (4.400,- jas, susirinkusi Pittsburghe, ropos ir pasaulio saugumo
tuva
savo
santikius
su
Rusimirtie? sprendimu lietuvių,
■
* v Ostlande). kuri norim čia at- Raštikis (čia autorius klys-,
iori remti 1920 metų lie- naąaknt
ta. ne? gen. Raštikis jokių 00'»). kaip Sovietų Rusija—su Pa.. William Penn Hotelv- sistemoje, kaipo stabilizuo
ja nori
latviu ir estų ausyse.
nAs
1
Q
cnt
art
i
m
i
ca-I
.
170, milionų gyventojų. Suomi- je, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3
Laiško pabaigoj primena po? 12 dienos sutartimi—sa Nors tame straipsnyje yra oficialių pareigų prie vokie jos. Estijos. Latvijos ir Lietu dienomis, pasisako už Ne janti ir žmonijos pažangai
ko
savo
laiške
d. Žadeikis.
čių
nėra
pasiėmęs.
Gen.
tarnaujanti jėga laisvę my
ma, kad jau laikas butų so
viena kita klaida, bet kiek
vos (viso apie 9.500,000 gy priklausomos Demokratinės linčių tautų šeimoje.
Kons.
Nevv
Yorke
pastaba),
vietų vyriausybei išlaisvinti I p. Žadeikio laišką vėl tai liečia Lietuvą, jame yra
užsienio prekybos Lietuvos Valstybės atsteigiLeonardas Simutis, pirm..
Pabalčio kankinius, kurie atsiliepė p. Pope, būtent apsčiai ir naudingos infor- bet kada vokiečiai pareika ventojų)
apyvarta 1938 metais siekė
lavę
teikti
daugiau
pagalbos
P. Grigaitis, sekr.
buvo “perkelti”- i Rusijos įugsėjo 14 dienos “Nev macinės medžiagos Amerimilionų. o Sovietų Sąjun sios valstybės Miuncheno
kovoje
bolševikus,
šiaurę, ir^tkikti
Lietuvoj, York Timese.” Šį kartą jis kos visuomenei.
, .. prieš
.
-vi, a. tai. 585
gos apyvarta buvo tiktai 5?'
0X0 konferencijoj sutiko Sude
Latvijos ir Estijos priėmimu jau advokatauja už “KultuStraipsnyje
nurodoma.
. pareiKaįžnę aat
milionai
doleriu.
”
tus atplėšti nuo Čekoslova Plieno Darbininkai
Į Jungtinių Tautų tarpą.
įinę autonomiją” mažoms kad vokiečiams veržiantis glaJ’raides uz
Turi $2,<>4<>,000.
Kadangi “Nevv York Ti- tautoms,
Jaat°n}S, tačiau kaltina Len-į
Len- į Rusiją, bolševikams ypana? a
Maskva šiandien veda la- kijos ir atiduoti Vokietijai.
Kai
maža
tauta
skriaudžia

United Steehvorkers of
mes” pirmasis idėjo ta laiš- kiją, Suomiją ir visą eilę ki- tingai smarkiai pasipriešinu. ,^ai, atkaklia
propaganda,
usilenkti
io
reit.an
*
*•
ma,
tai
ir
pati
skriauda
ne
America
unija, kuri priklauką, irtai vien tik su New
Europo? valstybių.
si galinga lietuvių “penktoji
T rpsmltatp ivv ^ac tle Pahalci° kraštai turi didelė
.
___
-i
t-a__ •
rMiivtrUnUzt
v
imam?.
1
\
ėliau.
kai
Hitleris
p
r
į
e
CIO.
pasiekė jau arti
Yorko Amerikos Lietuviu Prie tos polemikos dar įplona” pulkininko Kazio
X k‘-i but paaukoti iai. Kaip tik griebė Klaipėdą, tai didžio
Tarybos pirmininko kum prisidėjo ir Latvijos ministe- Škirpos vadovaujama. Mat.
i šitokia imperialistinė politi- sios valstybės iau nei nepro 1.000,000 narių ir 32,646,000 tūrio.
Iš tos sumos
Norberto Pakalnio parašu, ris Dr. Alfred Bilmanis. ku-iS0Vlety rėžimas dar nebuvo
a ^/.o anu*i.
Ra pagimdė dabartinį karą
testavo.
Lietuva,
mat,
maža
$594,000
esą
investuota į
tai į jį ir buvo nukreiptos rio laiškas įdėtas “NevvYork: leidęs šaknų, todėl didelė?
Po to vokiečiai savo jėgo-! Vokietijos imperialistai už-_ šąli?, didelėms valstybėms
Jungtinių Valstijų ir Kana
pirmošios lietuviu komunis- Times” 15 dieno, numervie. gyventojų masės buvo lin- mis pradėję mobilizaciją simanė. kad jiem? butu
ati- neverta dėl i°s Pyktisvadinados karo bonus, o 3376.000
tų
tais gina Pabalčio valstybių .l€£a- kuri išvaduotų Lietu- gyventojai priešinasi, nors mas Čekoslovakijos kraštas.
Bolševikai visuomet smer- į nekilnojamas nuosavybes.
“Laisvės” pastogės.
nuo bolševikų. Vokiečiai tokių įvykių ir tokio griežto Kad išvengti karo, didžio- kė Miuncheną, kur Vokieti- Uni jo- centro namas WashĮ tą straipsnį at-iliepė ta poziciją.
jai buvo’ paaukota čekoslo- ingtone apskaitomas i 3300,me pačiame “New York Ti- Šitie ginčai iššaukė ir vib
vakija. Tačiau jie neturi gė- °°°- Kiti pinigai esą “ant
mese" (17 lugpiučio) irtu- ką iš miško—Sovietų inAmerikiečių
Invazijos
Italijoj
Vaizdas
dos reikalauti, kad Stalino rankų.’
la? Arthur Upham Pope. Ji- formacijų
(propagandos)
diktatūrai butu paaukoti PaŠitoks raportas buvo pa
sai pripažįsta, kad Baltijos Biuras įsimaišė, prisių-dabalčio
kraštai.
*
tiektas
unijos viršininkų supadariusios didelį progresą, mas “New York Timesui”
vaziavimui,
kuri8 šiomis die
bet ta? progresas, anot jo, savo laišką su Lietuvos kvis
Gaila pasakyti, kad ta nom i-- buvo Pittsburghe.
nebuvę? didesnis kaip So- lingo Liudo Giro? parašu,
pragaištinga Miuncheno nuo
vietų Sąiungo«* Azerbeiža- Prisidengę jo vardu, Masklaika ir šiandien dar turi pri
PAKĖLĖ DAR
ne, Gruzijoje. Armėnijoje, vos propagandos sukčiai aištarėjų demokratinėse valsty MEKSIKA
BININKAMS
ALGAS.
jau nekalbant apie Užbėki- kiną. buk Lietuvos žmonės
bėse. Anglijoj ir Amerikoj
staną. Jis pats visas šešias priešinasi vokiečiams dėl to,
via dar tokio nesveiko nusiMeksikoje išleistas įstatysali? esą8 lankęs ir tą žiną?, kad “nori grįžti į Sovietų
rtatvmo žmonių, kurie ma- mas, kuriuo pakeliamos dar“Lietuva nekuomet neegzis- Sąjungo? tautų šeimą.“ Gir
no, jog “dėl šventos ramy- bininkams algos, kurie užtavo kaipo valstybė,” — sa- di. lietuviai kariauja po
bės” galima Pabalčio valsty- diibdavo mažiau kaip 10
ko Pope—“iki ji nevedė ka- “Sovietų Lietuvos vėliava.”
be? paaukoti Rusijai, kad ji pesų (32.06) į diena. Pakėliro su Rusija, kuris pa-ibaigė Toliau Ma«kva sako, kad
galėtų jomis užkamšyti sky- mas siekia nuo 5 iki 50 nuosutartimi duodant Lietuvai "Lietuvių Tarvbo3 Amerikoles savo “strateginėse šieno- šimčių. Prezidentas Camapilną laisvę ir nepriklauso- je laiškas išreiškė idėjas
se.” sako Pusta. Mažos tau-, cho įstatymą jau pasirašė,
mybę 1921 metai*. Kitos kenksmingas
Jungtinėms
to?—mažas nusidėjimas jas Algos pakeliamos ir valvalstybės taip pat panašiai Tautoms.”
stmaikinti. Kas silpnesnis, tą džios darbininkams kad neatgavo laisvę.”
Kaip visi bolševikų raštai.
ir piešk. Tai yra bandito butų mažesnės kaip 10 pesų
Jau vien tvirtinimas, kad taip ir šita Maskvos propagalvosena.
į dieną. Tas pats įstatymas
Lietuva “nekuomet nebuvo ganda su Liudo Giros para i
Ir tuo pačiu laiku me; ve- Įgalioja valdžia uždaryti vi
nepriklausoma valstybė” ro šu. pnema prie visiško ab
riam karą kad įvykinti At- šas karčema- ir “nedorybių
Amerikos kariuomenė keliasi iš laivų Italijos krantan. Nuotraukos gilumoj tankai jau va
do. kad Pope nei Lietuvos, surdo. Girdi: “dabar Ameri
lanto Čarterį, kuris žada vi- centrus.” kurie randasi nežiuoja į muši su vokiečių tankais. Musų armijos priešaky skrenda orlaiviai, kurie tuojau
nei kitų Pabalčio valstybių kos Lietuvių Taryba ir pa
soms tautoms laisvę ir ne- toliau 1 mylios nuo dirbtuapvalė orą nuo priešo lėktuvų. Oficialė V S. Signalų Korpuso radijofoto.
nepažįsta.
našios organizacijos vėl užpriklausomvbę!...
vių.
ną,

nežiūrint

tymą
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEEHAftO
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KAS NIEKO NEVEIKU

AMERIKOS LIETUVIU

AMERIKOS LIETUVIŲ KONFEREN
CIJOS REZOLIUCIJOS

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLIN, N. Y.
Dariaus ir Girėno pager
bimui prakalbos.

Jankiai Stato Budas Tarp Italijos Griuvėsių

PRIIMTOS PITTSBURGHE 1943 M. RUGSĖJO
. 2 IR 3 DIENOMIS.

Kas Mums Rašoma
Brocklyno komunistai jau
turi cerkvę.

Šįmet sukanka dešimtis
Brooklyno
“laisviniai”
metų kaip musų drą-ųs lakū komunistai jau turi įusišką
The Honorable Franktin To the Ri. Hon. Winston
nai, Darius ir Girėnas, skris cerkvę ir ją lanko. Toji jų
Delano Roosevelt, Prssident Churchill:
dami iš New Yorko į Kauną, cerkvė randasi prie Union
o f the United States:
nugalėjo Atlanto vandeny avė., skei.-ai nuo Lietuvių
Million? of Litnuanians in
ną, tačiau nelaimingai žuvo Piliečiu Kliubo.
Five hundied delegates heir cwn country and their
Biooklyniečiai kalba, kad
have
from all cver the United American F riends
miške, arti Lietuvos sienos. jau net keli? sekmadienių
States. representing the been watching for many
Brooklyno ir apylinkės lytus jie matę į tą cerkvę ei
ove;\vhelming majority ofį year? your championship of
lietuviai yia susidomėję tuo nant Bimbą. Mizarą ir kitus
Lithuanians in America, as- jhe freedon of man in days
isteriniu įvykiu ir ruošiasi komunistus. Cerkvėje patcmbled in ccnference at of peace—with joy. in davs
mrido- būna laikomos rusų
pastatyti lakūnų atminčiai kalboje. Kadangi Bimba ir
Pittsburgh.
Pennsylvania, of danger—with deep gratipaminklą gražioj ir garbin M ižai a įu-iškai nelabai su
take this opportunity of ex- •tude.
!
goj
vietoj Brooklyne
pressing to you. Mr. PresiThe įepresentatives of alpranta. tai, sakoma, Tauras
dent, their undivided lovai most a million Americans of
Šiais ir kitais klausimais kai kv.rias rusiškas maldas
ty as to the Chief Executive Lithuanian descent azsemtspalio 3 d. yra rengiamoss iau išvertė jiems lietuvių
of our State and Comman- led in Pittsburgh. Peruylva-,
prakalbos ir pakviesti šie kalbon, kurias jie cerkvėje
der-in-Chief of our Armed nia, to ccnsider their responkalbėtojai: Juozas Tysliava. ?t*kaitc lietuviškai, bet žegForces which are at present sibilities in this war, take
Juozas Laučka, J. V. Stilso- noiasi rusiškai.
engaged in a struggle for this opportunity to say to
nas. K. J. Paulauskas ir Pa Aną vakaią pasitaikė man
life and death. stiuggle you that all Lithuanian- j
minklo Fondo nariai: Jonas eiti Loiimer strytu: žiuriu,
whieh i-' to decide the des- Americans are grateful to
Spurga, Juozas Ambiazai- “I aisvės” namo viršutinia
tinies of mankind and civili learn of your solidarity with
tis ir adv. Steponas Briedis. me aukšte visos uždaneos
zaticn everywhere on the our great President in savTaipgi bus gražių dainų ir užtrauktos, matosi tik šešė
globė.Oficialė Amerikos armijos radijofoto parodo amerikiečių kariuomenės būdas ir trokus
ing the small peoples of Eu
muzikos. Programą pildys liai. kurie mo-uoia rankomis
The Lithuanian-Americans rope from ruthless opprestaip italų kultūros griuvėsių Sicilijos saloje.
Genovaitė K. Vitaitytė ir apie galvas ir lankstosi že
are proud of their sons and , s>on and a threat of extincLionė Juodytė, kuri dainuos myn. Negalėjau suprasti,
brothers, husbands and sis- tion.
Government vvill never de- to political refugees, vvhose o po baliau? ruoš Trečios ir skambin- gitarų.
kas tenai daroma. Tik už ke
ters, who are devotedly doviate
fiom
its
traditional
only
offense
is
a
disagreeKaro
Paskolos
vajaus
pralių
dienų viena- išsigėręs
How could this or the fuVisa
tai
įvyks
3
spalių,
ing their part whether on
piinciples of ever Champion- ment vvith those in povver, kalba- kurios įvyk4? spalio 3
komunistą- ant Grand strvsekmadieni. Apreiškimo pa- to išsiplepėjo, kad jie “Lais
the high ?eas, or at the as- ture generations dream of ing ihe cause of juste and but thi; cannot be rationaliy d 3 va,
;
saTOj
sembly lines on the home any lasting peace amongst the rights
ights of the unjustly op- interpreted to grant this tainėj
miesto Jmajo. į api jos svetainėje, Haveme- vės” name daro “repetieination-:
if.
to
ūse
the
words
front.
įįeehan ir kitį lietuviį. yer ir North 5th gatvių ker ias.’’ mokindamiesi pravosof the Atlantic Charter, “the pressed. Leenardas Simutis, nght of asylum to men who
Hundied? cf thousands of wish to see sovereign rights
commit cnminal acts.
kaj kajbės drg Jonas Urbo. tėj. Piadžia lygiai 3 vai. po lavno= žepnonės ir poklonų.
pietų. Įžanga—25c. asme Teko cirdėti. kad Bimba
Chairman.
citizens of Lithuanian dės* and self government restcRuthless seizure of priva-*nas. Programoj dalyvaus niui.
P. Grigaitis,
cent look up to you. Mr. Pre led to those who have been
įsakė “Laisvė?” štabo na
te propeity, machine-gun- dainininkė; seservs ČemiauSecretarv.
sident. a? to the greatest forcibly deprived of them*’
riam? paruošti tinkamą mal
Visų
lietuvių
vra
šventa
ning of refugees, shooting įkaitės. Yra pasižadėjusių ir
Champion of freedom in our is not to be realized at the
dą. kuria cerkvėje popas
pareiga
dalyvauti
ir
pagerb

of hostages, torture and exe- daugiau.
PUNISH THE WAR
time for the benefit of the termination of this most
ti žuvusiu; didvyrius lakū kalbės už Staliną. Štabas
cution of prisoners of war.| „
.....
,
CRIMINALS.
common man and -mali na biutal struggle of all strugextormination of Jews. exile , B“s Pardavinėjami pasko- nus. Visus nuoširdžiai kvie- daug galvojęs, bet negalė
tions.
jęs sugalvoti tinkamesnė?,
innocent inhabitants of con- los ...
bona>- ,r
£eni
. h0"“1 CMU
gles know to the human
We, Lithuanian-Ameri ..Ulvvvic
Hailing from an ancient lace?
kaip
ta, kuri buvo kalbama
pečiai ųuered countries and con- ieg*:truojami.
Katrie
ne-r
Dariaus ir Girėno Pamincans, convened m a speciai
; j0 pon(
t Komitetas.
• da
j„v..
........................................
tai
dabar
k
l
o
peaceful people, the Lith
už caią, tik pritaikius ją
L* thuanian-American Con- scription for slave labor in
uziegutiavę tai daba
,
prašom atsinesti bonus uzsiThe Lithuanian Confeuanian-Americans have not
piie Stalino ir Bimbos, bū
ference m Pittsburgh, Penn- enem/s wai effoit, the hor- .e istiavimui
norima
forgotten their old country rence at Pittsburgh wish
LIETUVIŲ
LAISVĖS
MY

tent sekamai:
on
’, Lawrence’o
on September
September 2 rible excesses agamstL the sužinoti, m.W
kiek
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
in Europe and had watched you. M r. Prime Minister. sylvania
Bcže. Staliną chrani!
and 3, 1943, vigorously de- civilian popuiation ot Hong
c„nirk- bonu
WAUKEGAN. IT.L.
with a natūrai feeling of good health and a safe re- nounce and condemn ail Kong. Nanking and other lJ«uViai supirk; bonų kas
Krepkij, deržavnyj,
VALDYBĄ 1943 METAMS.
timple human pride tho turn to your native land, and artį ot terror rapine and Asiatic and European cite. ate'. >')e ./g1 bus naudinga
Stalin pravcslavnyj,
««
Pat’emS 1,etuv,araS810 PIRM.—Juozas Matulis,
steadiy growing progre^ express their deep convinc- murder, Sve7peUraŠaudyk na slavu.
999
a., -©aakečšn. tS.
tion
that
you,
together
with
paskolos
vajaus
darbo
yra
there in every field of hu
Na slavu nam—
PIRM. PAGELB.—F. Swloravičia,
ted by our Axis Enemies on ment on a ųuestion of poliman endeavor until the our Pre-ident Roosevelt, innocent and defenseles; ei- ties, but are monstrousl.y piisidėiusi ir Šv. One? Drau 733 Lincoln st.. Waukogan, III.
šaudyk na sti'ach
PROT. RAST—Susana I.. Gabris.
gija.
Komisija
sudaro:
M.
smothering of independent will lead the stiuggle against vilians.
vragam...
.fiendish crimes. Moreover,
730 McAlister avė., Waukegran, Hl.
Stakionis, A. Pivnickas, B. IŽD.
life in Lithuania by cruel the Axis Power to Victory
Stalin da Bimba—
—Kazimieras Vaitekūnas.
We
eamestly
urge
the
thev
were
deliberatelv
planwhich vvil! re-tore human
726 Eigrhth st., Waukejran, III.
Žuromskas,
R.
Mikolaitis.
agressors.
Priešus lai kimba
RAST.—Emilija K. Brothers,
right? to the suffering peop Government of the United ned and systematically or- Marv Zautra, Ž. Stravins- FIN.
Ir naikina juos.
111 McKinley avė.. \Vauketran, III.
State? of America and the ^anized. which a^gravates kaitė ir Julia Brazau-kaitė.
The Lithuanian-Americans les of Europe.
šaudyk na slavu.
R
asos
globėjai
—
n.
lauraitis.
Govemments of all the their culpabilitv by coldare deeplv grateful to you,
M. Stakionis. Paulina Vaitekūnas.
Leonardas
Simutis,
Na slavu nam—Pliurkšt!
United Nations to bring to blooded premeditation. And
Mr. President, for the AmeMARŠALKOS — Jonas Stoškus,
Chairman.
Nesenai “Laisvės” komu
M. Kemaeis.
justice the cnminal heads of tbe criminals include not
įican Govemment’s unflinPHILADELPHIA, PA.
P. Grigaitis,
nistai
Dievą rašydavo su
Susirinkimai
būna
paskutinį
ket

Enemv States, and their ac- only the hired hands who
ching determination not to
vergi) kožno mėnesio. 7:30 vai. vaka mažaia “d,” o dabar jau de
Secretary.
complice?. for all violations' executed such crimes. but Žuvo Uit. Salnoris, lietuvis re, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th
įecognize acts of agression
da didžiąją “D.” Visai ne
ir Adams Sts., Waukegan. III.
Ukunas.
of tieaties and agreements most esneciallv those who
in Lithuania, as expressed Honorable CordelI Hull,
stebėtina,
nes jie savo protu
in pursuit of militaristic and commanded the crimes to
by responsible officiah of Secretary of State,
Rugsėjo 5 dieną piknike
negyvena
ir daro tą, ką
imperialistic designs that be put into execution and teko susitikti su Lietuvių
the American Government. Washingtcn, D. C.
WORCESTER. MASS.
jiems liepia dalyti rusiški
have already resulted in the fbose in authority who could Muziko? Namo bendrovės
They are futther convinced
burliokai.
Petro Kapickio
Lithuanian - Americans, killing and maiming of mil- have but refused to inter- nariu, Motiejum Jackų, ir
that the crushing of the ene
karčiama
jau
vadina Litovsvene, to stop them.
mies bv the United Nations convened in a special Lith- lions of human beings.
io neienai vestą žmoną Tek
ko-Rusiška Pivnia.
The?e mušt be taught lę, kuri po piimo vyro vadi
will bring to Lithuania. to uanian-American Conferen- There i? nothing sacred
Brooklyn ietis.
ūse the word= of the Atlan ce at Pittsburgh, Pennsylva- about the heads of statė that crime dces not pay, and nosi Teklė Salnoris. Jiedu
VIETA MALONI IR ŠILTA
tic Charter. “the restoration nia. September 2 and 3? who project or provoke war mušt be made to serve as an man nianešė liūdną naujie
of sovereign rights and self- , 1943. beg you. to accept their and \vholesale murder. and example to po;sible crimi- ną. kad jos sunus, leitenan Visokių Gėrimu. Alaus, Retas supuolimas gimimuose
Gimdymų ligoninėj, Sar
govemment” in the šame sincerest expressions of e?- no moral distinetion can be nai heads of statė of the fu- tas Albertas Salnoris, via žu- gardžiai pagamintų Val
.
Franciscoj.
pereitą sąvaitę
teem
for
your
eminente
permade
between
such
men
ture.
mea.sure as it will to the
vę? karo aviacijoj. Jis buvo
gių ir Užkandžių.
įbuvo
toks
atsitikimas:
vieną
other enslaved small nations sen and of gratitude to the and ccmmon criminals conLeonsrda, Simutis, gimęs 1918 metų 23 spalių
Čia gaunama ir “KELEIVIS”
! dieną gimė 19 kūdikių, it
of Europe. and as proclai- State Department, of vvhich spiring to murder.
. * nąiMnan. dieną iš tėveliu Jono ir Tek- pjoįrOMi* numeriais.
The
International
La\v
.
vou
are
the
distinouished
med in the Atlantic Charter.
P. Grigaitis,
j-5 Salnorių. Baigęs South 90 MILLBURY STREET vi-o? mergaitės: antrą dieną
gimė 22 kūdikiai, ir visi ber
*!»K(ESTER, mass.
Leonardas Simutis, head, for its policv of steac- recognizes right of asylum _______________ secretary. phila High School. pi ieš i«niukai.
fa
-tly
defending
the
rightof
, .......
. _
-toiima į kariuomenę dirbo
Chairman.
LAWRENCE,
MASS.
kreipėsi
į Alfonsą ir Rozali.
Lithuania
to
independence.
P. Grigaitis,
ją Amerikoj, kad šie jam pa- Micbael Flynn ManufactuNaciai Šaudo Buvusius Draugus
Šiurpulinga žinia.
Secretary.
We are confident that our
dėtų išmokti ant vandenų :"xęo.d»btuyėj. Jaunu,,1 lis mėgo aviaciją ir stoda“Naujosios Gadynės’’ 32Štai Ką Padarė Orlaivis
rame numery tilpo žiupsnys inžinieriaus. Pastarieji jam Į ma- Dėdei Šamui tarnauti
bet užsibrėžto tiks užsirašė į oi o korpusą. Pir■; rr
atsiminimų apie Lietuvos gelbėjo,
lo
jam
neteko
atsiekti
...
A . : n.e?ma jo skraidymo mokykla
pėstininkų D. L. K. Vytenio ...
Pulko likimą bolševikams užbaigus mokyklos teko eiti hnvn Maxwell Field. Ala.
tarnybą. Tarnyboj Adolfas Vėliaus ji? buvo perkeltas į
Lietuvą užpuolus, ir tame įįstojo
į Lietuvos karo mokv- Columbu-, Miss., ir tenai
aprašyme randasi Lawcen....u.
„„ kl«, kurių užbaigą pasiakė gavo ieį,snanto laioėnį. Iš
ce’o lietuviams
žinoma auka—tai kapitonas Adolfas net *<aPiy?n0
Uetu |te buvo perkeltas į Fort
18
Pilvelis. lawrenciečių Alfon.T.?1 Mayo Fla. _ Rugpiučio
Rugpi
so Pilvelio ir Rozalijos Pil- iki tos nelemtos k ?-au-,10^ dieną ties Goldsboro, N. C.,
uoisevmai :|Vyj.o lėktuvo katastrofa,
velytės-žuromskienės bro valandos, kada bolševikai
jį
žiauriai
:
<vle.
Tarny
o,-jajvig užsidegė ir
lis.
iki
boj
išbuvo
nuo
1926
sudeoė visi lakūnai, jų tarpe
Tame bolševikų teroro apįašyme pasakyta: “Dar are 1946 m. Buvo nevedęs ir ir Albertas Salnoris. Jo pa
ddug gelbėjo seniems savo laikai b,»vc cuiinkti ir iuu
štavo
leitenantą
verį, kuris
tą dienąJuozą
buvo sKito-l\®v^lam5, k’Jtiuos jis paliko,
20 dieną parvežti navyklos budėtoju, o budėtoju
i?16!?0 rno- Jaunas karininkas palibuvo pa-kirtas kpt. Pilvelis
mii 1 -/'n
• ’ ko savo močiutę dideliam
(bolševikams bėgant iš Lie .Suvalkų re; Pasiekus, z.nia nuliudjme.
tuvos, žiauriai ^žudytas).” !abal Poveike b, olj Adolfų
Velionis buvo iškilmingai
Adolfas buvo biednų tėvųjdasi ir daugiau Adolfo gimi- palaidotas rugpiučio 23 d.
bet mylėjo mokytis ir j njų.
Laidotuvėse dalyvavo šei
štai i ka pavirto geležinkelio bėgiai, kai alijantų orlaivis sunus,
ši nuotrauka parodo, kaip vokiečių kalnų baterija, paslėp
siekti aukštesnio mokslo.’
giminės, draugai ir
pataikė į juos bomba. Nuotrauka padaryta Italijoj, ties San Kada jis įstojo į aukštesnį Trečia Karo Paakola. ma.
ta tarp medžiu, bombarduoja italų pozicijas šiaurės Itali
daug pažįstamų. Lai ilsis ra
Giovanni miesteliu, ir prisiųsta Karo Informacijų Biuro mokslo skyrių, tėvai neįsten-! Lietuvių Ukėsų Kliubas miai
joj. Mat, ištikimi Badoglio valdžiai Italijos kareiviai pra
jaunai karininkas.
radijo bangomis.
dėjo mušti nacius.
gė jam padėti, tai Adolfas i rengiasi prie metinio baliaus,
Niek. Dailida.
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Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Rikša! Rikša!

Į

Iš knygos “China geheim” į negu atlyginimas, gaunamas ■
Parašė Egon Ervin Kisch. už padarytą kelionę. Ką be-

., • •
A , •
darvsi! Korie menki tie šanAbiejuose Šancha j a u s . W
_jis
k
;
kvartaluose. gyvenamuose
.
.
beveik vien užsieniečių, dėl Žen-h-oo ’eiskia: žmogus
karo būklės po vidurnakčio
JaP011^8 sako: džiu-į
pasirodyti draudžiama. Kož- rjkša. .-X3!.pasitraukia
nas vėlyvas praeivis, jei jis
r- (Jo.^ohambj girdėjau
neeuropietis ir neturi su sa- ' ieną oratorių kalbant apie.
vim policijos leidimo, sulai- Remną. Ri ksemburg ir Ribkomas be jokio gailesio, šiKimrijoj g}, atvii Ktaip sulaikytieji kiniečių ščiai, i pakeičia r, ir vienas
darbininkai ir darbininkės, mokytoja; mandagiai mane
gatvės pirkliai ir turgaus tikino, kad jis vokiškai skaiverteivos, policijos sustato- t?8 .“JniĮšu>i lepolteli,” t. y.
mi i kolonas, kurios kas nak- “Įniršusj Reporterį ).
tis iš visų pusių traukia i Džiuriksa sugalvotas Ja i
centrinius arešto namus, ši- ponijoj, nors jo išradėjas—'
tų saugojamųjų šimtinių uo- na. kodėl gi ne!—buvo eudegoj velkasi rikšos: nei ka- ropietis. Žmogus, kuriam
ias. nei policijos nustatytos pirmam atėjus mintis ant
valandos nesustabdo šitų ratukų užri oglinti kėdę ir todvikojų ekipažų — jie savo kią sėdynę paversti plačiai
darbą dirba lygiai taip, kaip vartojama pervežimo prie j
ir prieš karą.
mone, buvo—o, tebūna jis
Dieną ir naktį; įvairiomis bažnyčios ir \ akarų palaikryptimis; žingsniu ir riš- mintas! —- anglų dvasiniu
čia; į visas puses: atogrąžų kas, jo šventenybė M. B.
kaitroj: per atogrąžų liūtis: Baily. Tai įvyko Tokijo;
—jie eina, bėga iš setlemen- mieste, praeito amžiaus septo koncesijom iš Hokju į tyniasdešimtujų metų praNantao. bėga ir eina. kur tik džioje.
pageidauja keleivis. Jie pn- Kažkoks francuzas. vardu
versti tykoti keleivį visada ir Mėnar. paskubėjo Kinijon,
. 1
M . Ix, j
T visur—ir naktį, ir karo metu, šanchajun gauti rikšų—su—Gut mommk, Maike ! teve, kad ta našle norės uz nepaisydami net karo teis- sisiekimo priemonės — kon—O kodėl ne "pagarbin- tavęs tekėti? Kas sugrąžins mo— kitaip jiems negvven- cesiia Be anglp-amerikie
, ,
» -i
man Penkine, jeigu ji tave ti nei tuo genimu, kokį jie čių (vėliau' tai^autinės) ir
tas5?’’ .
Ogi valuk to
to. Maike, atmes.
turi.
francuzų. kolonijos miesto
kad tau geriau patiktų.
Ju
rait.
.Maike,
čia
diJų?
išeinat
is
kurio
nors
patarčiai žinoio.
,
...
,, .. . , a
--c---------- -------- nors paarėjai
žinojo, kad šiame
—Tai nepaprasta nuo- deli; rizikas... Ale žinai ką. namo _ jie tą pačią akimir- krašte gyvulio arba mašinos!
taika.
As galiu duot tau gei ą uz- ką metasi iš visų pusių prie pakeitimas žmogaus jėgai
—Reikalas irgi ne visai statą. Jeigu jau biesas ma- ju,ų. jr jus bematant esat yra pelningiausias dalykas!
paprastas, Maike.
no pnslybas sugadintų, tai apsuptas ištisos juros ekipa- jr visai nebuvolinkę toki
—Koks reikalas?
butų mano trotka?, ne ta\o. žų. pasitinkančių jus šauks- patogų monopolįperleisti
—Reikalas yra toks, Mai—O kokį užstatą tėvas mais. kvietimais, maldavi- mitriam importeriui. Jie nu
ke, kad ašnoriunusipirkti
galėtum man duoti?
mais.
tarė išduoti už didelį mokes
Rikša
karo boną už tūkstantį dole- —Aš tau pasakysiu. Mai
tį dvyliką leidinų, vieną lei
Rikša
Rikša
nų. bet neturiu pinigų, taigi ke. Viena; mano frentas apdimą kas dvidešimčiai rik
Rikša šų.
Tu
noriu, kad tu man paskolin- garsino “Keleivyje” savo Rikša
Rikša
Rikša
tum.
_
farmą ant pardavimo ir tuoj
Gavus vieną šitujų licen
Rikša
—-O kur aš gausiu tuks gavo kupčių. Iš to džiaugs-,
zijų mansieur Mėnarui beli
tantį? _
mo jis prisiuntė man 10 tukKur tik tu, europieti, ne ko tik džiūgauti, jeigu, žino—Maike. tūkstančio ne- stančiu markiu
reikia. Paskolink kokią pen- Je<. Maike,
kinę, tai ir užteks.
markių ant
—Reiškia, tėvas nori išsi- kos. Tu tiek daug pinigų -a- gaj jįems surinki: “bu-jao,” Bet jų ji; neturėjo, ir jam
gerti, o ne karo boną pirkti. Vo gyvenime da nematei, tai yra: nenoriu. Bet štai se-teko tenkintis dvylika. Tai
—Maike, galiu paribažyt. Taigi paskolink man penkis najį pulką jau pakeitė nau- j nepatiko abiems miesto adkad nepragersiu.
dolerius, o aš tau duosiu tą ja=‘ kuris tavo pakankamai ministracijoms: miesto ka
—Bet už penkinę
karo dešimtį tūkstančių markių energingo “bu-jao” dar ne- sos interesai reikalavo, kad
bono juk nenupirksi.
užstato, ir da užfundysiu girdėjo.
kiekviena licenzija butų iš-,
, —Ju rait, Maik. už pen- čiujingumo.
į Atvykę Kinijon. jus pi a- naudojama dvidešimt sykių,
kinę bonų nėra; ale jeigu —žinai ką tėve? Nueik džioj — ypatingai Beipine 1875 m- kovo 31 d. Mėnarui
gausiu penkinę, tai bus ir pa; tą našlę ir pasigirk, kad ir Cindao — vengiate be išduota- leidimas buvo at-;
tūkstantis. Jes, Maike, ir tu turi dešimtį tuk-tančių kiše- ypat;ngo reikalo vaikštinėti, imtas. Mėnarui. pionieriui
galėsi ant mano veselijos nluje, tai greičiau apsivesi. Slegiantį įspūdį daro tos i rikšų. kur:ę dar dabar, taksi, |
džiką pašokti.
negu gėles jai pirkdama5.
in. nukreiptos viltys, tie privatinių automobilių, ‘au-i
—Nesuprantu, ką tėvas
_paį gan? Maike, tavo “žmenės-broliai.” kurie se- tobusų. motorciklų ir tram-|
nori pasakyt.
galva ne durna... Gudbai... ka nuolat paskui ius, ir lip- vaju amžiuje francuzu_kon—Olrait, Maike. aš tau - ---------------------------------- dami vienas ant kito, siūlo cesiiąi tebeatnesa 267,966
išvyrožysiu šitą biznį aiš Sviestas iau Nebe- 1ums maldavimais bei gal- tajelių, o tarptautimam sėt
kiau. Aš buvau lietuvių kliu
lestingais
kvietimais savo lementui — 337,030 tajelių
įkandamas.
be ir susipažinau su tokia
daibą. Galimumas rikšai, Pajamų Į metus! (Tajelis—
našle, ką turi pinigų ir nori Reikė? 16 “oointų” už sva- kad kaip tik jį pataikys jūsų lygus 1 vokiečių markei)
ženyti-. Kaip kliubo gaspa ra. Sūriams taipgi pakelia- pasirinkimas, dar mažesnis,
(Bus daugiau)
dorius man bajino, ji turi ne
‘
pointų
”
vertė.
ma
tiktai pinigų, ale ir šilta auItalijos Fronto Žemėlapis
Da nesenai svarą sviesto
za. Sako. nesenai nusipirko
buvo
galima
nupirkti
ati

dideli pečių ir nenkū tonus
anglių. Sako. jeigu su ja ap- duodant 8 mėsos “pointus.”
siženysi. tai gvvensi kaip Dabar reikės jau 16 “poin
Padleckis Stalino užpečky. tų’’ už svarą sviesto.
Žmogui iš viso gauna per
Valuk. to. Maike. aš ir noriu
sąvaitę
tik 16 “pointų,” ku
pasiskolint penkinę.
—Dft aš nematau, tėve, riais galima gauti mėsos, sū
kam čia penkinė reikalinga, rio sviesto, taukų ir kitokių
jeigu ta našlė tokia turtinga. riebalų.
Taigi aišku, kad sviesto
—Maike. tu dar jaunas,
tai šito biznio gerai nesu dabar jau nebus galima nupranti. Bet ant svieto vra to '■piikti. ne-jei atiduosi 16
kia jau mada, kad jeigu no “pointų” už svarą sviesto,
ri ap iženvt, tai turi bobai tai iau tą sąvaitę negalėsi
nunešti kokį nors prezentą.
.nei
net kitu
Vieni nuperka sukerkų, kiti tP^i-tingų produktų,
balionę, o aš. kaip ne pranta Sunams ’r kiaulienai taipasaba, noriu nunešt bukietą
pakelta “pointų vertė.
kvietkų už penkis dolerius.
'7777:
Taigi paskolink man penki- IŠVYS E NAUJĄ BULnę. Maike.
!
VIV RUŠI—Tėve.
tokiems riziD’. E. L. Nixon, buvęs
kingiems tiks’am- pinigų Pennsvlvanijos žemės ukio
neskolinu.
mokyklos mokytojas, perei—Maike, čia nėra iok’o tą sąva’tę pareiškė bulvių
riziko. Nupirksiu kvietkų ir augintojų uvažiavimui Hargausiu bagotą našlę. Bus ir risburge. kad iis išvystęs
šilta stuba ant žiemos, ir ni- naują bulvių rūšį, kuri duo
žemėlapis parodo pietų Italiją, kuri jau visa alijantų ran
nini ?«t bonn Už 5 do’eriu5 danti 900 bušelių bulvių iš
kose, išskyrus tik Neapolio uostą (ties nacių svastika).
vt-Vact Ta; koks čia rizika5? vieno akro žemės, tuo tarpu
Iki šiol tenai atkakliai laikėsi naciai. l>et vėliausios žinios
Juk geresnio biznio nei lo- kai paprastos bulvės duoda
sako, kad jie jau bėga iš tenai; bėgdami degina ir sprogdi
jaris nesugalvotų.
tarp 130 ir 300 bušelių. Jis
na visus strateginius įrengimus
—Bet kur yra garantija, ta »uši pavadino “H U 23.”
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f Tęsinys)
Betgi žmogus apanka nuo smegenų suPavyzdžiui. norint galima išvysti vėl- žeidimo tik tada, kada tas sužeidimas paniukštį lubose. Tik reikia štai kas padary- 1 darytas tik tam tikroj vietoj—pakaušio
ti: velniūkštį reikia išpiauti iš juodo popie- užpakaly. Ta vieta vadinasi regėjimo cenriaus ir, pasidėjus baltame. į jį žiūrėti ko- tia;.
kias dvi minutes, ligi pavargs akys; tada! jį. toj vietoj uftenka nors trupučiuką užpažvelgti į lubas. Po 10—15 sekundų jų>,gauti smegenis, ir regėjimas tuojau pages,
pamatysite lubose tą patį velniūkštį.
' Reįkįa tik nors sujaudinti, įerzinti, — žmoTaip pat galima pamatyti lubose ir an gui ir pasirodys, jog jis kažką matą-. Ypagelą ir ką tik panorėti. Paimkite savo mi-Į tingai via žmogaus smegenys sutvarkytos,
įusiojo draugo, tėvo ar motinos fotografių
,
. .
ją. tik kad veidas butų tyškus. Taip pat;
Nuostabus smegenų ,ta.symas.
žiūrėkite, į ją. kol akys pavargs; tada pa-' Visą smegenų paviršių lyg kokia luoba
želkit į lubas, ir pamatysite mirusįjį. Keno dengia pilka medžiaga. Ta pilkoji medžiaakys sveikos, tam reikia ilgiau žiūrėti į fo- ga vadinasi “gaivos smegenų pluta.” Pati
tografiją. keno silpnos, ta; greičiau pama- smegenų stoiuma pasidaro iš balto; mė
tys vaiduoklį.
džiagos.
Kartą vienam dailininkui štai kas atsiti
Jeigu į smegenų plutą žiūrėsime pro pa
ko. Jis ilgai žiūrinėjo mažą paveikslą, ku- didinamuosius stiklus, pro mikroskopą,
riame buvo nupiešta Dievo Motina su ku- tad pamatysime labai nuostabų jų įtaisydikėliu Jėzumi. Dailininkas, pakėlęs akis,Imą. Smegenų ląstelės turi ypatingų siūle
pamatė kambario gale moteriškę su va.ke lių. Vieni iš jų yra labai ilgi. o kiti trumpi.
liu. Įsižiūrėjęs jis suprato, kad čia tas pats Iš tokių nervų siūlelių ir yra nudarytas
paveikslas, kurį jis žiūrinėjo, bet tik labai akies nervas. Kiekvienas siūlelis prasideda
padidintas.' Regėjimas buvo matomas bent kurioje nors smegenų pilkos medžiagos
dvi minutes.
) ląstelėj ir baigiasi akyje. Tas. ką mes ma
čią mums pravartu sustoti ir panagrinė- tome, eina iš akies tokiu siūleliu į smegenų
ti, prie kurių aplinkybių dailininkas matė regėjimo centro kurią nors ląstelę ir ten
regėjimą.
lyg įsispaudžia. Iš tokių ląstelių yra sudaKą gi jis matė? Jis matė piešinį. Jis ilgai ryta pilkoji smegenų pluta. Vidurinė, baljį laikė prieš akis, ir jis atsimušė jo akyse, toji smegenų masė yra sudaryta mažne iš
kaip fotografijos aparate atsimuša foto- vienų nervų siūlelių. Smegenų plutoj yra
grafuojamasai žmogus. Kai dailininkas pa mažų mažiausia apie penkius šimtus miližvelgė į kambario kampą, tai akys nebega- jonų “ląstelių.” Jos yra labai mažo- ir palėjo taip gerai žiūrėti, kaip pirma. Jos bu- prasta akimi jų nepamatysi.
vo pavargę ir ypač tos vietos, kuriose atsi-1 •
Kj[i
irdi
muse paveikslas. Tos vietos nebegalejo
*
matyti sieną. Ta vieta sienoje buvo lyg
Jau buvo kalbėta, kaip mes matome. Viuždengta. Vadinas, kur akyse buvo atsi- ?ai panašiai mes girdime.
mušęs paveikslas, ten ir išėjo sienoje migVisi gerai žino, jog mes girdime ausiluota vieta. Ir pasirodė sienoje visa figūra, mis. Iš ausies neivai eina į galvos smegeIš tikrųjų ji buvo ne sienoje, bet akyse. nis. Smegenyse yra dvi tokios vietos, kur
Taip pat akyse esti ir velniūkštis ir foto ausų nervai pasibaigia. Jos vadinasi “gir
giafija, į kurią ilgai žiūrėta. Bet žmogui dėjimo centrais” ir yra smegenų plutoj ir
rodosi, kad tai ne akyse, bet prieš jį. ten, arti smilkinių. Ausų nenai. kaip ir akių,
kur jis'žiuri. Ir tuomet žmogus mato vai- baigiasi smegenų plutoj ir neša į ląsteles
duoklį.
“įjaudinimus.” Tos atmainos palieka smev
,
ffenu
ląstelėse pėdsakus. Tuo budu tose
Ka.p .r kodėl me. matome?
|?Ete,fce užsi,aik^ vi;a ką žmogus gir(|j
Bet įdomu sužmoU, ar iš tikrųjų musų; va(i žmogus girdėtų, reikia kad butu
akys mato; tą vaiduoklį? žmogui rodosi, sveiki smegenų girdėjimo centrai, į ku?
vaiduokliai atsiranda prieš akis. ir akys riuos eina nervai iš ausų. Be smegenų vietikrai juos mato. Bet ar iš tikrųjų taip de- nos ausvs nešąli girdėti, kaip ir vienos akvs
dasi? Kartą vienam karininkui kare kirto ne<?ali matyti.
kalaviju per akis. Akys ištekėjo, ir karinin
Štai kaip kartais atsitinka: visai kurčios
kas apako, bet šiaip liko visai sveikas žmo -enės, senai apkurtusios, pradeda girdėti
gus. Grįžęs namo jis po kokios sąvaitės1 balsus. Joms rodosi, kažkas su jomis kal
pradėjo regėjimus matyti. Jis matė drau bąs, kažkas dainuojąs, kažka- švilpiąs.
gus ir pažįstamus, matė miškus ir laukus. Gydytojai tirdami tokių senių ausis, randa
Bet kaip jis galėjo matyt būdamas aklas? ias jau senai apimtas ligos ir pagadinta-.

lai, kurie rieja akis su smegenimis. Sąryšis kui. kuris matė regėjimus,
taip smegenų ir akių yra maždaug šitoks:
šitie garsai skamba ne ausyse, bet smevisą. ką žmogus mato, pirmiausia atsimu- genyse. Bet kodėl jie gali skambėti? Toša jo akyse. Vidury akių yra plėvė, kurioje dėl. kad smegenų' ląstelėse yra užsilikę
yra išsišakoję nervai. Tuose nervuose pir- pėdsakai tų atmainų, kurias padarė įjaudimiausia ir atsimuša matomas paveikslas, nimai jaunystėj dar tada, kada jes gerai
Nervuose įvyksta kažkokio; atmainos, nesigirdėjo, kada jų ausy; buvo visai sveikos,
kiekvienas spindulys nervus užgauna, dirvisa. ka mes girdime per ausis, nueina
gina. Tatai vadina nervo įjaudinimu. Tas; i smegenis ir tenai įsispaudžia. Dažnai
įjaudinimas eina nervai; toliau ir toliau ir žmogus nejunta ir nežino, kad į jo -mege
nueina į smegenis. Nuo to ir smegenyse njs kas įstrigo.
įvyksta kažkos’os atmaino?. Bet kokios—| štai kokių nuostabių atsitinka kartais
niekam lig šiol nepavyko ištirti. Tiktai ži- dalykų.
noma. jog visa. ka? buvo matyta, palieka
Vienoje anglų šeimoje prieš penkiasdesmegenyse kažkokiu? į pūdžius, pėd- rku-. š'mt= metų buvo bemokslė mergaitė dvide
Kas patenka į smegenis, tas ir palieka . čjmtie metu. Ji kartą susirgo drugiu, paki
ten, tą me- at 'mename: spalvos, dydžiai, :o ka stis, ėmė skaudėti gaiva ir ji ėmė
sviesa, šešėliai ir kontūrai.
kliedėti. I; s'aiga atsitiko stebuklas. Be
Ka; mums į atminti įstrigo, tas pasilieka mokslė tarnaitė prabilo graikiškai, lotinišilgam. Ne tik pasilieka, bet gali nelygi- kai ir žydiška’! Ji ryškiai tarė svetimus žo
rant atgyti, ir me? vėl tatai at imerame. džiu5 ir dar iškilmingu bai-u. Tatai girdė
Atsiminę mes lyg matome tatai, net ir ne dami kiti palaikė .ia šventa mergaite, o io?
žiūrėdami akimis.
kalbą — Dievo žodžiais. Bet gydytojai kr
Taip ir atsitiko aklam karininkui. Iš di- taip galvojo. Jie pirmiausia ištyrė, kaip gade lio sielvarto, jam kraujas smarkiau į ’ė'o įvykti toksai nepapra-tas reiškinys. Jie
galvą ėmė mušti. Kada krauju patvino to- -užirolo apie mergaitę vi a, kas buvo gavieto-, kuriose laikėsi kitados matytieji limo. Ištyrė ’os visas ligos aplinkybe-. Ir
vaidai, tad iie vėl atgijo. Tokiu budu ak- štai kas paaiškėio. Seniau mergaitė gvveno
lasis karininkas išvydo regėjimus.
pa- seną dvarininką. Ji tenai buvo ligi jo

Kuo gi jis tuos regėjimus matė? Ne aki- mirties. Dvasininkas po pietų mėgdavo
mis. bet smegenimis.
vaiket'rėli mot mam kambary’ ir balsu
Regėjimui svarbu ne tiktai akys. bet i'' -kaipti m'a’k’škas. lotiniškas ir žydiškasmegenys. Žmogui miegant jo akys esti 1 knygas. Gydytojai surašė tuo? žodžus, kuržmerktos, bet sapnuodamas jis mato.
ii’ c' tarnaitė tarė. Packum paklau-ė dvaBet vra tokiu ligų, kada aky? nujoja -irinl o žmoną, kurias kny’gas jis mėgdavo
mačiurio®. nors jos pasilieka vi-ai sveiko . skaityti. Suradę ta’ knygas pamatė, jog
Kodėl taip atsitinka? Todėl kad tokiai- esama tų žodžiu ir akinių, kuriuos mergaiatvėiai? -megenys esti pagadintos toj vie-jtė ligonė kliedėdama tarė.
toj, kur įne’na ir pasibaigia jose regėjimo! Ji kitados jaunystėj tuos žodžius girde
reivas. ir kur laikosi visa, ką kada žmo- jo. Garsai pateko į ausi? ir suiaudino au?ų
gus yra matęs. Toji vieta smegenyse yra nervą. Au-ų nervu jie nuėjo į smegenis ir
užpakaly, pakaušy. Kartai? susižeidžia tenai paliko pėdsaku? ilgesniems metamu
žmogus kaip tik tą galvos vietą, taip atriti- Seigant patvino krauju to? smegenų vie
ku-, žmogus tuojau nustoja regeti,— aky? tos, tos ląstele-, kur buvo užsilikę? :t 'irninebemato, kad ir pasilieka jos sveikos. Pa u rnas to ką ji kadaise girdėjo.
(Rus dauginu) ___
gadinto? smegenys, bet nebemato akv?
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Itininką Baniuliuką. užmetė nesenai sakydamas: “Išei KODĖL L2.KRIS
Bulgarijos “Caras” Kaip Žiogas
tą audeklą jam ant galvos.1 damas i darbą aš palikau
rv
TA AUSYS?
paskui suvyniojo jį ir pusėti- savo moterį lovoj gulint. Da
nai apkūlė. Ištrukęs iš kata- išviriau jai kavos ii- išeiaaAusys dažnai užkrinta dėl
liko rankų, smetoninių muš- mas pabučiavau, kaip ge- to, kad ausų siera užkemša
tynių lyderis bėgo per šv. ram vyiui pridera. Bet su- ausis. Paprastai, sveikoje
Aucustino daržą ir balsu giyžęs vakare iš darbo žiu ausyje siera nesusikrauna,
šaukė: “O, šventas Augusti- įiu—ant langų nėra firankų. bet išeina. Siera susikrauna
na;. gelbėk, gelbėk nuo ka- Eina greit i vidų—ogi tuščia dėl to, kad liaukelė: jos
taliku!”
visa stuba! Išvežta viskas, daug gamina, kad siaura au
Po to “faito,” motei y? tik maža lovelė palikta. Aš sies landa arba dėl to. kad
pradėjo taip savęs koliotis nusigandau: bėgu šen, bėgu ausy yra daug plaukelių.
ir pravardžiotis. o pagaliau ten klausinėju kaimynų-- Prie sielos prisideda dar nu
ir akis viena kitai draskyti, niekas nieko nežino ii- ne- -ilupusi oda ir visa tai sudaAp id raškė, susikruvino — matė...”
: o rudą masę. Kai sieros tiek
nejauku buvo žiūrėti. Ir vi Ir taip tas žmogelis dabar daug susirenka, akd lyg
sa tai dėjosi šventoj vietoj. vaikščioja galva nuleidęs, o kamštis užkemša angą, tai
Alau? biznis neišėjo į gerą. io mylimoji pačiulė gal kur usilpnėja girdėjimas,
Komunistų piknikas irgi su linksmai spardosi su kokiu
Staiga ausis užkrinta dėl
muštynėmis.
kavalierium.
to, kad papuolęs ausin vanduo ^brinkina sieros kamšti
Kai aš parvažiavau iš pik Trečris piknikas buvo
tikrai pavyzdingas.
ir gaisas ausies gilumon neniko į miestą, tai susitikau
begali
patekti. Žmonės krei-Į
vieną d. augą, kuris buvo
Bet
ne
visi
piknikai
pas
pj
as
j
j
gydytojus
skųsdamiekomuni tų piknike. Jis man mus tokie, kaip ame du.
?i.
negirdėjimo
prieža*jog
pranešė,
p.auete, kad
nau ir
.. tenai
uina. be
ue muščio ,9 d. įvyko f is'Sai'vanduo'
Užkritus'
tymų neap-tejo. Remdami SL. affrtos kucmos Dikni• j u galvoj
ūžti,
cavo “I iandips Kaba ” ko- , A
lO
pucni
auslai
p
ra
deda
.a o Laaua es paką, ko kas tame pat sv Augustino VDaA to; nu.z; ku
munistai susimusę .s dideles d ž
k » su-i-i'JkHtiii Iš viso
meiles. Buvęs ‘tikras kraujo deda iš pažangių, demokra
kartais
praliejimas” Westono miš
tiniai
nusiteikusių
žmonių,
i
ne
^
vemti
verčia.
Jei
sieros.
ke. Bet iš šalies žiūrint buvę
ir
jos
piknikąbuvo
rikiai
kamštis
iš
lėto
susidaro,
tai
daug juoko. Mat. nuo komu pavyzdingos. Žmonių prisi minėti pažymiai
nėra
tokie
*
'
*
"
’
■ ■ ?kl!5 įdegimą-. jis persi- kalkėjimo. Juos gydo jodo;
nistų Pyterio via pabėgusi rinko daug ir visokių pa
)a' aiškus. Kad pašalinti tuos|duoda 11J
kana ą, nuo o druskomis.
gražioji Barbora ir dabar kraipų: buvo socialistų, ka
<a
"
i
nemalonumus,
reikia
ausį
išR?
s
kanalas
:uąaureja,
jg vbo ausų užkirtimas;
. . ..
,
. _.
gyvena su singeliu I-nausku. taliku tautininkų ir komuni-į plauti jei ausis lig tol buvo liau S3“ V23^1’d.el to_ozmve°:
laikomas
ausų ligų pažymiu,:
TORONTO, ONT.
mą kritikuodavę per Lietu- Taigi Barbora atvyko su sa
stų.
bet
visi
užsilaikė
gra;
ve
ika
nebuvo
tekėiusi
nu
to
J
a
gedėjęs.
Todėl
......
_____ . . ■
T... pveiKa,
neouvo ieKeju.-i,;,
todėl geriausia kol nevelu
vo meilužiu ir į šitą “LiauKun. Prunskio prakalba. vos Žinias.”
visi linksmai žaidė, juo- drąsiai ją galima švirkšti šil
Kun- Prunskis labai gina dies Balso” pikniką. Vi- žiai.
kuris
vandeniu. Nereikia
Nereikia mėmė- į atvejai?
,
. reikia kreiptis pas kreiptis į gydytoją,
Kanados Lietuvių Tary- buvusjLietuvos prezidentą ,iems draugams besilinks- kavo ir smagiai praleido vi- įtuu Vandeniu.
ba, kuii susideda iš katalikų D-rą K. Grinių, Sako. tai minant, Bai borą pastebėjo. są dieną. Ir visi išsiskirstė ginti kamštį išimti degtuku, £ydY\?J3 kad nenustojus nustaty? užkritimo piiežas-’
ti ir ią, iei galės, pašalins.
špilka arba kitais smailiais ^11( e^imo
ir tautininkų, lugpiučio 17 vienas žmogus, kuri? visiems ka*d jos meilužis I-nauskas pilnai viskuo patenkinti.
J. Z.
T orontietis. daiktais. Nes tais daiktais
Pas vaikus dažnai būna
dieną buvo surengus čia Lietuvos žmonėms buvo pri- krūmuose iinksminasi'su^ ki
netaip jau lengva butų kam- padidėjusios
no-iaryklės
prakalba? ir pasikvietus kai-, einamas ir visų mylimas. ^a moteriške Pribėgus ii
REDAKCIJOS
štį
išimti,
be
to.
jai?
galima
i
liaukos,
dėl
to
jie
būna apti- RUSAI MATĖ ANGLU
bet kun. PrunskĮ iš Jungti- Didžiausis mano troškimas, tuoj rėžė jam per ausį.
jautrią landos odelę: žę, negabus, sudribę ir daž- INVAZIJOS LAIVYNĄ.
nių \ alstijų. Jo pasiklausyti sako kalbėtojas, yra toks, l-nauskui pasidarė sarmata
ATSAKYMAI sužaloti
ir nuo to atsiranda išorinės nai neprigirdi. Tokiems reiLondono radijas praneša,
susirinko nemažas būrys lie- kad ateityje Lietuvoje nesu- pikta dėl gauto antausio,
ausies
landos
uždegimas,
kia
daryti
operaciją,
J. Tvaronaičiui. -AČiu už
tuvių. Mitingą atidarė p. Jo-įsisuktų sau lizdo nei Smeto- jjs griebė savo Barborą ir
kad iusų karininkų delegakuiis kelias dienas gerokai! Kai ;usii,,nėja girdėjimas ei iai Anglijos valdžia leido
nas Jokubvnas, kuri? įžan-^nos fašizmas, nei nacizmas, davai ją šukuoti ”Tu rupu- prisiųstas iškarpas.
vai gina. kaltais net ir nmrim- , ir nl!o)at
pr(i,,ti užimas
žlurėtl £avr, karo ,aivU5 į,
ginėj savo kalboj paaiškino nei komunizmas, bet kad ^e,” sako, “ar tu manai ir
Jurgiui Ruškiui. — Dėko vagina, o.Kainus nei
apie
buvusią komunistų Lietuva valdytusi demokra- mane taip mušti, kaip savo dami draugui už pinigus, tai -u?argdina. Kamšų is m- ir lyg koks triukšmas-tada k tokius laivvn„ vienetu,
okupaciją Lietuvoje ir per-: rimaiss pagrindai^ kad ša- senaj|
mušdavai!” k paaiškinsinf ir kai kuriuos ti galės geriausia gydytojas, /»jmtas įu.į,.„įmas ir be į ‘okim,
statė publikai svečią kalbe- lies valdžia butų pačių zmo taip ja sušukavo, kad jos klausimus. Jei kalnuose ran- o pats mėgindamas tik žalos |ydytojo negaIima ifeivei.. Kurie esj pamušti Vokietijos ar F rancuzijos invazijai,
toją.
nin, dresė liko sudraskyta į šmo- dama juros augmenų ir žuvų sau gali prisidaryti ir rimtai į
Pasirodžius kun. Pruns- tik-K
Seniems žmonėm: ausys Bet rasai savo karinių įrentehus* Kai subėše “Liaudies liekanų, tai reiškia, kad ka- susirgti, tada ir gydytojui
kiui.. . susirinkimas
karštai
bus
sunkiau
padėti.
užkrinta
dėl kraujo indu su- gimu alijantams nerodo.
.
. „ .
_ r tikc vRiems demokratijos paiso” vyrai juodu persky -1 da nors praeity tie kalnai
Jer
ausi?
jau
seniau
yra
te____________________
"________________________
Už’nui'tod’taai? komunh JUi Barbora , buvusi taip yla buvę po vandeniu, kaip
kėjusi
ir
pūliavusi,
ausies
sudraskyta, kad kitos motę-•: juros du°Tias, bet vykstant
rvnnri m
leiKia labai alSaiglai
gana geras kalbėtojas. Jis stams.
rys turėjusios ią aprengti ir. žemės transfbrmacijai, vė- Kamštį
RUMUS lmlvus zmuntd
nupasakojo labai aiškiai
Bendras dviejų srovių
į miestą parvežti.
i nau tas juros dugnas iškilo išimti, ne? ankstesnių susir
gimų ausis gali būti jau pa-,
apie rusų įsiveržimą Lietu
piknikas.
Aš to visko savo akimis ir pasidarė sausumo? kalnas. gadinta.
GARBINO SENOVĖJE?
• j
von ir apie bolševikų terorą.
Dabar
papasakosiu,
kaip
^^^ąciau,
bet,
taip
man
pa-j
Tą
patį
tenka
pasakyti
ii
Tokiais atsitikimais ausį
Sako, rusų kariuomenė Lie
Knygoje aprašo^’ Dievai, pradedant nuo saulės
Toronto
lietuviai
katalikai
makojo
tas
lietuvis,
kuri?
te.
apie
tas
liekanas,
kurių
jus
uc
La:
i
enana:.
nuiių
J^;
va
iyti šiltu vandeniu negalituvoj buvo labai discipli
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
,
.. . | rasdavot kasdami Lietuvoje
ne. vanduo su
nuota ir lietuvių neužkabi su tautininkais rengė bendrą r‘aUh?y°'
.
.
p^kti i
ausies <&«.
nėjo. Bet kada su rusų pa pikniką. Piknikas buvo abie- . ,. ...
jų
«rovių
kad
daugiau
suJ
uaklasl
1S
t0
komunistų
pik
i
buvo
juromi?'apsemta,
tai
kur
sukels
puliavimą.
Ausų
galba komunistai galutinai
I -TV
traukus
publikos.
Piknikas
niko
ir
sako
?
kad
da
vęs
,
briedis
galėjo
žūti
laike
potgydytoja- tokiu atveju kam
paėmė valdžią į savo ran
kas, tąsyk prasidėjo masi buvo šv. Augustino semina- ^.er^ pamoką toms mote-.vinio arba užmuštas me- štį suminkština alyva ir jį
Savo
! džl?m* ?nuvant (medžius d ‘iHai išima
niai Lietuvos žmonių areš rijos darže. Vieta tenai gra- nm- Kunos
vyrus, “j be.^a paskui įlaužo audros).
Ausis gali užkristi ir dėl
tai ir trėmimai Rusijos gilu ži, rami ir policija tenai nelabai
landžioja,
todėl
mu;
dau
.ę
a
P
me
!
?
9
'
8
kitų priežasčių.
Vidujinė
mon.
BULLITT
KANDIDATAS
siškiai
ir
alaus
tenai
prisiveP.f
sko
tj
J
s
P
eldld
^Į
es
meiles
ausi?
yra
susijungusi
su no
Sako, Lietuvoje komunis
I
PHILADELPHIJOS
žė.
Nor?
Kanadoje
alus
yra
Slta
^
eide
ga\o
lupti,
siarykle tam tikru kanalu.
tu buvo visai nedaug, ir vie
MAJORUS.
Kai būna koks nors nosiani patvs jie niekados nebūtų1 racijonuojamas, tačiau pik- Turiu pasakyti, kad tur
niko
rengėjai
surado
būdą
but
niekur
kitur
moterys
Laikraščiai
praneša,
kad
Lietuvos užvaldę, jeigu ne
-pAJIEŠKOJIMAS.
atėiunai iš Rusijos. Lietuviš jo prisipirkti ir žmonės nesi- nebėga taip nuo savo vyrų William C. Bullitt. buvęs
Ona Krovė, po vyru Rudinskie- į
ki komunistai sudarė visų gailėjo pinigu tam skistimui, paskui vaikinus, kaip pas Amerikos ambasadorius Ru nė,Aš,i>ajieškau
sesers Katrinos
imus Kanadoje. Štai. vienas sijai ir Francuzijai, dabar Krovė. Ji yra savo
žymesnių žmonių sąrašus ir nors jis čia nepigus.
Laukminiškių kaimo,
pašto, Panevėžio apskričio.
padavė juos rusų žvalgybai;
Turiu pasakyti, kąd ta vyra5’ kurio pavaidės čia yra demokratų nominuotas Kupiškio
Girdėjau, kad gyveno Concord, N. H.
buvo surašyti visi Lietuvos dieną, rugpiučio 22, čia įvy nemiinėsiu, skundėsi man: į Philadelphijos majorus.
Prašau atsišaukti šiuo adresu: (40)
Ona Kudinskiene,
valdžios tarnautojai. visi ko net du lietuviški pikni-'
6 Lexin>rton st., Lavvrence, Mass.
valdininkai ir šiaip visokie kai. Antrą turėjo surengę1
Numušė 45 Japonų Orlaivius
Norima informacijų kur randasi
inteFgentai. kurie tik nepri- “Liaudies Balso” komunisI Paulina Goydison, Adolf Goydison ar
ta-ė komunizmui, ir tie są- tai. Jie pikniką vo Westono
Francis I.aiknickoy. kurie atvyko •
; šia šąli 7 rusėjo. 1006 m., ir išlipo
rašai naduoti rusu čekis miške.
New Yorke. Praneškit šiuo adresu:
tam-. Tuomet prasidėjo su Aš su keliais draugai: nu
Francis J. Smith
( 12
,709 Market st.,
Camdeti, N. J.
ėmimai ’r suimt”iu nežinia vykome pažiūrėti kataliku
_______________________
kur. vež'ma':. Kaip vėliau (taurininkų pikniko,
benorės Lietuvių Žinyčia
Petronėlė Lamsargienė
pas stė o. daugi’mą mu-ų ■ pjrkcme alau* ir pradėiome
'’žlaikau visokių vaistų nuo rožių
k'ek' le-m, iurets
Y paliojc .u dabartine* trikto nyben gad>ce|e
ronotų kojų ir nuo kaulų erėlime
žmonių buvo išgabenta į Si-1guikšnoti. Viena-- tautinin-'
p^r-kait j t, nea lik tada Raitė aiškiai eupiuen
Taipjn tūrių Galinjrų Gydymo Most
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiu?
by.o gi ja medžiu kirsti. Jųįkų įspėjo mus, kad negertu-;
hnyjc» didelio furmata. tf 271 podapt. Kaina p-ipteros apdarais
nesveikumus, kreij.kites, duosiu gers
— 1 Ou, audimo apd. SI 25 k nijjue ifttlima sių»t< uopiertnj ooierj
dab- i m-verurno sąlygos
viešai; sako. neikite iš i
patarime ir hn«,i
arrt* **M».1
esarče' nežmoniškos.
PET LAMSARGIENfi
krūmų, kol neišgersite, nes'
KELEIVIS, 635 Broadway, So. Eocton, Mass.
1814 S. Water St., Philadelphia. Pa
neturi matvt,
Kad nepatekti i toki bai iš seminarijos netu.ri
sų vu.rga. da.uge’is inteligen alaus. (Alų? buvo pardavi
tų prade’o iš IJetuvos bėgti. nėjama0 datžo krūmuose.)
TIKRAI GERI
Bėgo ir pat- kun. Piunskis Vadinami, šventoj vietoj ei
PREPARATAI
— priėjo Vokietijon, ne? na butlegerių biznis. Bet
AI FXANDER’S
daugiau ne’"’vo kur. Bet bė žmonių buvo visai nedaug.
CASTILE
OLIVE OIL
ga u ruo vilko, o pataikiau
Iš pradžios viskas ėjo ra
SHAMPOO
art me'’-*c: sako kalbėtojas. miai, bet į pabaigą tarp sme
j
padarvtn'i
iš tikro.
Vok’fb'i i esa- didelis skur leniniu tautininkų ir katali
* io Castile muilo,
dą'. Be ko'Mės negalima kų kilo ginčas. Tik pama{ li. S. P. Išplauna
“Naujienos” yra pi..nas ir didžiausias lietuvių
i pleiskanas ir visori,-’ o -t- p'rkt’. Su kortelė- č'au. kad tautininką* Baniudienraštis Amerikoje.
• kius kitus nešvaruJ mu< ir
m's i
urku ką no~s gau ’iuk?^ prišoko prie kito vyUžsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujiem;
i odą. 5Oc. už bonk*.
tu
k autuvėse nrekių nė "o i" sako: “Ju*. įupužės.1
prenumerata metama Amerikoje (išimant Chiii ALEXANDER’S HAIR
ra. Fa to. vokiečiai atėmę iš davatkom nnrilk;t!” Ir tuoj
cagQ). ?ol>0. Chicagoje ir Europoje— 53-00.
ii REFRESHING TONIC
lo r 1 rur-kto visus pinigus. smogė Tiečiokui į antakį. I
Money Orderį ar čekį siųskite:
♦ Aliejų ir Oda Gydančių Vaistų
G;’”’’ valiuta jiems e-anti Tuojau prišoko kiti ir bema
{ Mišinys. Pažymėtina gydu-'lį dėl
įcU -.'irr'’.
i plaukų šaknims ir Odos jrydyinui
tant prasidėjo muštynės.1
J
50 centų už bonką.
K—-. Pnmrii* sm”kė i- Katalikai paėmė viršų ir ap
j
Pasižymi savo jrerumu. PrisiunI čiam per Paštą j visas dalis Subuv” ;a Smetono* dikta'u- mušė metoniniu* tantinin
• vienytų Valstijų.
orlaiviu, ku1739 South Halsted Street
r? I u i buvo tempiama ant kus. Ya.gonininkas Mitėju- čia yra parodyti 4 Amerikos lakūnai su
CHICAGO, ILLINOIS
ALEXANDER
’
S
CO
fašistinio kurpalio. Pasisa nas, kuris visuomet mėgsta
5 IU W. KUO \DM \Y
Suilpalinimid
kcpiją pculųsimA
kė, kad jis -u M. Šleževi pasipešti, pasiėmęs paklodę
SOUTH BOSTON, MASS.
čium dažnai Smetonos reži- (ar antklodę), pasivijo tau
»___
'.J
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BALTIMORE, MD.

įVioTERiiis Pasiskaityt
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Anglijos Moterys Darbuojasi

Sėkmingas Moterų Piliečių
Kliubo susirinkimas.

SĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

I.. M. P. Kliubo susirinki
mas Įvyko rugsėjo 6 d. Ka
MOTINOS, DABOKIT
PITTSBURGHO MOTE dangi šimet sukanka 20 me
“Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
tų nuo šio kliubo Įsikūrimo,
SAVO DUKTERIS.
RYS PAVYZDINGAI
“
Keleivis
” duos $1.50 vertės knygą dovaną.
tai kliubietės nutarė tas su
DIRBA
LIETUVOS
Norime Įspėti lietuves mo
kaktuves tinkamai paminė-.:.
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
ŽMONIŲ PAGALBAI.
tinas, kad dabotų jaunas sa
Galima
pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
štai keli svarbesni punk
vo dukreles ir neleistų nakti Nesenai
Įsikūręs Pitts- tai iš to susirinkimo:
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
mis “gud taimsų” jieškoti,.,
,
XT .
sirinksite
už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.
1. Visos Kliubo narėj via
nes naktinės, linksmybės:
^lUf) Kaio Nukenteštai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
dažnai baigiasi ašaromis ne jusiems Lietuvos Žmonėms kviečiamos susirinkti rugsė
jo
26
d.
Į
Lietuvių
svetainę
tiktai joms. jaunoms mer- Šelpti Moterų Komitetas
AR BUVO VISUOTINAS
LENGVAS BUDAS
gaitėms. bet ir jų moti- šių metų rugsėjo 12 d. turė nusifotografuoti, (šis pra
IVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
nešimas buvo taikoma- pe
toms.
j0 pirmą ir sėkmingą paren reitos sąvaitės "Keleiviui.”
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
Rankius reikalingiausią žodžių ir
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta
gtai, mums yra prisiųsta girną, kuris davė virš pusan- bet iis pasiekė mu; pervėlai.
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
selias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
iškarpa iš Lau rence, Mass., tro šimto dolerių pelno,
—Red.)
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės liškai. Joje telpa netik atskiri žo
dienraščio "Tribūne,” kur
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
2. Yia rengiamas jubilė
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? mai darbo jieškant, važiuojant kur
įašoma, kad jauna lietuvai Nors šiuo parengimu pa jaus banketas, kuri.- Įvyk<
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
daiyta
graži
pradžia
karo
j
į?
tė. vos 22 metų amžiaus, bu
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tį
šių metų spalio 24 d. Kitos
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
vo nuteista 4 mėnesiams ka nuskriaus tiems Lietuvos organizacijo? yra prašomo*
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida.
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
lėjimo
už nemorališkus žmonėms, tačiau komiteto. tą dieną pramogų nerengti,
tai kitų kL-.usimų, į kuriuos negali Kaina ................................................. S5c,
santikius su kareiviais. Ji nares. Kurios
kurios visos taip su
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
3.
L.
M.
P.
Kliubas
siuntė
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
prisipažinusi esanti "be už tartinai ir nuoširdžiai dirbo.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
savo
delegatę
Amerikos
Liesiėmimo, pasileidusi ir nusi
faktas; kas sakinys—tai naujas ku VALSTIJŲ PILIEČIU?
ilgai nesilsės. Komitetas nuo tuvių Konferencijon Pitt.—
Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
dedant! moralybei.”
mai su reikalingais klausimais ir at
mokslas nuo pradžios iki galo.
pat susiorganizavimo yraj ’ourghe. Mandatai buvo suKaina .................................................. 25c. sakymais lietuvių ir anglų kalbose.
Angliškas laikraštis pa- užsibrėžęs dideliems dar- teikti Adelei Bučienei ir K. Anglijos moterys daugiau dirba karui, negu Amerikos, ši
Antra peržiūrėta ir pagerinta
. 25c.
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO iai<la.
duoda pilną jos vardą, pa- bams, todėl ir bus dedamos Dominikaitienei. Rašytą ra nuotrauka parodo, kaip Londono gatvėse moterys pardavi
varde ir adresą.
pastangos juo? Įvykdinti.
RIJA JUŠKEVIČIAUS
KUNIGŲ CELIBATAS.
portą iš buvusios konferen nėja veliavukes ir renka pinigus karo tikslams, šitoj nuo
Si knygelė parodo, kodėl Romos
DAINOSE.
traukoj tokią eliavukę perka lordas Louis Mountbatten.
Kita jauna mergaitė už
Komitetas šiuomi reiškia cijos patiekė T. Matuliaupopiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia
i
Jei
nori
žinoti,
kaip
senovėje
lietutoki pat nusidėjimą moraly- širdingos padėkos visiems kienė. Raportas užgirtas kuris šiomis dienomis buvo paskirtas vyriausiu karo va . viai gyveno, tai perskaityk šitą kny išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
bei buvo nuteista 30-čiai buvusio parengimo rėmė- vienbalsiai.
Konferencijai du Azijos pietų rytuose.
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. nupuolimas. Šią knygą turėtų per
dienų kalėjimo.
jams, ne; be visuomenės pa- buvo įteikta S10 auka LietuLabai užimanti ir pamokinanti kny skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
ga.
Su paveikslais. Kaina .... 50c. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
Skolko
chočeš,
možež
vrat.
ARTOJO
DAINA.
Kaip dabar gali jausti; jų ramos. mes nebūtume to at- vos reikalams.
Audeklo apdaruose ..................... 75c. terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų giobą. Parašė
Nieks čia nesupranta.
motinos, tėvai, broliai ir se- siekusios. Ačiū visiems aui Nor; musu Kliubas yra Mano dainos nemokytos,
kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., su
BYLA DETROITO KATALI lietuvino
Ferdinand de Samogitia.
serys? Ir kaip dabar jaučia- kavusiem? card-party ir bin-'jau pirkęs karo bonų. bet Sunkiam varge parašytos,
Jei man butų ne gerai—
Kaina ..............................................
25c.
KŲ
SU
SOCIALISTAIS.
si jos pačios? Geriau jaunai go lošėjams dovanu, ir uz nutarta ir vėl nupirkti už Daug išliejo jų krūtinė,
Zacepki kakija—
Dalijant
Detroito
lietuvių
socialis

merginai sutikti mirti, negu pinigiškas
aukas.
kurių S100. Musų Kliubo narės Bet ši dar nepaskutinė,
Išvažiuočiau kaip matai
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, KODĖL Aš NETIKIU
visą gyvenimą nešioti šito- aukavo: Lietuvių Pašalpinė VTa pirkusio bonų jau už
kunigo pakurstyti brostvininkai uz- Į DIEVĄ?
V matušku Rossiju...
Paskui arklą aš sekiodams
r, • •
.- ,
• „
Puol« j“?8,* “aur,i»i sur™šė. SočiaLaisvamanis
Laisvamanis čia
čia pasako,
pasako, kodėl
kodėl jis
kia* gėdą!
Diaugija $10.00; I. Pušku- §1.500.
Prisiuntė Jurgis Ruskys. listai įskėlė užpuolikams bylą, kun
H tikėti pjjna pargljn,enUJi kuHų
Apie
mokslą
vien
svajodams
Motinos
saugokit savo nigis $3.00; M. Bartkaitė
Magdalena Kurelaitienė
_______________
“• J™ »«°J knygutėj aprašyta, su vi- E€sumuš
jėzuitas. Kaina tos
sais teismo rekordais ir liudininkų
Daug
skambių
dainų
sudėjau
20c.
dukteris! Neleiskit joms vai- $3.00: G. Dargienė $2.00: pirko už $500.00. “Keleivis”
APIE
VALGIUS.
parodymais. Kaina ..................... 25c. ^n-'žu'^s
Ir
dainuodamas
liūdėjau
klotis naktimis!
S. Kirminienė $2.00: V. Pe- vra jos mėgiamiausis laikKURGI VISA TAI NYKSTA?
Kad mokytis negalėjau...
Raudoni burokėliai prie mėsos, ^bat^dfm’tny^nė šitu^ darbiu ŽI»oaėS"kSto ™ a^žiS^’šHn^
Mes žinom, jog kiekvie- traitienė $1.00: E. A. Hali rHštis
A. Bučienė ir O. Lukoše- 0 kaip tro5kau- kaip norėjau:
na motina mano. kad jos nėr $1.00: O. Gutauckienė
Iškepus arba išvirinus keliata
simą aiškina garsuis Vokietijos so
duktė yra “ne tokia, kaip $100; A. Akelaitienė $1.00, vičienė pirko po $200.00.
Rodos, mokslo man tik reikia,
čielų burokėlių nulupti ir smul- E. Vandervelde, vertė Vardunas.
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta10c ky. Kaina ...................................... 19c.
kitos.” Ji protinga, ji žino, ir Mrs Žekas 50 centų. Viso
- A. Kundrotie- ?num iis.,ik
teikia,
kiai sukapoti. Paskui paspirgin- .
....................................
su kuo eiti, ir kaip toli eiti... —$24.50. Dovanų nupinti- ne, P. Lekavičienė. M. ReSIELOS BALSAL
ti ant sviesto arba margarino' MATERIALISTIŠKAS
?vaJones
x.
*
„
mui po $1.00 aukavo: p : meikienė ir A. Kaminskienė I padanl!
Puiki knyga, daugybė labai gražių
*
sparn“
13
ve
*>ISTORIJOS
SUPRATIMAS.
supiaustytą
svogūną,
pridėt
Viso; motinos šituo zvilg- DragUnjenė. p. Uzdrienė, p.| .
u
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
šaukštą miltų, kelis šaukštus Ši knygele aiškina proletariato fi- tų paveikslų. Popiera gera ir. spauda
Ir tenai senai jau mirė.
smu klysta. Jų dukterys ne- Mažeikienė, G. Rubliauckas, Pirk° P° S100.00 bonus,
mokslą. Jei nori žinoti, kas graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
Smetonos, druskos, pipirų, pra lizofijos
Nes
likimas
vargą
skyrė.
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti puslapių. Audimo apdarais ... $1.50
ra ‘kitokios negu kitos. p Sedaravičienė, p. Vilk-1 Todėl ir sakau, kad susitai perskaityk šitą knygelę.
Jos vkos lygios.
jau- Įvakienė jr pjg Vaicekauc-.linkima; buvo labai sekmin- Gal jau Dievas mane baudžia ?... skiesti keliais šaukštais buljono kius,
Kalba labai lengva. Knyga protau BIBLIJA SATYROJEl
ir išvirini. Paskui tą viską su jantiems darbininkams neap kai
nos. visos aistringos, ir kiek- iKjutė
t„i-a. ,
Ar žiaurus
likimas skriaudžia r..
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
gas. Jis
galėtų
but __
pavyz

pilt i burokėlius, Įpilti porą nuojama. Kair.a ........................... 25c. knygos neįsileidžia.Labai juokinga se
viena jų gali nueiti šunke
džiu
ir
kitoms
draugijoms.
Kad vargai mane priveikia...
379 puikiais paveikslais, perstatanšaukštukų uksuso dėl rugštumo SOCIALIZMO TEORIJA.
liais, jei tik bu? duota valia Dėkojame ir apylinkių Reikia tik nuoširdžiai
nuobira
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
dirbti. Man tik brist purvynas reikia,
ii- proga.
parapijų klebonams uz gar- rteiKia uk nuobira
'.r pašutint. Labai gardus prie- Sis veikaIas trumpais ir aiškiais tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
Todėl’ saugokit jas, ne- sinimą. Pranciškiečių vie- o darba? visados neša nau- Liūdesio dainas dainuoti,
das prie mėsos; ypač tinka prie faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
draugijos formos, ir kodėl turės buti lės. 3S2 puslapiai. Kaina .... $1.00
Betgi
vargui nesiduoti!...
leiskit valkiotis naktimis, nuolyno Motinai Dovidai už
kotletų ir kitokių kepsnių.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c. KUR MUSŲ BOČIAI
kad nereikėtų paskui verkti pnsiuntimą mergaičių, kuU. LuKo.ev ciene ou\ o j Mano dainos nemokytos,
GYVENO?
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
ir jums ir joms.
rios dirbo prie lošėjų; Lie- g^Jiotair toliau^ darbuota Sunkiam varge parašytos,
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
šioj
knygoj
telpa
23
gražios
eilės,
tarp
kliubo
narių,
kad
da
Supiaustyt šviežius kopūstus, daugybė straipsnių, juoku ir tt.
tuvių Piliečių Draugijai už
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roję
Daug išliejo jų krūtinė.
MAINE’O FARMERIAI
nušutint verdančiu vandeniu ir Puikiai iliustruota. Kaina__ _ 25c. visai atmeta. Mokslas mano, kad
suteikimą veltui svetainės, ir daueriau parduoti kai o bonų. Bet ši dar nepaskutinė...
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
LMP
Kliubo
korespon

ŠAUKIASI ARMIJĄ
visiems parengimo daly
knyga parodo, kodėl taip manoma.
J. Mikštas-Karvelis. nuspausti. Paskui sudėt Į puo ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
T. Č. M.
Labai įdomus ir pamokinantis
TALKON.
dą. pasudyt, papipirint. įpilti METU.
viams. Širdingai ačiū plačiai dentė.
skaitymas. Kaina ......................... 25c.
tirpintų lašinių be spirgučių ir Lietuvos šelpimo Fondo leidinys
BIRŽELIS.
Maine’o valstijos farme- žinomai ir niekuomet nenuLIETUVOS RESPUBLIKOS
rašytojos paveikslu, 126 pusla
PASAKĖ,
“
ATVAŽIAVAU
užliet
vandens arba buljono; Su
riai šimet užaugino daug vargstančiai
veinėjai^
P.
piai. Kaina ....................................... 50c ISTORIJA.
ai— ------------ uz grazla ,r NUMIRTI,” IR NUMIRĖ. Atleiskite, panele.
Įdėt labai rūgščių obuolių subulvių, bet neturi darbiniu- Martinaitienei
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
Man regis, kažkur matėmės?! piausčius dėl rugštumo ir šu- AMERIKOS MACOCHAS.
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
Pas mus Baltimorėj buvo Sakyčiau, lyg biržely,
kų joms nukasti, todėl jų §aus1^ paramą,
Arba kaip Romos kataliku kunigas kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
unt. Duodant stalan. paspir- Hans
New Yorkeų papiovė
_
prašomas gubemat orius Ir prašome jūsų visų para- nepaprastas atsitikimas. Čia Kai žiedas žinią šnekino.
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
ir
užpilti
savo
meilužę,
Oną
Aumuller'aitę.
gint taukuose miltų
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
kreipėsi i armiją, kad atsiųs- mos ir darbo ant toliaus. nes atvažiavo is Nevv Jersey vai
Knygelė su fotografiškais atvaiz
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
dėl
varsos.
Pažįstami
mes
tiesa?!
dais. Kaina ....................................... 10c. liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
tų kareivių farmeriams i tai- tiktai visi bendrai dirbdami stijo? Siaurusaitis su žmona
buvo apskelbta republika. Pridėtas
ką. "Jeigu talka greitai ne ir kiek kas išgalim aukauda- i svečius pas savo broli ir se Ir tu mane jau atmeni?!
Sriuba iš citrinos (lemono).
didelis spalvuotas žemlapis parodo
Teisingai,
buvom
dviese.
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
ateis, apie 10,000,000 buše- mi galėrime ištiesti savo pa- sei i. Besisveikinant jis įšta^Buljoną
reikia
išvirt
kaip
pa

rubežius ir kaip šalis yra padalyta į
lių bulvių užšals žemėj,” sa- galbos ranką karo nuskriau- rč nelaimingą žodi, e-ą. at- Pasikeitėm p-- sakini.
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
prastai. Ant dviejų žmonių pa
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
ko gubernatorius.
stiems ir vargstantiems Lie- važiavau pas jus numirti.
Kalbėjom apie meną.
imt stiklą rūgščios Smetonos. į
publika. Čia telpa visi svarbesni do
šių metu bulvių derlius tuvos gyventojams.
Žinoma, tas buvo pasaky- Staiga tu kažką pratarei...
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
įplakt Vieno kiaušinio trini ir į
rimai, taikos sutartis su bolševikais,
Maine’o valstijoj apskaitoV. J. Količienė, ta juokais ir juokais priimta, Atsimeni?... -ad žemėj
įspausti 2 šaukštukus lemono
sutartis su latviais, aprašymas visų
mas i 62.400.000 bušelių.
Komiteto sekr. Bet, kaip žmonės sako. žo- Tu mylimojo neturi.
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
sunkos ir keliais šaukštais bul
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
dis buvo ištartas nelaimiu
jono praskiedus supilti tą viską
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
goj valandoj, ne? už dviejų ° až-—kad !,at nega,i>
iš vidaus. Kaina ......................... $1.06
Metu Nori Divorso
buljonan. Tokion sriubon deda
BROŠIŪRA SU PEKLOS
dienu Siaurusaitis ištikro nu Kad tu tik taiP apsimeti...
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
mos ryžiaus kruopos, kurias ga
Kas

sius

Kopūstai

su

prikalbins

$2.50.

tam

obuoliais.

Pekla

Ach. buvo ta birželis,
Sesuo norėjo palaidot. O kaime pa’- darbymetis.
broli čia, Baltimorėj, bet pa
drėgnos ivo akys.
ti nesutiko ir Siaurusaičio Kai mano ranką paėmei...
kunas buvo išvežta? i Nevv Ir nieko nepasakius
Jersey.
Pabėgai. — Ar taip galima?!

lima išvirti skyrium. Tokia sriu
ba labai gardi ir lengva padaryt.

Parašė

Sriuba iš bulvių francuzišfcai.
Išvirti nuskustų bulvių, nu- i
sunkus sugrusti su sviestu arba
Velionis buvo
laisvamargarinu, paskui pertrėkšti
žmogus ir labai mėgdavo Tai buvo. taip, biržely.
per rėtį ir užpilti buljonu. Užskaityt “Keleivį,” tačiau pa Kai žiedas ž dą šnekino.
kaitint—ir sriuba gatava.
laidota? su bažnytinėm apei Dabar tu jai panelė!
Su tokia sriuba tinka paspir
gom. Amerikon velionis at Oho!! Lig - ..simatymo!
ginta ant skaurados balta duo
Danas Pumputis na.
vyko 1910 metais ir dabai

turėjo 60 metu amžiaus, tai-;
gi da nesena-; žmogus.
RUSAI LIETUVOJE.
Liko nusiminusi žmona,
(Okupa įjos laikais.)
dvi seserys, brolis ir brolie
nė. Liūdi visa Siaurusaičiu Chot roseiski čeloviek.
• Bet myliu tėv nę:
šeimyna.
E Zajankauskienė. Kad staratsia ia vo viek
šokti čia suktinį.

OBUOLIU SU VYNUO
GĖM PREZERVAS.
Čia yra parodyta Mrs. Arline Fear ir jos vyras Raįph Gordon. Nuotrauka padaryta Los Angeles teisme, kur šis senis
reikalauja vedybų panaikinime. Jis sakosi vedęs ją "2,300
metų atgal" Graikijoj, kur jis buvęs “senovės Romos kari
ninkas.” o ji buvusi “tu laikų gražuolė.” Tokia ilga meilė
jam nusibada-i ir jis norįs vėl buti “singelisj” Jis yra foto
grafijos apara’ j fabrikantas.

Zdies žyviotsia chorošo
(Snapsą geriam irgi!),
kvortą vynuo A v Rossiji n i groša
kvortą virtų su žrn°sus ne užižirbi.

Paimkite
gių sunko-,
trintų obuolių ir sumaišę su Zdies počtenje otdajut,
keturiais puodukai? cuk Mus vadina fonais;
rau* virinkit ant smarkios gt^nku IfcžinTpojut
venief apie 20 minutų Ta- Lietuvj-ki
£
da ,‘upilkit į karstu- sterili
zuotus stiklus ir užsukit vir- i Vziatki tože : ,žno brat,
sėlius.
j Kiek tik tau oakanka;

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

JUOKAI.
PRIE TELEFONO.
Advokatas telefonuoja savo
žmonai: širdele mano brangiau
sia, atleisk, kad šj vakarą vėlai
parvažiuosiu namo. todėl su va
kariene manęs gali nelaukti.
Musų bendrovės valdyba turi
labai svarbu posėdį, o aš esu iš
rinktas pirmininkauti.
žmona: Vaje, vaje, brangu
sis. kaip sunkiai tau reikia dirb
ti. Ir aš nežinau, kaip jus galit
tenai mitinguoti. Mergos tenai
pas tave taip kvatoja, kad aš
vos tik girdžiu tavo balsą per
telefoną...

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
sai 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 gan
vie” Knygyne.
Adresas:

“KELEIVIS**

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,
revoliucionieriškos,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

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

LYTIŠKOS LIGOS.

636 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kama .. 25c.

Taipgi ir pas

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.

A. M. METELIONI
7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
uerskaityti šita knygute. Kaina 10c.

“Keleivi.,” 636 Broadway,
South Boaton, Mato.

*

Septintas Poslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON.

IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS
ŽMONIŲ VARDAI.

No. 40. Rugsėjo 29 d., 1943 m.

• V«

Slauges Mokinasi Kilnot Sužeistuosius

(Kazio sunus), 42, ūkininkas, •
Mankunai. Girkalnis.
lfaefc lwy—TODRSi
11831. Valinčius, Bronius, 40,
-Si
policininkas. Alytus.
18pt Rys išvežtųjų Liet gy sąra’ 11752. Vaitkus, Balys (Liu-,
11832. Valinčienė. Ona. 35.
Okupavę 1940 metais Lietu- do sunus), policininkas, Pabir11833. Valinčiutė, Danutė, 15
vą, bolševikai išvežė Rusijos žė, Kaltinėnai.
11834. Valinčius. Vytautas.
11753. Vaitkienė, Anastazija,
11835. Valinčiutė, Ramutė.
(Jono duktė), gimusi 1900.
11836. Valionis, Boleslovas
11754. Vaitkus,
Eduardas'
tv calls for cre^y ounoe
(Petro sunus), 40, mokytojas,
etery <11 roe and Uoliai
(Balio sunus), 16.
Kaunas.
moster
far shlps—and
11755. Vaitkutė, Danutė (Ba
11837. Valiolienė, Genė. 30.
piene* and guos.
lio duktė), 12.
11838. Valionis. Stasys (Ka
Blt the enemy wtth a $39
11756. Vaitkus, Algimantas
Bond. Hurt him wlth a $50
zio sunus), 46, Kasiai, Lapiai.
(Tęsinys)
(Balio sunus), 7.
Bond. Help to blov hlm sfcy11839. Valiukas, Kazys, 30,
11757. Vaitkus, Vincas, 29.
11730. Vaitkevičienė, Jadvy
htgb vtth a $100 or $1,000 Bond.
mokyte
jas.
.
Ilgininkai.
Merkinė.
Don V delay — etery h o a r
eigulis,
Pakruojus.
ga, 50 ukininkė. Plungė.
11840.
Valiukienė,
Marija.
eoants.
Buy United States
11758. Vaitkienė,
Liucija
11731. Vaitkevičius, Kazys,
Defense Bonds aeč! 8tamjx
11841.
Valiukaitė,
Liuda(Ka(Albino duktė), 24, knygvedė.
60, chemikas. Rietavas.
TODAY.
zio duktė), 7.
11732. Vaitkevičius, Leonas
11759. Vaitkus, Povilas (Po11842. Valiukaitė, Kazė, 3.
11916. Vaserevičiutė, Dalia
(Kazio sunus), 16. plomberis, zilo sunus). 36, darbininkas,
11843. Valiukevičius, And (Domo duktė), 1.
Kaunas.
Kalniškiai, Plungė.
rius, 45, Pilviškiai.
11917. Vasekas, Aloyzas (Liu
11733. Vaitkevičienė, Marija
11760. Vaitkienė, Kazė, 24.
11844.
-Valiukevičienė,
33.
do
sunus). 20. Kaunas.
(Leono duktė), 50, ukininkė,
11761. Vaitkutė, Janina (Po
11845.
Valiukevičius,
Stasys
11918. Vasiliauskas. Antanas
Teneniai, Tauragė.
vilo duktė), 4.
(Tomo
sunus),
36.
leitenantas,
<Jokub<
sur.us), 34, knygvedis,
li 7:34. Vaitkevičius, Mečys
; 11762. Vaitkutė, Kaziriera, 7
Babriai,
Šventežeris,
Žeimiai,
Kėt
ainiai.
(Alekso sunus), knygvedys,
mėnesių.
į
11846.
Valiukevičienė.
Ona
Kaunas.
11919. Vasiliauskas, Antanas
11763. Vaitkus, Vladas (My
Amerikos armijos slaugės Naujoj Gvinėjoj stebi, kaip kareiviai neša sužeistuosius i orlaivį. (Andriaus duktė), 32.
11735 Vaitkevičienė, gimusi
35, Katroniai. Vaduokliai.
kolo sunus), gimęs 1903, kari
11847. Valiukevičius, Algi
1902, šeimininkė.
11920. Vasiliauskienė. Antaninkas. Vilnius.
zo duktė), 26, šeimininkė Mie (Juozo duktė), gimusi 1914. domo sunus). 40, knygvedis. mantas (Stasio sunus), 6.
11736.. Vaitkevičius, Algi
rina,
36. šeimininkė.
11764. Vaitulevičius, Antanas kūnai, Vilnius.
11848. Valys, Jonas (Jono
mokytoja.
Panevėžys.
mantas (Mečiaus sunus), 2.
11921. Vasiliauskas, Keistu
33, pašto viršininkas, Taurag11901. Varkalys, Kazys, 30,
11786. Valaitis. Antanas. li.
11890. Varanauskas, Saulius
11816. Valentienė, Stefa (A11737. Vaitkevičiūtė, Nijolė
tis (Antano sunus), 9.
niai,
Utena.
leitenantas, Pabradė. Švenčio
Stirniškiai, Vištyčiai.
(Antano sunus), 3 mėn.
, domo duktė). 28.
(Jono duktė) 7. Radviliškis.
11922. Vasiliauskaitė. Birutė
11765. Vaitulevičienė, Brone,! 11787. Valaitienė, 35. šeimi
nėliai.
11891. Varanauskas, Antanas
11817.
ValentukeviCius,
Ste

(Antano
sunus), 4.
11738. Vaitkevičius, Stepas 31. šeimininkė.
11902. Varkalys, Povilas (Juo
ninkė.
(Stasio sunus), gimęs 1907. pas (Motiejaus sunus). 26, sam
11923. Vasiliauskas, Menar(Vlado sunus). 48. ūkininkas,
11766. Vaitile vičiutė, Irena
liaus sunus), 50, Telšiai.
11788. Valaitis. Juozas. 46, mokytojas. Ilgininkai. Merkinė. dinys, Vilnius.
t'as
(Kazio sunus), 31.
Meteliai.
(Antano duktė), 11.
11903. Varnas, Jonas, 27. ka
sunus), 28, aviatorius, Ukmer
11818.
Valeškevičius,
Kazys'
11892.
Varanauskienė,
Albina
11739. Vaitkevičius. Stepas; 11767. Vaitulevičiutė, Geno- gė.
(Boleslovo sunus), gimęs 1900, rininkas, Vilnius.
gimusi 1911. mokytoja.
(Juozo sunus). 55. mokytojas,‘vaj^ 9
11094. Varnas. Mykolas (Jus
11849. Valys. Sergijus (Igno
11893. Varanka. Adolfas, gi samdinys, Kėdainiai.
Linkuva.
11768. Vaitulevičius, 1.
tino sunus), 60. Utena.
sunus), 22, šankiai.
męs, 1914. samdinys, Vilnius
11819. Valeškevičienė Vero11740. Vaitkevičienė, Petronė
11769 Vaituševskis, Bronius
11905. Varnienė, Marijona,
11850. Valkauskas, Stasys
KELEIVY’
11894. \ arankienė, Uršule i nika. gimusi 1903.
50. šeimininkė.
40, Vilnius.
48.
šeimininkė.
(Jono sunus), 28, Kaunas.
Norint, kad pagarsinimas tilptų
(Jono duktė), gimusi 1888,
11820. Valeškevičius, Vytau
11741. Vaitkevičiūtė, Gražina
11770 Vaituševskienė, Anelė.
11906. Varnaitė, Bronė (My GREIT, reikia priduoti garsinimų
11851. Valkauskas, Vladas slaugė.
adminlstracijon nevėliau PANEOttas (Kazio sunus), 10.
(Stepo duktė), 22, studentė.
11771. Vaituševskis. Ričar 28. karininkas, Kaunas. Murava
kolo duktė), 26, siuvėja.
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
11895. Varankevičius, Kazys
11821.
Valiauga,
Juozas
(Ju

11907. Varnas, Antanas (My tą, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa11742. Vaitkevičius, Vainu- das (Broniaus sunus), 18.
11852. Valkauskienė, Elena. (Prano sunus), 40. dailinę. Vil■ siektų mus nevėliau kaip panedė
liaus sunus), gimęs 1903, sam kolo sunus). 21, siuvėjas.
11772. Vaituševskaitė, Janina
tis (Stepo sunus), 16.
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos
11853. Valkauskas, Vytautas nius.
dinys, Kretinga.
11908. Varnas, Romualdas sąvaitės numeri nespėjama patal
11743. Vaitkevičienė, Teklė (Broniaus duktė), 16.
(Vlado sunus), 5.
11896. Vardinskis, Silvestras
pint.
11822. Valiaugienė,
Anelė (Juozo sunus), 25, vežikas.
11773. Vaituševskytė, Halina i
(Tomo duktė), 69. šeimininkė,
11854. Valkiunas, Jonas (Jur- (Jono sunus). 41, policininkas, (Jono duktė), gimusi 1903,
Norint,
kad
garsinimas
nesusl(Broniaus duktė), 14.
11909. Varnauskas, Povilas trukdytų,
U'žugiriai. Varniai.
sykiu
su
pagarsinimu
gio sunus), gimęs 1907, kari- Vilkininkai.
11823. Valickis, Stepas, 52, Kalneliškiai. Vaškai.
reikia siųsti Ir pinigus.
11774. Vajega, 40, policinin
11744. Vaitkevičius, Stasys
ninkas. Vilnius.
11897. Vareika. Jonas (Petro inižinierius, Vilnius.
11910. Vamauskienė. Ona,
DRAUGIJOMS
rengiant
piknikų
(Juozo sunus), 38. ūkininkas. kas, Vilnius.
11855. Valmusas, Viktoras sunu.s), 19. Skuodas.
11824. Valickis, Tadas (For mokytoja.
ar kitokį parengimą, trumpą prane
11775.
Vajegienė.
Antosė.
37,
11745. Vaitkevičius. Jonas
šimą patalpinam už *1.00. Už dides
(Antano sunus), 59. ūkininkas.
11898. Vareikytė, Jadvyda tūnato sunus), 21, Vilnius.
11911. Varna vičius, Bronius nius garsinimus skaitoma nuo colio.
samdinė.
(Juozo sunus), 33.
Elmininkai.
Anykščiai.
(Justo
duktė,
gimusi
1904.
uki

11776. Vajegaitė. Janina (Jo-'
11825. Valienė, Juzė, 65, uki (Broniaus sunus), 27, darbinin i Už pajieškojimus darbininkų, par
11746. Vaitkevičienė, Vincė
11856. Valmusienė, Domicėlė ninkė, Selenvkai, Jonava.
davimus Ir kitokius smulkius prane
ninkė,
Užubaliai. Subačius.
r.o
duktė).
16.
kas, Šiauliai.
(Antano duktė). 46. šeiminin
šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes(Juliaus). 50.
11899. Vareikytė. Salomėja
11777. Vajega, Stasys, 13.
11826. Valienė, Bronė, 24,
11912. Vaserevičius, Domas mėm raidėm antgalvia—15c. extra.
kė, Snaudeliai, Salantai.
11857. Valmusaitė, Aleksand (Justo duktė), gimusi 1917,
11778. Vajegaitė, Danutė, 12.
(Karolio sunus), gimęs 1902,
ukininkė.
“Keleivio” prenumeratoriams už
11747. Vaitkevičiūtė, Vanda
ra (Viktoro duktė), 20.
pajieškojimus giminių Ir drauoų, kai
darbininkė.
11827.
Valiulionis.
Karolis
agronomas.
Astašiai,
Kuršėnai.
(Zenono duktė), 18.
11779. Vakalas, Jurgis, (An
na 1c. už žodi. Mažiausio pajleško11858. Valmusaitė. Felicija
"UIISTUV.
T 1 T ▼* ~aFraOjro*
L ir nj-.-. i v Į*
T^z-vvy
11 q rVZilnluc
lOVliSS
▼
uniuc.
puikia
7,
1
n.aziu
11748. Vaitkevičaitė. Veroni tano sunus), 28. darbininkas, (Viktoro duktė), 18.
(Petro sunus), gimęs 1910, ka
11828. Valiukienė, Marija (Domo duktė). 8, mokinė.
pa velk alų.
Norint
pajieškoti
su
ka (Vinco duktė), 20, ukininkė. Apnarai, Pažaislis.
11859. Valmusas. Dominin rininkas, Vilnių*.
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust
’
(Jono
duktė),
gimusi
1911,
šei

11914.
Vaserevičienė,
Stasė,
11780. Valienė, Juzė, 67, uki kas (Viktoro sunus), 15.
Ožkiniai, Kaltinėnai.
I kainos
ūkininkas, Plieniškiai, šakiai.
36.
mokytoja.
mininkė.
ninkė.
Užubaliai,
Subačius.
11749. Vaitkunas. Antanas
KELEIVIS,
*36 BROADVVAY
11860. Vaistys, Silvestras
11789. Valaitienė, Petronėlė, i 11829. Valiukaitė, Eziza.
11915. Veserevičius, Vitolis
11781. Vala, Alfonsas (Do (Justino sunus). 40, policinin
SO. BOSTON, MASS.
(Mykolo sunus), 37, karys,
43. ukininkė.
Antanas (Domo sunus), 5.
11830. Valinčius.
mininko sunus), 29. ūkininkas. kas. Gadziunėliai, Daugeliai.
Vilnius.
11790.
Valaitytė.
Valerija
11782. Valienė, Bronė, 25.
11750. Vaitkunaitė, Veronika
11861. Valstienė, Agota. 28. (Jono duktė). 13.
11783. Vala. Stasys, 1 mėn.
(Vinco duktė). 21, tarnaitė.
11862. Vaistys. Vytautas. 10.
11791. Valaitis, Vitas (Juozo
11784. Valacka. Vilius (Po
Ožkiniai. Kaltinėnai.
11863. Valstytė. Aldonas. 8. sunus). 11.
11751.
Vaitkus,
Antanas vilo sunus), 16, Adutiškis.
11864. Valstytė. Janina. 6.
11792. Valaitytė, Genė (Juo
11785. Valaišienė. Alina(Juo(Jurgio sunus). 32. karys.
11865. Valuckas.
Bronius zo duktė), 8.
(Broniaus sunus), gimęs 1911.
11793. Valaitis, Gediminas
murininkas, Alytus.
(Juozo sunus). 5.
11866. Vanagas.
Algirdas
11794. Valaitienė, Liuda. 35.
• (Prano sunus). 36. Vilnius.
Kupriai. Lukšiai.
11867. Vanagienė. Ona. 60.
11795. Valaitis, Romualdas
šeimininkė. Tilvikai.
(Prano sunus). 16.
11868. Vanagaitė. Lionė (Juo11796. Valaitvtė. Irena. 14.
zo duktė). 27. ūkininkė.
11797. Valaitis. Pranas (Pra
11869. Vanagas, Juozas. 32. no sunus). 42. karininkas.
kas reikia daryt,
ūkininkas.
11798. Valai'ienė. Teofilė, 50,
11870. Vanagienė. Marija. 32. ukininkė. Adutiškis.
mokytoja.
7 <r '
11799. Valaitytė, 18.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
11871, Vanagaitė. Riimar, 5.
11800. Valaitis. Vincas (To11872.
Vanagaitė.
Ligutė,
3.
mo sunus). 47. samdinys. DauSK YRIUS I. Aiškinama Įšiltai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
11873. Vanagas. Pranas. 40. gelaičiaL Kybartai.
Kų reiškia meilė ir ii kur ji paAr galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
sekretorius. Biržai, Muravka.
reina ?
11801. Valaitienę, Ona (Anlytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
kad galima, ir “Teisinga* Patarėjas”
11875. Vanagienė. Marija. 37 tano duktė). 39.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
padooda jo nurodymu.*, kaip Ui pa
Kų reiškia “pirmosios nakties tei
11875. Vanagas. Česlovas, 10.
11802. Valaitis, Bronius(Vinsė,” kuria seniau naudojosi kunigai
darom*.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
ir dvarponiai ?
11876.
Vanagas.
Vytautas.
8.
Kodėl tūlos moteijs neturi vaikų,
co
sunus).
19.
studentas.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
11877. Vanagas. Rimvydas 4 11803. Valaitienė, Veronika,
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras?
jas” ir šitų klausimų atsako.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
Ryžių barstymą* jauniems ant <i»! (Prano sunus), 3.
mokytoja Jauciškiai, Vilkija.
Kokius vyrus moterys myli? Ko
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
vų? “Medaus Mėnuo?”
kias moteris myli vyrai? Arba ko
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
11878. Vanagas. Povilas (An
11804. Valančienė.
Zofija
Kas reikia jaunai merginai žinoti
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
tano sunus). 45. Vilnius.
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
(Liudo
duktė).
44.
asistentė
singas Patarėjas” pasakys jums vil
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
dos?
kų11879. Vanagienė. Elena (Jo profesoriaus. Šiauliai.
cija ir popiežių prakeikimai.
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kaa reikia žinoti, kad vaikai butų
vesti ?
no duktė), 27, pardavėja, Šan
11805. Valančienė. StasėlTosveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 18»6 m
Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė
kyti nėščia moteris? Kaip reiki* au
čiai.
mo duktė) gimusi 1907, siuvė
to nepasako jauniems nei tėvai, nei
ginti kūdikį?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
11880. Vanagas. Rimvydas 5 ja. Vilnius.
Moteries anatomija ir fiziologija.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių api*
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
11881. Vanagas. Pranas (Do11806. Vai;sevičius, Antanas,
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
Kodėl kunigams turėtų but už
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
draust* kaibėt apie šeimyniškus rei
visi slepia, tų atvirai pasako "Teisin
imininko sunus), 55, biznierius, 61. ūkininką-. Smarliunai.
kalus?
bažnyčioje. Kaip popiežius Leo r.as X pardavinėjo indulgencijas
gas Patarėjas.”
Panevėžys.
j 11807. Vaiasevičienė. Agota
1 visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
Patarėja^“ atsako aiškiai ir nieko
11882. Vanagienė, Vanda (Pe (Kazio dūk’' ). 50.
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriaoviai galės
neslėpdamas.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
susipažint sn visa katalikiškos hažnyčit# praeitimi.
tro duktė), 45.
11808. Valasevičiutė, Janina
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” žia
Knyga graži, su paveikslais. 22S
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
patiekia įdomių informacijų.
11883. Vanagas.
Ernestas 31, ukininki
puslapių, stipriais audimo apdarais.
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam(Prano sunus), 13, Panevėžys.
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai.
11809. Y ; b evičiutė, Marija
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M Valadka.
11884. Vancevičienė, Ipolitą 28. ukinink
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
(Karolio duktė), Vilnius.
11810. Valasevičiutė, Elena.
Audimo virieliais, grašiai sidabrinėm raidėm ispanais* kny
11885. Vanilevičienė, Vin
11811. Valatka, Jonas (Juozo
gos vardas. KAINA J2.nu
centa
(Vinco
duktė).
69.
šeimi

sunus,
Kaunas.
Tvirtais popieras viršelis*, katra S l .25.
ninkė.
Kaunas.
11812. Valavičius, Vytautas,
Galim* gaut pa autjnų, sekančiu adresu:
11886.
Vankovičius,
Arturas,
(Jono
sun>.
30, mokytojas.
R. D. 2. DALTON. FA.
REV. M. VALADKA.
55, ūkininkas, Strumilai, Kai Paluobiai, šakiai.
Taipgi galim* gaot tų taygų nuordyta kaina ir
šedorys.
11813. V a\ ičienė. Paulina.
KELEIVIS
11887. Vankevičiutė. Hanna 22, mokyto a.
“KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
(Petro duktė). 14.
11814. Valeika, Zigmas (Ed
11888.
Varanauskas,
Antanas
vardo sunu i. gimęs 1910, in
636 BROAOWAY,
SO. BOSTON, MASS.
40, mokytojas. Kalniškiai.
žinierius. Vilnius.
11889. Varanauskienė, Ona
11815. Y lentas, Kazys (A-

gilumon tūkstančius žmonių.
Lietuvos Raudonasis Kryžius
surinko apie 12,000 išvežtųjų
vardų ir pavardžių, kuriuos čia
paduodam Amerikoje gyvenan
čių giminių žiniai.

PAGARSINIMAI

11913. Vaserevičiutė, Nijolė

AR ROMOS-

opiežius yra Kristaus

Vietininkas?

TEISINGAS PATARĖJAS

“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ;r sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa.s ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą:
o ko nereikia, kad butų
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
rių
jus lyties
kartaisklausimas
nenorėtumėt
savo gydytojo
klausti.
Beveik“sekre
kiek
vienas
jameirnušviestas,
beveik
kiekvienas
tas” išaiškintas.
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
Kaip
prasidėjo pasaulis?—14 kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų {domių dalykų.
"Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai,
kaip Wellso
“Pasaulio Istorija,
” Jordano
"Evoliucijos
dai,” McCabe
’o “Civilizacijos
Evoliucija,
” Boelsche's
“žmogausPagrin
Evo
liucija,” D-ro Gatės "Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina >1.60 Užsisakykit “Teisingą
Patarėją.**

I

I

Aituntas Puslapi*
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NAUJA ORGANIZACIJA' Lankėsi viešnios iš Maine’o.
CAMBRIDGE’UJE.
Pereitą savaitę ‘‘Keiti

vio”
redakciją
aplankė
draugė Aušini iere su savo
dukterimi Ona. Jodvį buvo
Cambridge’aus lietuviai nuvažiavusios Į Connecticut
Atsidaro nemokami vaka Įkūrė Lietuvai Remti Drau valstiją savo giminių aplan
PILIEČIŲ DRAUGIJA
gijos skyiiu. Tai Įvyko rug kyti ir grįždamos atgal i
riniai kursai.
PIRKS KARO ORLAIVI.
sėjo 19 d. Susirinkę i Ame
’ą sustojo Bostone.
Bostono vakarinių moky rikoj Lietuvių Piliečių Kliu- Maine
Tuo tikslu ši nedėldieni bus
Apie 20 metų atgal “keleiklų direktorius prašo mus bą. keliūtas diaugų ir drau viečiai
kai o bonų pardavinėjimo
nuvažiuodavo i
pranešti lietuviams, kad rug gių apsvarstė esamą padėti Maine’”ą praleisti
vajus.
vasaros
sėjo 27 Bostone atsidarė va- ir atrado, kad toks skyrius atostogas pas lietuvius
ūki
South Bostono Lietuvių kariniai kuisai, kur nemoka- vra reįka|įngas.
Piliečių Draugija remia A- mai duodamas mokslas. vaIdvba kurion Išrinko ir ninkus, kurie buvo Įsikūrę
Įnėjo šie koloniją prie Sebec ežero,
merikos karą ne juokais. knygos ir visa įeikalinga veikėjai:
netoli nuo Foxcroft-Dover
Nesenai ji nupirko musų ar medžiaga.
And miestelių; mi kolonijoj tuo
Piimininku:
John
mijai tanką, o dabar nutarė
Pradinėse mokyklose mo
pirkti karo orlaivi, kuris bus koma angių kalbos, skaityt rews. 52 Wcrods avė., So- met gyveno ir draugai Aušiurai. Jų Onutė tada dar
pakrikštytas lietuvišku var ir rašyt, pilietybės ir namų merville.
gaudė bėgiodama
du.
mošos, siuvimo, namų puo Protokolų raštininku: Ai peteliškes
po
gėlėtas
p'evas. o dabar
Šitoks nutarimas buvo pa šimo, valgyt gaminimo ir ki bių Smayzes. 157 Harvard
jau
suaugusi
leidė. Todėl
dalytas pereitą penktadieni tokių dalykų.
st.. Cambridge.
valdybos susirinkime, kur
Ka Įninku: Petras Cha- malonu buvo ją su mama
Vidurinėse
mokyklose
dalyvavo ir abiejų vietos (high schools) kursai duo pas. 103 Beech st., Belmont. pamatyti ir gražią praeiti
Jos papasakojo
laikiaščių redaktoriai.
dami akademiko? ir komer Šri- skyrius prigulės prie atsiminti.
Kad sukelti karo orlaiviu: cijos srityse.
Draugijos Lietuvai Remti, mums ir apie kitu- lietuvius
pinigu, ši nedėldieni, 3 spa Trade schoolėse mokina- kuli senai jau veikia Naujoj ūkininkus, kurie gyvena
lių dieną, Piliečių Draugijos ma visokiu amatu: namu Anglijoj. Jos tikslas yra Foxciofto-Doverio apylin
salėj bus didelis vaius Tre statybos. ‘elektrotechnikos, remti Lietuvos nepriklauso- kėj. South Bostone jas nu
čios Karo Paskolos bonams mašinistų amato, spaustuv mybę. Todėl Cambridge’ stebino ilga eilė žmonių, su
nrie kiautu vės. kuri
pardavinėti.
ninku amato ii kitokiu dai- aus lietuviai dabar turėtų stojusi
Vajus prasidės 1 valandą bų.
prie šito ios skyriaus dėtis ir tą rytą turėjo sviesto. Eilėj
apie 200 žmonių,
popiet. Kalbės vietos redak Gali iširasvti
vyrai ir mo- išvien su kitais dirbti Lietu stovėio
,
laukdami
sviesto. Maine’o
toriai, advokatai ir kiti. Kal teiys.
vos labuL Nario mokestis—
bės ir valdžios atstovai.
South-Bostono high schoo- SI metams. Visi pinigai eina valstijoj tokiu vaizdų nesą.
South Bostono Lietuvių. lė randasi prie Thomas Pai Lietuvos reikalams. Norėda Pieniškų pro< ūktų. ūkinin
Piliečių Draugija yra oficia ko ir. G st., o pradinė—Dor- mi prisirašyti, kreipkitės kai turi i valias, tik -mėsos
liai Iždo Departamento Įga c-hester ir Seventh- gatvių prie aukščiau nurodytu val esą sunku gauti.
liota Trečiosios Karo Pasko kertėj. Paniek Gavin Schoo! dybos narių.
Už $1 galima prisikirsti
los bonus pardavinėti, ir ji Dorchesterio high schoolė.
Korespondentas.
kordą malkų.
kviečia visus lietuvius, vvrus Talbot avė. ir \Vashington
Massachusetts gyventojai
ir moteris, kad ateitumei ir,
o „a(Iini mokyWu £>« Bankas mergaitės gerklėj.
gali
prisikirsti kordą malkų
nusipirktumėt karo bonų ik
3;-vieįa ant
Massachusetts General li valstijos giriose už 1, bet
kiek ka?. galit. Visų pirkę- pieasant-gt antra ant La v.- goninėj daktarai turėjo per:
patys turi par.-įvežti, Bėda.
ių vaidai bus uzregistmot:
ave
Xorfo|k
piauti
2
metų
amžiaus
mer

kad
Bostono gyventojam^
ir pasiliks rekorduose kaip Morton gatvių kertėj.
gaitei
gerklę,
kad
išimti
L
reikia
važiuoti tų malkų už
istorinis dokumentas, kuiis
Brightone high schoole strigusi penktuką. Išėmę 25 mylių. Norint platesnių
liudys ateinančioms kar randasi ant \Vai-ren streeto;
toms, kaip Bostono lietuviai toj pačioj’ mokykloj yra penktuką, jie rado jos gerk apie tai žinių, reikia kreip
lėje da ir dešimtuką—be tis: Division o f Forestry, 15
reroe demokratijos kovą amatų ir pradiniai kursai.
veik
čielas bankas. •
Ashburton pi.-. Boston.
prieš diktatorius, kaip jie Bostone amatų kursai duo
tanku-,
karo
orlaivius
pirko
dami-po numeriu 25 \Varren
Pereitą seredą Bostonan . Karo Gamybos Taryba
ir dėjo savo pinigus Į karo st.. Vocational High School
buvo
atvykę? su- savo.-bobel- žada vėl rinkti Bostone se
bonus.
bildinge.
_
*
ka
buvęs
Anglijoj kurklius. nų? laikraščius ir kitokius
Taigi parodykim ką mes
Pamokos
prasideda
7:30
Windsor.
galim. Kuo daugiau mc; valanda ir baigiasi 9;30 va- ________________ _7ŽV? ‘ • popierius.
------------nupirksime karo bonų. tuo ; landą. Klasės renkasi pirma
greičiau bus laimėtas karas dienio. antradienio ir ketSECOND LITHUANIAN RADI0
ir tuo geriau bu, musų senai vhtadienTo vakarais,
tėvynei Lietuvai.
Ka? mano tais kursais
BOND RALLY PICNIC
Ir kartu reikia neužmiršti, naudotis, teisirašo šią sąvaikad Amerikos valdžios bo- tę bet kuri aukščiau paminė
SUNDAY, OCTOBER 10,
nai yra saugiausis invest- tu vakaru.
Lithuanian National Park, Montello, Mass.
mentas musų pinigams. Tai
Let’s back this Second Lithuanian Radio Bond Rally Picnic to l»-jy
gi ši nedėldienį. 3 spalio, vi Pavogė kailių už $1.000.
enough Bonds to huv tl.e bomber “Spirit of Lithua-iian American;”:
si bukim South Bostono Lie
This time we will be sure to ha ve beer, delicious food, J ūke Box, and
Anksti pereito ketvirta
Radio Dance Music! So let’s end this summer season with one
tuvių Salėj.
more picnic that will guarantee you a "rarin-tearin” good time.
dienio rytą vagys išlaužė
And don't forget. to buy, buy, and buy bonds. and be prepared to
buy a bond for the bomber “Spirit of Lithuanian Americans” at the
Garsi gražuolė nuteista 6 kailių vitriną prie Scott FurSecond Lithuanian Radio Bond Rally picnic at the Lithuanian Na
riers krautuvės. 36 Winter
metams kalėjimo.
tional Park, Kestvick Road. Montello, Brocktor.. Mass.
st., ir pavogė už S1.000 kai
Dženė Parkerienė (Jean liu.
Parker) vra senai jau Bosto
no policijai žinoma moteris.
Ji buvo nepaprastai graži,
bet norėdama iš savo grožio
pralobti, dažnai atsidurda
vo teismuose, iš kurių tačiau
dažnai išsivyniodavo be
bausmės.
Pereitą savaitę
prisaikintujų suolas vis dė
to atrado ją kalta, nes buvo
aiškiai Įrodyta, kad ji orga
nizuodavo brangių daiktų
iš krautuvių vogimą, ir tei
i.----’
• M
sėja; nuteisė ją šešeriems
..t5?, *.'V
metams kalėjimo.
Ji buvo daug kartų areš
I '
-A A'*'
tuota prchibicijos laikais už
degtinės pardavimą, už nedo: u namų laikymą, už vog
tu daiktu priiminėjimą. ir
už daugybe kitokiu nusikalt’mų, bet tik niurnu kartu da
bar pa-eko kalėjimam Tur
būt dėl to, kad dabar ji jau
nebetokia graži, kaip buvo
seniau.
Įsikūrė Lietuvai Remti
Draugijos skyrius.

For Supreme Satisfaction
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W here would you be
if you lošt your job?

Paskutinė Gullupo ankivta parodė,
kad kas trečias darbininkas negalėtų
ilgiau save užlaikyti kaip tris mėne
sius. jeigu netektų darbo.
O kaip jus? šiandien gauti naujų
darbų lengva—bet po karo gali būt
visai kitaip.
Jus galit apsaugot save nuo neaiš
kaus rytojaus įdėdami kožnų atlie
kamų dolerį į Karo Bonus ir taupy
dami oanke.

Atsiminkit: kožnas dabar sutaupy
tas doleris padės apsaugoti jūsų at
eitį—ir kartu jūsų šalį.

-'A**

MUTUAL
SAVIftGS BANKS

1 aigi nebūk “good time Charlie”!
Dėk atliekamus dolerius į šalį-—
TUOJAU.

of Massachusetts

Statys milžinišką ligoninę
armijai.

Radijo programa.

Lietuvių Radijo KorporaWalthame, Bostono prie- cijos programa duodama iš
miesty, pradėta statyti mil W ORL stoties, 950 kilocikžiniška ligoninė armijos rei- Hų.
kalams. Ji susidės iš 35 atSekanti sekmadieni, spaskirų mūrinių namų, kai- Ho 3 dieną, nuo 9:30 iki
nuos $2.686,600 ir užims 93 10:30 iš ryto programa bus
aki-ų žemės plotą. Vos tik tokia:
piezidentas Rooseveltas paL Aimonistai, Jonas Šiųdėjo savo parašą po šituo rila iš W. Roxbury ir Juozas
planu, armija
pianu,
aiiinja tuojau
tuojau pradepiane- Povilatis iš
ic S. Bostono.
jo gabenti reikalingą staty2. Birutės merginų grupė
bai medžiagą ir samdyti ipo P- V. Minkienė? vadodarbininkus. Visas projek- vybe.
tas norima užbaigti į 70 die-Į 3. Pasaka apie Magdutę.
nų.
Prašom parašyti atvirutėj
Ligoninė statoma prie |sąvo įspūdžius^,ir prisiųsti
Tranelo Rd. ir Forest st.[Šiuo aarešu: vvvrtL., Kiitn-.
kryžkelės.
uanian Program. 216 Tre—---------- —
.
mont st., Boston. Mass.

{
{

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

506 BROADWAY
{
t'
»
________
______
SO.
BOSTON,
MASS.
♦ Telefonas: south Boston 1320
■---------------------------------,------------------- - —-------♦ TEL. ŠOU 2712
♦t
q
! “r. J. v. ^CįįUKMr
{
J Specialybė: Akių, Viduriu Ligų,
J
Ausų. Nosies ir Gerklė*.
.
vėliausios konstrukcijų*
Jx* A p^aTko’Akiniu*.
»
nuo 2-4 nuo 7^
534. BROADWAT,
)
(landžius)

valandos:

SO. BOSTON, MASS.
Juozas Šiaulys mirė staigia
S. Minkus. ♦.
mirtimi.-------------------------------------Pereitą savaitę. 23 rugsė- Reikalinga Book-keeperka DR. G. L. KILLORY

jo d.. Staigiai mirė nuo Šir- Kuri gyvena South Bostone ir lan- 60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
j- _____ 1... ko high schoolę. gali dirbti popiečiais
die> m Ugi O Juozas- Siauly?, ir subatomis. Kreiptis į Ketvirtis BOSTON. Telef. Fafayette 2371
arba Somerset 2044-J
susilaukęs 61 metų amžiau?. ■JBoston.
iew5,7 Co- 3,2 Broadwa>, South SPECIALISTAS
KRAUJO INKSTŲ
Velionis gyveno po numeriu
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. r.uo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
210 Silver st., South BostoTel. TRObridge 8330
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
ne. kur dabar lieka jo našlė,
Antanina Šiaulienė. Velio Dr. John Repshis
nis paliko taipgi 2 dukteris
Dr. Leo J. Podder
(REPŠYS)
ir vieną runų, kuris dabai
Iš Leningrado.
LIETUVIS GYDYTOJAS
tarnauja armijoj.
Specializuoja
Vyriškų organu nu
•
Valandos: 2-4 ir 8-8
silpnėjime. Gyveninio permainą
Amerikon Juozą- šiau’ys j Nedėliotuis ir šventadieniai*;
moterų. Moterų ir Vyrų liga*
nuo 10 iki 12 ryto.__
atvyko apie 40 metų atgal, Į
Kraujo ir Odos Ligas.
loilzp
I lP“ • k>mp
2<8,nman
HARVstARD
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
.aike Tii*n-iMTiomi
ru ų japonų ioįvf)
Kai o. Kie
arti STREEZT
Centra,
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakar*
tuvoie buvo kilęs is Dirmei ,
cambridge. mkss.
180 HUNTINGTON AVE,
kių kaimo. Tryškių parapi- —
=———
—
BOSTON, MASS.
Tel. Commontvealth 4570.
jcs. Palaidotas pereitą ne- ---- r-a - —
-----dėldieni, 26 rugsėjo, Mt.
T*L ŠOU 2804
Hope kapinėse. Velionis bu
{ Tel. 28624
Gyv. 81119
DAKTARAa
vo
ilgametis “Keleivio”
j DrJoseph A.Gaidis
skaitvto’ps. todėl “Keleivio”
J. L. Pašakarni#
OPTOMETRISTAS
redaktorių buvo pakviesta?
OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki lt
ir kalba pasakyti prie kapo.
nuo 2 iki B,
Ofiso *aland<r«:
nuo 7 iki *.
Laidotuves tvarkė graboNuo 9 ryto
«skaro
Seredom 9 iki 11
i it,c Zalet^kas.
ir -usitarn*.
Seredomi*:
Nuo * ryto ’lr IX 3t»n»
Likuriai našlei ir visai vcAKIU HAKTABAS
• l’ta’so defektuota® aki? ir bnkaL'onio šeimynai “Keleivis”
447 KR(>Al)t\ aV,
1 iit laiku •□gražinu ivies* I#*gįeiškia gilios užuojautos.
, anunuoju ir priskiriu akiniu*.
SO. BOSTON. MASS

All-‘one automobilis su
važinėjo 2 mergaites po 13
metu amžiaus.
|« S. BARASEV1ČIUS
IR SŪNŪS
MOTERIS PAGELBININKfi
LIETUVIU GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.

234 W. Broadway

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOL'th Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

Džim Curley. pagarsėję?
Bostono politikieris. buvę-?
mierto majoru ir valstijos
gubernatorium, o dabar iš
rinkta* i Kongre-ą. vėl Įkliu
vo bėdon. ŠĮ svki ii nusitvė
rė t’edeiarinė valdžia už paš
to naudojimą neleistiniems
tikslams. Su juo kaltinami ir
penki kiti politikieriai.
C’uilev dabar vra areš
tuota- tik už kauciją paleis
tas iki teismo.

i

1

Cuiley vėl įkliuvo.

Bostono žvejai-vėl tariasi
streikuoti. Rugsėjo 29 bus
bal-avimas, stroikuot ar ne

mm

114 Summer Street.
uAMRENCE MASS.

A. J. NAMAKSY
Real E.-tate & Insurance
414 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948
Res.
37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

ieoaaisfxtvx>w>xr^

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI

PERKRAUS
TYTOJ AI.

Boston Edison Company sako
...po žiu ktos visados išvalyk iš
skalhtuvo muilą ir pakulaites. Jei
paliksit vandenį, tai galės surudyt,
nuhlukt ir net suput mašinos dalys

•«i*£tj s«nci taro

3oston Edison Company

(Inaured
Movers)
Perknuatom
čia pat*ir j to
Ūmas rietas

Satiri nrietrira. kaina prieinam*
826 BROADM AY.
SO. BOSTON, MASS

Tci. fiOUtb Boston <C13
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