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MUSOLINĮ TAPO NUVERSTAS
BUVĘS ITALIJOS DIKTATORIUS IR
„ ,?..
VISI JO J11NISTERIAI AREŠTUOTI. Laisvųjų Vokiečių 35,000 Maineriu Pa \ Argentinoj Įsivyrasirašė Sutartį. 1 vo Armijos DikManifestas.
‘Fašizmo gėda jau pasibaigė! Lai gyvuoja taika!’
tatura.
Ragina Vokietiją sukilti ir Per 2 metu Illinojaus kasykTokį obalsį paskelbė Romos radijas.
įsteigti demokratiją.

Urrrra!... Mussolinio jau Pritrenks taip pat Berlyno Maskva praneša, kad Vo
nebėra! Jam liepta rezig- nacius ir Tokijo džingas. kietijos pabėgėliai ir karo
nuoti, ir jis rezignavo. Ki- Mussolinis iškėlė fašizmą belaisviai Rusijoj1 susivieni
taip pasakius, jis buvo iš- kaip tautos “atgimimą.” De- jo ir įsteigė “Laisvos Vokie
s piltas iš valdžios. Jo vieton mokratiją ir taiką jis vadin- tijos Komitetą,” kuris perei
karalius paskyrė generolą davo tautos “supuvimu.'’ tą sąvaitę išleido “manifes
Badoglio, kuri Mussolinis Tik fašizmas ir karas įdie-‘ tą,” ragindamas Vokietijos
buvo pašalinęs iš generali- gia tautai naujų jėgų. lr to- armiją ir žmones sukilti ir
nio štabo.
dėl jis pridurdavo: “Geriau sustabdyti karą “kol da ne
“New York Times” korės- vieną dieną gyventi Hutu, pervėlu.” Komitetas ragina
pondentas Brigham praneša negu šimtą dienų būti avi- panaikinti visus Hitlerio įiš Berno, kad Italijos armija nu.” Bet likimas lėmė Mus- statymug ir Įsteigti Vokieti
areštavu-i Mussolini ir visus soliniui kitaip. Jis pakilo, joj'dėmokratinę santvarką,
jo ministerius, kurie dabar kaip liūtas, o susmuko kaip Manifestą esą pasirašę 33
esą išvežti iš Romos ir uždą- avinas. Mes manom, kad vokiečiai, kuri e esą įsitikinę,
$yti kariuomenės daboklėj, dabar žlugs ir jo sukurta fa- kad Vokietijos karas jau
' Bet to neužteks. Jeigu pa- šis.l« partija Italijoj. Jau pe- pralaimėtas,
tys italai to bestijos nepa- ^įtą
dieni Romos raKadangi manifestas
kais; tai jie turės atiduoti jį dlįas . Paskelbė: "Fašizmo kalama demokr
demokratiniu tautu teismui. 8eda jau pasibaigė! Lai gy- tvarkos, spaudos ir žodžio
Mussoliflis yra didžiausis >'u°Ja
- Lai gyvuoja laisves, lygių politinių teisių
šio karo kriminalistas. Jisai karalius. Ir įadijo valan- visiems, o taip pat ir teisės
I*^'i',uoiė Ftioniia" dai pasibaigus pasigirdo į turėti privatinę nuosavybę,
netikėtai k
PbŽ
himnas. Pirma radi-1 tai neįšrodo kad jis butu
Albaniją
_
irv nrnriAoirvioi hmrrdovAoi komunistų
L'Amnmctn riurhae
Lrr'.darbas, noc
nes ko
jisai smeigė peiliu Į nugarą
"GtoS
munistai šitokiems daly
demokratinei
Prancūzuos
kams
yra priešingi. Maniza.
”
Dabar
fašistų
himno
respublikai, kuomet ji kito
įfestas reikalauja grąžinti,

lose nebusią streiko.
Anądien Amerikos spauIllinojaus minkštųjų ang- doje pasirodė žinia, kad
lių kasyklos, kuriose dirba naujoji Argentinos valdžia
apie 35.000 maineriu, perei- ruošiasi vykinti fašistines
tą sąvaitę pasirąjšė sutarti, reformas. Po to valdžios atkuri užtikrina Biai neriams i stovas pareiškė Amerikos
apie $3.00 algos į dieną dau- spaudos atstovams, kad naugiau.
Sutartis^: padaryta joji Argentinos valdžia nedviem metam ir maineriai turinti, neų fašistinių, nęi kipasižada pei- tą laikotarpį tokių totalitarinių palinkinestreikuoti. Ir jie dirbs 8 mų. Tačiau yra faktas, kad
valandas į dieną, vietoj 7, demokratinės, dvasios laikkaip buvo iki ahi. Bet šitą raščiai Argentinoje yra bausutartį turi da užtvirtinti džiami <už fašistų įžeidimą,
Karo Darbų Taryba. Bet ne- bet fašistų organams’ nėmanoma, kad Karo Darbų draudžiama atakuoti demoTaryba tą sutartį užtvirtins, kiatines idėjas ir veikėjus,

ng varių, iai yra, uz mainerių važinėjimasi po žeme.
Kitos kasyklos, nenori tokios mokesties mokėti ir reikalauja. kad Karo Darbų
Taryba priverstų maineriu
uniją pasirašyti su jomis tokią pat. sutartį, kaip Illinojuje, tik be tos “nuo vartų
lig vartų” mokesties, kuri

Amerikos Armijos Sicilijoj
Paėmė 110,000 Fašistų
kaip į sūrmaišį. Tenai jiems
bus galas. Aliantu orlaiviai
nuolatos bombarduoja juos
Tiktai vieni naciai laikosi iš oro, o laivai nuo jūrių.
įsitvirtinę Aetnos ugAmerikos armija paėrfiė
niakalny.
Marsalos uostą žaibo grei
Ašies armijoms Sicilijoj tumu. Buvę tenai 50,000 ita
gręsia visiškas sunaikini lų kareivių pasidavė su vi
mas, jeigu jos tuojau nepasi- sais ginklais ir sandėliais. ,
duos. Italai ir nesipriešina,
Vokiečiai siunčia savišJie pasiduoda amerikie- kiems sustiprinimų orlai
čiams tūkstančiais.
viais. Bet tas reiškia tikrą
Iki liepos 24 dienos Jting- savžudystę nes aliantai kontinių Valstijų ir> Kanados' troliuoia o’ra Ir ši oanedėli
aimijos turėjo paėmusiusįviršum Sicilijos buvo numu
PRIEŠO ATSPARUMAS
VISAI IŠTYŽO.

nesą is cnes sosunes oanua- Runų buvo ZUU sunkiųjų Ka- tuvus.

Daugumas numuštų
go. kad Argentinoj dabar nuolių.
į ašies orlaivių buvo dideli
įsivyravo griežta armijos
Tiktai Catanijos apylin- oro tranšporai, kurie gabeno
diktatūra. “Generolai ir ad--kėj kovos eina sunkiai, nes kareivius
mirolai, pulkininkai ir laivų vokiečiai tenai turi sutraukę Manoma kad už sąvaites,
kapitonai diktuoja visur? artileriją į Aetnos ugniakal- už kitoš, jeigu Italija da neKariškiai užėmė ne tiktai nį, kuris yra pilnas gilių bus pasidavus, Sicilija bus
politinę sritį, bet kišasi į griovių ir plyšių, ir iš tų visa užimta ir tada prasidės
žmonių biznį ir į švietimo slėptuvių smarkiai bom bar- invazija načion Italijon,
reikalus. Jie kontroliuoja lo- duoja Aštuntąją Britų
jau
nebuvo.
.
bandito SuRiliViiita
bUVO
:
terrjas,
mėsos ir grudų tary-" friiją, kuri Juos tenai aTa-1
FAŠISTAI MUparpuola? žemėn. Didesnio ~ Nors karalius žada “lai-; privatinę nuosavybę vibas. geležies ir gumos racio- kuoja.
ŽUDĖ 40 GRAIKŲ. .
kriminalisto už jį nėra. Ir už kytis” ir gen. Badoglio sako,‘siems, iš kūnų ji buvo atimAMERIKA
DAVĖ
GRAIjnavimą,
radijo
skelbimus
—
Bet
vokiečių
pozicija
SiKreta
yra Graikijos sala,
savo piktadarystes jis turi kad “karas eina toliau.” ta, bet atimti visokią nuosaKI JOS PAŠALPAI
viską. Parlamentas paleis- cilijoj yra tokia pat, kokia kurią dabar turi užėmę vo*
Londone tačiau nemanoma, vybę iš tų. kurie pradėjo sibūt tinkamai nubaustas.
$10,000,000.
tas. Nauji parlamento rinki- buvo Tunisijoj. Aliantai kiečiai su italais. Kadangi
kad Italija galės ilgai laiky- tą karą.
Ką Italija darys dabar? tis. Alijantai jau baigia užGraikijai šelpti draugija mai’ kurie turėjo įvykti šių jUOs supa iš visų pusių iri vietos graikai simpatizuoja
Paskirdamas generolą Ba- jmtj Siciiįją. Viršum Italijos Nauji Centai Išrodo New Yorke paskelbė atskai- metųj-ugsėjo 5 d., atšaukti, spaudžia į siaurą kampą, alijantams ir dažnai jiems
tą. kuri parodo, kad Ameri- Iki .?iPl spauda reikalavo
dogho
(ištark: Badoljo) jau
-jau ūžia
aliiantu «z •_ n *2_ •
---- padeda, fašistai anądien
uzia milžiniški alijantų
nauJ?. _PremJeru> krabus bombanešiai. Jos miestai Kaip Dešimtukai. : kos visuomenė sudėjo Grai-| ?r«z?n1t' ,krastul konsulu- Amerikoje Yra
nužudė tenai 40 graikų.
pareiškė per radiją, kad bombarduojami ir dega. Finansų ministeris gauna
GŠ nkeaaipP,vtstyUaaparant^1Okariš,k7ą
Daug Fašistų^ DANA. AR^NACIUS
Italija turi laikytis ‘ pnes Gyventojai bėga ne šimtais,
* daug skundų.
Tai musų vidujiniai priešai,
IŠ VIDAUS.
tuos, kūne sužeidė šventą beį tūkstančiais. Jiems rei- Šiomis dienomis Ameri-isakomai
Amerikos žmo- rankose.
sako
Wallace.
i
Danijos
nacių partija paKuo'" pa£k?:m“
k°JC T° ^isti nauji een- nėms dėkingi. Iš visų per šį
BERLYNAS
MELUOJA
Pereitą nedėldienį Dėt- skelbė nebepriimsianti dauęinalliauAš to išeitų. kad Lreliis tun S klek
y£ X didu™ ikarą pavergtų šalių Graikija
APIE
MUSSOLINI.
roito
darbininkų organizaci- £iau naujų narių, nes “žrrto! nukentėjo daugiausia. Ir
Italijos vežimas nsis tuo pa- vo nroto iis turėtu «unrasti P •
; 4.°a-i • ° dabar 3,000.000 jos gyven Berlyno radias paskelbė jų suruoštam mitinge kalbė- n®s rašosi tik tam, kad galėčiu keliu tik vežikas nakeis i 75
+ r suprasti. kalp dešimtukai, todėl juos
S
Ppt’
kad tęstl
tobau
be‘ sunku atskirti nuo sidabri- tojų gyvena iš tų maisto por žinią apie Mussolinio nuver- j0 vice-prezidentas Wallace, Jų kelti suirutę musų tarpe,”
ta*. Bet VVashingtone jau- proty5tė. Jeigu jis tęs jį to-nįų dešimtukų, vpač šiais cijų, kurių pristato Ameri timą, bet teisybės nepasakė, kad šioje šalyje yra daug sako pranešimas.
Anot Berlyno. Mussolinis fašistų, kurie stengiasi suSaA™
hau lr paskui
turėS laikai?, kuomet vakarais ži- ka.
“
jau kelias sąvaites sirgęs. į naikinti viską, ką prezidenEXTRA!
tai ir Jam Pačiam būriai būna aptemdinti. Ižjos zmgsnis prie taikos. Bet bus galas. Italijoj veikiausia do sekretorius Morgenthau JAPONIJOJ SUSEKTA todėl nutaręs pasitraukti iš tas Rooseveltas per 10 metu
"ii“ V»o
kiltų^revoliucija \ nona."
tą
yra sukūręs.
VĖLIAUSIOS ŽINIOS
ŠNIPŲ ORGANIZACIJA. savo pareigų.”
r.,
norėta
Tai >Ta melas- Mussolinis; Tų kenkėjų yra ne viena
ITALIJOS,
pSdutd^anS Jbe7o-.C Ja bUtU pana,klntaP^. Vieni jam pataria
vaite^kei'iė kld Janonį- ne£alėJ0
“kelias sąvaites g,upė, sako Wallace, ir kai
Leidžiant šį “Keleivį’’
kių sąlygų, taip kaip Roose- į AMERIKOJ LAVINASI pakeisti naujų centų spalvą, ios LSinėi ^anti *iXkta ?lrgtl ” nes VoS tlk kelios kurios jų gana stiprios ir,spaudon, vėliausios žinios
kiti siūlo daryti juos kitokio s^thSį vJal<vbės šnh^ o- dien°S atgaI J1S buV° Vokle'i Įtakingos. Vieni tuos gaiva- apie Italiją buvo tokios:
veltas ir Churchillas yra nu
FRANCUZU LAKŪNAI. didumo negu dešimtukai, o svetimos valstybes šnipų
šnipų or tijoj Kaip Amerikos oriai-.lūs vadina “izoliacininkais,”
’
statę.
Minios
žmonių spiečiasi
da
kiti
mano
kad
juos
rei

ganizacija,
kuri
turėjusi
pasi-;
Karo
pradžioje
FrancuziAr Italija dabar
viai bombardavo Romą, tai kiti—“reakcininkais.” o da gatvėse ir šaukia: “Baigti
trauks iš karo, ar mėgins ka- Ja turėjo neblogą aviaciją kėtų daryti
-i i •su skylėmis,
. K . taip
r daug pinigų ir siuntinėjusi Mussolini- turėjo konferen kiti—stačiai “Amerikos, fa karą tuojau!” “Lai gyvuoja
liauti toliau, tuo tarpu da!ir geral įlavintą lakūnų kad reikalui esant butų gah- pranešimus slaptomis radijo ciją su Hitleriu. Sakoma, šistais.” Bet nežiūrint kokiu taika.”
neaišku. Bet vienas dalykas korpusą. Užėmę Francuziją. ma prisiūti vietoj guziko. ~ bangomis.
kad toj konferencijoj Mus- vardu juo? vadinsime, visi
Gen. Badoglio, kuris užvra Mussolinio valdžios žiu- naciaI francuzu aviaciją nu- . Mr. Morgenthau praneša
solinis reikalavęs daugiau jje pnesmgi prezidentui ėmė Mussolinio vietą, ap
įimas tai didelis moralis ^klavo ir paleido. Dabar viešai kad jis neketina nau- AMERIKOS BOMBANE- karo pagalbois, bet Hitleris Rooseveltui, kuris padarė skelbė Italijoj karo stovį,
ŠIAI SUARDĖ HAM atsakęs: “Mes daugiau jėgų tiek daug gero darbinin- nes jis bijosi, kad liberalai
laimėjimas alijantams, nes p; a^sU iš naujo laisvoj Uų centų kei^i. Ekspertai jį
BURGĄ.
tai pritrenks visus fašistus, i Amerikos žemėj. Kaip pra- užtikrinę kad su laiku plie
neturim; ginkitės patys.
kams. Kai aš buvau andai nesukeltų revoliucijos. Bet
--------------------------_» neša W ashingtonas. šimtai ainiai centai pajuos ir juos
Pereitą nedėldienį keli
Kaip Mussolinis sugryžo Pietų Amerikoje, sako p. nežiūrint karo stovio. Ro*
i/'
'francuzu, kurie kovojo šiau- nesunku busią atskirti nuo šimtai Amerikos bombane- iš tos konferencijos ir paša- Wallace, tai žemiausis bau moj. Neapoly, Milane, Bo
Kas Yra Generolas j rėš Afrikoj prieš ašį, hdabar
^/dešimtuku.
dešimtukų.
siu paleido 2.30' i tonų bom- kė, kad Italija pagalbos ne- džiauninkas tenai kalba lonėj, Turine. Genujoj ir ki
atvyksta Amerikon ir moki-i
--------------Kadoglio?
bų į Hamburgą, kur yra sta- gauna. Italijos generalinis apie Rooseveltą kaip apie tuose Italijos didmiesčiuose
tomo? \ okietijos submaii- štabas nutaręs, kad geriau- pavergtųjų išlaisvintoją,
vyksta didžiausios demon
Gen. Badoglio yra buvęs naši skraidyt. Išmokę, jie TIJA UŽ 4-TĄ ROOSE
lėks
bombarduoti
savo
tėvy

stracijos.
žmones džiaugia
nos.
Tuo
pačiu
laiku
buvo
gia
daryti
atskirą
taiką,
kol
Tas
tiesa.
Da
nei
vienas
Italijos generalinio štabo
VELTO TERMINĄ.
nės
priešus.
bombarduojama
\\ ame- Italija da visai nesugriauta. Amerikos prezidentas nėra si. kad fašizmo diktatūra su
viršininkas. Jisai užkariavo
Amerikos Darbo Partija munde, Wustrovv ir Kielio Mussoliniui gi buvę pasaky- padaręs darbininkams tiek smuko ir reikalauja taikos.
Etiopiją, bet nusiųstas Grairemsianti Rooseselto kandi laivų dirbtuvės. Iš Hambur- ta: “O tamsta tuojau rezig- gero, kiek Franklin D. Roo
Šveicarijoj manoma, kad
kijon gavo į kailį. Už tai SENATORIAI LEKIA
FRONTŲ
APŽIŪRĖTI.
daturą
4-tam
prezidento
go
liko
tik
g;
u
“
riai.
Italija gali pasiduoti dar šią
nuok.”
seveltas.
1940 metais Mussolinis pa
Taigi ne dėl •‘ligos” Mussąvaitę.
____
________________
šalino__jį„iš
generalinio štabo Kongreso atostogoms atė- terminui, jeigu tik jis norės
SUOMIAI NUTRAUKIA
Churchill pasakė Parla
solini.s isleke is valdžios.
ir nuo to laiko Badoglio bu- jus, penki senatoriai išlėkė kandidatuoti. Taip praneša MOTERYS NORI BOM
RYŠIUS
SU
NACIAIS.
BARDUO1
JAPONIJĄ
mente
taip:
Italija turi
vo tik atsargoje. Vėlesniais orlaiviai-; “oficialiai” apžiu- Dean Alfange ii Alex Rose,
‘
Darbo Partijos
Žinios saku, kart Suomi pasiduoti tuojau, jeigu ji no
Moterų Kimbu Sąjunga PER SĄVAITĘ NUMUŠĖ
laikais buvo kalbama, kad Į-rėti Amerikos kareivių ir Amerikos
175
TASISTU
ORLAI

jos
Bataljona." kuris būvi ri išsigelbėti Kitaip, ji bus
aprūpinti,
lyderiai.
Badoglio yra anti-fašistas kaip jie viskuo
pradėjo rinkti pinigus vitVIAIS.
susidaręs prie vokiečių ar suardyta ir sudeginta nuo
ir daug kas tikėjosi jį užim Jie skris Anglijon, Afrikon,
,nui vienam tikslui, kart pa
riant Mussolinio vietą, kuo- į Vidurinius Rytus, į Indiją, GEN. GIRAUD SUGRY įstatyti 50 bombanešių, iš ko Alijantų buveine Afnko mijos, jau išsiskirstė ir jc!vieno galo iki kito.
ŽO AFRIKON.
met Italijai teks daryti tai Kiniia ir į Pacifiko salas.
rių butų subuinbai duota Ja je praneša, kad pirmutinę nariai dabar gali pereiti i Į Iš Berno pranešama, kad
ką. Tačiau Badoglio irgi yra Valdžios pinigais apmokė- Francuzu gen. Hanri Gi ponija. Kiekvienas didelis invazijos savaitę Sicilijoj Suomijos armiją. Londont į Hitlerio gestapininkai jau
buvęs fašistas. Gali būt, kad ta kelionė ir prie to dar tietraud, kuris šiomis dienomis bombaneši> kamuoja apie aliantai numušė žemen 175 iš to daroma išvada, kad bėga is lt iii io?.
Mu-solinio įžeistas jis pasi “oficialus inspektoriai” gaus lankėsi Jungtinėse Valstijo $300,000, be. moterys tikisi fašistų orlaivius ir numetė Suomija nori atsipalaidoti Itaiij s darbininkai Vo
jai e fašistų priešas, tačiau riebų atlyginimą. Politikie se. Kanadoje ir Anglijoje, surinkti pakankamą sumą, larti 8.000,000 svaru bombų nuo vokiečių, tačiau savo kietiją’ pradėjo kelti riau
vargiai jis gali būt demokia- riai moka naudotis progo iau sugryžo Šiaurės Afri nes jų sąiungai priklauso į strateginius punktus toj apsigynimo karą pnes bol- šes ir reikalauja, kad grą
žintu mos nam<>
jcaloj
jševikns tęs toliau
tijos čampijonas
į 15.ui>0 kliuhu
mis.
kon

Safcte Pcalapb

SO.

-
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BOSTON.

jo~» Darbo Partija savo atsa
kymu Lenkijos darbinin
kams nori pabrėžti tris daik
tus, būtent:
1. Ji žino, koki baisų jus
kenčiat vargą ir priespaudą.
2. Ji nuoširdžiai gerbia tą
drąsą ir karžygiškumą, ko
kių jus parodot ne vien tik
tai kentėdami persekiojimą,
bet ir nuolatos kasdami duo
bę tai galybei, kuri stengiasi
jus sutriuškinti.
į 3. Ji niekados neužmirš
tos pareigos, kad Lenkijai
ir jos liaudžiai kuo greičiau
sia butų užtikrinta laisvė.

Mussolinio Saule Leidžiasi Greitai

AMERIKOS LIETUVIU
SUVAŽIAVIMAS '
NEBETOLI.

žinkelio tikietais, ypač kurie
nori gauti vietą Fullmane.”

“Keleivio” redakcija ir
Ligi Amerikos Lietuvių nuo savę? ragina kiekvieną
Suvažiavimo beliko jau tik kliubą. kiekvieną draugiją
mėnuo laiko. Tai yra labai ir kiekvieną kuopą, kuri tik
trumpas laikas ir organiza- pritaria nepriklausomos decijos turėtų pasirūpinti, kad mokratinės Lietuvos respubsekančiuose
jų susirinki- likos atstatymui, rinkti savo
muose butų išrinkti delega- atstovus ir siųsti juos Ameritai i suvažiavimą. Šios są- kos Lietuvių Suvažiaviman.
vaite? “Keleivy,” kitoj vie- Draugijos, kuopos ir kliutoj, telpa specialus organi- bai renka po 1 delegatą. Jei
zacijoms kvietimas rinkti draugija, kuopa ar kliubas
savo atstovus. Tas kvieti- turi daugiau kaip 100 narių,
mas turėtų but perskaitytas tai gali rinkti 2 delegatu—
visuo-e draugijų, kliubų ir po vieną delegatą nuo pen
kuopų susirinkimuose — ne kiasdešimties narių.
tiktai perskaitytas, bet ir- de
legatai turėtų but išrinkti.
AMERIKOS SPAUDA
REIKALAUJA
LIETU
Amerikos Lietuvių Suva
VAI
LAISVĖS.
žiavimą šaukia Amerikos
Lietuvių Taryba, kuri kitą “Chicago Daily Tribūne,”
syk lankėsi pas Prezidentą stambiausis Chicagos dienRooseveltą ir įteikė jam sa- rastis, 22 liepos laidoje ii
vo pareiškimą.
-pausdino apie Lietuvą laSuvažiavimas ivvks Pittsrimtą ir teisingą rėdakburghe, William Penn Ho- cijos straipsni. Jis pavadmtelio svetainėje, šių metu tas “Lithuania Should Be
rugsėjo 2 ir 3 dd. Nors Ta- Fre€” ir skamba taip:
ryba ši suvažiavimą vadina
"Lithuania is one of the
konferencija, bet mums ge- Baltic countries which is a
nau patinka suvažiavimo political laboratory. if not a
vardas, todėl mes čia šitą battleground. in this war. On
vardą ir vartojame.
-June 15, 1940. the sovietą invaded
Lithuania. They remade
Savo pranešime Amerikos
the
country
into ‘Soviet Lith
Lietuvių Taryba sako:

TĖVO PĖDOMIS

“TRIMITAS” BOLŠEVI
KŲ RANKOJE.

“Trimitas” buvo Lietuvos
šaulių Sąj u n g o s orga
nas. pašvęstas Lietuvos gy
nimo reikalams. Anądien
i
mes pei žiūrėjom jo 1940
šis vaizdelis parodo Sicilijos salą, kurią aliantai baigia užimti. Apatinė ios pusė. kaip pa
metų liepos 11 d. laidą, išė
rodo Amerikos ir Anglijos vėliavos, jau mūsiškiu rankose. Ištikrujų mūsiškių yra užim
jusią
jau bolševikams oku
ta daugiau. Amerikiečiai jau perėjo skersai per visą salą ir paėmė Palermą, Salos Sosti
pavus
Lietuvą. Laikraštis
nę. Paėmė taipgi Sciaccą. Maršalą ir Tra.oani. Dabar mūsiškių kelias eina Į dešinę, i pačią
išrodo ta? pats: vardas, for
Italiją. Mussolinio saulė greitai leidžiasi žemyn, fašizmo dienos baigiasi...
matas, popiera. šriftas—vis- David Rickenbacker. 18 metų
“Lietuviai nori žinoti, ką DURNIAI NORI WASH
‘skymavę,’ kaip pasiekti, kad kas
Kas kaip
Kaip buvo!
buvo I įdėta
Įdėtas net jaunuolis, pagarsėjusio lakūno
jiems duos alijantų pergalė.
Lietuvos
ir
kitų
Baltijos
res,
buvusios
Šaulių
Sąjungos sunus, šiomis dienomis Įsirašė
INGTONĄ MOKINTI.
Rusija tikisi prie taikos stalo
publikų Įstaigos šioje šalyje ženklas, vytis ir skydas su karo laivyno aviacijom Jo te
gauti Lietuvą ir kitas Pabalčio Maskvos diktatoriaus kan- būtų likviduotos arba perduo-,dviem kryžmėnim. Bet turi- vas. pulk. E. Rickenbacker. bū
tička, kur; yra spausdinama tos jiems. Kelis kartus jie mė-;ny? jau svetimas. Apie sau- vo labai pagarsėjęs savo oro žyvalstybes.
“Lietuva turėjo metus ko Chicagoje ir vadinasi “Vil gino per teismą pagrobti Lie- liūs nei žodžio. Apie Lietu- giais per pereitąjį karą.
munistų režimo ir du metu na nis.” išspausdino rezoliuci tuvos ir Latvijos turtą (pre- vos gynimą nei žodžio. Už- ——■----------------- -----------k ------cių režimo ir. taikai atėjus, ją. kuri buvusi priimta ko kybos laivus). Bet nei Umans-'tai 677-tame puslapy yra į- ARGENTINOS POLITIKA
nenorės nei vieno jų. Karui munistiškojo LDS kuopos kis. nei Litvinovas nerado. dėtas niekeno nerinkto “pre-'
NEAIŠKI.
pasibaigus. Lietuva turėtų tu Detroite ir nusiųsta Wash- \Vashingtcne paramos Šitoms 1 zidento’ Paleckio skelbiNelabai senai Argentinoj
Imas, kad bus renkamas korėti tokią pat apsisprendimo ingtonan, kad “pamokinti” savo pastangoms.
Departamentą,
“Kuomet Molotovas pernai i munistų “liaudies seimas, »♦ Įvyko valdžios perversmas.
teisę, kokia bus pripažinta ir Valstybės
kitoms
nukentėjusioms ša kaip neikia laikytis kompar buvo beveik perkalbėjęs Britą-į Skelbime
mirga žodžiai: Piima Argentinos vyriausy
uania’ almost over night. Red lims. Jeigu Jungtinės Valsti tijos linijos.
nijos valdžią (ypač tą vegeta-'”Lai gyvuoja broliška drau- bė flirtavo su ašies bloku,
todėl po
daug
“Konferenciia turi buti dide troops held the streets. Mos jos ir Didžioji Britanija karą
Pasiklausykit, kaip šitie rijoną Cripps'ą)
. . perversmo
, .
pripažinti gystė ir tvirta sąjunga su dilė ir įspūdinga, kad ji duotų covv agents conducted sham laimėjus negalės to užtikrinti, proletarsko sojuzo poteriai Baltijos valstybes sovietams, džiaja nenugalimaja Sovie- Kas riejosi, kad Arg-entina
gerų vaisių. Amerikos Lietu elections. The deputies of the tai visos kalbos apie ‘laisves’ skamba:
stos demokratinių valstybių
tai įsikišo prezidentas Roose tu Respublika!”
vių Taryba ir jos Įgaliotas Lithuanian People’s diet ‘votpusėj.
Bet. anot Draugo,
pavirs Į žiaurų pasityčiojimą.’’
“Pastaruoju laiku į Jungti veltas — ir tas posmas iš briToliau per visus puslapius Argentina “tebesėdi ant
Rengimo komitetas, iš savo ed' to join the soviet union.
nes Valstijas vienas po kitam tų-rusų sutarties turėjo būti! mirga Rusijo? bolševikų ir tvoros,” ir kurion pusėn ji
pusės, deda visas pastangas,
Pasakyta labai teisingai atvyko
A vear later Russia and
tūli lietuviai iš Euro išbtrauktas. O ar kas nors vietovių atvaizdai. Pavyz- nušoks, tuo tarpu da neaiškad butų paruoštas gražus ir Germany went to war. Lithua- if komentarai čia nerei kapos, daugumoj buvę Hitlerio kongrese arba spaudoje prezi džiui. 680- tame puslapy i- ku.
konstruktyvus darbų progra nians seized the occasion to bngi.
Vokietijoj ir sėja demoraliza dentą už tai barė? Ne. Rimtes
bolševikių
Optimistai vis dar tvirtimas.
proclaim the restoration of
Reikia tačiau pastebėti, ciją tarp Lietuvos išeivijos nio! i Amerikos spauda jį net dėta Rusijos
“Amerikos lietuvių organi Lithuanian independence and ^ad blž Lietuvos nepriklaugrupė, “Pareigingos SSSR na. kad Argentinos naujoji
šioj šaly; ardo musų vienybę pagyrė, sakydama, kad tąja moterys’; 681-mame pusią- vyriausybė vis tik nutraukzacijų. kolonijų ir laikraščių throu- off communism. Their
piadėjo , kalbėti ir
savo intervencija prez. Roose
py — “Lenino mauzolėjus gianti ryšius su Vokietija ir
atstovai susirinks Pittsburghe coup was short lived. The Ger- Kiti AmeriKOS įaiiCrasCiai. dėjimui pastangų karo laimė- •
I veltas išgelbėjo demokflatijų
pareikšti musų vieningą pasi man? took over where the so- Labai^ palankų straipsnį daMaskvojeir “SSSR ukinin- Italija. ŠĮ reikalą ji delsian“Pradžią toms tamsioms garbę T
kas.
” apžėlęs rusas; 682- ti. nes norinti daugiau pararyžimą remti karą iki visiškos viets left off. Lithuania be“New York Times. dlJungtinių Tautų pergalės—ir came part of a Nazi administ- džiausis dienraštis visame misijoms padarė Antanas Sme
rame
puslapy vėl du dideli mcs išsiderėti iš Lend-Lease,
Argi ne juokingai tuomet
kartu aptarti budus padėti rative unit called Ostland. The pasauly. Me? turime iškarpų tona, buvęs Lietuvos diktato išrodo, kuomet Roosevelto vaizdai is Maskvos. Mask- Kai nesiskubinama su nuLietuvai atgauti nepriklauso name of Lithuania was era sėd SU didelėmis simpatijomis rius. Jie dabar sukurė tokias administraciją nori apgauti vos žemės ūkio parodos nuo- traukimu ryšių
su ašim,
organizacijas kaip ‘Amerikos
mybę.
trauka
užima
net
du_
“
Tri--Jungtinės
Valstijos
nesiskuiš detroitiškės Lfrom Nazi maps. Lithuania Lietuvai
iš
Baltimorės Lietnvių Taryba’ ir ‘Lietuvių
1
“Galimas daiktas, kad iki got some of the šame brutal “News-Poet,
mito
’
puslapiu:
687-tame
bina
ir
fondus
iš
Lendiš Albany Tautinė Taryba’. Tų žmonių DS kuopos?
karo pabaigos mes jau dau treatment the Nazis gavę Po- “Times-L nion
puslapy sudėti Sovietų ka- Lease Argentinai skirti. Pirir iŠ kitų dominuojanti lietuvių laikraš
giau nebegalėsim suvažiuoti ir land. Belgium and Holland.
riuomenės uniformom viso- miausiai ‘ Argentina turi
Amerikos dienraščių.
čiai Jungtinėse
Valstijose.' ANGLIJOS DARBININ • kie ženklai.
bendrai apsvarstyti brangius
parodyti savo gera valią.
"Lithuanians wonder what
Pereitą sąvaitę Hearsto
‘Naujienos.’į KAI APIE LENKIJOS
mums kiekvienam reikalus, an allied victory holds for visi laikraščiai išspausdino kaip Chicagos
Visame šitame “Trimito” Kol ji sėdės ant tvoros, tol
DARBININKUS.
skleidžia hitlerinę propagandą
nes. karui progresuojant, di them. Russia expects to get pirmutiniuose
numery apie Lietuvą nieko, jungtinėse tautose ji neturės
puslapiuose
dėja transporto sunkumai ir Lithuania. along with other straipsni su paties Heai*sto ir
pasitikėjimo.
. ,
Tūlas laikas atgal Lenki- o apie Rusiją viskas.
Tie patys žmones dabar č,a jos ?o<;ialiaų organizacija,
kitokios neišvengiamos kliū Baltic counties. at the peace parašu už laisvą Lietuvą.
Dabar jau visi mato. kad
Vadinasi, jau iš pat pir
tys. Taigi šitą progą privalo table.
kaią
laimės demokratinės
“Naujienos” sako:
A. Smetoną, kalba neva vlsų Į Anglijos Darbo Partiją at” mos dieno? bolševikai sten valstybės. Jeigu Argentina
me išnaudoti ko pilniausiai.’’
“Lithuania has had a year
“Hearst'o spauda ir Chica Lietuvos žmonių vardu ir me- ..Įsukimą: “Neužsigaukit— gėsi užmušti Lietuvoje lie
nebus prie jų prisidėjusi, po
tuvybės dvasią.
Toliau ALT duoda drau of Communist rule and t^o gos ‘Tribūne’ eina prieš Roo gina įtikinti įtakingus Ameri
kaio ji gailėsis.
.Mes
Šaukiame
Į
Jus.
’
’
Darbo
gijoms ir jų delegatams ši vears of Nazi rule and. when seveltą. Tačiau mažųjų tautų kos piliečius, ypatingai esan
peace comes. the Lithuanians laisvės klausime ir jos stoja čius valdžioj, jogei Lietuvą po Partijos vardu lenkams at KIEK PATOBULĖJO MU
tokių paaiškinimų:
sakymą davė Clement R. SŲ KALBA PER 40 METŲ
DEMOKRATIJA.
want neither. Lithuania should
“Delegatu rinkimo taisyklės have the šame right of s^elf- už Atlanto Ząrterio principus. karo ir vėl reiktų atiduoti An- Attlee. Lietuviams verta ži
Kas yra demokratija?
"Tai'kas 'dabar Amerikoje •tanui Smetonai...”
jau buvo plačiai paskelbtos ir determination that is awarded
Šiandien mes peržiurėjom
noti.
kaip
galinga
Anglijos
Demokratija
yra žmogaus
parems sovietų pretenzijas Į
čia jų nebekartosime. Bet pra
kai
kuriuos
1905
metų
“
Ko

Šitie
plepalai
parodo,
kiek'darbininkų
organizacija
žiuthe other victim nations when Baltijos tautu žemes? Tik..asmens teisėmis vaisMJės
« « .
* ,
r . . T
- , ,. . ,
šome draugijų valdybas: kai
pirma
„umer.us. Visų
v
,j ap,.žžima?.
the war is over. Failu re of the Browderis ir Bimba, Andrulis tamsų? yra tie vyrukai, kūne n J Lenkija? darbininkus, vos” numerius.
tik delegatas bus išrinktas,
sminga
akysna
kalbos
skirK
Vyriausis
demokratijos
United States and Gneat Bri ir Vabalas.”
vadina save komunistais. todėl paduosime čia nors
tuojau parašyti jam mandatą tain to secure this. along with
tumas.
Štai.
pavyzdžnn
vie„„įį
.
wa
.
ne žmoį,s
Jiems rodosi, jog Wa?hing- Įdomesnes Attlee atsakymo
ir vieną mandato kopiją neati
no straipsnio antrašte: Re?- valstybei, bet valstybė zmoMes esam Įsitikinę, kad tonas nieko nežino apie Lie- vietas. Jis rašo:
the victofy, will tam all the
dėliojant pasiųsti ALT centro high sounding t alk about demokratinės valstybės ne- tuvą. nėra girdėjęs apie Akaluose musų Partijos Sei- gui. ”
“Skaitydamas Lenkijos dar
sekretoriui (1739 So. Halsted •freedoms’into a cruel ioke.” teis
Maskva? diktatoriui merikos Lietuvių Tarybą, ir bininkų klasės Požemio atsi mo.” Sakiny? pradėtas iš Demokratijos aktai buvo
st., Chicago. III.).
T_c
Lietuvą ® naujo pavergti, perskaitęs ju durną rezoliu- šaukimą. aš jaučiau didelės antro galo. Tai slavizmo Įta surašyti Anglijos. Francuzi
Tas pats lietuvių kalboje: Juk prezi<ientas Roosevel- įjją patikę? jai.
“Prašome taip pat neužmir
ka. Šiandien mes taip jau
jums pagarbos ir gilios užuo rašom. Mes sakom Partijos jos ir Amerikos lai-vės kovu
šti ir finansinės paramos A“Lietuva yra viena Pabalčio tas ne juokais pasakė Ame.... .. .
, .
laukuose.
merikos
Lietuviu*
Tarvbos
Nežino tie ignorantai, kad jautos.
Seimo Reikalais.”
V I valstybių, kurios šiame kare riko< Lietuvių Tarybai: LieDemokratijai
priešingos
“Anglijos liaudžiai jūsų žo
darbui dėl Lietuvos išvadavi sudaro politine laboratorija, tuva nėra žlugus’ ii tik lai- Pr^e ^astybės DepartamenToliau:
“
Mintįs
seno
pro<40
v
al?tybės
šiandien
yra Vojei „e koy0 lauka. .949 met, k“nai neteko '^vo laiUfe to ^hingtone yra specia- džiai yra Įkvėpimas, kuris ra
mo.
c
letarijaus.” vietoj
“
Seno
kietija.
Sovietų
Rusija,
Ita
gina da daugiau Įtempti musų proletaro mintys.”
“Pirmą konferencijos dieną birželio 15 d. Lietuvon įsiver- tajp Raįp jos neteko Lenki- lus biuras kiekvienai valsty- gi
lija, ir kito- totalitarinės ša
jėgas, kad priešas butų nuga
—rugsėjo 2—vakare, bus ban žė sovietai. Beveik per vieną ja. Belgija, Olandija ir ki- Jybeį- U a tok? biuras ir Lie- jė
Vietoję
redakcijos
atsakykur visos partijos yra
ketas delegatams ir svečiams. naktį jie pakeitė tą šalį į ‘So- tos. p0 karo viso? pavergtos Juvai*as biuras daug; lėtas.
mų,
padėta
“
Krasos
dežuuždraustos,
išskyrų- tiktai
“Su pasibaisėjimu ir skaus
Tikėtai kainuos po $3.30 as vietų Lietuvą’. Raudonarmie^ tautos vėl bus laisvos. Juk daugiau žino apie lietuvių
taip
n*
pri'iiiicii<x
i
u
viena
tė.
”
Čia
ir
pn-įmena
rukuri
garbina
diktameniui. Jie turi but užsisakyti čiai užėmė gatves. Maskvos ^ėl to mes ir kariaujam, kad organ*fiicijasj
Amerikoje, i mu musų širdy?<e mes skaitom sų laikraščiuose vartojamas torių.
negu tie žiopliai, kurie rašo apie ilgas lenkų liaudies kan
iš anksto per Rengimo komi agentai suruošė apgavingus agresoriai butų nugalėti.
tokia? “rezoliucijas.” Kaip čias po vokiečio okupanto “ Poctovyj jaščik.”
tetą Pittsburghe (119. South
TEISMAS ATMETĖ KO
priespauda. Su pasigerėjimu
22nd street).
seimo atstovai ‘nubalsavo’ pri- 45(X)o GALVŲ PASKIRTA
“Naujienos ’—
Taip jau keistai skamba MUNISTŲ VADO APE
“Būtinai reikia taip pat iš sidėti prie sovietų sąjungos.
LIACIJĄ.
“Prezidentas’’
Rooseveltas mes žiūrim į jūsų liaudies ko antraštė “Cariška mylista.”
KARTUVĖMS.
vą
prieš
despotizmą.
Mes
esam
anksto rezervuoti sau kamba
‘Metams praslinkus, tarp
Šiandien
mes
parašytume:
‘Saturday Evening Po-t” jau senai pareiškė lietuvių de
Califomijos komunistai
rius viešbutyje, kad butų už Rusijos ir Vokietijos kilo ka- magazinas atpasakojo lenkų legacijai, atsilankiusiai Bal pasiryžę sunaikinti visiems “Caro malonė.”
1934
metais buvo pastatę
tikrinta nakvynė. Kainos Wil- ras. Lietuviai panaudojo tą valdžios paruoštą “juodąjį tuosiuose Rūmuose, kad ‘Lith laikams tas piktas jėgas, ku
Vietoj “Tikybo? laisvė,”
I iuosvho Vi- savo Part’i0? kandidatą į
liam Penn Hotelyje tokios: progą Lietuvos nepriklauso- sąrašą,” kur vra surašyti visi uania wiH be free' (Lietuva) rios jus slegia: tam tikslui y-ra buvo i*ašoma
Liuosj oe ti gubernatoriui Jis kandidapavienis kambarys $3.83 (ir mvbei atsteigti ir komunizmo nacjų valdininkai Lenkijoj, bus laisva). Roosevelto admi pašvęstos visos musų ir Jung kėjimo;’’
vietoi “Centro .
, • o
ta
Komiteto Adresai” - “Ad- U’oJtaip Sam Darcy ir pnbrangiau) ;
kambarys
su mraikratyti. Bet neilgai tas kuiįuos po karo reikėtų pa- nistracijos rėmėjai milžiniško tinių Tautų pastangos.”
sieke, kad tai tikras jo var
dviem lovom $5.50 (ir bran perversmas gyvavo. Sovietų karti. I ta -ąraša vra Įtrauk- je savo daugumoje šitam pre■» pavardė.
T t »• y-1
Nurodą
kaip
Anglijos
das ir
Vėliau pagiau) ; kambarys 4-5 žmonėms Vietą užėmė vokiečiai. Jie su- ta 4,000 hitlerininkų, kuriu zidento
vietoj “Politikos Ir aiškėjo, kad ___
_ JQ
nusistatymui pilnai armija ir aviacija naikina
tikroji
nakvoti tik po $2.00 asmeniui. darė administracini vienetą, galvos turėtų but atiduotos pritaria. Yra faktas, kad iš priešą tiesioginiais Ve,1°- ga. k taip to^u P
Samuel DardwkRengimo komitetas kambarius Ostlandą, ir prijungė prie jo kartuvėms.
Roosevelto
šalininkų pusė? mais, ir kaip Anglijos darbiUž kreiva priesaiką ir an
delegatams paims, bet reikia Lietuvą. Lietuvos vardas iš
___ _
nieka? o niekas iki šiol nėra pinkai fabrikuose, kasvkloRodos,
35-40
metų.
tai
gavite
jis buvo patrauktas
ne s i vėlinti jam parašyti.
nacių žemėlapių buvo pašalinKiekvienas Amerikos pi- bandę? ^veikti valdžią, kad ji fe ir kitose pramonės šakose nedidelis laikotarpis;
bet tieson ir nuteista?. Jis ape“Delegatams patartina bent tas. Lietuvoje naciai elgiasi lįeti« turėtu pasveikinti ki
uždarytų Lietuvos pasiuntiny- gamina karo reikmenis tuo kok? didelis skirtumas musų liavo i Califomijos Vyriauuž kelių dienų prieš išvažiuo taip jau žiauriai, kaip iie elgia- niečiu tautą, kuri taip ilgai
bę arixi konsulatus Ameriko- pačiu tikslu, kad priešas bu- kalboj! Ačiū Lietuvos ne- si Teismą, kuris pereitą sajant iš namų (juo anksčiau, si Lenkijoj. Belgijoj ir dan- kovoja prieš bendrą musų,
je.
O juk sovietų diplomatai tų kuo greičiausia sunaikin- priklausomybei, musų kalba vaitę jo apeliaciją atmetė vijuo geriau) apsirūpinti gele- dijoj.
priešą—.Japoniją.
per trejus metus nesiliovė tas, Attlee sako. kad Angliai labai patobulėjo.
:-ai ne=varstvdamas.
j

jimui.

Amerikoj,

rinkimus.

Lietuvių

Liaudies

'

_________________ _ ______________

pas.stetę

priešaky
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KAS SKAITO, RAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA

LIETUVIU

TAS DUONOS NEPRAŠO

KVIETIMAS
piopagandos neatRugsėjo-Septemberio 2 ir
taip *r atsitikti,
3 diena-; Pittsburghe (Pa.). kaiP Jle SeldzlaWilliam Penn Hotelio sve- Mes nenorime, kad Lietutainėje, įvyks Amerikos Lie-va žūtų! Todėl privalome,
tuviu Konferencija. Ji yra kcl dai ne vėlu- Sintl Jos te
šaukiama tam, kad Ameri-i^s. pasiremdami teisingukos lietuviai vieningai pa-mo n demokratybės prrncireikštų savo balsą už demo- pais, už kuriuos šiandien
kratinių valstybių karo ir kovoja Amerikos Jungtinės
taikos tikslus ir apsvarstytu, i Valstijos. Piivalome taip
kaip padėti Lietuvai.
' ‘ iPat pagalvoti apie pašalpą
Šiame kare musų gimta-Į tremtiniams ir apie pagalsai kraštas jau antrą kartą bes organizavimą Lietuvos
kenčia svetimų armijų oku žmoriėms po karo.
paciją. šimtai tūkstančių Šitiems reikalams AmeriLietuvos žmonių yia išvežti kos Lietuvių Taryba šaukia
į Sibyrą ir Vokietiją. s Liku- aukščiau paminėtą konfesius namie vyrus naciai ver- rencija ir kviečia ju;ų orgačia stoti i vokiečių kariuo- nizaciją dalyvauti,
menę ir lieti savo kraują už
Kiekviena diaugija, kliuHitlerį. Mokyklos yra uždą- bas ar kuopa, kui i stoja už
rinėjamos, studentai ir mo- r.epi įklausomos Lietuvos atkytojai areštuojami. Iš ūki- steigimą, gali išrinkti bent
ninku yra plėšiamas maistas vieną delegatą. Jeigu drauir kitoks jų turtas, taip kad gija tun virš 100 narių, tai
visame ki-ašte kasdien didė- gali rinkti dar po vieną de
ja skurdas ir badas.
legatą nuo kiekvienų 50 naIšgelbėti Lietuvą iŠ šito rių. (Mandato kopiją, su
vokiečių okupacijos praga- pažymėjimu delegato var
io tegali tik Jungtinių Vai- do. draugijo? pavadinimo ir
stijų ir jų sąjungininkų per- narių skaičiaus, prašome
gale—ir mes. Amerikos lie- tuojau pasiųsti A. L. T. sektuviai, turime padvigubinti retoiiui—1739 So. Halsted
savo pastangas, kad perga- ?t., Chicago, Ilk; antrą manlės valanda ateitų kaip ga-idato kopiją delegatas atsi
imt greičiau.
veš i konferenciją).
Bet kas laukia Lietuvą po Kuri draugija negali pa
karo? Atlanto Čarteris, kurį cįųsti i konferenciją delegapaskelbė prezidentas Roo- t0> yra prašoma prisidėti
seveltas ir premjeras Chur- nors su auka.
chillas, žada grąžinti nepriJungtinių Tautų perLietuvių draugijoms*.

Trečias Puslapis
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TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Armijos Mokykla Sicilijoj

Stalinui Nepatinka “Mission
to Moscovv.”

agentų

klausomybę toms tautoms, gaję ant agresorių!
kunoms jį buvo išpiešta^ Už
. taiką .r

prievartos keliu. Tačiau, ar
žmoniio. ateiti ’
tas
čarteris
bus
pritaikvtas
~
,
-Lietuvai?
.
. A ==.
=•
a Į T? nnnriklanomnil fiPYra galingų LieY
tuvos laisvės priešų, kurie mokiatmę Lietuvą,
stengiasi įtikinti demokrati- Amerikos Lietuvių Taryba,
nes valdžias, kad musų tėvui Vykdomasi? Komitetas:
žemė turėsianti vėl buti po, L. Šimutis, pirmininkas,
svetimu jungu. Jeigu lietu-, Dr. P. Grigaitis, sekr.,
viai šitos imperialistų ir jų' M. Vaidila, iždininkas.

Buvęs Maskvoje Ameri-1 “politiniams komisarams,”
kos ambasadorius, Jo^ph kuriuos Stalinas užsimanė
E. Davies, parašė knygą įvesti aimijon kad šnipinėvardu “Mission to Moscow.” tų generolų veiklą. Tuo tarDabar Hollywoode buvo pu gi “Mission to Moscovv”
pagaminta tokiu pat vardu filmoje maršalo Tuchačevsfilma, kuri jau rodoma Ame- kio byla atvaizduota kaip
• likos teatruose, ir kurią ko- vieša ir labai įspūdinga scemunistai labai reklamuoja, na.
•Amerikos spauda ir visuoTai i aišk kad pradžjus
mene ziun i tą filmą sna.rofci 8mela rod ; Ru;ijo.
mis, nes tai aiški propaganblikai ypa<; irari„inkam;.
Ida kunos tikslas yra nubal- £a|žt kiItiFdideli; pasįpiktį.
tinti Stalino . diktatūra
- - -r ir
- uz.......
. . ir ,^a nimas.
Dėl- to Stalinas

.teisinti kruvinus ,o zyalgybos darbus, kaip senųjų re- kaJlet
voliucijos vadų žudymą, ge- nerolų šaudymą ir tt. ‘

Amerikos armija Sicilijoj jau įsteigė mokyklą, kurioj yra ruošiami armijos valdininkai iš
laisvintoms žemėms valdyti, šiame vaizdely matosi kap. Mason Hammond, kuris aiškina
karininkams, kaip tvarkyti ir valdyti vietas, iš kurių fašistai buna išvyti. Sicilijos karo
gubernatorium yra paskirtas britų armijos generolas Alexander po Amerikos generolo
Eisenhovero vadovybe.

ŽINIOS IR KOMENTARAI.

WATERBURY, CONN.
Dėl kvailų juokų F. Dzedzevičius pateko kalėjiman.
Prezidento Roosevelto iš Be to, Rusija nori Finlandi

sireiškimas “Gosh!” dėl Ja jos, Lietuvos, Lenkijos ir
Pranas Dzedzevičius-Deponijos admirolo Yamamo- viso? slavais apgyventos že- vis (lietuvis) ir Jack Čere
to mirties "tikėlė daug spė- mėS. .Šitokio lobio nežada
pereitą
iie:^,a\Aa • . <' ne, ljetuvis}_
,
,
•hoj’mų nan .v ir užsieny nei Roosevelto keturis
lais- ^yaitę pateko kalėjiman ir
apie to žodžio įeikšmę. Kal
Atlanto Čarteri' 83,1 patekt* į didelę bedą. ir
bos istorijos žinovai aiškina, ves- nei Aiianio vartei is. taj vls dei kvailų juokų, o
kad žodis “gosh” reiškia nei būdanti taikos konfe- teisingiau
j: ’
...
-pasakius
dl
Dievo pašaipą. Seniau buvo rencija.
xlelio savo tamsumo.
sakoma “By Gosse!” Dabar ;
--------. . . : Buvo taip.
liko tik “gosh.” Amerikos
Katalikų
spauda
.........
•.
i
j
.
r, -.
Čerepinslietuviai SĮ prietarą visoke- kad Amerikoje yra 324 lie- .kisDzedzevičiu?
dirbo geležiesir laužo
san-

Kai kas jau piadėjo kiltikuoti Daviesa, kam jis taip
tendencingai' tuo- dalyku'-savo knygoj aprašė.
m
i, .
Tuo Z.
tarpu gi• cfaktai
yra
toks, kad Davieso knygoje

Jos favQ diktator&
j

Tą filmą nuvežė Maskvon

nais Joseph Davies kuli ne£enal prezidentas Roosevelas, .““•>#“»« ‘e?«i

kažin

I.°ki_a
miiija. Stalinas
liepe įskelti n. Davies ui did . banket -į kurj buv0
.
. R ?* .
(į

tn Mnaf>nw” tnkin
K-UUJC,- 11 KILU vais
Mision to
moscov
tokių f fe. diplomatai
Banketui
dalyku visai nėra. kokie vra J -v J ,■■ ■ , . .

rodomi “Mission to Mocow” filmo). Davieso knyga
susideda daugiausia iš jo
oficialių raportų ir su irašlnėjimų, kuomet ji: buvo
Maskvoje ambasadorium.
Tai yra sausa? ir nuobodus
skaitymas. Tik vienas-kitas
Daimta^lo
Ųaniiia:
ic |U3 tai
vai
fi!n,ai Gi vi?ka, kit (ai jau
Hollvwoodo filmininku fantazj{a Filmoi atvaduoti
teisiamieji Maskvoj genero-

jaĮ jrtikruių nėia jokie genei olai, be! Hoilywoodo
vaidintojai, daugiausia žydeliai.
?

P?:lba1^5- si ai rinktinei didzlun« sau|alel buv0 lod°ma Davies’o atvežta filmą
“Misrion to Moscow.” Jos
žiurėjo ir pats Staliną?. Jis
sėdėjo tarp Amerikos Rau
donojo Kiyžiau- at;to*vo ir
įuso vertėjo. Visų pirma
pasakė
-iDavies
,,
•», • , įvedamąją
,
kalba paaiškindama?, kaip
t“3./’1™. buv° Pamintą.
’"’ l e^!a l1'.♦♦
“- Piimutinė
filmo- dalis žiūrovams pati
kusi. Bet kai ekrane pasiro
dė maršalo Tuchačevskio
byla. salėj pasidarė labai
slegianti atmosfera, ypač
tarp ir?’i. Stalino galva nusvyio. Išrodė, kad jis nori
pasislėpti. Ir. filmai da ne
pasibaigus. jis staiga atsi
stojo ir niekam nei žodžio
nesakydama? išėjo. Ir tą va
kara niekas jo daugiau ne
matė.

p.

nopai piisitaiko: bai gas, tuviai kunigai. Na, tr kokią dely Tenai dirbo ir apyse. „Missicn t0 Mo^ow” filesu alkana^, bai gas, pate a- p naudą Amerikos lietuviai „į italas, Giuseppe Rinchiu- ma isip teli nuo tikrovės,
vau; bai gas, duok ir man tun ai bent ga.įj turėti iš tų 5C pereitą sąvaitę Dzedze- kad ii nepatiko net ir Stalitolų pati.
i Makono avinų. Istikrujų. vikius su Čerepinskiu nuta- rui. kuri ii stengiasi iškelti į
„
. , ...
tai nelaime lietuvių bau- ,ė iškirsti italui “šposą.” Jie- dievins. Pereitą sąvaitę WaKuomet krokodilas tun dziai.
pasigavo jį ir prikišo prie shingtone jau gauta žinių,
pilną gerklę maisto, jam
-——
j0 kiūtinės suslėgtojo oro kad Stalinas uždraudęs tą
asaros bėga iš akių. Is to paProfesorius Kazys Pakš- žarną, kuri turi 100 svaru filmą Rusijos teatruose ro^
sidarė posakis, kam čia. gir- tas, vedėjas taip vadinamo slėgimo. Toks stiprus oro dyti.
Pirkit Karo Bondsus ir Štam
filmn
Kaip Senovės Žmonės Įsi di, lieji “krokodilo asaras.” “kultūros instituto” po ku- slėgimas sutriuškino italui
Administraeijos
"
“
‘
......
.
^
di
bmo
‘
'.ulinę
įr
jis
nuvežtas
ligoie
^ama
’
0
^^l'"
Tupas.
Kas sąvaitę įdėkit į juos
Kuomet
parapi
jonas
vaizduodavo Žemę, 10c.
nemažiau
kaip desimtą savo
Pranešimas.
mirė.
Tabakas ir Kaip Jis Ken kunigą prašant aukų, aukų, pa?ijieškoti dai Iro. ias pa- nmen
D7ed7evičiu<?
«u
čerepin®c
h
acev
kio
bv.a
gairių
blouz<
j
ar
f„
0
^3},.
ir da aukų. jis pakrapšto ki- rodo, kiek katalikams Pakšuzeozevit u. su terepin.
paveikti 1 sovietų amu- _________
Knyga “Arijonų Prisikė kia, 20c.
šenę,
pamislija.
kad
kunigas
to
kultui
a
rupi.
kad
jie
ne

.
.
kiu
buvo
areštuoti,
bet
uzsilimas” jau išsibaigė, todėl
Keičiant adresą, reikia
bereikalingai lieja “kroko- gali jam nei ant pragyveni- 5račius kiekvienam po $2000
nlda'vta’laha Tnudim
prašom daugiau užsakymų
paduoti seną ir naują.
WORCESTER. MASS.
dilo ašaras, ir atideda rei- mo suteikti.
kaucijo- iki teismo jiedu b • Padf*^ta labdl LPudin.
nesiųsti. Išsibaigė ir “Inkvi- Jau ne sykį prašėm drau kala kitam sykiui.
_____
pakirti
Jiectu
ga
ir
spalvuota,
tuo
tarpu
gi
• • • fs
zicija.
gų skaitytojų, kad keisdami
CHESTNEY’S
-------Trov. N. V. moterys, ku- Tuo tarpu valdžios dakta%,b
nnžndė
Bet yra labai pamokinan adresą visados priduotų
čių ir įdomių nedidelių kny abudu adresu — senąjį ir Kinijo? komunistų partija rios įstojo Į WAC armiją, ras ketino padaryti italo la- „au;au,; raudcncsio<? armiCANTEEN
jį TuchačeVki slapgelių, kurias verta kiekvie naująjį. Bet tūli draugai to skilo į dvi partijas: viena jų bu? žinomos, kaipo Trojau? vono skrodimą, kad nurta- ?
ginti savo valdžią ir sa- Elenos. Senovės "graiku pa- čius, jog jis mirė ištikrujų L' vlin
hnvn kaltina™^
nam įsigyti ir perskaityti. nepaiso ir senojo savo adre nori
VIETA MALONI IR ŠILTA
vn
kraštą; kita — laikytis ūkiška Elena buvo 10X0;™^^,!,™-™-^^
”
ta. Kuo jis buvo Kaitinamas,
vo
labai
nuo
to
durno
"sposo.
Štai jų pavadinimai:
so nepaduoda.
kaip jis į tuos kaltinimu? at Visokių Gėrimu, Alaus,
et.mirusio kominterno” mo- ąiaži moteris. Priešai mėgPrie progos paminėsiu, sakinėjo,
Socializmo Teorija, 25c.
Taigi pranešam, kad nuo kyklcs.
nežino. Ru gardžiai pagamintų Val
Vieną partiją remia darni jos giožį pavogė jo? had pei eitą savaitę mirė sijoj yra niekąSocializmas ir Religija, šiol “Keleivis” niekam ne
toks įsnudri. kad
gių ir Užkandžių.
bus siunčiamas nauju adre talkininkei tautos, kitą— vyrą Menelaių. kad ji liktų Marė Stadaliuvienė, gyve- maišalas Tuchačevski- nėČia .gaunama ir “KELEIVIS”
Anarchizmo Mokslas pa su. jeigu mums nebus pra Sovietai. Kinijoje, vadinas, Į našlė. Gražioji Elena tam nusi St. James st. 118-tame buvo nei teisiama-. Stalinas pavienia.!,'
tiumeUaią,
rengiamasi
prie
civilio
karo.
pasipriešino,
ji
suorganizanumery.
Ji
ilgokai
sirgulia

gal Proudhoną. 10c.
nešta? senas adresas.
liepė savo čekistam1 jį sii- 90 MILLBURY STREET
vo visas gražiausias Trojaus vo ir miiė St. Mary’s ligoni- ^‘dvt^dėl to^kad’iri TuKurgi Tas Viskas Nyksta,
Draugiškai,
nrORCESTFR. MASS.
Belgų patriotų slapta su- miesto moteri-' ir pradeio nėj. Velionė buvo kilusi iš chačev’kri. buvo priešingas
10 centu.
“Keleivio” Administracija.
tartis reikalauja dviejų vo- karą, kuri? istorijoje yra ži- Suvalkų krašto, Amerikon
kiečių gyvasčių už kiekvie- nomas. kaipo Tiojaus karas, atvykusi 34 metai atgal.
Brazilijos Ministeris New Yorke
Rendovos Saloje
no belgo nužudymą. Sako Ar Nev Yorko Trojaus Ele- Pirma ji vadinosi Eidukevi1
ri
ma. kad vokiečiai taip ding no? irgi tain gražios ir nar- čių pavarde.
i
sios?
P.
Ž.
Waterburietis.
sta. kad nei pėd-akų nelie
ka.
10

centų.

REDAKCIJOS

ATSAKYMAI.

Stalinas pasišaukė į Mas
kvą savo ambacadoriu? ir
pareiškė jiem?, kad Hitle
riui galas esąs “nedalieko!”
Dabar vyrai svarsto, kas
bus. kai Hitlerio nebebu-?
Su kuo Stalinas po karo pa
sibučiuos?

A. S Juodživkynni.—“In-1 bet už pereitus metu- reikės
vaziia” yra tarptautinis žo* užmokėti pilnas taksas; o
dis ir reiškia priešingo? ar jeigu šįmet uždirbsite dau
mijos įiiverž’mą kitos vals- giau. tai už pereitus metus
*vbės teritciiion.
jum- bus dovanota $50, gi
už šiuo: metu® turėsit mokė
J. K. Neshvkaičmi. — Al ti viską.
draugas turėsi mokėti dau
giau mokesčių už 1942 metų
New Yorko
vyskupas r a jamas. me nežionm. nes LIETUVIŲ LAISVES MYSpellman sako. kad taika tai priklaibo nuo to, kiek tu LETOJŲ DRAUGYSTĖ
pasauly be “Dievo pagal pėjai pajamų ir_ kiek esi
WAUKEOAN, ILL.
bos” negali įvykti. Man ro iau užmokėję', šįmet išleis
VALDYBA 1943 METAMS.
dosi, vyskupai čia nepatai tas Kongre-o is'.atymas, pa PIRM.—Juozas Mačulis.
906 Prescott at., W»uk«-ir»n. IN
kė į cielių. Taiką daro ne prastai žinomas “pay-as- PIRM.
PAGELU—P. Sedoravičia,
Dievas, bet galingesnė jėga, you-go,” via labai painu®. 733 Lincoln st.. Waokeiran. III.
kuri karą laimi ir taiką dik •Tis. $50 taksų už vienu- me PROT. RAST.—Sutana L. Gabrio.
730 McAlister avė., tVaokeean. TH
tuoja.
tus dovanoja, bet už kuriuos IŽD.— Kazimiera* Vaitekūnas.
metus, aiškiai nepasakyta— 726 Eighth «t.. W«wkejran, Iii.
RAST.—Emilija K. Brothers,
Niekas nemano, kad rusai gali but už 1942.
arba už FIN.
McKinley avė.. WauKegan.
U'auKegan. IP
.,
111 McKinlev
darys at-kirą taiką su vokie 1943: tai pnklauso nuo to.
įaurait
čiais, bet kas galėtų užtik kuriais metais jūsų pajamos p®a,inalrVaitekūnas.
Y‘it■,'“"
rinti. kad jie tokios taikos bus mažesnė?. Jeigu šių me- Mį,R ReVSis Jonas Stoškus,
nedarys? Rusija nori Balti tų jūsų pajamos bus mažės- Susirinkimai buna paskutinį ketver^.
kožn,°- m«ne’io.’ J.:3°
vaki*jos juros, pilnos Juodos ju nės® negu
® epernai, tai, už
_ šiuos re,
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th
ros ir Dardenelių kontrolės. metus nereikės mokėti $o(), ,r Adams sts., waukeean, 111.
kasos

Dr. Joaęuin Fedro Salgado, Brazilijos aviacijos ministeris, kuris šiomis dienomis lankėsi Jungtinėse Valstijose,
New Yorke sveikina viena mūsiškiu aeronautikos mokinių.

(

globėjai

—

d.

Klastingiems. japonams pavyko uždegti mūsiškių sandėlius
Rendovos saloje, liet mūsiškiai už tai atsilygino sunaikin
dami daugybę jų orlaivių.

MOKSLO DALYKAI.
nėj ir mok> o srity. Visi dar
bo
jrankiai. visi mokyklų
Skaitytojas gal jau vra
matęs spaudoje žodį “ra vadovėliai, visos mašinos,
visi daibo l ianai yra pada
dai.” Ką tai reiškia? Tai lyti
senov kais matais. Ir
yra naujas išradimas elekt- žmonės
pri tų matų yra pri
įonikos srity. Tai yra tam pratę. Sta
us dabar žino,
tikras radijo bangų pavarto kad
toTitSSS
jimas, kurio pagalba patam aukščio, staias
m 39
rnlin int
colių,
ir tt. i
sy galima “matyti” daiktus. Kiek tai br.ų 32
centimetrais,
Su ladaro pagalba karo lai jam iš kart nelengva
butų
vas nakties laiku gali iš tolo susivokti.
jausti priešą ant jūrių. Yrą
spėjama, kad su radaro pa Arba pa; akim spaustuvgalba Amerikos ir Anglijos ninkų matu-. Raidžių didu
laivai
išnaikino vokiečių mas ir linijų storumas dabar
yra
skait< mas
punktais
submarinas.
(points).
(
olis
yra
padaly
Bet radaras nėra naujas
tas
ant
6
dalių
ir
viena
šešta
dalykas. Jo veikimas buvo
jau pastebėtas 11 metų at dalis pavadinta piką (pica);
gal. tik šio karo metu jis bu paskui kiek iena piką pada
vo plačiau išvystytas ir pri linta ant 12 dalių, ir ta dalis
taikytas karo tikslams. Sa pavadinta j mktu arba poinkoma. kad vieną tamsią tu. Paprastas laikraščio špal
naktį Viduržemio juroj ang- tos.
Keleivio )
lų laivynas radaro pagalba *un 156 pb ntus arba 13 pi-i
pajuto plaukiant kažin ko£Į iustuvmnkai vaRADAR.

nes ji yra

kius laivus. Patamsy anglai i ^ln.a Ja ir emsu,

m. rai^fsj

priplaukę prie tų laivų irj^^lJr

anšviete
iuos nrožektoriais.
apšvietę juos
prožektoriais. pločiui- Pritaikyt prie tokio.

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!
—Labas, tėve. Kas girdėt?
•
—Girdėt labai daug. Maike. Ve, gazietos rašo. kad
Musulynas prapuolė. Putėsi,
kėlėsi, kaip ta varlė prieš
jautį, o tuo tarpu tik pliurkšt
—ir nebėra Musulyno. Tai
matai, kaip pildosi Dievo
žodis: dulkė esi ir į dulkę
pavirsi. Vadinasi, nesipusk,
kaip glinda ant balanos, ba
sprogsi.

—Bet

kataliku
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Ketvirtu Paslepia

Turbut nori jį nukorot.
—Gali but.
—Na, pasakyk.
Maik,
kaip tu mislini apie šitą biznį. Jeigu tu butum okružna;
slidžia, kokią tu korą paskirtum Musulynui?
—Liepčiau prikimšti jo
kaili šiaudais ir pastatyti
muziejuje.
—O kaip tu nusudytum
Hitlerį?
—Taip pat, kaip ir Mussolinį.
—Bet ar tu žinai.

Maike.

Pasirodė, kad tai Italijos ka
ro laivai. Nieko nelaukdami,
anglai tvojo iš anuotų. Italai
to visai nesitikėjo ir nežino
jo ka? atsitiko. Pakol jie su
sivokė. jau pusė jų laivų buvo sudaužyta ir skendo.
Sakoma, kad ačiū radarui
anglai dabar “mato” kiekvieną priešo orlaivį, kuris
nakties laiku skrenda iš Vo
kietijo- į Angliją. Tiksliau
pasakius* matvt jie nemato,
bet radaras pasako, kad
kaž-kas atskrenda. Taigi raJaras veikia kaip ir koks ne
matomas sargas.
" ______

-

-

‘

TINKAMA DIENA

METRAS,
Metras yra

mokslą- kad Hitlerin išmoko šunvbiu matU’
--

jovalo mok.'lmę metnnę sis
temą nebotų galima, reikėtų
viską iš pagrindo keisti. O
viską pakeisti, labai bran-!
giai kainuotų. Todėl metri-i
nės skaičiavimo sistemos
bizniški amerikiečiai ir ang
lai nepriima.

saikų

grindas.

. ’

visų metrinių
ir svarsčių pa-

Francuzu Respub-;

O-------.
...
nios niekas pasauly neatsi- —O iš kur tėvas apie tai bka 1 / 95 metais pnėmė metinka. Taigi ir Mussolinis žinai?
kalP ilgųjų matų normą
negalėjo be jo žinios pu?tis. —Aš, Maike, girdėjau (standartą). Metrą įsteigė;
—Dievo valios negali ži- Bimba taiP klumočij° savo -du Francuzijos mokslminx i,
A i - i? 1
nrakalbo’e
kai. Delambre ir Mecham.
not, Maike. Gal įs Mussoli,
j,n<sk»iči»vn žymėsi
nio
ik
norėio
tik
Drikloda
~
Tas
tle?a
’
teve
Bet
ar
-H..
aPsilgi
*aicianuo
'° siaurės
jemes
mo jl norėjo uk priklotą Bjmba pa,akė iš ko Musso_ mei įdijano
kitiems padalyti: nesipu- linis savo mokslą sėmė?
ašigalio iki ekvatoriaus, pa-,
kit, ba ir jums taip bus. Ale —Ne. vaike, to tai nepa- dalijo jį ant 10,000.000 dakaip tu rokuoji, Maike. kur
lių. ir gautąjį rezultatą pa
jis dabar galėtų but: ar pas sakė. Na, tai iš ko gi?
vadino metru. Toliau metras
Hitlerį pabėgo, ar pa? Staii- —Iš Lenino.
buvo padalintas į centimet—O kas r£s I eninas?
ną;
įvs, centimetras į milimet—Aš manau, tėve, kad iš —Bolševiku tėvas.
—Tai tu sakai, kad boiše- 1U?- if tt. Tūkstantis metrų
Romos jis niekur nebėgo.
vizmas pagimdė fašizmą? padaro kilometrą.
—Tai kodėl jo niekas te —Taip. tėve.
Metrinė sistema yra labai
nai nemato?
—Olrait. Maike, tai da- paranki skaičiavimui, todėl
—Gali but vienas iš dvie bar aš jau žinosiu viską.
ją yra priėmęs kone visas
ių'
jų. tėve: jis gali but areštuopasaulis, išskyrus tik Angii
ir
arttkuVnom ^.Ž ELMER DAVIS IŠSKRIDO ių ir Ameriką,
Anglija ir Amerika nelėt pasislėpęs.
i
LONDONAN.
priima
metrinės sistemos-------------- ---- ---------------tu mislini kad jis Elmer Davis yra Ameri .
galėtu spakainai gulėt, kada kop Karo Informacijų Biuro daugiausia dėl to kad tokia
‘ mėto bomabs į Ry direktorių-'. Pereitą sąvaitę permaina padarytų baisiai bininkus nno pragaro baimes.
raplenai
jisai išskrido Londonan pa- daug keblumo visoj pramo- o socializmas —
kapitalizmo
mą '
Jis gali gulėt tokioj vie sitarti su Anglijos Informa
ŽMOGAUS PERGALĖ.
cijų Mini-terium. Pono Datoj, kur bombos nekrinta.
J. Liubartas.
—O kur toks pleisa? yra? viso straipsniai dažnai telpa
Tolyn, tolyn juodi šešėliai.
—Po popiežiaus lova, “Keleivyje.”
tėve.
Ištirpo saulėje dangus,
ANGLIJAI KARAS KAI
Ne? žemėj vėliavą iškėlė
—O kaip tas gali but?... NUOJA PO $120,000,000
Ar tai tu nori pasakyt, kad
Dievų paniekintas žmogus.
KASDIEN.
šventas tėvas pakavojo jį Londono žiniomis, Angli
Ilgai jie šaipėsi iš silpno.
po savo lova?...
ja išleidi:-i‘karui jau 17 bi-;
Stebuklų laukiančio žmogau-,
—O kodėl ne. tėve? Juk lionų svarų sterlingų. Jei
Ir atgalia ranka nuo stalo
neužmiršk, • kad Mussolinis
i
.
,
svarą
skaityti
po
$4,
tai
Jam
barstė trupinius dangaus.,
gs balionus dolerių,
atstatė poplez!aus valstybę
Pagriaužė žmogų jungas kietas
Pr,e/° da Pririejo 20 mi- Kiekvienai karo dienai tuoPagrįso melstis ir kentėt
bonų lirų aukso. Ar tėvas met išeitu $12o,000.000.
Ir jis išdrįso atsitiesti.
tokiam priedeliui neduotum
J_____ '
Dievams į veidą pažiūrėt.
piieglaudos po savo lova?
100.000 MARKIŲ UŽ
—Jeigu tu. Maike, neme
BROŽO GALVĄ.
Sugriaudė tūkstančiai perkūnų.
luoji, tai išeitų, kad Musulv- Vokiečių komendantas JuPašėlo šmėklų sūkurys:
nas,nėra siektas žmogus; ale gcslaviįoj paskelbė duosiąs
Nedrįsk pakilti, atskalūne!
as vistiek nenoriu vieiyt. 100j)0O markių
dovanų
Nes gyvą pragaras prarys!... i
kad šventas tėvas galėtų įsi- Įgrn, j^a. nurodys, kur ranBet jis pamatė žemės grožį.
leist! jį oo savo lova.
^a-i Juodkalnijos partizanų
Pajuto
bundančias jėgas.
Kodėl.
vadas Josip Brož, kuris pra-į
Ir iš sykio maištingu mostu
—Todėl, vaike, kad jo dėjo organizuoti partizanus
Pakėlė galvą ir rankas.
lova yra šventa. Po ja gali Slovėnijoj.
tiktai auksinis puodas sto
O! kiek čia saulės, grožio. aimes;
BELGU STUDENTAI
vėti.
Norėjo
viską man atimt...
STREIKUOJA.
—Aš, tėve.
netvirtinu,
Ir
nugalėjęs
amžių baimę,
kad Mussolini? tikrai yra Londono radijas praneša.
Negali be kovos nurimt.
pasis’ėpę* po popiežiaus lo kad Lježo (Liege) universiPranyko pragaro šešėliai.
va. Gali but, kad jis kalėji- teto
studentai
apskelbė
Ištirpo saulėje dangus,
me.
streiką, kuomet vokiečiai
Nes didžiąją kovą laimėjo
—Aš girdėjau. Maike. liepė jiems užsirašyti privaŽemės valdytojas—žmogus
kad Anglija reikalaus, kad lomiems darbams VokietiL. M.’
italij'onai atiduotų jį jai. joje.

nuo______
Musuivno?
sako, tėve. kad be Dievo ži-__
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TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

S

PARAŠĖ N. RUBAKINAS
LAISVAI VERTĖ S. B.

ba. Į musų kalbą ji išversta, nors netiesio
giniai, iš hebrajų (senovės žydų) kalbos.
Norėdamas išaiškinti stebuklą arba Yra šiandien ir žydų kalba spausdintų Bib
stebuklo paslaptj, turi *žinoti. nuo kurio lijų. Bet knygų spausdinimą? yra tik prieš
7?1“ reikia P—£ ,Y^’fias moksl° už- penkius šimtus metų išrastas. Ligi to laiko
davinys yra išaiškinti tai, kas nesupranta visos knygos buvo rašytos. Bet ar yra tarp
ma, ir įsnaiplioti visas paslaptis. Cia ir pa Biblijų rašytų lanka toji, kūną kitados yra
rodo žmogaus protas savo galybę. Jis tyčia Mozė paiašęs? Kad ir kaip j ieškojo, bet
jieško paslapčių ir stebuklų, ir juos išaiški niekur jos nerado. Matyti, ji nėra išlikusi
nęs sako: “Štai pažvelkite, ką jus laikėte
stebuklu! štai pasigėrėkite, kaip jus kiai- ^‘,.mus« ’?ikV;. Visų seniausias išlikęs
džioiote
tM.tamrfieP
T»! matyti iš to. kaip i B‘WW rankraštis tur. devyn.us Šimtus
džiojote patamsėję
!”’Tai
metų, tai yra rasvtas tūkstantis devintais
yra išaiškinta pasaulinio tvano paslaptis. metais po Kristaus ir 2349 m. po Mozės.
Šiandien ji tikrai išnagrinėta ir išaiškin Šitas rankraštis šiandien yra Petrapily Vie
ta. Ir tie aiškinimai yra tiksliai patiki inti. šoje Bibliotekoje, ir kiekvienas jį gali te
Kaltais rodosi, kad negali buti jokio pa- nai matvti. Senesnės žydų Biblijos nėra
tikiipimo. Štai, pavyzdžiui, patikrinkite|vžsiliku=ios
(Tęsinys)

X.

t»i„

senovėj padavimų Tas, kas buvo. jau pra

g -9

;

]abai u

,aikaj.

per

ėjo ir nekuomet nebep-s, nes jau to nebe,aika hebraj
ka,ba ; M()zes
ra. Liudytojų taip pat nėra.—jie visi senai *nklafčiai dau^ kartų tiiėjo buti peri ami’e‘. . , , ..
... . .. x . - i
syti, ir kiekvieną kartą perrašinėtojai tikTaigi kad galima patikrinti net tai, . i raj tuiėjo nemaža'klaidų pridaryti. Klaijau nustojo buti, ko nebėra. Tat galima pa dos galėjo buti padalyto? tyčia ir netyčia.
daiyti iš įvairių likučių ir pėdsakų, kurie Šį tą jie galėjo pridėti, šį ar tą praleisti,
išsiliko iš tų laikų, apie kuriuo? kalbama. perdirbti. Kaip gi dabar išaiškinsi, kas yra
Kurios būtent knygos kalba apie pasaulinį Biblijoje Dievo pasakyta, o kas yra žmo
tvaną, kas jos per vienos ir kas jas rašė? gaus padaras.
Štai, pavyzdžiui, pasaulinis tvanas apraSenovės hebrajų knygos pen akinėti
šytas Buitie; Knygose. Bet kas jos per dis po žodžio nėia taip sunku, nors n cia
knvgos yra? Ar jos pačios yra tikros ar ne- zrd°nės klysdavo. Daug sunkiau vra supi a
tikros9
įsti tą kalbą, kuria knyga yra parašyta, o
Tatai mums reikia sužinoti ir ištirti.
parašyta yra senovės hebrajų kalba. HebKada, kieno ir kaip yra parašytos Bui- rara kalba yra labai sunki suprasti, ir toties knvgos? Kokia kalba? Ar pats prana ( el.dal: sunkesne versti. Ir štai kas sunkina
šas Mozė rašė? Ar tikrai išliko jo raštai iki sk?‘‘ytl senovės hebrajų rankraščius pašių dienų? Ar neperdirbo kas jų savaip? lasJdus daigi tiktai pnes septymiusastuo
Prieš tikint kuriais nors senovės knygos "Us-imtiE metųi: senovės zyda, savo knyžodžiais, reikia tatai sužinoti ir išaiškinti.,g'1? ,a*'e dienomis priebalsėmis. pialeisdaJeigu paaiškėtų, kad negalima knyga tikė mi visas balses — a. o. u. e. i. Ką reiškia
ti, tai negalima bus tikėti ir padavimu apie —rašyti vienomis priebalsėmis? Tai yra
vis tiek, kain kad žodį “kara?” mes para
pasaulinį tvaną.
šytume trimis raidėmis “krs,” vadinas pra
Apie tai toliau mes ir kalbėsime.
leidę abi balses “a.” Skaikytojas pats da
Padavimas apie pasaulinį tvaną yra pa bar turi sumesti, ką reiškia “k-r-s.” Gal čia
tašytas Buities Knygose. Ka? tas knygas yra “karas,” gal—“kuras,” gal—“keras,”
parašė? Sako, kad jas rašęs pats Mozė. ga]—“korys.” gal—“karys,” o gal—“kiauSako. kad jis parašęs dar keturias Biblijos ras?” o gal ir—“kairys.” Tuose visuose žoknygas: Pradžią. Levitą, Skaičių ir Antra- džiuose skiriasi tiktai balsės, priebalsės
jį Įstatymą. Šitos knygos vadinamos pen- pasilieka tos pačios.
kiomis Mozė? Knygomis. Mozė yia laiko-, Aišku, kad taip parašyta knyga mums
mas pranašu. Sakoma, kad jis kalbėjęs su
]abai sunku suprasti. Bet senovės žyDievu ir įs jo žodžių parašęs ta> knygas. jaj nuo ^j0Zgg iaįkų savo knygas rašė
Bet iš kur yra žinoma, kad Mozė parašė ba]?ių. Pavyzdžiui, senovės hebrajų knvtas knygas? Pačiose knygose nei žodžio co?e parašyta “d-b-h-r.” Ka tat reiškia?
nėra pasakyta apie tai. Apie Mozę kalba Tat gali turėti labai daug įvairiu prasmių:
tiktai knygų antraštis. Bet antraštis ne Mo- pirmiausia tos raidės reiškia “žodis.” to
zės rašytos: jos parašytos suėjus dviem lįau—“ji? pasakė,’’ toliau—“kalbėti.” pa
Vtūkstančiam
11I” f *1 0 m motll
K C gi
0*1 paraTUI i zd - ' ?kum—“kalba.
,, 99 4toliau
— 1,.... —“sakyti
1—. .4, 99’' ir .......
metų nA
po Mozės. Kas
paga”
se Nežinia. Teisingai ar klaidingai para- jjau—«------maras." Štai pavyzdžiui senovės
šė? Taip pat nežinia. Šiaip ar taip, jomi žvdu “chammitach,” reiškia patalą, o
nėra kaip tikėti.
“chammatech,”—“lazdą.” Abudu žodžiu
Kada gi Mozė gyveno? Jis gimė maž iie rašė vienodai; ch-m-m-t-ch.” Kaip gi
daug už 1350 metų prieš Kristų. Antrojo Bibliją skaitant suprasti, ką tai reiškia:
Įstatymo knygose (skyrius 34, eilė 5 ir 6) “patalą” ar “lazdą”? Kartais labai labai
aprašyta Mozės mirtis ir laidotuvės. Sako. sunku arba visai negalima suvokti apie.
kad pats Mozė parašęs Antrojo Į-tatvjno ką eina kalba. Tad ar lengva supra ti ir
knygas. Bet argi galėjo jis pats aprašyti versti hebrajų knygos? Taip rašant ir skaisavo laidotuves? Aišku, kad ši vieta yra tant knygas, galima visai supainioti jų
parašyta kieno kito. po Mozės mirties.
pra-me ir išversti iš jų tai, ko nėra parašyKitoj penkių knygų vietoje, būtent skai- ta. Taip iš tikrųjų ir buvo. Kiek gi klaidų
čių knygose, yra pasakyta, kad “Mozė bu- dėl to įsibrovė į Bibliją, taip pat ir į visus
vo ramiau-ias iš visų žmonių žemėje” kitus vertimus? Tat sunku ir įsivaizduoti.
(Skyrius 19 eilė 3). Bet argi galėjo pat - Todėl vi-i šventojo Rašto žinovai senai
pranašas apie save taip rašyti? Aišku, kad vra nustoję šventai tikėti Biblijos žodžiais,
tokie žmonės, kaip Mozė, apie save nerašo ienas amerikietis, mokslininkas Hovart
ir savęs negiria. Tur but ir šie Biblijo- žo O'gut. suskaitė, kad Biblijoje esą mažiaudžiai yra ne Mozės, bet kieno kito rašyti. ?ia dešimt tūkstančių vietų, kurias galime
Iš to matome, kad penkias knygas yra ne vienaip ir kitaip suprasti.
vienas rašęs: jo? yra parašytos įvairių
Padavimas apie tvaną—virai ne žydu
žmonių ir iš įvairių šaltinių. Bet žmonės
padavimas.
mes žinome, klysta.
Tasai matyti ir iš kitko. Pavyzdžiui, ar Bet štai kas ypatingai įdomu: padavimas
gali Dievas pat? sau prieštarauti, ar ne? anie tvana—visai ne-žydų padavimas, taiJeigu penkios knygos iš Dievo žodžių pa- gi ir ne Dievo apreiškimas. Jis į žvdus atėrašvtos. tai aišku, kad įose negali buti jo iš kito- šalies, iš kitos tauto-. .Jis įrašyprieštaravimų. Bet iš tikrųjų Mozė« pen- tas i asirų knygas. Ir įrašytas dar už kelia
kiose knvgose yra prieštaravimų. Pavyz- to šimtu metų prieš Mozę. Vadina-, aišku,
džiui. Buities Knygų Vl-me skyriuje yra kad nadavimas apie tvana yra žemiškos
aiškiai pasakyta, kad Dievas įsakęs Noiui kilmė-. Dabar tatai tikrai įrodyta. Ir štai
įvesti į savo laivą “iš visų gyvulių ir iš visų kokiu budu.
gyvių no vieną porą,” bet truputį toliau, tu
K0-70 metų atgal Me-opotamijo.je. kaipačių knygų V Il-me skyriuje (eil. 2. 3) ria.mme Tigro unė? krante, buvo narla’yn?sakvta visai kas kita. Tenai pasakyta,
įžymus atradimas. Anglu mokslininkas
kad Dieva« įsakę? Nojui paimti su savim pjča= ten po smėliu ir po žemėmis surado
“visų svariųjų gyvulių po septynius vyris- senovė’ asiru valstybės sostinė-. Nijevikos ir po septynių? moteriškos giminė’, o -:c.; griuvėsius
iš nešvariu^ po du vyriškos ir po du moteN
,aik() s
y , Ninevijoje e,na
nskos gimines: taip pat ir dangaus paukš- k3finėjimai, ir miižiniškas miestas pama
cių svariųjų -po septynius ir nesvariųjų -ž, į
jlži ir žemi nusiva)o. Dahal
-po du.” Kuriais gi šventojo Rašto žo išvalyti erdvus arirų karalių rūmai, sodai,
džiais dabar tikėti?
gatvės, kanalai, namai, maldyklos, papuoš
Penkiose Knygose yra ir daugiau nesu tos senovės parašais ir didvyrių ir dievų
tikimų. Nenoroms tenka manyti, kad ir pa atvaizdais. Taip vėl iškilo iš žemės kadai
davime apie pasaulinį tvana nėra viskas se galinga asirų valstybė, ios gyvenimas
tiesa, bet yra daug ir labai daug supainio- ir jos istorija. Po jo tirinėjimo Nimrudo
ta. Vadinas, tuo padavimu tikėti pažodžiui Rajn^ Lejarda? ir amerikenai kasinėto Nineganma.
pura. Jų radiniai patvirtina ir papildo pirAr lengva yra Bibliją skaityt ir ją suprast? muosius darinius.
žo-

be

Dabar mes turime Bibliją ir lietuv ių kai-1

(Bu.-> daugiau)

I
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Penktas Puslapla

KELEIVIS, sa BOSTON.

Bilionai Dolerių
Išmatų Bačkose.

696.000. o ši įudeni bus jau
nentaž’au 700.000.
Dau.giaus;a svarbos val
džios raportas k-c'pia far
menams. Iš ju . eikalau’;pakėli
ma maisto gamybos
mo, kuomet dTrhinlnkn
R įdj
sumažėjęs. Ka
*
^0PdXbų Kanadoje Zdi?to

ICO000 DARBININKŲ
PADEDA ONTARIO
FARMERIAMS.

Toronto mieste dabarti
niu laiku stropiai yra orga
nizuojama Ontario faimeįiams talka. Norima suorganizuoti apie
100,000 miesto
kurie nors per dižmoniu.
džiau..! darbymetį galėtų j 450 000 žmoni
sako rapadetr ūkininkams laukų — Iki 194^ met tas
darbus atlikti.
aičiu5 nukrito jauų iki
Niagaios paupių, kur au- 1220 000 0 dabartJiniu iai.
ginama daugiausia vaisių,
fannoee yra vos
yrą įteigta jau visa eile ste ik j
000
vykių arba kempių, kuriose T d , miestuose
į.
apgy vendinta jau apie 1,000 zuojama talka ukjnink5m>.
jaunuolių ir 3.100 mergaiJ
1941 metais Kanadoje
čiu. Iš tu stovyklų jie yra
siuntinėjami į talką aplinki- laikinai be darbo buvo 100,niams faimeriams. Tai yra 000 žmonių. Dabar tokių
daugiausia mokiniai, kurių laikinųjų bedarbių esą tik
mokyklos per vasarą yra už- 40,000. Tai daugiausia tokie
darytos. Farmeriai tiems darbininkai, kurie kilnojasi
jaunuoliams duoda paval- iš vienos vietos j kitą.
gvt ir užmoka už darbą.
Visai nedarbingų žmonių,

PRAPUOLĖ VOKIEČIŲ
- SUBMARINOS.

Liepsnojanti Roma

Amerikos laikraščių koNew Yoiko universiteto respondentai kelia klausi
ni imo iabo.atorijos eksper- mą. kas pasidarė su vokietai netarė ištirti išmatų bač- čių submarinomis? Nelabai
kas. f rr ė vieną išmatų troką fenai da jos siautė po Atlanpo ki.o ir analizavo, iš ko tą ir net Amerikos pakraštcs išmatos susideda. Ir štai čiuose skandino laivus, o
dabar jie raportavo j Wash- dabar staiga išnyko. Daryin£tor4- kad i Amerikos iš- darni Sicilijos invaziją, alimatų bačkas yia išmetamiįjantai sutiaukė tenai daubilionai doleriu. Žinoma, iš giau kaip 2,000 laivų. Rom‘‘tami ne

P'“*®8*, >>et{do=i submai iroms

čia gale-

maistas.
tų but tiki a “šienapiutė.”
Šių mok-lir.inkų apskai- Bet nei vienas aliantų laivas
čiavimu, pnr 1942 metus su nebuvo nuskandintas. Faišmatom buvę išversta tiek šistų orlaiviai taipgi mažai
maisto, kad butų galima iš-;tesirodė. Kai kas spėja, kad
maitinti vi us šios šalie? gy-[vokiečiai atšaukė visas subvento.ius ir armiją beveik du marina^- i eavo uostus, kad
mėne.iu. Gi dviejų mėnesių saugotų Vokietiios nakrašmaista mucu kraštui kai- čius nuo invazijom Kiti gi
nuoja $4.000,000,000. Reiš- maro kad aliantai bus jau
kia. penai su išmatom buvo ia? išnaikinę.
išversta tokia suma pinigų.-------------Dargiausia maisto išeikvo- “KELEIVIO” PATARIMU
ja Kongreso restoranas, kur IŠNAIKINO SKRUZDĖS
valgo ponai kongresmanai.
. __ .
.
Ši Romos miesto nuotrauka buvo padaryta iš oro nakties laiku, atlikus Amerikos bombair senatoriai. Dideli steikai, l ™rs. Bessie w hite ( v aynešiams savo darbą, šviesus plotai, tai tiršti dūkai, kurie kilo iš liepsnojančio “amžinoje'
nesuvalgyti nei ligi pusės, i kevičienė)
is Methuen o,
miesto,” kaip Roma yra vadinama.
Pereitais metais irgi buvo kurie negali ->okio darbo verčiami Į išmatas. Kepti! Mass., labaidėkoja ‘ Keleipatarimą, kaip rs- vartodama cukrum apibars-j Parsiduoda 1 Siimynot. Namas.
.r^nfzmdamaVokiama uk dirbtk Kanadoje esą 545, viščiukai, vos tik apgnaibyti S™ ; už
uzpatanmą,
tvta
k^mninP
Wilmingtone, 7 ruimai, maudynė,
Kempinę
.knnntrpį
‘spongej, n
O ’ ^aro
šilima, peram stovy, akras že- i
įk Kot X»nyi ii ciJLč tik 000. Prie tų gal priskaitomi —j bačkas. Geriausias ais-naikinti skruzdės namuose.
Ji
užsimokėjo
UŽ “Keleivį” paskui tą kempinę SU skruz- '"‘ės, kraraŽM, vandenį virtuvėn varo
in nnn
niu
"
vaikai, seniai ir invalidai. krymas, dažnai nei nepara- kitiems metams ir sako iš- dėmis įmesįama į karštą fliok^kią‘rnuvXa bu7a^u£rJiduSa, • TIKRAI GERI
Be to* daug jaunuolių di,- Linksniuoti sausas skaitti- gautas-nuo torielkų į bažPREPARATAI
dėl lipos. Kaina $4,500. šaukit: Mis. i !
' nes paprastai yra nuobodus kas. Ant sviesto spirginta naikinusi visas skruzdės, vandenį.
Freeman,
TRO-8201.
(35)
ba dirbtuvėse, kurios per va
ALEXANDER’S
daro vairiu ir daržovių dal-vkas- Bet S1UO atveju jos duona. dažnai nei nepaju-i
CASTILE OLIVE OIL
Parsiduoda 3 Namai Krūvoj
.aią la o va . ų
4
laba.i įdomios, nes jos dinta—į išmatas.
Paaiškinimas Apie Naujus Taksus.
Vienas 5 šeimynų, du po vieną šei
SHAMPOO
myną. Yra tūli patogumai ir didelis
rica8^11parodo ne vien tik permainą Uogos, vaisiai, kiaušiniai.
VI
Ar
vrn
durhininku
'jardas.
Rendų neša $105 į mėnesį. .» padarytas iš tikro'Kardinės.
ekonominiame Kanados gy-sūriai—kaltais suvalgyti iki1 Klausimai ir atsakymai.
Ivl AT Via udrDininKŲ, Kaina, $7,500. šaukit: Mrs. Freeman, ' ♦I jo Castile muilo.
U. S. P. Išplauna
(33
To? talkos vajus yra orga- venime, bet stačiai revoliu- pusės, kartais visai nejudin- Klausimas—Dabar iš darkatl3^
nuošimčių neiš" TRO-8201.
, pleiskanas ir visonizuotas labai plačiai. Jį ve- ciją. Jos parodo ūmią kraš- ti—viskas šluojama nuo to- bininkų uždarbio darbda skaito ?
35 «.
akruij farma |į{♦■ ki,
tius
n??varu'
*Parsiduoda
■ 777
w
mus k,irtuseustipnna
Farmu
.Ats
—
T
aip,
\
ra.
da įvairus kliubai, komitetai to industrializaciją, didelį rielkų i bačkas.
Naujos
triobos,
6
kambarių
namas, : ! o<j^ g(lc
bonką.
viai sulaiko 20 nuošimčių
vanduo įvestas į stubą ir į banę; yra '
ir darbininkų unijos. Biznie gyventojų persikėlimą iš O tuo tarpu valdžia ragi- taksams. Ar tai reiškia, kad ,darbininkai, namų tamai,
trioba farmos padargams ir kartu į
’S HAIR
riai paleidžia savo tarnauto- kaimo į miestą—nuo žemės na liaudį taupyt maistą: kitokių taksų mokėt jau ne kareiviai ir kunigai šitų x_i
tak- garažas; yra jaunų medžių sodas; | ALEXANDER
REFRESHING
TONIC
žemė visa aptverta. gražioj vietoj, \ t
sų •z-,
nemoka.
jus trečiadieniais nuo pietų, ūkio į fabrikus. Iki šito karo “Išlaižykit torielkas čys- reikės?
šteito Keno,
kelio, sŽ rmylios nuo mies- į J Aliejų ir Odą Gydančių Vaiste
r-v i
•
i—
___
prie šieno
o šeštadieniais visą dieną, Kanada buvo žemės ūkio tai”... “Suvalgykit plute- Atsakymas — Daugiau
Kl O kaip buna SU tai^, to, kaina prieinama,
.msinys. Pažymėtina
razyn
prieinama.
(31) į jI Mišinys.
gyduolė dė!
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
„ F.
„ P.
_ 2,.
.A,ex WhThomaston,
'jc
su ta sąlyga, kad tarnautojai Kraštas. Pramonė buvo visai les”... “Suvartokit burokų mokėti nereikės, jeigu per kurie *gauna labai dideles ! R.
J 50 centų už bor.ką.
CL
suvartotų tą laiką farmerių nežymi.
*
lapus”...
I Pasižymi savo gerumu. Prisiur.šiuos metus bus užmokėta atga^
P?1 moka
per Paštą į visas dalis Su
Reikalingas
vyras
talkai. .
Ar šita nauja tendencija, Maistas eikvojamas ne kiek įstatymai reikalauja, pk
Sčiam
nuošimčių, kaip ir tie,
vienytų Valstijų.
ANT
FARMOS.
Man
reikalingas
kurie
Vidurinės mokyklos (high pramonės augimas, tęsis ir vien tik Kongreso restorane, aiba daugiau.
a mažai
WT uždirba?
A .
prie farmos darbų darbininkas. MoALEXANDER’S CO.
a .
...
Ats—Ne. Jie tun rapor- kestis gera. Kas nori ant farmos
schools) šįmet paleido mo- po karo. tai, žinoma, lieka bet ir hoteliuose, kur valgo
414
W. BROADVVAY
Kl
Ar
ateinančiais
me|uo
ęį
<avo
pajamas
kas
3
dirbti,
tegul
tuoj
atsišaukia.
Plačiau
kinius daug anksčiau ir dau- dar pamatyti.
.
piniguoti patriotai,
paaiškinsiu per laišką.
(31)
SOUTH BOSTON, MASS.
I
Tais
nereikės
valdžiai
rapormėnesius
ir
damokėti
daugvbė mokiniu jau nuo pat
Torontiškis.
Be to. Amerikoje labai
P. Kalėda,
K. 3,
Williamston, Mich.
tuoti šių metų pajamų. Kai gjau, negu 20 nuošimčių, kupavasario dirba pas tapnevmiestas i^RSIDUODA įu_g_
jog
®teks
to,
kad
įjuos
darbda
viu
išskaitė,
rius.
7 ' .ryiran^pOriavijOj. ngunuiur
UŽ $50,000.
varbdavir vaMžiai rapon
K|_O kaip buna su tais,
Iš Y. M. C. A. kempių irgi
' ros Departamento raportas tuoja.
todėl darbininkui ne- kurie gaunaP dividentų už
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
apie 700 įaunuolių šią vąsa- Gaboetville, Ga.—Gal no- rako: kol valgomieji daiktai
reikės
tax
retinu
daryti.
-takus,
arba
procentų
už
parą buvo išsiųsta darbų dirbt, rit nupirkti šitą miestą? iš farmų pasiekia krautuves,
GARBINO SENOVĖJE?
At»—Ne, tas netiesa. At- skolintus pinigus ant morgiIš viso yra 8,720,090 gyvų Mis. Ann Daniel, kuriai ši tai sugenda arba susieikvoeinančiais
metais,
prieš
15
čių.
Kas
jiem?
nutraukia
20
vieta priklauso, atiduoda ją ja:
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
darbo jėgų.
ui $50,000. Miesčiukas už Tomeičių 30 nuošimčių, kovo. reikė? valdžiai rapor- procentų?
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
Kanados vyriausybė šio ima 36 akrus žemės ir turi Salotų 30 nuošimčių.
1 tuoti visas 1943 metų paja- Ats-—Jiems nieką? nenu
mis dienomis patiekė Parla 55 gyventojus, beveik visos Kalifijorų 30,
einąs, parodant 'kiek buvo traukia, bet jie patys turi ramentui pilną darbo jėgų motery? ir merginos, nes vy Kopūstų 25,
darbdavio išskaityta tak- portuoti valdžiai savo pajastatistiką. Kadangi jos skait rai iškriko. Visi miesčiuko Špinakų 25,
isams.
mas kas 3 mėnesiai.
menys yra išskirstyti į labai namai priklauso vienai mo Salieru 25.
mėsai gyvulių. Pirma daug
komplikuotas statistikos len teriškei. poniai Daniel’ienei, Obuolių 20,
AR
ŽINOTE,
KAD
odų čia buvo gaunama iš
teles, todėl laikraščiai nela- ir ji norėtų juos parduot. Už Grašių 20,
KAREIVIUI REIKIA 10
Pietų Amerikos; dabar gi
bai nori jas skelbti, nes jas miestą jį prašo tik $50,000. Pyčių 20.
PORŲ
BATŲ
PER
dėl laivų stokos jų pristaty
sunku sustatyti, ir dėl to ne- bet niekas nenori pirkti.
Orančių 13, ir tt.
METUS.
mas sumažėjo.
daug kanadiečių apie
——7——
Jeigu
Jeigu kiekviena
kiekviena šeimyna
FLIS
praneša,
kad
naujas
Daugiausia odų galėtų pa
težino. As pasistengiau jas GAMINA NAUJĄ SPROG- ^a^dien išmeta tik po viena
išstudijuoti ir, kiek galint. STAMAJĄ MEDŽIAGĄ- rjekutę duonos į išmatų bač Amerikos kareivis pirmais gaminti Indija, kuri turi
metais nuplėšia 10 porų ba- 210,000,000 gyvulių. Ame
suglausti ja? į krūvą. ValAmerikoje pradėta ga- ką (o ištikrujų išmeta dau- tų. Mat. jam reikia daug rikos fanuose pereitų metų
džios apskaičiavimu, Kana minti
nauja sprogstamoji giau), tai per metus pasida- vaikščiot kol išmoksta ri- pradžioje buvo 74.600.000
da turi 8.720,000 gyvų dar medžiaga,
yra pavadin- ro 100,000.000 kepalų duo kiuotės. Antrais metais jam gyvulių. Trečią vietą gyvubo jėgų. Tai yra visi Kana ta “haleito”kuri
vardu. Haleitas nos, kuri išverčiama su iš- užtenka jau 6 porų, tuo tar- lių skaičium užima Argentidos gyventojai virš 14 metų
pu kai civili? žmogus apsiei- na. Bet geriausio? odos visaamžiau?. Ar galima 14-15 esą? stipriausia sprogstamo- matom.
ji
medžiaga,
kokią
iki
šiol
na
su dviem porom per me- me pasaulyje yra Jungtinėse
metų jaunuolį bei mergaitę
STALINAS SVEIKINAS
pasauliui
buvo
žinoma.
tus.
i Valstijose gaminamos odos,
skaityti “gyvąją darbo jė
SU DE GAULLĘ’Ą.
Tai ve. kodėl reikėjo raci- ne? čia yra aukščiausia pakiga,’’ tai iau kitas klausimas:
. X
,RADO JAUNUOLIO
Francuzai kasmet švenčia jonuoti batus civiliams. Pir lusi odų pramones technika.
bet valdžia
mano. jog vaikai
, a van a
Bastilijos išgriovimo dieną. mutinėj Karo Knygytėj ba Washingtono valdžios apgali tam tikrą darbą atlikti.
pavyzdžiui, rinkti uogas, ra- Medfordo laukuose į šiau- Šįmet tos šventės proga Sta- tams bei čeveiykams buvo skaičiavimu, šįmet Jungti
vėti daržus ir tt.
rę nuo Bostono, šį panedėlį liną? nusiuntė pasveikinimą paskirto? dvi stampos—Nr.'nese Valstijose bus pagaSenovė* IJetuvig Žinyčia
Valdžios statistika paro- buvo atrastas nežinomogenerolui de Gaulle’ui,—ne| l7 ir 18. Pagal dabartinį minta 22,000,000odų, iš ku(paimtini dabartinės krikftčlonybea Kadyneįe kiekvienas turėtą
do, kad šių metu sausio 30 d. jaunuolio jau apipuvęs la-generolui Giraud’ui, kuris valdžios patvarkymą, civilis rių 7 milionai eis musų ar
perakaityt. nn tik tada galėn aiškiai supranti Pievų buviaaą.
Kanados ginkluotose pajė- vonas. Šalia jo gulėjo revol- vieningai dirba su aliantais, žmogų? gali per metus nusi- mijai ir “lend-lease” reikaKnyga didelio formato, tori 271 poolapj. Kaina popiems apdarais
'ams. o apie 15.000,000 odų
—1 00; audimo apd.—$1.26. Pinigus galima siusti ix»pienn| doierj
gose buvo 645,000 vyrų ir veiis ru iššauta viena tūtele, bet de Gaulle’ui, kuris kelia pirkti 3 poras čeverykų.
arba “Monev Orderį”. Adresu>kit sekančiai:
Armijai reikia daug odos iks civiliams gyventojam-:.
alijantų tarpe suirutę.
moterv, gegužė? mėnesy jau o krūtinėj—žaizda.
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
ne tiktai batams, bet ir ki Iš to busią galima pariuti
tiems reikalams. National 197,384,000 porų batų. Tai
Visais Keliais į Rabaulą
Geographic Society sako, gi Amerikos gyventojams
kad aimijai reikia labai ge nereikės basom vaikščioti.
ros odos diržams, ginklu
Šituo žvilgsniu gerai stovi
makštim--, balnams, piršti r musų kaimynė Kanada.
nėms, žakietams, šalmams Kanados odo? labai gero? ir
ir visokiems
įrankiams. i daug jų pagamina. Gy
Jei norite žinoti fų»ie karą ir kitus pasaulio
Kiekvienas šautuvą? turi tu ventojas tenai suvartoja
įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
rėti gerą di žą. Todėl armi apie 2 poras batų per metus.
“Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių
ja suvartoja 10 kartų dau
Petronėlė
Lamsargienė
dienraštis Amerikoje.
giau odos. negu civiliai gy ,Tžlaikau visokių vaistu nuo rožių,
Užsirašykite “Naujienas" šiandien. Naujienų
onotų kojų ir nuo kaulu gėlimo,
ventoji.
’
aipgi
turiu
Galinga
Gydymo
Mostj
prenumerata
metams Amerikoje (išimant Chi
Nežiūrint to. kad armija uo Reumatizmo. Kimia turite kokius
cagą),
$6.00.
Chicagoje ir Europoje—$3-00.
suvaitoja tiek daug odos esveikumus. kreipkitės duosiu gerą
atari m s ir hnsit naicrtinfi
(.)
Ameriko? gyventojai vistiek
PET. LAMSARGIENĖ
Money Order) ar čekį siųskite:
yra geriauda apsiavę žmo 1814 S. Water St.. Philadeiphia. Pa
nės visam pasaulyje. Per du ^arsiduoda Furlouph tik-tas
pastaruoju metu amerikie Parsiduoda labili pigiai furlough
čiai suvaitojo i*o pusketvir ikieta*. kuris geras i.š Bostono per
New York. Cleveland,
1739 South Halsted Street
tos poro- batų. bet manoma '•rovidence.
'inrir.atti ir net iki Clarksville, Tenn.
CHICAGO, ILLINOIS
jferas vien tik uniformuokad trijų porų pilnai užteks. Skietas
ani
vyiui.
Kam
toks
tikieias
reika\andenyne.
Visi
aliantu
keliai
teSii vaizdelis paroda k
| Odos gamyba priklauso į
kreipkites pas !>•<> Aitutis
iapnnu atrama.
nai dalNir nustatyti i
nuo to, kiek yra skerdžiamai »r,»; ' •oas st. Kr'dgeuatei Mass
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“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

plėvė? gali padaryti smarvę.
Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
Kai kada dvokiantis kva
sius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygą dovaną.
eina iš skilvio arba iš
Visiems yra žinoma, kad* pas
plaučių.
girtavusio
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
tūli žmonės turi labai nema žmogaus Vakar
kvapai
šiandien
Galima
pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
lonų kvapą. Pas vieną jis at
alkoholiu, česnakų
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
siranda ir išnyksta. o pas ki- dvokia
u\unia. ***
kvasirinksite už $2.00. tai 50 centų reikės primokėti.
ta iaučiama/nuolato^
1 privaliusio žmogaus
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
* Kodėl
'pas
dvoklaSpėliojama
Jais Por^ treJata
kodėl kvapas
k\apas dvokia
dvokta.9
1ienu
buvo.'
Dr. A. Montvidas aiškina <ad jų trupinėliai užsilieka
AR BUVO VISUOTINAS
i LENGVAS BUDAS
šitą klausimą “Naujienose.” tumoj ir skilvy. Man teko
IVANAS?
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Jis pasakoja štai ką:
Raukius reikalingiausių žodžių ir
Bažnyčia
sako.
kad
buvo,
o
mokstai koki eksperimentą pa
,as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta
Gimnazistų buveinėj gy lai \ti. Šėriau vyruką česnakaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
kelias dienas visų veislių gvvunus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
venome su labai švariu, :ų plokstutėmis. apdengto
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės liškai. Joje telpa netik atskiri žo.
darbščiu ir gabiu mokiniu, ms tokia medžiaga, kuri tik
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? mai darbo jieškant, važiuojant kur
kuris buvo linkęs mums pa iarnose ištirpsta. Kvapa<
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
gelbėti, bet mes jo pagalbos o ėmė dvokti nemažiau už
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
vengėme, nes negalėjome ų, kurie česnakus valgo.
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida.
pakęsti jo dvokiančio alsa }aėmus geroką apsti jo
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Kaina .................................................... 35c.
vimo. Kiek jis nesigydė, nie :raujo, galima buvo užuosti,
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
kas negelbėjo. Merginos ir ad iis česnakais atsiduoda.
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. SVEIKATA.
Knyga be ga'.o įdomi. Kas žodis—tai
draugai jo šalinosi kiek tik Reiškia, jų smarvė eina iš
Arba tiesas ir trumpas kelias į
faktas; kas sakinys—tai naujas ku sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
galėjo.
nigų argumentas griūva. Mokslas ir mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
rlaučių. Suprantama, reikamokslas nuo pradžios iki galo.
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
Tokių žmonių su dvokian ingas yra platesnis tirinėjiKaina ................................................. 25c. III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose
čiu kvapu yra labai daug. nas. Kada žmogus ką nors
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO audimo apdaruose. Kaina ____ $2.50
Kada prisieina su jais šokti, tipriai kvepianti suvalgo,
KUNIGŲ celibatas.
RIJA JUŠKEVIČIAUS
pasibučiuoti arba arti jų sė įba kada skilvyj yra pažanŠi knygelė parodo, kodėl Romos
DAINOSE.
dėti. yra tikras vargas. To rėjusi vėžio liga, charaktepopiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
dėl prisieina jų vengti ir jie ingas kvapas eina iš skli
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
Čia
matome
keliatą
moteriškų
drapanų
pavyzdžių,
kurie
ypač
tinka
važiuojant
vasaros
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo nupuolimas, šią knyga turėtų per
nemenkai nukenčia.
do. Taip pat kai kurias
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
atostogoms,
lankant
savo
gimines
ir
draugus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny Jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
Nuo senai yra žinoma, plaučių ligas galima užuosti.
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. teris, dukterįs ir mylimosios nepa
kad dvokiantis kvapas kar- Tirinėtojų jau senai yra,barščiais, su silkėmis, su
įlevą (paintą) iš drabužių Audeklo apdaruose .................... 75c. pultų į tokią kunigų globą. Parašė
tais paeina iš nesveikos no- pastebėta, kad virškinimo j varške—tai vis lietuviški KAREIVIŲ ŽMONOMS Reikia du ai tris kai tus gekun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
Ferdinand de Samogitia.
sies, kartais iš nešvarios ir vdos gali padaryti dvokianti i valgiai. Jie sveiki, sotus ir NEMOKAMAS PATAR • iai suvilgint terpentiną ir BYLA DETROITO KATALI lietuvino
Kaina ...............................................
25c.
NAVIMAS
PRIE
GIM
KŲ
SU
SOCIALISTAIS.
nesveikos burnos. Vienokie kvapą. Pastaraisiais laikais: pigus. Taigi naudokimės
amonija.
o
potam
gerai
iš

DYMO.
Dalijant Detroito lietuvių socialis KODĖL Aš NETIKIU
ar kitokie augimai nosyje, urasta. kad riebaliniai vai- bulvėmis.
plauti su muilu ir karštu tams
plakatus netoli nuo bažnyčios,
kunigo pakurstyti brostvininkai už I DIEVĄ?
iškrypimai, kremzlių padi- ino daiktai čia yra kalčiausi,
Sveikatingumo organai iš vandeniu.
puolė juos ir žiauriai sumušė. SociaLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
dėjimai ir plėvės Įdegimas Todėl pataria saugotis rie23 valstijų pasiūlė Darbo
APLANKYMAS.
fr , , • .
iistai iškėlė užpuolikams bylą, kuri negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
Kadminkšta*
met-OS
jr yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
gali sugadinti kvapą. Ypa- balų perviršio, tai yra jų vi
Aš sėdėjau pas atdarą Departamentui Washingtoreikiagabalas
teismo rnlrekordais
liudininkų
___klCtOS
?
1kelia*
- 1 Z n — poie
to/emr,
nrJo io Iv*ir litiriTVMV
tingai chroninis nosies plė- sai mažai vartoti, jei kvapas lanaa ankstu Dirmorios <re- ne ^manymą, kad kareivių 1S?1U1immKstas. reikia Kena- parodymais Kaina ............. 25c. knygutės .......................................... 20c.
vės Įdegimas dažnai tai pa- dvokia. Į kelia- dienas pasirvta ‘
e moterims prie gimdymo bu- mir}ute= paminkyti su uksusu
nvnriiA KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, knriuoe
daro Prisieina nod gydyti daro aišku, ar maistas buvo'da ne<legž bet tu teikiamas nemokamas maistam vandeny: o jei Ub,i idomišituo
žmonės kuria per amžius? šį intri
pagal reikalą.
kaltas. Patariama ir Epsomo,
patarnavimas. Darbo De- .
. PdI.
, Ldl
klausimu, ją turėtų perskaityti kiek- guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
Pasitaiko tačiau, kad no- druskos doza paimti kas; tjlta nakti<'
parlamentas ši pasiūlymą >Pdtl saukst4 uksuso, o ke- nas kalikasjr socialistas Parašė cialdemokratų
teoretikas Kari Kautssyjeyra viskas tvarkoj ir dieną.
! Migfos da tebestovėjo, užgyrė. Štai tos valstijos, Pa^, palaisto uksusu.
ky.
Kaina ...................................... 10c.
sveika, bet dvokiantis kva
SIELOS BALSAI.
i nealsavo vėjelis, viskas bu- k-tose toks Patarnavimas
Kad išimti smaluota? dė DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
Puiki knyga, daugybė labai gražių
pą? tikrai iš nosies eina. Tai CHICAGOS MOTERŲ 'vo vienoda ir tytlu... bet bus teikiamas:
mes iš drabužių, reikia sma GERT IR VALGYT?
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
galima yra pastebėti pas kai
VEIKLA.
Azizona
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
luotą vietą pavilgyti terpen Valgyt ir gert reikia dėl to, kad graži.
jautėsi artimas pabudimas
Parašė i. B. Smelstorius,„221
norisi,
atšaus
nepagalvojęs
žmogus.
p.
Arkansas
kurias moteris tik mėnesinių
moteru kuopa pardavi------ir paretėjusiame ore stotinu
ir
trinti,
kol
dėmės
viBet
dėl
ko
gi
norisi?
Dėl
ko
be
valgio
puslapių.
Audimo apdarais ... $1.50
TA Z-td P TI-•-1
_
•
?
_
i
perioaų metu. Raaa praaenės Karo Bonus.
SISKai įsnyrcs.
’žmogus
silpsta : Ir demo vi&i&a 5T!£5vėjo drėgnųjų rasų kvapas.
------------stas duoda daugiau spėką, kitas ma- BIBLIJA SATYROJE.
di joms duoti tam tikrą ėst- T . x . T. . x „
Illinois
Susyk Į mano kambarį,
Maliava
fnainti nnn lan- žiau?
cukraus,
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
rogeną, kurio kai kurioms T Dietu\ių Komiteto Karo
Maliavą
t
paini
j nuo .an dniskos Dėlko
ir kitųžmogui
panašhjreikia
daiykų
? go knygos
Indiana
neįsileidžia.Labai juokinga su
per
atdarą
langą,
lengvai
tuo metu stokuoja, kvapas įėjimui kviečiama, SLA
gų
ir
kitu
Stikliniu
daiktu
dėl jam reikia riebalu? šituos klausi- 379 puikiais paveikslais, perstatanKentucky
čiais įvairius nuotikius nruo prieš su
atsitaiso. Apart kitų pnemo- ?087ta moterų kuopa apy skambindamas ir šnabžde
galima lengvai nuplauti
Maine
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
damas,
Įlėkė
didelis
paukš
nių, šis estrogenas teikia ęme pardavinėti karo bonu'
taus. Įgijęs šią knygą niekas nesigai
Marviand
—
?tU
uk?u
^____
MATERIALISTIŠKAS
.is.
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00
sėkmingų davinių ir chroniženklelius.
Pirmiausia
Michigan
Aš krūptelėjau, Įsižiūrė
SKAITYTOJŲ PAISTORIJOS SUPRATIMAS. KUR MUSŲ BOČIAI
ni nosies plėvių idegimą gv- ženklelius pardavinėjo Da- jau...
Mississippi
Tai
buvo
ne
paukštis
PFIČIČIMAJ
ši knygele aiškina proletariato fi* *
naus-Gireno posto moterų
KEilaKllVIAI.
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas GYVENO?
dant.
Nevada
.ai
buvo
sparnuota,
maža
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
New Jersey
Jei dvokimas paeina iš skyrius. Tas jų vajus davė moteriškė, apvilkta siauraiSiunciu
Maiklo
te\ui
kius, tai perskaityk šitą knygelę. nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
atmeta. Mokslas mano, kad
New Mexico
burnos, reiškia, kad ji yra geresnių pasekmių negu ti ilgais žemai susiraitusiais
S2.50 ant
tabako
ir labai
dė- jantiems
Kalj?a labadarbininkams
!
protau- visai
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
, .
,
,
i
..
neapkaikėtasi.
SLA
208
kuopa
betgi
North Carolina
arba nešvari arba nesveika.
koju, kad nesulaiket man nuojama. Kaina ........................... 25c. knyga parodo, kodėl taip manoma.
rūbais.
neturėtų
apsileisti.
Ji
turi
Labai įdomus ir pamokinantis
Oklahoma
Iskiurę dantys, pūliuojan
Visa ji buvo pilka, perla
“Keleivio, ne; truputi pa- SOciALIZMO TEORIJA.
skaitymas. Kaina ......................... 25c.
tengtis
pasiekti
jei
jau
ne
Rhode Lsland
čio? sniegenos, gendančio?
vėlavau
atsiteisti.
As
gaunu
M
.
,
,
.
....
mutro
varsos:
tik
viena
vi

1 :i,
~ u x
:
sis veikalas trumpais ir aiškiais LIETUVOS RESPUBLIKOS
geresnių rezultatų, tai bent
South Carolina
4
laikraSClUS, bet IS viSŲ gC" faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi ISTORIJA.
durinė
jos
sparnelių
dalis
lygių su Posto moteri
ši ŽVAIGŽDĖ PASIGAVO nors
riausia man patinka “Kelei- draugijos formos, ir kodėl turės buti šitas veikalas parodo, kaip nuo
audonavo švelniu besisklei Utah
• ,,
» o t
,«• i
pakeistas kapitalizmas. Kama
2oc.
mis.
Vermont
JAU ANTRĄ MĖNULI
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
vis.
A. S. Jucdziukynas.
džiančios
rožės
rausvumu
:
SLA moterų kuopos va
kos vedė Kovą su caro valdžia, ir kaip
West
Virginia
Corridon,
Mo.
EILĖS
IR
STRAIPSNIAI.
oinavijų
vainikai
globė
išsi
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
jui vadovauti yra paskirta
—• -Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
Wisconsin
ir
“SHANGRI-LA
” KARALAITĖ daugybė straipsnių, juokų ir tt.25c. ^aėmė
viršų, kaip Lietuva
Lie
likos paenerginga kuopo? sekretorė, skaidusius jos mažutytės
Wyoming.
■ , h.------------------------------ - -------- , Puikiai iliustruota. Kaina
liuosuota is PO
po caro valdžios ir kaip
. _ji
galvos
plaukus
—
ir.
pana

p-nia Virginia Trust. po ku
buvo apskelbta republika. Pridėtas
šios
plaštakio
usukam,
dvi
didelis spalvuotas žemlapis parodo
rios priežiūra pasekmės tu
IŠEIDAMI IŠ NAMŲ, TĖ
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
jovini
plunksni
meiliai
karėtų buti geros. Vajaus die
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į
VAI PRIRIŠDAVO VAI
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
na paskirta liepoj 28, vidur- jojo ant dailios, išdki&fcio? KUS KAIP ŠUNIUKUS.
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Resmiesty, State ir Randolph kaktytės.
putlika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
gatvių kertėj, kur buvo pir Ji pralėkė du sykiu lubo Miami mieste. Floridoj, Į
rimai, taikos sutartis su bolševikais,
mis:
jos
mažutytis
veidas
nesenai buvo areštuota mo-:
moji lietuvių bonų pardavi
sutartis su latviais, aprašymas visų
juokėsi; juokėsi taip pat di tina ir tėvas, kurie išeidami
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
nėjimo diena.
knyga,
bet tiesiog žibintuvas, kuris
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
Beje, Lietuvių komitetui delės. juodos linksmios akis. i teatrą ar Į šokius, pririšda
Ramus meilaus skrajoji vo savo vaikučius, kaip šu
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00
kaią laimėti vadovauja tei
BROŠIŪRA
SU
PEKLOS
mo
linksmumas
sklaidė
jų
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
niukus, ir palikdavo užra
sėjas Žiuri?.
ŽEMĖLAPIU IR KI
'Ir kitos fonės. Daugiau juokų, nedeimanto
spindulius.
kintame
bute.
Kai
.policija
SLA. Narė.
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
TAIS PAVEIKSLAIS.
Ji laikė rankoje ilgą išdaužė Į jų butą. prie gele
je telpa net 72.“Džian Bambos spyčiai,” eilės; ^pasikalbėjimai, humorisjuokštę.
žinės lovos buvo pririšta 23
Parašė
PATARIA VALGYT
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
Gi
eitai
skriedama
pro
pagerinta laida. Kaina ........ 25c.
mėnesių mergaitė, o jos tri
DAUGIAU BULVIŲ.
A. M. METELIONIS.
nane, ji dasilytėjo mano jų metu amžiaus sesutė bu
APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
Keliata< sąvaičiu atgal /aivos ta puokšte.
vo pririšta prie sunkios so
DANGŲ IR PRAGARĄ.
Kunigai gąsdina tamsuo
bulvės buvo prapuolusios ii Aš pasiskubinau prie jos fos. Abidvi buvo alkano- ir
Parašė garsus Biblijos kritikas
lius
amžina
peklos
ugni

krautuvėse nebuvo galima 3et ji jau išti-uko per langa|Verkė. jei namuose kiltų’
Ingersolas. Kaina ......................... 25c.
mi ir už pinigus apsiima
jų gauti. Mat, spekuliantai r nuskrido.
! ochras, abidvi mergaitės sukiekvieną išgelbėt nuo
MONOLOGAI IR
jas supirko ir sulaikė nuo
amžinų kančių pragaro
Sode, a^yvų krurnų tankį- rįegtu< ne? negalėtu išeiti,
DEKLAMACIJOS.
liepsnose. Bet šios kny
rinkos, kad pakiltų kaina. nėję. kalvelis sutiko ją pn>
‘
šioje knygoje telpa daugybė nau
gos autorius parodo, kad
jų, labai gražių ir juokingų monolo
Pas tulus SDekuliantus jo mu burkavimu—o ten kur IVAIRUS PATARIMAI,
visa tai yra melas ir ap
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
net pagedo, ir kai iie bandė i išnyko, balzganai-melsva? *
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
gavystė, nes peklos vi
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
jas parduoti, tai valdžia Įsi langus tyliai nuraudo.
Verdant šviežius ar rausai nėra. Jisai parodo,
niškos. Visos skambios, visos geros.
kad toj vietoj, kur Bibli
kišo ii uždraudė pardavinė
Aš pažinau tave, fantazi-' gintu- kopūstus Įdėk žiupsTinka visokiems apvaikščiojimams,
ja sako buvus kitąsyk
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
ti sugedu Į maistą, čia spe os deive! Tu aplankei ma- nį kmynų, o kopūstų skonis
gerinta laida. Kaina .................... 25c.
pekla, dabar kopastai sa
kuliantai pusėtinai apsišuti- įe išnetyčiu—tu nuskrydai į pagerės.
ga. lr pridėtas “peklos”
PAPARČIO ŽIEDAS.
no. Apsigavo ir kai kurie ;aunus poetus.
Kmynai taipgi tinka ir i:
žemėlapis tatai patvirti
Ir keturfoa kitos apysakos: (1) Nefai meriai, kurie nenorėjo
na.
O. poezija! Jaunystė! bulvinę košę.
uisitikintTa Vyras; (2» žydinti Giria;
Kaina 25 centai.
13) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
tave bulvių parduoti, lauk Mergiškoji, nekaltoji grožvdoma kaip žmonės paikai tiki į viso
dami vis aukštesnių kainų. ė ’ Jų- tik ant valandėlės
Rudis iš drabužių galima
kius prietarus, burtus ir tt........... 15c.
Knyga gaunama "Kelei
Tuo tarnu bulvių buvo pri alite užklysti pas mane— išimti citrina (lemonu) ir
vio” Knygyaa.
ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
vežta iš pietiniu val-tiĮų ir nk tvvo pavakario rvta!
diuska. Reikia paimti šmo
Adresas: “KELEIVIS**
METU.
‘ E. S. tuką citrinos ir patrinti ni-j
ių kaina staigiai nukrito.
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
636 BR0ADWAY,
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
Dabar bulvės jau nebran
dim suteptą vietą, paskui
SO. BOSTON. MASS.
piai. Kaina ...................................... 50c.
MIEGOK.
Dabar yra pardavinėjami ka
gios ir jų vra Įvalias, todė1
užpilti gerai dimskos. Palau
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Taipgi ir pas
Da miegok, dukrele!
valdžia pataria daugiau jų
kus kelias minutas, gerai iš ro bonai pastatymui bombane
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
čia yra parodyta filmų “žvaig- valgyt. Lietuvės moka pada- Nors aušra rausvoji
A. M. METEUONl
trinti ir išplauti tyram van šių laivo, kuris busiąs pavadin
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
tas “Shangri-I^a.” Tam vajui 7747 Navy Avenue,
ždė” Betty Grable, kuri nese- tyti iš bulvių visokių valgių: Auk-zina vygelę—
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
deny.
buti kūdikio tėvais, būtinai turėtų
išrinkta yra “karalaitė,’’ Esther
nai buvo ištekėjusi už aktoriaus bulviniai blynai, švilpikai Tu miegok, mieloji,
Detroit, Mich.
perskaityti šitą knygute. Kaina 10c.
Jackie Coogano. Liepos 4 d. ji kakavai, kugelis, kukuliai Tu miegok, dukrele!
Terpentinas
sumaišyta' \Villiams, kurios atvaizdas yra
“Keleivi*,” 636 Brondway,
gavo jau Ritą vyrą.
arba šutinto? bulvės su šalt
E. S. pusiau su amonija išims ma- čia paduotas.
South Boston, Mas*.
KODĖL DVOKIA TŪLŲ
ŽMONIŲ KVAPAS?

Pekla

»

<
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tik ne slapukas, pasiųstas PASIŽYMĖJĘS KARŽYGIS
musų šeimininko?
į r-;m
—Kas jūsų šeimininkas?
—paklausė jauna? Karalius.
Parašė Oscar WiMe.
—Musu šeimininkas? —
1
r
kaičiai atsakė audėjas.—Jis
Buvo naktis prieš vaini- rę—vargšė mergaitė, davusi
toks pat žmogų-, kaip ir aš.
kavimą. Jaunas Karalius sė- gyvybę kūdikiui, mirė vos
Ir tikrai, mudu tik tuo ski
dėjo vienas savo ištaigin- valandėlei praslinkus nuo
lia vos, kad jis įėdosi pui
guose kambariuose. Dvariš- to laiko, kada ji prabudo. Ir
kiais apdarais, tuo tarpu
kiai jau atsisveikino su juo, tą minutę, kada ištikimas
kada aš vilkiu skarmalais, ir
nusilenkdami, to laiko pa- tarnas, skubinęs per girią,
dar tas. jog aš mirštu badu,
pl očiu, ligi pačios žemės, ir su kūdikiu ant balno prieš J
o jis nemaža kenčia nuo
atsitraukė i didžiąją rūmų -ave, sustojo prie vargingos
persivalgymo.
(salę išklausyti paskutinių piemens trobelės ir pasilen—Šalis laisva..—tarė jau
ceremonimeisterio pamoki- kė nuo apsiputojusio žirgo
nas Karalius:—ir jus nie
nimų. Kai kurie jų elgėsi paklabenti į žemas duris,
kam neprivalot vergauti.
dar paprastai, o dvariškiui Princesės kūną jau leido į j
—Kare,—atsakė audėjas,
—vargu bereikia tas primin- atidarytą kapą užmirštame
—
stiprus
vergia silpnus, o
ti—ta savybė laikoma dide- kapinyne, už miesto vartų,
taikos
metu
turtuoliai vergia Amerikos aviacijos karinin
liu negerumu.
Ėjo paskalos, kad tame kavargšus. Norėdami gyventi
Bernaitis - tai buvo dar Pe
<ulėjo ki.tas velio"ismes turime dirbti, o jie kas M. H. Smith už nepaprastai
aunikaitis
svetimo
pavida

tik bernaiti?, nes jam vos lo. be galo gražus kurio
mums duoda tokį menką už drąsų žygi Francuzijon buvo
suėjo šešiolika metų—nesi lankos buvo surištos už nu
mokėsią, jog mes iš bado . pdovanotas Kongreso medaliu.
gailėjo. kad jie išėjo; leng garos ir kurio krutinėję bu
mirštam. Mes dirbam dėl jų Ir, susiraukęs, audėjas nuviau atsidusęs atsilošė jis į vo daug kraujo žaizdų.
nuo ankstaus ryto ligi nak isuko ir leido šaudyklę per
minkštu? priegalvius savo
nuotrauka
parodo
vaizdą
iš
paskutinių
kovų
Sicilijoj.
Vienas
Amerikos
kareivis
varo
ties. o jie krauna savo skry tpmatus. Tik dabar jaunas
ši
puikių patalų ir gulėjo ne Taip, bent, žmonės pavisą buri Mussolinio karininkų Į nelaisvę. Italai rokuoja, kad geriau amerikiečių nelais
niose aukso krūvas, tuo tar laraliu? pastebėjo, kad gija
rimstančiai žvalgydamasi; šnabždomis pasakojo vievėj valgyti makaronus su lašiniais, negu mirti už Mussolinį.
pu kai musų vaikai prieš lai- ravo prisukta aukso siūlų.
ir išsižiojęs, taiytum rudas na? kitam. Tikra buvo tik ----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------ką nuvysta, ir veidai brangirios fauna?, arba jaunas tas. kad senis Karalius, mir- rjQ jr laipteliais iš žvilgan- kaip tik galvojo jis dabar,' Ir miegodamas jis matė gių mums žmonių darosi Ir siaubas paėmė jį, ir jis
laukinis žvėrelis, tik ką me- damas, ar gailėdamasis savo x:n
;r imdavo hastvaklausė audėjo:
džiotojų pagautas.
didžios nuodėmės, ar tiktai ™ ^Tamtari™ į tombarį. drybsodamas savo puikiuo- sapną, ir štai ką ji? sapnavo, šiurkštus ir pikti. — Mes —Kokią mantiją tu audi?
T.
* • * u spaudžiame vynuoges, bet
se pataluose ir žiūrėdamas Į
geria kiti. Mes sėjam —Tai mantija, su kuria
Ir tikrai, ji rado medžio- ror^amas palikti sostą sa- jg vieno? galerijos Į kitą, ta- dideli pušie?
rąstą, kuris Jis sapnavo stovis trobesyje,
kur
uze
ir
tarškėjo
stalas tuš- eis vainikuotis jaunas Karatojai. Jie beveik netyčiomis
lytum žmogus, jieškąs graz- liepsnojoatidarytame
židi- daug audžiamų stalių. Tam; 5jas Mes ^3^
g,andiužėjo jj, kada šis basas, su "P™ « iv o iždini? P "0Je- Pi»len^'ln,mo.. s*'0 nyje. Piešiniai — kuriniai to
us>,—atsakė jis.—Bet kas
dienos sviesa skverbėsi njajs nore njekas jų nemato, 1tau
skudučiu rankose, ėjo pas- p
0
savo !P€<linlu. Kančių, atnaujinimo jėgų po laiko garsingų dailininkų si
rupi?
v ai nors žJ’on& lai:
—buvo atgabenti jam jau pro užkaite geležimi? lankui bandą neturtingo pie- Nuotos pačios valandė- Į nesveikatos.
gus ir sviete figūras išbadė- ko mus^aisv.ais.
Čia jaunas Karalius gar
mens, kuris ji išaugino ir ku- lės, kada jį pripažino įpėdiTokiomis
‘atradimų,” prieš daugelį mėnesių, ir jis jusiu audėjų, susilenkusiu
T
.
..
• • siai suriko ir nubudo. Ir ką
no sunumi jis visada save niu Karalius, jaunikatis ėmė dienomis kaip jis jas vadi įsakė, kad auksininkai die ties savo darbu. Išblyškę, Ii-i -£ talP vestl,?u vrals? gi. jis gulėjo savo paties
laikė. Bet. ištikrujų, jis bu- reikšti tą keistą patrauki- no, — ir tikrai, tai buvo jam ną naktį dirbtų juos, ir kad goti vaikai sėdėjo susirietę, paklausė Karalius.
miegamajame, o pro langą
po kokią
jieškotų
vo sūnūs vienuteies
vienutėlės senio nųpne
mą prie giaznos,
graznos, kuriai
nuiiai lem
iem- tikra kei
10ne po
kokią ste-j
ste- P°
1’^ vis4 pasaulį j
didelių skersinių šieno-, —Su visais — atsakė au- jis pamatė didelį, geltoną
kelionė
Karaliaus dukters, jai slapta ta buvo turėti tiek daug ita- buklingą šalį - ji kaltais brangiųjų akmenų, vertų
Kada šaudyklės pralėk- dejas. - Ta pati dalia ten- kaip medus mėnulį, kabantį
susituokus su žmogumi daug kos į jo gyvenimą. Tie. ku- lydėdavo grakštus auksa- puošti
jų
rankų
kurinius.
Ir
J
- --- --------- --. ____O pro apmatus,
vaikai: ka J jauniems irr seniems, mo- ikanotame danguje.
X---- „„JC- „X
ioiinoįi Vnmli
’u tį plaukiai
S
- pažai
®. - . • ^7.plačiomis
- - - — - . - ----žemesnė?
už ją kilmės. v:..
Vie- vlzv
rie PrzlSi'zv
lydėjo jaunąjį
Karalių
pakeldavo sunkius skietus, terims? ir vyrams, mažiems
Ir jis vėl užmigo ir matė
ni sakė, jog tai buvo svetim- .-kirtą jam kambarių dalį, skraistėmis su linksmai pie vi į pnes didįjį a ec o. Q j<a(ja šaudyklės sustodavo, vaikams ir seneliams. Pirk
aukurą
spindančiai?
kara

tauti?, sužavėjęs Princesę dažnai paskum pasakodavo vėsuojančiais kaspinais, bet
jie nuleisdavo skietus ir su Iiai spaudžia mus, ir mes tu sapną, ir štai kas jam sap
(savo stebuklingu skambini- apie džiaugsmo šauksmus, dažniausia jis mėgdavo taip liškai? apdarais. Ir šypsena spausdavo jais siulus. Jų rime jų klausyti. Šventikai navos.
ir delsė jo lupose
mu liutne: kiti kalbėjo, jog kuiie išsprūsdavo jam pa- • keliauti vienas, pats jausda- žaidė
aiškiu žibėjimu' "aMdndėioivei<,ai buv0 išvarK? nuo ba- pravažiuoja pro šalį. laiky- Jam sapnavos, kad jis gu
tat buvo vienas dailininkas mačiu; paruoštus plonus ap- mas arba, veikiau, nuspėo sudžiuvusios rankos darni rankose savo poteri li ant palubės didžiulės ga
iš Rimini, kul iam Princesė darus ir brangenybes, ir apie damas, jog meno slėpiniai jo tamsiose, kaip klaiki gi- (1r’bėjo jr painiojosi Kažin liūs, ir niekam dėl musų gal leros, kurioje iriasi šimtas
buvusi labai palanki, gali tą didelį džiaugsmą, su ku- geriausia suprantami atsi- na, a yse.
kokios išbadėjusios moteriš- vos neskauda. Musų niau vergų. Ant kilimo, šalia jo,
but net perdaug palanki, ir riuo jis nusimetė kietą odos!skyrus, ir jog grožis, visai Po kiek laiko jis pakilo iš kės sėdėjo už stalo ir siuvo. riais skersgatviais, kur ne- sėdėjo galeros savininkas.
kuris staiga išny^0
mies- tuniką ir šiurkščią avies kai taip, kaip įr išmintis, mėgsta į ?avo patalu ir, atsirėmęs i Biaurus kvapas pildė kam- įspindi nei vienas saulės Jis buvo juodas, kaip ebeno
to, nebaigę? darbo katedro-lio skraistę. Tiesa, kartais atsiskyrėlius gerbėjus.
| braižyti™ židinio kraštą, barį. Orą, buvo sunkus
‘
ir. spindulys, selina vargas al- medis, ant io galvos buvo
je. Kūdikiui buvo ne dau- jis labai gailėdavosi laisvo
Anie iaunaii Karalių Da- apsidairė silpnai apšviesta- dvokė, o per sienas varvėjo, kanomis akimis, o paskui jį, raudonas šilko tiurbanas.
giau sąvaites, kada jį pavo- girių gyvenimo ir mėgdavo,^-. d
keistų da,
me kambaryje. Jo sienos drėgmė ir lašėjo ant grindų, i jo pėdomis eina nusižengi- Didėli sidabro auskarai, žie
ge nuo motinos, jai bemie- pasijuokti
is nuobodaus , g toJjo am|iaus laikotarpj’ buvo užkabintos brangiais Jaunas
.
- .
gyyylišlęu ve|_ dų pavidalo, traukė jo mė
Karalius priėjo -mas ,kietu
gant. Jį auklėti atidavė pra- dvaro etiketo, atimančio;g
:Ejo paskalos, jog storas gobelenais, kurie rodė Graz- prie vieno audėjo ir ėmė du. Skurdas budina mus iš singas ausis žemyn, rankose
stiems' bevaikiams pieme- jam tiek daug laiko, tačiau burmiį,
atvykę/su vaiz- nos Triumfą. Vieną kampą žiūrėti į jo darbą,
o gėda nesitraukia nuo jis laikė dramblio kaulo
nims. gyvenusiems girios stebuklingieji rūmai, kūnų džiai vin -ai surašytu ad- buvo užėmusi didelė spinta Audėjas piktai pažvelgė į ryto.
musų visą naktį. Bet kas tau svarstykles.
tankumyne, į kur nuo miesto vienintelių seimininku tapo'
®
d
.vo ben- su inkrustacijomis iš agato, jį ir tarė:
iš to? Tu ne musų. Tavo per
(Bus daugiau)
reikėjo daugiau dviejų die- iis, rodėsi jam nauju pašau- dmnibečiu rado Karaliu o prieš langą stovėjo nuo —Ko žiuri į mane? Ar tu daug laimingas veidas.
nų joti. Ar iš nusiminimo, liu. tik tik įkurtu jam pa- did|iaį
kluDo.
darbo partovėlis su
ar. kaip tvirtino dvaro gy- -maginti. Vos ištrukdavo Jis j j jež djdeli paveikjlą stabaus
lakiriuotu ir išdėtu auksu
djdojas, nuo maro. ar, kaip is tarybos posėdžių arba is <k ^ež
- Venįcjjos g panno; ant jo gražiavos ketvirtino
UI uno tūli.
tui . nuo
nuo greitai
greuai vei\ ei- audiencijų
auoiencvjų sales,
saies, tuoj nu- matvti,
skelbiantį
kokiu [lios dailios Venecijos stiklo
kiančių itališkų nuodų, pn- liepdavo plačiais laiptais.
| dfe
ku]
kart taur& ir onikso kįlikas
maišytų į saldaus vyno tau- su liūtais iš auksuoto zalva- tą Karalius
- “
ij tamsiomis gyslelėmis. Šilki---dingo kelioms
valandoms. ir, po ilgu jieš-jniame lovos apklote buvo
kojimų, buvo rastas mažame j išsiūtos išblyškusios aguokambarėlyje vieno pilies į nos. tarytum iškritusios iš
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
AR ROMOS
bokšto,
kur jis ekstaze žiūrė-'nuilsusių miego rankų; auk'
kalus.
Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
jo į graikišką gemą su iš šti puoštiniai dramblio kau
beveik
viską,
kas žmogui reikia žinoti. ’
plautu joje Adoniso vaizdu. lo stiebeliai laikė aksomo
yra
Ėjo kalbos, jog matę kaip baldachimą, iš kurio kilo
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jus’j laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
karštomis savo lupomis aukštyn, kaip balta puta,
ptiSBkys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butą
spaudėsi prie marmuro lupų švelnus strauso plunksnų tu
galima“Teisingas
be baimėsPatarėjas
naudotis” gyvenimo
smagumais
ir nepadaryti
klai

vieno dntinio statulo, rasto fai į pilką sidabrą lipytinių
dos.
atsakys
jums
net
į
tokius
klausimus,
ku
upės dugne statant akmens lubų. Šypsantis Narcizas, žarių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klauŠtū Beveik kiek
tiltą. kuriame buvo įrėžtas lios bronzom laikė ties galvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
PARAŠE KUN. VALADKA
tas” išaiškintas.
.Bitinijos vergo Adriano var-jvomis veidrodį. Ant stalo
das.
Kartą
jis
praleido
ištisą
stovėjo
plokščia
ametisto
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
SKYRIUS I. Aiškinama laižai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
naktį
gėrėdamasis
mėnulio
taurė.
Kų reiškia meilė ir iš kur Ji p»Ar galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
reina?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
spindulių
atspindėjimu
si-i
,
••
.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis ?
dabriniame Endimiono sta-L Pfo langą j^lejo matykad galima, ir "Teisingas Patarėjas”
Kų reiškia “pirmosios nakties tei
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
tuje
ti didžiuli katedros kaupą.
sė,” kuria seniau naudojosi kunigai
daroma.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
aukštėjanti, kaip milžinišką
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
ir
brangų;
daik

Visi
reti
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
burbulą,
tie?
tamsiais
silueminarijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių
možiai trauKe
.
------ .
tai didžiai
traukė n i save, /
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitų liausimų atsako.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
Ryžių barstymas jauniems ant gal
geidulingai
trokšdama^
ta
's
namų
ir
nuvargusių
pa
:ir
Kokius vyrus moterys myli? Ko
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
vų? “Medaus Mėnuo?”
kias moteris myli vyrai? Arba ko
lią turėti jis išsiuntė daugy-inaktini«.
^ngsmuojancių
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
Kas reikia jaunai merginai žinoti
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
- - i■ visus pa-aulio P'W» ,, ,r atg»l ...
terasa, Tties
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
be
pirkliu
.
~
singas Patarėjas” pasakys jums vie
dos?
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
!upe,
kų.
kraštus: vienus — gintaro.
^e’nykusia
n>:kuHt migloje
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
cija n popiežių prakeikimai.
Km reikia žinoti, kad vaikai butų
pas žiaurius šiaurės jurų kui t0 vai>lli S’ode* lakstavesti?
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m
Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
Jurų
ivo
lakštingala.
Pro
atidaryFilipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucija iššaukė
žveju?, antrus—į Egiptą tos,
,
to nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
Ir.•4 •
< pkverbėsi » xšvelnu*
savotiškos
biriuzos,
kurios
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimu tikinčiųjų lietuvių apie
jazmino
kvapas.
Atvertęs
galima rasti tik faraonų kar
Kodėl kunigams turėtų but už
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
kakto? savo tamsius
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
stuose
ir
kuri, kaip rako, tu- nuo................................
A
.
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonu X pardavinėjo indulgencijų
ri stebuklingų savybių, tre- ?arhl1n'u?.-.P3?™* 1,utnl?
j visus šiuos klausimus "Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi

Mussolinio Karininkai Eina

Jaunas Karalius

Nelaisvę

—k

TEISINGAS PATARĖJAS

a

opiezius

Kristaus

Vietininkas?

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
knygų, nee joje ru daug reikalingų dalykų Ir geriausiai galės
susipažint au visa katalikiškos bažnyčių praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamsinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spaoda aiški.
Aodimo virielieie. gražiai sidakrtaėm raidėm įapauatas kny
gų Tardės, KAINA 12.00.
Tvirtais popieru vilteliais, kalva HJk.

čius—į Pet^ją

ir raštiniu

šilko Mimų i‘t Paranke kete kartus pirs

molio indų, ir, ta',8 ?er

J<»

pagaliau, ketvirtus-i Indi- vokal nusileido, ir keistas
ia. pirkti piaudvtinio'dram-"uo,var«!? aPkeme « 1N,®ka’
blio kaulo, šydo, mėnulio <ia^.ar
nebuvo jautę? taip
akmens, nefr'ito apirankiu. ai?k!a! lr,talP <0™” hurtP lr
sandalo medžio,
žydrios P'epnnų braznos.
emalės ir plonų vilnonių
Kada bokšto laikrodis
šerpių.
[išmušė
vidurnaktį, jis paGalima gaat pas autjrių, sekančiu adresu:
Bet ypačiai jam rūpėjo skambino. ir į kambarį įnė
REV. M. VALADKA.
R. B. S. DALTON PA.
apdarai, kuriais jis turėjo io pažai ir nutaisė jį su dideTaipgi galima gaat tų knygų naordyta kaina ir
apsirėdyti vainikavimo rfie- liomis ceremonijomis; jie
ną: mantija iš auk-'o audi-į apipylė jo rankas rožių van•'KELEIVIO" KNYGYNE
j mo, vainikas, išpuoštas ru- deniu ir išbarstė po jo prie
binais ir sagtis, apipilta per- galvį rožes. Po kelių minu
S36 BROADIVAY,
SO. BOSTON, MASS.
i lais ir išpuošta perlų žiedais. čių, jiems išėjus, jaunas Ka
Apie tuo? savo puosalus ralius saldžiai užmigo.

I

f

mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia
patiekia įdomių informacijų.

Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko
neslėpdamas.
Knyga graži, su paveikslais,
įlais. 223
puslapių, stipriais audimo apoarsis.
“

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės ?—Ir daug-daug kitą įdomių dalykų.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai,
kaip VVeilso
“Pasaulio Istorija,
” Jordano
“Evoliucijos
dai,” McCabe
’o “Civilizacijos
Evoliucija,
” Boelsche
’s “žmogausPagrin
Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą
Patarėją.”
•
636 BROADIVAY

KELEIVIS
SOUTH BOSTON, MASS.

KELEIVIS,

Aitun tas Puslapis

VISOKIOS ŽINIOS
Traukinus Užmušė ir juodajai rinkai, kurios
.... .
spekuliantai
pekuliantai superka vistas
Lietuvi.
aukštesnėmis kainomis li
vištieną tenai,
Antaną Glėbą nelaime išti pai duoda
kur
legždėse
krautuvėse neko Wisconsino valstijoj.

galima jos gauti. Kai legaWis.—Lie- Kse krautuvėse žmonės vU,„i jie
ii. pe.
kutinąs tįeno5 n^uun.,
negauna, tai
atsitikimas. i laukiny uz- j.a a. 5mugelninkus irmomuse Antaną Glėbą, t» me- j.a iapaj brangias kainas,
tų amziau> lietuvį. Gleba> \lrnija U2 rekvizuotas višejo geležinkeliu is Sun Vm- +a? y^moka, bet valdžios nuley į \Voodboro. kur jisai ,tatvta kaina_29i., centu
dirbdavo. Liudmmkdį našakoja, kad Glėbas turėjo gir_________
dėti traukinio švilpimą, b; t RUSAI SKELBIA VOKIE
kodėl jis pateko po garvežio
CIŲ NUOSTOLIUS.
ratais, niekas negali supran
ti. Traukinys buvo su prekė Maskva praneša, kad per
mis. labai ilgas, sukabinti 10 dienu, kaip rusai pradėjo
net 68 vagonai, ir visi perėjo i avo ofensvva. vokiečiu
per Glebo kūną. Jis buvo nuortoliai pasiekė šitokiu
visiškai sutrintas. Galva bu skaičių:
vo sutriuškinta ir beveik vi 900 orlaivių.
sai nuo kūno nupjauta. Vie 1.148 tankai.
1.602 kanuolės,
na ranka ir koja buvo ratais
800
martarų.
atplautos kaip peiliu.
1.400 kulkasvaidžių.
Antanas Glėbas buvo naš šitie
vokiečių ginklai bu
lys, dirbo pas Marę Soroką vę arba sunaikinti, arba pa
ir nuomavo nuo jos butą tekę i rusų ranka< sveiki.
VVoodboroj.
.
Be to. nuo 15 iki 25 liepos
v elioms. buvo labai gera;- vokiečiai netekę užmuštais,
žmogus, nedaug tokių yra. sužeistais ir nelaisvėn pateGaila, kad jis taip nelaimiu kusiais daugiau kaip 350,gai žuvo. Per 23 metus aš, OQO vyrų.
nesu girdėję- nei matęs, kad
Vokiečiai kad ir nedtel.iis butų su kuo nore susipy bia savo nuostolių, bet pri
kęs ar susiginčijęs. Su visais sipažįsta; kad Rusijos fron
gražiai sutikdavo, už tai visi te iŠ abiejų pusiu dabar esą
jį mylėdavo ir jam nebūda tarp 7,200,000 ir 9.000,000
vo jokio vargo, turėdavo kareivių ir kad kovos lenai
gražų gyvenimą. Jis buvo gina labai atkaklios.
kilęs nuo Panevėžio. Buvo

Rhinelander.

Peršovė Clevelando
Laikraščio Leidėją.

SO. BOSTON.
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Atskridę Plieno Sparnais, Važiuoja Asilais

REIKALINGA MOTERIS

Pi ie namų darbo, nore porai dienų į sąvaitę. Mokestis
ge»a. Sužinoti “Keleivio”
ofise.

Pereitą sąvaitę Clevelande buvo peišautas ir sunkiai
sužeistas John McCarrens,
“Cleveland Plain Dealer”
dienraščio leidėjas. Jį per
šovė vengras vaidu Kobrak.
kuris ten oat ir pats nusišo
vė.’ Sakoma,
kad
‘
. . Kobrak
. ... .
"•”«»' P‘adet?
tvotą vengrų kalba laikras į
CIevelande ir tuo reikalu
noiėjo pasitarti su “Cleve
land Plain Dealer” leidėju,
bet atėjęs ji šovė. Užpuoli
ko kišeniuje rasti du laiškai,
vienai adresuotas policijai,
o antras — “spaudos po
rams'' Pastarajame jis kai
tina McCarren-a sutrukdžius jo planus. Išrodo, kad
vengi ui buvo sumišęs protas.
Iš Londono pranešama,
kad Lenkijos tremtinė vy
riausybė tenai pripažinusi
Francuzijos
išlaisvinimo
Komitetą, kuris veikia iš
vien su alijantais.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance
414 W. BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948
Res.
37 ORIOLE STREET
West Roibury, Mas*.
Tel Park*ay 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4

ir nuo 7 iki 8.

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

Čia labai įdomus vaizdas, šitie Amerikos parašiutininkai, moderniškiausia šių laikų ka
riuomenė, atskridę Sicilijon plieno sparnais ir nusileidę žemėn parašiutais, paėmė ši Vik
torijos (Vittoria) miestą ir paroduoja jo gatvėmis italų kalažkose. pasikinkę jų asilus.
Amerikos, Kanados ir Anglijos kareiviai jau baigia užimti visą Siciliją. Italai pasiduoda
tūkstančiais. Tik naciai atkakliai priešinasi.

Žvejų streikas kaip ir
pasibaigė.

KOMUNISTAI ĮTEIKĖ
AMBULIANSĄ.

Mokina moteris, kaip prezervuoti daržoves ir vaisiu:

Ir prisidengę Amerikos RauMokyklų valdyba prašo
donojo Kryžiaus vardu ne- mus pranešti lietuvių moteblogai pasipinigavo.
rims, kad Bostono ir apylin-

nedėldieni Ken kės mokyklose dabar yra
Pereita iiw*<*v*av**
more viešbuty buvo susirin- duodamos “kenavimo” pakę Bo
munistai

f
♦

(LANDŽIUS)
Specialybė: Akių, Vidurių Ligų.
Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos
X-RAY Aparatą.
Pritaiko Akiniua.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

Netikėtai mirė Agė PohI.

Pereitą subatą, 24 liepos,
Naujosios Anglijos pajų- visai netikėtai, nuo širdies
t io žvejai streikavo apie po- smūgio, mirė Agė Pohl. 61
ra savaičių. Vien tik Busto- ^etų a™21aus
gerai
no uoste buvo apleista apie Pohl moteris? palikdama di.
40 laivu, .streikas buvo at- dziau<iam nuliudime savo
kreiptas prieš kainų admi- vyrą, 3 sūnūs ir dukterį.
nistraciią. kuri uždėjo žuvų • Velionė buvo kilusi iš
kainoms lubas. Kai mėsos Kalnėnų kaimo, J urbarko
; Amerikon atvvdabar nėra. tai žvejai nori parapijos
_
pasipinigauti. Bet žuvų kai- , ko 1904 metais: _ palaidota

TEL. ŠOU 2712

J Dr. J. C. Seymour

J

534. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repšius
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
n no 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET
kamp. Inman st. arti Central skv.
CAMBRIDGE, MASS.

laidota-- liepos 20 d.. St
KRAUTUVĖ^
Hansą kuriam jie rinko au- n* ekspertai ir aiškina kaip neleidžia daugiau žuvies nuoširdų a€iu visiems gimiMary’s kapinėse. Lai būna
Vnkipriini vytu mobili™ kas tarp lietuviu. Sakoma, prezeryuoti daitoves, uogas kainų kelti. Šią sąvaitę strei; nėms ir draugams, kurie pir- Dr. Leo J. Podder
. A °kietijoj vyrų mooniza
'
kas jau pradėjo Vnktt
krikti. Kai ko gėlių ir susirinko paskuti
Iš Leningrado.
jam lengva šios šalies že-' i! ciia
moDlIlza • •’ e \7alei<ta aDie lOO *r kitokius vaisius.
užsidaryti
'tutetnčS
^ė^
kwt
'
linkės!
pas
Šitas
pamokas
suorganikurie
žvejai
sugužu
į
laivus
j nį kartą su velione atsisvei- Specializuoja Vyriškų organų namele!
Fr3nk Shimkus.įZ
___ _ _____ ~_
.
__ „__
silpnėjime. Gyvenimo permainų
,0 užsidaryti tupiančiai v._ ___________ ir išplaukė į jurą.
kinti.
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
ikrautuviu. Tas sukėlė labai biznierius ir profesionalus, zavo Bostono Victory Gar
_________
Kraujo ir Odos Ligas.
AMERIKOS NUOSTO
dideli nerimą tarp žmonių, prašydami
Raudonajam den komitetą“hutleee- Parsiduoda K rūtom ų Paveikslų
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
Mašina ir filmos. Savininkas minė.
LIAI PER ŠĮ KARĄ
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
nes6, naikinamas
žmonių
ve-- Kryžiui
aukų. žinoma,
mePamokos
yra duodamos
. P?,'a‘-u
Parsiduoda už $350.00. Kreipkitės
Y
naikinamas
žmonių
\e.
y
7
___
riais
Massachusetts
valsti

180 HUNTINGTON AVĖ, .
MAŽE5NI, NEGU
pas
v32)
ja- ir mrventniai nptnri kur Kas neaLsisaKO auou nmcii
.
..
BOSTON, MASS.
ia
ir
guentojai
neturi
kur
Bostone:
Patrick
J°J
organizuota
7.000
policMrs.
Elzbieta
Wrbonai
PER PEREITĄJĮ.
nusipirkti
reikalingų sau kos Raudonajam Kryžiui, ir
TeL ComnMavealth 4570.
3550 Broadvray, So. Uoston, Mass.
F. Gavin Scfibol, ant Dor- manų.
Amerikos Karo ir Laivv- daiktų. Kad gyventojus nu- todėl, kaip pereitą nedėldie chester st., tarp F ir 7-th
KAS NORIT PARDUOTI
TeL 28624
Gyv. 81189
no departamentu raportai'■ raminus, valdžia buvo pri-nl. paaiškėjo, T,-.jie . surinko
4 kambariai ant rendos
FARMĄ?
parodo, kad nuo Pearl Har-j versta išleisti pranešimą, ^PieJ^Z’1£?:
Dnrphe=tprvip-. _ firnvpr' West
Oel Third
Kt-ros, ramios šeimynos, 382
DrJoseph A.Gaidis
Mes turime geru pirkėjų, kurie no
uorcnejieryje
st. Raktai pas Namaksy,
boro iki šių metu liepos 22 i kad daugiau krautuvių ne- Raudonajam Kryžiui visų
ri įsigyti farmas trumpoj ateityje.
OPTOMETRISTAS
Praneškite A. J. Kupstis, 332 VVest
dienos žuvo 16.556 musų bus uždaroma.
neatidavė Amerikos Rau- Cleveland School ir Wood- ii4 W. Broadvvay, So. Bostone.
Valandos: 9 iki 12
Broadway, So. Boston, Mass.
(33,
vvrai. Pereitąjį kara per to-l rpa7Ii i
ii->nDAiis donajam Kryžiui jie nup,r‘ row Wilson School.
nno 2 iki 8, ■
DIDŽIAUSIS BARGENAS
nuo 7 iki 9.
Hyde Parke:
William Parsiduoda už visai žemą kainą su
ki pat laikotarpį užmuštųjų Ba!
r? ambullan^
0
Seredom 9 iki 19
mažu įmokėjimu Trys Namai su
skaičius amerikiečiu pusei
JI MOTORCIKL1AI.
likusius pinigus atidavė ko- Barton Rogers School.
ir Husitam*.
Keturiais Garažiais
Jamaica
Plain:
Maiv
E.
AKIŲ DAKTARAS
buvo 53.407. Toliau bet gi
Kad sutaupę daugiau ga mumstui Rotomskiui, kuns
Kiekvienas narnas susideda iš trijų
{ Ištaiso defektuotas akis ir tinkašeimų. Su modesniškais įrengimais.
reikia tikėtis daug ;unkes- z°Lno. Brazilija uždraudė tuo tikslu buvo atvažiavęs t C oriey bcnooi.
i mu laiku sugrąžinu šviesą. UagRoslindale
tan
dasi
patogioj
vietoj.
Visai
arti
nių nuostolių, nes kovos bus ^čiamA Yažinėtis m^r* P.et į
konsulato’ Roslindale:
l žeminuoju ir priskiriu aloaiua.
prie transportacijos, bažnyčių, teat
High School.
rų. mokyklų ir krautuvių. Apgyvendaug didesnės ir atkakles-:
iais‘ O Jungtinėse Vals- New Yorke.
114 Summer Street,
___
dinti su gerom šeimynom. Geriausia
LAWRENCE. MASS.
nės, sako Karo Sekretoriaus'tijos-e^net n kunigai eikvoja t
ceremonijas komu'šių dienų proga įsigyti gerus namus,
Radijo
programa.
pigiaigazoliną, važinėdami au- nįstaį kvietė visus lietuvius,
pavaduotojas Patterson.
| Šis investmentas duos apie 20%
tomobiliai^ be jokio reikalo, spausdinti pakvietimai bu- Lietuvių Radijo Korpora pelno, ko niekur kitur negalima gaut.
TsL ŠOU 2806
Galima pirkti po vieną arba ant syk
cijos
programa
duodama
iš
!
ARMIJA AREŠTUOJA
MUSSOLINIO LAIKRAŠ- vo siuntinėjami visiems, kevisus.
Dėl platesnių informacijų
DAKTARAS
TROKUS SU VIŠTOMIS.
į seniausią agentūrą A. J.
TIS UŽDARYTAS.
n° tik adresą jie žinojo. Ir W0RL stoties, 950 kilocik- kreipkitės
Kupstis,
332
W.
Broadway,
So.
Bos

lių.
30 NOS
J. L. Pašakarnis
(33)
Naudodamiesi karo meto i Ispanijoj gauta žinių kad vi? dėl to susirinko labai
seiomų
Sekanti šen
sekmadienį, rug- ton, Mass.
galia, kad užtikrinti karei- gen. Badoglio uždare Itali- maža Kompanija, apie
nįnA,-n i Hipną nuo 9:30 iki
OPTOMETRISTAS
»
viams pakankamai maisto joj fašistų partiją ir pašali- žmonių. Ir tai ne visi buvo .10:30 iš ryto »programa bus
«»
Ofiso valandos:
i
VVashingtono apylinkėj ar-i no Italijos policijos virsinin komunistai.
*i
Nno 9 ryto iki 7 vakar*.
TUOJAU
ATSIŠAUKITE
tokia:
tt
Seredomis:
mija pradėjo rekvizuoti tro- ką. kuris buvo fašistas.
( Nors kvietimuose buvo 1. Muzika.
i
i
i
Nno 9 ryto iki 12
arba jei kas žino lai praneša man dabartinį
kus su vištomis, kurios yra) Washingtone šį utamir.ką sakoma, kad tai busiąs am-+ 2. Keistučio ir Birutes ra- it
•
t
adresą sekančių asmenų:
i
447 BR0ADWAY,
vežamos VVashingtono rin- nugirstas Šveicarijos radijo bulianso Amerikos RaudoVadovauiant V-i- t•
t
plpcvarp Marvlando
MarvlanHn nrunpšima.c
Mirssnlinin naiam
Krvžiui keikimas.
iŠ- ipntinati Minkienei
__ :
kon iš Delevvare,
pranešimas, kad Mussolinio
najam Kryžiui
įteikimas, išSO. BOSTON, MASS.
i
*»
JUOZAS STRAZDAUSKAS
ir Virginijos valstijų. Šituo laikraštis, “Popolo dTtalia.” tikrųjų gi išėjo bolševikų g pacaka apie “Magdu-; ti
t
Pirmiau gyvenęs Cambridge, Mass.
•
««
garbininmas. tę.”'
diktatūros
budu nm ima užkirsti kelias jau nebeišeina.
t
i
** DR. G. L. KILLORY
Kad uždėjus visam šitam
KOSTANTAS CIRAS,
«
Prašom
parašyti
atvirutėj
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
bizniui bolševizmo antspau
Pirmiau gyvenęs Newton, Mass.
i
II» BOSTON. Telef. Fafavctte 2371
Generolas Giraud Amerikoje
i
dą.Kalininui i Maskvą buvo ??v0
arba Somerset 2044-J
I•
Labai Svarbus Reikalai. Atlyginsiu už visas
nusiųsta ilga pasveikinimo £lu0 a(^resu- W0RL, Lith- I•t
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
I
išlaidas pranešėjui.
IR NERVŲ LIGŲ.
telegrama. Po telegrama už uani*in P™gram, 2 6 Tre lj
« Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien
»
visus pasirašė vienas “pro- mon^
Bostpn,
Advokatas F. J. Bagočius,
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
<
S.
Minku\
t
I
302
W.
Broadway,
So.
Boston,
Mass.
fesorius” Kubilius. Butų ge
t
rai. kad “tovarišč” Kubilius
It
S. BARASEVIČIUS
nors svkį paaiškintų, kada MAISTO
IR SUNUS
ir ka<= jam yra davęs “profe- KNYGUTES
MOTERIS PAGEI.BININKfi
KALENDORIUS.
soriaus” titulą.
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Pilypas iš Kanapių.
Raudoni ženkleliai su rai
Turi Notaro Teises.
254 W. Broadway
dėmis P. Q, R ir S yra geri
SO. BOSTON. MASS.
Iš dangaus nukrito
iki šio menesio pabaigos;
Tel.
SOUth Boston 2590
$1,000,000.
suvartotai juos iki 1 liepos.
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Avė.
Pereitą sąvaitę Massa- "es
bus nebegeii.
18-DIENV RUNGTYNES
Tel. COLumtia 2537
chusett- valstijoj gerokai ženklelis T geras iki 31 AuboooooooosoooogoMoesoMt
Iki Augusto 7
palijo lietus. Valstijos agri- £^0. Nuo Augusto 1 galios
kultūros
kumisionieriaus ženklelis \ nuo Augusto 8
LITHUANIAN
Snffulk Downs Veikia kaip Agentas
dėl National War Fund, Ine.
Web-terio
apskaičiavimu,
9 n^°TV^. A?}'.
FURNITURE CO.
tie gausus lašai iš dangaus
.PH8 _?erl ,T’ V. ir.^
APDRAUSTI
davę šios valstijos farme- zenklehai. Jie galios iki Au
PERKRAUS*
Daily Doubl** Baigia* 2:15
TYTOJAI.
riams ir “Victory” daržininpabaigtos.
(Insured
PRASIDEDA:
kam; už $1,000,000 naudos.' Mvlyni ženkleliai su railfovars)
1 Reisas 2:30
8 Reisas 6:00
-------------dėmi; N, P ir Q yra geri tik'
Perkraustom
BostoRo “L” praneša, kad iki 7 Augusto. Suvartokit
čia pat ir i to
šio vaizdelio vidury matomi gen. Henri Honore Giraud.
limas vietas.
per 6 mėnesius jo gatvėka- juos tuojau. Nuo 1 Augusto
franeuzų armijos šij,nro<j Afrikoj vadas, kuris šiomis die
Saugi priežiūra, kaina priaiaama.
riais, busais ir požemio trau- iki 7 Septemberio bus geri
nomis yra atvykęs Amerikon Čia jis yra parodytas tarp
32C 3R0ADWAY,
kiniais pervažiavo iš viso mėlini ženkleliai su raidė
SO. BOSTON, MASS.
mnsiškių kadetu Kiro Akademijoj, West Point, N Y
212.566,429 žmonės
įmis R. S ir T.
TcL SOUth Borto n 4C13
'
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