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Ar Trauksis Vokie- Švedija Uždarė FoItalijos Socialistai Skelbia
ciai is Rusuos?
kiečiams Duris. Demokratijoms Nepatinka
Jie pravedė 32 atstovu į On- Manoma, kad alijantų ofen
Švedijos valdžia paskel
tario
seimelį,
kur
pirma
bė, kad nuo šio mėnesio 20 Sovietų Rusijos Politika
Revoliucija
syva gali juo* prie to
neturėjo nei vieno.
dienos ji uždaranti savo ge
priversti.

Pereita savaite Kanadoj Stebėdami vėliausius įvy ležinkelius Vokietijos karei
kuvo renkamas naujas On- kius Rusijos fronte, karo viams, kurie per 3 metus bu MASKVA VIS REIKA 1 tinių valstybių spėkos triuš
LAUJA “ANTRO
kino vokiečių ir italų armi
provincijos seimelis žinovai pradeda manyti, vo siuntinėjami tais geležin
FRONTO.”
jas Sicilijoj, kai mūsiškiai
Yb le£jsliatul.į. kuri turi
kad vokiečiai ruošiasi trauk keliais į Norvegiją ir iš Nor
o oi rz w> n 1
.
o
niekad nebuvo ■vfašizmui
orlaiviai griovė Hamburgą
vegijos
atgal
į
Vokietiją.
90 vietų.
Badoglio vyriausybė, tai tik
priešingi... taip vadinamieji Didžiausių laimėjimų si- tis iš Rusijos visai Jie sako, Taip pat uždaromi Švedijos Prezidentas Rooseveltas ir ir kitus Vokietijos centruš,
sustiprintas fašizmas.
liberalai nieko neatstovauja. tuose rinkimuose turėjo Ka kad strategijos ž\plgsniu da geležinkeliai ir vokiečių ka Churchillas turės šituo rei- ;Lį Maskvos “Pravda” iš
kalu pasitarimą.
Italijos Socialistų Partija 5. Demonstracijos ir strei nados socialistų partija, ku bartinė vokiečių linija yra ro medžiagai. Jeigu Švedija
pleškino vedamąjį straipsnį,
bevertė,
jeigu
jie?
neplanuo

išleido atsišaukimą Į visus kai, kurie sekė • Mussolinio ri tenai vadinasi Co-operatiAmerikos
spauda
rašo.
atakuodama demokratines
butų paskelbusi šitokį nuta
darbininkus, ūkininkus ir susmukimą, buvo įspėjimas ve Commonwealth Federa- ja dieniojo puo$mo prieš rimą porą metų atgal, į ją kad šiomis dienomis įvyk- valstybes, kad jos “nepadeinteligentiją, kviesdama vi Italijos generolams ir kara tion. Kaip rodo vėliausi da Rusiją. Jeigu vokiečių gene tuojau butų sumarmėję na sianti labai svarbi konferen- da” Rusijai kariauti. Bolšesus stoti Į generalini streiką, liui, kad vidaus fronto kova viniai,' kurie rašant šią žinią ralinis štabas įsitikino, kad cių pulkai. Bet dabar, kuo-; cija tarp prezidento Roose- vikų organas reikalauja,
nuversti karalių su maršalo už demokratiją bus vedama da nebuvo visai pilni, į On- paimti Maskvą ir Kaukazą met vokiečiai gauna lupti velto ir Anglijos premjero kad" alijantai tuojau atidaryjau nebus galimi, kuomet
Badoglio valdžia, ištraukti iki visiškos pergalės.
trijuose frontuose — Sicili-i Churchillo. Kai kas spėja, tų “antrą frontą.”
tario
seimelį
buvo
išrinkti
Italiją iš karo ir Įsteigti de 6. Italijos socialistai at 32 socialistai. Šitas laimėji reikia įuoštis prieš alijantų joj. pačioj Vokietijoj nuo kad šiton konferencijon gali Kadangi laisvos spaudos
tai laikyti frontą alijantų orlaivių ir Rusijoj būt pakviestas ir Stalinas Rusijoje nėra, visi laikrašmokratinę respubliką.
meta lygiai karalių ir Ba- mą? bus da didesnis, jeigu invaziją,
čiai tenai rašo ką jiems dikŠitoks manifestas buvo doglio, kaip ir Mussolinį, atsiminsime, kad pereitame Rusijos gilumoj jiems nėra —dabar mažutė Švedija vo pasiaiškinti.
Konferencijai priduodama tuo ja valdžia, tai aišku, kad
paskelbtas socialistų laik- ir reikalauja tučč tuojaus seimelyje socialistai neturė jokios naudos, tik nereika kiečių jau nesibijo.
raštv ir smerkia maršalo Ba- baigti karą, kurio tęsimas jo nei vieno savo atstovo, lingas apsunkinimas. Rusi Dabar vokiečiai turės ga ir daugiau tikslų. Sakoma, ir tas “Pravdos” editorialas
jos gilumoj kelių beveik nė
doglio režimą kaip naują reiškia gyvybės naikinimą,
Tiktai konservatorių par rė, karo medžiagą armijai benti savo kareivius ir karo kad Italija yra pasiūliusi są- buvo Stalino valdžios įkvėprūbą Mussolinio fašizmui.
7. Istorinis darbas politi- tija gavo truputį daugiau
medžiagą į Norvegiją juros lygas. kuriomis ji galėtų ali- tas.
pristatyti
labai
sunku,
ir
Badoglio ne tiktai palikęs nei laisvei ir demokratinei vietų už socialistus, būtent
laivais, kuriems anglai turi jantams pasiduoti, taigi Šitokia Maskvos politika,
prie
to
da
gintis
atvirose
Rooseveltas su Churchillu suprantama, negali demoi
fašistinę diktatūrą Italijoj, respublikai atsteigti tenka —38.
lygumose labai neparanku. gerų bombų. ‘
švaistysią,
ar verta tas sąly- kratinėms valstybėms pa;
bet dar sustiprinęs ją.
darbininkų klasei, veikiant
Liberalų partija, kuri pe Todėl yra manoma, kad vo
gas
priimti.
* tikti. Jeigu prie to da pridėItalijos socialistų mani- jai išvien su ūkininkais ir reitame seimely turėjo 59 kiečiai, jeigu jau jie ištik VOKIEČIAI BĖGA
Kai kurie Washingtono ti Stalino organizuojamas
festą išspausdino ir Šveica- vidurinės klasės inteligen- vietas, šiuose rinkimuose rujų atsižadėjo tenai ofenIŠ
BERLYNO.
,
korespondentai
sako, kad visokia® kyislingų “v^lrijos .socialistų laikraštis tais.
nusmuko iki 13 vietų.
syvos,
turės
trauktis
iš
Rusi

*
Šiomis
dienomis
vokiečių
konferencijoj
bus
svarsto- džias” Lenkijai. ir Pabalčio
“Volkšrecht” ” (“Liaudies 8. Šitiems tikslams at-įi Jeigu progresyvių kon- jos atgal iki tos linijos, ku
Teisė’). Jo turinys toks:
siekti, skelbiamas generali- įservatorių partija nebūtų ria eina Dauguvos, Bugo ir vaMčia įsake Berlyno gy mas ir Vokietijos klausimas, valstybėihs, tai pasidaro vi1. Benito Mussolini su- nis streikas,
pasisavinusi pusę sociilistų Dniepro upės. Atsistoję prie ventojams, kurie neturi te Eina, matote, gandai, kad sąi aišku, kad jo tikslai yra
smuko daugiausia dėl liau- Ar tas streikas jau prasi- platformės, tai labai . gali tų upių. jie turėtų labai gerą nai svarbaus Užsiėmimo, Vokietijos generolai nuvert visai priešingi demokratidie? pasipriešinimo jo dik- dėjo, nėra žinių.
mas daiktas, kad didžiumos atsispyrimo liniją; ji butų tuojau išsikraustyti, Peš ti tė Hitlerį, taip kaip Italijoj nių valstybių tikslams,
taturai ir karui. Viešpatau------—;---ji nebūtų sudariusi ir di daug trumpesnė, lengvesnė kimasi. ka'd alijantų orlai buvo nuverstas Mussolinis. Kįla; tuomet klausimas:
pradės
naikinti
Vokietijos valdžios priešą- kas bus,. -kai po karo reikės
iąnčioii fašistų klika .buvo “Normandie” Jau
džiausia jėga seimely tuo . ginti ir daug arėjau nrie. viaiJ_ dabar
,
_
_____
i.
į===
--—į.-4^-4,— fLai-vti laika kuri misž lar.
nvną, Kaip jie cuikub.
paleista del to, kad liaudis
met butų socialistai.
’
Vokietijos.
Hamburgą. Iš Hambu:
triumviratas (trijų vyrų koturėk nusileisti? Ir kas
buvo jau arti sukilimo.
*
jau nieko neliko, tik griuvė mitetas). Taigi alijantų va- bus. jeigu nenorės nusileisti
2. Badoglio valdžia yra Luksusims francuzų laifašizmas be Mussolinio. Ji vas “Normandie.” kuns da- JAPONAI JAU NE Hitleris Pašalintas siai ir pelenai. Todėl įspėjus dams svarbu susitarti, kaip nei vieni, nei kiti?
valdžiai, kad tas pats gali į tą permainą žiūrėti. Yra Šitie klausimai jau dabar
parodė šitą charakterį atsi- bar yra perkrikštytas > ‘U.
BEGALI PULTI.
is Vadovybės.
atsitikti su Berlynu, Hitle įtarimo, kad ašis galėjo pa- yra keliami Amerikos ir Ansakydama paleisti politinius S._ S. Lafayette,” pereitą ne- Generolas MacArthur pra
kalinius, suvaržydama spau- dėldienį jau pakilo ant Van neša iš Pietų Pacifiko fron Fašistinė Ispanijos spau rio sostinėj kilo didžiausia keisti savo “arklius” norėda- ?bjos spaudoje. Gi vyriaudos laisvę, tęsdama karą ir dens, išgulėjęs New Yorko to, kad japonų puolimai jau da paskelbė žinią iš Berly panika. Žmonės pradėjo ma apgauti demokratines -y t>ių kabinetuose jie yra
pareikšdama ištikimybę fcri- uoste ant šono 18 mėnesių. pasibaigė ir nuo šiol jie yra no, kad “į maršalo Goerin- bėgti tūkstančiais. Berlyno valstybes. Demokratinių vai- svartomi didžiausiu susiruAmeriko? valdžia paėmė jį priversti tiktai gintis. Dabar go rankas tapo sudėta milži radijas sako. kad iš to mies stybių buvo nusistatyta su pinimu. Mes manom, kad
Iypiam ašies blokui
3. Italijos Socialistų Par karo pradžioje ir norėjo per jau amerikiečiai juos ata niška galybė.” Pirma di to turės išsikraustyti dau Hitlerio ir Mussolinio gen- daugiausia dėl to ir yra ruotijos nusistatymas naujojo dirbti
. . į karo
_ transportą
x . ka- kuoja. Pereitą sąvaitę mū džiausią galią Vokietijoj tu giau kaip 1.000,000 gyven gėmis neturėt nieko bendra, siami Amerikos iv Anglijos
tik mušti jas iki jos pasi- vadų pasitarimai.
režimo atžvilgiu vra aiškus::rėmams vežioti, bet kaip tik siškiai jau paėmė Mundą. rėjo Hitleris. Dabar sako tojų.
duos be jokių sąlygų. Ir štai,
'
’
__
mes priešinamės jam taip jis buvo baigiamas, sabotaž- kur priešas buvo įsitaisęs di ma, kad generalinis štabas
ninkai
jį
vis
padegdavo.
Pa

VOKIETIJQJ
AREŠTUO

Mussolinio
ir
Hitlerio
jau
RAGINA
SABOTAŽUOTI
(galutinai
šitą
maniaką
pa

pat, kaip ir fašizmui.
džiausią orlaivių bazę.
JAMI PASTORIAI.
nebėra. Taigi, kaip demo- VOKIEČIŲ PRAMONĘ,
4. Liberaliniai elementai, skutinį sykį jis apvirto ant
“Pacifiko frontuose Japo šalino iš vadovybės, o Vo
Paskutinėmis dienomis kratinės valstybės turėtų re- Lenkų požemio radijas
kuriems Badoglio pavedė šono.
nija jau išeikvojo didžiąsias kietijai tvarkyti paskyrė
Jo perdirbimui valdžia savo jėgas, kuriomis ji galė triumviratą iš trijų vyru: Vokietijoj buvo areštuota aguoti. jeigu Vokietij'a pa- beveik kasdien transliuoja
/!»-/« buvo išleidusi $20,000,000. davo mus Atakuoti, ir dau maršalo Goeringo, generolo daug protestonų pastorių, siūlytų taiką dabar, kuomet Vokietijos išgabentiems lenRusai Atsiėmė Orią kai sabotažninkai jį uždegė giau
spėkų puolimui jau ne Keitelio ir admirolo Doe- kurie pritarė Romos bom Hitleris jau pašalintas? kams darbininkams patariį ir nuskandino. Jis pavirto
bardavimui.
ir Belgorodą.
Kaip šitą pasiūlymą priimtų mų. kad jie sabotažuotų vobeturi. Dabar j*au mes ją nitzo.
ant
šono
49
laipsnius
nuo
Rusija?
kiečių pramonę. Pataiiama
„ ^it’t4?Al,nESSl’ertIkaI6s pozicijos
mušam, o ji tik ginasi. Ji bus
Taigi
visais
šitais
klausiardyti
mašinas 'kiekvieną
Pa'-?k.? .
Orl?’ ,kui!
“Normandie”
h
sumušta.” Taip sako gene
buvo
dimais
ir
norima
pasitarti.
sykį,
kaip
tik iš oro pradeda
vokiečiai laike savo rankose ,-• . laivas pasauly ir rolo MacArthuro praneši
Bet, kaip išrodo, daugiau- kristi alijantų bombos il
nuo 1941 metų, sudaryda Francuziją labai juo di mas.
sia
demokratines valstybes žmonių pasidaro sumišimas,
mi* didelio pavojaus Mask- džiuodavosi. Jis turėjo 79,Bolševikų ir nacių okupaci produktus. Tai daroma tik erzina keista ir aiškiai ne
VISIŠKA VOKIEČIŲ
vai Net pereitą žiemą kuo- ow)
talpos ir
jos nualino kraštą.
(dėl to, kad rekvizicijos ne- draugiška Maskvos bolševi ORLAS, MUNDA IR CAOKUPACIJA
VENG

met rusai buvo išvystę labai
*JJam
luk.
TANIA—DIDŽIAUSI
RIJOJE.
smarkią ofens.vvą ir sunai-!drti ėmg 18 mėn^ faiko
Švedai praneša, kad Lie (išrodytų aiškus plėšimas. kų politika. Pavyzdžiui, pe
AŠIES NUOSTOLIAI.
Bet
visi
žino,
kad
vokie

reitą sąvaitę, kai demokrakaip $3^50.000 Šios sąvaitės žinios iš Eu tuvai atsistatyti po karo im
Pereitą sąvaitę ašiai buvo
ropos sako, kad Vengri jon sią “mažių mažiausia 10 čiams iš Lietuvos išėjus, tie
pimgų.
vokiečių išmušti. Tai kodėl
pradėjo vykti didelės vokie metų,” taip tą Pabalčio kra ijų “pinigai” pasiliks be ver- Gazolinas iš Anglių. įduotas skaudus smug«
,
..
.Z
i 7 visuose karo frontuose.
Pagi dabar vokiečiai pasitrau ADMIROLAS KING NU čių spėkos. Spėjama, jog štą nualino nacių okupacija. itės. Tada plėšimas bus aiš ~
Penng-Kanijos
kasyklų
c
jfį
ko
vandenvne
amerikjekus.
Žmonės
jau
dabar
šitų
kė iš Orio? Ogi todėl, kad
vokiečiai nori tą šalį visiškai 10 reikia juk neužmiršti, kad
STATĖ ALIJANTŲ
b
alijantai sudaužė Mussoli
okupuoti, kad tenai neatsi pirma nacių musų tėvynę (“pinigų” nenori imti; gy Biuras P.ttsburghe pamegi- žiai aėmė STRATEGIJĄ.
no
gaminu
gazoliną
is
angMun(
į.
S
j
ci
j
i
ji
j
*b
ri
^i
pa£
nio valdžią ir Italija gali bet
tiktų taip kaip Italijoj atsi ištisus metus p ešė išbadėję ventojai mainosi prekes ant lių n- ,.enge tam tikslui ne- mė Catani (> R y
prekių.
“Christian Science Moni tiko su Mussoliniu.
kurią dieną pasiduoti. Volaboratoriją. Pereitą (e vokiečj’į netek^ Orlo ir
bolševikai.
kiečiams pasidarė didelis toro” korespondentas iš
Vokiečiai išleido atsišau didelę
ąvaitę
tas gazolinas buvo Belgorodo.
pavojus, kad per Italiją ali- Washingtono,rašo, kad play užmuštas Prancūzų Cituodamas “gerai infor kimą į Lietuvos jaunimą, jau demonstruojamas.
Buvo
jantai nesuduotų Vokietijai ną visuotinam aliantu karui
muotą lietuvi nformantą,” kad rašytusi į vokiečių armi atvykę net keli Kongreso
KVISLINGAS.
na SUOMIAI GREITAI PA
smūgį. Naciai ištraukė iš Ru- nustatęs admirolas Ernest Paryžiaus radijas paskel Stokholmo dienraštis “Da- ją į darbo korpusą; bet už riai pažiūrėti, kaip jis vei
sijos fronto šimtus tukstan- J. King. Jo strategijos tiks- bė, kad pereitą sąvaitę tenai gens Nyheter” sako, kad sirašė tik apie 4 jaunimo kia. Pripylė to gazolino Į SITRAUKSIĄ IŠ KARO.
čių kareivių ir ginklų. Tai las buvo: išlaikyti Kiniją buvo užmuštas Jean Mon- ; naciai visiškai sunaikino nuošimčiai. Tuomet vokie
ir visi apvažiavo Žinios iš Švedijos sako,
ve. kodėl Orias buvo apleis- kare prieš Japoniją ir duoti eurie. Francuzų Liaudies Lietuvos prekybą ir pramo čiai uždarė Lietuvos univer automobilį
aplink Pittsburghą. Pasiro- kad Suomija greitu laiku
tas.
kuodaugiausia pagalbos Ru- Partijos sekretorius. Tai yra nę, ir kad už viską daugiau sitetus ir gimnazijas, pavers dė,
kad naujas automobilių turės pasitraukti iš karo,
Apleidę Orią, vokiečiai sijai, kad ji nesukluptų po francuzų fašistų partija, ku sia nukentėjo Lietuvos gi dami visus mokinius “be kurą? veikia gerai. Žinoma, ypač kuomet Švedija uždapasitraukė ir iš Belgorodo. vokiečių militarizmo smu- riai vadovauja Jaque Do- rios ir žemės ūkis.
darbiais,” o bedarbiai turi tame nėra nieko nauja, nes
savo geležinkeliu? yokieGali būt. kad jie trauksis ir giais.
riot, pirma buvęs Francuzi- Šitą švedų laikraščio pra važiuoti Vokietijon privalo vokiečiai senai jau daro iš ciams. Švedijos geležioketoliau iš Rusijos gilumos.
------:-------jos komunistų vadas.
anglių benzolį, kuriuo varo ^als vokiečiai veždavo karo
nešimą yra gavęs Karo In mų darbų dirbti.
Taigi ačiū alijantų ofensy- SUSEKĖ MOKYKLĄ
formacijų Biuras Washing- 1 Geriausia? Lietuvos že automobilius ir kitas maši medžiagą ir Suomijon.
vai rusams pavyko atsiimti
“SLEKERIAMS.”
ŠVEICARIJA ATDARA
oficialė šios šalies į- mes vokiečiai dalija saviš nas, bet Amerikoj tas ban
siuos punktus, prie kuriu New Yorke buvo susekta KARO KRIMINALITAMS. Tone,
staiga. Nacių šeimininkavi- kiams, o lietuvius varžo vi doma pirmu kartu, nes iki KANADIEČIAI SUGAVO
piima jie negalėjo prieiti.
PABĖGUSĮ NACJ.
“mokykla.” kurioje “sieke Šveicarija atsakė į alijan Įmą Lietuvoje Tarpsnis va sokiais budais. Maisto por šiol nebuvo reikalo. Kasyk
liai” gaudavo pamokų, kaip tų išreikštą pageidavimą, dina tiesiai “visuotinu Lie cijų lietuviams duodama lų Biuro viršininkas sako,
Ontario provincijoj. Ka
PRIGĖRĖ 6,000 ŽMONIŲ. išsisukti nuo armijos tarny kad neitralė? valstybės neį
tuva? melžimu.’’ Vokiečiai perpus mažiau, negu vokie kad pagaminti galioną ang nadoj, pareitą -ąvaitę iš ka
Rajputanos apylinkėj, In bos. Stephen Weinberg bu sileistų “karo kriminalistų.” spausdina beverčius popie čiams. Be to, lietuviams už linio gazolino kainuosią tarp ro htl
lų stovy klos buvo
dijoj, šiomis dienomis buvo vo vyriausis tos mokyklos Iš jos atsakymo išrodo, kad rinius pinigus ir tais popier drausta važinėtis busais ir 19 ir 15 centų. Iš aliejaus ga pabėgęs eitenantas Peter
baisus potvinis, kurio metu, “profesorius.” Dabar jis sė- ir karo pabėgėliai rastų jos galiais “atlygina” gyvento traukiniais, arba siuntinėti minamas gazolinas atsieina Krug, nacių lakūnas, bet ka
laisvoj žemei prieglauda
prigėre apie 6,000 žmonių, di kalėjime
iams už rekvizuojamus jų jais savo prekes
(ONA, lik apie 5 centu- uz nailoną nadiečur tuojau jį sugavo. •
..
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i j

NORI NUVERSTI KARA vesti spaudos reikalu?, kad
LIŲ IR StEIGTI RES
nukreipti visuomenes demePUBLIKĄ.
si nuo vidujinio perversmo.

LIETUVAI ATSISTATYTI UIS 10 METU

Aalraa Fuslapla
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darant taiką. Kadangi aš to AMERIKOS POLITIKIERIUS
bijausi, tai tylėti butų nusidė
ANGLIJOJE
jimas.”

Wendell L Willkie Kelione Aplink Žemę

Kad Stalinas kelia Rusi
(Tęsinys)
rimunistų kliubas Rusijoj yra i mulkomis. kuliai, nešikai,
joj carizmo dvasią, tai jau
(komunistų partijos dalis, o motinos bežindančios kudiWillkio žodis.
aiškiai liudija ir gaibinimasį
; Stalinas yra tos partijos gal- kius, vieni geiai apsirėdę,
KARO KRIMINALISTAS, NEPRIKLAUSOMOJ LIE tokių kruvinų carų. kaip
Daug kas iš demokratijų va. Iš to yra galima suprasti, kiti nudriskę ir veik nuogi,
AR POLITINIS PABĖ
TUVOJ BUVO PUSĖTI Petras “Didysis.’’
Ioanas
bijo ii nepasitiki Sovietų Kodėl Stalinas pasilieka par- basi. Visi jie šypsojosi, ploNAI IŠSIVYSČIUSI
GĖLIS?
Žiauiusi ir kiti nišų liau
itusija. Jos nugąstauja tos tijos sekretorium.
jo ir mosikavo Amerikos ir
KOOPERACIJA.
dies budeliai.
Prezidentas Rooseveltas
ekonominės samvarke , to-1
Willkie kom-dem.
Kinijos popieriniais vėliuanądien pasakė, kad Musso;
ra giiauja viską is pamatų.!
kars
Šiandien yra Įdomu pasi
links, Hitleris, Todžio ir kiti skaityti nepriklausomos Lie LIETUVOJE EINA 5 NE
Tonia baimė yra tik silpny-! Muratovas pataikė VVill- Tai buvo rami masinė dekaro kriminalistai turės būt tuvos laikraščių, štai. pnes LEGALUS LAIKRAŠČIAI.
bė. Rusija mus nei suvalgys, kiui tiesiai Į skonį. Jis -ako : monstraeija. kuri prašė paišduoti Jungtinių Tautų tei mus guli 1937 metų “Tal- “Draugas” sakosi gavęs
nei suvilios, sako p. VViilKie. “Kuomet šitas karas pasi- galbos iš Amerikos, ir turėjo
smui.
Jis
pataria demokratijoms.baigs, jum- Amerikoje rei- vilties gauti.
ka,’’ Lietuvų kooperatyvų žinių, kad vokiečių okupuopagalvoti. Jis mano, kad kės medžio ir minkštame- Chiang Kai Shek, kaipo
Žinoma. .jeigu tie krimi- leikalams pašvęstas žuma- toj Lietuvoj eina net penki
musų demokratinė? įstaigos,įdžio. O mums reikės maši- žmogus ir kaipo Kinijos va
iš. Ias, kuri''
kurio 579-tame puslapy .i
rJapti >--i
laikraščiai,
kuriuos
nalistai bus namie, juoss išx±._.
rnu? ų lai: vo verslo praktika:nų. Mes ne taip toli esame das, yra didesnis, negu apie
leidžia Įvairios patriotinė?
reikalauti aiba suimti nebus lasoma:
dėl komunizmo nesusmuks nuo jūsų. Kaip tik atsidarys jį kalbama. Jis yra ramus,
sunku. kuomet Jungtinės
“Lietuvoje nerasi ne tik lietuvių grupės. Šita požekelias per Šiaurės jurą, tada kalba lėtai, išrodo daugiau
ir nesusilpnės.
Tautos karą laimės: bet miestelio. bet ir kiek didesnio mio spauda informuoja lieGeriau-ias
atsakymas
Į
tik
atvažiuokit ir imkit, oįmokslininkas, negu politikas
kaip butų, jeigu tie krimina bažnytkaimio. kuriame nebūtų tuvių tautą apie okupantų
komunizmą, tai gyva, ju- mes, maloniai mainikausi- ar karvedys. Jei jis sutinka
listai pabėgtų i neitraleę ša mažiausiai vieno, o dažniausiai siautėjimą Lie.uvoje ir kelia
’
danti. pažangi demokratija me.”
. : -u tavo nuomone, jis linksi
lis, kaip, pavyzdžiui, kaize trijų kooperatyvų: čia. žiūrėk, gyventojų
pasipriešinimo
—
ekonominė,
socialė
ir
po

Willkie
atsako:
“
Tie
palva ir taria “va-ya!”
ris po pereitojo karo pabėgo per visą sieną nutysusi preky- prieš okupantu- nuotaiką,
litinė laimė.
žmonės susikūrė entuziaz- Ne visi Kinijos' vadai su
Olandi jon? Ar butų galima bos kooperatyvo iškaba, ten—
ieton uždai} tojo drenMums
galima
kai
ko
pasi

mą ir pasišventimą, kas ma- pranta musų civilizaciją,
juos iš neitralių šalių išrei smulkaus kredito buveinė, o rasčio ‘ Į Lai-vę, dabar remokinti
ir
iš
Rusijos,
nes
ne verčia pagalvoti apie i Tūlais atvejais jų demokrakalauti?
dar toliau baltuoja ar raudo- guliariai via leidžiamas tuo
mums gai reikė? su ja ir vei-j musų vakarinių valstijų pro !tįjCs skiriasi nuo mu;ų. KiŠitą klausimą svarsto ir nuoja pieno perdirbimo bend- pat pavadinimu nelegalinis
kti po karo. Rusija yra di- gresą. Rusijoje Įmonės iren- niečių gyvenimo reikalai ir
rovės namas.
Suprantama, laikraštis. Kaip žinoma, J
“Naujienos.” Jos sako:
namiška
šalis, nauja draugi- girnas reikalaus neapskait- papročiai taip pat skiriasi.
piimas numeris iš-i
“Sakysime, Mussolini kaip esant kooperatyvų, yra ir ko- Laisvę
io gyva
mr-i-o jėga,
iSrro l-Tirin?
norroll. liuojamų
liliniumil Ameiikos
Ampnk’nS produk
nmdllk-l
.
ja.
kurios negaličjo 1941 metų birželio 24 d.. j Senatcrius Richard-jRussell,
Willkie
nuogąstauja.
nors gautų lėktuvą ir atskris operatininkų.”
L
-» lietuvių
hAtui’iii sukilėLrilA kuris kartu su kitais senatoriais ma bus piaeiti pro šalį bu- tų. ir Rusija turi neišsemia
.
„
kai
Kaunatų i Šveicariją. Turkiją ar ku
VVillkie sako, kad visame
i mus medžiagos šaltinius
Taigi iš “Talkos šianbuvo išvaduotas iš rau-.dabar skrenda aplink pasaulį iančiam pasauly.
rią kitą neitralią sali. Nusilei dien matom, kad nepriklau- donosios okupaijos, o nau- kad apžiūrėti “kaip gyvena Apasaulyje žmonės turi pasikurių mums reikia.”
VVillkie Yakutske.
dęs bet kuriame aerodrome, somoj Lietuvoj kooperacija jieji okupantai dar nebuvo ,merikos kareiviai Įvairiuose kaRusai, kaip ir mes, yra tikėjimo ir draugingumo
jisai butų suimtas ir internuo- buvo jau pusėtinai isbujo- atėję. Tame numeryje buvo ro frontuose.” Jis čia nuimtas j
Siberijos
respublikoje, rūpestingi, veiklus ir turi Amerikai, nes jie supranta,
tas. Sąjungininkai pareikalau- jUSį. Kooperatyvai parduc- paskelbtas Nepriklausomos Anglijoj, Likę pasikalbėjimo su Yakutske. VVillkie rado at-jdaug pagarbos viskam Ame- kad mes nejieškome užgrosakymą i nekurtuos klausi- rikoje, apart kapitalistiškos bimo ir niekam nebrukam
tų jį išduoti. Tuomet valdžia. daVo savo nariams pigesnė- Lietuve-' valstvbes atstatv- spaudos atstovais.
_________ mus. ką amerikiečiai nori ži-1 sistemos.
j avo santvarkos. Todėl mes
kuri pabėgėli suareštavo, turė- mis Rainomis prekes, supilk- mas įr laikinosios vyriausytų svaretyti. ar jisai yra poliu- davo uRįninkų produktus, bės sudarymas. Bet po kelių
naudos
Lienot
*
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e
Ką
Willkie
i
Nieką?
negalėtų
buti
(turime
didžiausią pasitikė- .*
. — ------ ------— rr-------- -2e daryti nemaža
v ’ ’ ,’
nis pabėgėlis, ar nepolitinis.
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J
‘
tai
esą
(daugiau
priešingas
komu-jimo
atsargą
visuose žmomokino žmones organizuotis ,ąVaičiu lietuvių vyriausybė :tUvai ir kitoms Pabalčio ša- I)at-vre Yakutske,
“Daugelio šalių Įstatymai ir rūpintis savais reikalais
daug svarbiau pasauliui ir nizmo doktrinai, kaip aš, nėse. ir tą atsargą me? pribuvo išvaikyta, o Lietuva Tirps
pripažįsta politiniams pabėgė
Amerikai, negu viso? poli- sako Willkie, nes aš atmetu valome vartoti, kad sujungKaras, turbut. bus visa tai atsidūrė gestapininkų oku-' Kun p;(kalnis
vra ^*ew tiškos kalbos New Yorke ir bet kokią sistemą, kuri veda ti žmones kovai už laisvę,
liams ‘prieglaudos teisę’ ir jau sunaikinęs,
PaKit? damai leidžiami lie- iYorko. Ue.tuvi,» TS^OS P‘r: Maskvoje.
r
______________________
tarptautiniai civilizuotojo pa___ _______
prie
absoliutizmo. Tik aš ne- už teisingumą.
šaulio papročiai tuos įstaty MASKVOS PROPAGAN tuviu laikraščiai vadinasi- !VinlnMs,ir.nu.roAln^?; kaf
Yakutske ji pasitiko Mu- galiu iki šiol suprasti, kodėl,
Bet Willkie nuogąstauja,
mus respektuoja. Tarptauti DA AMERIKOJE PRIEŠ “Nenriklau-oma Lietuva” ketuviai. kaip ir kitos Pabal- iatOvas, to? apylinkės komi- sutaikius komunizmą su de- kad JJungtinių Tautų žino
nėse sutartyse apie nusikaltė
“Lietuva” “Laisvės Kovotau*0?’ nenori nei naciz- saras įr pasigyrė turįs pri- mokratija, demokratija tu- ne? pametė savo vadus ir
LIETUVOS NEPRI
lių išdavimą paprastai būna
priėjo prie bendros išvados,
KLAUSOMYBĘ.
toias” ir “Atžalyną*” Visi mo’
J\e V1_ žiūrėti Willkię. kol jis čia rėtų žlugti?
įdėta pasarga, kad politiniai
kad jie nežino už ką jie
tie leidiniai yra p ačia, pa- ,jr
kituį L£tuviai nori bu^M varda.
Mura.
W.llk.e Kinijoje,
“Naujienos” rašo:
pabėgėliai neprivalo būt išduo
. TZ. .. kovoja. O karas laimėtas be
, * -u™™.™* t
* ldno
iVluId
“Vienas
geras
drauga< c klidę visame krašte.
dami.
VVillkie atvyko į Kiniją tikslo, vra karas laimėtas be
Iš to galima numanyti ko-i
Lietuvos n ;tovas> _ tarė komisaras pa“Ar neitrali šalis gali tuos mums prisiuntė SSSR pasiun iu rvžtin^umu
Lietuvos'
Pn^ ‘ištikdamas VVillkię. - Aš per užpakalines duns—per pergalė-'.
Lietuvos lkl91’
Įstatymus ir papročius, kurie, tinybės VVashingtone leidžia- kiu ryžtingumu
pro;i v r prisibijau,
žmones kovoja su savo prilaisve visom'tau- c
^kį \
diaug° Turkestaną.
d
ir mįĮe,Sinkiano
ta Atvykęs
a
t Willkie
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nieko paneigti ?
XA nao riXXIetis. OTriaii
- I nepriklausomybės.
j « .v.
w»pat
parodyti
v vi ką J'f*
jų?3 nvivoivv
Tivrcaitė mc*
ina- ..
j••
1”
>
1 -- -ir crv»jyx ar*- v«z>
jiv nai iau
propogandai
“Jie galės būt ignoruojami yra pašvęstas
pnpazmtr! nepriklausomą tvti ir atsakyti i paklausi- komedlJa7> Xpalyginus
--O
------su
---karu
j
a
į
r
ko
jie
tikisi
atsiekti po
LIETUVIO BALSAS
tiktai tame atsitikime, jeigu
Europoje. Azijoje vykstami;
vyksta di- karo<
Lietuvą lietuviams, bet ji liiu?. Prašau."
‘
“NEW YORK TIMES’E.” nėra pripažinusi Lietuvos
Jungtinės Tautos Įsteigs nau bę.
tviilirie jam padėkojo ir dėlės armijų grumtynės. Tai
Willkio planas.
“Tenai yra įdėtas vieno Iva
x 1- toliau,
..
tam rvtn ir
—
ją tarptautinės teisės sąvoką
Mums ya-a prisiųsta iškar; nei bolševikams, nei na; jau _________
norėjo vykti
kad;kova
kova.T?ų
ir vakarti
vakarųwj,lki
. d
.
karo nusikaltimams teisti. Ju no Kuznetsovo straipsnis apie pa jg \ew York Timęs’o,’ c.ams nors ir peni. ir kiti pada„.ti dal. kokį tukstentį sarp japonų ir kinų
£kv4a
jo'nolitika
ristai Anglijoj ir Amerikoj ši ‘lietuvių poeto’ Liudo Giros pa- kur yra išspausdintas kum- buvo Lietuvą okupavę To- myĮjų kelionės iiti sutems, j Willkie nusitikęs daug zo j.- į ’j j aš mačiau karaNors
tą problemą senai svarsto, gerbimą Maskvoj. Prie straip- g0 Pakalnio laiškas. Voro
i,zvt,„rlai tikįsis kad ir
.
.
novų, kurie mano, kad visas , S6
. .
k stalo Amerika
—Ne. ne. Jus šiandien ne- strategines pasaulio vietas ? c,te!?’.-so' ieĮUh\ respublikas,
stengdamiesi surasti tam tik snio pridėtas ir atvaizdas, ku- mums nieko nauja tame laišrus principus, kuriais žmonija ris parodo pati Girą. kitu du Re nėra. didžiausiame Ame- reikalaus. kad Lietuva butu Įėksite, p. Willkre,-pareis-jturėtų valdyti galinga Angto^’a
Ke komisaras,—o gal ir ry-q0-Ameri kos sąjunga; ta?
ve!.
galėtų vadovautis ne tiktai ‘kvislingu’ ir sovietų žvalgv- riR0? dienrašty jis gali pa- nepriklausoma,
toj ne, nes oro raportas yra užtikrintų rylų ir vakaru tai- v?ld°nai ?r valdomieji. Bet
. ........... " ---------- ...
.
----- ■ .
bylose, išplaukiančiose iš da bos ĮgaliotinĮ-žurnalistą E h- ..,
Be to, man yra Įsa-Į ką ateityje
visi tie žmones nori. kad
bartinio karo. bet ir ateityje.” renburgą
Protestai Del Tėvų
Armijon
Ėmimo. blogas.
kyta užtikrinti jūsų saugu- —
Kinija,
kaip atsilikusi Ša- W,?.es, T,a.utos la,m.et5
Sovietų pasiuntinybe Jung~
J
Yra manoma, kad karo t inėse Valstijose turi drąsos Pereitame
ne? kitaip aš busiu lik iis. per šimtmečius buvo ki- karį J,e lauk,a Pr0^- ,kad
kriminalistams teisti turės tuos lietuviškus parsidavėlius merv buvo “Keleivio” nu-i vaikais yra daug sunkiau viduotas.
tų išnaudojama. Nors Kini- P°. kar0 Sal,e « «A'entl lais'
jau rašyta, kad gyventi, negu su vienu, o su
būt sudarytas tarptautinis tituluoti ‘Lietuvos Sovietų So
ja
neteko prieplaukų -Šan- vaį'r nepriklausomą.,
osios Jėgos
da sunkiau; paskui, juo ~Ar
turite teatrą?
Jėgos_ komi-,trim
komi
teismas iš Jungtinių Tautų cialistinės Respublikos’ komi Karo Gyvosios
chajaus,
Hongkongo. ' Kan- , šl,as ka.'?1s es^ ’!k Pap??. P^teiravo.
sijos pir mįninkas McNutt daugiau bu? likusių vaikų.
ir neitralių valstybių atsto
Taip. jie turi teatrą, ku- tono. - bet kiniečių pubas ?a: ‘eehnjska kanaujamaų
sarais. — tuo tarpu kai nei pagReibė. jog nuo spalio 1 d. tuo didesnės bus valdžiai iš
vų, ir kad tas teismas galės viena
civiližoota
valstybe
nėra
civilizuota
armijon b^imami'jau ir tė- .laidos, nes daugiau reikės'Pvaidinimas prasideda, ir mintis siekia toli į praeiti. ^^1, problema. Ji, taipgi
išreikalauti karo kriminalis
ir Kinijos respublikos stei- 'es^ žmonių protinis karas,
‘sovietu respublikos pnvaikai, nuo 18 iki 37 me* mokėti iu užlaikymui. yai kai komisaras ateina. _
tų išdavimo net ir iš neitra tokios
pažinusi. Kazin ką pasakytų
amžiaus.
’,
kur^ burį sensa§ šaukti tė-L . APajJ kltk°’ Wlllkle aiS‘ gėjas. Sun Yat-Sen. pasakęs Delmes PnYal« .orS?"1:
lių šalių.
PP^’e !>' <«»•?•
Stalinas, jeigu Washmgtonas
įjto paskelbimo tuo- vus su dviem, trim ar pen- kina‘ Maratota? man paro- kiniečiam?: “Visa žmonija zuot!,s
Bet tok? teismas gali susi pradėtų Skelbti kokių nors ru- jau
o
mes
ne
tik
simpatijas?
bet taip
protestv audr2L Se_ yaig vaikafe neišėmus
dė gryno aukso, kuns yra di- vra peilis ir lėkštė.
y
'
jau
prisidėti
aktyvinę,
agredurti su labai nemaloniais sų buri, apsigyvenusių Amen- natorjus Wheeler pareikala vii vienu vaiku?
'džiausiąs Yakutsko turtas. esame žuvis ir mėsa.
syvine
ir
ofensyvine
dvasią
keblumais, būtent: kaip žiū koje. kaipo ‘Rusijos Valdžią
™a9, Pa™>ž Tokis vra kiniečių likimas
vo šaukti net nepaprastą ' Ir. matyt, šitie protestai ’J?.
ketvirtadalių
pa
rėti i Staliną, kui is susitaręs
įP11^. trijų
v
.
.
gerai
p.
McNuttą
paveikė,
“
minkštojo
auk=o
—kailiu- nuo senai.
Kongreso sesiją. Jam prita
su Hitleriu užpuolė Lenkiją, SAKO, RUSIJOJ ATSTA rė
kurie užima antrą vie- Pro Sinkianą eina Turkes- ta.u 10 ™on.1«- kurie gyvena
ir kiti Kongreso nariai.Jie nes jis jau užtikrino senatoSuomiją ir Pabalčio valsty TYTA CARIZMO PO sako,
PP SUAtvojo aukso. Kailiai tano-Sibvro geležinkelis. Ši- Plety. Amerikoje. Pietų Eukad be Kongreso nuta rių Gurney, kad prieš Pearl
bes?
sabalų,
LITIKA,
sa a u laa- tuo geležinkeliu yra veža- 'opoje. Afrikoje. Rytų Eurimo McNutt neturįs teisės Harbora vedusių vyrų gau- !valnos Iusles
taip
- ln^
...k^--. zP
- ’. k^
, ‘.. baltujų- mo.- Kini jon visos karinės 10P°.le '? Azijoje,
“The Nation” magazine imti armijon vaikų tėvus, kimas busiąs atidėtas taip
JIS TVARKYSIĄS SICILIJĄ
reikmenys:
automobiliai, i. žmonėms reikia daugiau
voveraičių
ir
kitokie.
nes Kongreso yra nutarta, ilgai. kaip galima. Senato
Louis Fisher rašo:
tankai,
mašinos
ir tt. Nuo dya-.mo įpratimo, negu
Willkie
suprato
komunizmą
kad vedę vyrai su vaikais rius Gurney yra Senato Ko
“Pradedant 193o metais, ca- ^ab bu^ šaukiami tik tada. misijos Karo Reikalams na Geriausias Yakutsko mies Landau nuolat ritasi kinie-"rinklų, sako W,llkie Jiems
rištinė Rusijos politika, kurios kuomet Ritų jau nebus. Da- rys.
to namas, tai komunistų cen čiu karavanai—virtinės dvi- reikia entuziazmo dėl ateilačių vežimu su vilnom, dru- !!es- nežiūrint po kokia vevisi geri Sovietų piliečiai neap- bar gi yra daUgybė bevaitro buveinė.
kentė. yra keliama iš numini- Ri kur*e da ”ėra šaukti; ŠIAULIUOSE ĮTAISYTA
Aš galvojau, Willkie sa ska ir arbata. Jie traukia !,ava Jie begyventų. Vyrai
siu ir atstatoma vis didėjaisne^ visai nevedusių, ku*
ko, kaip tikrenybėje pusant- linkui Rusijos rubežiaus,'įr.mo‘er>?'^a.™e.Pa?au yĮę
RUSU BELAISVIŲ
^,z.lska.1;. mteiek10 nuošimčio žmonių gali tor kiniečiai išmaino savo
ciu tempu.
.
šaukimas kaž kodėl atiSTOVYKLA.
“šitas reiškinys aiškiai ma- dėtas, ui kokg
but
valdrti 200 milionų gyven nrekes i gazoliną, mašinų tualiskai ir dvasiškai. Jie
Iš
Lietuve?
pranešama,
tojų. Čia. Yakutske, aš pra- dalis, amunicija. Kinai susi- i aukla mu,u paramos, kad
tosi išnaujo atgimusiose Rusi- teisinimas saukti vaikų fė
kad Šiauliuose vokiečiai tu- dėjau tatai suprasti.
riekia su pasauliu tik pe. mes. paselbetumc sukurti
jos pretensijose Į Lenkų, Šuo.
r
mių. Pabalčio ir Balkanų žege to
da y«« nuro
doma, *** įtaisę karo belaisvių sto- Yakutskas turi apie 50.- Himalajų kalnus. Kelionė naVJ^ 4raH®}1*’
w ti*»
«i«« uuvi..<^
v?sa ^lta. 'J ^Ikio malimes. Kokią apsaugĮ Rusijai ^ad Kongreso yra nutarta ^?klų kurioje laiko suimtus bbo gyventojų. Iš šito skai' jiems užima du mėnesiu ir
galėtų duoti busimam kare taip; jei?u jau reikėg šaukti Sovietų kareiviui Jų tarpe čiaus, komunistų yra tik) ilgiau. Tiktai tokiu budu jie.ipal’epe reiškia, dargiai ir
šimtas mylių naujos teriton- vajRų tėvus, tai visų pirma erą ir tiys lietuviai, kuriuos (750 arba pusantro nuošim prisiveža amunicijos ir veda 115 Pat? zinP- ką jis plepa,
Pasaulio Žvalgas.
jos, kuomet j 8 minutes oria:luos kurie turi tik po bolševikai buvo. pastatę i ^j0 jg visų gyventojų. Visa- karą su japonais už savo
(Pabaiga)
viai perskris kelis šimtus nu vieną vaiką; kai tie bus
f M artintos ^Periąs
,Yakut?ko mieste n?ra šalj.
iorio
jnnMi
tiinc
v,iotasv?
.viarunKus,
reira:?
kitokios
organizacijos, nėra Grįždamas
iš Kinijos'
,iu?
paimti. Ūda šauto tuo?, ku«««**, ,rJ
‘Apetitas ant svetimų že'• rie turi po du vaiku, ir tt. Gi Nanuna- ir Jonas Burlrys. jokįo kliubo, nėra bažny- Willkie sakosi matęs jos CIANO BUSIĄS PAŠA
LINTAS.
čios, nėra kitokios partijos. ateitį.
Apie Chengtu ir
mių, siauras nacionalizmas ir pono McNutto pranešimu, jį WArn, Tt&rkOAC 1 ic
jėgos politika, tai bukaprotė vaikų skaičių neturėtų but
1
Tie 750 komunistų susideda Chungkiną jis matęs jos daMussolini? buvo paskyręs
politika orlaivių gadynėj. O atsižiūrima; ar kas turi vieI UVUJt.
iš fabrikų direktorių, kol- barti ir jos geriausią ateiti, savo žentą Čijaną (Ciano)
bet gi tai yra Stalino politika.
vaiką, ar penkis, vistiek Lenkų telegrafo agentūra chozų viršininkų, valdžios Tai buvo ne žemė, bet žmo- Italijos ambasadorium prie
Weslfty A. Sturges, buvęs Ya“šitokia akla politika neža- turėtų eiti kartu, nes liku- praneša kad Paneriuose, tarnautojų, daktarų, moky-nės. Įvažiuojant į Chungki- Vatikano, bet perversmas
le Universiteto teisės profeso da nieko gero taikai po karo. sjomc moterims su vaikais Vilniaus krašte, sistematiš- klu perdėtinių, intelektualų, ną, per 11 mylių stovėjusi užklupo jį Romoj ir dabar
rius, kuris dabar veda Ekono šitokią Maskvos tendenciją yaidžia mokanti užlaikymą, kai yra vykdomas žmonių rašytojų, mokytojų ir kitų.
žmonių minia abiem kelio ii< negalįs iš Romos į popieminio Karo Biurą Afrikoje, yra galėtų atremti tiktai stiprus
šitoks nusistatymas yra'žudymas. Kiekvieną utar- Kaip yra Yakutske. taip pusėm—vyrai, moterys vai- žiaus dvarą patekti. ŠveicaValstybės Departamento pa Amerikos taikos internaciona- primingąs sveikam protuijninką ir kiekvieną ketvergą ir vijoje Rusijoje. Kraštą kai, mergaitės, barzdoti se iii joe žinios sako, kad jis buskirtas į Sicilijos administrato lizmas. Be šitokios intakos,,
wheeler. Visų pir-naciai
atgabena
tenai po 60 valdo ne liaudis, bet saujalė nukai, kiniečiai su “fedora” siąs pašalintas o gal ir arešpir-,
_
rius karui pasibaigus.
šis karas gali but pralaimėtas ma moteriškei SU dviem žmonių ir sušaudą.
intelektualų. Kiekvienas ko-kepuraitėmis, kiti su jar- tuota?
V
prieš

Lietuvos

nepriklausomy

I
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

CHICAGO, ILL.

Lietuviai komunistai nusi
minė Mussolinio nuvertimu.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

AMERIKOS LIETUVIU
sas ‘second hand’ bobas, da
bar išrenka visus ‘second
hand’ drabužius. Ir gerai, te
gul apvalo miestą. Juk pir
ma nebuvo galima elėmis
nei pereiti. Buvo pilna viso
kių skudurų ir čeverykų.
Kai komunistai pradėjo rin
kti nudėvėtas drapanas Ru
sijos ‘rojui,’ tai elėse nesi
mato nei skudurų, nei čeve
rykų...”
Draugas.

Amerikos Kareivis ir Sicilijos Vaikai

KAS MUMS RAŠOMA
“SAULĘ IŠPLĖŠĖ.”

ei .;
šimtam amžiuje, kuomet
mokslas daro tokią didelę
pažangą! Iš vienos pusės pa
žanga. o iš kitos pusės da
brukamas žmonėms naciz
mas, bolševizmas, klerika
lizmas ir kitokie nelaisvės
pančiai.

l ietuvių komunistų “va
Drg. F. Zavist iš Chicagos
dai” vaikščioja nosis nulei
prisiuntė mums, iš komunis
dę kaip varna prarijusi žari
tų “Tieso?” iškirpęs. šitokį
ją. Nors jie rašo savo gaziekomunistų davatkos Soiotoje ir neva džiaugiasi Musmėjos Neris eilėraštį:
solinio nuvertimu, tačiau jų
BUKIT PRAKEIKTI!
veidmainystė aiškiai matosi
Kaz. Karč:iuskas,
jųjų veiduose.
Bukit, vokiečiai, prakeikti
Chicago, II!.
Rytmetėlį ankstų!
Juk Mussolinis buvo ge BRIDGEPORT, CONN.
Bukit prakeiksmų prakeikti,
riausi;
Stalino draugas.
Peržengę mus’ slenkstį!
REDAKCIJOS
Mirė 3 lietuviai.
Kuomet Mussolinio diktatū
ra pradėjo braškėti ir jau
Žukit, žukite, prakeikti,
ATSAKYMAI
Nesenai čia mirė trys lie
buvo priėjusi liepto galą tuviai. Vagneris ir Rusgis
Saulei netekėjus!
Cleveland iečiui.—T amsta
1927-1928 metais, nes Itali mirė vienu laiku. Kiek vė
Skradžiai griukite, prakeikti. klausi,
kas tai per organiza
joj buvo didelis nedarbas ir liau mirė Juozas Astraus
Vakarui atėjus!
cija
ir
iš
kur ji prasidėjo, ku
gręsė bedarbių sukilimas kas- Astrum, apie kur i turiu
Bukit,
kraugeriai,
prakeikti
ri
vadinasi
Meison? Tokio?
prieš Mussolinio valdžią, tai kiek plačiau pažymėti.
Už
išplėštą
saulę
!
organizacijos nėra. Mes spė
Stalinas pasiskubino jam i Juozas Astrauskas mirė
Bukit
amžinai
prakeikti
jam.
kad tamsta turi galvoie
pagalbą. Stalinas davė Mus išgyvenęs 67 metus. Ameri
Visame
pasaulyj
!
masonu?.
Masonų istorija
soliniui pastatyti šešis karo koj išgyveno apie 42 metus.
lahai nuobodi ir neaiški.
laivus Rusijai. Tas davė Lietuvoje kilęs iš Suvalki
Vieni mato masonų pradžią
darbo ant trijų metų ir išgel jos, Sintautų apylinkės.
Toliau šitas musų skaity dar
senovės Romos Imperi
bėjo Mussolinio valdžią.
tojas
priduria
nuo
savęs
ši

joj; kiti ją išveda iš Solomo
Astrauskas buvo imksmo
tokią pastabą:
Paskui, kuomet Mussoli budo. veiklus ir draugiškas
šita nuotrauka yra padaryta Amerikt s karo laivyno fotografų ir parodo, kaip Sicilijos
Šventyklos misticizmo,
“Kai aš mokinausi Dorsu- no
nis užpuolė Etiopiją, tai Sta žmogus. Jis niekad nepa
vaikai apstoję Amerikos kareivį prašo valgyt. Jis dalinasi su jais savo porcija.
ir tt. Viduramžiu Europoje
niškio viešoj mokykloj, tai ma:onų ložomis buvo vadi
linas sutiko pristatyti Mus- miršo savo gimtinio krašto,
mokiniai mėgdavom namos mumininku unijos
aprašo jį. Bet tuo apribodamas mes
solinio orlaiviams gazolino, įr kitus ragindavo nepamiršUTERATURA
APIE
LIETUVA
rusiškas eiles ir (žodis “mason” reiškia mursavo problemą, jis tikslą atsie deklamuoti
kad Italijos fašistai galėtų ti Lietuvos. Skaitė Įvairius
išsiversdavom
ja? lietuvių nininką). kurios statydavo
sunaikinti Ethiopiją, užpulti lietuviškus laikraščius ir bu Vienas rimčiausių Amerikos j atsistatymo problema yra ryto kia atsargiai, ir skaitytojas ras
kalbon.
Štai
porą
punktų da karaliams ir kunigaikščiams
Suezo kanalą iš dviejų pu vo ilgametis “Keleivio” istorinių mokslų žurnalų, “The jaus dienos klausimu, Amerikos užtektinai gerai organizuotos
atsimenu
:
sių ir sunaikinti Anglijos ga skaitytojas. Prigulėjo pr ie American Historical Review,” skaitytojui reikalinga objektyvi informacijos, kuri padės jam
akmens pilis, tvirtoves, klioŠventa žemė Maskolijos— štorius ir tt. Šitos organiza
lią Afrikoje.
i trijų pašalpiniu draugijų: kurį leidžia žinomoji knygų lei informacija apie mažas tauti padaryti savo paties išvadas.”
cijos buvo vadinamo-; d a ir
Sunaikinti Anglijos ir A- Vytauto ir Apšvietos Bridge- dimo bendrovė, The Macmillan nes valstybes, kurių likimas ga Lietuvių spaudoje dažnai pa Viskas čia gerai!
Žmonės
ramus,
tykus,
sotus,
“laisvais murninkais” (free
sirodo
nusiskundimų
dėl
litera

porte
rr
s
v.
Jurgio
NaugatuCompany. šių metų liepos mė li buti nulemtas atsistatyme... tūros anglų kalba apie Lietuvą Gyvena ramiai.
merikos demokratijas buvo
masons), nes prie jų galėjo
susitarę trys diktatoriai: cke. Conn., kur jis seniau nesio numeryje (Vol. XLVIII, Knygoje taip pat duodami patrukumo, kas yra neabejotina Laikraščiai mums neša blėdi, orieulėti tik laisvi amatninNr. 4, p. 845) įdėjo labai palan lyginimai su ankstyvesniais tiesa.
Stalinas. Hitleris ir Musso gyveno.
kai. Musu laikais masonais
Bet ta pačia proga reikė Tad visus šalin!
Paliko dideliam nuliūdi kių A. Simučio knygos, “The prieš pirmąjį pasaulinį karą‘me
linis.
me savo moterį, su kuria iš Economic Reconstruction of tais. šita dalis ypatingai įdomi, tų atkreipti dėmesį ir į tai, kad Tad knygas, raštus visokius vadinasi broliška organiza
Kuomet Stalinas padarė gyveno 37 metus, ir 4 sunus, Lithuania after 1918,” recenzi nes ji parodo, kiek Lietuvos že esamoji literatūra turėtų but Neškime ugnin!
cija. kurios tikslą? yra padė
bendrą frontą su Hitleriu iš kurių trys tarnauja Suv. ją, kurioje tarp kitko sakoma: mės ūkis pagerėjo per nepri geriau išnaudota ir paskleista
ti viens kitam. Ji turi visokių
prieš Ameriką ir Angliją, Valstijų kakriuomenėje. ir “Šią mažą knygą apie Lietu klausomybės laikotarpį, ir kokią svetimtaučių tarpe. Jei kny Kas tik skaito—tas bedievis, skyrių, laipsniu ir apeigų,
lietuviai komunistai Chica dvi dukteris, abi ištekėju vos ekonominį atsistatymą rei rolę tame pagerėjime suvaidino goms apie Lietuvą anglų kalba Pragare jis bus;
pavyzdžiui. Škotų apeigų
O
tamsunas
išmintingas
goje platino lapelius, “The sios.
masonai, Yorko aoeigu ma
ganėtinai pirkėjų, tuo Niekur nepražus.
sveikinti kaipo laiku pasiro žemės reforma ir kooperacijos susiranda
Yanks Are Not Corning.” Nuo savę? reiškiu likusiai kia
ir tt. Tarp žmonių yra
lengvinamas
susitarimas
su
lei

džiusį leidinį, šiais laikais, kada judėjimas, šis gerėjimas vyko dyklomis dėl naujų knygų leidi Mums ir saulė nepatinka— donai.
Lipino juos ant tvorų, sienų, Astrauskų šeimai gilios už politinio
Įsitikinimas,
kad masonai
ir ekonominio Europos nežiūrint į labai sunkią Lietu mo. šiuo tarpu Columbia Uni- Mums. žmonėms tamsos...
kaišiojo i tarpdurius, dalino uojautos liūdnoj jos valan
yra “bedieviai.” Tai ne tie
ves politinę padėtį. Lietuvos
visokiais budais. O Wheele- doj. O velioniui lai būna
sa. Ju apeigos vra grynai re
versity
Press
dar
turi
kiek
neGal žmogus koks atsiras,
politinius sunkumus vaizduoja
inziKrki*orVia
lsiikp -------- -» aumsf;
glTMIY CITY, IQWA.
IĮ ir
Al TUinuvvz
liginio pobūdžio; masonai
užsienio prekybos : vystymasis, izyai uuvtu^ mr c/cwnv7uiic įve- Kuris ją išjos:
Amerikos didvyriais. Net
mokinami kad jų ištikimybė
Jurgis I. Strimaitis.
paduotas ketvirtam knygos sky construction of Lihtuonia after
Mirė Mykolis Biliūnas.
“
Ir
toks
žmogus
dabar
at

buvo pradėję varyti agitaci
vin
pirma priklauso Dievui,
1918.
”
Norintieji
turėtų
pasirū

riuje. Jis rodo. kad dėl politinių
sirado.
Tai
‘
prakeiktas
vo

ją, kad Wheeler turi buti
pankui
tėvynei, paskui šei
Šių
metų
rugpiučio
2
d.
AKRON, OHIO.
priežasčių jos (Lietuvos) pre pinti tuojau tą knygą įsigyti ir
kiety?
’
.
Jis
išplėšė
Salomėjai
Amerikos prezidentu vietoj
mynai.
o
po to—savai orga
čia mirė Mvkolas Biliūnas, kyba su artimiausiu kaimynu, ! ypatingai pateikti žymesniems
Lietuviai
čia
organizuojasi
Neris
saulę...
Ar
tai
ne
ste

dabartinio prezidento Roo
nizacijai. masonam?. Ka
ilgametis “Keleivio” skai Lenkija, buvo lygi nuliui; pre ; amerikiečiams dovanos pavida- buklas?”
ir veikia.
dangi
dabartinė masonu or
sevelto. Taigi nubudo jų dū
t
le.
Kai
tik
ši
knyga
bus
išpirkta,
kyba su Rusija buvo taip pat
ganizacija vra kil’-i iš Angšia kuomet vienas diktato Jau keli mėnesiai kaip tytojas. Velioni? buvo dar iabai maža; ir jos prekyba su yra vilčių, kad Columbia Unistiprus vyras, da tik 57 me
TIKROS KOMEDIJOS.
rių jau nudardėjo.
liios, tai Italijoj, Vokietijoj,
Akrone yra suorganizuota
Vokietija, nors ir didžiausia, iversity Press imsis leisti gal žy
tų
amžiaus,
ir
dirbo
labai
Japonijoi
ir Ispanijoi jos
miai
didesnę
ir
naudingesnę
Komunistai renka skudurus/Lietuvių ‘Draugijų Taryba
Skaičiau
laikraščiuose,
labai svyravo, daugiausia dėl
sunkų
darbą
skerdyklose.
skyriai
(lcžo«)
yra uždraus
, w.
... į Lietuvai remti. Jos tikslas
kad užimtoj Rusijoj vokie
politiniu priežasčių. Kiek pasto I knygą apie Lietuvą.
Dvidešimts metų atgal lie-:yra jemtj Lietuvos kovoto- Tik paskutiniais laikais su- vesni jos prekybos santykiai “The Economic Reconstruc čiai organizuoja “laisvų ru ti. Savo apeigose masonai
tuviai komunistai £elai aP 'jus už demokratiją,
negalėjo ir. pasirgę? tris mė buvo su Didžiąją Britanija. Ne tion of Lithuania after 1918” sų” kariuomenę prieš komu oanras^ai prisiiuosia avies
valė Chicagos lietuvius nuo, prje tarybos priklauso jau nesius. mirė.
žiūrint į tai, Lietuva išvystė gy kainuoja $1.50, ir ją galima už- nistų diktatūrą, ir kad į tą kailio žiurstu?, kas s:mbolivisokių skarmalų. Dabar Jie, vjcOS Akrono lietuvių drauvulių ir kitų žemės ūkio produk sisakvti rašant autoriui: Mr. A. kariuomenę stoja daugiau zuoia murninku amata.Miruvėl varo dideli skudurų nn- gįjos> įr Akrono lietuviai jai Paliko nuliudusi moteris, tų eksportą, kas labai prisidėjo Simutis. 41 W. 82nd st., New sia tų iusu, kurie buvo pa ciam savo nariui jie ir grakimo vajų. Skudurus renka pritaria ir remia. Taryba jau sunus armijoj ir ištekėju1! prie ūkininkavimo paspartini York 24. N. Y., arba betarpiai imti vokiečių nelaisvėn.
ban ideda žiurstą, kad po
Rusijos liaudžiai, kuri, kaip turėjo kelis parengimus, ku duktė. Ilsėkis, drauge, lai mo... Autorius nededa daug pa leidėju;: Columbia University
mirties ji- galėtu “mūryt ir
Dabaj- vėl ateina žinių, statyt geresnį pasaulį.”
komunistai sako, gyvena rie gerai pavyko. Tarybos būna tau lengva šios šalies stangų aiškinti ekoknominį kra Press. Morningside Heights,
kad Stalino valdžia pradė
“rojuje.” Kaip dabar- pasi iždas turi jau arti $100.00.
što vystymąsi—jis paprastai New York. N. Y.
žemelė
!
M.
M.
jusį oiganizuoti “laisvus vo Stasiui Pociui. — Tamsta
rodo, tai tie “rojaus” gyven
kiečius” prieš Hitlerio dik sakai uždirbi $28 per sąvai
tojai neturi nei maisto, nei Jau keli metai kaip Akro
tę ir bosas nutraukia $4.91
tatui ą.
drapanų. Amerika ir gink ne gyvuoja moterų draugiš
DRAUGIJŲ,
KUOPŲ
IR
KLIUBŲ
DĖMESIUI.
Jei tas tiesa, tai
Rusai belaisviai vadina mokesčių.
luoja ir maitina Rusiją^ Ta- kas kliubas. Liepos 25 d. bu
ii; nutraukia perdaug. Pa
mi “laisvais rusais,” o vokie gal
čiaus Stalinas per paskuti vo to kliubo susirinkimas.
KAIP
RAŠYTI
MANDATUS
DELEGATAMS
i PITTSBURGHO SEIMĄ
valdžios nustatytą mo
čiai belaisviai — “laisvais kesčių
nius dvidešimts metų skel Kadangi svetainėje trošku,
lentelę, tamstai iš
Paaiškinimas: žemiau yra paduota- mandatui Į Pitt-burgho Konferenciją pa
vokiečiais.”
bė, kad Amerikoje žmonės tai moteris pasiprašė vietos
puola mokėti tik $3.10 paja
vyzdys, ir Amerikos Lietuvių Taryba nuolankiai prašo visų draugijų, kliubų ir
drg. N. Trumpicko sodne.
“miršta badu.”
Gali but, kad pasauly yra mų mokesnio, ir prie to dar
kucpų. kad visi mandatai butų rašomi tokioj formoj. Tas yra reikalinga tam,
Po susirinkimo jos turėjo
,dar nemaža rusų baltagvar reikia pridėti 28 centus į se
Dabar lietuviai komunis mažą piknikiuką, prie kurio
kad mandatų skaitymas konferencijoj užimtų kuo mažiau-ia laiko.
diečių. kurie norėtų atstatyti natvė? pensijos fondą; taigi
tai dirba išsijuosę, renka vi daugiausia prisidėjo draugė
Rusiioj
savo viešpatavimą, iš viso tamsta turėtum mo
Kas
yra
dalyvavęs
dideliuose
suvažiavimuose,,
tas
žino,
kad
mandatų
tikrini

sokias nudėvėtas drapanas, A. Boklienė.
ir
taip
pat
gali but daug vo kėti nedaugiau kaip $3.38 į
mas kartai?- užima pusę suvažiavimui skirto laiko; o kol mandatai nepatikrinti,
“rojaus” gyventojų aprengi Moterų komisijai pritakiečių junkerių, kurie norė sąvaitę. Pakalbėk apie tai su
suvažiavimas negali pradėti savo darbo.
mui.
r,.
•
. .
iriant, drg. Ttumpickas patų
sunaikinti nacizmą; bet savo bosu ir palausk, ar ne
Girdėjau vieną moters sa-‘kviet’ė j fknika bePveik v£„s
Su mandatais būna daug painiavo- dėl to, kad kiekviena-' jų būna kitaip pak^o
be gere-ni n”o dabarti dalo ji? klaidos.
ont kitai
Litai mnUnaT
zr
•
kant
moteriai: “Zinai lai
įašyta- ir kiekvieną jų reikia atskirai studijuoti.
Akrono veikėjus ir pavaisinių
diktatorių?
Juk visi ly
turėjau daug dresių. Kitos no juos. Buvo ir trumpų
gus demokratijos priešai.
Kad ta- neatsitiktų Pittsburgho Seime, kuri? turės iš viso tik dvi dienas laiko,
jau buvo kandžių suėstos. kalbų. Kalbėjo Tarybos pir
Amerikos
Lietuvių
Taryba
nustatė
kaip
galima
trumpiausią
ir
aiškiau-ią
manda

Ale kai atėjo viena komuni mininkas B. Versackas. sekr.
Dėl to ir yra taip sunku bininkus nuo pragaro baimės,
to
formą,
ir
prašo,
kad
visos
organizacijos
jos
prisilaikytų,
štai
šita
forma:
stė.
at- A. Gutauskas ir ižd. Ona
Europai susitvarkyti, kad
v , kai ,pradėjo prašyti
.....
liekamų drapanų, tai ir ati;, 2danienė. Taipgi kalbėjo
kir.Vviena- uteb’ns nori but
MANDATAS
aukštesniu už kitą.
daviau... O kurgi ja.; dea...”!d
Ttumpickas ir V. T.
Vyrąs girdęs ta moterų! Neverauskai Visų kalbos
Lenkai užkrėtė ir lietu
Išrinktas atstovauti draugija-------------- —--------------------------------------pasikalbėjimą sako: .“Asibuv0 aritadja už Talyb,.
viu?
poniškumo liga. Kiek
Amerikos Lietuvių Konferencijoje, Rug’ėjo 2. 3. dienomis, 1943 m., William
irgi turėjau nudėvėtus eeve-| D ;N Trumpiekas agivienas utėlius nori, kad bluPenn Hotel, Urban room, Pittsburgh, Pa.
lykus kuriuos atidaviau ko- ,av0 kad fekan'tis Ta b*>s
rius jam lankas bučiuotų ir
rom.ir.amg. ale su ta sąlyga, ,Uiirinkimas pasistengtų pa“
ponu” vadintų, kaip buvo
V’ORCESTER. MASS.
Delegato vardas----------------- — -----------------------------------------kad jie mano ęeverykus ati- siųsti delegat'ą j Amerikos
baudžiavos laikais. O dva
f,uc,ll '-tall('ul- Sakau, juk jįętuviu konferenciją, kuri
siškiai vėl bijosi, kad žmo
Pavardė ir adresas
CHESTNEY’S
saimiata \aldonui butl be ce--jvvks pjttsburghe, Pa., rugnės neapsišviestų ir nepa
batų O mano cevetykai da
2 ir 3 dd *Manoma> kad
bėgtų iš jų avinyčių. Todėl
CANTEEN
pusėtinai geri. Stalino am:,.c
kunigai net ir Amerikoje -- -- -- -- -- -- -- ■
ziui užteks...
į
Taipgi pasakė trumpą
priešingi viešoms mokyk
VIETA MALONI IR 9ILTAKiek narių turi draugija
Užėjau į biznio vietą. Atsi- kalbą Moterų Kliubo pirmiloms, bet steigia savas “iš- Visokių Gėrimų, Alaus,
klausiau biznieriaus ar daug ninkė draugė Pukienė. Jinai
Auka $--------; kalas” prie bažnyčių, kur gardžiai pagamintų Val
nudėvėtų čeverykų aukavai•paaiškino moterų draugiško
davatkos gąsdina vaikus
gių ir Užkandžių.
Organizacijos
Valdybos
narių
paiašai
ir
antspauda:
komunistu “rojaus” gyven- kliubo tikslus ir jo veiklą,
!velnio ragais ir pragaro ugčia j»un»ma ir “KELEIVIS”
tojams? Biznierius nusišyp* Svečiai suaukavo Tarybai
Įnimi, jeigu jie neklausys ku- PttvKnuu*
nu menais.
Pirm.---------------- -----------------------sojo ir sako: “Ko čia pavy- apie $20, kurie perduoti Tanigų ir nemokės jiems amži
90 M1LI.BURY STREET
(Antspauda)
dėti senų drabužių. Komu- įybos iždininkei O. Zdanienų duoklių.
W(,RCESTER.
Sekr.------------------------------ i------------Tarybos narys.
nistai išrinko Chicagoje vi- nei.
Ir visa tai darosi dvideSalomėja
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

NAI DINGI PATARIMAI FARMER1AM

Dirbtinis Kuras Varo Mašiną

Kuro administratorius Ickes (kairėj) rodo senatoriui Randolphui iš \Yest Virginijos, kaip dirbtinis gazolinas, paga
mintas iš anglių, varo mašiną. Jisai pataria steigti dirbtu
ves ir gaminti tokio sintetinio kuro daugiau, nes jeigu ga
zolinas ir toliau bus gaminamas iš aliejaus galės pritruk
ti. Jau dabar aliejaus esą suvartojama trissyk daugiau,
negu jo atrandama žemėje.

Federacijos Konvencija Atme

tė Komunistus.

PASIDARYKIM ĮVAI
j
KAIP NAIKINTI TVAR
TŲ PARAZITUS.
R1OMS SĄŠLAVOMS
DUOBES.
i
i Dažnai tvartuose atsiran
da įvairių parazitų, kurie ne
Apie žmogaus kultūrin
tik kankina gyvulius, bet gumą sprendžiama iš jo
daro ir nuostolių. Iš dažnes tvarkingumo. Jeigu ūkinin
nių parazitų (kenkėjų) pa ko sodyba gerai sutvarkyta,
sitaiko: žiurkės ir pelės. tai jau -aišku, kad ir pats
Žiurkės ypač pridaro nuo ūkininkas tvarkingas žmo
stolių arklydėse, kur jos ėda gus. Sody bos •- sutvarkymas
iš lovių avižas, gąsdina gy nereikalauja, kad būtinai
vulius, graužia pakinktus ir butų brangus trobesiai. Tro
taip toliau. Taip pat prida- besiai gali buti ir menki, bet
įo eibių ir kituose tvanuose. jeigu jie ne kiaurais stogais
Via buvęs atsitikimas, kad bei langais, tai ir jų pakan
suaugusiai nupenėtai kiau ka.
lei žiurkės praėdė odą ir įlindo į lašinius, žiurkėms Tvarkingumui labai svar
vei tis labai tinka nešvarios bus ir kiemų švarumas. Nors
ir blogai įrengtos kiaulydės. trobos ir gražios ir sodyba
gražiai sutvarkyta, bet jeigu
Yra butą atsitikimų, kad užterštas kiemas, tai jau aiš
žiurkės išplaudavo mažus ku, kad šeimininkams link
paršiukus.
sta tvarkingumo. Labai blo
Kovai su žiurkėmis ir pe gas paprotys pilti įvairias
lėmis vra daugelis būdų. sąšlavas kieme ar gyvena
bet, deja, daugelis jų nėra mo namo bei kitų trobesių
tikslus ir juos pavartojus' pašaliuose. Nekalbant jau
neatsiekiama norimo tikslo, apie užteršimą, toks paproPatartina
rengiant tvar- ty? ir sveikatai kenksmin
šiukšlės pusta,
tus apačioje
grindų pabars-,,gas. Supiltos
.....
..

tyti sluoksnį smulkiai trintų jose veisiasi įvairų? mikrostiklu. kuliu minėti parazi- bai, kūne teršia orą ir plati-1
tai nemėgsta
na ll°as- Labai dauS

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RUBAKINAS

LAISVAI VERTĖ S. B.

Bet kodėl gi dievai taip darė?

(Tęsinys)

Ogi todėl, kad taip norėjo. Štai ir visas
aiškinimas.
Tatai labai gerai išaiškinta. Jie įvyksta
Bet štai kas įsidėmėtina: toks aiškini
susidarius toms aplinkybėms, kurioms mas nič nieko nepaaiškina. '
esant jie negali neįvykti. Ir butų didžiau
lr tikrai: ar galima aiškinti kokią nelai
sia? stebuklas, jei neįvyktų.
Svarbiausioji tų potvynių priežastis— mę įsikišimu kokio? dievybės? Kas tasai
ciklonas su liūtimi, ir žemės drebėjimą? po jes “noras.” O ji pati kas tokia? Ir jos no
ras ir Taigi,
ji pati—
paslaptis,
mums nesupranxandemu.
= tama.
aiškinti,
kad žmonių
nelaimės
Dėl ko atsitinka kartais baisių potvinių?

C,kLOna^-^
"a dievybės leistos, reiškia, aiškinti netupaprastos jego? vėtra. Tokios audros nere* . ,’
.
,

ai atsitinka Indijos ir kituose vandeny-; Pran,am“į P?*™* nesuprantamu ir slap
iose ir nuniokota ju krantus. Per tokiu- tingu įsitikinimu nesuprantamų būtybių.

ciklonus oras sukasi didžiuliu baisiausios: Ar"’ tai a‘^inimas?
Taip aiškinti, tai reiškia be niekur nieko
jėgos viesulu. Ši? viesulas esti kaliais ke
liato šimtų kilometrų, ir lekia jis skersiniu piie nesuprantamybės pridėti dar daugiau
palia vandenyną nematytu greitumu. Kai nesuprantamybės.
kada užlekia ant krantų ir nuniokoja juos. Tai ne aiškinimas, tik dar didesnis temTokių audrų jėga be galo didelė. Jos nu dinimas. Apie tai jau ne kaitą buvo šiame
griauna net dideliu? akmeninius trobesius. straipsnyje kalbėta. Bet tai dar ne viskas.
ardo namus, apverčia akmenimis sier.as, Veikė dievai: tai dievas Belas, tai Alachą-,
net traukinius. Vėjas sulaiko upių srovę, tai Ruagatu, tai Brama. tai Zeusas. Bet ku
ir vanduo jose kįla, išeina iš krantu ir už lis iš jų būtent padalė potvynį? Į tokį
lieja žemę. O juros bangos lipa patvinu- klausimą kiekviena tauta atsako savaip.
siomi? upėmis ant krantų. Taip atsitiko, Kiekviena tauta sako: “mano šalyje ir ap
pavyzdžiui, 1864 metais, spalių 5 d. Per skritai pasaulyje tatai padarė mano die
cikloną tuomet žuvo nuo vėjo ir, svarbiau vas,” tai yra tas pat? dievas, kuriuo ta tau
sia. nuo potvynio 487 tūkstančiai žmonių ta tiki.
oi vrtroi™
su
viršum. pįi tokių pat priežasčių 1876 Vadinasi, kiek tikybų, tiek ir įvairių aišmetais išsiliejo Bramaputros upė, kuri pa- kinimų. Ir tatai aiškinimas to paties tvano
skandino, kaip anksčiau sakyta, 250 tuks- arba potvynio. Kaip gi taip? Kur gi tiesa?
tančių žmonių.
Kur gi jos jieškoti, kad nebūtų painiavos?
Bet dar baisesnės esti to? audros, kada
T
.....
...

įkanda tik dėl musų kam
ba™» bei klen1^ nesvarumo. I
,.. .
Norėdami pašalinti šią
sąvaites
laikraščiai
netvarką,
Įtaisykime viso-Į
Pereitą sąvaitę Bostone
paskelbė,
kad
musų
prezikioms
atmatoms
duobes,
kartu su įomis atsitinka žemė« drebėjimas.
Jos reikia jieškoti ne žmonių tikejimuoposėdžiavo
Massachusetts dentas Roosevelta?
pereitą
Taip
ne
kartų
yra
buvę,
ir
tada
drebėjo
že
0 <WI?> aplinkybėse Juk didis potvyvalstijos Darbo Federacijos
IV C ir Jlll’OS dU^UHS
trtrL-ti flirtai
L-ari buvo tik
nis rrolnm
galėjo iįvykti
tiktai frvHol
todėl, kad
tik’lybėje
tam
tikrų
aplinkybių,
pavyzdžiui:
Žemei drebant, net ir nevėjuotą dieną
kįla aukšta ir galinga banga. Iš pradžių žemės drebėjimas, žemas Mesopotamijos
jura lyg pasitraukia nuo kranto, ir didžiu krantas, didelė upė, vėjas, kuris kaip tik
Aplinkui-;
“
y
.sustojęs
salia
Lanadians;,,
n
teliii
nnsikratvti
buU
l
J4
aptverti,
pasiūlė konvencijai rezoliu- p
frplpžinkelio
nrjp m r
u nu-ikratvu, reikia sukalti
lis juro? dugno plotas urnai nuseka; o pas putė prieš jos srovę ir tt.
iš
lentagaiių
Federadfa
Nusirištų
S
&° ^u^dtona
U Washtog£
dėl 6
‘>a ^"ėdų '
niia
L-J H Ampriknc
r>arhn
raclI1J? geiezinheno,
pne voliojasi,
trinasi, luda ™
ir tokaip baksą, kokiu kum po kelių minučių ta didžiulė banga Butu buvusio? tokios pat aplinkybes kovietų Rusijos darbi,untai.^Ytrin/tori
&
kuri
buna ir
aukščio,
uždėti atvirsta į krantą ir paskandina kai kada kioj kitoj šaly.—butų ir ten įvykęs toks
platų pajūrio ruožą.
‘ pat potvynis.
: ma šiukšles pi'ant. o supyPrasidėjo diskusijos ir tuoj į: nešdamas
Buvo atsitikimų, kad vienui viena tokio Potvynių ir buvo dėl įvairiausių gamtos
prezidentui JO rpIVi-,
nplaikvti nankščin in<*
v
nelaikyti paukščių }
, uždaroma Tuo budu didumo banga padalydavo baisiausi nu- priežasčių ir Azijoje, ir Amerikoje, ir kipasirodė didelė komunis- pa=ta Prie io buvo ir Kana- •
tams opozicija. Viena? dele dos premjera? MacKenzie.
.
.
. pne šiukšlių neprieina mu- niokoiimą. Taip, pavyzdžiui. 1755 metais tose pasaulio dalyse. Taigi norint suprasti
Taip pat nelaikyti arti sės ir neišeina jokia smarvė. lapkričio 1 d. atsitiko didelis žemė? drėbė- tvano priežastį, visų
gatas spėjo, kad Amerikos |-^-ashįngtone tuo tarpu pre
reikia visas apdaibininkams dar gali teK- 'zįdentas buvo “prapuolęs/’ įvarui sūnų. nes jie a p kiečiu:
jimas
Portugalijoje.
Sudrebėjo
ir
žemynas
Jmkybes,
prie
kurių
iis
įvyko,
pastebėti,
jy
~—
ti pnes Rusiją kanauti.
,
______
gyvulius tam tikrai;«. namrl- Kai Šiukšlės SUP^ is
ir
jur
os
dugnas.
Pirma
jura
nuo
krantų
pa-i
ja?
ištirti,
suprasti.
įvertinti.
".V,.' , pasidalys labai gera trąša
tas^iS'v“ su^S Philadelphijos Lie- tais.Nemažai gyvulius kanki- dalžui ar dirvak
sitraukė, o paskum ant jų užlėkė didžiulė! Tat jr bvB tikrasis aiškinimas. Ir tik jis
banga. Toji banga turėjo daugiau, kaip 25 viena£ teffab Uįp vadintis. Tatai rodo Medarbininkais buvo tas. kad
tuviu Žiniai.
na ir musės. Be to. jos dar Pamazgoms reikia pasi- metrus aukščio, o kitose vietose ji buvo dar .-Opotamijos tvano pavyzdys.
Rusija? darbininkai nėra Ateinantį nedėldienį. rug platina daugeli apkrečiamų daryti tokias pat duobes. aukštesnė. Vanduo užpylė žemyną. 15 ki- x. . .. . , o
laisvi darbo žmonės. Jie yra
’h^IrioS* Phil^Todėl būtina kova su bet kartu su sąšlavomis pilti lometrų nuo kranto. Įvyko baisus potvynis, .
į^0 vJl.s..-xy ?' 1 £: v1ir;n kiru anbeteisiai vergai Stailno dik- dejpbįjos vietose bus kelia- mu5®mis. Muses galima nai- nepatartina. Mat. jeigu šiuk- tikras tvanas. Tada žuvo per 60 tūkstančiu reiPeki?OA-i rU°aTJinkvhl< ivvk Q
‘ linkvbių. Bet kodėl tos aplinkybes įvyko.
“S™.- ,l..,l.;ninL-..l .„./mas lietuviu vajus Karo Bo- ki»« baltinant tvartų sienas šlės stovės sausai, tai mėš- žmonių.
Rusijos darbininkai tun nam_
Reikja suke|ti ,r visus tvartų Įrengimus las bu? geras, jei pilsime
Dar aukštesnė banga buvo 1586 metais Kiekviena jHbuvo..la^
“Mums dar gali tekti prieš
Rusiją kariauti,” sako
delegatai.

ROOSEVELTAS BUVO
KANADOJ ŽUVAUTI.

e-innnnn
K-sd
kalkėmis, pridėjus lazurkos. vandeniu, tai is ju įsnvks
i
karo bomblnešnr Taip Pa‘?ara P~ė mu; naudingos bakterijos.
’

daryti
ką jiems btalina? lie- ,
pia." pasakė vienas delega-

tas o jeigu jam tas pasipriešina, tam galva salm.
Viena, delegatas pasakė
labai reikšminga kalbą ryšium su ta rezoliucija. “Neužmuštom, jis sako kad
komunizmas atima laisvę
visiem-.

Atsiminkim,

Laikant tvartuose kartu
šti paukščiais kalves ir arkliūs, juo? apipuola paukščių
utėlės ir labai juos kankina,
Kadangi minėtos utėlės yra
jabaį smulkios, tai jų ūki

.

B

Kūmais bu* bonu nirkė-

ikinti yra limpanu

kari , .

(Pietinei?
ir net be gal° n£a eile
(Pietinėje kodėl_Mesopotamija šalis

Pavyzdžiui
Todėl,

žema?

kad jo? dirvožemis suneštas upės ir juros
I ;Q
; . cikionas? Jam taip
........ 7 ;vvkst„
pat buvo priežasčių. Kodėl įvyksta žemės
drebėjimai? Todėl, kad žemės klodai ju
da. O šiam reiškiniui vėl yra priežasčių žeKaip išaiškinama paslaptis Mesopotami- mės klodo sudaryme. Bet kodėl žemės
jos potvynio?
klodas taip sudarytas, o ne kitaip? Tatai

r,
\ -1-i •
, j
+
Taigi. įsitaisykim sąšla-,
Buvo atsitikimų kad per tų pati žemes
P<wriai.
diebejimą tokios bangos virsdavo ant ze
Be t0* krautuvėse, kur voms ir pamazgom duobes,
Par5ldu<>da farmerių daik- o ture ime švarius kiemus ir myno viena po kitos ir tik pamažėle netek
davo savo jėgos ir slugdavo.
^okių chemikalų, bus geiu trąšų.

£
nup?rke neJ Y
kaiD
00n vertės
™
^arda bombdTefjuj iulvti'kiekvienas kuliuos galima sumaišyti su
irkėjas Iš viai ?iu. vandeniu ir ap,purkšti tvar-

Rusija buvo susidėjusi su Si, 'a,*į. kumal ,s"nlnks
Vokietija ir pasiruošusi da-i , #
_
lyti tą patį. ka šiandien daro' Štai vietos, kuriose 15
Vokietija ir Italija, ir kad rugpiučio bus pardavinėja-

nėr
žemė. drebėiima
Kalaoie
AmeHkJde)
J
ą Kalaoje

B. Brazdžionis.

tu gnndis ir sienas. Tie che- NUMATO PIENO TRU
mitalai vadinasi visokiais
KUMĄ.
vardais:
salpho-naphtol,
creol, creosote, ir tt. Bet visi Agrikultūros Departamen

jje veikia vienodai. Jie turi to apskaičiavimu, šiais me
Jungtinėse JrX
Valstijose
ji buvo gerai pasiruošusi kabonai:
labai stiprų kvapą ir sumai- tais
7i « -1
rui, kuomet demokratinės' 1. Lietuvių Rep. Susivie-gyti su vandeniu pabala kaip
nnn -vam
valstybės šitam karui visai nijimo Kliube. 1218 Walla- pienas. Jie nebrangus. Pa- , ’
\ o=h nmi nori
nesiruošė. Amerika- darbi- ce st. Pradžia—2 vai. po tartina nusipirkti kokį gaJ;., L ;.
ninkam? dar gali tekti prieš pietų. Ten ant vietos bus lioną-kitą. Musės iš tolo bipTvucuTnlr6 V/
Rusiią kariauti.”
>bankas ir ten pat galėsite jo to kvapo.
metais. Per vasarą pieno dar
užtenka, bet šį rudenį ir atIr kai rezoliuciia buvo pa- gauti bonus, tik atsineškite 1 rasiaanus
p •, •
statyta balsavimui, konven- pinigu?.
tokio skiedi- einančią žiemą miestuose
nio, gerai juo apipurkšti ir busianti jaučiama didelė
cija atmetė ją didele balsui 2. Lietuvių Muzikos Sve- išeinamąją vietą, nes jis už- pieno stoka. To priežastis
gauduma.
jtciinėj, Allegheny avė. ir
visoki nemalonų kva- esanti pieno kainų kontrolė
iTilton
gatves
kertej.
Pra1
- pašaro
r sumažėjimas.
pą.
ir
Tėvai, valdykit vaikus!
alandą popiet.
džia—4 valanda
Pereitą nedėldienį polici3. Prie visų
lietuvių bažDabar Ji Muša Fašistus
ja areštavo 25 vaikėzus ant
n,
k -•
ta
u
*
nyčių
po
kožnų
mišių.
Tenai
______ _
Mahbų bycių, Dorchestery££tatvti £m
žmo.
j e. Suėmė visus ir nuvežė nės. kurie tinkamai bonų
vežimai” kaip kriminalistus
ir uždai ė už geležinių gro pirkėjam? patarnaus.
Karo bonai yra saugus ir
tų.
geras investmentas.
Už
Už ką?
Ogi užtai, kad jie negalė- $1,000 boną dabar reikia
jo išsitekti savo kailiuose, mokėti tik $750. Už dešiniLipo ant tilto stulpų ir šoko ties metų valdžia atmokė?
žemėn į vandenį, norėdami jums čielą tūkstantį. Kas
“pasirodyt},”
kokie
jie įmokės $3,750, tas gaus
“smart.” Maudynių taisyk- $5 000 vertė; boną. Kur jus
lė? šita draudžia, bet pašilei- galit geresnį investmentą
dę pusbemiai to nepaisė. Už rasti?
__ _
J
tai ir ateidurė už grotų.
I Bet čia ne vien tik geras
Kiti svaidė akmenimis ir investmentas. o kartu ir mu-,
bonkomis į plaukiančius pro ?ų vardo pakėlimas. Už in-'
šalį laivu-. Tai yra baustinas vestuotus musų pinigus bus'
chuliganizmas. Ir jauni chu- nupirktas karo bombanešis' Ši O. W. I. nuotrauka parodo fašistų kanuolę, kurią mū
siškiai paėmė ties Catania, Sicilijos pakrašty. Tai yra 307
liganai buvo areštuoti.
ir pakrikštytas lietuvišku
milimetrų armota laivams šaudyt. Įsidėmėkit fašistų pa
Policija atliko savo parei vardu. Ir gali but, kad šitas
darytą kamufliažą tam pabūklui pridengti, kad orlaiviai
gą. Dabar kiekvienam tų iš- musų bombanešis sušprognepamatytų. Paėmę tą armota į savo rankas, mūsiškiai
tvirkėlių tėvai turėtų gerai din? Hitlerio lizdą Berlyne!
išlupti kaili
Į
J. V, G. Kore»p.
dodi

tuojau atsuko ją i pačius faoisiu.-

Tokia pat nelaimė atsitiko ir toje šalyje,

kur kadm^e ant bangų plūduriavo''savo lai-

b?‘. P™ }a">

vėl i'?*? "e.

^^badlmV^t tai

S

ve Sitnapistimas su savo šeimyna.
P. atsirado? Tat
ng pri>puolamal
Tat buvo Mesopotamijoje,—ten, kur te- 0 pide tam tikrų aplinkybių, kurios pamaka dvi didelės upės, Tirga? ir Eufratas. Ne- žele ir sužinomos. Tokiame sužinojime ir
laimė atsitiko senai, labai senai, kada dar yra patj dalyko esmė. Daug kas iki šiol panebuvo nei Babilionijo? nei Ninevijos. Blieka žmonių protui nežinoma. Bet vienas
Tarp kitko Mesopotamija jau buvo tankiai dalykas nežinoma, ir visai kitas dalykas
gyvenamas kraštas. Liaudis jau dirbo ten =tebuklinga ir negamtiška. Ka? nežinoma,
žemę. pirkliavo ir net laivus mokėjo staty- ta? kada ners gali pasidaryti žinoma, jei
ti. Tie laivai plaukiojo ne tik upėmis, bet ir tik žmogaus protas išmoktu nežinomus
jura. Tam reikėjo išmanančių vairininkų, galus sužinoti. Taip ir reikia sutikti kiekTodėl padavime apie Sitnapistimą ir mi- viena pasakojimą apie stebuklą ir jieškoti
nimas vairininkas.
j0 išaiškinimo.
Mesopotamijoj žemės drebėjimu at*i- šiame straipsnyje buvo parodyti jvainjs
tinka ir dabar. Taip pat ciklonų. Me=opo- tokių aiškinimų budai,
tamijos žemuma tos pat nelaimės ištikda
Ar tiesa kad padavimai apie tvaną
vo ir naujais laikais. Jos ir pražudė visu?
sutinkami visese tautose?
jos gyventojus išskyrus vieną arba keliatą
šeimynų. Tiktai tie ir išsigelbėjo laivuose.
Bet kodėl gi padavimai apie pasaulini
„
___ tvaną sutinkami “vijose, kurios tik buvo ir
T

oji nelaime liko apgraanta "-<>b‘a'»
priedais.
Jo, piiezastis buvo nesupran a-

vra žemėje tautose"?
Vj?0,e

baisi ir nuostabi.
mate

Todėl žmones čia ir p,i-

ne gamtos reiškinį,

o stebuklą: jie

tviit;_

A

ma. o nelaime visiems panrode neregėtai pant ,atai

f]

i

fvetim'

tikrinti tuo5

iau

thJ)

-0(lži

žodžius?

\

palaikė paprastą potvinį per dievų padarą Patikrinu? parodo yi-ai ką kita : yra ir
—pamatė čia įsikišimą į žmogaus darbu? buvo tautu, kuriose visai nebuvo jokiu par.egamtiškų ir slaptingų jėgų.
davimų apie pasaulinį tvaną. Pavyzdžiui,
Žinoma, toks aiškinimas — visų pa senovės egiptiečiuose nekuomet tok-- pa
prasčiausias ir visų lengviausias. Tereik’a davimas nepasirodė.
Daugelis mokslininkų ir tikinčiųjų žmopasakyti,
nelaimės
kalti
«dievai.
•
• —•irjogtarsi
, dėl• tos
•jaunaujos
*
1
J
_
_
_
»
A
_
viskas padaryta.— nių to padavimo jieškojo senovės egiptie
daugiau ir aiškinti nebėra ko, todėl kad čiu rankraščiuose, bet taip ir nerado* O ju
kiekvienas ir be to tiki. jog be dievų nie-ilabai norėtų tokį padavimą surasti, kad
kas neįvyksta. O kaip dievai veikia—žino-j pasauliui pasakytų: štai ir senovės egiptie
ma : už gerus darbus jie atlygina, o už blo- čių padavimai atatinka žydų Šventajam
gus baudžia. Jie teisingiem? atlygina, o Raštui.
kaltu? žudo. Todėl ir padavime pasakyta, Bet tikrai parirodė, kad tokių padavimu
kad Sitnapistimas išsigelbėję? todėl, kad Egipte visai nesama. Daugelis kitų tautu
jis buvęs teisus, o žmonių gimine žmu-i tikrai turi tokių padavimų apie tvaną.
(Bun daugiau)
už savo nuodėmes.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

gos respublikos pagrindinį į FORDUI JAU 80 METŲ.
MOTERYS NELEIDŽIA
jungos ir Liaudininkų de- konstitucijos dvasią,
mokratiniams pasiūlymams Dideliausių susirėmimų bu- įstatymą. Taigi, nebereikalo Henriui Fordui cukakn VEŽTI ANGLIŲ SKAL
■
BIMO DIENOMIS.
ir pataisom?.
vo svarstant Prezidento
rreziueiuo irjo
ir jo lietuviai ameriKieCiai. gyve- •
h;vni« ii«
oirav
pėjo
sumažėti
teisių
klausimą.
Krikš.
De^ną
laisvoje
Amerikos
ResJ
d
neoasitraukia
Jikl
Pottsville
Pa-Netoli nuo
Bet vos
o
navoius.
vos
mckratai
ne
tik
nartatė
nrenublikoie
triliai
via
DasinikV1S
,
aa
neplaukia.
Ji^is
|
rorovme
ra.
lenkų puolimo< įjojus,
pavojus, vos moKiaiai
mckratai ne uk
tik pasuue
pastate prepre- įi puoiinoje.
publikoje, ginai
giliai yia
yra paupin
pasipik
d sveikas ir gerai jaučia- čia yra Newtowno mksitelis,
reakcija ir vis
visokio plauko zidentą. bet ir davė jam to- tinę. musų kon^itucija ir- j patarimas tiems kurie kurio gatvėse pereflssąvaiatžagareiviai ėmė
—is
-------- ---------------- —ą kueme lysti
sa-. 1 ių teisių,
kokias...------net ne------------------------visi visai teisingai vadina
. ilgai gyventi ir
• bi
. • ,te nasirodė
Tai;
butiltę
pasirodė badkadS
baii
vo u vu. kuriuose jie buvo 1 a: aliai turi, o jei ir turi antnigų konstitucija.” Kiek ku ?veiki, yra toKs: “Visuomet buvo moterų “rev*W5ucija”
pa-islėpę revoliucijos me- prpieio?. tai tomis savo tei mgams rūpėjo savi o ne di:bk if nepersivalgyk.” Jis prieš trokus, kuiie veža ang
tais. ii 1 e'ti savo balsą prieš remi , kaipo atgyvenusio- žmonių reikalai, parodo kad , 6
lis skalbimo dienomis. Ang
Žemė' Reformą ir prieš la- mis, nesinaudoja. Jie pasta ir tokie faktai, kaip jų rei- ^alde aDdeffį« už tai leno- lys yia vežamos į gelžkeiio
UZ U‘ leng stotį negristomi; gatvėmis
biau demokratinius konsti- tė tokį ptezidentą, kuris nė- kalavimas ir karštas palaitucijcs įstatymo projekto ia atsukomingas prieš Sei- kymaš, kad į konstitucija
ir sukelia tirštus debesius
dėsniu-, kaip ir Krikšč. De- mą. bet kuri? gali net patį butų įrašyta mokėti kuni
dulkių, kurios nugula ant
mokratai vis labiau ir labiau seimą paleisti, kuris gali su gams algas. Jie nereikalavo PAJIESKOJIMai padžiautų skalbinių ir taip
į . konstituciją,
kad As,
A. Ona N&udziuke,. po vyru Gera- juos šutei šia, kad reikia
ėmė žvalgytis į dešinę, vis stabdyti ir grąžinti atgal sei- irašyti
<7 w
• 1 *
•
•abiau ir ’abiau atsižadėti mui svarstyti jau vieną kar- mHZHŽerniHmS ir bežemiams tauskienė, pajieškau savo brolio Sta- skalbti iš naujo. Be to, dul
demok atvbė- dėsnių. Ir tą seimo priimtąjį įstatymą, butų duota Žemės; nereika- nis:lovo Naudžiaus, Antano N?u- kės nusėda ant stalu, kėdžių,
1922 m. iie metasi jau reak- kuris vadovauta kariuome- avo ir net priešinosi, kad džių kaimo, suvaiko krašto. uirdč-, lovų, suteršia langu uždanbutų UŽtikrin- jau, kad gyvena Chicagoje. la ,lL gas ir kenkia sveikatai.
cijos pi ieglobstin.
rei. Prezidentas paleidžia daibininkams
, 1
.
•
atsišaukti šiuo adresu:
ToŽemė? Reformos įstaty- -e’mą. ku’is jį patį išrinko’ a? darbas u* pragyvenimo Mrs. Anna Geratauskienė
<30 dėl moterys užbarikadavo
Kearney, N. J.
nereikalavo, y 4 Tappan st..
mą be-var tant trečiuoju
ta* tokia naujiena, ku- minimumas;
_2‘. gatves ir nutaiė trekų'ne
butų
UŽ-!
a
d
valdininkams
1 skaitymu, Krikščionys Detui but niekur nėra. Tei- • l • ,
i
•• • 1
rPajieškau
apraudu nau
namų gaspadinės. vi- praleisti. Anglių kompanija
mokiatai jau nutaria užmogražinti Įstatymą atgal iki intOS konstltUClJOJ algos, duramžės moters prie namų ruošos atsiuntė būrį vyrų. kurie tas
keti dvarininkams už nusa- seimui — b gi labai kenks_*
k F •e
S*
tęs. Mokestis $5 į sąvaitę ir pilnas barikadas išardė ir pasklei-;
Kreipkitės pas:
(33) dg chemikalu kurie nutrau-!
vinamają žemę po mišku, m,n^a' dalykai Kas dau- terūpėjo, bet jiems rūpėjo užlaikymas.
‘
už invertorių rinkos kaina, giau-ra įupinsis pakreipti ad kunigai butų aprūpinti Box 105,Stepas Miliauskas
kia dulkes žemyn. Bet neuž’
VVelles, Me.
už tricberiu:. kokie jie ne- prezidentą prie įstatymo ilgomis. Ir tik paskutinę vailgo ir vėl pasirodė barika*Į
susigėdę tą savo rei- Parsiduoda 3 Namai Krūvoj
butų irgi rinkos kaina; vie- grąžinimo. Suprantama, kad ’ardą
dos. Motery? yra pasiryžu-}
1 svirno tirti Arno
Vienas 5 šeimynų, du po vieną šei
ai. įėmė. .
.
myną. Yra tuh patopumai ir didelis sios nenraleisti savo gatvė-•
toj 50 ha palieka dvarinin- tb0 j a maudos seime neda- \didvn114
Užtai prieš išsiskirstant Jardas- Rendų neša $105 j mėnesį. mis trokų su anglimis, iki_
kams 80 ha. tame skaičiuje lyvau-ančios, o jei ir da’yKaina, $7,500. Saukit: Mrs. Freeman,
čia yra oficialė O. W. I. nuotrauka ir ji parodo, kaip sprog
per tro
-8201.
ir miško 25 ha; dvarinin- vaujančios. tai neskaitlin- 'teigiamajam beimui ......
anglių kompanija nepalais(35
sta ašininkų karo laivas, i kuri anglų bombanešis gerai pa
kams, kurie turi nedaugiau S.0-- bet Įtakingos bankinin- naktį posėdžiaudami pasitys gatvių aliejumi.
taikė bombą. Tai buvo anglams bombarduojant Sicilijos
Petronėlė Lamsargiene
200 ha, paliekama net 150 KJi įr pramoninkų grupės, '-Rubino dvigubai padidinti
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,
uostą Saliną.
kunigams
algas.
ha, nes už 70 ha žemės pasi- * pač tos grupės stengsis tuo
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
turiu Galingą Gydymo Mostį
žada užmokėti rinkos kaina, konstitucijos paragrafu paTIKRAI GERI
Pajutę, kad kunigai sau Taipgi
Reumatizmo. Kurie turite kokius
Vieton visą nusavintąją že- sinaudoti, kada reikės apsi- ilgas didina, to paties parei nuo
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą PREPARATAI
(-)
mę išdalinti mažažemiams saugoti nuo bet kuino įstaty kalavo pastoriai ir rabinai. patarimą ir busit patenkinti.
PET. LAMSARGIENfi
ir bežemiams, Krikšč. De- m.°> apkraunančio turtuolius Na. ir jiems Krikščionys 1814 S. Water St, Philadelphia. Pa. ALEXANDER’S
CASTILE OLIVE OIL
mokiatai nutaria sudalyti didesniais mokesniais. Kad Demokratai nepasigailėjo,
Parsiduoda 1 šeimynos Namas.
bažnytinių žemių fondą, iš apgynus savo kišenės reika- ?eras alga? paskyrė. O už ką 1 Wilmingtone, 7 ruimai, maudynė, SHAMPOO
iš tikro
kurio žemė butų duodama
bus. sunaudoti gražiaus paskyrė, nežinia, nes nei ku ro šilima, geram stovy, akras že- padarytas
jo Castile moilo.
jmės, garažas, vandenį virtuvėn varo
U. S. P. Išplauna
vienuoliams (jėzuitams ir
.. ‘‘-patriotizmo
. . „ . ,” ir ‘.‘tėvynė. pa nigai, nei pastoriai, nei rabi ! elektriką ir pumpa yra lauke. Vaikus {I pleiskanas
ir visoDabar, kai lietuvių tauta nistai, o ne visi krašto pilie- ____
V‘+ , J _• _____________
1-1 u u
., ________
žemės vojuje šauksmai. ociinnr,
Seimas
• • , •
valctvhiniii nnrpi-P mokyklą nuveža busas. Parsiduoda • kius kitus nešvaru• •
•ičdrice^
nutarti
isitatvm-i **<*1 JOKIU \aLiyOimų parei
iįg0S Kaina $4,500. šaukit: Mrs.
laukia nepriklausomos Lie- čiai. kaip pas mus kad buvo K1Vg ___11
e 1°pams,
} mus ir sustiprina
1
re
vykimmą riša su
H £.
.
> 4
neina ir kiekvienas jų tu- Freeman, TRO-8201.
(35)
I odą. 50c. už bonką.
tuvos re-publikos
atstatymo rinktas Šteig.
Seimas ir kaip reformos
-- (girdi, reikalingas apie
“ didesnius turtuoliams^
utskiras inlaukanonai;
šiam kai ui pasibaigus, įdo- bus toliau renkamas papras resąs
dvasinės .vyriausybės
bu5 apšauktas kag. jma už mfšias ~už‘Pšliu- Parsiduoda 125 akrų Farma • ALEXANDER’S HAIR
mu bus pažiūrėti atgal, kaip tasis seimas; bolševikai no leidima; bažnvčiu dvarus bolsevistiniu. revoliuciniu.
REFRESHING TONIC
Žemė gera, įsėta, 8 kambarių na »
mas. 5 karvės, arkliai, vištos, maši J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų
nepriklausomoji Lietuva ku- lėtų kad pas mus butų tokia dXį‘p, Žodžiu'"kiek'eafi liaunančiu"' vatetyteTeko- bu^
^štvnas ir tt.
ir javai. Arti miestelio, tik 1 my | Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
lėsi po pereitojo karo. Jos tvarka kaip rusuose.
a,
' ' ri° ? u’ , e
nominiu« namatus ir net na-'
usas
algas visų ti- nos
lia nuo fabrikų. Kaina $3,000. {nesti S plaukų šaknims ir Odos gydymui.
kurėja? buvo Steigiamas Pažangininkai ir žemdir- tP^l'p-° -Zeme?
"S™al^
pastoriams cash $2,000. Mrs. Kirman
(35) J 50 centų už bonką.
Seimas, taigi apie ji čia ir bi^fjo prieš Steig Seimą ^eze^1-\ir ^zajzęmi^ bet cg va^ybę. mzidentastu if rabinamg> ačiu Krikš De. Box 184, Saratoga Springs, N. Y. J Pasižymi savo gerumu. Prisiunt čiam per Paštą į visas dalis Supakalbėsime* šLi M. Šleže- dalinai iškišto, kad jų ten
"X™^nri^tat^ą"Itįal seig-ai širdžiai, turės
• vienytų Valstijų.
FARMA PARSIDUODA
vičiaus straipsnis apie Stei- nebuvo, kad žmonės nebuvo daueu^a vra ienkaį kurie mui svarstyti, arba net ir pa- m°keti musų ūkininkai, mu 48 akrai žemės, farmos įrankiai ir J ALEXANDER’S CO.
pamojo Seimo partijas.
jų išrinkę į Steigiamąjį Sei- vifa8fav0 įiela' traukiame ti
paleisti, bile tik “iš- g
kltl moke=- gyvuliai, laukai įsėti. $2,000 grynais } 414 W. BROADVVAY
pinigais. Kreiptis:
(33)
|
SOUTH BOSTON. MASS.
Mike Grigas,
Steigiamajam Seime
^na' lie buvo neisrinkti is t i -- _ ____ j_
_ ___ «-olhai'n= tarano mm
R. 2,
White Cloud, Mich.
VO tryy ŽVInioS partijog; So€.
-•
aisiiiKimams laDiausia turės
. ...
.
. ..
.
Liaudininkų Demokratų ir
, A
, j, ~ užtarimo,,
ę
tvarką,
tai
yra,
kad
krasv
c
Valstiečių
Liaudine^bėjo"
be
Valstiečių Sąjungos Blokas
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
(28 atstovai), socialdemo ą valdytų ne žmonių išrink- . V?SOa
Socialdemokratų
'
P)ų.
be
ginčų
referentai
skaioc°; Seimas, bet vienas as- mn
ir
kratai (13 atstovų) ir Krikš tasai
bloko pastangos apginti ma- sesm- r ,
GARBINO SENOVĖJE?
rre,
sugalvotus įsta(
karalius
)
su
savo
muo
Toliau
De- tė
. iš anksto
čionys
Demokratai (59
cionvh - uemoKiauu
yov atai
, •
•' .
zazemių ir bežemių reika^vuau Knkscionys
ivnnę>vivuy» yv
tvm
Droiektus Po tto 59
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
stovai). Be to dar buvo žydu įju ai^ minį<eriais
’ lūs. paimti Žemės Reformos mokratai atmetė mų5įeika-;krikdemu rankos kilo’— ir
garbintojų iki pat krikščionių gadynė*.
grupe (6 atstovai), lenkų
J
fondan kiek galima daugiau lavimą cenzūrą panaikinti,
k pabaigta. O iei Vais-1
giupė (3 atstovai) ir du beRedos, labai skirtingų pa-įžemės iš dvarininkų, neduo- įvedė paragrafą apie baznv- de^jaj jr Liaudininkai propaityviai atstovai. Išviso žiuių žmonės, bet Steig. Sei- ti dvarininkams jokio atly- tJnes . (kaip pne rusų buvo testuodavo ta} uždarydavo;
112 atstovų. Toms trims par- mo neigimo ir niekinimo gįnįmo už nusavintąsias že- cerkvines) mokyklas; atme- R ~lbėt i ’n <=utrumpinda-1
tijom? ir teko pakelti sun-: darbe, kad ir visai skirtinų ^es, paimti iš dvarininkųtė pataisą apie sąžines lais- :yo
iRA2 minuči£ įr bo1
kiausioji Steigiamojo Seimo .tikslų siekdami, abieji varė reikalingą inventoriaus skai- vę; atmete musų reikalavit
be inč pasikelia
darbo našta. O tas darbas vieną ir tą pati pragaištingą čių, kad tuo pagelbėjus ma-mą krašto gynimą tvarkyti 59 rJ k ir irtatvTnas gatabuvo nemažas.
darbą: griovė Steig. Seimo pažemiams ir bežemiams milicijos pamatais, kaip tai
£ata
Musų Steigiamajam Sei-; autoritetą.
greičiau ir lengviau įsikurti yra Šveicarijoj, Lriuome6 .Lygiai tas pat budavo ir
mui teko ne tik konstituciVienų ir kitų darbui šir-: nuėjo niekais, nes Krikšč. laikyti huolatinę
nv- nors nu°iat^yarlu1° beį terpeliacįfa' dėTm^kų,' dėl
jos projektą? paruošti ir nu dies gilumoje pritarė musų Demokratai be’ ginčų, be nę.
tarti. bet ir viena didžiausių lenkai-dvarininkai, nes, nu- paaiškinimų savo 59 rankų nė
ne visuomet kraštui labai ka£ gtQvio panaikinimo dėl
jų socialių reformų pravesti, gnovus Steig. .Seimą. Jie ti- pakėlimu nubalsu o d a v o brangia, apsieina
javo vaiiutos (savo pinigų)
būtent Žemės Reformą.
kejosi sukelti krašte suirutę fcįekvieną demokratinio blo- kalo laiko jaunus vyruc ilgą ivedimo ir dėl kitoki' 4ai reikaiu Visi Vaūtiečiu
Ir todėl visas Steigiamojo ir netvarką ir tuo pasinau- ko pataisą tais klausimais laiką kariuomenėj; jie įsmetė paragiafą apie
KSky Si i^cialde
Seimo darba?, kaip apie ko dojant. manė Lietuvą prie iti.
, Tas pal bu¥o ir Konstitu- bausmes panaikinimą: jvę- mok
pasi^ai ir vis05
kią ašį sukosi apie tuodu di Lenkijoj prijungti.
delės svarbos ir didelio sun Taip sunkiose apystovose eijos Įstatymo projektą be- de 10 metu pilietybei Įgyti. jnterpeliacijos -buvo atidė.
:eko dirbti musų Steigiama- • svarstant.
ir tuo labai skaudžiai nu- liojami arba ir
. visai
...
kumo klausimu.-.
atmeta- Į
Ypač sunku buvo Steigia- jam Seimui.
Ir čia prie antrojo ir tre- skriaudė musų brolius ame mi.
M. Š.
majam Seimui ant jo pečių
Bet ir viduje paties Steig. čioio skaitymo Krikšč De- rikiečius.
užkrautąją naštą pakelti dar ’ Seimo ne viskas ėjo taip, mokratai įneša ir be ginčų žodžiu, konstitucija išėjo Pirkit Karo Bondsus ir Štam
paskubomis .nubalsuoja at-labiau panaši į įstatymą, ku- pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos
ir dėlto, kad. kad be tų pir kaip turėjo buti.
mos eilės klausimų prisėjo
Krikšionys - Demokratai, mesti ištisą eilę pataisų, ku- riuo kunigai savo teises sau nemažiau kaip dešimtą savo
nuolat susidurti su visa vir sekdami demokratines par- rios iš pat pamatų pakeičią apgina, o ne į demokratin- uždarbio dalį.
Senovė* Ijetn»io Zinyčia
tine kasdieninio gyvenimo ijas: Scc. Liaudininkus DeY patingai dabartinės krikičtonybėa gadynėje kiekviena turėt*
iškeltų klausimų, kuriuos nokrattf:, Valstiečių Sąjun
4
Keliai
į
Japonijos
Širdį
pernkaityt, nes tik tada galės aiikiai supranti bievo buvimą.
taip pat pri.-ėjo skubiai rišti. gą ir Sočiai-Demokratus,
Knyga didelio formato, tari 271 poslapį, kaina popiemg apdarais
Pagalios, vi a tą darbą misitaikindami prie buvu—1 00; audimo apd.—$1.26. Pinigus galima siusti popierinį dolerį
arba "Money Orderį”. Admsuolcit sekančiu:
bedirbant.
Steigiamajam iojo Lietuvoje 1919 ir 1920
Seimui teko savo domė metais revoliucinio žmonių
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mass.
kieipti į užsienių politiką i; ipo ir baimingai atsižiurėį kovą dėl Lietuvos nepri lami į šalimais kaimynu gi
klau-omybės apgynimo. Ko liai demokratines -ociales
va .-u lenksis ir iki šiol dai eformas, per linkimus i
tebesitę ia.
Steigiamąjį Seimą pilnomis
Be to ir v;duje Steig. Sei -aujomis žarstė pačius do-’
rr.ui p: i ė o išlaikyti nemažą nokratingiaurius.
pačius
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
kovą: prieš ii vedė kampa kairiausiu- obalsius.
Jvykius, tai skaitykite “Naujienas".
nija bolševikai-komunista
Steigiamajam Seime rei
iš vi eros pusės ir Pažanga kėjo tiems pažadams iŠte'ė"Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
Žemd’ b ai su p. Smetona i: i. Bet mainėsi laikai, mai
dienraštis Amerikoje.
p. Voldemaru priešaky jš ki nėsi ir Krikš.-Demokratai.
Užsirašykite "Naujienas” šiandien. Naujienų
to- pr ės. Ir vieni ir kiti sten 1920 ir 1921 metai* ynač
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chigosi išniekinti, supurvinti ne kol buvo didelis Želigovskio
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$4.00.
tik esančia- Steig. Seime ‘r lenkų puolimo pavojus.
Money Orderj ar čekį siųskitei
šis braižinys parodo 4 kelius, kuriais muši kiai orlaiviai galėtų naudotis Japonijai lximnaili 'a^ ir tu partijų žmones, Krikščionys Demokratai ir
>1
l atduoti., bet karo dalykų žinovai sako. kad visi tie keliai yra labai ilgi ir sunkus. Jie čia
bet >’• nacio Steiuiamo’o Sei £emės Reformos ir Kon-tipažymėti numeriais, būtent:.(1) Amerik s orlaiviai galėtų lėkti iš Alaskos per Aleutų
mo idėia. Vieni ju. kain bol ucijo- projektą besvarstant
salas, bet labai nepalankus skridimui orai; retras kelias (2) galėtų buti iš Australijos per
komunistai, apskri Komisijose ir net pirma kar, 1739 South Halsted Street
tai visai nepripažįsta parla ą svarstant tuos projektus: Olandijos Rytų Indijas; bet jis labai ilgas, skridimui reikia labai daug gazolino ir orlai
CHICAGO, ILLINOIS
viai
negali
pasiimti
su
savim
pakankamai
oombų;
trečias
kelias
(3)
galimas
iš
Indijos,
o
men o (seimo) ir jo vieton Steig. Seimo plenume, dar;
Stulpoliuimui kopiją pculųii.rA
kebai labai keblus Trumpiausi- ,r l-nvviausis kelias
siu’o “sovietu?” ar tarybas TcrvJe tikrojo SrtVv veido, į ketvirtas (4) iš Persijos, bet ii
butu
iš
Sovietu
Sibvro,
bet
Staliną
neleidžią.
kui ias tori rinkti tik ko nu Ineriprie^ino Valrtieeių SnSL - i., LX33=g=3gL ..■■JUM „ 11
B—

Susprogdintas Ašies Laivas

Partiji jos Lietuvos Stei
giamajam Seime.
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Kailinių Pavyzdžiai Ateinančiai Žiemai

Moterims Pasiskaityt

it

MT

SJ crt7~V~DTTT
SKYRIŲ T^TADVA
TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.

KELIATAS ŽODŽIŲ APIE MEILĘ.
----------------

Kas

I

sius

Kodėl tūlos poros negali su- lis žiūrės tiktai savęs, tai te
gyventi ir turi skirtis?
kia pora nebu- laiminga.
r.
•
....
,
•
štai ka
Dr. Paul
PeGerbiamoji šio skyriaus
< sake
.
o

vedėia
yeaeja,
SĮ mano
Manau

J

’

prikalbins

$2-50.

tam

“Keleiviui”

“Keleivis”

duos

naują

$1.50

skaitytoją
vertės

metams

knygų

ir

pri

dovanų.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

ora'šau neatsisakyti Penoe- šeimyniškų Santikių
prašau neatsisaRyti Inni t0 Californijoj direkrasim i^pausdinti
.
kuri# studiJjaJvo
;e
kad jis bus įdomuį . .

ne tiktai moterims, bet ir

“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

AR

-

vyrams.
“Musų Instituto studijos
* Taigi, kodėl vienos poros per 10 metų parodė, jog ne
gyvena pavyzdingoj, santai- sutikimai tarp vyro ir motekoj ir meilėj, o kitos tuoj po i ies daugumoj atsitikimų kišliubo pradeda muštis ir tun ta iš to. kad jiedu negali
skirtis, arba vienas nuo kito viens pne kito lytiškai prisi
taikyt. O šitas negalėjimas
pabėga?
t
Vyrai paprastai kaltina avo ruožtu kila iš to, kati
moteris, o moteiys kaltina dedu nežinojo kaip pasiruo
vyrus. Aš žinau vyrą, kuri- šti tokioms svarbioms parei
visados skųsdavosi, kad jo goms.”
Rimti daktarai nekaltina
moteris perdaug “šaka.”
nei
vyro. nei moteries, jeigu
“neppri meilės.”
vienas ar kitas nežino kas
Aš pasistengiau sužinoti, reikėtų žinoti. Žmonės nekaip_ jo
_ žmona ši dalyką
... aiš- gali tų dalykų gerai žinoti,
kiną. Ji man pasakė stai ką: aes niekas jiems to neaiški
as nesu ‘šalta,’ bet mano na. Rodos, kiekvienoj mokyvyras yra liurbis, netašytas Įjoj turėtų buti duodamos
gremėzdas. Jis nemoka prie lytie? klausimais pamokos,
Čia yra parodyta vėliausios mados kailinių pavyzdžiai ateinančiai žiemai. Iš kairės yra
moteries prieiti. Stačiai kaip ;<ur rimti šitų dalykų žino
sporte kostiumas jaunai mergaitei, pasiutas iš Tingonos avies kailio; vidury7 matosi Per
arklys prie lovio: atsigėrė ir vaį aiškintų jaunuoliams tin
sijos jėriukų skranda, o iš dešinės—skunke nudažyta kaip kiaunė (marten).
gina. O tu žinoki; sau... Nei lamais pavyzdžiais, kokios
jis tave pakalbins gražiu žo- yra vedusių žmonių parei- siduoda. Re to, jos nėra lie- dirba, pailsi ir vėl gali, jei KAIP VALGYDAVO LIE
dzju, nei paglamone. ji j ? gr0S įr kaip pasirinkti sau tin- tUvių kalboje. Bet daug nau- ja nuo darbo. Jei jis turi geTUVOS PONAI.
prikaisioja man, Kad as sai- karną gyvenimui draugą ar
u nr
mntpri

ir

o-prai

išanklėt7i<

BUVO

VISUOTINAS

TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi .Nojus butų galėjęs surinkti i
kelias dienas visų veislių gyvūnus,
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be gaio įdomi. Kas žodis—tai
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki gaio.
Kaina ................................................ 25c.

LENGVAS BUDAS

IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių ir
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant k u'
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą
oas barzdaskutį, pas knaučių ir tt.
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika.
Antra padidinta ir pagerinta laida.
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95.
Kaina................................................. .. 35c

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?
pilietybės įstaty
Klausimais .« auir anglų kalbose.
ir pagerinta
‘aula \»"ia...................................... 25c.

Aiškiai išguldyti
čiai su reiKaun&ais
sasymais lietuvių
Antra peržiūrėta

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS
KUNIGŲ CELIBATAS.
DAINOSE.
Si knygelė parodo, kodėl Romos
.......
..
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.
Audeklo apdaruose .................... 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

išaiškinta visa jų benatystės istorija,
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos

nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kama
25c.

KODĖL Aš NETIKIU
I DIEVĄ?

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
pakurstyti brostvininkai užjuos ir žiauriai sumušė. SociaLaisvamanis čia pasako, kodėl jis
iškėlė užpuolikams bylą, kuri negali tikėti. Pilna argumentų, kuru)
šioj knygutėj aprašyta, su vi nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
sais teismo rekordais ir liudininkų
knygutės ...................... .'................. 20c.
parodymais. Kaina .................... 25c.

nieko nežinodami.
Keturių davinių pietus;
tyt anglų kalboj moterie? Pagalbos žodžio toks vyras
Aš skaičiau labai daug
1. Viena arba dvi sriubos SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. KURGI VISA TAI NYKSTA?
Šitaip dalykam- stovint, daktarės" parašytą knygą, negirdi. Jis taip savo žmoknygų apie meilę ir beveik žmonės
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
turėtu šviestis iš “The Way of All \\ omen. nai. taip ir vaikams pasida- u pyragaičiais.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu žmonės kuria Der amžius? Šį intri
visi autoriai sako apie “šal knygų. Anglų
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- guojantį politiškai-ekonomišką klau
2. Žuvis.
kai boję yra kurią lietuviškai butų gali- ro storžievis, niekur prie
nas katalikas ir socialistas. Parašė simą aiškina garsuis Vokietijos so
tas” moteris tą patį, ką ši
3. Kepsnis.
labai
gausi
literatūra,
kuri
ma
pavadinti.
“
Kaip
Elgiasi
kompanijos
netinkantis...
j E. Vandervelde, vertė Vardunas.
cialdemokratų teoretikas Kari Kautsmoteris sako pati apie save.
Kaina
...............................................
10c.
ky.
Kaina ...................................... 10c.
4.
Saldumynai.
Būdama yen
j.
iajmg
Beveik visi jie kaltina vyrus, aiškina visokius lyties klau- Visos Moterys.’
SIELOS
BALSAI.
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
kad “nemoka mylėti,” “ne imus. Yra labai* gerų kny- pati moteris, autorė kaltina Rm. viešpatauja pagarba, ly Penkių davinių pietus:
Puiki knyga, daugybė labai gražių
Eilė ta pati, kaip aukš GERT IR VALGYT?
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
moka prie moteries prieiti.” gų. Lietuvių kalboje tokio daugiau moterį, negu '7^.-ry^ė įr tikra meilė. Kur taį
pasirinkimo mes neturim, jeigu tarp poros nėra sutiki /0V0; viešpatauja užuojauta čiau, tik tarp kepsnio ir sal- Valgyt ir gert reikia dėl to, kad tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
graži.
Paraše
J.-.—B. Smelstorius, 221
,
, * . norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
žmoj
s
.—. .
------~—
Žinoma, sakyti, kad vi Kiek man žinoma, tai ge- mo. Ji sako. kad jei santi r iantaikai ten ir vaikai ,lumunų GUOClami
$1.50
zaliumu- Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio puslapių. Audimo apdarais
suomet yra kaltas vyras, bu liausią šituo klausimu kny- kiuose su vyru moteris pn bu(Ju tėyu j • .
j. h. tai, ką amerikonai vadina
silpsta? ir dėike vienas maistas duoda daugiau spėkų, kitas ma BIBLIJA SATY KŪJIS.
tų neteisinga. Rimtesni au- ga yra
Teisingas Patarė- ima jo meilę pasyviai, ne -erbįa
‘
Moteris ‘salad.
žiau?
Dėlko žmogui,. reikia
,
,
. , ,cukraus.
„ „
Tai Biblijos pašaipa. I Kanadą toa
toritetai sako. jog poros jas,’’ kurią galima gauti kiek su iuo neko-operuoda
...
.
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
Sesių davinių pietus:
del jam reikia neba’.ų? šituos klausi- 379 pajkiais paveikslais, perstatandažnai būna nesuderintos “Keleivio” knygyne. Jei kas ma. tai ii neatlieka savo pa- KARTAIS BŪNA VISAI
m
.
-i- i ;
..i.xx; . mus
raus suprasi tiktai iš
IŠ šios knygutės
knygutės.
įvairius nnnHkms
nuotikius nuo
nuo nrieš
prieš, susu
Ta pat eile kaip aukščiau. Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. čiais
(miss-mated) dėl to, kad jos neskaitė, aš patarčiau Įsi- reigos. Štai jos žodžiai:
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
KITAIP.
taus. leijęs šią knygą niekas nesigai
ik tarp žuvies ir kepsnio MATERIALISTIŠKAS
vienas kitam netinka.
gyti. o kas gali angliškai
“Vyras dažnai
lės. 382 puslapiai. Kaina —. $1.00
Labai dažnai dalykas bu- duodama laukinė paukstie- STORUOS SUPRATIMAS,
D-ras August Forel, gar- skaityti, galėtų pasirinkti iš sav0 biznio ir šeimynos, c
KUR MUSŲ BOČIAI
ši knygele aiškina proletariato fisu? Šveicarijos seksologas, anglų kalbos. Bet reikia pa- kaitaįs net įr garbės, kac la visai kitoks, negu iš pir- ia arba žvėriena.
GYVENO?
mokslą. Jei nori žinoti, kas
savo veikale “Lyties klausi- akyti, kad anglų kalboje
galėtų nueiti ir buti prie no pažiui ėjimo mums atro- Septynių davinių pietus: lizofijos
Biblija sako. kad pirmutiniai žmogimdo pasauivje įvairiausius nuotii perskaityk
šitą knygelę, nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
Ta pati eilė kaip aukš- kius ta.bai
_
mas” kalba apie lyties anes- yra daug ir šlamšto, touėi kjtos moteriškės, su kurie lo. Jei greitai pro šalį praei
protau- visai atmeta. Mokslas mano, kad
Ai ,
i
•
•
Kalba labai lengva. Knyga
Knv^a pi
teziją ir lyties hiperesteziją. norint pirkti, \isų puma reiyra turėjęs labai maloniu įant pažvelgi i vieną ar kitą 21HU, tik
t3rp kepsnio ir
jantiems darbininkams neapKaižmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
knyga
parodo, kodėl taip manoma.
vyki,
gauni
visai
klaidingą
iumynų
duodamas
“
punčnuojama.
Kaina
...........................
25c
Lyties anestezija yra toks ketų pasiteirauti.,, ką pirkti. ?antikių. Jo prisirišima? prie
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ......................... 25c.
atsitikimas, kur asmuo visai Ual ir Kelmvio redakcija gjtos gyvybinės energijos upratimą apie jo tikrumą. rlasas”.o po saldumynų duo- SOCIALIZMO TEORIJA,
neturi lyties jausmų. Toks neatsisakytų nurodyt geią yra toks didelis, kad jis ne Taip at-itiko aną dieną Chi- darnai suris ne lietuviškas §jS veikalas trumpais ir aiškiai? LIETI'VOS RESPUBLIKOS
asmuo užauga ir negali su^ei .s
paprašytų. gajj p^jjjjęti prie savo žmo- .•agoje. Eidama į krautuvę suris, bet impoituotas iš už- faktais parodo. Kaip iki šiol keitėsi ioTnniIA
prasti, kodėl vyrai su moteMai} geriausia patinka nos su kurja jo lytiški san 'duriu—guli šalygatvy apie •ienio kom3mbei HS,
rok* pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
rimis myluojasi, kodėl jie ~Jro.
dorelio knyga tykiai buvo gal tik paprasta 10 metų amžiaus žmogus foras,” “česteris,”
šveicaįpintai
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
1R .STRAIPSNIAI.
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
tuokiasi ir kaip atsiranda
-tie? Klausimas, bet A- šeimyniško gyvenimo parei Paeidami žmonės pastebi, riškas “bri” ir kitoks. Po sumė ir gynė; kaip paskui revoliucija
-tad tai “girtas biaurvbė.”
vaikai. Tuo tarpu lytie? hi- meriKoje Ji publikai nepar- ga ••
110 duodami vaisiai, O am daugybė straipsnių, juokų ir tt.
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
pat galo—kava su benedik- Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c. liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
perestezija yra kaip tik prie_
Tas
pats
gali
buti
ir
su
Grįžtant
man
iš
krautu
buvo apskelbta republika.
Pridėtas
1
J J-r Asmuo
r
šingas
atsitikimas.
moteriške, kuriai tenka suei zės. ji? vis dar ten gulėjo tina ar kitokiu likeriu. Kava
didelis spalvuotas žemlapis parodo
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
šitokiam atsitikime niekat i su kitu vvru. kuris jai pa Mane pradėio imti nerimas- su likeriu paduodama ne
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
Diie
j
talo.
bet
svetainėj
ar
'oo? negali patenkinti savo
tiko geriau, negu jos teisėtas is. Mintys ėjo per galvą: o
apskricius. Tai yra vienatinė knyga,
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Reslytinių pageidavimų. Jam
“gyvenimo draugas.”
;al tas žm< gus serga, gal kabinete, kur svečiai po pie- i
putlika. čia telpa visi svarbesni do
-niekad neužtenka. Jis jieško
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
Štai, kodėl šeimynos ski eikėtų pašaukti pagalbą? tų pereina.
rimai, taikos sutartis su bolševikais,
vis naujų ir naujų partnerių.
Šitokius pietų “receptus”
riasi, kodėl vieni nuo kitu
sutartis su latviais, aprašymas visų
Negalėdama ilgiau pakę.-.- paduoda “Namų Ruošos Va
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne
Taigi aišku, kad du tokie
bėga ir susideda su kitais.
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuria
i,
pašaukiau
policiją.
Poli

priešingi tipai negali susi
dovėlis.
”
išleistas
Šiauliuo-e
Jeigu vyras negali paten
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ......................... $1.06
taikyt ir. jeigu jie susituoks,
kinti savo normalės mote cija jį apžiurėjus tuoj nuve 1925 metais, kuomet Lietu
žė į ligonine, kur nelaimin vą valdė kunigėliai su po
BROŠIŪRA SU PEKLOS
DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
nebus laimingi. Susitaikyti
ries reikalavimų, tai ne
gas
už
4
valandų
mirė.
PasiŽEMĖLAPIU
IR
KI

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gali tiktai normalus partne
kalta, bet jis. jeigu ji susiran
nais tautininkais.
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
TAIS
PAVEIKSLAIS.
cdė,
jog
jibuvo
visai
ne

riai.
da sau tinkamesnį partneri.
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
“kokia- patrovas” tuo
tik staiga ištiktas pa- metO valgė
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisBet ir normalus žmonės
Meilės Apaštalas gėręs,
Parašė
Lietuvos liaudis?
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
alyžiaus. kuris gatvėj ji Jos kepsniai,
tini mokėti meilė - meną, nes
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.
“punčglasai”
A. M. METELIONIS.
oarbloškė. Jei pagalba butų ir “i okforai” buvo tik aviži
tik tuomet jie galės turėti
ŠEIMŲ NESANTAIKA.
APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
buvus
jam tuoj suteikta, gy nė putra, “kisielium” vadi
pilna malonumą iš lytinių
DANGŲ
IR PRAGARĄ.
Pergreitai viskas keičiasi dytojas sakė, tai gyvybė bu
Kunigai gąsdina tamsuo
santikių.
Parašė
garsus
Biblijos kritikas
nama.
ir
žali
barščiai
su
šu

lius amžina peklos ugni
Keičiasi gamta ir kartu že ų buvus išgelbėta, o gal buIngersolas. Kaina ......................... , 25c.
Žinoma, lytiniai santikiai
mi ir už pinigus apsiima
tintam
bulvėm.
mės gyventojai. Sekant šei ų ir visai Da=veikę?.
kiekvieną išgelbėt nuo
nėra visas šeimynos gyveni
MONOLOGAI IR
muminį gyvenimą, gailestis
amžinų kančių pragaro
mas, taiD kain šakny? nėra
DEBESIUI UŽĖJUS.
DEKLAMACIJOS.
Jo kišeniuje rasta kortelė
ima. Išpiadžių jie laimingi
liepsnose. Bet šios kny
Šioje knygoje telpa daugybė nau
visas medis. Bet kaip medis
parodė,
kad
liga
jį
parblošgos autorius parodo, kad
bet pagyvenus kanu kokį
jų, labai gražių ir juokingų monolo
Pilkas debesėli.
negali augti be gerų šaknų,
Kė
tik
pusė
bloko
nuo
namų,
visa tai yra melas ir ap
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
laiką, ir pradeda ar vyras, ai
Kodėl tu sustojai.
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
gavystė, nes peklos vi
taip negali but ir laimingo
bet
gulint
kniūpsčiam
ant
moteris
imti
viršų
ir
laikui
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
Saulės
spindulėlį
sai
nėra.
Jisai
parodo,
gyvenimo be gerų lytiškų
niškos. Visos skambios, visos geros.
bėgant vienas iš jų lieka kito žemės kaimynai jo nepažino Nuo manę; užstojai?...
kad toj vietoj, kur Bibli
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
santikių. Teismas be jokio
ir
palaikė
už
paprastą
girja sako buvus kitąsyk
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
vergu. Ir dažnai galima pa
Kodėl nebeslenki
klausimo panaikins poros
uoklį.
gerinta laida. Kaina ..................... 25c.
pekla, dabar kopostai sa
stebėti,
kad
vaikai
visuomet
I ivtų šalelę.
ga. Ir pridėtas “peklos”
šliubą. jeigu tarp vyro ir mo
Daug
geriau
butų
dalyką
PAPARČIO ŽIEDAS.
link-ta prie tos pusės, kuri
Kam lašeliais lenki
žemėlapis tatai patvirti
teries nebus tinkamų lytie)irma
nuodugniai
ištirti,
o
Ir keturios kitos apysakos: (1) Nepaėmė viršų. Tas tai tikrai
na.
Rūtelių šakelę?
□žsitikintis Vyras; (2i Žydinti Giria;
ryšiu.
na-kui
nuosprendį
išreikšti.,
Kaina 25 centai.
apgailėtina. Toks vaikų sa
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
Jau lietutis buvo,
Taigi žmonės, kurie ma
V. Faiza.
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
vo
pusėn
patraukimas
dau

Jau raselė krito
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.
Knyga gaunama
no kad Ivties reikalai vra
giausia
matosi
pas
moteris,
▼io” Knygyne.
Ir
rukai
pražuvo
kažin kokia “nedorybė,” ku
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
Didžiausia pakuta.
ypatingai pas tas. kurios nė
Ūkanoto rvto.
Adresas: “KELEIVIS“
rios būtinai reikia vengti,
METU.
ra lagavę dirbtuvių darbo. Jaunikis.—Esu didelis nuJau ir spindulėlis
Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
tokie žmonės vra arba ne
636 BROADWAY,
Joms
yra
sunki
namų
ruoša.
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
idėjėlis,
atėjau
išpažintį
atRytą
pabučiavo,
sveiki. arba kitaip gamtos
SO. BOSTON, MASS.
piai. Kaina ............................ ..
60c.
noi« prie jos niekas nestovi ikti. nes rytoj apsivesta...
Jau ir vieversėli^
nuskriausti, nenormalus.
Taipgi ir pas
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
ir nneliepia skubėti. Ji paKunigas.—Tai gerai, eik
Linksmai šnekučiavo.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
Kad vyras ir moteris butų štai,
P«- dilba, pasiilsi ir vėl gali, jei amus namo!
A. M. METELIONI
Tiktai ant nelaimės
namieji gėrimai atsiliepia įų vai
laimingi, jie turi viens kitą pliauškęs
dirbti. Vyro jau kito
Jaunikis.—O kaip su pa Debesis užėjo.
7747 Navy Avenue,
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
buti
kūdikiu tėvais, būtinai turėtų
gerai -uprasti ir viens prie ^>us: paimt i
aplinkkybės. Pradėję? kuta ?
Detroit, Mich.
Viską- lvg iš baimės
nerskaityti šita knygute. Kaina 10c.
kito prisitaikyt, viens kitam ranki.
dirbti iš pat jauny?
Kunigas. — Atpakutavo- Kaž kur sugužėjo.
“Keleivi*,” 636 Broad
padėti. Jeigu vyra? ar mote- vėt
neliepia skubėti.
si po vestuvių.
Svyrūnėlis.
South Boston, Mass.
gesina.
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10661. šatronavičius, Mečys,
LIBERTY VIMtPICKS
45, Vilnius,
10662. šatranavičienė, Jad
vyga. 30.
10663. šatranavičiutė, Kris
Parašė Oscar Wilde.
tina (Mečio duktė), 12.
raupsuoti, jie gyvena nend
10664. šaučiulis, Jonas (Jono
rių
palapinėse
ir
niekas
ne

sunus),
gimęs 1902, sekretorius
—Bet ar turtuoliai ir
drįsta
prie
jų
prisiartinti.
Juškcniai, Skiemonys.
vargšai ne broliai? — paElgetos
bastosi
po
miestus
ir
10665. Šaučiunas, Vvatutas
klausė jaunas Karalius.
dalinasi
maistu
su
šunimis.
(Antano
sunus), 35, knygvedis,
—Žinoma,—atsakė žmo
Ar
tu
gali
padaryti,
kad
viso
Randelis,
Rokiškis.
gus:—ir turtingasis brolis
to nebutų? Ar tu sutiksi at
10666. Šaučiunienė,
Joana
vardu — Kainas.
sigulti kartu su raupsuotu,
(Napcleono
duktė), gimusi
Akys jaunojo Karaliaus arba pasodinti prie savo sta
1915, ukininkė.
pasruvo ašaromis, ir jis jojo lo elgetą? Ar klausys tavo
10667. šaučiunas, Vytautas
A chef who knevr lot* about
toliau, lydimas nedraugin įsakymų liūtas, ir šernas ar
i (Vytauto sunus), 3.
dough
gu minios šauksmų, o maža bus tau paklusnu?? Argi ne
10668. šauliauskis,
Jurgis
Said, "So far, we’v* raiaed
sis pažas išsigando ir aplei daugiau už tave turi išmin
(Prano sunus), gimęs 1905,
it too tlow—
do ji.
ties tas, kuris sutvėrė vargą?
|policininkas, Vilnius.
We’Il beat Hitler whea
Kada Karalius prijojo i.^aj kodėl aš negiriu tavęs
10669. šaulys. Jonas (Jono
On* dollar in ten
prie didžiojo katedros por už tai, ką tu padarei, bet
sunus), gimęs 1910, Mažeikiai.;
Is put into W«r Bond*—
talo. kareiviai sukryžiavo meldžiu tave, grįžk į savo
10670. šaulys. Jonas (Stasio
Imt’* gor
prieš jį savo alebardas ir ta- .umus, apsivilk karališkais'
sunus), 31, ukininkas, Sakalairė:
rūbais. Ir tada aš apvainim.Tl Mak (k* AxU‘ *mm
čiai. Tverečius.
landonly wh«a»r«7—Ko tau čia reikia? Pro si-i kuosiu tave aukso vainiku ir
. doaahMDart. Dm’1
10671. Ščeponikas,
Stasysi
let th« U. 9. do»n. l*ut a
tas duris gali Ineiti tiktai Įduosiu tau į rankas perlų
(Martyno sunus), gimęs 1897,
Karalius.
. pilgą. O apie savo sapnus
karininkas,
Podbežzec.
Jaunojo Karaliaus veidas nebemąstyk. Našta šio pa
10672. šcučinskienė, Eleono
užkaito nuo pykčio, ir jis ta saulio vargų per sunku yra
ra.
30, knygvedė, N. Vilnia.
rė kareiviams:
pakelti vienam žmogui, o
10688. šegamogienė, Veroni10673.
šcuciuska. Jonašas, 4.
—Aš Karalius!—iv. nu viso pasaulio kančių nesu: i a (Motiejaus duktė), 57.
SL10614. šcučiuskaitė, Krisė, 3.
stūmęs į šalį alebardas, įnė dėsi į vieną širdį.
Amerikiečių kariuomene maršuoja Porto Empedocle gatvėmis, šis Sicilijos miestas bu10689. šagamogas.
Julius
10675. ščerbinskaitė, Jadvy
jo į katedrą.
—Ir tu taip kalbi šiuose.
vo paimtas per vieną naktį.
(Petro sunus), 16. mokinys.
ga. 28. šeimininkė. Vilnius.
Pamatę? Karalių piemens namuose! — sušuko Kara-i
10690.
šekštelė,
Antanai
10676. ščuka, Antanas (Juodrabužiais, senis vyskupas i liūs.
sunus)t 65, Rokiškis.
nią: visų akyse pasirėdė ka- kais apdaiais prieš minią.
10651. šarka. Jonas (Antano Į
(Prano sunus), 18. ukininkas,
nustebęs pakilo iš savo sos- jr jjs praėjo pro vyskupą, ralius su rūbais. Sausa lazda1 Ir žmonės luito ant kelių, tano sunus), ll
10677. ščiukienė. Kamilija Miežioniai, Švenčionys.
to ir, įsejęs jam priešais ta- iFasįkėlė aukuro laiptais ir1 pražydo
........................
’ baltesnė o dvariškiai įdėjo kalavijus! i0650. šarka. Gintautas (An- (Romualdo duktė), 55, šeimi
lelijomis
ro
_ a _ •_ prieš
_ • y xt
._i__ ____ x _ •
re:•
. sustojo
Nukryžiuotojo
mis už žemčiūgus. O sudžiu- į makštis ir nusilenkė prieš sunus), 7, mokinys.
ninkė.
—Sunau mano, argi tai paveikią.
PAGARSINIMAI
vusi erškiečio šakelė radosi Karalių. Vyskupo veidas iš- io652. Šarkis, Albertas, 40,
10678, ščuka.
Romualdas
Karaliaus apdarai? Ir kokiu Jis
,. stovėjo
. ..
•
xt i
pnes N u kry- pilna rožių, raudonesnių už balo, ir jo rankos ėmė dre- gydytojas-chirurgjis, Panevė (Antano sunus), 13, mokinys.
‘KELEIVY’
vainiku vainikuosiu aš tave. žiuotojo paveikslą,
ir jo d e- rubinu--. Baltesnės už gra- bėti; jis klaupėsi prieš Ka žys.
10679. šebutas, Tadas (Juo
kokią spilgą duosiu tau Į linėje ir kairėje blizgėjo žiausius perlus buvo lelijos, ralių.
Norint, kad
pagarsinimas tilptų
zo
sunus), 19. dailydė, Vilnius.
10653.
šarkietė
Gedminaitė.
GREIT,
reikia
priduoti
garsinimų
rankas. Juk ši diena turi bu
Ir jaunas Karalius nusi Valerija (Justino duktė), 33, 10680. šečkus, Jurgis (Jur administracijon nevėliau PANE DE
o jų stiebeliai spindėjo gry
puikus
aukso
indai,
taurė
LIO VAKARO. Siundant per paš
ti tau džiaugsmo, bet ne nu gintarinio vyno ir šventos nu sidabru. Skaistesnės uz leido aukštais aukuro laip- šeimininkė.
gio sunus), 45, karininkas, Vii
tą, reikia pasiųsti Iš anksto, kad pasižeminimo diena
•lėktų mus nevėliau kaip panedė.
—Argi džiaugsmas turi
indas. Didelių žvakių geriausius rubinus buvo ro- j tai? žemyn ir per visą minią 10654. Šarkis, Gediminas nius.
ly.
Vėliau gauti
garsinimai J tos
10681. šečepauskas, Valteris, sąvaitės numeri nespėjama patal
darytis iuo. kų įdarė kan-skal;“.s™sa atspindėjo is- žės, o lapai jų buvo raudo-!nuėjo į rumus. Bet niekas (Alberto sunus), 6.
pint.
• neišdrįso pakelti į jį savo 10655. Šarūnas. Jonas (Mari 25, karininkas, Vilnius.
čia? - paklausė jaunas Ka- P"ostcie .bran«la!s ak"16?1' nojo aukso.
Norint.
kad
garsinimas
nesuslTaip’ stovėjo jis karališ- akių.
(Pabaiga)
10682. šečkus. Jurgis (Jur trukdytų,
j ]ju
mis cibonjoje, o lieknos lajono sunus), 37. samdinys, Vil
sykiu
su
pagarsinimu
Ir'jis papasakojo vysku- 'dano.dūmų srovelės kilo j
gio sunus), 45, karininkas, Pa ! reikia siųsti Ir pinigus.
kaviškis.
pui sį-o sapnus.
^ukst,.... Kunigą, brangiais
10656. Šeškevičius,
Jonas nevėžys.
IŠVEŽTŲ RUSIJON LIETUVOS
DRAUGIJOMS
rengiant
pikniką
ar kitokį parengimą, trumpą prane
10683.
‘
į
(Alekso
sunus),
gimęs
1903,
Išklausęs jo, vyskupas su- ?Pdaral5 ^tolino nuo aušimą patalpinam už *1.00. Už dides
ŽMONIŲ VARDAI.
no sunus), 28, samdinys, Vil nius garsinimus skaitoma nuo colio.
J samdinys, Marijampolė.
raukė antakius ir tarė:
Už pajieškojimus darbininkų, par—Sunau mano, aš jau se- Iš gatves^ atėjo garsas di 18pt Rus išvežtųjų Liet gy sąra 10625. šapauskas, Algirdas- 10657. Šatas, Petras (Jono nius.
! davimus Ir kitokius smulkius prane
10684.
šedienė,
Jadvyga,
27.
nas ir prigyvenau savo am- delio triukšmo, ir į maldyk- Okupavę 1940 metais Lietu-* Antanas (Vytauto sunus), gi- sunus), 44, ukininkas, Berčiū
šimus, kaina 2c. už žodi. Stambes10685. šedys, Jonas (Antano mėm raidėm antgalvis—15c. extra.
nai,
Krinčinas.
žiaus žiemą, ir aš žinau, kad lą įnėjo dvariškiai su plikais vą, bsJševika:
Rnsijns ’ męs 1928.
“Keleivio”
prenumeratoriams
už
10658. Šatkauskas, Napoieo-;sun—- = 25, ūkininkas, Pavyziodaug pikta yra šiame pašau- kardai?, plevėsuojančiomis gilumon tūkstančius žmonių.
10626. šapauskas, Jonas-Vy. pajieškojimus giminių Ir draugų, kai
mai;
Panemunė.
lyje. Plėšrus galvažudžiai plunksnomis ir su poliruoto Lietuvos Raudonasis Kryžius tautas (Vytauto sunus), gimęs nas, 45, Parelinas, Radviliškis.
na 1c. už žod}. Mažiausio pajleško10686.
šefčiulienė,
Juzefą
Jlmo kaina 65c.
nusileidžia nuo kalnų, vagia plieno skydais.
surinko apie 12.000 išvežtųjų 1934.
10659. Šatkauskienė - Milvy
Norint
pajieškotl
su
paveikslu,
mažus vaikelius ir parduoda —Kur tai? sapnininkas?— vardų ir pavardžių, kuriuos čia 10627. šapauskaitė, Teresė daitė, Jadvyga (Česlovo duktė). (Juozo duktė), 53, skalbėja, l reikia
pasiųst fotografiją Ir klaust
Šiauliai.
juos maurams. Liūtai slaps- šaukė jie. — Kur tas kara paduodant Amerikoje gyvenan-; (Vytauto duktė), gimusi 1938.
i kainos
10660. Šatkauskas, Vytautas
10687. šegamogas, Petras
to-i už krūmų, laukia kara- Hus. apsirėdęs kaip elgeta—
KELEIVIS.
636 BROADVVAY
10628. šapkus, Zigmas (Izi (Napoleono sunus), 14. moki (Pero sunus). 75, ukininkas.
vanų ir puola kuprius, šer- tas vaika? darantis gėdą
SO. BOSTON, MASS.
doriaus
sunus),
58.
samdinys,
(Tęsinys)
nys.
Gudeliai, Ramygala.
nai iškasa pasėlius kloniuo- musų valstybei? Mes nu- 10601. Šalkauskas, Adolfas Vilnius.
se, o lapės nuėda vynuoges kausime jį, nes jisš be kąra- (Adolfo sunus), 18.
10629. šapkienė, Kazė (Anant kalvų. Jurų plėšikai nai- liaus rūbų.
ij- • . 10602. šalkevičius, Marijo- tano duktė). 58.
kiną juro? pakrantę, degina Jaunas Karalių? meldėsi > nas, 52, ukininkas, Vilnius.
10630. Šapoka. Juozas (\inžvejų laivelius ir grobia nuo no Nukryžiuotojo paveik
10603. šalkevičienė, Elvira. co sunus), 83. seduva. Kurkliai.
jų tinklus. Tyruose gyvena Iu. 0 kai ji? atsisuko į mi- įj 41, ukininkė.
10631. Šapoka, Jonas (Juozo
Irena sunus). 39. Šeduva. Kurkliai.
10604. šalkevičiutė,
10632. šapokienė - Ignatavi(Marijono duktė), 13.
10605. šalkevičienė. Felicija čiutė, Vincė. 33. mokytoja.
10633, Šapoka, Vytautas (Jo(Viktoro duktė), 48, slaugė.
no
sunus), 11. mokinys.
Vilnius.
10634. Šapoka, Algirdas (Jo10606. šalna, Kazys, 34, mo
no sunus), 8.
kytojas, Leliūnai. Utena.
10635. šapokaitė, Danutė (Jo
10607. šąlnienė. Ona (Anta
iis
no duktė).
no duktė), 28, mokytoja.
10636. šapokienė - Paulaus
10608. šalna.
Algimantas
kaitė. Albina (Juliaus duktė),
(Kazio sunus). 6.
Raminta 30. mokytoja. Alytus.
10609.
šalnaitė,
PARAŠĖ KUN. VALADKA
(Kazio duktė), 2.
10637. šokaitė. Vida-Marija
10610.
šalna.
Kostas
(Kazio
(Juozo
duktė), gikusi 1936.
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
sunus), 25, ukininkas. šventra10638. šapokaitė. SkųudrėKų reiškia meilė ir iš kur ji paAr galima nustatyt busimo kūdikio
nuskriaustoms minioms.
reina?
gis,
Igliškėliai.
Albina
(Juozo duktė), 3.
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis? kad galima, ir "Teisingas Patarėjas”
10611. šalomskas,
Juozas
10639. šapola. Jonas (Anta(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Ka reiškia “pirmosios nakties tei
(Vinco sunus). 38, ukininkas, no sunus), gimęs 1925. muzisė,” kuria seniau naudojosi kunigai
daroma.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
Užuguoščiai,
Aukštadvaris.
kantas.
Ukmergė.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
mi na rijoje dėstydamas fundamentalinę teologija, aiškino kokių
10612. šalomskienė, Ona (A10640. šaralskas. Juozas(Anjaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
jas” ir šitų klausimų atsako.
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
Ryžių barstymas jauniems ant gal
domo
duktė),
33,
ukininkė.
tano
sunus),
46,
karininkas.
Kokius vyrus moterys myli ? Ko
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
vų? “Medaus Mėnuo?”
kias moteris myli vyrai? Arba ko
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
10613. šalomskaitė. Meilutė
10641. šarauskas,
Bronius
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
(Juozo duktė), 11. mokinė.
(Antano sunus), 44, karininsingas Patarėjas'’ pasakyt jums viaSKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
dos?
kų.
10614. šalomskas, Rimantas kas, Seredžius.
cija ir popiežių prakeikimai.
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kaa reikia žinoti, kad vaikai butų
vesti ?
(Juozo sunus), 8.
10642. šarka, Antanas (Igno,
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 18S« m
Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė
10615.
šalomskas,
Algis sunus), mokytojas, Gelgaudišto nepasako jauniems nei tėvai, nei
ginti kūdikį?
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
(Juozo sunus), 4.
kis. Rokiškis.
Moteries anatomija ir fiziologija.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis ru pratimas tikinčiųjų lietuvių apie
labai svarbus, nes nuo io priklauso
10616. šalomskas. Vaidutis
10643. šarka, Vladas (Prano
Kodėl kunigams turėtų but už
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų
drausta kalbėt api* šeimyniškus rei
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
(Juozo sunus). 2.
sunus), 28. gydytojas, Kalnekalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencija*
10671. Šaltenis
Vytautas lis, Švėkšna.
į visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt t*
Patarėjas"
atsako aiškiai ir nieko
mas.
Turėt
ar
neturėt
vaikų?
Tai
(Kazimiero
sunus),
21,
darbi10644.
šarka,
Pranas
(Mykoknygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
neslėpdamas.
opiauais
kiekvienos
šeimynos
klausi

susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
ninkas, Utena.
lo sunus), 30. ukininkas, Labamas. Ir "Teisingas Patarėjas" čia
Knyga graži, su paveikslais, 223
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
patiekia įdomių informacijų.
10618. šalučka, Povilas (Juo- nuosiai, Vepriai,
puslapių, stipriais audimo apdarais.
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamzo sunus), 30. mokytojas, čio10645. šarka, Juozas (Prano
sinima plačios visuomenė*, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M Valadka.
biškis, Ukmergę.
sunus), gimęs 1912, studentas,
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
10619. šalučkienė, Ona, 28.
Kaunas.
Audimo viršeliais, gražiai ridabrinėm raidėm įspaustas kny
10620. šalučkaitė,
Vidutė
10646. šarkinienė - Stančikaigos vardan, KAINA $2-00.
(Juozo
duktė),
4.
tė,
Ona (Motiejaus duktė), giTvirtais popieros viršeliais, kaina >1.25.
irjn.
10621. šalučkaitė, Laimutė muši 1883, šeimininkė.
Galima gaut pao autorių, sekančiu adresu:
10647. šarka, Antanas (Prakykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingų
REV. M. VALADKA,
R. D. 2. DALTON. PA.

Yankiai Paėmė Sicilijos Miestą

J aunas Karalius
(Tęsinys)

šedys, Petras (Anta

čių

giminių

žiniai.

TEISINGAS PATARĖJAS

AR ROMOS

opiezius

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

Kristaus

Vietininkas?

Taipgi galima gas* t* knygų nuordyta kaina ir

“KELEIVIO’’ KNYGYNE
636 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
Kaip
prasidėjoantpasaulis?
—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus
žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai,
kaip Wellso
“Pasaulio Istorija,
” Jordano
“Evoliucijos
dai,” McCabe
’o “Civilizacijos
Evoliucija,
” Boelsche
’s “žmogausPagrin
Evo
liucija,” D-ro Gatės "Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mo

1 (Juozo duktė). 1,
10622. šapauskas. Vytautas no sunus), 47. knygvedys, Lei1 (Kajetono sunus). gimęs 1893, lingis.
policininkas. Rokiškis.
Į 10648. šarkienė, Andė Siru10623. šapauskienė - Vovaitė,įtytė (Antano duktė), 32, šeimiI Veronika, 45,
ninkė.
į 10624. šapauskaitė, Janina
1 (Vytauto duktė), gimusi 1926.

10649.
tano

šarkaitė,

duktė),

16,

Aldona

mokinė.

Patarėjų.*

KELEIVIS
636 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

(An

i

■rą
*

Aštuntas Puslapis

KELEIVIS,

VISOKIOS ŽINIOS

No. 33, Rugpiučio 11 d., 1943 m.

SO. BOSTON.

Massachusetts farmose dir*
Vienas niekšas yra pridaba 10,000 moterų,
Niekio darbas.

Romos Miestas Drebėjo Nuo Bombų

iręs daug nuostolių Onai' Massachusetts valstijos
Beržinienei, kuri gyvena Agrikultūros DepartameriWhrentham gatvėj, Dor- tas praneša, kad dabartiniu
chesteiyje. Nesant jai na laiku šios valstijos farmose
mie, jisai atsirakino jos bu- dirba 10,000 moterų ir įner
to duris ir sulaistė visas jos ginų, padėdamos farmedrapanas ir rakandus rak- riams šienauti ir imti nuo
štimi (acid). Rukštis viską laukų kitokį vasaros derlių,
tuėdė. Nuostolių padaryta Tarp tų 10,000 moterų esą
už $200. Buvo pranešta apie 3,0C0 kolegijų studenčių li
tai policijai, kurios chemi- high schoolių mokinių.
kai išanalizavo sulietas dia-1---------------------------------panas ii- atrado, kad jos su
lietos ta rakštimi, kuri yra
DR. D. PILKA
vartojama automobilių ba
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
terijose. Piktadaris yra nu
ir nuo 7 iki 8.
jaučiama®.

Vietoj Kiaušinių, , Nustatys Naujas
Pirksime Pynacus. Kainas Degtinei.
O steikų i,- sviestą pavaduos
Iš Washingtono pranešasojos binzų košė.
ma, kad Kainų Administra-

Kadangi mėsiškų ir pie-,^Da nustatysianti nauja?
niškų maino produktų kas kainas degtinei ir vynui,
sykis daiosi vis sunkiau gau- talP kad vartotojai galėsią
ti, o kitais metais gal jau ne-|n.u?1P’rk^ linksmybės skys
to? ir kiaušinių, nes farme- ĮĮmo pigiau, negu dabar
riai baigia išpaiduoti vištas, Jie moka.
tai maisto administracija į Kad degtinė butų piges
planuoja plėsti maistp pa nė, kainų administracija atkaitų gamybą. Kaip medžia statysianti 1942 metų kovo
ga pakaitams bus vartoja mėnesy buvusias kainas; jos
mo; sojos pupelės ir pyna- tuomet buvo daug .žemes
cai. kuliuose yra daug pro nės. negu dabar. Degtinės
teinu. Proteinai būtinai rei- ir vyno kainoms bus uždėkalingi žmogaus spėkoms
naujos dubos, perkuppalaikvti. Daugiausia pro-į e.lams bus nustatyta; tam
teinu mums duoda mėsa, rtkras pelnas, ir bus parodypienas ir kiaušiniai. Bet kai *a* kiek turi mokėti \ i>uošitų daiktų nėra. tai jiems menė.
reikia jieškoti pakaitų arba
substitutu. Yra patirta, kadi PAKORĖ VAIKĄ AP
sojc? pupelės ir pynacai. tai RENGTĄ MERGAITĖS
DRAPANOM.
geriausis mėsos ir pieniškų
daiktų pakaitas. Taigi, kiau-į Jo kojos buvo supančiotos,
šiniu; turės pavaduoti pyna rankos surištos už nugaros.
cai. o steiko ir sviesto vietas
Worcesterio
priemiesty
galės užimti sojo; binzų ko pereitą sąvaitę buvo labai
šė.
Bet neilgai taip bus. Kąipį^n&^do atsitikimas,
ant medžio
tik rasistų asi sulauzysim. šakos pakartą N. R. Wigvėl valgysim sultingus stei • ginsą, 14 metų amžiaus jau
kus ir keptas vištas.
nuolį. kuris buvo aprengta?
mergaitės drapanom, o jo
NUBLANKO TAIKOS
patie? drapanos gulėjo po
VILTYS ITALIJAI.
medžiu. Ten pat gulėjo ir jo
Naujas Italijos diktato-j dviratis. Netoli jo kojų buvo
rius Badoglio suvaržė Itali- apverstas bėlšinis “kenas”
jos žmonių laisvę aršiau da1 apie pusantros pėdo; aukšnegu ii buvo suvaržyta čio. Maždaug tokio pat aunprie Mussolinio. Mussoliniui ščio nuo žemės kabojo ižlugus, Italijos žmonės tikė- vaiko kojos, todėl valdžios
josi. kad jiems kariauti dau- daktaras Ward
pareiškė
kad vaikas pats
giau nebereikės. Bet dabar “nuomonę..................
tos jų viltys nublanko, nes pasikorė.
Badoglio pasakė aiškiai.
Bet šitokiai “nuomonei
kad karas yra tęsiamas, ir prieštarauja visos apysto-

A. Lukauski.
MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS.

506 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

TEL. ŠOU 2712
su T
U ir V dabar galioja iki 31 » Dr. J. C. Seymour
Augusto. Jais fperkama
mė- ,»
. ....
(LANDŽIUS)
Ši nuotrauka parodo Romos miesto centrą, kuris visas drebėjo nuo bombų, kuomet 500
sa, riebalai, valgomieji alie- •
., .. 41. .....
Amerikos bombanešių sprogdino tenai fašistų karo Įrengimus. Pirmą sykį miesto centro
jai, sunai ir kenuota žuvis. »
Ausų, Xosįes ir GerUė*.
amerikiečiai nebombardavo. Bet jeigu Badoglio valdžia nenorės pasiduoti, tai galės būti
Raudonoji stampa SU ra1- {Vartoja vėliausios konstrukcijos
susprogdinta visa Roma. Churchillas jau pasakė, kad Roma bus bombarduojama, nežiū
Aparatą.
de
W bus gera nuo 15 iki 31 ♦, X-RAY Pritaiko
rint fašistų riksmo, kad tas jų lizdas yra “šventas.’’
Akinius.
Augusto.
VALANDOS: nuo 2-4 nno 7-8
Mėlynieji ženkleriai su
AFL reikalauja atšaukti an534. BROADWAY,
raidėmis
R, S ir T galioja
ti-streiko įstatymą.
SO. BOSTON, MASS.
per visą šį mėnesį ir iki SepPereitą sąvaitę Bostone temberio 20 d. Jais perkabuvo susirinkusi Massachu- mo? visokios kenuotos darTeL TRObridge 6330
setts valstijos Darbo Fede- žovės, vaisiai ir sunkos,
racijos konvencija, kurioj [ Cukraus kuponas Nr. 13 Dr. John Repshis
“Užsičiaupk bumą.”
'VALDŽIAI REIKALINGI
dalyvavo oOO delegatų, ir
gera, tik iki 13 Augusta
(REPŠYS)
DARBININKAI.
LIETUVIS GYDYTOJAS
“Zip your lip!” Tai reiš įsnese rezoliucijų, kun rei- Suvartokit jį šią pėtnyėių,
Valandos: 2-4 ir 6-8
kalauja, kad Kongresą? at neš 'paskui bus nebegeras.
Ginklų medžiagos inspekto - kia: “Užsičiaupk.”
Nedėliomis
ir šventadieniais:
Tokie užrašai dabar iška-±^a
JĮs duoda 5 svaras eukrauį
riai ir ofiso mašinų ope
nuo 10 iki 12 ryto.
ratoriai.
binėti gatvėkariuose, dirb- ■tatvmų. kuris draudžia dar- Bet cukraus kuponai Nr. 15
278 HARVARD STREET
bininkams streikuoti karo ir 16 bus geri iki spalio
| kamp.
Inman st. arti Central akr.
U. S. Civil Service Corn- tuvėse ir kitose vietose, kur
CAMBRIDGE, MASS.
pramonėj
baigos.
Jie
taipgi
duoda
po
mission prašo mus pranešti susirenka ~ daugiau žmonių,
lietuviams, kad karo įmonė- Net ir bažnyčiose,
Mirė Monika M.lasau.k.ene
Nu(( lg August0 bus gera.
se įtikai ingi šių specialybių Juokinga tačiau, kuomet
Liepos 27 d. mirė Monika ir 14-tas kuoponas. kuri-:; Dr. Leo J. Podder
darbininkai:
tokius užrašus turį iškabinę
Iš Leningrado.
ilgamečio taipgi duos 5 svarus cukraus Specializuoja
. .
... saliunai ir valgyklos, kur Milašauskienė,
Vyriškų organų, nu
Vyresnysis karo medžią- i įmonės susirenka gerti ir
Keleivio’* skaitytojo Petro ir galios iki 31 sausio. Be to. silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrą ligas
inspektorius laivyno valgyti. Juokdariai klausia: Milašausko žmona. Palaido- kiekvienas asmuo gali gauti
Kraujo ir Odos Ligas.
dirbtuvėse, alga—$2,600 per ‘-Kaip mes galim gerti alų dota 30 d. liepos. Paliko nu- ekstra 15 svarų cukraus vaiValandos: nuo 10 iki 12 dieną
metus.
0
lin/lnci
’A'yAv
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
liudusį vyrą ir
ir CTlTlll
sūnų Joną, siams ra*
ir daržovėms vvV
prezer
180 HUNTINGTON AVĖ,
. ... , vuoti, tik, reikia nueiti į vieKaro medžiagos inspek Žinoma, tie užrašai ne- kuris jau vedęs.
BOSTON, MASS.
.lu nuiiorvro Lrarl Envo •faci;vmlbrv
•^1 ' “kt'u
druurižiii
iššutinti
lriinm.-r
__ ___ _
--tini Ratinn Boarda ir DaDra i
V pu m<x, vainu
■■ I ■ ■ « v
i « ■ X. V
T-l Camman węąltk 4570.
torius laivynu U1IUVUVV3C7,
tai ministeriai nėra perse- buvo supančiotos — ir su $2,300 per metus.
ištroškęs pilieti? nori supilti visiems giminėms ir drauklojami. Alijantams todėl pančiotos ne bet kaip. bet
_______
Kavos kuponai jau nebeį save stiklą šalto alaus. gams už gėles ir išreikštą
Gyr. 811»
neliko nieko daugiau, kaip surišto? net penkiose vieto- Karo medžiagos inspekto- “Zip your lip” yra tik įspė užuojautą jų liūdniausioj reikalingi. Kava jau parsi { Tel. 28624
tik bombarduoti Italijos ?e. žemiau ir aukščiau kelių. riaus padėjėjas. $1,800 per jįmas kad žmonės nekalbė- valandoj
duoda be kortelių ir jos ga- • DrJoseph A.Gaidis
metus.
■
.
i
J
’
miestu.;. Bombos jau krinta Kaip gi šitaip surištomis koOPTOMETRISTAS
tų su nepažįstamais apie to“Keleivio” redakcija šia ^ma
kiek kas nori.
kaip kruša. Italija bus su jomis vaikas butų galėjęs Jaunesnysis karo medžią- kius dalykus, iš kurių gaii pioga irgi reiškia gilios Kūrenamojo aliejaus
Valandos: 9 iki 18
nao 2 iki B,
triuškinta, ir Badogliui bus užsilipti ant “keno,” kuris gos.s inspektorius, $1,620 per pa-mauaoti
pa-inaudoti priešingų
priešingų vaisvals- užuojautos
„žuoiautos a. a. Monikos tojo periodo kuponai iš se- {
nuo 7 iki B.
Seredom B iki 11
daug blogiau, negu Mussoli buvo apie 18 colių aukščio? metus.
lybių šnipai.
. Milašauskienės šeimai.
nosio? knygutės yra geri iki *
ir susitarus.
niui buvo. Bus galas ir Itali Paskui, vaiko rankos buvo
AKIŲ DAKTARAS
ITJ
7L
iL"7i
I_•
--------------30
Septemberio.
Taip
pat
Darbo
laikas:
48
valan

jos karaliui.
atsuktos į užpakalį ir kietai
Uždraudė pakelti darbininGegužė; mėnesį Bostono galima vartoti jau ir 1-mojo J Ištaiso defektuotas akis ir tinka{ mu laiku sugrąžinu šviesą* IBeg
kams algas.
---- —------ . _ ! surištos už nugaros. Argi dos į sąvaitę. Iš aukščiau nu
transportacijos
sistema
tuperijodo
kuponus iš naUJO' | žeminuoju ir priskiriu aloniua.
rodytų
algų
nutraukiama
Mirė Beatriče Znotinienė. pat? vaikas galėjo šitaip saBe valdžios leidimo da rėjo 36,321,849 keleivius ir sios knygutės, kuri yra duo- ! 114 Summer Street,
5'< senatvės pensijai.
Pereitą sąvaitę Bridge- ve suristi ir paskui pasikar_ .
.
.... bar darbdavis negali pakelti padarė $256.644.96 pelno, ta ateinančiai žiemai. Vai- į
LAWRENCE MASS.
Darbo pareigos-. Apžiurę- (}arbininkams algų. Jeigu Kažin kiek miestui šįmet džia pataria užsisakyti ku- /
wateryje mirė Beatričė Zno ti? Niekas tam netiki.
Rašant šitą žinią, ši mis u ką10 ginklam^ ar laivams jįg tai padarytų, valdžia jį reikė; pridėti nedateklių? renamojo aliejau? tuojaus.
tinienė, susilaukusi jau 61
Tai ŠOU 2806
metų amžiaus lietuvė. Velio terija da nebuvo išaiškinta. skinamą medžiagą ir, reika- nubaustų. ne? algų kėlimas.
Čeverykų stampa Nr. 18
lui
esant,
patikrinti
jos
tvirve(
j
a
p,^
e
infliacijos.
Štai,
nė paliko nubudime vyrą ir
Radijo programa.
bus gera iki 31 spalio (Oct).
DAKTARAS
Sons firmos! Lietuviu Radiio Kornora7 suaugusius vaikus. Palai POPIEROS KAINA VĖL tumą, kad atatiktų speciti- H p
PAKILO.
kacijų reikalavimams: pa- r^rT1.lutoįai nareikalavo no . A"ieUlvlų KaaiJ° ^orpora^ KAS NORIT PARDUOTI
J. L. Pašakarnis
dota rugpiučio 5 dieną,
daruti rpikalinfnis anūkai-pareiKaiavo po C1JO5 programa duodama iš
FARMĄ?
Brocktono Melrose kapinė International Paper Com- aaryti i eiKanngus ap»Kai §2 po $3 daugiau algos į vvORL rtoties 950 kilocikOPTOšMETRISTAS
turime gerų pirkėją, kurie no
se. “Keleivio” redaktorius panv, kuri pristato “Kelei- ciavimus m parašyti rapor- sąvait‘ę Fhma jau buvo gu_ VbKL stoties, 9o0 Rilocik ri Mes
įsigyti farmas trumpoj ateityje.
Ofiso valandos:
jšpil-j ‘Sekanti sekmadieni
Praneškite A. J. Kupstis, .332 West
Michelsonas pasakė pasku- viui” popiera iš Kanados, tus. \ yi esmeji inspektoriai tikuęi- t
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.
turėti nemažiau b
niacine Ano-iiin- . oėKanų ?eKmacnenj, ragy Broadway, So. Boston, Mass. (33)
tini atsisveikinimo žodį prie šią sąvaitę pranešė, kad privalo
Seredomis:
metu patvrimo- eiliniams S1’ r x u a A g ,J piucio lo dieną, nuo 9:30 įkL DIDŽIAUSIS BARGENAŠ
Nuo 9 ryt* iki 12
rnn nmorama bn«
kapo.
laikraštinė; popieros kaina ineuu pasiimu, eiliniame ar Labor Board pasakė: m-Oft
inspektoriams
reikia
nemar
10.30
iš
rjio
programa
bus
Likusiam vyrui ir vaikam? vėl pakeliama $4.00 ant toParsiduoda už visai žemą kainą su
447 BROADWAY,
tokia:
mažu įmokėįimu Trys Namai su
“Keleivio” redakcija reiškia no. Tai jau antras pakėli- žiau 5 metų patyrimo, o in- * Unit€(1 States Envelope
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