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METAI XXXVIII

Orlaiviai Sunai- Jugoslavijos Parti- Portugalija Pavedė
kino Šveinfurtą.
zanai Nesusitaiko. Azorus Alijantams.

855

Amerikos Darbo Federacija
Amerikiečiai prarado 60 į “Keleivy” buvo jau rašy- Japonai ir vokiečiai kelia di
bombanešių ir 600 lakūnų, ta, kad Jugoslavijoj veikia deli triukšmą, grąsina karu.
Atidarė
Duris
Maineriams
Pereitą sąvaitę didelė dvi partizanų organizacijos,
Pereitą sąvaitę Įvyko ne

-j•
•
amerikiečių oro armada bu- kurios kovoja ne tiktai prieš tikėtas ir Įdomus dalykas.
Erode nuvargęs u pasiūlė
nusklidu5i Vokietijon okupantus vokiečius, bet pe- Poitugalija, kuri senai buvo BET VIENYBĖ PRIGULI už trijų metų. Iš kalbų konvencijoj buvo aišku, kad ANUO TO, KĄ DARYS
Molotovu! ilgai ndaukiant ^mbarduoti Schvveinfurto šasi ir savo tarpe. Alijantai | skaitoma Ašies šalininkė.
merikos Darbo Federacija
JOHN LEVVIS.
netuii mainerių vadui Lewi-'
Abidvi delegacijos atskrido
William Green išrinktas Fe i ui pasitikėjimo, nes jis yra
iš Persijos tuo pačiu laiku.
deracijos pirmininku
didelis užsispyrėlis ir tuo paTa-- miestas buvo ne- bėn. bet dabar iš Londono
Azorų
salynas
guli
vidųjau 20-tu kartu.
Šį panedėli Maskvon at
čįu laiku labai nepastovus.
vyko Amerikos
beveik pusiauke- Amerikos Darbo Federa-' Keli metai atgal jis atplėšė
užsienių minister
pietų Europos ir A- cįjos konvencija Bostone mainerių uniją nuo Federa
boms su Sovietų Rusijos
nšrs vokiečiai nete- politiniai -ki.tumai tarp jų.
^^„glųbnynas tuocijos ir suorganizavo CIO,
džia.
kuri išaugo i didelę organiAmerikoj delegac
'"'ėmė vlsas nizacijos pirmininku. Dabar zaciją. Tačiau Lewi? negalėdas ryra Valstybės
jįs eįg jau 20-tą
tarnybą.
jo joj išsitekti ir atsimetė
,
x . n tt n
7°.---------- . ’ . . —7- žuvo ame bUU laKunu. vva- unio. romiems vadovauja „
• ,
, - , ,Ahjantams
•j -3
'■‘t
to galva Cordell Hull o dnbsime geriausioj nuotai- shin toPne spėjama, kad apie Josip Broz. geriau žinomas
^los^ures labai dideles
Rene
opiausis
klausima
mento
didelės
Bene
klausimas nuo ios, išsivesdamas su sa[ų delegacijos priešaky koj „ ir didžiausiu pasiryžk
pį iššįkti pa>a_ j “Tito” slapvvardžiu, o ant- Regines svarbos, nes tar- konvencijoj buvo — angluia- vim ir visą mainerių uniją.
anglų
„ liūtaisVdabar gali būt vo- riems — generolas Draža ^au~ kaųJ ap>aU^a JUJaivU kasių
unijos
priėmimas aat- Dabar jis vėl prašosi Į Amestovii užsienio reikalų vede- mu.
___ ____
r____________
jas Anthony
Anthony Eden.
Amerikos atstovas Hull JJ
.1:
7,-.J.i..
'MUh-ninv
a
„.
lT
konvojams,
kurie
turės
ga„
al
;
Darbo
kiečių nelaisvėj. Buvo tai la- Michailo™, kuri; taip pat
gal-Š A’”er“tOs ?į
rbo Fed<
Felle’ '!kos l5,albo Fcder^« k“'
Abidvi delegacijos atskri- per radiją nekalbėjo,
'ės Jugoslaviios . ntl ..rop?n.
^vazJ įaciją. Po ilgų debatų, kon- no« vadams nesenai dar antdo orlaiviais iš Pers”
1rwc o.mno te Angį įjos ir A f- vencija priėmė rezoliuciją, ausius skaldė.
;
tinės Teherano, nei
kuri Įgalioja Pildomąją Fe
Pildomoji Federacijos Tajos jurą ir pietų Ru:
. japonai paj deracijos Tarybą trumpoj ryba jau svarstė, kaip eiti
rus.
prieš ją stovi labai svarbus tas iriaoriKai ouvo visiskhi jugosiavijos pasitrauKus. te- Po^ngaUi^ dėHu^lu^ali- a.teitY nust?tyt.i sąlygas, ku- prie vienybės su angliakasių
Nuo YVashingtono iki Ma- uždaviniai. Nėra abejonės, sunaikinti.
nai busneišvengiamas narni- f“JįU,7
Jį? n“B "lainerių.uniją butų ūmia. kuri tun apie 600,000
skvos,
Amerikos
delegacija
kad
nuo
jos
prigulės
kaip
iljantams
pa\ėdimo.
Jie
gra- galima vėl priimti. Frazė nanų. Ji nutarė tam: jeigu
, - iš
-- viso
- ,,
AAA _
. . -,karas
- - •ir ikaip
• ,bus, „ Apie
padare
14,000
mviiu o-ai tesis
1 šitą
n * žvgį
‘y,prezidentą?
F
... . nis
.. karas,, &mumu
. iuie» uut. £ina.ia? n.et karu- Bet dabar “trumpoj ateity,” žinoma. John Levvis ištikrujų nori
kelionėm ne« skrido nėr V Fnrnna citvarkvta no karo Rooseveltas dabar paaiski- išspręsta, kas tun Jugoslavu vokiečių ir japonų grąsipi- nenustato laiko. “Trumpa grįžti su mainerių unija Į
riką ir Mažąją Aziją’.
‘ ‘ Pastelinėmis dienomis A- ~ spaudai šitokių smulkme- ją val^t-kommi;tai m mųJau nesibijo net ir mažu- ateitis” gali būt už trijų są- Ameriko- Darbo FederaciAtvykstančių ^vecimdele merikos ir Anglijos orlaiviai -jame dalyvavo 855 orlai. žmonės. Dėl to Maskva la- tė Portugalija.
_________
vaičių. už trijų mėnesių arba ią, tai jis dabar turi prašyt,
gatų rusai jau laukė.. Maskpradėjo
baisiai
---------------------------- ------- kad tuo reikalu butu sušauk.
niadcio amai sprog i i vj j kurie nunešė apie bai nenori, kad j Balkanus ,
, ..
rT ,
vos aerodromo vartai buvo Vokietijos miestus. Penkio-„.------------- K:..
. a,^Ja kuri be
Postas Vi- Kanados Eskimo- ta konferencija. Jeigu jis
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nieko nedarvs. “mes paskui
prins demokraSuardytas
sams Taksai Ne- jj nesivaikysim,’’ pasakė vie
to, aemdrome buvo išrikiuo, jau sulyginta su žeme. Vo. Mes jau.ragėm, kad Amenas Tarybo; narių.
ta kaime garbė? saigyba.
kiečiai žino, -kad jų karas keijonė?. suvartojo anie ioi ^7ain ir visuose"*Bafka- rikosskraidomiejifortaibuMes manom, Kad Lewis
Kanados eskimosai, kurie siulvs tokią konferenciją
Oras buvo gražus
ir
visas
jau
pralaimėtas
ir
ateina
,
ftno
n
į
’
o
^
Honn
razo
]į
n(K
idvvvantn
knmnnisvo
nuskridę
netoli
Lietuvos
iank-iMi
i u p n Jorioii-A.-; l-wl- 1,000.000 galionų gazolino,'nuošė isiv\rautu komunis *•**• "**"v
w pwpna šaltni šianrpi
aerodromas bi-vr,
1bu\ o3 jauk
;ai galas, bet jie dar laikosi kiek 25 000 p-alionu alieiaus ir tai Maskva reikalauia kad ir bombardavo Lenkijos uo- ^?^ena saRoj staurej, a-u šaukti, ir kad mainerių uniiš saules spin- galėdami, tikėdamiesi,
c3vo armiją
Gdynią, kur dabar buvo ^yrę nuo civilizacijos, visai ja vėl sugrįš i Amerikos Dar
užlietas indėno
nn.cvu*>ujcoi, kad
nau ... ?u,
, lfri- o„ VaiV
, . - nno
AAA !
, .
dūlių. Pirmutini; nulupę įal p demokratinių valstvbiu t“eJ® ^ugum kaip o.OOO alijantai siųstų savo
* i ir *
* . - • 7mnnin
nnps
Kannnlpš;
dalis vokiečiu n.ezirĮ° ^ą įeisKia tokie ciyi- bo Federaciją.
amerikiečių orlaivis. Anglu
zmonlųJ įiruia
Pr,es 'vnKiPrinoklet'jo' Kan
kamuoles. ‘ pasislėpusi
j,- Rusijos įvyksią skilimas ir zmon,l
pn<»
oKieuya
faivvn^ Dabal. a .
į| lizuotų žmonių įsmislai. kaip
taksai. Kai siomi? dienomis
lėktuvas dar apsuko porą -uoniet busią galima su vie
pas jUOs nuvyko raitoji k?- CIO Vadas Smerkia
kartų aplink aerodromą ir na ar kita padaryti atskirą Savo Kūnais Rusai Rooseveltas Išbarė
“Sales Taxr
tada išdidžiai nusileido ant!taiką. Bet jeigu* Maskvos
Lenkijos uostas buvo visiš- nad?s.. P,oll71J? ir .Padėjo
Pripildė Griovį.
Argentiną.
aerodromo žolės.
konferencijoj Įvyks ne skilikat suardytas. Matyt, vokie- ajskinti. ka d jie tun atiduoĮ Kongresą buvo pakvies
\ iena žinia iš Maskvos Paskutinėmis dienomis Ar- čiai nesitikėjo, kad ameriIšlipusias delegacijas tuo- mas. bet vieningesnis susivaižiai dali savo pinigų, tas CIO prezidentas Philip
sako,
kad ties Zaporožje ru- gentinos valdžia pradėjo už kiečiai taip toli nulėks, nes M gauna uz odas ir zvėnu Murray, kad pasakytų, ką
jau pasitiko Molotovas. Lit- tarimas, tai galimas daiktas,
vinova? ir Dekanozovas, ku- įOg Vokietija tuoj pasiduos, sų tankai negalėjo penu- darinėti žvdu laikraščius, neturėjo pakankamai ap kailius, eskimosai negalėjo jį? mano apie “sales tax” ar
rie atstovauja Sovietų užsie-! kad išgelbėti nor; tai, kas žiuoti per griovį, kuris buvo Musų prezidentas Rosevel- saugo: iš viso oran buvo
jie turėtų sa ba pii kinių mokesnį, kuri®
kelių jardų pločio, pustrečio ta- tuo labai pasipiktino ir rakile tik du vokiečiu oriai- vo
nio reikalų komisariatą.
da nesugriauta.
valdžiai mokėti. įvedimas dabar vra svarsto
Sutiktuvėse dalyvavo taipAr bus Maskvos konfe- jardo gilumo ir labai ilgas. į rūsčiai Argentiną išbarė. mai kiniuos amerikiečiai “Už teksus’ už taksus,” po- mas. Murray pasisakė grieže
gi Amerikos ir Anglijos am rencijos svarstomas Lietu Piiešakiniai rusų kareiviai “Aš stačiai negaliu pakelti t- nu-ovė žemėn Gdvmios licija jiems aiškino. “Bet tai prieš ta mokesnį. Jeigu
basadų štabai. Pirmu kanu vos klausimas, aiškiu žinių su visais savo ginklais su tos minties, kad šiame žemės uosįe buvę ap5e 95 laivai ir taksai mums nereikalingi ir jUs įvesite toki mokesnį, jia
Maskvos karo aerodroman nėra. “Pravda” nesenai ra griuvę i tą griovį ir pripildę puskamuoly reikštųsi aiškiai vi?j b
bombomis sudaupenonm jų pirkti.” tei- ,?ako, tai jų? nukaposite v>
kuri žvti; aštnoni tuojau nusken. sanosi eskimosai.
buvo įleisti ir užsienio ko-l.čė. kad politiniai ir ekono ji savo kūnais, taip kad tan- anti-semitir.e akcija
siems Amerikos darbinin
respondentai. kurie nuola- miniai klausimai nebus lie- kal .^a
pei važiuoti kiton ta.p stipriai pnmena tą slyk- (į0. 0 kiti huv0 palikti lieps- „,-^773;.
, kams algas.
tos fotografavo atvykusius čiami; busią sprendžiami PPs.en;.k>u^u 1 gnovj kaiei- stų nacizmo mokslą, paša- no1ant Uosto keltuvai laiPAĖMĖ 2
Tak'U jau tiek yra žmo
ju sveikinimąsi
kam reikalai. Bet
Rpt y1.31’, žinoma, buvo sutriuš kė p. Rooseveltas.
delegatus ir jų
sveikinimą vUn
vams krauti ir kitokie įren- VOKIEČIŲ .VIRTOVES. nėm? užkrauta, kad daugiau
vien tik karo
su tais, kurie juo? pasitiko. “Izviestija” šią sąvaitę rašo, kinti.
Ir šitie jo žodžiai paveikė. girnai buvę taip sudaužyti ii ; Londono žiniomis, p-mc- jų kelti negalima tiems, ku
Nuo Kaspijos juros iki kad bus rišamo? pokarinės
Ai gentinos valdžia jau pa sulankstvti, kad liko tik kru- tos sąvaitės pabaigoje Jugo- rie uždirba per metus $3,000
Maskvos delegacijų orlai- politikos ir ekonomijos pro- SUNAIKINO RABAULA skelbė. kad ji daugiau žydų vos geležie? laužo.
slavijo? partizanai puolė ir ar mažiau.
vius lydėjo Sovietų aeropla-j biemos’Politinės problemos,
_ B^ZĘ
laikraščiu neuždarinėsianti.
Murrav reikalauja, kad
a; ėmė iš vokiečių du mie tu.
nai.
suprantama, apima ir sienų Sudaužė 177 japonų orlaiTREČIOJI PASKOLA UŽ- Ccrkvenicą ir Kral.jevicą, iš darbininkams taksai butų
Demokratinių valstybių klausimą. Todėl reikia tikė*vius ir 123 laivus,
VIENI STREIKAI BAIGĖ
BAIGTA SU DIDELIU kurių pirma vokiečių taukai dar numažinti. Dabar iš vedelegacijo? daugumoje susi-Jis, kad bu? svarstomas ir
Didelė Amerikos oro ąrSI, KITI PRASIDEDA.
KAUPU.
buvo juos išstūmę. Apie 150 dusio žmogaus uždarbio padeda is _ civiliniu žmonių. pabalčio valstybių klausi- mada pereitą sąvaitę užkluoi’dių j rytus kitas partizanų liuosuojama nuo taksų tiktai
Paskutinėmis
dienomis
nors matėsi keliatas ir uni-, mas. Jeigu konferencijos po japonų bazę Rabaulo sa\\ ashmgtona? paskelbė bu,yg pa'ėmęs Živnica, miš- -SI,200, o nevedusiam pa
foiTnų. Tai karo dalykų ži- įtiksiąs butų vien tik karo rei- loję ir taip ją subombarda- Amerikoje pasirodė daug jaugalutinius Trečiosios Ka- • Ro pramonės centrą. Tv.zlos liuo-uojama tik $500. Mur
novai, patarėjai delegaci- kalai, kaip rašė “Pravda,” vo, kad nieko iš jos neliko. streiku. Rimciausis jų buvo ro l a>kojis davinius. Pas>-1 miestelis taipgi esąs parti ray reikalauja, kad vedu
joms.
sioms butų paliuosuota nuo
tai Amerikos delegacijai va- Šitoj atakoj buvo sunaikinti Alabamoj, kur apie 22.Ogu rodo kad vjso buvo šukei- 7an„ ranknsp
ų
Ameriko? delegaciio va- dovautų ne Cordell Hull. bet 177 japonų orlaiviai ir 123 mainerių metė darbą. Vai- ta 818,439.000,000. apie
taksų iki .81.500. o nevedudas Hull yra jau 72 metų kuris nors militarinių reika laivai, šita sala priklauso džios spaudžiamas. John pusketvirto biliono daugiau
siems iki $750.
EXTRA!
amžiaus žmogus, tačiau ne- ■ jų autoritetas.
prje Solomono salų grupės Lewi? įsakė jiems sį panedė- negu valdžia reikalavo. ‘
Jis siūlo pakelti mokes
1}
grįžti
darban.
\
ano
kasy
--------------ir kol tenai buvo japonai,
čius tiems kurių pajamos
klose streikas Lt,,h valstijoj RUSA1 PASIEKĖ KIJEVO VĖLIAUSIOS ŽINIOS IŠ viršija $25,000 per metus.
, Issprogdė Didijį VOKIETIJOJ REIŠKIASI Amerikos laivai neturėjo taipgi
KARO FRONTŲpasibaigė. Bet uz tai
NACIAMS PRIEŠINGA laisvė? Solomono juroj. DaDabar tokie ponai moka jx>
Kemey,
N,
.J..
'UStreikavo
Italijoj
alijantai
išmušė
n„As:n,x:,;
Dniepro Tvenkinį.
NUOTAIKA.
bar pavojus pašalintas. Kiek
n
•
itr
••
inirmian
innnnai
hnvr.
ičmi,6,000
laivų
statytojų.
Dabar
Pereitą
sąvaitę
Maskvos
vokiečius
iš
Voltumo
paupio
’
Kad sulaikyti rusų armi
pajamas
virš $25,000, o
v„. ; FaC1^S,ap^,^^-1,C1JOS!FiTNa„^C^L°i^V350.000įelžk7liečių pra žinios sakė. kari rusai jau,jr paėmė 23 miestus.
jos puolimą Ukrainoj
_
..
,
,
.
,
Murrav
siūlo
pakelti jiems
įšalta Himmler įsake savo|ti is Naujos Gvinėjos ir We- dėj() ba]fu*ti
ikAj^j. |M1siekę Kijevo priemies
•
t
»
’
,
Trijų
valstybių
konfereniki
55
nuošimčiu
kiečiai pereitą sąvaitę iš- žvalgybininkams uoliau sek-Įwako salų. kur jiems buvo
7,^^ nou; s™,s-——
esą? svar- VVORCESTERY NELAI
kinį, kuris tiekė vandens jė tiniais laikai? tarp Voketijos keliasdešimt laivų.
j
valdžia
leido
pakelti
tik
po
Dniepro
unę.
prie
kurios
Kiblausias
klausimas
MINGAI ŽUVO LIETU
gą Dnieprdstrojui. ir pa;1 jaunimo pradėjo reikštis na-------------,
kelis
centus.
Šitokį
pakelijevas
stovi,
VIS PAULAUSKAS.
tvindė laukus, kuriais rusai ciams priešinga nuotaika.
Wash
ingtonas
praneša,
STREIKAS ALUMINO
ma
gelžkeliečiai
pavadino
—
ai tinosi prie Zaporožje.
kad Amerikos submarinos
DIRBTUVĖJ.
“įžeidimu,” ir gali būt kad SERBAI NUDĖJO SAVO sunaikino jau 460 Japonijos Worcester. Mass. — Perei
Dnieprostrojus buvo di FINAI KRATOSI NUO
tą sąvaitę prie darbo buvo
Adrian. Mich. — Pereitą jie nebalsuos streikuoti.
“KVISL1NGĄ.”
VOKIEČIŲ.
džiausia elektros įmonė ne
laivų.
užmuštas
Pranas Paulaus
o
............................ , sąvaitę čia sustreikavo Bohn;
tiktai Sovietų, Rusijoj,
bet ir. , Suomijos užsienio reikaių Aluminum kompanijos darSerbijos sostinėj BelgraPrezidentas Rooseveltas kas. 33 metų amžiaus lietu
rp
visame pasauly. Tą tvenkinį komiteto pirmininką? paša-, bininkai
J '
■ NEVISOS KASYKLOS de pereitą savaitę buvo nu- sušaukė gelžkeliečių vadu vis. Velioni? dirbo American
ATSIDARĖ.
ir visą elektros įmonę pasta- kė parlamente, kad Suomi į
‘_________
dėtas policijos viršininkas kad išvengus geležinkelių Steel & Wire kompanijai.
tė rusams Ameriko? inžinie- jos santikiai su Vokietija gaTrokų vežikų streikas) Alabamoj ši panedėlį ne- Pavel Džiordževič,
kuris streiko,
Darbo meto
ukinėl’o va
riai. Šito tvenkinio sunaiki- Ii nutrukti bet kurią dieną, pietryčių valstijose jau at-Įat?idarė 17 angies kasyklų, tarnavo okupantams vokie-1 Ameiiko?
bombanešiai gonas apsivertė ir prislėgė
nimas yra dideli? Rusijai Londone daroma iŠ to išva- šauktas. Jų ginčą su darbda-1 Maineriai kaltina valdžia, čiams. Tokius parsidavėlius šią sąvaitę bombardavo na Paulauską prie žemės. Nu
nuostolis. šitas tvenkinis da. kad Suomija yra nusista- viais spręs Darbo Departa-, kam ji ta? kasyklas gugrąži- Europoje dabar vadina cių vartojamus geležinke- vežtas į Memorial Hospitalį,
kainavo $110,000,000.
| čiusi pasitraukti iš karo.
mento tarėjas.
Į no savininkams
“kvislingais.”
liūs Jugoslavijoj.
Paulavska; neužilgo mirė.
AMERIKOS IR ANGLI
JOS ATSTOVAI JAU
MASKVOJE.
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Musų Vyrai Eina Atakomis

Antras Puslapis

VIDA US FRONTAS
(Office of War Information)

Klausiant informacijų apie ! šytojas turės išpildyti labai
papra-tą aplikaciją, pateik
kareivį, reikia paduot
serijos numerį.
damas kiekvieno asmens,

nacizmo prestyžas pradėjo
smukti, vokiečių visuomenėj
vėl pradeda stiprėti social
“Naujienos” paduoda vie demokratų nuotaika.
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K. J. Paulausku. meninių uolų sėdėdamos
Vokiečių vyriausioji karo kių reikšmė yra tuo svarbes- cialus.
mas.
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Trečias Poslapis
KAS SKAITO, KASO

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

TA^ DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO

NEVEIKIA

|l

NIEKAS

NEPEIKIA

H

TO

•

JONO MAŽUKNOS SUMUŠIMAS’ IR
BOLŠEVIKŲ LAIKRAŠČIO MELAS.

lr Šventieji Nukentėjo Nuo Bombų

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

i vė, kuri kitokios nuomonės
' netoleruoja, jeigu ta nuomoPittsburgh, Pa.
Mažukna padaromas “boiKeli
metai
atgal
iš
Levvisnesutinka su Stalino dikRugsėjo 23 d. Lietuvių^
ievikų kankiniu.
i
tono. Maine valstijos, atvy- tatura. Pagal komunistų reMokslo Draugijos Name.
Gal būt. kad viskas tuo
ko Į Brooklyną gyventi Fra- Hgiją, Stalinas yra “neklaiknygyno kambary, buvo j butų užsibaigę ir man nebunas ir Anna Pašakarniai dingas,” taip kaip Dučė ir
SLA 3 čio apskričio paren
>aren-;tų įeikėję apie tai rašyti,
(Pash). Jų dukrelė Elena Hitleris yra “neklaidingi.”
girnų komisijos susirinki- jeigu bolševikai nebūtų pa
Įstojo i Hunter kolegiją Ne\v
Mes gerai prisimename.
ntas. Susirinkimui pasibai-į darę iš Mažuknos save
Yorko mieste ir 1940 metais kaip tie naujos rūšies “degus gražioj ir draugiško j1‘‘kankinio’’ ir nebūtų taip
baigė ją su Bachelor of Art? mokiatai” šukavo: “Yanks
nuotaikoje, iš draugiško pa- šlykščiai visą susirinkimą
laipsniu, gi š. m. rugsėjo 27 are not c-oming!” Me? atsisikalbėjimo tarpe Povilo apmelavę ir apšmeižę. visą
baigė New Yorko Hospitali mename, kaip jie 1940 meDalgio ir Jono Mažuknos dalyką apversdami kojomis
prie Cornell universiteto su tais Stalinui tanciu? šoko,
išsivystė ginčas dėl Pildo- aukštyn.
pažymėjimu “Bachelor o? kuomet jo pusė milijono
mosio; Tarybo; kandidatų. štai. “Laisvės” -palių 1 d.
Science in Nursing.” Visas įaudonarmiečių Įsiveržė Į
Bet tame ginče nei vienas iš laidoje Įdėta korespondenmokslo laika? Elenai labai Lietuvą. Jie tada irgi šaukė
susirinkime dalyvių nedaly cija, no kuria pasirašo kažsekėsi. Tiesa, ji laiko veltui neva “progresyvių” orgianivavo. Mažukna truputi užsi- koks slapukas, “Pittsburgho
neleido: mokinosi, studija- zaeijų suvažiavimą Biook-,
karščiavo ir sudavė Povilui korespondentas,” kuri? mevo. daugelį naktų nemiego- lyne ii užgyrė Stalino smurDargiui krūtinėn.
Jonas luoja. buk Mažukna buvęs
jo, kol pasiekė savo tikslą, tą prieš Lietuvą. Už sauvaDargis už broli užsistojo ir užpultas dėlei rengiamo Dr
Bet dabar džiaugiasi jinai, lišką organizacijų Įtraukimą
sudavė Jonui Mažuknai i Baltrušaitienei
(tci.-ci pagerbime
pagerbimo
džiaugiasi jos tėveliai, gimi- Į tą Lietuves priešų joma’ką
veidą. Susirinkimo dalyviai vakaro, dėlei Lietuvių Konnės ir draugai.
tada šv. Jurgio draugija išĮsimaišė i ių tarpą ir persky- feiencijos Pittburghe ir dė
Spalio mėnesyje, musų metė J. Kaili, c ALP. Kliuįė.
lei kitų visai nebūtų dalykų.
Elena pradėjo dirbti Brook- be be mažko neisdulkėjo iš
Tai tokia Mažuknos “su Spalio 4 d. “Laisvės’’ lai
lyno Public Health depai ta-( piimininko vietos K. Kieimušimo” istorija, nesigi doje jau tilpo ilgas editoriamente kaip visiting nurse.1 vėr? • Lietuviai visur tada
linant i smulkmenas. Kad las, kur Mažukna dar didesBe abejo tas darbas jai irgi pasipiktino komunistais ir
Mažukna kartais pergreitai mu kankiniu daromas, dar
seksis, ne? gerai mokslu ap- pasmerkė juos kaip isdaviufcikaršėiuoja, tai yra priviskas maišoma su
siginklavusi. Brooklyno in- kus. kurie prisidengę “deprasta netik apskričio komi- DUrvai« į; to jau išrodo.
teligentijo? skaičius irgi pa- moki arijos” priedanga parteto nariams, bet žinoma ir j. j1 SLA vice-prezidentas sisakęs, kad jisai nori Lietu
PROVIDENCE, R. I.
WATERBURIO LIETU 1 didės. Nuo savę. mes linkim davė Lietuvą Sovietų Rusiapskiičio kuopu suvažiavi yra aitimas bolševikams vai Rusijos bolševikų glo
Elenai Pašakainvtei (Pash) jai-.
VIŲ ŽINIAI.
muose. kur Mažukna nekar žmogus. Ir tai dar ne viskas. bė:; bet keista, kad bolševi Atsisveikinimas su Simonu
ko geriausio pasisekimo ios Lietuva dabar kenčia prieVasaros vakacijoms, pik profesiįoje ir neužmiršti lie- - pandą po nacių letena. Bet
Urbonu.
tą vra vadinęs bolševikus Tenka girdėti, kad nekurios kai dabar nori padaryti ji
nikams ir kitiems pasilinks
kad naciu, iš
laukan pa-įmušti
tačiau b0]čevj£ų Susivienijimo (S- savo “kankiniu.” Tikrai ap
Būdamas dar 18 metų am minimams bei veikimams tuvių daibininkų judėjimo, tai nereiškia, 11
virius
musų
Lietuva turi
dabar tie žmones lieja graukuopos rašo protestus gailėtina. kad SLA vice pre žiaus, Simona; Urbonas iš
Komunistai vis dar triukš tekti rusams. Ne! Amerika
pasibaigus
ir
žiemo?
sezonui
dzia? asaras per Laisvę,
Mažuknos “sumušimo.” zidentas, sužiniai ar nesuži- važiavo Amerikon laimės
mauja.
besiruošiant, vėl prasideda uir Anglija ne tam kaliau ia,
kad Mažukna buvęs su
jieškot.
niai,
papuolė
i
vieną
kompa

diaugijų
bei
kliu.bų
susirin

Gali būt, kad bu? bandoNor?
jau
praslinko
kuris
kad
užgrobtais kraštais damuštas.”
Pirmutinėje vietoje Ame- kimai. bankietai ir kiti vi laikas nuo Amerikos Lietu- lintis. bet kad atsteigti dė
ma padiumsti vanduo ir SL- niją su lietuviškais “kvislinTačiau praeity musų susi A. kad sukėlus suirutę orga gais.”
i rikoj Simonas apsistojo pas suomeniški veikimai. AmtKonferencijos Pittsbur- moki arines valdžia? pavergIr tai iau ne pirmas kar keseii, Liudvysę Aukštienie- į ikos Lietuvių Konferenci viu
rinkimuose muštynių nėra nizacijoj.
ghe,
kur dalyvavo apie 500 to?e tautose.
buvę. Jei Mažukna užsikaršTcse bolševikų ašarose tas. kad musų SLA vice pre jnę, Lawience, Mas-. Pagy- jos visų delegatų susirinki delegatų nuo demokratinių
šio mėnesio pabaigoie ir
čiuodavo, tai kiti šalčiau el dėl Mažuknos “sumušimo” zidentas papuola į tokią ne | venęs pas seserį kiek laiko ir mas įvyks lapkričio 7 d., kur lietuvių organizacijų. bet sekamo mėnesio pradžioje
gėsi ir tuo viską; pasibaig aiškiai matosi didelis noras malonią padėtį Lietuvos ne apkeliavę- keliatą vietų be- bus tariamasi kaip tinkamai musų penktakojai vis dar bus eilė lietuvių organizaciklausime. jieškant geresnio pragyve prisirušti prie 16-tos vasario, alasavojasi, tą suvažiavimą jų susirinkimų. Pasistengkidavo. Bet šį kartą įvyko šmeižti
..... .. Pittsburghe
......... _ __.........
.... priklausomybės
buvusią
Dar
nesam
pamiršę
garsaus nimo. patenka į Providence, Lietuvių Dienos apvaikščio- koliodami. Kodėl jie taip te ko skaitlingiausia i tuos
muštynės, nes Jonas Dargis Amerikos Lietuviu KonfeMažuknos-Jurgelionio inci T?
taip pat greitai užkaista n----T Tai Kiivrk.
aforol iimo. Bu s ir kiti svarbus Lie nDrimania
Visiem^ aišku- msiiinlrlmiic atpifi ir persąiv. x. x«i ouw tTViiiviy
I.'V*
dento,
kuri?
buvo
sukėlęs
tuvos
reikalai
svarstomi.
netenka lygsvaros.
Pittsburgho vietiniam kaPagyvenęs čia kWk laiko, su
Tai dėl to. kad tas suvažia- mą penktakoįų konferencitiek
daug
ir
nereikalingo
Lietuvių
Komitetą?
Ame.
tinka
Pranę
Sabastiionaitę,
vima;
pasisakė už Amerikos ją pasiųsti i einbą. ne5 ji
Bet Jonas Mažukna ir Jo- taliku laikraštyje, “Lietuvių triukšmo Susivienijime.
rikos
Apsigvnimui
rody?
lietuvaitę iš Rockinių kaimo,
na? Dargis yra iš jaunų die- Žiniose,” p. Mažukna buvo
pergalę, už Lietuvos nepii- šaukiama ne lietuviams, bet
Dabar istorija pasikarto Seinų parapijos, su kuria kintamus, kalbamus paveik- klausomybę ir už Amerikos rusu imperializmu] 5tipnų draugai, buvę biznio kaltinamas, kad jisai agitaslus. Tas įvyks sekmadieni, pa-tangų karui laimėti remi- rinti.
partneriai, yra pirkę ir par- vęs Lietuviu Piliečiu Drau- jo: SLA prezidentas vėl toje trumpu laiku ir apsivedė.
Vyt. Katilius.
pačioje
rolėje,
kaipo
“
bolše

spaliu
31 d., 2:30 vai. po pie ma. Tas nusistatymas penkdavę viena- iš kito nekilne- gijos susirinkime prieš sky
Abu sunkiai dirbo, taupi- tų. 48 Green gatvė? svetai
lamų nuosavybių. Turbut įima aukų Amenkos Lietu- vikų kankinys.”
LOWELL, MASS.
•
no
centus ir nusipirko name nėj. Progiama susidės iš 8 takojams nepatinka, ir todėl
S.
Bakana^.
jie
tą
suvažiavimą
maišo
su
dar atsimenat 1932 metų vių Konferencijai. Bet sekalį: pradėjo augint šeimyną. paveikslų. (1) Women in
Lietuviai atidengi garbės
SLA seimo programą, kur mam “Lietuviu Žinių” nuRėdėsi, kad viskas bus malo Seivice and Defense, (2) purvais.
sarasa.
Šmeiždami
Pittsburgho
paskutiniam puslapy buvo meryje p. Mažukna kaipo Dr. Jonas J. Kaškiau nu gražu ir laiminga ateitis.
sudėti abiejų Jonų atvaiz SLA vice-prezidentas parei- čius Vėl Nuteistas Bet štai, Simonas pradeda Ai m behind the Armv, (3) demokratinių lietuvių suva Pereitą sekmadienį LcSpv menace, (4) Evėryšaukia savo su vvellio Lietuviu Kliubas tudai. kaipo geriausių draugu, škė, kad jisai nesąs priešinnegalioti, sirgti ir. sušilau bcdy’s war, (5) Food-wea- žiavimą, jie lyg
Kalėjimam
pamėgdžio- įėjo gražų ii iškilmingą garvažiavimą.
Taigi šis Jonu nesusiprati- gus Amerikos Lietuvių Kon
kęs GI metų amžiaus, spalio pon of conoue t, (6) V-men, ri
Pittsburghe buvusį visų bes sąrašo atidengimą. Kliumas buvo tikras “supraizas” ferencijai, ir tvirtino esąs
10 dieną atsiskyrė su šiucm (7) Peail Harbor and bur- Amerikos
Elizabeth, N. J.
lietuvių suvažiavi- h o salėj išstatyta dailiai pavisiem? geriems abiejų Jonu “šalininkas Laisvo- Demo
pasauliu.
nirg
of
Noimandie
ir
(8)
mą. Nors jie demokratijai daiyta juoda lenta, kurioje
“The Newark Star Leddraugam- ir pažystamiems, kratinės Lietuvos.” tik apAttack
igna
1
?.
Bu
5
ir
žymių
Spalio
IS
dieną
Simono
netiki, bet patys skelbiasi surašyti karau išėjusieji Loger
”
14
spalio
išspausdino
leisdamažodi
“
nepriklauir nelabai malonus “supraikalbėtoju:
kartu
bu?
par

kuras
buvo
palaidotas
Highšaukią “demokratini” šuva- wellio lietuvių jauni vyrai,
žinią,
kad
D-ras
Joną?
J.
somos.”
zas.
duodami
ka
r
o
bonai
ir
štam

iard
Memorial
Park
kapuo

žiavimą. (Jie daro tai nagai Vardų yrd anie 130. IškilBolševikai irgi visados Kaškiaučius. kuri? rašinėda
Kaip tik visi nusiramino,
po?
patriotiško?
X-mas
kor

se,
su
metodistų
bažnyčios
Ma-kvos komandą.—Red.) mės buvo atidaryto5 Amerivo
“
Laisvėj
”
visokius
pata

tai Kastantai Šinkūnas pa deklamuoja, kad jie esą ša rimus sveikatos klausimais, kunigo Weich patarnavimu. to? ir tt.
Kiek
teko iš jų nugirsti, tai kos ir Lietuvos himnais,
siūlė. kad ši; incidenta< bu lininkai : “Laisvos Demo vėl tapo nuteistas kalėjiman
Rengėiu
kom
’
-'ria
kviečia
iie
ateis
ir Į pašaline? orga- abiem estrados pusėm buvo
Tur būt. Simonas bus pii- visi" atrilankvti. Bus proga
tų visų užmiršta? ir kad apie kratinės Lietuvos,” bet ven ii teismas atėmę; jam leidi
mas lietuvis, kuris ilsisi ta isgii?+i Įdomiu kalbu ir pa nizacijas. kad ir jos prisidė iškeltos Ameriko5 ir Lietutai nieką- kitas nežinotu. Iš gia frazė? — “Nepriklauso mą praktikuoti mediciną.
me puikiame kapinyne, ant mariai paveikslus, kokius re tų prie jų penktakojiško ker vo? vėliavos. Kalbėjo miesto
rodė, kad susirinkimo dalv- mos Lietuvos.” Vieton to, jie
mošiaus.
ma šoras, kaunsilmana5. “Ke
Žodis žodin anglų dien aukšto kalno, kur nėra kry tai galima pamatyt’. Pelnas
viai su tuo buvo ir sutikę, sako. kad Lietuva busianti
Lietuviai, budėkite! Ko- leivio” redaktorius Michelžių nei stovylų. tik maža ak cki iama. Raudonajam Kry mvnistams
neiš-kiriant ir paties Mažuk “lai-iva ir demokratinė” Ru raščio žinia skamba taip:
nerūpėjo ir neru- sora;, ir Kliubo viršininkai,
bei geležinė lentelė žiui.
nos. .Jenas Dargis buvo jau sijos bolševikų globoje.
MJC. ni demokratija bei žmonių Buvo dainų ir muzikos. Iš“Dr. John J. Kashkevich, meninė
apleidęs susirinkimą, tai jo
Tiesa, p. Mažukna nieka 58 metų amžiaus, gyvenąs su užrašu liudija ka? ten il
LIETUVIŲ LAISVES MY laisvė. Jie yra diktatūros kilmėms paribaigu5. Kliudos nėra atvirai ir viešai pa- prie 530 Summer avė.—tas sisi.
nuomonė nebuvo žinoma.
gat binto jai,
atžaerareiviš- bas gražiai programos dalyLĖTOJU DRAUGYSTĖ
‘Dr. Kay’ kuri; per 20 pa Savo laiku Simonas buvo
kiausioji
musų
išeivijos
srio- viu? pavaišino.
WAUKEGAN, ILL.
veiklus
kaip
privačiam
gy

stai uju metų buvo ne sykį
Skraidomojo Forto Viduje
VALDYBA 1943 METAMS.
kaltinamas dėl abortų—va venime, taip ir draugijose, PIRM.—Juozas Marulis.
Kriminologai Prie Darbo
Prescott st.. Waukezan. IT,.
kar Common Pleas teisėjo bet ligai užėjus, pasitraukė
PAGELU—P
Van Riper sprendimu vėl iš veikimo, tik “Keleivio” PIRM.
»r
733 Lincoln st., Waukeįran, 111.
buvo uždarytas Į kalėjimą nepamiršo. “Keleivis” buvo PROT. RAST.— Susnra L. Gabris.
jo draugas ir ramintoja5.
730 McAlister avė.. TVnukejran, III
18-kai mėnesių.
IŽD.—Kazimieras Viit»knnas.
“Kashkevichiui buvo įsa Velionis buvo kilę? iš 726 Eig-hth st.. tVaukojran. 1,1.
kyta sugrąžinti savo leidi Randamonio kaimo, Merki FIN. RAST.—Emilija K. Brothers,
111 McKinlev avė.. Waukezan. III.
mą medicinai praktikuoti ir nės parapijos. Vilniaus kraš j KASOS
— D. Lauraiti«.
piokuroro ofisas užvedė ak to. Paliko Providence dide PaulinaGLOBĖJAI
Vaitekūnas.
ciją, kad tas leidimas butų liame nubudime savo mote MARŠALKOS — Jonas S’oJkua.
M. Kernaeis.
jam atimta^ ant visados.”
lį Pranę, sūnų .Juozą ir duk Susirinkimai
būna paskutinį ket
kožno mėnesio. 7:30 vai. vaka
šitokia bėda daktarui terį Birutę. Liko taipgi bro vergę
re. Liuoavhės Svetainėje, kamp. 8th
Kaškiaučiui jau ne pirmuti lis Kasparas, seserys Liud ir Adams Sts.. Wauketran. 111.
nė. Už darymą moterim5 vysė, Agota ir Julė, kurios
Lavvrence, Mass.
abortų 1922 metais jis buvo gyvena
WORCESTER, MASS.
Viena
sesuo
yra Lietuvoje,
nuteistas valstijos kalėjiman
nuo 8 iki 21 metų. bet išsė kurio; vardo neteko sužino
CHESTNEY’S
dėjęs du metu ir 19 mėne ti.
Simonai, ilsėkis ramiai
siu- buvo paleistas.
CANTEEN
šioj
ateivių šalyje, kuri mus
Ši sykį jis buvo kaltina
VIETA MALONI IR ŠILTA
mas padaręs abortą tūlai augina ir maitina ir kuriai
Mrs. Florence Fucetola, gy mes visi turėtume būt dėkin Visokių Gėrimų, Alau*,
venusiai Nevvarke po nume gigardžiai pagamintų Val
Velionio šeimyna taria
riu 14 Second st. Po tos opegių ir Užkandžių.
įacijos ji mirė miesto ligoni širdingą ačiū visiems už gė
čia
(raunama ir "KELEIVIS”
šitas šalmas ir rankinukas priklausė armijos padėjėjai,
les, už atsilankymą į šerme pavieniais
nėje.
numeriais.
Naomi Cheney. kuri buvo rasta nužudyta krūmuose netoli
Taigi musų komunistai ir nim ir už palydėjimą į High- 90 MILLBURY STREET
nuo Sioux Fa)l«, South Dakotoi. Policijos departamento
land Memorial Park kapiny
vėl pasiliko be daktaro.
WORCESTER, MASS.
ekspertai .įieško pirštu antspaudu ant jos daiktų.
B. Simonavičius.
Ch. Baublis. ną.
Jauna lietuvaitė užbaigė
mokslus.

į

Ši

nuotrauka

ardė

visą

jos

ber iš New

parodo

vidų

ir

Romo<

sudaužė

katalikų

bažnyčią

šventuosius.

Juos

Benevento

apžiūrinėja

mieste.

Bombos

Amerikos

sprogimas

kareivis,

Bernard

su-

Ha-

Yorko.

1M

Amerika
nami

rodo

gamina

milžiniškus bombanešius.

“.skraidomais

tokio

lėktuvo

fortais.“

vidus:

ši

nuotrauka

kareivis šaudo

I

i

kurie

yra

parodo

vadi

kaip

priešo orlaivį.

iš

-

No. 43.

Spalio 20 d., 1943 m.

NAUDINGI PATARIMAI FARMERIAM

’asikalbejimas
Maikio su Tėvu

popieriaus; bet popien rei- į
kia pririšti bent per dvi vie-•
Sodas yra tokia ūkio šaka, taJi
Ik
nU '
kur darbas nekuomet nesi- P
^e. e \
“į, • * .Kai
jau
oias
atsals
kir
baigia—ar tai bus pavasaris, minai bus s indę į tasnjuosvasara, ruduo ar žiema. Jei tas žiemoti, tada reikia jas.
sode via daug sukirmijusių nuimti ir su ginti. Bet prieš
obuolių ir kriaušių, tai gali rišant juos;.-. žieve reikia
me tuomet buti tikri, kad tai toj vietoj nuvalyti, Kad ne
vra vaisėdžio obuolinio dar- būtų palaid plušų, ' nes kibas. šis vafeėdis gegužės ir ;
k !TOeli
iIįs j
bnzel.o men skrardo drugro , P.
stadijoje ir deda ant uzsi- pasiliks.
yJ
J i
mezgusių obuolių (rečiau
Juostas r įima ir degina
kiiaušiu) savo kiaušinėlius,
iš kuliu išsirita vikšrai ir isi- P^P1.as^ai ?f.omet, “kai
J“ nuo'
..
•
,
,♦
-j
•
;
„
obeliu
nuk
nta
lapai.
Ne |
gi auzia į obuolio vidų ir ten prošal}
__ .t. suė, ginti
Vir lapus,
suėda obuolio grudus. ge nes ir juose ~ali but visokių
riau*} savo maistą. Vikšras
pagadinęs
vieną
obuoh ’ Rudens k ku nuo vaismekraustosi i kitą ir tt. Sukir džių krenta vaisėdžių pažei
miję obuoliai krenta žemėn,
sukirmię obuoliai ir
rečiau gi ant medžio nunok sti
ki
iaušės.
K enta ir apipuvę
sta.
I- nukritusių vai
Liepos mėnesi jau yra obuoliai.
sių
vikšreliai
gana greit pasuaugusių vaisėdžių vikšrų.
kurie lenda i žievės
<tien3i ,.P»:
žiemoti. Ta jų savvbę iėnau-1 ?lin,k.Hs' ”*rda r vel >‘Pa !
dodami, ‘sodininkai daro ">«’?»*. '» apipuvusiuose
.
-■
daug sporų
vaisedzio vikšrams
žiemoti
Į vaisiuose
“pi ieglaudą
nuėmę su
rais sudegina
džių liemenį
to?. Tas juos
apie porą pėdų nuo žemės. tvti ir džiovinti, o mažesniu*
Tokias juostas galima pa J ir supuvusiu* užkasti į kom—Tegul bus pagarbintas, kazeliekai! Ar tu, Maike, pa
daryti
iš seno maišo ar ir iš | postą.
Sod.
vaikė !
gavai kada nors tokios pa—O, sveikas, sveikas!
trovos?
—Sei. Maik, ar tu manęs
—Ne. tėve. aš grybų ne DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
nepasiilgai ?
valgau.
Kaip greitai gali eiti
—Tai tu, turbut, nežinai
shingtone* ir ponia Chiang
—Kur čia nepasiilgsi! Vi
traukinys?
Kai-šek, Kinijos vado žmo
si pasiilgo, kai pereitą sąvai dzūkų himno, vaike.
na.
kai ji čia andai lankėsi.
—
Ar
toks
himnas
yra?
tę tėvas nepasirodei. Žmo
Papra; Lai yra manoma,
—Šiur, kad vra. Mat. dzu- kad sklandus streamlired)
Kad atimti japonų propanės pradėjo kalbėt, kad jau
apsivedei ir dabar šventi kų gubernijoj yra daug gi y- tlaukiniai gali daivt po 100 ?andos malūnui vandeni
“medaus mėnesį.” Kai kurie bų. tai dzūkų ir himnas pa- mvjju j valandą. Ištiknru <ri Kongresan tuoj' buvo įneš
iau ir dovanų
dovanu prisiuntė
nrisiuntė ves
ves- rašytas
rašytas apie
apie grybu
grybus. Jis Amerikos traukiniai vra jau tas dilius, kuriuo siūloma
skamba
taip:
tuvėms.
pasiekę daug didesnio grei- atidalyti kiniečiams AmeriGrybai,
grybai,
—Tai reiškia, Maike, kad
čio. Burlingtono gelžkelio i k°= duns.'
grybai jus mano;
staršas vyčių generolas turi
greitasis traukinys “Zephyi”’'
--- ~ -1-1 __________
Kas jus nevalgu,
vaizyunes
uei uro.
gerą vardą tarp žmonių. Ki
iš Denvero į Chicagą nuėjo
i
nieko
neišmano.
tiems butų nuobodus visas
1,007 mylias per 13 valandų
Kiek
pirmiau
buvo
mano
—Taigi .iš tos dainuškos ir 5 minutes, padarydamas
gyvenimas, jeigu manęs ant
išeina.
Maike, kad iš grybų apskritai po 77.6 mylių per ma, kad po karo geriausi
svieto nebūtų
—Na. o kur gi tėvas buvai į dzūkai gauna visą savo ra- valandą> bet tarpais* pasiek biznį darvs tos kompanijos.'
kuries o; u transportuos žmo
įkliuvęs pereitą sąvaitę? Artumą. Gal del to ir Kokas damas
— no,
112
’
2
mylių
greičio.
Mizara toks kytras, kad ant Tai buvo da 1934 metais, nes ir preke?, nes iš armijos į
ne pas tą turtingą našlę?
bus paleista daugybė gerai
—Ne, Maike. aš sirgau. grybų užaugintas. Mat. jis kuomet
Chicagoje
buvo
išlavintų lakūnų ir daug bus
—Gal perdaug išsigėrei. irgi kilęs iš dzūkų guberni “Centuiy of Progress” pa orlaivių.
—Ne nuo snapso, Maike jos.
Gi iš Chicagos atgai į:
—Bet užtek.- apie grybus, roda.
—O nuo ko?
Denverą “Zephyras,” kas i Bet dabar išrodo, kad
tėve.
Man
reikia
eiti
knygy

įeiškia vėją. parėjo į 12 va-j^au^
kompanijų turės
—Nuo grybų.
nai!.
landų, tarpai? pasiekdamas frankiuruou, nes neišlaikys
—Už valgei musmirių?
.. . .
_
—Orait, Maike, pasima- 116 mylių greičio.
t konkurencijos. Jau dabar
Paraitai juos zmo. Ro- tysim
syki, jei aš neuž
romui ‘kos Boarda. WaVokietijos ir Anglijo: Ae
dės, as prie grybų užaugę; n valgysiu daugiau kazelieku.
hington?
užverstas prašy
CBnorrvni
’P? pažy
*
traukiniai yra padarę da ge
šungrybį n7ęimprk
užsimerkęs
mai?’. kad duotu*• *įvairioms
įesniu rekordu.
tu, ale vistiek pasitropijo nė
,
kompani’oir' leid’mą atida
SIŪLO
$300.000,000
MO
gei ų. Tai da giliukis. kad
ryti cro i nijas. I kiekviena
KYKLU
PARAMAI.
Kiek dabar uždirba
gaspadinė turėjo puspantę
didesni rsie-tą veržiasi po
maineriai.
brandės, o jeigu ne brande, Norėdamas pasirodyti “di
keliatą kompanijų. Be to.
deliu veikėju.” vienas politi
tai gal butų buvę kaput.
John
Lewis
andai
nupiešė
geležinkeliai
irgi ruošiasi
Kongrese padavė su
—Ar žinai, tėve, kad prie kieris __
_
...........
liūdną
Amerikos
mainerių
steigti
oro
linijas
keleiviams;
grybu gerti degtinę labai; manymą, kad iš valstybės
kasmet butu skiriama *^klę prieš M ar Laboi vežioti. Daro tokius pat plapavojinga? Tas jau yra pa iždo
po
§300,000,000
mo-’ Boardą. Maineriai plakai- nūs ir Greyhound busų kom-,
tirta ir įrodyta gyvais atsiti kyklų paramai. viešųjų
Kiti tuojau tpoja kasyklose kaip vergai,; panija.
kimais.
ji
pasodino.
Sako,
pirma tu- Jis sako. ir uždirba per me-1 Konku. enciia bus; tokia
—Bet aš gi sakau tau, rim žiūrėti kad turėtume
na- tus v°s tik $37 daugiau kaip,
\Cr\(
i U • k d
įmokami va - dldele’ kad bu. kapojamo*
kad apsirgau negėręs; tik iš- nm žilieu. Raa turėtume paRankamai pinigu karo rei- žemiausia apmokami \ai
fi„rnrnį
n...
’gėię* pasveikau. Na. tai kalam=
o ne rrokvkloms mi dzios tarnautojai.
Ka . : 1!/«a-omi vijome pa
išvirozyk man dabar, kas ra cm.. o ne moKV Kioms mi'j’uomet Federalinis Dar Sennnnai-Kompanijom* čia
lionus skirkim. Apie mokykpelno nebus, bet už tai bus
galėjo but do pričynia?
—'Nesakyk “Dričyn~ia” tė- Ja_s_bus galima pakalbėti po bo
, Statistikos Biuras
.
-J)a naudos visuomenei, nes tai
skeibe palyginamąją uzdar- reikš
į jr nj
j
karo. o ne dabar.
ve. Sakyk: priežastis.
Koįku, įncija
—Na. tai pasakyk man ISPANIJA ATŠAUKĖ IŠ bių statistiką, kur, parode ?iekima
S Apskritas Amerikos mai-D3 «eriausfe
a!ts,i’
priežastįi, kodėl nuo tu kazerusuos “mėlyną
naliPftir^ifi&ne užnuolė tokia
jį LEGIJONĄ.”
nerio uždarbis per pereitus
Vinimi j!f.U?Slanf len Pa
Ispanija buvo pasiuntusi metus buvo $1.827.08, arba
S p aud o s laisvė.
•v . x:a: nnKsta.
Rusijon Hitleriui į talką da- apie $35 per sąvaitę. Tuo
r įezastis galėjo nu i b ?avo arijos kurią pava- tarpu tūli valdžios tarnautoLaisva šal;°~ spauda yra
;r ne grybuose, teve. Gah cimo “Mėlynuoju Legijonu” jai ______________
per metus gauna tiktai ryškiausia demokratijos pa1 ut. kad šaukštai buvo ne- ir skelbė, kad tas legijonas $1,260, kas reiškia vos tik žymis. Spaudo ’aisvės nėra
susidaręs iš “savanorių.” Bet apie $24 per sąvaitę.
nei naciškoj Vokietijoj', nei
Ir nei I
nėra
nukėlė ligą.
—Kad aš buvau tokioj
auzoj, Maike. kur grybus
valgo ne su šaukšais, ale su
videlčiais. Jes. vaike, ne
prastas ulei sas. Net ir oorčiapą niauna su videlčiais.
Ant stalo kožnam padeda
—
1 torielkos
A£ ”
1 peiliu,
prie
po du
ale nei vieno neiuzina. Vis
ką su videlčium. Mat, ne grinoriai.
—Bet grybus vistiek su
gadino.
—Jes. Maike, grvbai tai
nenusisekė, G-gražųs buvo

Ketvirtas Puslapi*
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14 KAREIVIU TEISIAMA
DĖL MAIŠTO.

DARBAI SODE RUDE
NIUI ATĖJUS.

Propagandos malūnas
be vandens.

PRISIPAŽINO NUŠOVĘS
ŽMONĄ 18 METŲ ATGAL

Batavia, N. Y. — Pereitą
Amerikoje buvo įstaty- sąvaitę čionai buvo atvežtas
Anglijoj traukiama karo
teisman 14 Amerikos karei mas. kuris draudė
. . v kinie- iš Karnas valstijos Samuel
vių už maištą, per kurį du čiams įvažiuoti į šią sali. Tai Scott, 61 metu amžiaus gearmijos policininkai buvo buvo vanduo japonų propa- ležinkelio darbininkas, kuris
gandos malūnui. Japonai tenai buvo suimta? už žmoperšauti,
badė kiniečiams aki« šaky- ; nos nužudymą 18 metų atPER FLORIDĄ KAS
|darni: “Žiūrėkit, kokie geri gal. Scott pri- nažino *kalKANALĄ.
'tie jūsų karo talkininkai! tas. Policija dabar jieskos
Kongresan yra įneštas bi- Jie neįsileidžia jus per savo kapinėje nužudyto* moterišlius, kuriuo reikalaujama pa- sieną. Jų akyse jus nesat kės lavono ir tada kaltin-kirti $40,000.000 Floridos žmonės!”
Įsianti S'cottą pirmo laipsnio
Kanalui iškaisti.
j Šita fakta paminėjo Wnr- žmogžudyste.

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS
(Tęsinys)

PARAŠĖ N. RL'BAKINAS

LAISVAI VERTĖ S. B.

žadino. Tikėjimas padarė ją tvirta ir galin-

Koaei gi jie juos giraejo: įoaei, Kaa jų mas sužadino žmonių ir kariuomenės tikėsmegenys buvo ne visai sveikos ir ne visai jimą. Žana atsistojo kariuomenė- pryšaky,
geiai veikė. Tos smegenų vietos. į kurias nugalėjo anglu? ir sustiprino karaliaus Ka
ateina iš akių nervai, buvo kažko labai su rolio sostą,—žodžiu, padarė visa. kas jai
erzinto?, suerzinti jas galėjo, pavyzdžiui, buvo įsakyta. Bet po tam vienoje nelaimin
perdaug smarkus kraujo plūdimas i tas vie goje kovoje ją pagavo Karoliaus priešai ir
tas. Kaip dėl tos priežasties žmogus mato pardavė anglams. Žaną uždarė į kalėjimą,
regėjimus, taip girdi ir balsus, nors aplin ėmė teisti ir paga1 iau pasmerkė nugalaby
kui butų visai tylu.
ti.—gyvą sudeginti ant laužo.
Viena ligonė klausė gydytoją: “Aš gir
Bet ir kalėjime sėdėdama Žana, kaip ir
džiu. kaip į abi mano ausi kažkas šnabžda. į k-j,-t o t»““.«*«
lufi“ klausyti? r,
archangelas
kūno
balso’ “
as> tunu
Pro°,
dėsima- !nai
y • su’ ja
• kalbėjosi
& J - Gabrielius.
ją aus; mane verčia tarti Dievo bumoja; | jį , įdėjusi šventosios Kotrynos Si
mus
ir nesvarius
kairę
bto, balsus.
•
i
vižodžiu?
i • pro ,v
-- ausi 1Ial
.'±<31 iiai iciumosovlc. Jos net stiprinusios
girdžiu malonų balsą, kuns įkalbinėja ne- j 2an J
Urd
ir kankinimu?, švenpasiduoti velnio gundymams.
_
tieji ateidavę ir kartais jo? kviečiami, kar1861 m. vienas vienuolis sakė, kad jį j (aįą nekviečiami. Jie pasirodydavę jai ir
nuolat lankąs šventasis Makarijus rr £p’~i [per sapną. Ju balsai pažadindavę. Švendžiąs jį savo kvapu. Vienuolis aiškiai nu- tiejį ją įčraokę, kas reikia sakyti teisėjams
uosdavo tą kvapą. Jis būdavęs labai malo- jr budeliams. Ir kuomet Žana melsdavosi
nūs, Įeinąs, gardus, kiek panašu? į gludisių jr prašydavo Dievą atsiųsti jai šventuosius,

Jaus kvapą.
ma. Pagaliau tu ineisi į dangaus karalysVienam ligoniui Maskvos ligoninėj ro-' tę.” Taip pasakojo apie tai Žana. pasakodėsi. kad sulig kiekvienam vėjelio pūstelė- (jo nuoširdžiai, ne visa ta< ji tikrai matė ir
jimu krinta jam ant galvos smėlys, akme- girdėjo. Jos žodžiai surašyti tu laiku teisnys ir pagaliai. Kitam ligoniui rodėsi, kad mo protokoluose.
jo kojos pasidariusios tokios sunkios, jog
žana matydavo ir piktąsias dvasias, bet
.ns jų niekaip negaus pakelti. Bet kartai-' tai• rečiau
- atsitikdavo.
*- - 1
būdavo ir priešingai, kojos ir visas kūnas
Matome, kad Orleano mergelės regėji
pasidarydavęs taip lengvas. jog jam rody
mai
buvo labai panašų? į kitų šventųjų re
davosi, kad ii- galįs skraidyti. Vienam ju
gėjimus.
šventaisiais tiki ir krikščionys ir
rininkui rodėsi, kad kaž kokios moterys
budistai,
ir
mahometonai ir kitų tikėjimų
beria ant jo tabaką, ir nuo to jis imdavo
žmonės. Ir visuose šventųjų gyvenimo apnertėti.
Iš šitų pavyzdžių matome, kad kiekvie- raf>muoC butinai pasakojama apie žvai
nam žmogaus jutimui gali vaidintis tai, ko 1 ,U' 1 e8e.,IInuBet regėjimus mato ne vieni šventieji.
nėia, kad jausmai apsirinka.—kartais visi
Atsitinka
matyti ir didžiausiems nusidėjė
drauge, kartais kiekvienas skyrium.
liams. Pagaliau ir bet ka; gali iKatytl, MCS

Orleano mergelės regėjimai.

čia veikia ne šventumas ir ne slaptingo?ios
Labai dažnai atsitinka, kad pasirodo Jėgos, bet tam tikros aplinkybės. Jeigu tos
vaiduoklis, kalba, atsakinėja, ginčijasi, ko- aplinkybės yra. tai bus ir regėjimai. Svariiojasi. Ir pasirodo taip aiškiai ir veikliai, blausioji priežastį? čia yra žmogaus smegelyg iš tikrųjų jis yra. Pavyzdžiui, taip yra
Įtaisymas ir jų veikla, kaip mes aukskalbėjes pranašas Mahometas su archan- C12U aPie
kalbėjome.
gėlu Gabrielių. Taip yra matę savo dievą
jęas yra sapnas?
ir Zaratustra. ir Sabatajų? Cevi ir Tiano
, , ,
Apolonijus..
Senovės knygose pasakojama, kad danBet kas nėra girdėjęs pasakojimu apie Saus pragaro galybės kartais pasirodyOrleano mergelę. Žaną D’Ark, kuri* prieš davę žmonėms per sapną. Jos ir šiandien
400 metu vra išgelbėjusi Francuziją nuo kartais lyg pa įrodo per sapną. Mat įr sapsvetimuių priešų, nuo anglu? Orleano mer- nuejant galima matyti įvamų regėjimų.
- - matyda• e
----------—i—- del tų ----ų priegėlė, sėdėdama po šakotu
ąžuolu,
ta
l’j?uo-larl^* .......
Jle Dūksta
pacaų
?ant.
vo nusileidžiant iš dangaus angelu- ir gir- įza.?cių, kaip ir nesapnuojant, nemiega
dėdavo jų balsus. Ji matė ir Dievo Motiną
jr iš tikrųjų, kas yra sapnas? Sapnas yra
su vaikeliu Jėzumi rankose. Ji dažnai gir- miegančio žmogaus atsiminima, to, kas
dėdavusi jį sakant: “Viešpatie? dukterie, matyta, girdėta, pergyventa. Bet tas atsi
eik. eik, eik.—aš tau padėsiu. Eik!”
minimas — netaisyklingas, iškraipytas. Ką
tą ji- yra matęs
daliti savo gyvenimą ir padaryti nepaprastą mis: šį tą vienur, šį tą kitur. Kai ką jis gal
daiba. Dangiškasis karalius išrinko tave buvo girdėjęs iš žmonių, kai ka knygose

šarvuosi ir eisi į kariuomenės pryšakį ir ją ta, pergyventa. Tie pėdsakai pasilieka kažvaldysi.” Žana parpuolė žemėn, ir visas re kur smegenų ląstelėse, ir iš jų susidaro visi
gėjimas išnyko. Netrukus, jis vėl atsikaito- -apr.ai. Bet kaipgi jie susidaro? Tatai riykjo, bet buvo kitoks. Dabar Žana pamatė
savaime ir nepareina nuo žmogaus vaarchangelą Mykolą ir drauge šventąją Kot- hos ir proto. Pavyzdžiui, žmogus matė
ryną ir šventąją Margaretę. kurie pa-kum vienoj vietoj aukso spalvą, kitoj vietoj—
nuolat lankydavę Žaną ir su ja kalbėdavę, medį, trečioj — rupužę. Staiga žmogus
Ji juos matydavusi ir girdėdavusi jų malo- *apnuoja aukso medi. kuriame auga obuonius balsus.
liu vietoje rupūžė-. Kodėl tokią nesąmonę
Ir nuostabiausia, kad Žana lytėdavo sa- Vfa’ -^sapnavo? T< dėl kad knain susidarė
vo regėjimus, juos apsikabindavo, bučiuo- L? sapnas iš tų daiktų, kūne jo buvo unkš
davo ir užuosdavo jų malonų kvapą.
c iau matyti paskirai.^
Kaip ji galėjo palytėti ir užuosti tai, ko
Sapnai tuo ir pa?įžymi, kad jie susidaro
dažniausiai
netaisyklingai ir keistai. Todėl
visai nėra. Visa tai buvo tik jos galvoje.
susapnuoti
galima
bet ką,— de-tis, kokių
Bet jos galva degė. jes siela buvo sujudin
pėdsakų
ir
įspūdžių
yra -megenyse.
ta. Žana daug mąstė apie Francuzijos iš
gelbėjimą, daug meldėsi, pasninkavo,
Kas yra ženklinamieji ėapnai?
. vaikščiojo į bažnyčią ir valandomis išstosako, turį ypa\edavo prieš Dievo Motinos, Kotrynos ir . Bet, kad kai
. kurie sapnai,
. Maigarictos paveikslus. Ji nuolat juos
piasmes, nes tie saunai e-ą ženklinnripš
?avp
matė
Padaliau
iai
vaiduokliai
??
ir
1S
supia.-ti praeitį
pia<
prieš save matė. Pagaliau jai vaiduokliai
ir/.s JV €*ą -galima
aa“ma ^prasLi
ir supradėjo vaidintis: ji pradėjo matyti, girdė- ?in°ti ąteuį, vadinasi, tuo? dalykus, kurie
ti, užuosti, ir lytėti tai, ko visai nėra. Ir šiyTa neprieinami.
tie regėjimai kaitojosi ligi pat mirties. Net
Įvairiose senovės šventosiose knygose
prieš pat savo mirtį ji kalbėjo: “Aš mačiau pasakojama apie tekiu' ženklingus ir praarchangelą Mykolą ir šventuosius, mačiau našingu? sapnus. Ten pasakyta, kad tokie
aiškiausia savo akimis, kaip jus kad ma- sapnai esą dievų ir kitu slaptingų galybių
apreiškimai. Taip antai kitados, Juozapo
tau.”
Kas gi iš tų Žanos liguistu regėjimų išė- Gražiojo laikais, Egipto faraonas sapna?
keliatą pranašingų sapnu.
jo? Lyg tartum tikras stebuklas: paprasta
kaimo mergaitė išvadavo visą valstybę iš( Bet ne vieni Egipto faraonai sapnavo tosvetimujų priešų. Tatai štai kaip buvo:
kiu? sapnus. At-įtinka ir mums sapnuoti
saprų,
kurie lyg tarsi įvyksta.
Visa, kas Žanai buvo per regėjimus įsa
(Bus daujnau)
kyta, ji atliko. Tie regėjimai jo? dvasia sn-

i
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JAUNIAUSIAS ARMIJOS GENEROLAS ŽINIOS IŠ VISUR.
VED£ ITALIJOS INVAZIJĄ.
GAUKIT 4-TĄ RACIJŲ

VOKIEČIŲ ORGANIZA
CIJA ESANTI LABAI
STIPRI.

Neapolio Paštas Liepsnose

KNYGELĘ.

geiti prieš pietus neatsisako.
Nuo lapkričio 1 d- jau bus
Clark yra vedę;. Jis susi- reikalinga 4-toji racijų knytiko žmoną VVashingtone, gėlė maistui pirkti. Ji bus
1924 m., kada ji tenai lankė da’inama mokyklose tarp 18
: avo motiną, šiandien Clar- » 80 spalio. Vietos laikraš-.
ko namai įandasi Washing- čiuo e ir per radiją bus pa*
tone. kur jo žmona dirba vi- skelbta kuriom dienom ją
r< meninį dalbą. Jo sunus bu-galima gauti.
cuzų militaičris vy;a:: Afri Wil
’iam,
gauti
« 1 18 metų amžiaus,
, v
_ .E nant_*1__ 4 tosios knykoj. pergyveno nelaimę. Lai si
lanko West Point ka- gvtės. reikės nusinešti su sa
velis, kuris ii vežė prie kran io mokyklą, norėdama-; sek-;vim 3-čiaią knygutę, kuii
to, apsiveitė, ir viskas dingo,
ti tėvo karjerą; duktė Anna bu-; sugrąžinta atgal. Vienas
netik io drabužiai, bet i; studijuoja dailę Washing- asmuo gali ^auti visai šei$18.CC0 aukso, kuri jis su
mynai knygučių, tik turi nu
tone.
savim nešė.
sineši s't savim visas knygu
Vėliau sužinojome, kad C’arko visos svajonės iš tes Nr. 3.
tas Amrikcs karininkas bu sipildė, kada jis buvo pa
Mė’vncs štampo? su raivo
leitenantas - generolas flirtas garsiosios 5-tosios ar-Į dftn x y ir z bus gerOs- iki
Mark W. Čia; k. apie kuri mi.ios vadu vesti karą Euro-i 20 lapkričio.
visuomenė mažai težinojo, poje.
FLIS.į
Cuk’-aus stampa nuo 1 d.
bet kuris šiandien visiems
lapkiičio bu= vartojama jau
žinomas kaipo Ameriko- 5- Lietuvio Balsas iš iš 4-to?’oc knygutės, būtent
tosios armijos vadas, kuri
Svetimo Krašto. stampa Nr. 29.
padarė invaziją Italijoj.
Kada buvo pranešta, kad
“Keleivio” redaktoriaus; NUŽUDĖ ** ŽMONES ANT
5-toji armija pasiekė Hitle vaidu pereitą sąvaitę atėjo
FARMOS.
rio Europos tvirtovę pre iš Francuzijos Moroko ši Mercer, Pa.—Netoli nuo
Bėgdami iš Neapolio vokiečiai pakasė miną, kuri sprogdama vėliau užmušė kelis šimtus
Neapolio, alijantų vv; iausy- toks laiškas:
čia yra tuitingas pieno ūkis,
žmonių ir sukėlė gaisrą. Vaizdelis parodo paštą liepsnojant; Amerikos kareiviai neprilei
bė Šiaurės Afrikoje prane
kur
spalio
8
d.
Įvyko
kruvina
Gerbiamieji
Tautiečiai!
džia artyn žrr.cnių, kad nesprogtų daugiau nacių paslėptų bombų.
šė, kad leit-gen. Clark buvo
Aš
kreipiuos
į
Jus
iš
užjutragedija.
Buvo
nušauta
fav
'
komandoje Amerikos ir B.iVieni kitiems pasivydi—
Laisva burna pliauškia, stena,
kai kurių išeivių pa
tų pulkų, kurie pirmieji pa lio. norėdamas kaip nors su- mer?° Wil?ono žmona, jo
Visi
riestanosiai
—
didi.
Nei jie mirę, nei gyvena...
pročiai.
sisiekti su lietuvių kolonija. m.°tina ir samdytas darbisiekė Europą.
Šiuo
metu
aš
tarnauju
;
n
pkas
McKav.
Po
sitos
kiuGenerolas Clark yra šešių „
• vinos tragedijos pabėgo iš Reiviai keistoki žmones,
Bandyk tu duet plikam rodą,— Ak, šaligatviai pilkieji!
pėdų ir trijų colių ūgio, 47 i raneuzų svetimšalių legijo- faimos
___ ~
T.
—
:
OA
Ju
Galvelės
kai
labonės:
Jis
Jis tau
tau knmšAia
kumščia ausin
ausin dunda
duoda. Prio
Prie ius
jus trir+i
girti nrisišlieii
prisišlieję...
Janice Graham, 20
įvelės kai labonės:
metų amžiaus. Ji' gimė Nevv ne, kurin Įstojau karui pra metų amžiaus tarnaitė ir Svirsta. supasi, linguoja
Stengkis teikt kokią pagalbą,
Kurie per daug nusidažo.
Yorko valstijoj ir nuo pat sėdėjų?, kuris mane užklupo William Morrell, 20 metų Prieš moralą konkuruoja.
Tautos labui mažai dirba.
Policistai džėlon veža.
amžiau? darbininką?. Poli , Girti dieną, girti naktį!
Tikslams siekti minčių stinga; Juos mankština, pašokina.
cija jų jieško.
i Kiti gers kcl ims apjakti.
Dėl idėjų negalvoja,
Ant šaltų gripdų migdina;

Kada mes čionai Ameri
koj sužinojome apie slaptus
susitarimus dėl šlamės Afri
kos invazijom
girdėjome
apie vieną fantastišką Įvyki.
Amerikos kaiininkas. išžio
damas iš submarinos nakčia
pasitarti su Aiijaniu-Fran-

j Bambizuoja, pagirunai—
pulkininkas.
60,000.000
GALIONŲ
SPI

Ir vingiuoja kai vijūnai.
Jis tarnavo Francuzijoj žmones, kurie manau supras
RITO UŽSIENIN.
mane.
Dideli
nostalgija
da

Savu skoniu kas kam tinka.
pirmame pasaulio kare. Bu
Senate
ši
panedėlį
buvo
...
..
..
. .
bar
kamuoja,
kai
nežinau
x,
i *j
.
a
vieni kitus gnaibo, minko,
vo, sužeistas Vosges apyl'npranešta,
kad
per metus _A- i Vargšai
,
.•
...
r
-vargšai karciamu zmoncliai.
kėj, ir vėliau apdovanotas kaio einasi namiškiams ir menka
išsiunčia
alijantams
daug
jų
ap
Purple
runpie Heait
neait ordinu.
or uuu Dėl
i>ei jo
.,.i Pažįstamiems.
daug ių išmi- 60.000,000 galionų spirito, Tarsi betiksliai žvėreliai.
’ė.
P« suL todėl čia pradėta W deg- Bliauna, kniupso prie staliuko.
Prie karšto svaigaus šnapsiuko.
tinės.
invaziją, jis buvo apdovano- l !ai ^n^i atėjūnams,

tas “Distinguishea Servic?” Esu vienų vienas čia iš liemedaliu ir buvo paaukšun tuvių. Amerikiečių karių
taš-

Kelia ergelius, ablavą—
Iš
Pacifiko
fronto
atėjo
vilniškį lietuvį ir vieną estą, gerų žinių. Amerikos naikin į lr nežiūrint ydų ,sąvo.
Statant frontan rupų typą
tačiau tikro lietuvio dar ne
tuvai
nuskandino
tris
japoįtikau. Viena? mano drau-L! nų karo laivus, skraiduolį ir Švariems ant kalnierių lipa.
gas pasakojo man, kad jis' du naikintuvu. Be to, du kiti Parių-parės vis gėrimai;
sutikęs vieną amerikietį, ku- ru ni
Braška štyvųs sutvėrimai.
iis klausęs jo ar jis nepažįs- japonų
Japor laivai buvo sužaloti. Smarkus! čiudniai išdykauja.
tas legijone lietuvių, nes jis TROKŲ VEŽIKAI SU
Besigerbdami pletkauja...
pats esąs lietuvis. Šis jam at-;
STREIKAVO.
Šelmystė madoj niekinga.
sakęs,
kad geriausias jo I
Pietinėse
valstijose
perei:
Medžiagos šturmuot nestinga:
draugas yra lietuvis, tai aš,
.
tą
sąvaitę
sustreikavo
4.400
Pramogėlės,
vakarienes.
tačiau kai kitą dieną mes nu
ėjome i pa?imatymą, amen - vežikų, kurie išvežioja tro- Naudai tūlos susiedienės.
tarpe

Tarne dviejų pa-aui.o karų, taikos laiku, apie jį nieko
nebuvo žinoma. Gegužės
mėn., 1942 m., jo varda- vėl
pasirodė tarp Ameriko? Armijos ir Laivyno karininkų,
kurie atvyko į Londoną karo
konferencijon. i. už Liek ia;ko jis buvo paskirtas Amerikos sausžemio jėgų vadas
Didžiojoj Britanijoj.
Generolui Clark’ui geriau?ia patinka Amerikos pėstininkai. Jis prisilaiko aštrios
disciplinos, bet puikiai apro
pina savo kareivius; jis pa
žvsta savo vvru ir juo? mv
Ii. Jie jį gerbia. Po jo komanda pulkai Didž. Britamioj puikiai lavinosi ateinam
ciom kovom. Kai kuriuose
manevruose jie vartojo tik
rą amuniciją.

Brogai velnio miltus mala.

JAPONAMS SUDUOTAS Kitiems keršto pinkles kala.
SKAUDUS SMŪGIS.

man

teku

Sutikti

Vieną

čvv. kais prekes.
kiečių dalis jau buvo išvy
kusi ir aš taip likau jo nepa
Petronėlė Lamsargienė
matęs.
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,
kojų ir nuo kaulų gėlimo.
Nežinau ar pasieks Jus ronotų
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostj
laiškas, tačiau jei gausite. nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
kreipkitės, duosiu gerą
atsiliepkite, aš tada parašy nesveikumus,
patarimą ir busit nat-nk-i^ri
(-)
šių vieną kitą straipsnį, atPET. LAMSARGIENE
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa
siųsiu įspūdžių.
Iš savo *pusės
manau, kad : Aš,. PPetronėlė
„AJ IEŠKOJIMAS.
„Brazytė, pv
po vyro
t
i r<
»yiv
•JUS nepasyKStC^lte atsiimti , Butkienė, pajieškau pusbrolių Jono ir
Frano Brazių, ir kaimyno Tadeušo
savo "Keleivį.” ar vieną ki Ivončiaus.
Norėčiau sužinoti ar jie
tą knygutę. Jus negalite įsi- gyvi ar mirę. Mano vyras yra miręs
vaizduoti kokį man džiaugs- ir man nuobodu vienai gyventi, todėl
•■
jieškau savo giminių ir pažįstamų.
mą tuo padarysite.
į Kas mane pažįstat tai atsiliepkit.
Aš kilusi nuo Lukiškės.
(14)
Laukdamas iš Jūsų atsaPetronėlė Butkis

Generolas Clark kalba ne
daug. Jokių prakalbu nesa
ko. Jis mėgsta teatrą ir kiną,
mėersta žuvauti, bet virš vis
ko jį interesuoja militarė is
torija ir viskas, ka- tik liečia kvmo pasilieku
karo vedima ir karo vadų
Ju? gerbiąs
biografijas. Nerūko, bet iŠVyt Gedgaudas

Ra oi imi Sužeistuosius

Gen. George Patton ramina sužeistuosius amerikiečius, ku
rie buvo sužeisti Sicilijos kotose. O begėdžiai Maskvos
agentai skelbia, kad lik vieni rusai neša karo naštą.

Gen. Strog, Amerikos Ge
ne, alinio Štabo narys, aną
dien VVashingtone patiekė
spaudos atstovams įaportą;
kur sakoma, kad vokiečiai
turi labai gerai organizavę
savo armiją ir pramonę. Na
cių armija šiandien esanti
didesnė ir galingesnė, negu
ji buvo 1939 metais, prieš
karą su Rusija. Dabartinių
laiku vokiečiai turį 300 gė
lai išlavintų divizijų, kaš
reiškia apie 4,500,000 karėk
vių. Apie pusę tų spėkų jie
turi akretipę prieš Rusiją, o
kitą pusę — prieš alijantus
Europos pietuose ir vakaruo
se. Gi savo pąflBppnėi vokiečlai dabar turi ikirfkė į dar
ba apie. 35,<h>0JHM&dąrbk.
ninku.
Į
MIŠKE RADO 26 ŽYDUS
SUŠAUDYTUS.

I
Iš Šveicarijo? pranešama, į
kad šiaurės Italijos miške
anądien buvo rasti sušaudy
ti 26 žydai. Tai nacių dar
bas.

Svarbiems darbams ranka moja. Kai paleisti valion grįžta.
Apie snapsą jisai kalba...
Vėl saliune gaudo vištą...
I aikraščius jei kas dar skaito
Ir tie. lyg netekę saito:
Susikrimtę... puldinėja.
Ateitį su durnais veja.

Siurbia, srebia šaltą blogą'.
Daro sau sveikatai blogą...
Vargše, tu pilkasermėgi.—
Ko taip greitai karstan bėgi?

Dingus diena vakarykštė ’
Plaka jau degtinės rykštė,
Plaka lietuvius, marina,
Bet liautis gert jie neketina.

Griūsi žemėn, sukaups kapą,
Neuzuosi gėlių kvapo...
Gerdams vyną. maukdams alų,
Susilauksi liūdno galo...
Saulės

1943.

Prię
Prie
Prie
Prie

agurkų, prie kiroasų.
kiaulienos ir bulbasų.
munšaino, prie arielkos,
šustinio be torielkos.

Auga pilvai it “taukinės,
Dribsi gurkliai, kakarinės,
i Su flat feet vos parėplioja.
Kas bus ryt, jie to neboja.
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TIKRAI GERI
PREPARATAI
ALEXANDER’S
CASTILE OLIVE OIL
SHAMPOO
padarytas ii tikrą
ją Castils stailo.
U. S. P. Išplauna
leiskanas ir visoius kitos nešvaru
mus ir sustiprina
odą. 50c. ož bonką.

Č

ALEXANDER’S HAIR
REFRESHING TONIC
Alieją ir Odą Gydančių Vaisto
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
plaukų šaknims ir Odos gydymut
50 centų už bonką.
Į Pasižymi savo gerumu. Prisiuni čiam per Paštą į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

Brolis..

ALEXANDER’S CO.
414 W. BRO\DWAY
SOUTH JBOSTON, MASS.

__

KOKIUS DIEVUS
GARBINO SEN0VEJE7
Knygoje aprasoto? Dievai, pradedant nuo saulės
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Su rankovėm murzas šluosto,
i Vieni kitiems čiupras glosto.
Barus, grindis skvernais valo.
Ir tam viskam nėra galo.

Bimbiriniai elementai—
r
Kriuksi, žvengia kai drigantai. i Atsibuna vakaruškos:
nuodais prisipylė.
i Kila verksmai ir dainuškos.
Lyst Į žemę krapšto skylę.
Pilvus

Svodbos Liudvikėliams gerbti.
Šlovint Jurgi. Petrą dergti...
Nes didvyriai šlico garo
Viens-kitam su prizus daro.
Širšėm, angėm šnabžda, birzgia.
Kitas piktu šuniu urzgia...
Ir kaip musės po,šiukšlyną.
Vienas kitą vis vaišina.

Pripažinti kojoms vaistai
į Vištakiai, guzai ir sukietėjimai nnį siinia ir visiškai prapuola nuo dviejų
' uždėjimų. įdėkit kvoterj ir gausite
j viską kas kojoms reikalinga. Jei ne
busi užganėdintas, grąžinsim pini| gus. Prašom paaiškint skaudulį.
Hickory Hill,
(44)
į Box 572,
Evaston. III.

SVARBUS IŠRADIMAS.

STEBUKLINGOS kelių rūšių Gy
duolės, kurios gelbsti nuo daug įvai
rių ligų. Prasidedant rudens šaltam
Tas mizernas padavimas
orui. daugiau žmonės serga; ypatin
Iš tamsios srovelės imas.
gai senesni ir darbo žmonės turėtų
3223 Mich. avė.,
Detroit, Mich.
pasirūpinti apsigint nuo pavojaus li
Nepagirtos keistenybes.
gų. kurias šaltis atneša. Nereikia
Bet tarp mus jų dar daugybės. laukt kol apsergi smertelnai, bet
APSIVEDIMAI.
jausdamas kokį negerumą, tuojaus
,
* * *
'artok tinkamus vaistus, kurie ne
Pajitškau jaunos moteries dėl gy
duos ligai įsigalėt. M. J. Švilpas Mi
venimo; aš pats esu 43 metų amžiaus. Charli! Styvi! ko raukaisi ?
ra'-le Ointment (Stebuklinga MosAš pats neturtingas, bet moteris turi Ar su manim išgert neisi?
tis) visada pagelbsti nuo šių ligų:
but turtinga, užtai turės gerą vyrą.
NO. L NUO DANTŲ GĖLIMO
Gali but ir farmerka arba ūkininkė, Gal dar turi kokį centą—
(for Tooth Ache Irritation and Hardtik ne iš Michigano valstijos
Srėbk! lai boba vėju minta.
ening of the Gums). Prašalina užsiZig. John.
(45)
vietrvjimą ir sustiprina Smegenis
P. O. Box 32, Union City, Mich.
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
Sveiki kūmai čia suėję.
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo
Reikalinga Gaspadinė
jPilkim, gerk m. ką turėję!
jaus pavartok Miraele M. J. S. Ointrasti namų gaspadinę. Skaičius mus kai spiečius bičių— ’?cnt for Tooth Ache. Sučėdysi dan.Norėčiau
__
J__________
. ___
i.— ir
•__
r
*ic ,ir
n runimic
Komo tiV
(III
Va.
.tis
pinigus. Kaina
tik <1
$1.00.
Makuri
neužsiima
gėrimu,
nerūko
ne ,,
,
r •
i žesnė—50c.
jaunesnė kaip 40 metų. Aš esu pavie- Kas kam fund> > magartcių.
i NO 2. NUO RHEUMATIZMO IR i
nis. 64 metų. gvvenu iš savo nuosa- '
vybių. esu sveikas ir savo dvejuose Prie kukučio, prie degtinės.
‘ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran-!
namuose viską apdirbu pats.
ikose. Pečiuose, Sprande, Pusiau SąNapoleonas Podskoshem,
j Prie storos alaus statinės—
nariuose. Mosuluose. nuo Užsisaldy-'
210 Swan st..
Buffalo, N. Y.
, Gerkim, užkim ! ko mum trūksta
mo ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00.
3. MIRACLE M. J. S. SALVE
I noNO.
old and Fresh Sores. Šit* Mostis i
Reikaiineis Fotografas. I Kol dantyse pypkės rūksta ?
tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie
Reikalingas fotografas galintis re__
:l-i«
.
1».'ai
urite senas Ronas, kurias Skauda ir i
tušuoti. UžmoVestis gera, darbas ant Tegul sro\ IU M'lkla nyKf-ta,
’ iekas jums nepagelbėjo, tuojaus i
visados. Kreipkitės ms:
(44) Te diVorsai Įr ' U vyksta.
landykite šitą Mostį. Geras nuo Vo- j
1 749 W. ftilthTwUJstV,eBaltimore, Md. Tegul stiklas stiklan dūžta.
<ių. Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą
Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų
, Te veikėjų eilės lūžta.
Pumoje arba Nosėje. bile užsivietryI'žsirašykit Amerikos
' !
i v
jimą. Nudegimą. Sumušimą, SkauSenių
skaičius vis mažėja—
čėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, i
“Lietuvių Naujiena*’’
ir įvairių odes ligų. Turėtų žėdnas tu- '
Mėnesinis žurnalas, 2S puslanių, Jauni pučia sau prieš vėją
rėt namuose šitų mosčių, suččdys 1
pavei- siuntas ir daug skelbimų. Kai Geria brolis, sesė. marti.
sveikatą ir pinigus. Kaina hik 50c., !
na 50c. metams. Adresas toks:
2 oz. ?1. dėžutė.
Lietuvių Naujienos
(46) Ateities svaigi gentkartė.
NO. 4 M. J. S. MOSTIS nuo Poison
332 N. 6th st., Philadelphia fi. Pa.
Ivv ir kitokių niežėjimų, greit pa. į
Traukia asiliorių dainą.
•,-<!b<ti. Kaina $1. Užsisakydami mos-I
PARSIDUODA FARMA"
tis siųskit ir pinigus money orderį Į
Bet. tėvynės gelbėt neina.
i ema/iau dolerio. Nenorint, prisiųsk
S0 akrų. netoli miesto ir prie Ateito
tampų 30c. Likusius apmokėsi COD,
kelio. Gražus, lygus laukai. Yra 7 Kultūrą visai pamiršta.
šaradoj 25c. extra. Adresuokit taip:
kambarių namas su elektia. Yra ba- Brenda į purvyną tirštą.
nė. Kaina $2,000, įmokant pusę.
M. J. ŠVILPA
Kreipkitės pas:
(43) Knygų apšvietai nereikia!
Miraele Ointment
Kirman.
Hotel Kalreross,
P. O. Bo\ 73, SI a. A,
I Brolis brolį šmeižia, peikia.
Saratoga Springs, N. Y.
Hartford (fi), Conn.

f-

’įč -.••.-- C'
Senovės Liet avių Žinyčia
Ypatingai dabartinės krikščMnyb* gadyne)*

kiekviena* turėtą

nea tik tada g«<e« aiškiai aupraeti Dievą buvimą.
Knyga didelio formatą, tan 271 ąaalapj. Kaina poptems apdarais
—l.OO; audimo apd.—$1Z5. PI ura galimą siųsti popiennj dulerį
arba “Money Orderi”. Adraaookit tekančiai:
p*Thkaityt.

KELEIVIS, 636 Broadw«y, So. Boston, Mass.

K aras E
Jūuropoi e
Jei

norite

įvykius,

karą ir kitus pasauli*
skaitykite “Naujiena***.

žinoti

tai

apie

yra pirma* ir didiiansiaa lietuviu
dienraštis Amerikoje.
“Naujienas*” iiandien. Naujiem)
Amerikoje (iiinaant Chi
SC.OO. Chicagoje ir Europoja—$84Xk
ar čekj siųskite!
“Naujienos“

Užsirašykite

prenumerata

metams

cagą L

Money

Orderį

“NAUJIENOS"
1739 South Ealsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
tuiipaiinimul kopiją

S

No. 43.
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KELEIVIS, 5Q. BOSTOR.

jyĮoTEKins Pasiskaityt

Pirmutinės Amerikos Slaugės Italijoj

si SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

KAIP REIKIA SAUGOTIS Į ilsu-iu. Kambario oras daž
niausia buna peršiltas. nuo
LIMPAMŲ LIGŲ.

“Keleivio” Knygų
Katalogas
Istorija, Kritika, Polemika, Beletristika, Poezija, Jumoristika ir kitos. Visos geros, visos įdomios ir naudingos.

Linpančios ligos paeina 70 iki 80 F. Žemiaus 70
nuo mažyčių gyvūnų, kurių laipsnių yra tinkamiausia
AR BUVO VISUOTINAS
svarbiausi yra bakterijos. kambario temperatūra. Ant
į IVANAS?
Jos matomos tik su padidi nelaimės, žmoguje yra užsi
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks’as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
namu stiklu. Vienos atrodo likęs nuo senovė- instinktas
taipgi Nojus butų galėjęs surinkti j
kelias dienas visų veislių gyvūnus,
kaip lazdutės, kitos kaip žir* —baimė vėsaus oro. Žmo
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
nukai. Jos apsigyvena žmo gus mėgsta užsidaryti šilta• Kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvuius prastoj savo arkoj sutalpinti T
gaus kūne ir padaro liga. K kambary jam patinka,
lš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą
s
jas
vienas
nuo
j
kad
slluma
£
lofto
kal1
?*
Gauname mes jas
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
kito. Retkarčiais užsikre-į Sveikas oras yra lauko
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
čiam nuo gyvulių. Tokios ii-:oras, nesuterstas, neiškveir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali
gos, kaip džiova, šiltinė.! Puotas.. kuriame yra mažai
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
plaučių uždegimas paeina'du^k^ *r bakterijų. Žmogų
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale.
uri* kuodaugiausiai laiko
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
nuo užsikrėtimo bakterijo- ur
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mis. Džiovas mes gaunam oraleisti lauke.
Šis vaizdelis parodo Amerikos slauges, kurios .k ką išlipo iš orlaivio ir eina i karo lauko li
mokslas nuo pradžios iki gale.
Kambary
reikalingas
išvė

įkvėpdami džiovininko bak
goninę. Visos išrodo linksmos.
Kaina ................................................. 25c.
terijas, arba prarydami jas dinimas. atdaras langas.
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTOvalgydami maistą. Šiltinę ne kambaryje. Žmoguj mie-P® atdar‘; ^.d - butų o. c jiem, užkanda ų, kavos,
mjoj buvęs toks:
RIJA JUŠKEVIČIAUS
gauname prarydami ligonio
lauko. įneigarėtų ir net aiskrymo.
i Viena moteris rado gra- DAINOSE.
rodama;
negiliai
kvėpuoja,
raa
‘
ma>
’
a(t
1
~
bakterijas, kurios išeina su
&
tų tyras oi a-, o is kambario Be to,
Raudonasi; Kryžius į žiu grybų. netoli nuo univei. . nori...
-• lietuiv, ivMuviv
...
Jei
žinoti, taip senoveje
jo mėšlu. Paprastai ligonio ižtai jo plaučiai gerai neiš- išeitų suterštas.
tui
darbi-!1 siteto
si
tuni apie 700
<00 išlavintų daroistadijono ir nunese 1 viai gyveno, ui perskaityk šitą gy
išmatos dasigauna i vande ivėdina. užtai oras turi buti
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
Pas
žrnones
yra
skersvėjo
ninku,
kuiie
dirba
ligoninė-'universiteto
herbarijų pasi- daug
pačių, o žmonos po kelis vyrus.
nį, kada vanduo išplauna jas yresnis.
baimė. Nuo jo paeina dau- se užsieny.
į klausti, ar galima juos val- Labai užimanti ir pamokinanti kny
Senai
patėmyta,
jog
ge

Su paveikslais. Kaina .... 50c.
į upę. arba nuo nešvarių ran
Teisybė, staigus
,gybė
ligų.
gyt. Grybų ekspertai tenai ga.
Audeklo apdaruose .................... 75c.
dausią
gyduolė
nuo
džiovos
i
.
.
.
,.
.
kų patenka ant maisto, i pie -ra gyvenimas no atdara uzput mas salto oro gali tu- SAKO, DEGTINĖ SU
- pasakė jai. kad tai geri gryną ar ant daržovių. Palinki langnmi. ant tvro oro diena retl ol°^ Pasekmių, oet GRYBAIS NESUTINKA. į bai ii ji gali juos drąsiai val- BYLA DETROITO KATALI
mą prie ligos suteikia nuvar- r nakti. Jeigi tyras orai P"? ?r0 bukimo reikia po„ ,
..
1x1 Jsyt. Moteris parsinešė juos KŲ SU SOCIALISTAIS.
gimas. Kada žmogus nėra
lietuvių socialispnp-atmtr save. Ju- Grybus galima valgyt^bęt j Įįmo> išvirė_ ir aikro jie Dalijant Detroito
netoli nuo bažnyčios,
stiprus, jis greičiau užsikre aip geras Hgoniui. tai jis valiai
is.
nei
eikia
gerti
cegtinės.
Taip'^^
g
ar(
j
us
Tuomet
ji
paSmFgoP'pa^uAtyti
brostvininkai uždantis oras »»vra geresnis
žiauriai sumušė. Socia
čia liga. Stiprus kūno syvai lar geresnis sveikam žmo- sveikesnis, negu
is. :ako..Dr/Tkee B°nar> fajĮ-įpa-akojo apie tai savo kai- listai iškėlė užpuolikams
stovinti
bylą, kuri
atsispiria nuo ligos. Apsisau tui. Jis apsaugoja žmogų Geiiausia visuomet turėti 101
foin
įj°s Universiteto
bo tani -1
nijos
universiteto
. šita irgi nuėjo nuro-, iir yra
. šioj knygutėj aprašyta, su vi
visokiu ligų, vpač plau- ,
,
sais
ir
gojimui nuo užsikrėtimo rei .įuo
koc fakulteto pirmininkas, i dytQn vįeton_nuėjo ir pri- parodymais.
’&is teismo
teismo rekordais
rekordais
,r liudininkų
llud:R1*k»
••ių
ligų.
Yra
didelė
klaida
kambaryje
oro
permainą,
Kair.a .................... 25c.
kia užlaikyti savo kūną ge
Štai jo pareiškimas žodis | sirinko tokių pat grybų. Bet
ram stovv: gerai valgyti, nanyti. jog nakties oras yra Į šaltas oras arba trauki- zodin:
kai ii juos išvirė ir suvalgė. SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
geru oru kvėpuoti, pasilsėti, lesveika-. Jis yra tyresnis,, mas yra kaltinamas dėl no-linkini tinciran
’ L*ba’ įdomi knygutė šituo svarbiu
“Keli pranešimai iš Euro- -UTlKldl apsirgo.
'klausimu. Ją turėtų perskaityti kieknegirtuokliauti. Saugotis už legu dienos oras. ypač mies- sies kataro. Amerikoj vadiIšgirdo
apie
tai
universinns katalikas ir socialistas Parašė
viskas
apsiramina
ir
na
“
šalčiu.
”
Ištikrujų
nosies
pos
tvirtina,
k<id
tuos
pačius
sikrėtimo. Bakterijos myli e. kur
lažiaus ouikiu
dulkiu..
| kataras paeina nuo bakteri- grybus žmones-valgė per įl- teto botanikai ir susidome- Kaina .............................. įoc.
pamainyti dirvą, pereiti iš. kelia mažiaus
i
->----- a užsikrečia vie gus laikus ir niekas nuo jų;jo: kodėl tie patys grybai MATERIALISTISKAS
Dulkės vra svarbi oro da-'jų.
Žmonė;
vieno žmogaus į kitą. ne? ta
nesirgo, bet kai jie buvo su-{vieniems sveiki, o kitus ap-. ISTORIJOS SUPRATIMAS.
--------laiku
nuoŽiemos
kito.
da jos geriaus tarpsta. Už is. Daugeliui žmonių tenka nas
'
valgyti issigėrus degtinės,:?argina? Ištyrę abudu atsiti-' si
Knygele aisKma
Ši knygelė
aiškina proletariato
proletariato nfitai reikia užlaikyti švaru dirbti akmenų, geležies, an-; sultis tankinus yra gauna „ -—_ ..„c: •
jc *
sunkiai apsirgo Tas kimu Jle nustatė, kad pirmu- lizofijos'mokslą,
jei nori žinoti, kas
mas. tankiai mazgoti savo Mių dulkėse. " Jos sužeidžia mas tik dėlto, kad žmonės
gimdo pasaulyje
rankas, vengti ligonio, negu ilaūėius, duoda proga bak-; buna sulindę kambary. ant patvutina panašų atsitiki;; tlnė moteris tuos grybus vai- gjJ.
"'fį^'clnfomįįol UtroTtrėrt^Todė? Dr‘
lėti su juom vienoj lovoj. Li ■erijoms veistis. Angliakasių, krutamu paveikslų arba gatolaučiai
buna
pilni
angliesI
vėkary.
Žmonės,
kurie
keį
1
!
.
mun
?~
c,J cauiom jo_ antroji gere. lodei Dr. Bo nuojama Kaina ................. 25c.
gonis reikia atskirti nuo
;nai ir sako. kad degtine su SOCIALIZMO TEORIJA.
sveikų. Kambarys turi buti dulkiu, užtai angliakasiai liauja į šiaurės- šalis,- -kur- yra Universitete.
O
tas
atsitikimas
Califor
; grybai? nesutinka.
švarus, be dulkių, pilnas oro1 'eikalauia daugiau tyro oro, labai šalta, saKo nieKaa neSis veikalas trumpais if aiškia;?
I faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi
ir saulės spindulių. Rankas Į įegu kiti.
gauną slogos, nes šiaurėje
•draugijos formos, ir kodėl turės būti
reikia mazgoti po kiekvieno Dulkė? dar ir tuomi pavo- nėra žmonių, nėra nei bakte• pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c
atsilankvmo pa; ligoni.
’ingos. kad pakildamos į orą rijų. Daugeli? žmonių dirba
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
v •
ios neša su savim bakterijas, j sėdėdami, užsidarę visą dieŠioj knygoj telpa 23 gražios eilės
Ora> vra ^svarbiausias gy- ’
dulke lekia kaip su ną kambaryje arba dirbtu- šių valgiu receptų prašė šio skyriaus skaitytoja iš Shenan- daugybė
straipsnių, juokų ir lt.
venimo reikalavimas.
Be
oro
o
Q zavzv or]a—u Teisybė, pabuvusi vėj. Jų plaučiai neišsivėdidoah. Pa.
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c
žmogus neišgyvena nel Pu' ore bakterija greitai neten-;na. neprisipildo tyro oro.
sės valandos. Gyvenimą? yra ka savo gaivumo. Bet nėra Tokio žmogaus gyvumas yra OBUOLIŲ IR SPALGENŲ 1 KEPTA ŽĄSIS SU RAUGIN AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas
nuolatinis degimas. Be oro abejonės, kad su dulkėmis lėtas, jis jaučiasi susnudęs.
TAIS KOPŪSTAIS.
.MARMELADAS.
Hans Schmidt New Yorke papiovė
nėra degimo, nėra gyveni bakterijos gali patekt i plau- suniuręs, pailsęs. Jis niekad
savo meilužę, Oną Aumulieriaitę.
Knygelė su fotografiškais atvaiz
mo. Orą me? įkvepiame per čius, kur ras sau tinkamą nepažįsta sveikatos jausmo, 1 kvorta 'Oalgenų (c-ranber- 6-8 svarų žąsis
Pusė kvortos raugintų ko- dais. Kaina ...................................... 10c.
plaučius, iškvėptam sunau vietą plėtotis, kur yra ir šilta-Geriausia gyduolė tokiems ries).
pustų.
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
dotą orą. sumaišytą su ang ir ramu ir maisto pakanka- žmonėms — gilus kvėpavi 2 puodukai vandens.
Pusė
svaro
lėsos
kiaulienos.
GERT
IR VALGYT?
8
vidutiniai
obuoliai.
liniu gazu, kuri? yra išmata. mai.
ą.noa»prie atdaro lango ar at1
puodukas
sukapotų
obuolių.
1
lemonas.
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
Kuo jo daugiau yra ore, tuo
Kambaryje taipgi buna viram lauke. Visokis raume- 4 puodukai cukraus.
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
1
puodukas
karšto
vandens.
oras yra nešvaresnis.
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio
organiškų išmatų iš žmo- nų darbas verčia žmogų gi1 šaukštas uksuso.
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
Supiaustyk
nuluptus
obuolius
Oras susideda iš keliato? gau? plaučių ir iš odos. Tos liai kvėpuoti. Užtai nusisėstas duoda daugiau spėkų kitas ma
1
šaukštukas
muštardos.
žiau? Dėiko žmogui reikia cukraus,
gazų, kurių svarbiausias yra ’šmatos pavojingos tuo. kad dėjusiam žmogui geriausia ir neluptą lemoną į mažus šmodruskos ir kitų panašių dalykų? Ko
2
šaukštai
miltų.
oksigenas, nes jis padaro de duoda maistą bakterijoms, yra laipiojimas do kalnu5, Čiukus, sumaišyk su cukrum ir
reikia riebalų? šituos klausi
Supiaustę kiaulieną mažais dėl jam
suprasi tiktai iš šios knygutės.
gimą. Nifrogenas tik atskieSeilių lašeliai. skreplių dalbas darže ir gimnastika. duok pastove t kokią valanda. šmoteliais, sumaišykite su rau mus
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.
džia pirmąjį. Trečia? gazas =močiukai, lakiodami ore
Dr. Matulaitis. Spalgenas nuplauk, užpilk vain gintais kopūstais ir užpylė ket
deniu ir pavirink smarkiai ko
angliniu gazas, išmata. Apart vra labai pavojingi, ypač
puoduko karšto van
n
to ore yra vandens garų. ke kambary, kur yra ligonis. RAUDONOJO KRYŽIAUS kias 5 minutes. Tuomet pe iš virtadali
dens
virinkite
kol
mėsa
bus
liatas kitų gazų. išmatų, dul Žmogus kosėdamas išmeta Į VEIKIMAS UŽSIENYJE. trink jas per sietą, sumaišyk su minkšta. Tąsyk Įmaišykite su
.
obuoliais, ir virink lėtai nemakių ir bakterijų.
9ra dausvbes bakterijų su
Leonai
da?
Ticcoli
but
o
^jau ųajp 45 minutas. Supilk kapotus obuolius, ir kemšalas
Uždarytoj vietoj, kur vra ’eilių lašiukais, o kiti jas
gimę5 Chicagoje ir todėl jis pirštą marmeladą Į sterilizuo- bus gatavas. Dabar paimkite
daug žmonių, oras prisipildo įkvepia.
orirengtą žąsį, prikimšę užsiū
išmatų. Garai, šiltas oras pa Išvėdinimą5 kambario tu .buvo Ameriko? pilietis. Ne- ^us stiklus atvėsus užpilk para- kite ir įdėję keptuvan gerai ap
to. jis Wavo Italijos finu ir padėk vėsioj vietoj.
daro žmogų susnudusiu. pa- ri didelę svarbą. Langai turi žiurint
kepinki labai karštam pečiuje.
_________
armijoj. Italijai pasidavus,
BROŠIŪRA SU PEKLOS
jis pasiliko civilis ir norėjo VIRTA ŽUVIS SU KRIENŲ Po tam gerai apibarstykit drus
ŽEMĖLAPIU IR KI
Bučiuoia Amerikiečiams Rankas
ka ir miltais ir. užpylę puoduką
sužinoti, kas atsitiko su jo
SOSU.
TAIS PAVEIKSLAIS.
T’
Z
karšto vandens, maišyto su
broliu Filipu, kuris tarnavo
2-3
svarai
žuvies.
šaukštu uksuso ir šaukštuku 1
Amerikos armijoj. Jis krei
Parašė
muštardos. apdėkite bulvėmis Į
pėsi į Ameriko? Raudonojo 1 lemonas.
A. M. METELIONIS.
ir gerai uždengę kepkite tol. kol
Ki vžiaus atstovą Sicilijoj. Petru škos.
Raudonojo Kryžiau- atsto 1 šaukštą sviesto arba mar bus minkšta.
Kunigai gąsdina tamsuo
Sunka, kurioje žąsis kepė.
vas jam pranešė, kad jo bro garino.
lius amžina peklos ugni
reikia duot užsipilt ant mėsos.
lis sveikas, pergyveno Sicili 1 šaukštą- miltų.
mi ir už pinigus apsiima
kiekvieną išgelbėt nuo
jos kova? be iokios nelaimės. 1 puodukas sriubos, kurioje
amžinų kančių pragaro
JUOKAI.
Sujaudintas Leonardas nu virė žuvis.
liepsnose. Bet šios kny
bėgo namo pranešti apie tai Trečdalis puoduko rūgščios
gos autorius parodo, kad
Tai Pasakė...
savo tėvams.
visa tai yra melas ir apSmetonos.
Vaikinas.—Jievute, juk
gavystė, nes peklos vi
Šis įvykis parodo, kaip
1 šaukštą- krienų.
sai
nėra. Jisai parodo,
aš
esu
pirmas
vyras,
kuris
i
Raudonasis Kryžius padeda Išvirink žuvį taip kaip visuo
kad toj vietoj, kur Bibli
prašo
tavęs
bučkio.
žmonėm? karo frontuose.
met: pridedant druskos, čielų
ja sako buvus kitąsyk
Jievutė. — Tai pasakė::
Bet tai da ne viskas. Vi pipirų, lapelių ir svogūno. Ir
pekla, dabar kopūstai aa“pirmas:”... kiti be prašymo
1 ga. Ir pridėtas “peklos”
sur, kur tik yra Anleriko5 laikyk ją karštoj sriuboj tol kol pabučiuodavo.
žemėlapis tatai patvirti
kaieivių, nuo Islandijos iki nepadarysi padažo. Padažas dana.
Alaskos. žodžiu, aplink visą romas taip: ištirpink sviestą,
Kaina 25 centai.
Tikrai bėda.
pasaulį. Raudonasis Kry- Įmaišyk miltus, Įpilk puoduką
—Tai pakliuvau į bėdą.
Kayga gaunama "Ksleižius -teigia musu kareiviams žuvies sriubos, Įplak smetona.
—Na, o kas tokio?
vio” Knygyne.
ir jurininkams kliubus ir po- ant pat galo sudėk tarkuotus
—Gavau laišką, kuriame
Adresas: “KELEIVIS”
ilsio centrus. Dabar jis turi krienus ir užvirink ant lėtos už- vyras grąsina mane nušauti,1
636 BROADWAY,
ret 290 tokių punktų. Pa- neles, kad sutirstėtų. Dabar iš- jeigu aš nepaliausiu romanSC. BOSTON, MASS.
liuosuoti nuo pareigų karei- imk žuvį iš-riubos, sudėk ją ant savęs su jo pačia.
viai gauna čia geras lovas, karštos torielkos ir užpilk tuo
Taipgi ir pas
—Na, tai ka? čia tokio?!
geto maisto ir vi?okių pasi- padažu. Aplinkui apdėk lemono Paliauk.
A. M. METELIONI
Nuotrauka parodo, kaip italų moterys bučiuoja Amerikos
linksminimų. O kur karei- riekutėmis ir apibarstyk suka- . —Lengva tau pasakyti
7747 Navy Avenue,
kareiviams rankas, kuomet Penktoji Amerikos Armija Įnėjo
viai negauna ilgesnių atos- pota petruška. Tuoj karštą duok : “paliauk” ! Bėda tame, kad
Detroit, Mich.
Neapolio miestan. Italai džiaugiasi, kad amerikiečiai išlais
togų, tenai Raudonojo Kry- i stalą, At-aldyta taipgi labai aš nežinau kurios moteriškės
vino juos iš fašistų diktatūros.
žiaus kliubmobiliai pristato gardi
I vyras man grąsina.

Apie Valgius.

Pekla

J

t

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Raukius reikalingiausių žodžių lr
asikalbėjimų. Si knyga sutaisyta
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek. ienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
iškai. Joje telpa netik atskiri žoIžiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur
tors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
\ntra padidinta ir pagerinta laida
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
Kaina ................................................. 86c.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai išguldyti pilietybės įstatynai su reikalingais klausimais ir at
sakymais lietuvių ir anglų kalbose,
katra peržiūrėta ir pagerinta
aida. Ka^a ..................................... 25c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
METU.
Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys.
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla50c.
>iai. Kaina

KUNIGŲ CELIBATAS.
Si knygelė parodo, kodėl Romos
x>piežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
šaiškinta visa jų bepatystės istorija,
los pasekmės ir doriškas dvasiškijos
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų j tokią kunigų globą. Parašė
tun. Geo. Townsend For, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina
25c.

KODĖL AŠ NETIKIU
į DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ......................................... 20c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
žmonės kuria Der amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kautsky.
Kaina ..................................... 10c.

SIELOS BALSAL
Puiki knyga, daugybė iabai gražių
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221
puslapių. Audime apdarais ... $1.50

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą tos
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
379 puikiais paveikslais, perstatančiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai.
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
visai atmeta. Mokslas mano, kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
knyga parodo, kodėl taip manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ........................ 25c.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
buvo apskelbta republika. Pridėtas
didelis spalvuotas žemlapis parodo
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
kur: parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais,
sutartis sū latviais, aprašymas visų
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ................. ..
$1.06

DŽIAN BAMBOS SP’sčIAl.
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
DEKLAMACUOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monoloir deklamacijų. Visokios temos:
rbininkiškos,
revoliucionieriškos,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

S

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturloa kitoa 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.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaiginamieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas vra arba tikisi kada nors
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
nerskaityti šita knygutę. Kaina 10c.

keleivis,” 636 Broadvmy,
South Boston, Mass.
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Stasys
12526.
Zubrickis,
VI
(Stasio sunus), 20.
12527. Zubrickis. Eugenijus Į
(Stasio sunus), 22.
18pt Rus išvežtųjų Liet gy sąra) (Sasio duktė), 31, ukininkė.
12528. Zubrickis, Robertas
Okupavę 1944 metais Lietu*) 12411. Zaleskaitė, Vanda, 14.
(Stasio sunus), 3.
vą, bolševikai išvežė Rusijos1 12412. Zaleskis. Juozas (Ka12529. Zubrys. Pranas (Ed
gilumoo tukstanėius žmonių, zio sunus), 12
vardo sunus) gimęs 1905, sam
Lietuvos Raudonasis Kryžius
12413. Zaleskis, Vytautas
dinys, Vilnius.
surinko apie 12,000 išvežtųjų (Juozo sunus), 4.
12530. Zujus, Martynas (Avardų ir pavardžių, kuriuos čia
12414. Zaleskis. Aleksandras
domo sunus), 26, ūkininkas,,
paduodam Amerikoje gyvi
(Juozo sunus), 3.
Smilgiai. Kaišiadorys.
PARAŠE KUN VALADKA
ėių giminių žiniai.
12415. Zaleskis, Richardas
12531. Zukovienė, Viera (Po-j
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasauli atėjo
(Kazio sunus), 42, samdinys,
i vilo duktė). 62, ukininkė. Me-,
Kristus. Pagoniška tų laikų vieiybe. Pirmieji Kristaus žodžiai
(Tęsinys)
Kretinga.
nuskriaustoms mišioms.
demrodė, Akmenė.
12416. Zaleskienė,
Zofija
12364. Zabludovskis, Balys
SKYRIUS IL (1) Jeruzalės bažr.,-čia. (2) Antijochijos bažnyčia
12532. Zulovas, Adomas, 35.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4» Romiškoji bažnyčia.
(Jono sunus), 33. kunigas, Kau (Andriaus duktė), 32, moky
Kirkėnai. Skapiškis.
toja.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
nas.
12533. Zvilnienė, Emilė (Ka
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
12417.
Zaleskaitė
(Richardo
12365. Zaborskaitė, Felicija,
zio duktė), 35, Smilgiai. Pabir
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
duktė), 1.
74. Kaunas, Vilijampolė.
esama valstybėje administracijom formų. Aiškindamas tas for
žė.
mas, jis pridavė didelę reikšmę : r.onarchijoma, bet tik su tokio
12418. Zalunskis, Antanas,
12:166. Zaborskienė, Irena,
12534. Zviedrinskis, Ignas
mis formomis, kaip šiandien yri romiškoje bažnyčioje.
33,
Žagarė.
48, šeimininkė, Kaunas, Vili
(Juozo sunus), gimęs 1882, biz
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir ių darbai.
12419. Zalunskienė, Vera (Ig
jampolė.
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
nierius. Vilnius.
cija ir popiežių prakeikimai
12367. Zaborskaitė-Paškevi no duktė), gimusi 1906. slaugė. Į
12535. Žaba, Liudvika. 75,
SKYRIUS VII. Romos bažnyčio nuopelnai Francuzijai 1M<1 m <
12420. Zalunskis, Mykolas,
čienė, Marija (Karolio duktė),
• šeimininkė, Vilnius.
Filipinų revoliucija ir priežasty, kurios tų revoliucijų iššaukė ,
žs^iaBci/: :
38, samdinys, Vilnius.
25. samdinė.
Romos bažnyčia Ispanijoj ir M ei sikoj.
12536.
žabienė.
Liuda
(Arka-j
Šitie žmonės buvo vokiečių suimti ir laikomi koncentracijos
12421. Zalunskienė, Stasė, 38.
12368. Zaborskas, Jonas (Ka
SKYRIUS VIIL ftiandieninia ai pratimas tikinčiųjų lietuvių apie t
dijaus duktė). 52. šeimininkė,Į
stovykloj Italijoj. Dabar Aštuntoji Britų Armija^ tuos iš
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa- }
šeimininkė.
rolio sunus). 18, studentas.
Vilnius.
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo j
laisvino.
Jie
čia
parodyti
susirinkus
jiems
maisto
pasimti.
12422. Zalunskis, Algiman
12369. Zaborskaitė, Kristina
bažnyčioje. Kaip popiežine Leo r a X pardavinėjo indulgencijas. ♦
12537.
žaba,
Zigmas,
56.
Vil

Jie susideda iš visokių tautybių: lenkų. žydų. jugoslavų,
tas 8.
(Karolio duktė). 11, mokinė.
KIEKVIENAM ROMOS KAI KUKUI reikėtų perskaityt tų j
nius.
knygų, nes joje ras daug reika ngų dalykų ir geriausiai galės J
12423. Zambacevičius, Zig franeuzų. čekų ir net kiniečių. Visus juos vokiečiai buvo su
12370. Zaborskienė. Irena
12538. Žabienė, Alina. 53.
aaaipažint su visa katalikiškos ašnyčiss praeitimi.
ėmę Italijoj.
I
j
(Zigmanto duktė), 48, mokyto mas (Aleksandro sunus), gimęs
KIEKVIENAM LIETUVIUI kuris turi vienokį ar kitokį su- »
12539.
žabaitė,
Danutė
(Zig-,
1910, darbininkas. Aleksotas,
ja. Bagdaiava, Pandėlys.
pratimų apie tikėjimų arba tikė. mų skaito kaipo žaislų ir tam- J
(Aleksandro sunus), 36, darbi-i (Ernesto duktė), šarkalaunė, mo duktė), 16.
ginimų plačios visuomenės, ypat ngai reikėtų tų veikalų perskai- ,
12371. Zaborskis, Jonas (Ka Kaunas.
tyti. Taip aiškina savo knygoje * un. M. Valadka.
ninkas.
■
Pabradė.
12540.
žabas,
Pranas
(Stasio
12424. Zameraitė, Zofija (Sta
rolis), 19, darbininkas.
Knyga apie 230 puslapių, dv slio formato; spauda aiški
12462. Zdanavičius, Kazys i 12502. Zomeaitė. Elena.
sunus),
gimęs 1911, dailidė.
Audimo viršeliais, gražiai si: sbrinėm raidėm įspaustas kay
12372. Zaborskytė, Kristina sio duktė), 43. Šiauliai.
(Vlado sunus), 53, ūkininkas, į 12503. Zosimas. Stasys (su Šančiai.
gau vardas, KAINA $2.00.
12425. Zandoras, Jonas. 37, Vackunai, Vandžiogala.
(Karolio duktė), 12.
'šeima), 50. gydytojas, Radvi12541 žabas, Vladas (Stasio
Tvirtais popieros viršeliais, I tina SL2S.
12373. Zagorskis, Jonas (An-’ Vainutas,
12463. Zdanavičius, Kazys liškis.
sunus), gimęs 1905, samdinys.
Galima gaut pas eutyr j, sekančia adresu:
driaus sunus), gimęs 1894. ka-' 12426. Zandaraitv, Helma, 5. (Konstantino sunus), 28, dar
12504. Zosinauskaitė, Albina, Kaunas.
REV.
M.
VALADKA.
R. D. 2. DALTON. PA.
pitonas. Vilnius.
12427. Zanievskaitė. Bronis- bininkas, Vilnius.
58, šeimininkė. Šiliškiai, Uk12542. žabienė - Kazlauskai12374. Zagurskis, Dimitras ; lava (Kazio duktė), gimusi 1899
Taipgi gulimu gaut tų kayg nuordyta kaina ir
12464. Zdanauskas. Tadas mergė. Panoteriai.
tė, Elena (Adolfo duktė). 50,
(Aleksandro
sunus),
gimęs Vilnius.
(Stasio sunus). 43, Alytus.
12505. Zovdienė - Rubinskai- slaugė,
“KELEIVIO’ KNYGYNE
1914. darbininkas.
i 12428. Zankevičius. Aleksan12543. žagarauskas. Juozas
12468. Zaleniakas, Antanas tė. Bronė. 25, knygvedė, Biržai.
dras,
samdinys,
Švenčionys,
12375. Zaica, Viktoras (Liud
12506. Zubauskaitė. Barbora (Povilo sunus). 40, vežikaę, Bir.
SO. BOSTON, MASS.
636 BROADWAY,
12429. Zapasninas, Stasys, 36, karys, Šančiai, Kaunas.
viko sunus), 55, Raseiniai.
(Jono
duktė), 56. samdinė. A. žai.
12469.
Zalikauskas,
policinin

j
12376. Zajenčauskas, Jonas gimęs 1907, Vilnius.
Panemunė.
12544. žagarauskas. Antanas!
kas,
Kybartai.
12430. Zapasnikienė, Cecilija
(Aloyzo sunus). 39, ūkininkas,
12507. Zubauskas, Kazys (Jo- (Mykolo sunus). gimęs 1920,
12470. Zelionka. Povilas, 40,
(Motiejaus
duktė), g. 1868.
Gervėčiai.
jampolė.
+as, Kaunas.
no
sunus). 52, samdinys.
darbininkas, Kaunas.
sandinvs. Lygumai.
12377. Zajančauskas, Petras
12551.
žakauskaitė,
Darasy12559.
žaldorienė,
Elena
12431. Zareckienė.
Magdė
12508. Zubauskienė - Glode- 12545. Žagunas.
Antanas
12571. Zelionkienė, Elena, 45.
(Karolio sunus), gimęs 1892, Juozo duktė), gimusi 1906, dar
(Juozo duktė), gimusi 1912,
da. gimusi 1911, Kaunas.
nytė. Antanina, 48, ukininkė.
(Mykolo sunus), gimęs 1920.
12472. -Zelionka, ?Leonardas
samdinys, Panevėžys.
12552. žalalienė, Barbora, 80, seimininkė.
12509. Zubauskas, Rimvydas
12546.
žagunas.
Antanas
bininkė. Šančiai
12378. Zajančauskienė. Lidi12560. žaldokas. Jonas (My
(Kazimiero sunus), 19. studen- (Juozo sunus), gimęs 1905. sek šeimininkė, Skudiškiai, Ru t kiš
12432. Zareckaitė. Laimutė (Povilo sunus), 12, mokinys.
12483. Zenčikas, Mykolas, 42. tas.
ja (Juozo duktė), gimusi 1899. (Prano duktė), gimusi 1931.
kolo sunus), 47, knygvedis, Pasretorius, Kaunas, A. Panemunė. kiai.
šeimininkė.
12553. žalalis, Aleksas (Jono valys.
12510. Zubiela, Česlovas, 48,
12547. žagunienė - Morkevi12433. Zareckas. Algis (Pra stoties viršininkas, Mauručiai.
12380. Zakarevičius, Antanas no sunus), gimęs 1933, mokinys
12561. žaldokienė, Bronislava
12474. Zenčikienė, Karolina, džianitorius, Apvtlaukis.
čaitė, Stasė, šeimininkė.
sunus), 32, ūkininkas.
(Juozo sunus), 46, mokytojas.
(Jono duktė). 35, šeimininkė.
___
12554. žalalienė, Ona. 23.
12511. Zubinas, 70, ūkininkas
12548. žagunaitė,
Aldona12434. Zareckaitė, Rūta (Pra 39, Mauručiai.
------ - - J
Alytus, Eičiunai, Butrimonys.
vaiaemam
12474.
Zenčikaitė,
Janina
(Mi

12555.
žaiaiis,
Mažeikiai.
Elena
(Antano
duktė),
12,
mono duktė), gimusi 1938.
12381. Zakarevičienė, Marce
(Jono sunus), 18, studentas.
12512. Zubinas, Jonas, 35, kine.
(Alekso sunus), 4.
12435. Zarembienė, Adelė, 48, ko duktė), 20, studentė.
lė. 49, mokytoja.
12563. žaldokienė. Felicija
12476. Zenčikas, Vladas (Mi ūkininkas.
12556. žalalytė. Adelė (Alek
12549. žagunaitė, Gražvyda
ukininkė. Geledniai.
12382. Zakarevičiutė, Genė
(Vinco
duktė), 43, Panevėžys.
ko
sunus),
17,
mokinys.
12513.
Zubinienė
KviecinsMarija
(Antano
duktė),
8,
mo
so
duktė),
2.
12436. Zaremba.
Alfonsas
(Antano duktė), 18. mokinė.
(Mykolo
duktė), 21, šeimininkė.
12477.
Zemblickas,
Antanas
kaitė.
Elzbieta
(Stasio
duktė)
kine.
12557.
žalalis,
Stasys
(Alek
(Vaclovo sunus), 20, ūkininkas.
12383. Zakarevičius. Algirdas
12564. žaldokienė, Viktorija
12550. žakauskas.
Juozas so sunus), 5 mėn.
12437. Zarebbaitė, Elena (Al (Juozo sunus). 22, karys, Pane 30. Šiauliai.
(Antano sunus). 15, mokinys.
12565.
žalgarys, Petras, gini.
munė.
12514.
Zubys.
Kostas
(Juozo
(Jurgio
sunus),
gimęs
1905,
|
12558.
žaldoris,
Petras
(Stafonso duktė), 10.
12384. Zakarevičius, Vytau
12478.
Ziberkas.
Alfonsas.
70
sunus).
35.
ūkininkas,
Peikunai,
darbininkas.
Balbieriškis,
Marišio
sunus).
gimęs
1912,
studen•1911,
policininkas,
Kaunas
12438. Zaremba, Romanas
tas (Antano sunus), 8, moki
Gargždai.
(Vaitiekaus sunus), 68, ukinin- Gaižunai, Vlžuonys.
nys.
12579.
Ziberkienė.
Rozalija.
12515. Zubkaitė. Konstancija
i kas, Pavilkis, Lekėčiai.
12385. Zakarka. Jonas (Lu
65.
šeimininkė.
(Stasio
duktė) 50. Ukmergė,
12439 Zarembienė - Vaizbuko sunus). gimęs 1908. ukinin-1
12480. Ziberkas. Jonas (Al- Gelvoniai.
naitė. Elena (Juozo duktė). 69.
kas, Ibutoniai. Krekenava
fonso sunus). 25.
■- 12516.
Zubkaitė,
Emilija
12440. Zasimovskaitė, Albina
12386. Zakarkienė, Salomėja.
12481. Ziberkaitė, Marijonas. (Stasio duktė). 30, ukininkė.
25. ukininkė.
(Igno duktė), 63, ukininkė, Bi- 24.
12517.
Zubko, Konstancija
__
v
12387. Zakarkaitė, Eugenija liūnai. Šėta.
1 12482. Ziberkaitė, Elena, 21. (Stasio duktė). 45, samdinė.
(Jono duktė), gimusi 1934.
Į 12441. Zarcezkaitė. Marija
12483. Zibulis,
Boleslovas
12518. Zubko. Emilija (Sta12392. Zakšauskas. Juozas' {Vinco duktė), gimusi 1913,’ (juozo sunus), 40, Biržai.
t sic duktė), 31. gėlininkė.
"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia-lyties ir sveikatos rei
(Prano sunus). gimęs 1901. dar- vienuolė, Vilnius.
12484. Zienius, Juozas. 39.
12519. Zubkovas, Petras (Bokalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų daprkų. Jis pasako
bininkas. Adutiškis.
12442. Zatvardnickis, Jonas kapitonas. Pabradė.
leslovo sunus). 30, darbininkas.]
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
12393. Zalanskas. Stasys (Mi- (Valerijus), gimęs 1923. darbi124g5 Zienkievičienė. Julija Vilnius.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
ko sunus). gimęs 1921, ukinin- ninkas, Vilnius.
(Prano duktė). 88. Panevėžys.
12520. Zubovienė. Viera (Fo
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
kas. DubuČiai. Rudiną.
12443. Zatvardskis. Benius
12486. Ziemkevičius, Juozas vilo duktė). 65. ukininkė, Ne-j
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
12394. Zalatorius, Vladas, 45, (Vinco sunus), 42, majoras Vii- (juozo sunus), 29. ūkininkas, demrodė. Kmenė.
dos.
“Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
samdinys. Tauragė.
nius.
_
_
Mickūnai. Sadutiškis.
12521. Zubrickienė. Juzė. 68.
rių
jus
kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
12444. Zavardskis, Feliksas
12487. Zienkevičienė, Zofija Giedraičiai. Kovaičiai.
12395. Zalatorienė, Viktorija
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas "sekre
(Felikso sunus), 68. ūkininkas, (Adomo duktė), 35, mokytoja.
12522. Zubrickis. Česlovas,
(Jono duktė). 45. šeimininkė.
tas” išaiškintas.
12396. Zalatorius, Algis (VIa- Kerminskas, Maišiogala
| Švenčionys.
37. ūkininkas.
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:"
12445. Zavardskienė, Janina
12488. Zenkevičiutė, Irena 12523. Zubrickis, Stasys, 51,
do sunus), 15. mokinys.
Kų reiškia meilė ir ii kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
ūkininkas.
12397. Zalatorytė,
Danutė (Lauryno duktė), gimusi 1900,. (Aleksandro duktė).8.
reina?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
(Vlado duktė), mokinė.
Vilnius.
12489. Zigmantas, Vladas
12524. Zubrickienė, Janina.
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Kų reiškia “pirmosios nakties tei
12398. žaldokas. Vytautas!, 12446. Zabeckienė. Zofija, 86.. (Antano sunus), 33. mokytojas 36. šeimininkė.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
daroma.
ir dvarponiai ?
Pasvalys.
(Jono sunus). 19, studentas. Vanagas, Alvitas.
moterys neturi vaikų,
Kodėl tūlos mr
12525. Zubrickienė. Vanda.
Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori?
ri ? “"teisingas
Teisingas Patarė12447. Zaveckytė. Zosia(Vinl2490 Zimkus< Povilas 50. 30, šeimininkė.
Vitartai. Pasvalys.
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitų klausimų atsako.
12399. žalecilienė. Anelė. 55. co duktė), gimusi 1911, Kaunas ūkininkas. Vileikiškis.
Ryžių barstymas jauniems ant gal
Kokius vyrus moterys myli? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?”
šeimininkė. Švenčionys.
kias moteris myli vyrai? Arba ko
12448. Zavistauskas, Sabinas
12491. Zimkienė. Zofija (JoKas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
12400. Zaleckis. Petras (Pet (su motina), 35, policininkas, no duktė), 42.
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai singas Patarėjas’’ pasakys jums viados?
ro sunus). 26. kalvis, Kretinga. Vilnius.
kų12492. Zimkus, Jonas (Povilo
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kas reikia žinoti, kad vaikai tratų
12401. Zalieskas. Petras, 50,1 12449. Zavistauskienė, Jad- sunus), 16, mokinys.
vesti?
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
Kas
reikia
žinoti
pirmų
naktį?
Ši

Norint, kad pa-jarslnlmaa tilptų
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
darbininkas. Kalvarija.
vyga, 33.
12493. Zimkus, Vytautas (Po- GREIT,,
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
reikia pr duoti
ganlnimą
12402. Zaleskis. Antanas, 27.1 12450. Zavistauskaitė, Liud- vilo sunus). 14.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
adminlstracijon nevėliau
PANEOEMoteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
LIO VAKARO. Sunčlant per paš
prievaizda. Navopolis. Bety- vika (Sabino duktė). 13.
12494. Zimkevičius, Edvardas tą,
gyvenimo
laimė
ar
nelaimė.
Bet
kų
Kodėl kunigams turėtų but už
reikia pasiųsti iš anketo, kad padrausta kalbėt ašie šeimyniškus rei
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gala.
12451. Zavistauskaitė. Ona (Zigmo sunus). gimęs 1910, siektų mus nevėliau kaip panedė.
kalus?
gas Patarėjas.”
iy.
Vėliau gauti garsinimai t tos
12403. Zaleskienė. Antanina (Sabino duktė), 2.
' muzikantas. Šančiai.
i visus šiuos kišui i mus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
sąvaitės numeri nespėjama
patal
(Kajetono duktė), 75, ukininkė,
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
12452. Zaviša. Povilas (Vale12495. Zinkevičienė, Teklė pint.
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
neslėpdam.
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
Tytuvėnai. Pasakarnis.
rijaus sunus), 28, ūkininkas,j (Mateušo duktė), gimusi 1913.
Norint,
kad
garsinimas
nesuslmas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
Knyga graži, au paveikslais, 22S
syk
su
pagarsinimu
12404. Zaleskis, Juozas (Ka Panevėžys, žinkaičial Kreke12496. Zinkevičius. Romual- Crukdytų,
patiekia įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apaaraia.
reikia siųsti lr pinigu*.
rolio sunus), 41. ūkininkas.
nava.
das (Edvardo sunus), 9. .
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
rengiant
pikniką
12405. Zaleckienė, Marija(Jo
12453. Zazirskas, Kazys (An12497. Zinkevičius. Vladas, ar DRAUGIJOMS
Kaip prasidėjo pasaulis?—U kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
kltokj paren- -ni. trumpą prane
no duktė). 34.
$1.00. Už dides
ano sunus). 80. ūkininkas. Gry- gimęs 1908. ūkininkas. Ginutai. šimą patalpinam
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.
nius garsinimus skaitoma nuo colio.
12406. Zaleskaitė, Elena (Juo beliai, Utena.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
Juodupė.
Už pajieškcjim s darbininkų, par.
kalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
zo duktė), 7.
12454. Žazirskienė, Gracilija
12498. Zlatkevičius. Viktoras davimus Ir kltok us smulkius prane
dai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
12407. Zaleskis Antanas (Juo-; (Nikodemo duktė), 78, ukinin- (Vinco sunus), 39. samdinys, šimus, kaina 2c. už žodj. Stambesliucija,” D-ro Gatės “Seaual Thruths“ ir daugybė kitų. Tai kartu mo
mėm raidėm antgalvia— 15c. extra.
zo sunus), 4.
kė.
Šančiai
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit "Teisingą
••Keleivio" prer "n erato riams už
12408. Zaleskis.
Edvardas Į 12455. Zazirskas. Jonas (Ka12499. Zaliecskas, Jonas (Do- pajieškojimus g - ų Ir draugų, kaiPatarėją.**
< Vinco sunus). 42, samdinys, zk> sunus), 50, gydytojas. Su- mo sunus), gimęs 1900. Alytus, na 1c. už žodi f- ’žlauslo pajieško
jimo kaina 66c.
Vilnius.
ginčiai. Utena.
' Varėna.
Norint
pajieškoti
su paveikslu,
12409. Zaleskis, Kazys (Juo12460. Zdanavičius. Juozas
12500. Zomaras, Kazys (Jo- reikia
636 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.
pasiųst fc:-qrafiją Ir klaust
kainos
zo sunus), 42, ūkininkas, Kum- (Prano sunus), 27), knygvedis, no sunus), gimęs 1918. darbiKELEIVIS.
636 BROADVVAY
drinai. Naujamiestis.
Rudamina.
ninkas. Petrašiūnai.
SO. BOSTON, ĮMAUS.
12410. Zaleskienė. Antanina
12461. Zdanavičius. Feliksas
12501. Zomeraitė, Jadvyga
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70 žmonių. Jų mitingą vedęs' PLĖŠIMO TIKSLAIS NUp. B. F. Kubilius, bet tas darŽUDĖ K'NIETJ.
bas jam labai nesisekęs. NeBostono prū desty, Do:-.
bu\ę jokios tvarkos, nes ne- chesteryje, bu\ žiauriai nu
buvę dienotvarkes kiti sa- žudyta, Wong Xg 60 metų
ko. kad p. kubiliu? ture- amžiaus kiniet
skalbėjas.
ję
;
d.enonaiKę
pa>irasę>,i
p
e
įiį
u
subadvt
s
jo kūnas
Klimatas Seattle mieste
bet
is
atbulo
galo
ją
pradefcuvo
atlagtas
\
:
e
pe,
kur jis
esą? daug švelnesnis negu
jęs,
sus
maisęs
ir
nežinojęs
skalbdavo
drai
nas.
Duja
Bostone. Per pereitą žiemą
temperatūra nebuvo žemiau ką <tai}ti. Rimtesni komu- sunųs tarnauja Amerikos ar
nukritusi kaip 20 laipsniu notai keli' kaltus darę įne- mjjoj jr daba, .vyko palaia Ryšium
aukščiau zero, tuo tarpu kai
.xU,H ,1U5
šita žmogžt .ste policija
Bostone buvo apie io
15 iaip?laips l)et.
e,
! suėmė 18 mėty mžiaus Mc
nių žemiau zei •o. Per žiemą
biliaus radia- makoti. kad buvęs New * or_: I aughlina iš ’orchesterio.
tenai i automobiliau
is tą kinietį
toriu nereikia pilti jokio ke. matęsis *u Sovietų kon-i Ma*oma’
-u!a:o
tarnauto
,
'
u
Rotom-kiu
j
į
užu(
,
ė
tikslaj? j“anti-freeze.” nes vanduo
ir i ar ryeze= -labai svarbių kiniečio ^kelbx 1>s buvo ...
neužšala.
Drg V. Tuinyla yra siu dar>’u irstrukciju” Bostono vogta $600 pir ui ir 3 auk
vėjas. Seniau ji? turėjo nue komunistams. Paskui iis siniai laikrodė i.
savą siuvyklą, bet dabar dir- perskaitę? kažinkoki popie
ba pas kitą, nes sunku gauti ti. Jvg i - kokia rezoliuciją i Krautuvnink suvažia
vimas.
prieš “Keleivi.” “Naujie
daibininkų.
nas
”
ir
“
Darbininką.
”
Bei
ji
Šią sąvaitę S.atlerio viešSavo laiku Vilimas Tuinyparasvra
tain
žioplai,
kad
.
b
u
ty atsidarė rautuvninku
la yra gyvenęs ir South Bos
pujvkomunistai
nradėio
ją
konvencija,
k ioj dalyvau
tone: išvyko iš čia 1901 me
tais. Apie Bostoną buvo iš ki itikucti. Komunistas Kaz- ja daugiau kai 1.000 deleviso uenki Tuinybi broliai ir lau-kas tiesiai pasakęs, kad g^atu. Pre^Ide: ,:s Rooseveiviena sesuo: su laiku iu šei tčkia rezoliuciją sarmata įas atsiuntė kituvninkams
myna mažėja. “Keleivi" Vi bps kam nors parodyt—sar- pasveikinimą, pripažindalimas skaito nuo pat pirmu mata visiem- komunistam<. m3;- dideli nuo Iną produktinio jo numerio. Ir dabar jis •. uomet p. Kubilius ja pasi- Tų pa kirstume. Ieigu nejus,
ėmę? ir žadėjęs “pataisyt, t krautuvninkai. sako preziatnauiino prenumeratą,
Malonu su senai? draugais
Atvažiavę iš kitu koloni- dentas. dideli lestai negajų
komunistai buvę labai ne- lėtų egzistuoti, es ių gyveiipasimatyti!
i atenkinti. kad jų konfeien- tojai negalėtų :uti įeikalinDu mitingai—katalikų ir
cija buvo tekia mizerna. ne- gų ?au produk .
komunistu.
tvaikinga ir tuščia. Nusivylę
Mirė Vincas Žalscaas.
South Bostone
pereitą jie pradėję skirstvtis ir ju
sekmadieni buvo du lietuviu usiiinkimas iškrikęs be for-l Peieitą sąyi ę South Bo
Vakarinė mokykla.
Paliko kūdikį Ashmonto
malau? uždarymo.
stone miiė Vii as Zalecka-.
mitingai. High schoolė? sū
stoty.
------ -------gyvenę? po nu i. 613 E. 5th
Cambridge’au? Liet. Pi
DR. D. PILKAi.
^5 buvo katalikų susirimeliečių
Kliubo
vakarinės
pa

Gal
ims
valdžios
tarnautojus
Palaidotas
natoje.
Liko
Ashmonto
stoty
pereitą
mas, o municipalinėj salėj
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
r.u„Ik. Ralph
r> i u cSmith,
•♦km Bronė ,.Zaleckienė,
komunistai turėjo kažin ko P
Masa- žmona
; Vl1
Velioni; po mokos dėlei pilietiškų po- sąvaitę buvo rastas paliktas
ir nuo 7 iki 8. 4
pierų išsiėmimo bus duo kūdikis, kuris galėjo b_ f
kią “sobraniją.”
chusetts valstijos direktorius
į .
. įį,. viet05 01!
506 BROADWAY ’
damos antradienio ir ket apie 6 sąvaičių po gimimo
praneša «.
ie rtliežilJ Klil;. viitadienio
Žmonės, kurie buvo nuėję naujokų ėmimui
i
SO. BOSTON, MASS.
prade Jis buvo suvyniotas Į ružavą
«'• kad bus peržiūrėt, visi jauni
į- g£A , Kazimiero dant 7 vai. vakarais,
tų susirinkimų pažiūrėti
po numeriu 823 . blanketą ir padėtas ant ce Telefonas: SOUth Boston 1320
ta- miestų, apskncių u-valstijos d
į ,ie šv Jon„ Main st., Cambridge,
praneša mums, kad pas ka
Mas-. mentinės aslo? tame tunely
talikus buvę apie 600 žmoKviečiame
visus,
kad
ir
TEL. ŠOU 2712
nių ir išparduota už apie nustatyt, ar nebūtų galima draugijom______________ nenarius atsilankyti. Mokes je. kuriuo einama iš trauk:
nių
Į
busų
platformę.
Stoties
Kambarys ant Rendos
$12,000 karo bonų. \ yriau- paimti juo? armijon. o jų
Dr. J. C. Seymour
' tarnautojai sakosi matę mer
sis jų kalbėtojas buvęs kun. vieton pastatyti senesnius Dorchestery. vienam asmeniui, be ties nėra.
Žmone®
*
skirtumo vyrui ai noterei, arba ir
giną ar moteli, kuri nešiojo
(LANDŽIUS)
Švagždy? iš Montellos. Jis
porai. Kambarvs ci ielis ir saulėtas.
Radijo programa.
si
tą
kūdiki
apie
20
minučių
Specialybė: Akių, Vidurių Lig*,
tačiau buvęs labai nepaten
Žinoma. kad tas galima. Transportacija i du a paranki. GaliAusų. Nosies ir Gerklės.
Lietuvių Radijo Korpora ir neėmė nei traukinio, nei
ma f®™31-'1 Mas
blie 1; u- 40 Kmpr
st
’
kintas, ne? turėjęs didelę Vaidžios tarnautojai nėia Dorchester,
(44)
Vartoja
konstrukcijos
—
i:*:_
cijos
programa
duodama
iš
buso. Matyt, ji laukė progos, VA-RAI
bet puiitr
D * V AAvėliausios
__
—
kalbą paruošęs, bet jam nęparavį.
duota laiko viską pasakyti: kieriu įstatyti favoritai. lr
Ir Parsiduoda Rooming Hours W0RL stoties, 950 kilocik- kada galėtų niekam nema
Pritaiko Akinius.
pįima j0 buvusi pastatyta ii- raimata, kad jie iki šiol ne-.
lių.
tant savo kūdiki tenai palik VALANDOS: nuo 2-4 M» 7-»
Biznis.
Sekantį sekmadieni, spa ti. Jie papasakojo policijai,
ga eilė kitų kalbėtojų/kurie paimti, kuomet federalinės
534. BROADWAY,
lio 24 dieną, nuo 9:30 iki kaip ji išrodė.
nieko įdomaus nepasakę. tiK valdžios tarnautojai, kaip da tik sso į mc >, o įnagų ?2?5
SO. BOSTON, MASS.
laiką išeikvoję.
paštininkai, senai jau pa- ™ęnesj. xorė<i;. i.daužau mfom,a- 10:30 iš ryto programa bus
Šią sąvaitę Bostono dien-------Pas komunistus buvę apie saukti armijos tarnybon.
I 5« Portsmo,- st., cambridge. tokia:
1. Muzika.
rastis “Herald” buvo suruo- DR. G. L. KILLORY
2. Dainos.
i sę? knygų parodą Sympno- 60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
3. Pasaka apie Magdutę. ny Hali patalpose. Ji užsida BOSTON. Telef. Fafayette 2371
arba Somerset 2044-J
Prašom parašyti atvirutėj rys ši ketvirtadieni.
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
-avo Įspūdžius ir prisių-ti
IR NERVŲ LIGŲ.
šiuo adresu: W0RL, Lith
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
TsL ŠOU X80i
uanian Program, 216 Tremont st., Boston. Mass.
DAKTARAS

Vietinės Žinios
LANKĖSI SVEČIAI Iš
TOLIMŲJŲ KRAŠTŲ.
Vilimas Tuinyla r.uo Pacifi-

ko vandenyno, o M. Tuinyla
ir J. Stradomskis iš
Kanados.

Pereitą sąvaitę mu-ų re
dakcijoi lankėsi tolimi sve
čiai. Draugai A. Tuinyla i?
Julius Stiadomskis bm o iš
Ontaiio plovinei jos. Kana
dos, o drg. Vilimas Tuinyla
net nuo Pacifiko pakraščio,
is Seattle. Wash., miesto.
Tuinylai buvo atvykę su
tvarkyti mirusio savo brolio
Simo palaikus, o Stradomskis—atostogų.
Visi tiys jie inteligentiški
vyrai ir mum- buvo labai
malonu su jais pasikalbėti.
M. Tuinyla turi lioteli Delhi
miestely, Ontario provinci
joj. o Stradomskis turi dide
li tabako uki Ottersvillėj,
apie 3 mylios nuo Delhi. Visa apylinkė apie Delhi esan
ti užimta tabako pramone.
Ir tabakas esanti pelningiau
sia žemės ukio šaka Kana
doje. Užauginti ir nuimti ak
rą tabako kainuoia $100, o
tabakas iš vieno akro atneša
nuo $200 iki S300. Vidutiniškai imant, gal bus apie
$150 pelno iš akio. .Jeigu
ukininkas užaugina 100 ak
rų tabako, tai jis gauna apie
$15,000 pelno.’ Ir todėl tabako ūkiai tenai esa labai
brangu« ir jų kaina vis daugiau kilanti.
Pavvzdžiui,
drg. Stradomskis už 120 akrų uki mokėjo $12.500. o dabar iam siūlo jau $20.000.
Oras apie Delhi. Ont.,
esąs nesaltas, toks kaip Bos
tone. Abudu svečiai užsira
šė po “Keleivi.”
įdomių dalykų mumb pa
pasakojo ir cirg.
'
Tuinyla iš Seattle miesto.
Pacifiko pakrašty kara? esą?
jaučiamas daug daugiau, ne
gu čia, prie Atlanto. Fabri
kai tenai dirba dieną ir nak
tį. gamindami karo reikme
nis. Visur esanti jaučiama
stoka darbininkų. Nebūtinos
pramonės ir prekybos sakoužsidaro, nes negali gauti
darbo rankų. Darbininkams
tokia padėtis tikra šienapiutė. Jie uždirba po $80 ir iki
$100 per sąvaitė. Bet užtai ir
pragyvenimas brangus. Bu
tą sunku gauti. Žmonė? gy- j
vena traileriuose vežimuo
se, nes atvažiavę iš toliau
negauna kambarių.
Svaiginamus gėlimus Wa-,
shingtono valstijoj pardavi
nėja pati valdžia. Privatiniu
degtinės parduotuvių nėra.
Saliunuose parduodama? tik
alus ir vynas; degtinė juose
uždrausta. Du lietuvių saliu '
nai nesenai buvę uždaryti i
viena diena, nes buvo sugau
ti laužant valdžios patvar
kymu-. Saliunams dabar ii
be to esą prasti laikai Seatt
le mieste, nes alaus stinga.
Daug albus1 paima laivai ar
mijai i užjuri. todėl civi
liams nedaug lieka, o bravo
rai nenori savo Įmonių plės
ti, ne? sunku gauti reikalin
gų Įrengimų, ir prie to da jie ,
žino, kad po karo tie Įrengi
mai bu? nereikalingi. Todėl
alaus dabar stinga. Stinga
jr degtinės valdžios “mono
poliuose.”
Drg. Tuinyla atvažiavo Į
Bostoną spalio 9 d., o išva
žiavo šią savaitę. Kelionė
traukiniu iš Seattle Į Bosto
ną tęsėsi puspenkto? paros.
Geležinkelio bi':<a5 j abu
du galu kainuoja $115, o
miegamas vagonas — “extra.” Be miegamojo esąs
vargingas važiavimas, nes
traukiniai prisigrūdę sau-akimsai. Vagonai su lovomis'
'(•pulmanaij esą liuosesni.
nes jie kainuoja beveik dvi
gubai daugiau

lORie

eb.spen.at,

S. Minkus.

J. L. Pasakomis

Šią sąvaitę buvo pasklidę
gandų, kad kongresmanas
Curley pa-įdarė sau galą.
Tuo tarpų jis dar gyvas.
>

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto ikj 7 vakare.
Seredomia:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BROADWAY,
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SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dien*
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaru
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonwealth 4570.

= i

kno^

Tel. 28624

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis

Gyv. 81182

DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

TELEFONO

vielų

mie.-tas,

tai

centras...

SRITY

-

adai

būna

kur

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp. lnman st. arti Central ak*.
CAMBRIDGE. MASS.

;utš

-

įjungiami

114 Summer Street,

Boston Edison Companj sako
tolimi

lingą

tarp

pasikalbėjimai,

vietą.
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SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
414 W. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Office TeL So Boston 0948

Kes.
87 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W
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Priešas klausosi—palaidos kalbos
kainuoja gyvybę!
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ZIP YOUR LIP
SAVE A SHIP!

hn>taniu, am tana unprti ta

labai

kuomet

kti

«fc&. rajin. onikroli

nepaprastai

Eus

tokia

šalies

kitų

pasikalbėjimų

li.iosuoja kamšatį;.Todėl

eina šitom linijom

yra

pas;,

perpildyti armijai

vielomis, kaip

Nereikalingų

Karo reikalai

ir

reikalingais

industrijai

jus.

kurie

Anglijos

Naujosios

Tokie
W-

Kai

galėtų

kad

Valandos: 9 iU 11
nuo 2 iki 8,
nuo 7 iki 8.
’ Seredom 9 iki 11
ir -usitarug.
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(Ataiso defaktaotaa akis ir tinkamu isiku sagręžinu šviesa. U*K-lamtnuoju ir priskiria akinius.
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L I T HŲ A N LAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI.
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir j to
Įima, rietą•
Sauri orie^nra. kaina oneinam*
S26 BROADWav
SO. BOSTON, MASH
TeL SOUth Boston 4618
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