
KELEIVIS 
DARBO ĮMONIŲ LAIKRA4TU

frenoMerata
Amerikoje .................................... *1.08
Pietų Amerikos ValetjMee.

Kanadoje ir kitur................... **.00
Prennmerata panai metų:

Amerikoje .................................. $1.2*
Kanadoje ir kitur ui Suvienytų

Valstijų .............,.................... *1.50
Apskelbimų kainų kluaskit laiiku. 
Kreipiantis su kokiais norą reikalais 
adresuokite:

KELEIVIS 
253 Breadvay. 8m

KEUEiyiS
LITHUANIAN WXEKLT

evse 7S.M0 Litkaaaiaas la 
Nev Eaflaad. aad ahoel

ia the United States.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

NO. 24 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston *071

THE TRAVELER - LITHUANIAN VVEEKLY
=

SO. BOSTON, JUNErBlRŽELlO 10 D., 1942. .
“Entered as Seeond Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Aet of March t, 1879

Midway Salos Užpuolimas 
Didelis Smūgis Japonams

15 JŲ LAIVŲ NUSKAN
DINTA BEI SUŽALOTA.

Amerikiečių nuostoliai, 
palyginant, nedideli.

Pereitą sąvaitę japonai

nuostoliais.
Pamatę kad blogai, japo

nai ant galo leidosi bėgti. 
Bet sudaužyti jų laivai jau 
negalėjo greitai plaukti, ir 
mūsiškiai orlaiviai dar toli

kėsinosi suduoti Amerikos juos vijosi ir vis bombarda- 
spėkoms ant jūrių dideli vo. Spėjama, kad daug prie

SUŠAUDĖ JAU 
219 ČEKŲ.

Sužeistas korikas Heydrich 
jau pastipo.

Pereitame “Keleivio” nu
mery rašėm, kad Čekoslova
kijoj buvo peršautas nacių 
žvalgybos viršininkas Rein- 
hard Heydrich, ir kad dėl 
to naciai pradėjo šaudyt ne
kaltus gyventojus. Ir musų 
buvo pastebėta, ' kad jeigu 
šitas korikas pastips, tai

BAISUS SUBMA
RINŲ SIAUBAS.

Pereitą sąvaitę nuskandino 
24 laivus Amerikos pa

krašty.
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smugį. Visų pirma jų oriai- šo laivų turės žlugti nepa-'Praįie.jimas ^4f.,da 
viai, matyt atvežti laivais, siekę namų. .dlde^niy ,.^aip 11, atsĮtl)<o-

Šita šauni mūsiškiu per- j T38. ^ude.1S Jau 
gale Pacifiko Vandenyne e?s ir Jo gyvastj namai iki 
sukėlė didžiausi entuziaz- ^os sąvaitės pradžios susau-

l.os pakraštį Amerikos lai-'mą ne tiktai Amerikoj, bet s Jau.2P cekų’ to’tuk?" 
vyną, o tuo tarpu patys nio- ir Australijoj, ir Kinijoj, ir Į tankiai žmonių buvo aras- 
sėsi didelėmis savo jėgomis visose Jungtinėse Tautose. |Suota. 11 g*all.ma skėtis da 
pulti amerikiečių pozicijas Midvray yra nedidelė sa-;daVf>iaa kni\mo teroro. 
Midway saloje, kuri saugoja lukė. Ji priklauso prie Ha-i . ¥eydl?c.h.ul . na‘
priėjimą prie Havajų ir Pa- vajų salyno ir vra toliausia i ^iai, ,.lsJeido paaiškinimą 
narnos Kanalo. Pacifiką išsikišusi. Nuo vkad J* buvo sužeistas bom-

Bet šitas planas japonams Pearl Harboro iki Midway bos skeveldromis j. nugai 
nepavyko. Midway sala bu- yra apįe 1,200 mylių. Kai kaulp Vienas užpuolikų no
vo gerai pasiruošusi ir užku- pereitu metu gruodžio mėne- he; gl”K;as ne"
rė jiems tokią pirtį, kokioj sįo 6 dieną' japonai netikė- Jsde£ęs;, tu?^eį arUr^ me' 
iie dar niekados nebuvo bu- tai užpuolė Pearl Harborą. tęs bombą. Abudu pasislėpę, 
vę. Jie nusivežė tenai oriai- jįe tą pačią dieną atakavo ir
vių trim dideliais laivais. Midway salą. Paskui jų lai- 
Amerikos bombanešiai tuoj vynas ir orlaiviai atakavo ją i 
smogė į tuos laivus bombo- dar kelis kartus, ir po to jau- 
mis, ir du priešo orlaivių ve- susisiekimas su ta sala nu-J 
žiotojai nugarmėjo juros truko. Išrodė, kad japonai; 
dugnan. • o trečias buvo už- ją užėmė, nes amerikiečių 
degtas ir, turbut, taipgi pra- spėkos tenai buvo nedide- 
js^aišo. Visi japonų orlaiviai.- les. Bet vėliau sužinota, 
kurie —*-*-—*-* -—- •

atakavo Dutch Harborą 
Alaskos pakrašty. Jie norė
jo tuo budu sutraukti i Alas-

Associatec 
tomis žinioi 
vaitę Am< 
priešo subi 
dino 24 
Apie 880 ji 
vių buvo 
vo, o apie 4^

Priešo sul 
jo siausti 
ty apie 6 
tolyn jos pa< 
nuostolių 
prekybos laį 
Yiami dau;

Press surink- 
pereitą są- 

tos pakrašty
Irinos nuskan- 

ikius laivus, 
tinku ir kelei- 

dbėta, 105 žu-
Lėra žinių, 
tarinos pradė- 

terikos pakraš- 
šnesiai atgal, ir 

vis daugiau 
tngtinių Tautų 

lui. Skandi
na prekybos

#ivai.
Iš 24 laivfe, nuskandintų 

pereitą sąvaitę, Amerikai 
prigulėjo 10 laivų, Anglijai 
7. Norvegijai 3, Brazilijai 1, 
Panamai 1. /Olandijai 1 ir 
vienas da neišaiškintas.

Laisvė Visoms Tau- 
toms—Galas Im

perializmui.
Jungtinių Valstijų užsie

nio reikalų vice-ministeris 
Sumner Welles pasakė labai

Du Hitlerio Gene
rolai Kanadoje.

Kanados karo ministeris 
Ralston paskelbė, kad pas
kutinėmis dienomis Kana- 
don atvežti keli tūkstančiai 
karo

§50 Algos Amerikos 
Kareiviams.

Iš tos sumos bus mokama 
$20 jų šeimynoms.

Kongreso politikieriai nu
tarė pakelti Amerikos ka
reiviams ir jurininkams al
gas, nes neužilgo ateina,

Naciai Ėmėsi Šturmuoti 
Sevastopolio Tvirtovę

MIESTAS APSUPTAS 
JAU PER 7 MĖNESIUS.

i vą, arba iš Krymo keltis per 
i Kerčio sąsmauką, kuri yra 
, dviejų mylių pločio, butuKongreso rinkimai ir politi-Į Rusai .akos, per savaitę u»-CTį darbas

kieriams reikalingi balsai. muię 528 priešo orlaivius. Jeigu priešui pavyktų pa- 
imti Sevastopolį, lusų laivy-

musę bZ5 pneso
Kadangi beveik kiekviena j§ Maskvos pranešama, 
šeimyna turi armijoj vieną kad fašistai pradėjo imti 
ar daugiau savo narių, tai Sevastopolį šturmu. Sevas- 
toks algų pakėlimas kiek- topolis yra paskutinis Kry- 
vienai jų patiks ir gal ati-1 mo punktas rusų rankose it
duos savo balsą tiems, kurte naciams rupi jį ‘ likviduoti. imuniją "it- Bulgariją vokie-

mai buvo nutarę pakelti ka
reiviams algas
$42 mėnesiui. bet senatas kva sako, kad priešas puola gabenti savo armiją į Kau- 
pastrode da geresnis uzsi- nuo jūrių, iš oro ir nuo saus- ~kazą. paėmus vokiečiam' 

i žemio. Atakos nesiliauja nei Kaukazą, jų mechanizuota 
naktimis. Sevastopolio ap- aimija butų aprūpinta svar- 

j gulimas tęsiasi jau 7 mėne
sius. Per Krymo karą 1854-5 
metais Sevastopolis išsilai
kė apgultas net 17 mėnesių, vams 
iki anglai su franeuzais jį noms.

nas netektų geriausios savo 
papėdės ir butų atidengtas 
vokiečių bombanešių ir tor- 
pedlaivių atakoms. Per Ru- 

. .. . . muniją ir Bulgariją vokie-
šturmas prasidėjo pereitą čiai galėtų prigabenti Duno- 

«qi -t • Pėtnyčią ir rašant šią žinią jaus upe visokių laivų į Juo- 
nuo ^1 įKi.da nebuvo pasibaigęs. Mas- dają Jurą ir tais laivais nu- 
oet senatas,kva sako. kad uriesas Duola

spyrė, kad butų pakelta iki 
$50. Iš tos sumos kareiviai 
turės duoti kas mėnesį po 
$20 savo šeimynoms. blausia karo medžiaga— 

aliejum. Aliejus reikalinga- 
tankams, lėktuvams, lai- 

ir pramonės maši- 
Vokiečiai gali turėti 

paėmė. labai daug tankų ir orlaivių,
įspėja gy-j Pereitą sąvaitę kovos pa- |iet jeigu jie neturės jiems 

ventojus, kad bile kada ga-|gyvėjo ne tiktai aplink Se- kuro, jie bus beverčiai.'.Kau- 
lima tikėtis užpuolimo ant vastopolį, bet užliepsnavo ii kazas jiems butų neapkai- 
Bostono, New Yorko, Phila- visas Rusijos frontas. Ma=k- nuojamas turtas — varomo- 
delphijos, Baltimorės ir kitų va sako, kad per visą perei- jį jėga karo mašinoms.
Rytu pakraščio miestų. A- tą sąvaitę rusai sunaikinę Todėl kova už Sevasto-

Įspėja Rytų Pakraš
čio Gyventojus.

Washingtonas

belaisvių. daugiausia merikos orlaiviai suardė ke- 528 priešo orlaivius, patys lkni; atkakli ir V<»-
vokiečių Vienų tik tennni- iįs Japonijos miestus ir ja-prarasdami tik 150 lėktuvų. kįetįjos generalinis štabas 
kų esą daugiau Kaip 200, pOnai jau užpuolė Alaskos;Tolimoj šiaurėj rusai smogė nesigailė6 didžiausių auku 
kunu tari^^es^ ir du Hitie- nakraštv mūsiški Dutfc^vokječių aerodromus ir su- Sevastopoliui paimti. L Se-

-tepalą tė^ėra ^I^amėnT<IėČiųTDay Z-emėrįfoga Jisai no' tetiero»TN<5fe ministe- ^rbor. Dabargf Ameriko^haikinę 43 ^V^bdF'^andfėh vra at
buvo sunaikinti. - rankose. Tuomet buvo nu- tori ris nepasaKė, iš kui- tie be- įr Anglijos orlaiviai pleški- mės. Iš tų aerodromų vokie- V1C11 aii9nhi uVvuvų į orą, buvo sunaikinti.-'rankose. Tuomet buvo nu 

Kiti nespėjo nei oran pakil- siųsta tenai sustiprinimų ir 
t i, kaip buvo susprogdinti pradėta ruoštis sunkesnėms 
mūsiškių bombomis. (kovoms, nes gerai žinota,

Šitie orlaivių vežiotajai kad japonai vėl mėgins ' baigus, ir dabar tik stengia- 
buvo apsupti stipriais japo- Midway salą atakuoti. Ir kai sį gauti tam planui visu

pranese, kad šios šalies vy
riausybė jau turinti pada
riusi planą pasaulio taikai 
užtikrinti šiam karui paši

ris nepasakė, iš kui- tie be
laisviai atvežti, Kanadoj 
spėjama, kad visi jie bus iš 
Libijos.

nų karo laivais, bet laivai dabar jie mėgino ją griebti, 
negalėjo jų apsaugoti nuo jiems buvo išdaužyti dantys, 
mūsiškių orlaivių.

Jungtinių Tautų pritarimą. 
Suglaudus, to plano mintį

galima išreikšti šiais žo
džiais: Laisvė ir nepriklau- 

tautoms— 
ir sveti-

Japonų laivynas nenorėjo Paryžiui Gresia 
da pasitraukti ir kova tęsėsi- j T ilsima e įdomybė visoms tau
ištisas 3 paras. (Ji prasidėjo] I\OCinO LjIKIuIUS. taala§ imperializmui i
anksti pereito ketvergo ry-( Tūli Europos komentato-' mų žemiu grobimui. Atlanto
tą, birželio 4 d.) riai sako, kad milžiniška an-

Jos rezultatai buvo tokie: ,glų oro ataka ant Koelno
15 ar 17 japonų karo laivų miesto įvarė Lavaliui bai- 
nuskandinta arba sužalota, mę. Jis jau ruošėsi atiduoti
ir sunaikinti visi jų orlaiviai, 
kurių buvo apie 100.

Hitleriui Francuzijos karo 
laivyną, bet pamatęs dabar

Čarteris, kuris garantuoja 
visoms tautoms laisvę, turi 
but išpildytas iki raidės!

Reiškia, turi but laisva ir 
Lietuva.

ANGLAI BOMBARDUO
JA VOKIETIJĄ IR 

ITALIJĄ
Pereitą sąvaitę kas naktį

Tarp sužalotų priešo lai- tokią triuškinančią anglų 
vų buvo 3 šarvuočiai, 4 i aviacijos galybę, pabūgo, 
skraiduoliai (kreiceriai), 1,kad kas atsitiko su Koelnu, 
naikintuvas nuskandintas,]tas galėtų atsitikti ir su Pa-j
ir keli sužaloti. ryžium, jei Francuzijos lai-jir kas dieną anglų bomba

Mūsiškiu pusėj vienas vynas butų atiduotas \ okie-j nėšiai pleškino \okietijos 
naikintuvas buvo nuskan- tijai. Laivyno naciams pa- pramonės ir susisiekimo

JAPONAI RUOŠIASI 
PULTI RUSIJĄ?

Pereitą sąvaitę japonų 
laivynas ir orlaiviai atakavo 
Alaskos pakrašty Dutch 
Harborą. kur yra įtaisyta 
Amerikos laivyflo ir orlaivių 
bazė. Washingtone yra ma
noma, kad japonai nori tas 
bazes užimti arba sunaikinti 
idant atkirsti iš čia Ameri
kos pagalbą Rusijos Siby- 
rui, nes jie ruošiasi pulti So
vietų Rusiją.

SMARKUS SPROGIMAI 
NORVEGIJOJ.

Iš Stokholmo

ir Anglijos orlaiviai pleški- mės. Iš tų aerodromų vokie-' kreiptos visų aliantų akys 
na Vokietiją ir Italiją. Taigi čių orlaiviai skandino lai-:visi laukia ir trokšta, kad 
galima esą tikėtis, kad vo- vus, kurie gabena Rusijai' fašistu “ašis” prie Sevasto- 
kiečiai su italais irgi mėgins pagalbą į Murmansko uostą. noiįo hutu sudaužvta
mums “atsilyginti.” užpul- Bet visa tai menkniekis _________ ’
darni mus iš Rytų. Amerika prieš Sevastopolį.
esanti gerai pasiruošus ir Sevastopolis šiandien yra 
kiekvienas užpuolimas bu- daug svarbesnė pozicija ne
šiąs atmuštas, taip kaiD ja- gu Leningradas ar net ir pa- 
ponai pereitą sąvaitę buvo ti Maskva. Maskvos ar Le- 
atmušti nuo Dutch Harbor ningrado praradimas turėtų 
ir nuo Midway salų. Bet turi
but tokiam užpuolimui pasi
ruošę ir patys žmonės. Jeigu 
radijas kada nutils, tai ne
reikia nusigąsti. Tai bus 
ženklas, kad musų pakraš
čio apsauga budi. Radijas 
paprastai sustabdomas dėl 
to, kad jo bangomis negalė
tų pasinaudoti priešas.

Lempučių Trustui 
Keliama Byla.

Federalinė valdžia trau
kia atsakomybėn 22 kompa-

A.. - ,. . x nijas, kurios gamina elekt-tik moralio efekto, tuo tarpu lem teĮ Valdžia sa
kai Sevastopolio netekimas k Ra(] susid4jusįo.
butų neapsakomu nuostolis j •> kįntroliuoJančios
ne tiktai pačiai Rusijai, bet jem čių gamybą ir kainas, 
ir visiems aliantams, nes per pil^oj kJtinamuju vietoj 
Sevastopoli nriesas turėtų j JGenera, EieJctrjc Co.,trumpą ir atdarą kebą prie kui seka Corni Glas5
Kaukazo aliejaus šaltinių. w R Westinghouse Elec-Ko! Sevastopolis tebera t,.ic c Rjtos8 Bv|a

į rusų rankose, kol tenai stovi dės birže|jo 22 d 
| Rusijos karo laivynas, vo- nįame teism Trentone-

Is Stokholmo pranešama, (KONFISKAVO 600 AŠIES kiečiai negali vandeniu prie v* “ 
kad Pietų Švedijoj pereitai PATENTU. (Kaukazo prieiti. Gi veržtis y’

subatą ir visą nedėldienį
girdėjosi labai stiprųiš s

dintas ir vienas orlaivių ve-(vedimas reikštų atvirą karą 
žiotojas sužalotas. Admiro- tarP Anglijos ir Francuzi- 
las Nimitz praneša, kad mu- (jos. O Paryžius nuo Angli- 
siškių nuostoliai visai nežy-ijos netoli. Į porą valandų 

palyginus su priešo i ds galėtų pavirsti griuvė-
______ ____ . _ siais. kaiD Koelnas pavirto

Todėl manoma, kad dabar 
Lavalis jau bijosis atiduoti 

(Hitleriui laivyną.
Iki šiol jis variojo tą lai

vyną kaip tūzą prieš Angliją. Dabar gi tūzas jau Chur- 
chillo rankovėj.

mus.

Libijoj Grumiasi 
1,000 Tankų.

Anglai praneša, kad Libi
joj (Afrikoj) dabar siau
čianti žiauriausia ir, gali 
but, jau sprendžiama kova. 
Nors buvo skelbiama, kad 
anglai buvo tenai fašistus 
apsupę, dabar gi praneša
ma. kad vokiečių generolas 
Rommel vėl atakuoja ang
lus. Anglai pirma sakėsi su
naikinę 320 priešo tankų. Gi 
dabar praneša

centrus. Pagaliau . ilgoji 
aviacijos ranka pasiekė ir 
Italiją. Petnyčioj anglai 
bombardavo italų fabrikus 
aplink Romą. Neapolyje, 
Littorijoj; o subatoj pleški
no Siciliją. Vokietijos uostą 
Emdeną anglai bombarda
vo jau 75-tą kartą. Visur ki
lo dideli gaisrai.

girnai už Norvegijos sienos. 
Nuo tų sprogimų net Švedi
joj žemė drebėjusi. Stok-

PATENTŲ ___________
Svetimšalių turto globė- tenai sausžemiu, pro Rosto- f 

Pr°- jas Crowley praneša, kad -------=L,eOUSKl lyuZUUe AU
federalinė valdžia pereitą VOTlsiacklS Arės 
sąvaitę konfiskavusi apie 

600 ašies patentų, kurie bu- 
holme manoma, kad norve- vo Washingtone užregist- 

gai galėjo padegti nacių , uod kaįp vokiečių ir italų 

amunicijos sandėlius. nuosavybė. Kai kurie {>aten-

tuotas Kaip Šnipas
Jis esąs apsiskelbęs rusų 

fašistų vadu.
Pereitą subatą Providen-

stralijoj 3 Moteris.
šią sąvaitę Amerikos ka

riuomenės teismas Australi
joje teis Edwardą J. Leons- 
kį, 24 metų amžiaus kareivį 
iš New Yorko. už nužudymą

čiams pribuvo šitų pabūklų 
daugiau. Iš abiejų pusių da
bar kovoja 1,000 tankų.

Berlynas šią sąvaitę pra
neša, kad šioj kovoj, kuri 
prasidėjo gegužės 26., vo
kiečiai paėmę nelaisvėn jau 
10.000 anglų. Be to, anglai 
netekę 550 tankų ir 500 ka- 
nuoliu

NACIAI BOMBARDAVO
ANGLIJOS PAKRAŠTĮ.
Pereito nedėldienio naktį 

nacių orlaiviai bombardavo 
Anglijos pakraštį. Bet už
puolimas buvo silpnas ir 

Į daug nuostolių nepadarė, 
kad vokie- tik kelis žmones sužeidė ir

uždegė kelis namus.
IŠKĖLĖ JAPONŲ LAVO

NUS IŠ SUBMARINŲ.
Trys japonų submarinos 

andai mėgino atakuoti Aus
tralijos pakraštį. Visos trys 
buvo nuskandintos. Pereitą 
nedėldienį buvo jau iškelti 
ir japonų lavonai iš jų.

RUSAI NUSKANDINO 
NACIŲ LAIVŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad pereitos savaitės pabai
goje rusu “šturmovikai” 
(bombanešiai) užpuolė tris 
naciu laivų konvojus Balti- 
;os Juroj ir nuskandino 10 
^ivų. Devvni jų buvę trans
portai su kareiviais. Rusai 
mėia. kad tais laivais vokie
čiai vežė savo kareivius Le- 
ningradui atakuoti.
MUSSOLINIS LAUKIA 

MIRTIES.
Žinios sako, kad Mussoli

nis serga ir jaučia jau nebe
tolimą sau galą, nes savo 
įpėdiniu paskyrė žentą či- 
janą (Ciano).

10

PER MENES] AMERIKA ‘ai turl 'ab;,i didel& ce’o miesto Rhode Island dviejų Australijos motoro ir
— _  --------- kaf(> reikalams, ypatingai valstijoj, slaptieji valdžios vįenoį r

oro traukinių patentas, kuri agentai areštavo Anastazijų d įag 
Vokietijoj vartoja Junkerio Vonsiackį, kuris esąs apsi- Kieviem 
orlaivių firma. Tokiais oro skelbęs “rusų fašistu vadu” ‘traukiniais vokiečiai vežioja Amerikoje. Jis pastoviai gy;- tėvas Max yva „a.
karo medžiagą ir kareivius, vena Thompsone, Connecti- astas darbo žmoeus- ,la. 
Dabar tokius traukinius ga- eut valstijoj, ir tenai buvo |,ar bedarbis Sprendžiant 

apkaltintas už siuntinėjimą jš pavardėS)' Leonski turėtu 
slaptų žinių, kurios priešų but |enkas bet n but ' 
gali but panaudotos Amen-
kos nenaudai. Bet pajutęs, ' _________
kad jį tenai ruošiasi areš
tuoti, jis atvyko į Rhode Is
lando valstiją, taigi dabar 
jį kaltina ne vien tik už šni-

PASTATĖ 58 LAIVUS
Pereitą nėnesį Amerikos 

laivų dirbtuvės pastatė ir 
paleido ant vandens 58 di
delius laivus* “Jeigu mes tu
rėtume pakankamai plieno
ir kitos žaliavos, per metus ČLTTiTmes galėtume pastatyti dau- les lr Amenka
giau laivų negu Anglija tu-Į
rėjo šiam karui prasirle- 
dant.” sako laivininkystės 
komisijos pirmininkas Vi- 
ckery.

vienos merginos. Jis nuzu- 
lytiškais motyvais. 

,. Kieviena jų buvusi išgėdin
ta ir paskui pasmaugta. Jo

ŠVEDAI ŠAUDYS VO
KIEČIŲ ORLAIVIUS.
Maskvos žiniomis, Švedi

ja nutarusi griežtai daboti

ir

; savo teritorijos neitralumą
MALTA NUMUŠĖ JAU įr visi svetimi orlaiviai, ku- .
581-NĄ AŠIES ORLAIVĮ. rie skris per Švediją, busią pinėjimą svetimai valstybei, 

Iš Valetos pranešama, i šaudomi. Iki šiol per Švedi- ^e^ *r pabėgimą nuo tei- 
kad anglu nriešlėktuvinė ar-'ią skraidė tik vokiečių or

tilerija Maltos saloj pereitą lai viai.
nedėldienį numušė jau 581 
ną priešo orlaivį. Pereitą Iš Stockholmo atėjo ži- 
subatą buvo numušti 7 oriai- nių,_kad pereitą penktadie- 
v
Maltos Lvi -Ajvę Kasuien iri- ---- t”” '
po kelis kartus j dieną. pini veikima.

singumo organų.

40 METŲ KALĖJIMO 
UŽ PLĖŠIMĄ

MACARTHUR PASVEI- 
KINIO ADMIROLĄ 

NIMITZĄ
Iš Australijos gen. Mac- 

Arthur nusiuntė karštą pa
sveikinimą Amerikos admi
rolui Nimitzui, kuris sudau
žė japonų ^aiwn? t’e« 
way sala. Admirolas Nimitz

Providence, R. I. — Už yra Amerikos laivyno vadas 
dar^Fj^Lii~b^bfl’rdnnia nį' Berlyne buvo' sušaudyti plėšimą gatvėje teismas čia Pacifiko vandenyne. ManoHal'tos tvirtovę klsditn irJ vokiečiai už “priešvalstjt. pasmerkė 3 juodveidžius džiaugsmui nėra ribų. sako 

*’ ’ • —” 40-čiai metų kalėjimo. iMacArtnur.s ■ -- -

i
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Afrikos Karo Frontas

REIKALAUJA AMNESTI
JOS RUSIJOS POLITI
NIAMS KALINIAMS.
Kai Amerikoje valdžia 

uždaro kurį komunistą kalė
jiman, tai jie kelia didžiau
si lermą ir reikalauja jį pa
liuosuoti. Dėl Brovvderio 
paliuosavimo jie net “kon
gresą” buvo sušaukę.

Todėl New Yorko social
demokratų laikraštis. “Nevv 
Leader,’’ kurį cituoja “Nau
jienos,” reikalauja, kad So
vietų Rusijoj irgi butų ap
skelbta politiniems kali
niams amnestija:

“Tegul Prezidentas ir Ame
rikos ambasadorius Rusijoje, 
admirolas Standley. spaudžia 
Rusijos valdžią, kad ji paleis
tu iš kalėjimo Lenkijos darbi
ninkų judėjimo vadus, \Vikto- 
rą Alteri ir Henryką Erlichą; 
kad paleistų keliatą tūkstan
čių Rusijos socialistų, zionistu 
ir liberalų, kurių daugelis sėdi 
kalėjimuose nuo revoliucijos 
laikų, netekę laisvės dėl savo 
politinių Įsitikinimų.“Erlichas ir Alteris yra Lenkijos darbininkų judėjimo vadai. 1939 m. rugsėjo mėnesi, kai Lenkijos valdžia pabėgo. juodu organizavo darbininkų pasipriešinimą nacių karo mašinai... Erlichą ir Alteri suėmė ir uždarė i kalėjimą sovietų kariuomenė... Sovietų valdžia nepasako, juodu yra. ir neduoda juodu jokių informacijų,žiūrint pakartotinų reikalavimų iš darbininkų veikėjų pusės, kurių tarpe yra ir šios šalies darbininkų vadas. William 
Green.”

“Prokuroras reikalavo, kad 
Warszower-\Viener pasakytų 
vardus žmonių, kurie jį pada
rė 'Amerikoje gimusiu pilie
čiu’, bet jisai vis išsisukinėja. 
Pagaliau, valdžia neteko kan
trybės. laukti, ir teisėjas Knox 
Įsakė liepos 1 d. uždaryti ko
munistų partijos finansų sek
retorių Į kalėjimą, nepaisant 
jo nusiskundimo dėl širdies 
ligos.’’

Keista, kad be melo ir ap
gavysčių komunistai negali 
nei žingsnio žengti.

KELEIVIS, SO. BOSTON

MILĖS
šis žemėlapis parodo Afrikos karo frontą, kur jau kelintą sąvaitę siaučia atkaklų* mūšiai. 
Anglai sakosi sunaikinę tenai jau 320 vokieč ų tankų. Vokiečiai su italais stengiasi paim
ti anglų pozicijas apie Bir ir Tobruką (Nr. 1). Ašies ofensyva prasidėjo iš Mekili (Nr. 2). 
Anglų mechanizuoti daliniai iš Tobruko užėj'> priešui iš užpakalio ir atakuoja je užnuga
ri (N’r. 3). Afrikoj dabar siaučia didelės smilčių audros ir karštis siekia 120 laipsnių.

Kas Pasidarė su Hitlerio 
Blitzkriegu?

Kai pereitą rudenį vokie-1 tyvos. O puse 1942 metų jau 
čių ofensyva Rusijoj susto
jo. Hitleris paskelbė, kad 
pertrauka daroma tik žie
mai, kuomet mechanizuotai 
armijai būna nepalankios 
oro sąlygos. Pavasarį vėl 
prasidėsiąs “blickrygas.” Ir 
aliantai manė, kad oro sąly
goms pagerėjus, vokiečiai 
ištikrujų tęs savo žygį Rusi
jos gilumon.

Bet atėjo pavasaris, atėjo Į pei anksti. Galimas esąs 
jau ir vasara, o Hitlerio žai-j daiktas, kad vokiečių gene- 
bas nežaibuoja. Išskyrus lo-!ralinis štabas daro visai 
kalizuotą nacių šuolį Ker-'naujus planus savo purvi- 
čio pusiasaly ir generolo j niems veiksmams. Galimas 
Rommelio bandymą pulti j daiktas, kad Hitleris ruo- 
anglus šiaurės Afrikoj, kolišiasi da iškirsti šlykštų siur-

1 praėjo.
Atsimenant kaip vokie

čių karo mašina ritosi pir
myn ir triuškino viską 1939- 
tais. 1940-tais ir 1941-mais 
metais reikėtų turėt nemaža 
optimizmo kad padaryti iš
vadą, jog vokiečių spėkos 
jau išsieikvojo

Atsargesni žmonės mano, 
kad tokią išvadą daryti da

kas da niekur kitur vokie
čiai nemėgino imtis inicia-

LAIMĖ, KAD JIE NESU- 
PYKSTA...

A Bimba “Laisvėj” aima
nuoja. kad jo panijos na
riams jau nusibodo pinigus 
dėti į kiaurą komunistų 
maišą. Štai, viena “veikėja” 
jam rašo iš savo kolonijos,
kad ji jau nebegalinti iško- Bet “Naujoji Gadvnė” 
lektuoti mėnesinių duoklių. mano, kad tautininku dikta- 
-Ji tačiau pažymi: “Aš visgi turos nusidėjimas lietuvių 

kad tautai nėra menkniekis. Ji 
sako:

irgi į “Tas ‘šis bei tas’ yra ne dau
giau ir ne mažiau, kaip du

“Šiemet jau keturius kar
tus prašiau duoklių. Sako

nesustosiu reikalavus, 
iie turi užsimokėti.”

Kitas “veikėjas” 
skundžiasi:

»
kad pinigų neturi. Bet pats 
savo stuboje gyvena, dar už 
keturius kambarius rendos 
gauna, kasdien dirba, ir žinau 
kad banke pinigų turi...”

Vadinasi, tikras buržujus, 
o Bimbos parapijai duoklių

aPle nenori mokėti.
Bimba nuo savęs priduria:
“Matote, kiek čia tie musų 

veikėjai turi turėti kantrybės, 
kai susiduria su tokiais žmo
nėmis. Gerai, kad jie nesu- 
pyksta...”

kur

Čia yra labai į imtas ir 
remtinas sumanymas. Rusi-
jos bolševikų kalėjimuose ir ^ikėj^. “^lyksto 
koncentracijos stovyklose ~ ~
merdi didžiausiose dvasios
kančiose tūkstančiai

Je, “slekeriams” tikra lai
mė. kad “draugo’’ Bimbos 

Jei- 
Dieve, su- 

diver-cnci py^ galėtų tokius 
busi- iikviduoti.. . j • i T. santus” likviduoti. Jiemspratusių darbininkų. Jie yra j b- k • T 

niekam niekuo nenusideję. £; ; į
Jie atskirti nuo pasaulio ir į _________
laikomi nelaisvėj vien tik 
dėl to, kad jų politiniai įsiti
kinimai yra kitokie, negu 
bolševikų. Amerikos ir An
glijos darbininkų organiza
cijos turėtų daryti didelį 
spaudimą, kad Rusijoj butų 
paskelbta visuotinė amnes
tija politiniems kaliniams.

Spaudos Apžvalga.
Redaguoja Lietuvos Gen. konsulatas Ne» Yorke.

šimtai lietuvių, nužudytų po
litiniais sumetimais. Tai 
perpildyti kalėjimai, sulaužy
tos
tautos
mas, amžinas karo stovis, ka
ro lauko ‘teismai,’ koncentra
cijos stovykla, trėmimai, cen
zūra.

“Tai yra žiauri, besmegenė 
diktatūra, liaudies plėšimas, 
dvarininkų tukinimas. visuo
menės demoralizacija, jauni
mo auklėjimas karjerizmo ir 
savanaudiškumo dvasioj.

“Pagaliau tas ‘šis bei tas’ 
yra ‘didinga’ užsienių politi 
ka, kurios žymiausieji ‘nuo-

buti po šio karo atstatyta iš
tisai, arba gal jos ištikimi 
legijonai turės grįžti namo, 
kad rastų juos po svetimos 
šalies vėliava?—klausia ko
mentatorius.

Suomija, garbinama kaip
Imperializmo amžius yra ribų.” Trečiam punkte jis liberališkiausia pasaulio de- 

pasibaigęs. pažvmi, kad Jungtinės Tau- mokratija, pirmiausia buvo
Demokratinių valstybių tos ^iruPins užlaikyti Rusijos įpulta ir apkarpy-

yra bloko oficialus žmonės ven* tarPlautinS apsaugos jėgą ta- Tada, panašiai kaip ir 
,žy- - i ojĮCialųs zmones ven- Jki nuolatinė sistema ir vi_ Jungtines Valstijos kad pn-

konstitucijos, išniekintos tvarka Mam kXuasibaT SUOtinaS sau^umas bus *stei- Puolamaį tapo RusiJos 
os teisės, sauvalės rėži- t ’k S natūralu tirtam punkte jis jungininke Suomija pama-

gub. lt tas vjsai natūralu, pažymi kad pasauiįo Orga- te save bekariaujančią toje 
nes sąjungininkų tarpe jau su jungtinėm Tau- pačioje pusėje, kurioje ir
dabar galėtų kilti ginčai dėl tQm Jkaip0 pag^indu nusta. Vokietija. Suomijos atstovai 
busimos taikoj paleidžiant co_ nedveiodami uareiskė. kad
iš akių pagrindinį tikslą— 
šio karo laimėjimą.

Gegužės 30 d. Jungtinių 
V alstijų užsienių 
vice ministeris

galutinas teisingos, są- nedvejodami pareiškė, 
žiningos ir patvarios taikos idealogiškai Suomija nėra 
sąlygas,” kaip tik pasibai- net kiek daugiau naciška 
gus karo veiksmams ekono- kaip Amerika komunistinė, 

reikalų ainiai ir socialiniai išlygini- J’ primygtinai tvirtina, kad 
Sumner maj £>us padaryti. Suomija kariauja vien tik

Welles pasakė ypatingai ' ' ..1 . išlaikyti suvereninės valsty
reikšmingą kalbą, kuri tik- k™ ?>mlnetl\. P“"*1*? bės padėtį. 

iti rai padrasina vieno ar kito uiatyti, kad po šio karo bus Pagal Welles formulę. 
,t- agresoriaus užgrobtas ar «“>»!”? Prle Pavanos tarp- Jun^n& Valstijos ir jos sį 

bZrisavinamas tautas tautines organizacijos, gal ;lin5ininka; iiAi«n<ražnoi»pelnai' buvo lenką ultftnatu- be įsavinamas tautos. s?ju„g0Sj £XmKkti Suomii?«eh-
mo gėda. Klaipėdos praradi- Jis įSieiSKe mmq, *aa tjk jau j j ĮUrė5 galimybę ir 7 -•"''J' nopinc 
mas. ‘savitarpės pagalbos’ su- Amerikos atsisakymas daly- jvykdytį savo sprendimus. P hJ

KUNIGIŠKAS BIZNIS.
Bolševikų “Laisvė' rašo, bet užginčyti to negalima, 

o “Vilnis jai “turavoja : nes ištikrujų taip buvo.
“šiuo metu, kai pasiutėliai -----------------

bestijos, naciški vokiečiai šau
do Lietuvos piliečius šimtais, 
mums labai svarbu žinoti, ką 
mano, ką veikia, ko siekia 
Lietuvos kovotojai už musų 
tėvų krašto laisvę. — kovoto
jai, gyveną Sovietų Sąjungoj 
ir dalyvaują aktualėse kovose 
prieš priešą...

“Tas viskas yra šiomis die
nomis iš spaudos išėjusiojknygelėj — ‘Kovotojų Balsas dėl Lietuvos Laisvės*.”

tartis su Rusija, išmainymas vauti po pereito pasaulinio y b, ’metmenų aiškiai ma- c;era?^r?tjPe. valdžia, bet 
Lietuvos nepriklausomybės j karo tarptautiniam bendra- tytjkad mažos tautos nebus 
\ ilniaus miestą ir rusu pasku- daibiatirne turėjęs didelę verčinmos jėga dėtis i viso~ 
tinis ultimatumas, priimtas be reikšmę priartinant dabai* ki*is uniias federaciias ar 
protesto ir šūvio/’ tini karą. Taip pat jis išreis- konfedeiįcijas- jei jos’ pa-

Tai vra žndviai kė mintį, .<ad Jungtinės čjos nematys tam reikalo, ar Panašiai esą ir trys mažos
Tautos taps “ateities pašau- nerodys noro. Baltijos respublikos — Lie-

branduo- §. kalba sukėlė didelio tuva. Latvija ir Estija — yra
. . susidomėjimo tiek įvairiu tarp velnio ir gilios juros. Iš-

i Amerikos vynausybe jau dipĮomatiniuose sluok- didžiai nepriklausomos šio Kuomet 
dabar ėmusis žygių gauti vi- sniuog€ tiek spaudoj. Ta karo pradžioje, jos pirmiau- 
sų Jungtinių Tautų pritari- kalbą komentuodamas bir- »» buvo užpultos rusų, ku- 

Justicijos Departamento. mą Įgyvendinimui želio Įdienos “Nevv York r^e pašalino egzistuojančias. • Tink

ba “tarptautinės apsaugos 
»s,” jeigu galingas kai

mynas grąsintų jai.

KODĖL TOKS SUMI
ŠIMAS?

lio organizacijos 
liu.”

pryzą.
Bet optimistiškiau nusi

teikę stebėtojai sako, kad 
Hitlerio žaibas jau išdegė. 
Žinios iš Libijos aiškiai pa
rodančios. kad anglų oro 
spėkos tenai žymiai dides
nės. Britų aviacijos veiks
mai Vokietijoj ir Franeuzi
joj taipgi esąs aiškus įro
dymas, kad vokiečiai jau 
nebeturi pakankamai spėkų 
apsigynimui. Pagaliau ir ru
sai tvirtina, kad kovose uz 
Charkovą jie turėję daug 
daugiau orlaivių, negu vo
kiečiai.

Paviršium žiūrint išrodo, 
kad orą visur jau kontro
liuoja aliantai. Bet gali bū
ti, kad vokiečių orlaiviams 
stinga gazolino ir aliejaus. 
Arba gali būti, kad vokie
čiams stinga kokios svar
bios medžiagos, kuri būtinai 
įeikalinga lėktuvų statybai. 
Pagaliau gali būti, kad prie
šas koncentruoja savo or
laivius kur nors nežinomoj 
vietoj, iš kur jis raošiasi ne
tikėtam puolimui.

Kaž-kas Amerikoje yra 
pasakęs, kad iš viso yra tik 
du dalykai, kuriuos galima 
tikrai žinoti, tai—mirtis ir 
taksai. Kitkas neaišku. Dau
giausia neaiškus yra kariau
jančių šalių planai, nes jie 
būna tyčia slepiami.

Budingas šiuo atveju pa- 
vyzdis yra britų aviacijos 
puolimai Vokietijos centrų.

1.250 Anglijos or
laivių vieną naktį smogė 
Koelno miestą, “Nevv York

VIENAS IŠ KALĖJIMO,
KITAS KALĖJIMAN.
“Naujienos” rašo:
“Prezidento Rossevelto dek

retas nesenai atidarė duris į 
laisvę komunistų partijos ‘ge
neraliniam sekretoriui’ Brow- 
deritn, kuris buvo nuteistas 
ketverius metus kalėti už val
džios apgaudinėjimą imant visi tą knygelę iš jų pirktų, 
užsienio pasus. Dabar turi eiti ir pirktų ne po vieną, bet po 
Į- kalėjimą kitas komunistų šu- čielą glėbį, ir platintų,

Bolševikai agituoja, kad

Times’’ įdėjo savo bendra-
įsakymas deportuoti komu- pokarinės sistemos, kurioje World-Telegram” bendra- vyriausybes ir įsteigė sovie- darbio Arthuro Krock’o au- 

hutu išspręstos raminiu na- , , • ™-i- n.- oie ToTio nomoi iocfnmn m loritetingą straipsni, kad 
kitą toki žVgį anglai negrei
tai galėsią padaryti, šitą sa
vo nuomonę p. Ksock parė
mė da ir atsakomingų Wash- 
ingtono valdininkų pareiš
kimais, jog su tokiais ištek
liais, kokių Anglija turi, 
reikia daug laiko, kad suor
ganizuoti 1.000 orlaivių 
žygi.

Bet “Nevv York Times” 
su šituo straipsniu buvo da 
nepabaigtas spausdint, kaip 
telegrafas pranešė, kad dau
giau kaip 1,000 Anglijos or
laivių bombarduoja Vokie
tiją jau anti-u kartu.

Taigi matome, kad ir 
draugingos šalies planų ne
galima sužinoti, o ką jau 
kalbėti apie priešo planus!

Galimas daiktas, kad vo
kiškojo militarizmo smogia
masis perkūnas jau išsieik
vojo. Ir mes norėtume, kad 
taip butų. Bet ar taip yra, 
mes šiuom tarpu da nežino
me. Mes atsimenam, kad 
1918 metų gegužės menėsy 
Vokietija buvo aliantus jau 
beveik paklupdžius, bet po 
šešių mėnesių ji pati su
klupo.

Mes neabejojam, kad ji 
bus sumušta ir per šį karą. 
Bet kada ji suklups, to dar 
niekas negali pasakyti.

Amerikos Pilietis.

nistą Harry Bridges’ą sukė-į^utų išspręstos gaminių pa- darįjs Philip Simms tus- Tada naciai išstūmė ru-
lė jo vienminčių tarpe dideli skirstymo ir perkamosios i§sireig.kė. kad nei viena kai- sus ir nedviprasmiškai pa- 
sumišimą. Lietuviškieji pen- galios problemos “parūpi- ba nuQ pirmojo pasaulinio reiškė, kad Baltijos valstv- 
ktakojai irgi muša “trevo- nant mechanizmą, ku- 7 Drezidento Woodrow bės turi laikyti save vokiš- gą.” rio pagalba visa tai ką pa- ^Uikų nebuvo šukė- komis. Kaip karas bepasi-

“Naujienų” bendradarbis, saulis pagamina butų gali- Jugi dipiomatjnjuose sluoks- baigtų, jos jautė esančios 
Vygandas sako, jog Bimbos ima paskirstyti pasaulio gy- n:uose tokios senraciios ši pasmerktos.
“vaiskas” nusigando dėl to, ventojams.” kalba sukėlusi sensaciją dėi Šiandien Welles pareiški-

T patingai įsidėmėtina se- dvieju priežasčių, pirmiau- pradeda matyti die-
lietuviškujų ko-;karna jo mintis: “Jei šis ka- ?ja tai esąs jau kiek detali- nos šviesą prieš akis. 

miaarukų randasi panašioj pa- ras yra tautų išlaisvinimo duotas prezidento Roosevel- Įdomu pastebėti, kad ir 
dėtyj kaip ir Bridges—yra at- karas, jis turi garantuoti su- to planas naujai tarptauti- Sovietų Rusijoje ta kalba 
eiviai, nepiliečiai ir priklauso Aę1 eninę \ i>ų tautų.lygybę santvarkai po šio karo j palankiai įvertinta. Birželio
prie komunistų partijos (kai visam pasaulyje, lygiai taip antra, ji išsklaidė kai kurias 3 d. “The New York Times” 
kurie iš partijos išstoję dėl į kaip ir Amerikoje. Musų Jungtinių Tautų tarpe įsivy- įdėjo savo korespondento

kad—
“Didžiuma

las. Wei\vel Warszower, arba 
Robert William Wiener, ko
munistų partijos finansų sek
retorius.“Warszower-Wiener buvo taip pat nuteistas už apgavystę imant užsienio pasą. Teismas jam davė du metu kalėjimo. bet nuteistasis išsiprašė teisėjo leisti jam pasigydyti nuo širdies ligos. Nuo 1940 m. f vasario 15 d. iki dabar .Ikivo laisvėje.

“Warszower Wiener, imda- Tai tikras kunigiškas biz- 
mas užsienio pasą, padarė pa- nis. Klebonas irgi panašiai 
reiškimą, kad jisai yra Ameri- ?avo parapijonims sako: 
koje gimęs pilietis. Kaip savo. “Gyvuliai, duokit po penki- 
gimimo vietą, jisai padavė At- nę ant mišių šventų, tai jūsų 
lantic City, N. J. Bet valdžia giminėms pekloje bus leng- 
susekė, kad Warszower-Wiener Viau.gimė Rusijoje, o ne Ameriko----------je. Toliau valdžia surado, kad “ŠIS BEI TAS” APIE TAU- Atlantic City knygose kažin; TININKŲ REŽIMĄ, 
kas įrašė falšyvą ‘rekordą’ Vytautas Sirvydas rašo, apie Warszower’o gimimą, kad buvusiam tautininku

nes—
“šitos knygelės platinimus 

reiškia gelbėjimą tiems kovo
tojams, reiškia padėjimą mu
sų broliams, Įsijungusiems 
mirtinon kovon su amžinu lie
tuvių tautos priešu, vokiečiu ’”

svieto akių—bet juk ir Bridges pergalė tuii >u savim atnešti ravusias idėjas. pranešimą iš Maskvos, ku-
paskutiniu laiku oficialiai ‘ne- visų tautų isiaisvinimą. Dis- Simms nurodo, kad se- riame sakoma, kad Welles 
priklausė’ partijoje). Dreba kriminacija tarp žmonių kard \Velles kalbą išeina, kalba buvusi palankiai įver- 
jiems kinkos, kad ir juos gali dėl jų rasės. įsitikinimo ar kad britų, olandų ir kitos tinta ir aiškioje vietoje įdėta 
paprašyti apleisti šią šalį.” spalvos turi būti panaikin- imperijos, egzistavusios iki visuose laikraščiuose. Bet

Taq tipsa Nors nž ninious J™Peria!:zm° amžius yra gj0 karo? yra jau praeities kas kas kaliais Sovietu Są- 
•... " ’ • “ A t?asibaigęs. Tautos teise 1 dalykai, o taip pat kaiku- jungos vadovaujamu sluok-

ik ^aiunta'^kaJ^uos cali laisv-- ^U!? *uti ,p.^pažJnt?’ nems Amerikos sąjunginin- snių klaidingai nesuprastų,
_____ . , 1K pajunta, Kaa JUOS gan panas]ai kaip civilizuotasis kn nlaname užtikrintai ne- knin is tn nranpšimn mntvtijisai ir Sovietų Rusijoj bus leng- 1 sovietų “rojiT pasaulis senai jau yra pripa- bus galima leisti realizuotis, bu/o pakartotinai pabrėš’,

viau! Jtj tarpe tuoj kila sumišimas. Z11)ęs mdivulo teisę 1 asme- Bet kas ypatingai domi- kad Sovietų Rusijos tikslą,
mnę laisvę. Atlanto Čarteno na kai kurias ambasadas ir vra atgauti Lietuvą, Latviją,
principai privalo būti ga- pasiuntinybes čia (Wash- Estiią ir Kareliją, Moldavi-
įantuoti visam pasauliui, vi- jngtone), tai tos siūlomosios ją, Baltarusiją ir Ukrainą,
suose vandenynuose, ir vi- tvarkos pasekmės tokios be- kurios dabar vokiečių oku-

Amerikos Socialistu Par- suose kontinentuose. viltiškoje padėtyje esan- puotos. Sovietu Rusijoje
ir tu šalių val- 

T06

Nusipirkit iš “Laisvės” 
“Vilnies

ar

PROF. MAYNARD KRUE- 
GER—SOCIALISTŲ 
PARTIJOS VADAS.

Socialistų Par- suose kontinentuose.
tijos vadovybėj įvyko per- Taip pat yra labai Įdomus čioms tautoms, kaip Lenki- jau esančios 

l mainų. Partijos konvenci- jo pareiškimai ir apie busi- ja, Suomija, Latvija, Estija džios suoreranizuotos 
jo.i, kuri šiomis dienomis į- mą pokarinę santvarką, ku- ir Lietuva, suminint tiktai šalys esančios strateginei 
vyko Mihvaukee mieste, rią jis apibrėžia šešiais pun- kelias. labai svarbios Sovietų Rusi-
Noiman Thomas iš Vykdo- ktais. Antram punkte jis nu- Lenkija 1939 metais bu- jai ir todėl ii nei nuo vieno 
mojo Komiteto pirmininko rodo. kad nugalėjusios tau- vo užpulta ne tik Vokietijos, colio jų teritorijos nesutik- 
pareigų atsisakė. Kaip pra-tos kartu su Jungtinėmis bet taip pat ir Rusijos. Mas- sianti atsisakyti. Prieš kąFederalinis prokuroras Ma- režimui Lietuvoje amerikie- neša “Naujienos,” Thomaso Valstijomis laike paliaubų kva pasigrobus rytinę Len- tas toks nepaprastas strate- 
viptnn konv*»nr»iin išrinko nociinmine ____ __ _thias F. Corea. dar iki šiol ty- čiai lietuviai vis dėl to galė- rinėja, stengdamasis patirti, tų “Šį bei tą primesti.”kas tuos srimimo rekordus ga-; “šis bei tas,” tai gali būti, Chicagos Universiteto eko 

įėjo sufalsifikuoti, i visai menkniekis. ’nomijoe profesorių.

vieton konvencija išrinko pasirūpins nuginklavimu vi- kiją susovietino tą “rusiška- ginis sausumas bus reikalin- 
D-rą Maynardą Kruegerį, Sų tautų, kaip nurodyta At- ią” pusę, panašiai' kaip Hit- gas, iei Vokietija bus nuga-

lanto Čartervje, kurios “ga- leris sunacino tą “vokiška- 
li grąsinti agresija už savo ją” pusę. Ar Lenkija turės

lėta ir nuginkluota, nepasa
koma.

••Salomėja”, arba kaip huvo nukirsta 
Iv. Jonui jralva. Drama rimams 

akte. paradyta yarsau* anelo raiti
ninko. Vertėtu kiekvienam per
skaityti..................................................... 28c.

į ! f
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Rodo Kaip Jis Šaudė Japonus
Kriaučiai aukojo S200 lie

tuvių parodai paruošti.
Gegužės 27 d. buvo lietu

vių kriaučių susirinkimą?. 
Kaip ir paprastai, buvo iš
klausyti visi pranešimai 
unijos Įstaigų ir priimti už 
gerą. Čh. Kundrotą ir J. 
Franckevičius išrinkti dele
gatais Į CIO New Yorko 
valstijos konvenciją, kuri

rencijos šaukėjai suprato 
svarbą, kad lietuviams, ku
lių šalis yra pavergta po na
cių jungu, reikia dalyvauti 
parodoje. Delegatai F. Mi- 

jį lašauskas, J. Ambrozaitis, 
J. Kairys ir j. Buivydas aiš
kino savo pranešime, kad 
Brooklyno ir New Yorko 
apylinkės lietuviai turi to
kioje parodoje dalyvauti;

bus Syraeuse. N. Y., birželio jie pasiūlė, kadjckate pri-
19 ir 20 <1(1.

Pildomos Taiybtrs pas k li 
tą delegaciia i nepaprastą 
konferenciją, kuri Įvyko ge
gužės 22 d., davė praneši
mą. Ji raportavo, kad kon
ferencija buvo sušaukta

sidėių nors su šimtu dolerių 
orie tos parodos suruošimo.

Niekas nekalbėjo prieš. 
Tuojaus pasipylė Įnešimai 
ir sumanymai, kad tokiam 
reikalui nereikia gailėtis pi
nigu. Vienas net nasiulė,

staigiai, nes Nev. Yorko kad Paaukot’- Pen,kius
‘Nev York tus dolerių. Buvę konferen

cijoje delegatai siūlė šimti
nę. Bet V. Daubara, senas

miestas rengia 
A t VVar” parodą ir kviečia 
visas pavergtas tautas daly
vauti toje parodoje. Konfe-

Sužeistas kareivis E. N. 
kaip jis šaudė japonus.

Greves rodo savo kriukiu Los Angeles ligoninės lankytojams

Iš Redakcijos Archivo

musų skyriaus veteranas, 
kurio du sūnus Amerikosi 
armijoj tarnauja, suriko: 
“Vyrai, kaip kada mes sve
timtaučių reikalams išmeta
me šimtą ir kitą dolerių au-

J. Šidlauskui.—Kad karš- kų, o patys sau gailime. Aš 
tas vanduo užmuša ligų mi- siulau du šimtu dolerių, tai

Plėšriausis iš visų žvėrių.
Tūlas laikas atgal “Kelei

vy” buvo rašyta, kaip prasi
dėjo karas. Ir ištiki o, taip 
išrodo, kad pasaulis negali 
apsieiti be karo, nes kiek
vienas gyvūnas nori ėsti i. 
rija kitus gyvus daiktus. Ar 
vilkas drasko avį, ar avis 
ėda žolę. vis naikinama gy
vybė, nes ir žo’ė yra gyvas 
daiktas.

Žmogus gyvų daiktų ne
ėda, tačiau jis yra pats plėš- 
įiausis kraujageiys iš visų 
draskančiųjų žvėrių. Kuo
met keturkojai (basko ir 
ėda tik kitos veislės gyvū
nus, tai žmogus naikina ir 
pats savo giminę. Jokie žvė
rys nėra tiek gyvybės pasau
ly išnaikinę, kiek žmogus. 
Jis skerdžia ir keturkojus, ir

kus. Dėl velnio agitacijos 
Dievas ištrėmė iš Rojaus 
Adomą ir Jievą. Tarp Ado
mo ir Jievos sūnų tuoj kilo 
karas. Kainas užmušė savo 
broli Abelį. Rodos, viena 
auka, tai nedaug. Bet neuž
mirškime, kad tuomet visa
me pasauly buvo tik 4 žmo
nės. Taigi Kainas sunaikino 
ketvirtadali visos žmonijos. 
Tai yra daug daugiau, negu 
buvo užmušta per pereitąjį 

Karą.
Kaz. Karčiauskas.

Ra- aulini

Skaitytojų Baisai.
Pataria traukti juos 

teisman.
Drg. J. Vizgirda iš Kear- 

ney, N. J., rašo:
“Pas mumis komunistai

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI Keno Čia Propaganda?

Lietuviški penktakojai “Londone sėdi poniškos 
luobus, tai tiesa, bet vanduo nebus nei perdaug, nei per- Amerikoje dabar apsimetė Lenkijos sudaryta ‘valdžia,’ 
turi but verdantis. Veidan- mažai!” V. Daubaro pasiu- dideliais “patriotais” ir vi- kuri i Angliją* pabėgo iš 

Francuzijos. Lenkijos ‘val
džia’ ir armija minta iš Ang
lijos iždinės.”
Gniūžtė purvų Į Anglijos 

veidą.

čiu vandeniu yra steriiizuo- lymas praėjo didele didžiu- sus kitus, kas tik ne jų vie 
jami visokie medicinos i ran- ma balsų. Vadinas, musų ros, vadina Hitlerio propa- 

lietuvių siuvėju lokalas gandos agentais.
dviem šimtais dolerių pare- Bet prašome perskaityti 

žmogų, tai tenka vaitoti ata- mė rengiama lietuvių eiseną keliatą žemiau paduotų pos- 
tinkamus vaistus jiems nai- New Yorko karo parodoj. mų ir gerai pagalvoti, keno 

Kriaučių delegato rinki- čia bus propaganda.
iriai rodos, nyks birželio 26, ži |a sak^ti ka<J Vokie-
Amalgameitų unijos svetai- ,ija už u Amerika.
nėie, 11-27 Anon oi. Kriau- .... ,Roosevelto valdžia ka-

kiai ir indai. Bet kuomet Ii 
gos mikrobai apsargina

, .. , . ... . žudo savo brolius. Seniau jis labai diumsčia žmonių ra
itančio A okieujos militanz- medžiojo ir gaudė laukinius mybę ir santaiką. Jei tik kas 

žvėris, o dabar pririaugino jiems nepritaria, tą jie vadi- 
naminių ir įsitaisė skerdyk- na “pronaciu.” Ištikimiau- 
las. kur jie kasdiena skei- sius Amerikos piliečius va- 
džiami tūkstančiais. Plauna dina “Hitlerio agentais.” Ar 
jiems gerkles, lupa kailius, o neveitėtu pranešti Ameri- 
mėsą kepa, čirškina, spirgi- Ros valdžiai, kad uždarytu

Da! pereitu metu gegužės verda ir valgo be jokio jiems bumas? Mes neno-
‘•lab’vT”.Siha pasbfaHejuue. Kas duba ,jm. kad jie šmeižtu mus ir 

menesy Laisve skelbe, Chicagos skerdyklose, tas J ’
kad Anglijos premjeras , k , • j d •

m o.
Keno naudai šitokia pro

paganda prieš tą Anglijos 
atstovą buvo varoma?

Churchillas ir Roosevel
tas—“plėšikai.’’

Churehill ir Amerikos pre- Kraujas liejasj ir ,ieja?i. 
zidentas Rooseveltas, kurie- - -

kinti, nes verdančio van
dens negalima i žmogų pri
pilti. O vien tik karštas van
duo, koki žmogaus kūnas 
gali pakęsti, mikrobų neuž- čiai, visi dalyvaukite šiuose 
muša. Todėl klaida yra ma
nyti, kad atsigėrus karšto 
vandens galima išgydyti vi
sas ligas.

Petronėlei Kunickiensi.—
šermukšnis angliškai vadi
nasi mountain ash. Knygos,

Apie Angliją, kuri 1940 du nusistatė sunaikinti hit-
metais prieš Romos-Berlyno trizmą, esą “plėšikai.”
aši kovojo viena pati ir sten- Kuomet Rooseveltas su
gėsi gauti pagalbos iš Indi- Churchillu tarėsi apie Ame-

. . ...... ............... — jos, — apie tą Angliją “Lai- rikos ir Anglijos jėgų sude-
lokalo delegato ir pildomo- r?škai remia ‘-Anglijos kara- svė” kalbėjo su pikčiausia ^nimą, tai “Laisvė” prana
šios tai v bos nariu rinki- orlaiviais ir ginklais, pagieža. štai jos žodžiai: savo. kad is to nieko neisei-

bet tarp Anglijos imperijos ., . , šią, nes ‘Tarp Plėšikų Ne-
ii Vokietijos imperijos nėra - gah Vienybės.”- i- t/nams blogai, tai jie atsime- _ . , , , .jokio skirtumo. Ir žioplos, m u; Taip buvo pasakyta Lai

muose. Vyt. Katilius.

Jeigu nebūtų keturkojų 
gyvulių, tai galimas daik
tas, kad tose skerdyklose 
butų piaunami dvikojai...

Per pirmutinį Pasaulio 
Karą buvo išžudyta apie 
12,000,000 žmonių. Sužeis
tų buvo da daugiau. Rodos, 
baisus daiktas. Bet ar buvo

nm.
musų laikraščius. Jeigu 
jiems Amerikos santvarka 
nepatinka, jeigu jie taip my
li bolševizmą, tai tegul va
žiuoja Į savo “matuška Ru- • *siją.

SMAGUS IŠVAŽIA-
užpulsianti Ameriką.-_____

, rniiaue!P1*.1",'?1’. l,ivwtiw. Kas taip rašė ir kada? Ogi
kurios tamsta klausi, niekur Draugijų ir Kliubu bendras ; “Laisvė” 1940 metu rugpiu- 
nėra. Jei tokia butų, tai kiek- Komitetas. Amerikai karą ~0 29 4 laidoj.
vienas galėtų sau laimę nu- laimėti prieš agresorius, su- get klausykit toliau: 
sipirkti. rengė gražų Dikniką Raudo-

J. Walailiui.—Apie skru- nojo Kryžiaus naudai Įvyks
zdes telpa atskiras paaiški- įdėlioję, Birze.10 14 d.,

Andriaus Mikeiaicio Darže.mmas šiame “Keleivio” nu
mery. Tenai nurodytas pats 
lengviausis būdas joms nai
kinti.

via pasakos, buk Vokietija na ,■demokratiją', ‘tautų iai- 
r - svę ir daug visko žada savo

lmlzxniizvmc ’T’oiiv Lirun luilcxxliVivmjvna?. xtxj|j
1914-18 metų karo. Bet ka
da po karo Indija pareikala
vo laisvės, tai Anglijos karo 
laivai sudegino ištisus mies
tus, apskričius Indijoj. Metė 
bombas ant civilių žmonių.” 

Tai matot, kokia yra biau-

Rooseveltas “šuntakiais 
eina prie karo.”

“Jungtinių Valstijų val
su

Balsas iš Škotijos.
Drg. W. Russellis iš Gai

dei banko, Škotijos, rašo:
Pranešu, kad “Keleivį” 

geriau pasaulio pradžioje? a? gaunu, nors ir neregulia- 
šventraštis sako, kad kaip ljak J?s man labai patinka, 

sves 1941 metų gegužės 19 tik Dievas sukurė pasaulį. gaila, kad siuom tarpu 
dienos laidoje. tuoj ir prasidėjo karas. Ku-a* negaliu jokiu budu nu-

nigai sako, kad čia buvo vėl- £bjsn tamstoms prenumera- 
nias kaltas. Bet šventraštis t°s- Bandžiau visaip, bet vis 
sako, kad velnio da nebuvo, negalima. Išrodo, kad užsie- 

Kai musų prezidentas kada aniuolai apskelbė savo pjn pinigų visai negalima 
Rooseveltas pradėjo dau- sutvertojui karą. Tik tada išsiysti. Bet kaip tik gausiu 
giau rūpintis apie krašto ap- Dievas pavertė maištininkus progos, 5uoč e atsilyginsiu, 
saugą ir ruoštis kovai su de- velniais. Ir nuo to laiko vėl- Prašom laikraštį mums siun- 
mokratijos priešais, tai “Lai- nias veda karą prieš Dievą, tinėti ir toliau, prašom mus 
svė” nuolatos šaukė, kad jis Tik keista, kad keršydamas nepamiršti. “Keleivis’ atei- 
“apgaudinėjąs” Amerikos velniui, Dievas baudžia ne na ,oas mus kas mėnesį, po

Rooseveltas esąs “apgavi
kas” ir “streiklaužys.”

Eddington, Pa. džia susitarė su Kanados ri ta demokratija, kuri ko-
Philadelphijos lietuviai valdžia... Jeigu Hitleris voja prieš Hitlerį! Nors tas

pirmiau Rau- bandytų pulti Kanadą, su- Indijos “miestų deginimą^ lia^-^esTrinkimuose žade- patį kaltininką, bet niekuo kelis egzempliorius iš karto.
, ,..................... i • S- mus£b Angliją, tai musų sa- .1 avilių žmonių bombai- . . q ^al)ar ejna nekaltus žmones savo vai- Mes laukiam jo neispasaky-sekmadieni visi važiuokim į jjg be jokių ceremonijų beg- dąvimas”\ya ne'a us zmone* _ savo vaE . W. Russch’

, - • *, X-. r Andriaus Mikeiaicio parką. Kanadai pagalbon. vistiek mūsiškiai penktako- f-n-iijo. imperialistams į __________
rS^kasNavakejeiS jfe ^daugiausia paremti “Tačiau visas šitas biznis jai . drabstė juo Anglijai Į LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI.

Williamui Russelliui. —
“Keleivis” vra siunčiamas

pasidarbavo 
dono jo Kryžiaus naudai.

1 vistiek "mūsiškiai pėnktakm Anglijos “imperialistams" j
. ... ........................ ....... . _____  _____________ ąs jai drabstė juo Anglijai Į !alk« ’r. t™*13 Ameriką i

.. jeigu Jis Amerikos Raudonaji Kry-.yra vienpusiškas... Kanada veidą. Ir “Laisv"' ' 'A n otouvac .
,<1raUSrP?Sle’ žiu- Galima nuvažiuoti eat- paskelbė karą Vokietijai be gerėjimu tvirtina

vSir-moi tori ūkanais- Xao City Line mUSų šalies sutikimo bei lei- ios darbininkai
Adomai tarp Ameiiko. n visus nuveš i pikniką specia- dimo. Ji vra Aneliios talki- Anglijai kariauti

jeigu jis Amerikos Raudonąjį Kry- yra vienpusiškas... Kanada veidą. Ir “Laisvė” su pasi-
nuvažiuoti p-at- nooVolki Voro VnVi'ofUoi* trprpiimii tvirtina ’"''4 T*,z4: (‘ieno- Laisvė’

. ........ . dimo. Ji vra Anglijos talki- .AnglijaiAnglijos tiukdo pa.tą. lės Džitnes tik už 15c. Kiek- ninkė. kietiją. - . .
J. Jakimavičiui. — Ačiū čia visus, bendras draugijų “§is Roosevelto žygis Keno čia propagamTO?

už iškarpas ir kitą medžiagą ir kliubų Komitetas. reiškia nieką kitą, kaip tik
šios šalies

kad Indi- laidoje
npnadė«5 stambiu antgalviu susuko:

vr/ “Rooseveltas Laužo Taikos

savo krašto imperialistus, 
plėšikus...” Kaip dabar gavėnios

Taigi, kas tik prieš Hitle- tai prisiunčiu staršam

Anytas Užėmė Madaaaskara

CaUca&ote
Vaizdelis parodo ginkluotą anglą Madagaskaro salos sar
gyboje. Madagaskaras yra Francuzijos sala ir labai svar
bus strateginis punktas šiame kare, todėl anglai pasisku
bino ją užimti, kad dabartinė Francuzijos valdžia neužlei
stų jos japonams. Franeuzų garnizonui buvo Įsakyta prie
šintis. l>et po trijų dienu kovos anglai salą okupavo.

brukimą šios šalies j karą 
per užpakalines duris. Mes
jau padaromi kariniais tal
kininkais kariaujančios An
glijos talkininkės... Žmonių 
nebuvo atsiklausta

Šitoks velnias turi neš
dintis laukan.”

Šitokiu antgalviu “Lais
vės” 1940 metų 205-tame 
numery tilpo editorialas

Prižadus!”
Tų pačių metų gegužės 9 

d. laidoje “Laisvė” rėkia ši
tokiais antgalviaiš: “Prezi
dentas Įsakė Kariuomenei 
Laužyti Orlaiviu Darbinin
ku Streikus.” “Prezidentas

rj, kas tik už tautų laisvę ir 
demokratiją — visi “impe
rialistai,” “plėšikai” ir “vel
niai.”

Prašome pagalvoti ir pa
sakyti. keno čia propagan
da? Vožė-Drožė.

cesas, 
vyčių

generolui du rubliu, kad turėtų 
už ką nusipirkti kortelę ir at
likti velykinę, ba jeigu neatliks 
velykinės spavėdnies. tai ji ga
li išbraukti iš ščeslvvos Smer- 
ties Susaidės.' Juozas Servą, 

Saginaw. Mich.

Reik3lauja Perimti Fabri-
vadinasi, pačios redakcijos kus- Kad Slopinti Streikus. 

Ir taip kasdien karo pa- išmintis. Ji sako: Tik Įsivaizduokit, koks
vojus didėja. Veikiausia ši- “Jau senai Amerikoje tai nusidėjimas! Bridges ir 
taip aplinkiniais keliais mu- baladojasi Anglijos ekono- kiti komunistai oiganizavo 
sų kraštas ir bus įtrauktas i mistas Sir Ge1 rge Paish. Tai orlaivių fabrikuose streikus, 
europinę skerdvnę. Mat, tie- tas pats sutvėrimas, kuris kad Anglija negalėtų gauti 
šiai ir atvirai eiti karan vai- 1911 metais sudarė suokalbi lėktuvų, o prezidentas liepė

su prezidentu Wilsonu ir į- tucs stieikus sulaužyti! Už 
traukė Jungtines Valstijas tai “Laisvė” ir dabar Bridge- 
i imperialistinį karą. Ši3 są gina, kam Justicijos De- 
Paish ir dabar darbuojasi parlamentas nori jį depor- 
tuo pačiu tikslu.”

Dabar jis, žinoma, darba 
vosi prieš Hitlerį, todė

džiai neparanku: ji bijo 
žmonių. Žmonės priešingi 
šiam karui. Tą puikiai su
pranta valdžia ir todėl (Roo
seveltas) šuntakiais eina 
prie karo.”

Ar įspėsit, keno šitie žo- e . 
džiai? Goebbelso ar paties “Laisvės” redakcija 
Hitlerio?

Ne. tai ištrauka iš tos pa
čios “Laisvės” editorialo.
Tai mūsiškių penktakojų 
balsas—tu penktakojų. ku
rie šiandien turi užsidėję 
patriotizmo kaukes.

Eikim toliau:

tuoti.
Komunistai visi vienodi.

Nereikia t-ačiau manyti, 
kad tik “Laisvė” tokia. 1941 
metų biiželio 7 d. “Vilnis” 
giriasi, kad komunistai visi

veda
mame savo st aipsny ir su
šuko: “Šitoks velnias turi 
nešdintis laukan!”

Bimbos organas baisiai tokie, štai jos žodžiai: 
neivavosi. kad niekas to “Anglijos komunistai ko- 
“velnio” iš Amerikos nevi- voja prieš Anglijos imperia- 
j'o. Girdi: , lizmą. prieš Churchillą. ir

“Jo rankos palaidos, jam vi taiką, 
burna neuždaryta. Jis nie- “Francijos komunistai 
tau.ia su Rooseveltu. Jam kovoja prieš savo krašto im-Apie lenkų valdžią.

i Dabar komunistai jau pri- ruošiamos piakalbos... Tai perialistus, prieš vyriausy- 
pažįsta lenkų valdžią ir gi- visa išvertė aikštėn senato- bę, ir už taiką, 
ria ją, nes, Anglijai pata- rius Wheeleris... Tai skan- “Amerikos komunistai
riant, lenkai sutiko padėti dalas ir tragedija!” kovoja prieš savo krašto im-
rusams. Bet štai kaip apie Skandalas ir tragedija, perialistus, prieš karo ruo-[
tuos pačius lenkus “Lais- kad Anglijos atstovas atvy- ėėjus (suprask: prieš Roo-į

1--------------------kalbėjo ko Amerikon pasitarti apie seveltą), už taiką.
bendrą apsigynimą nuo šėl-, “Matome, kiekvieno kra-

Muzika

Amerikos kareiviai išlipa 
nešasi ir gitara su savim.

ia laivo Australijoj. Vienasvės” komunaciai 
pirm to:

iu
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VIDAUS FRONTAS
(War 1‘rodurtion Boaard, XII.)

Mes kariaujame trijuose'000 per mažiau dvejus me
kentuose: kovų fronte, fab- tus, pasakykit formanui, kad 
rikų fronte ir žemės ukio norit paimti toki kursą. Pa
fronte. Sumušti Ašį, mums gal šią sistemą darbininkai 
įeikalinga armija iš mažiau- mokosi dirbdami — mokosi 
šia 8,000,000 vyrų. Kita ar- atlikti darbą, kuris reika- 
mija iš 20,000.000 turi ga- lauja išlavintų gabumų. Taip 
minti ginklus musų kariau- darydami, jie vis daugiau 
jantiems vyrams. Mums rei- prisideda prie kovos už lai-, 
kalinga dar ir trečia armija svę.
iš 12.000.000 ūkininkų, kad Kadangi vis daugiau vyrų 
augintų maistą kareiviams reikalinga karo pastangoms,: 
ir darbininkams. Kiekviena mums reikės kreiptis prie i 
iš šių armijų reikalinga ka- ‘‘moteries jėgų’’ (woman- 
įui laimėti, ir nei viena ne- po\ver). Vienas ir pusė mi-: 
gali egzistuoti be kitos. lijono motetų jau dabar dir- 

Kur gausime šiuos darbi- ba prie karo darbų. O per 
ninkus ir kareivius, kurie kitus dvejus metus tikimasi 
mums taip reikalingi? Paul kad jų bus 4 milijonai dau- 
V. McNutt, pirmininkas nau- giau. Moterys parodė, kad 
josios Karinės Žmogaus Jė- jos gali atlikti industrijos 
gų Komisijos, pareiškė, kad darbus taip gerai kaip ir vy- 
7—8 milijonai jų bus pairn- įai—kai kuriuos dar geriau.
ti iš civilinių industrijų, ku- --------
rios bus sustabdytos ligi ka- Daug nesusipratimų kila 
io pabaigos: 400.000 ligi dėl ateivių ir kokią rolę jie 
600,000 su mechaniškais ga- galės vaidinti karo pastan- 
bumais bus paimti iš ūkių. gose. Ateiviai gali būti sam- 
30,000,000 iš namų — ište- domi prie k>et kokių karo 
kėjusių moterų be mažučių darbų, išskyrus slaptų dar- 
vaikų, is mergaičių ir ber- bu Armijoje arba Laivyne, 
niūkų, kurie per jauni stoti Net ir tie darbai jiems gali- 
armijon, ir iš senesnių vyrų. mi. jeigu gauna sutikimą 

Jeigu jus priklausote prie Armijos ir Laivyno. Beveik 
vienos iš šių klasifikacijų ir visada sutikimas duodamas, 
norite padėti laimėti šį karą. kada prašoma. Sveturgimiai

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.
(Tąsa.) —ir su panieka palydėjo nueinančius ligi

I —Tegul bus pagarbintas, dėjo dabartinį karą prieš 
Mąike! Kiniją.

Labas, tėve. Kas gir- “Bet gazietos rašo, Mai- kmpi0Vment Service, ir te- tos mažumos grupės rand 
dėt tavo parapijoj? ke. kad dabar jis meldžiasi • f- d . .

—Parapijoj, vaike, viskas ir prašo, kad Dievas sugrą
žo senovės, ale gazietos tai žintų ant žemės pakajų ir 
parašo daug gerų navynų. duotų 

—Taip, tėve, japonai ga- sv§
vo į kailį. Tai gera žinia.

—Bet geriausia žinia.
Maike, tai apie šventąjį tė
vą. Zakristijonas man skai
tė. kad popiežius užsistojo 
už visas tautas. Tai matai, o

nueikite į arčiausią U. S. piliečiai, juodveidžiai ir ki- 
Employment Service, ir te
nai galėsite sužinoti ar jums duris atidalytas kur pirmiau į 
yra tinkamas darbas. Neat- negalima buvo prieiti. Pre- 
sisakykite nuo dabartinio zidento “Fair Employmenet 
darbo ligi gausite pašauki- Practice’’ Komitetas dirba 

, . mą stoti į naują vietą. Turi- dieną ir naktį, kad sunaikin- 
u... . , ai. į1' Pa'melk.e le būti įsitikinę, kad turite ti nusistatymą prieš samdy- 
Kitleų, kuris tą laisvę nai- gabumų tiems darbams, nes mą žmonių dėl jų tautybės.

negalima karo metu eikvoti tikybos, spalvos arba auklė- 
jėgų niekais. Karo metu vis- jimo. Šie buvusieji nesusi

pratimai neturėtų sulaikyt-' 
Jeigu neturite užtektinai jūsų nuo darbo karo pra-

visoms tautoms lai

—Bet

kiną? 
—To 
—Ar

aš nežinau, vaike.
jis pasmerkė Mus- ^“naudoUma.

solini, kuomet tas smeige
jus, bedieviai, bliuznijat, P.u?aia pai blokštai jggiiavinimo. jus galite pasi- monėj.
kad šventam tėvui teisvbė rrancuzijai. mokinti mokyklose, kurios ----------_ Vo'zinau ir tn VliJlUP ,

x. ...------ mokina įvairių amatu, rei- Visa ptooiemasupratai -Ne; ,teve-. P?Plezlu? ne’ kalingu ' karo‘ ' •*’•• • • P ' '
pasmerkė nei vieno uzpuo- y

nerupi.
—-Bet ar tėvas 

popiežiaus žodžiu??

moDinza- •
industrijoje, ei jos musų vyrų darbo jėgų 

2,400 amatų mokyklų via pamoka demokratijos.
—Kaip gi nesuprasi, kad liko‘ . . , . ir 10,000 dirbtuvių mokyklų Mes žinome kad laisvieji!

juodu ant balto parašyta. „ lai kociei jis meldžia, i paro jn(įustrijoj. Jeigu da- vyrai ir motervs Suv. Valsti-

kurie jau išmokino 3,750.svė. Tai reiškia. Maike. kad 
musų Lietuvai šventas tėvas 
pripažįsta laisvę.

—Bet tą patį skelbia ir 
Hitleris, tėve. Kai jis užėmė 
Lietuvą, tai paskelbė, kad 
paliuosavo ią nuo bolševiz
mo. davė lai-ve.

-O erai tas ir teisvbė.

gams.
—Veidiminut. Maike. Ai

tu čia nemeluoji? Juk gazie
tos rašo, kad pinigų dabar

Ateitis Priklauso 
Orlaiviui.

Spauda pradėjo vis dau-

Europoje ir Japonijoj 
jeigu jie yra išmokinti ir iš
lavinti kaip tuos darbus at
likti. Bet tas turi būti greitai 
ivvkdvta.

negalima siųsti. ... . , ,,
—Bet karas pasibaigs, Spauda pradėjo vis dau- Mes priėmėm kainų kont-

tėve. ir kunigai vėl galės £*au daugiau rašyti apie rolę, nes žinome, kad tai yra 
vežti Romon auksą maišais. kad tie tūkstančiai oriai- apsauga nuo kainų kilimo. (

Maike9 Tuk T*'tu* žinai kad to popiežius ir meldžia- vm kurie dabar statomi ka- Kainų Admmsti acijos Ofi-j 
, , 11 tu zinai: Racl ei „7 vi'«as tauta* kad vi*o* io tikslams, karui pasibai- ?as praneša, kad moterų.,
bikiai buvo musų krajų aukotų. gus nel)US suversti į laužą ir mergaičių ir vaikų drabužiubulšiai 
užėmė.

—Bet bolševikai užimda
mi Lietuva irgi -kelbėsi at
nešę iai laisve. Jie išlaisvinę 
iš smetonininkų ir dvarinin
kų jungo. Japonai užpulda
mi Kinija skelbė pasauliui,

_ Taj kaip tu Maike. no- palikti rūdijimui. Tie lėktų- kainos liks tokios pat. kaip
ii toki švento tėvo nuobaž- 'ai busią panaudoti trans- praeitą rudenį, 
puma'pavadinti? ponui. Jie užimsią laivu ir

—Aš tai vadinu lapės po- traukimų vietą. Orlaivis per Maistas laimes sj karą. 
jitįka. sį karą pasirodė neapkai- Karo Produkcijos Taiyba

_ q kas yra lapės politi- nuojama susisiekimo prie- įsakė konservų įmonėms,
*"*, '.‘**‘,'7 i Maike~ rr.onė. Karo laivai gal visai kad atidėtų visus 1942 metu
ve O Mu“ -‘Lapes politika yra leng- išeiną iš mados nes )ie la- lašišų (salmon, sardinkų/rę. o Musolinis užpulda A., . ,. ...
mas Ftioniją teisinosi, kad vatiknj apgauduiejimas 
iš didelės meilės etiopams
jis noris ju kraštą apšviesti 
ii sukulturinti.

—Tai iau sena pasaka,
Maike. Gazietose jau senai 
buvP apie tai rašyta.

bai brangiai kainuoja, o silkių ir makrelių (macke-
_ O kur tu tokiu mandrv- viena submarinos torpeda rei) konservus musų karo!

biu išmokai? * arba viena bomba iš orlaivio jėgoms ir musų talkinin-
mokvkloj, &ali nuskandinti kad ir di- kams. Gal jiems bus reika- 

’ ' 1 prie
—Gyvenimo 

tėve.
—Tai ne dyvai, ---- .

toks kvtras. Ale aš irgi ne ti aerodromai orlaiviams ti, kad nepntruktų.

džiausi laiva. Po karo linga tiktai 50 nuoš. šių kon-
kad tu kiekvieno miesto turėsią bu- šeivų, bet nenorima rizikuo- 
irgi ne

durna*5, Maike. Tokiu be- nutūpti. Automobiliai tar-   i
— taip. leve- la Pa'aka tėvišku prašmatnvbiu aš naus tik trumpam susisieki- Karvės irgi randa sau vie-•

yra labai sena. Visi užpuoli- nerny]įu klausytis. Taigi tu mui, o tarp miestų veiks <os karo pastangose. WPBi
gah sau eit i savo škulę o aš lėktuvai. Kaitų jie bus i. Fuieau oi Industrial C.onkai ją vartoja savo užpuoli 

mams pateisinti. Negeriems 
tikslams ją vartoja ir po
piežių*5.

—Maike, taip nekalbėk. 
Šventas tėvas vaisko neturi 
ir užpuolimų niekam neda
ro, taigi jam nėra reikalo 
nei teisintis.

—Bet jis teisina kitus už
puolikus. Ar tėvas jau už
miršai.

eisiu
ties.

išsigerti ant tos zlas- svarbi krašto apsauga 
bet kokio užpuolimo.

KOELNAS SUARDYTAS 
ANT VISADOS.

Už sąvaitės po anglų 
bombardavimo Koelno mie-

1ŠTRAUKĖ 16*000 BUŠE
LIŲ SILKIŲ.

Boothbay Harbor. Me.—
Pereitą sąvaitę Kennetb 
Wallace išsiirė iš šio uosto mieoo

zis?džiuko'‘Ko": ,ir ?,rtebėi°dėmi'-

.....— kaip jis laimino Že- griuvėsiai dar teberūksta. tuoj pa4šaukė savo
j,~cvski. i-’omet tas užpuolė Miestas sunaikintas ant vi- kaimvna su tinklais ir i ke- Lietuvą ir išpiešė jaia Vii- Koėiną bombarda- ^X“iKnX

vo vieną naktį l,2o0 Anglį-

nuo sei valion surado, kad piene 
i arda. i kazejino. iš kurio 
"aiima gaminti drabužius, 
baldu*. dažus, plastiką ir Į 
daugeli kitų dalykų. Ameri-į 
kiečiai gal dėvės drabužius Į 
pagamintus iš kazejimo ir; 

po kazejino antklo-;

nių?
Maike. čia tavo jos orlaivių.—Jes, 

teisybė.
—vien tiktai čia, tėve. 

Popiežius visur ir visuomet 
užpuoli teirina. 
mino Mvssolinio 
kuomet iie vy ko

16,000 bušelių silkių, kurias 
pardavė už $15,000._______

I edo kainos yra nupigin
tos. Pardavėjai galės par-i 
duoti ledą pagal 1941 metų 
kainų, vieton šių metų kovo 
mėnesio kainą.

SIŲS RUSAMS MUILO.
Iš Washingtono praneša- 

Jis lai- ma. kad prie siunčiamų Ru- 
fašistus, sijon karo reikmenų bus de- 

Etiopijos damas ir muilas. Sovietuose
kataliku žudvti, n jis laimi- visuomet buvo sunku gauti 
no japonus kuomet tie pra- muilo.

MEMBER

01 R P0LIC1
l*The |>nrp«i«e oi the A*,od«ti«n shall 
be to help presene the Me»l« and 
trailltion» of onr rmintry- United 
States of Aaierira. t« re«err its 
and in«pire other* t<> re«peet and ohey 
theai. and in all wav<i to aid in makinsr 
this countrj srreater and hetter”

Nubudus kur no:s į kampą, slaptai, kai 
niekas nematydavo, graudžiai išverkdavo 
mergautines ašaras, tarytum jos galėtų už
gesinti tą ugnį, kuri krutinėję kaitriai liep
snojo. Bet tos ašaros dar labiau kurstė šir
dį. Ir išgirdusi piršlių varpelį prie vartų, 
butų bėgusi nors į ežerą ir pasiskandinusi. 
Bet nepabėgsi, nepasiskandinsi, reikia 
vartus atkelti, svečius priimti, nors ir ne
laukiamus, nors ir nemylimus.

Visa viltis išsigelbėti—kraičiai dar ne
baigti daryti. Ir nerimaudama užbėgdavo 
pažiūrėti, ar dar daug liko mergautinių 
dienelių.

Vincas Dovinė piešė paskutinę gėlę 
skrynioje.

—Ar graži?—naklausė. atsitraukda
mas nuo skrynios ir žiūrėdamas į sum;? 
šią Eleną.

—Graži, — atsakė Elena, kaž kur į šalį 
žiūrėdama.

—Jeigu už manęs eitum.—mėgino pa
juokauti Dovinė, o žodžiai <|rebėjo, nes iš 
širdies veržėsi,—tai aš tau dar gražesnę 
padaryčiau...

Nukaito mergina ir nieko neatsakė. Tik
tai uažiurėio pilnomis ašarų akimis, apsi
suko ir nubėgo. Bėgdama atsigryžo, šyp
telėjo su viltimi:

—Nedaryk taip greitai, gal ir eisiu...
Abudu žinoio, kad tai tuščia viltis, bet 

vis dėlto—viltis, nors ir tuščia. Neleis jos 
tėvas už Dovinės benamio, o ii neištrūks 
prieš tėvo valią, noi's ir kažin kaip to no
rėtų. Ir krito darbas iš Dovinės rankų. Iš
tisas dienas gaišo, nieko nedirbdamas. 
Vienas rūpestis buvo—ilgiau nutraukti.

Pastebėjo ūkininkas meistro gaišatį ir 
suprasti negalėjo, kas čia atsitiko, nors ir 
nujautė, kad ne prieš gerą.

—Kas yra. meistrai, kad darbas iš vie
tos nejuda? — klausdavo užėjęs ir maty
damas, kad nieko naujo nėra padalyta.

—Mislinu, gaspadoriau, — atsakydavo 
Užkluptas Dovinė, jeigu n^gĮĮgigriebdavo 
pasakyti, kad jam to ar kito dalyko trūksta.

—Tai ką gi mislini?—stebėdavosi ūki
ninkas.

—Oi, daug mislinu. gaspadoriau. net 
galva negali apimti!—atsakydavo Dovinė 
ir. kad neįkyrėtų, imdavosi darbo. — Ma
nai. kraičius taip lengva padaryti? Čia 
reikia galvą palaužyti!

Ūkininkas pečiais patraukdavo:
—Yra ko čia laužyti! Padarei ir baigta!
O Dovinė atsiliepdavo, nežiūrėdamas:
—Taigi, kad dar nebaigta!
Neturi ką daugiau sakyti ūkininkas, tai 

—pastovi, pažiūri, kartais pačiupinėja pa
darytą daiktą, pakilnoja kėdę ar ką kitą— 
nieko negali sakyti, darbas atsakantis, ir, 
pasidairęs, nueina. Ukvje darbas darbą 
vejasi, kur čia Herai gaiši? Meistras kas ki
ta. jie pratę gaišti ir veltui svetima duoną 
valgyti. Tai kokia čia naujiena? Gal netu
ri daugiau darbo, tai ir delsia laukdamas. 
Tiktai nakčia, kai baigdavo visus dienos 
darbus, kartais nerimas apimdavo ūkinin
ko galvą ir, stuktelėjęs miegančiai pačiai 
į pašone, klausdavo:

—Velnias tam meistrui vra? Nedirba ir 
naktimis nesitranko? Pablus dar. ar kurį 
galą? Tik ko jis, šėtonas, taip į Eleną balt
akiuoja?

Pati, nusigrįžusi į sieną, knarkdavo ir 
nieko neatsakydavo. Rado. matai, laiką 
kalboms. Drunyk. galvos nekvaršindamas, 
tuojau aušti pradės, reiks kelti*5. Tr ūkinin
kas pats sau reikšmingai atsakydavo:

—čia jam- ne norą! Tegul nemano!
Ir kad neatsitiktu kas nor, ryžosi kuo 

greičiausia Eleną išleisti kad ir už to Ke
palo ar ko kito. Nedidelis daiktas, kad 
kiek priekvailis tiktai kam jam tos šimti
nės viršaus reikia? Kaip toks. galėtu vieną 
šimtą ir mažiau nusileisti. Bet tegul jau pa
springsta mano prakaitu. Greičiau rami 
galva bus.

III.
šeštadienio pavakare atbrazdėjo iš 

Užubalių kaimo—Kepalas su savo nirš’iu 
Vėdaru. Pasitiko juos Šiupienius viduryje 
kiemo, meiliai prakalbino ir nusivedė į 
seklyčią. Nuėjo abudu seniai pirma. Vėda
ras ilgus usus raitydamas, o Šiunieniu« šyp
sodamas. Paskui juos slampino palinkęs 
Kepalas, mosuodamas ilgomis rankomis ir 
į žemę žiūrėdamas.

Dovinė dirstelėjo pro klėties duris, nu
sijuokė :

—Tai. žiūrėk, tas meška ir antrą kartą 
atbrazdėjo? Patiko, matyt, medus!... Bet 
apsilaižęs ar tik atgal tuščiomis negrįš?...

durų.
Buvo visai ramus, kad iš šitų piršlių nie

ko neišeis. Šiupienius kietas žmogus, dau
giau neduos, o tas meška nesupras nusilei
sti. Švilpaudamas toliau dirbo, reikia per 
sąvaitę bent vieną gėlę pabaigti, šakos 
jau išvadžiotos, tiktai žiedų vainiklapius 
telieka nudažyti. Bet derina vieną spalvą, 
kitą—nesiseka, pradėjo temti, ir numetė 
teptuką į šalį. Suspėsiu. O kažkas taip ir 
gimdo nueiti į trobą ir pažiūrėti, kaip 
sekasi derybos.

Bet suklydo šį kartą Dovinė, tiktai jo 
širdis neapsiriko. Kai atėjo dažais išsite
pęs į trobą, seklyčioje šeimininkas su sve
čiais gėrė sugertuves, o Elena priemenėje 
—savo ašaras.

Praeidamas pro šalį sustojo Dovinė,
’ aip į žemę įsmukęs.

—Ko verki?—paklausė. — Neišleis už 
ro meškino, dėl šimtinės nesusiderės, o ir 
kraičio skrynios dar nebaigtos.

Mergina nieko neatsakė, tiktai gailiai 
kukčiojo užsikniaubusi kampe. Paskui pro 
ašaras iškrito žodžiai:

—Jau baigia susitarti... Tėvas nusilei
džia... Išvalys, nors ir nebaigtos skrynios...

Nutirpo Dovinė. Lyg žarijų po berno ko
jomis butų pa pylę. Pašoko iš vietos.

—O tu už to meškino nenori eiti?—dre
bančiomis rankomis mergos pečius apka
bino. Ir pečiai drebėjo.

—Tai eik už manęs, ant rankų nešiosiu! 
—pabučiuodamas ašaras nušluostė.

—Eičiau už tavęs.—prašvito ašarotos 
merginos akys, bet ir vėl apsiniaukė:— 
Tėvas neleis...

—Ar už manęs?—lyg įgeltas pašoko 
Dovinė.—Neleis, ir per daug neprašysim.

Toks ryžtumas visą pagavo, kad. rodos, 
j kulnus nuverstų, medžius išrautu, visa že- 
| mę pakeltų ir savo glėbyje neštų. 0 čia 
jam Elenos neatiduos!

—Neverk!—pasakė merginai, tarsi kaž
ką galvodamas, tarsi įsiklausydamas.

Sėklyčlojė Skambėjo smagus piršlio 
balsas. Rimtai, vis dar užsispyręs, pertarė 
Šiupieniaus balsas. Ėio derybos. Šunuode- 
gavo piršlys, spyrėsi tėvas.

Staiga, atidaręs ligi galo duris, tarpdu
ryje atsistojo Vincas Dovinė, susijaudinęs 
ir išblyškęs.

—Gana derėtis! — riktelėjo. — Negi 
kaivę perkate! Už manęs eina Elena, ir 
baigta!

Prie stalo kalbos nutruko. Skambtelėjo 
į lėkštę krisdama*5 stiklelis. Tėvas iš nuo
stabos prikando liežuvi. Jaunikis sujudė
jo. lyg norėdamas pakilti. Piršlys nesma
giai apsidairė aplinkui.

—O gal mudu. broleli,—kreipėsi i jau
niki,—ne nro tas duris pataikėme? Gal ir 
ištikrujų šiupienius savo dukteri už to vė
javaikio leidžia? Ką gi. tada. žinoma, ga
lėtų šimtu kitu pigiau apsieiti. Negi i kokį 
dvarą leidžia?...

Negirdėjo Dovinė, ka ten piršlvs toliau 
vebleno, norėdama*5 ji įžeisti. Priėjo prie 
stalo, trinktelėjo kumštimi:

—Žinoma, kad ne .pro ta*5 duris! Jums 
karvės reikia, tai į tvartą eikite!

Atsilošė piršly*5 ir nutilo išbalęs, tiktai 
vieni ūsai. kaip tarakono, iudėjo. Jaunikis 
ištraukė iš pastalės savo didžiąsias rankas, 
tarsi į muštynes pasirengdama*5, bet piršlio 
ranka jį snturėio. ir iis, lyg apkvaišęs, vi
sas paraudės, dirstelėio mažomis užputu
siomis akimis į piršlį, lyg klausdamas, 
ką darvti.

—Eikim, broleli! Ko čia mums srirtis? 
Ar maža žmonėse mergų dar «u didesnė
mis nfleogomis?—tempė už rankos piršlvs 
iaum'^i. — O čia, ar žinai žmogus, ką 
gausi?

Tuos žodžius piršlys taikė Šiupieniui, 
^et atsiliepė Dovinė:

—Žinoma, žinoma rieko čia negausi’e. 
tiktai "aištate be reikalo!—rtumė pro du
ris.—Girdėjau. Akeli*5 leidžia savo dukte
ri A<rota i marčias, tai kad duoda paQogą! 
Tokio- niekur kitur negausi—nepasivėlin
kite ’ Ten iau sukasi tas šunbajoris... Tyri- 
žvsitės paskui, o tas ir supu« tūkstančius. 
Ko čia dabar sniriatės?—abiem rankom 
stūmė įsiręžusi jaunikį.

—Nesistumdyk, ba kad vošiu!—tas 
skersomis pažiurę io ir ranką kilstelėjo.

—Durnas nebūk, vyruti, tau gero lin
kiu! Manai, kad merga prasta? Nieko, 
truputį kliša ir be vieno klubo, ale tūkstan
čiai!... O pačią negi po parodas vežiosi, 
bus gera!—ramdė siuntanti iauniki. dai
rydamasis. kuo čia geriau didžiąją kumštį 
atmušti.

(Bus daugiau)
i
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Lietuvių Muzikos Kūryba.'
RAŠO PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS.

Liaudies dainos ir giesmės, tuvių kompozitorių kuri- 
Pirmieji lietuvių klasikai*), niuose. Lietuvių muzikos li- 
K. M. Čiurlionis, St. Šimkus, teratura yra visai jauna, nes 
J. Gruodis, K. Banaitis, J. ji atsirado XIX-tam amžiu- 
Kamavičius, Vt Jakubėnas, je. Kiek graži ir tiksli yra 

lietuvių muzikos evoliucija, 
galima spięsti iš to fakto,

. ... . , kad pirmieji lietuvių kom-
Norint gauti pilną vaizdą pozitoriai daugiausiai kure 

lietuvių muzikos evoliucį- <^35 liaudies temomis pa
jos, reikalinga pradėti jos cristas. Norint gerai iver- 
nagrinėjimą nuo lietuvių į^ti lietuvių kūrybos evo- 
liaudies damų iš kurių ji iįuciją, būtinai ‘reikalinga 
gavo savo pradžią. ?mtj domėn tas gyvenimo

Lietuvių liaudies dainos sąlygas ir aplinkybes, kurio- 
sudaro neišsemiamą lietu- ?e pirmieji kompozitoriai 
vių tautos tuitą. Labai gau- kuiė. XIX-to amžiaus Lieto
siose ir originaliose dainose ya buvo stiprioje bažnyčios i 
atspindi visas lietuvių tautos itakcie; tad nestebėtina, 
gyvenimas. Reta kuri tauta bemaž visi ano laiko- 
turi tokį milžinišką dainų karpio lietuvių kompozito- 
skaičių—iki šiol jų surinkta r*ai buvo vargonininkai ir 
keli tūkstančiai. Žymiausi chorvedžiai, kurie be dainų 
dainų linkėjai buvo kun. s°l° balsams su fortepijono 
Sabaliauskas, Naujalis, šim- akompamjamentu, rašė dai-i 
kus, Žilevičius ir kiti. Prieš nas giesmes chorams, ta
kelis metus buvo sudalyta mišias, kantatas, miste-1 
piie Lietuvos Švietimo mi- rijas ir žymiai rečiau instru-!

J. Kačinskas. 
I.

KELEIVIS, SO. BOSTON

štai dar vienas amerikiečių armijos transportas, laimingai pasiekęs Australijos uostą. 
Ties laivo viduriu matosi milžiniškas Amerikos moomanešis. Kai skaitytojai skaitys 
šiuos žodžius, šis bombanešis gal jau mėtys bombas į japonų lizdus Pacifiko Vandenyne.

„Merijos dainų rinkimo kJ'- menių ansambliams, bei ^{^JAPONŲ ‘INFOR-
misija, kuriai vadovavo Sta- kęsti ui. 
sys Šimkus. Ši komisija su- Carizmo laikais lietuvių 
l inko kelis tuksiančius dai- kompozitorių gyvenimo bū
nu. Kad darbas sparčiau ei- klė buvo taip sunki, kad ne- 
tų, .komisija mokėdavo dai- buvo jiems lemta pasiekti Tanat?KefDŠa

PAMOJIMAIHITLERIS ŠAUKIA SA
VO PALECKiy KON

FERENCIJĄ.

Londone gauta Žinių, kad apskr., Meižių kaimo. Kurie
Vienoje greitu laiku įvyks ne pažystate arba mano kaimynu 
i-„„ LlMz, prašau atsišaukti, noriu susižinot s.\01lte.encija, kuiion Hitle- mano apielinkžs žmonėmis. Gal ir 
lis Šaukia visų okupuotų merginų arba moterų, kurios 
kraštų viršininkus, kurie
tarnauja okupantams. Tokie 
judošiai papiastai yra vadi
nami “kvislingais” arba i

Pajieškau pažįstamų ir kaimyni 
Paeina iš Kauno gubernijos. Tauri

ir is 
mane

Aš esu našly
_ ( 

Jonas Jurgaitis, P. O. Box 50, 
Hendersonville, Pa. 

Pajieškau pusbrolių RUMBACK
i , . . T__ j VINCO, paeina iš Šiaulių apskrpHicckiHIS. Londono Ži" niškio parapijos, Verškutių 

momis, Hitleris reikalausiąs Meldžiu ^atsi&iukti.^ ; <
iš jų 2,000,000 vyrų savo ar
mijai.

Grigaitienė

kaimo.

Rozalija
(>326 Ellsivorth avė., Detroit, Mit

Pajieškau KRIKŠTO MOTIN* 
kuri knkštino GASPARO CHE] 
KIO mergaitę Oną Chepskaitę, 1 
metų vasario 17 d.. Philadelphijoj 
Cleveland, Ohio. Kurie prisimena 
krikštynas, arba žino tos mot

APŠAUDĖ AUSTRALI
JOS PAKRAŠTĮ.

Pereito nedėldienio naktį pravardę, prašau man pranešti, 
japonų submarinos apšaudė 
nuo jūrių du Australijos uo-
-tu, Skdney ir Nevvcastle, ,,.<jiv;kau PEtr64'anago,
bet nuostoliu daug nepada- įeitos pasaulinės karės metu jis
,ė. Australijos pakraščių "
baterijos atsakė savo Ugni- 11a. Rodos dirbo “Dilgėlių”
mic ir nri*«9<t nutilo Pasku- buvo Pasivadin«s Petras mis 11 pi įesas nutno. rasKu- vinas Kurie žmote nors
tinėmis dienomis Australi- malonėkite pranešti, aš turiu 
....svarbų reikalą. Frank Naunik pakraščiuose aliantai * ’ Great Neek. n

8 japonų sub-
jos
nuskandino 
marinas.

•iu labai dėkinga.
Mrs. A. Bruman 

552 W. 52-nd st., New York, N.

. ir L>u- 
i Bosto- 
redakci- 

s Teter- 
apie jį, 

iu labai 
nik (5)

APSIVEDIMAI.

imfonij«.,
džios XX-to amžiaus pėda- Žilevičius bene daugiausiai' JI ALi JOS,
gogai ir kūrėjai buvo: Sas- iš visų lietuvių klasikų buvo Į j į iš, }, raneši. 
nauskas, Naujalis, Mikas įsigilinęs. Lietuvos praeitį, įad iki - , -^„rioS. 
Petrauskas. Kačanauskas, ■ jos senovę, 1 jos “folklorą.” 1 J

i 1 niuo i rriliic m octvtm *

‘sutriuš- 
kareivių iiŽilevičius, j šis gilus mąstytojas, pasą- ' 298 000°°paėrne "nelaisvėn

aukšto tobulumo kompozi
C’ioj Ju kompozicijose ne- , 25 000 amerikiečiu.
retai pasitaiko netikslumu gikųJ y/rdo |sioms kartoms liejTaigi išeina; kad jie =-
technisku, silpna forma, Sasnauskas ir Naujalis— tuvių muzikos vertybes, su-\ kJriiinmpn3<s utatv' 
menkos bei nai\ ios pi lemo-s ta« (ju patrįarchai? kurie ku- kure ir įsteigė dar būdamas • - ’ . P . a

draugo, ku- 
t gyvenimą; 
turiu gražią 
ės prie par. 
I, netoli nuo 
it geros sir-

“NEGYVA” BOMBA UŽ- ri^lSSi“ "gražų, rimti

MUŠĖ 19 ŽMONIŲ. v ictą.U keturis r^femės prieT k°, river swimming pooi, netoliLondone spiogo vokiečių miesto. Norėčiau kad būt geros 
bomba, kuri senai jau buvo d>es, rimtas ir taikus, nesem

laikoma negj\a. Sprogi- rimto, didžiausias turtas, n 
mas buvo toks smarkus, kad Kreipkitės laišku arba atvažn 
19 žmonių užmušė ir 50 su- ypatIskM«. Efizabtth Armui

nų rinkėjams už kiekvienos 
dainos suradimą po 1 litą.
Dainų linkime darbavosi ne 
tik muzikai, bet ir kaimie
čiai, kurie atvykdavo Kau
nan įdainuoti į plokšteles 
švietimo ministerijoj nau
jas'"dainas. Pasitaikydavo, 
kad atvykusios iš provinci
jos senutės įdainuodavo iki 
100 dainų.

Lietuvių liaudies dainos 
yra apeiginės, liečiančios 
lauko darbus, namų ruošą, 
sutuoktuves, vestuves ir it.,
nuotaikų dainos, apiman- Aniras niuziaas, nuns
Civzsr visą tautos jausmų k pn 1 jų nepapia^ u nuo> 1- Augiausiai. buvo įsigilinę į Amerikos lietuvių koloni-_____ _
nuotaikų gamą. kaip džiaus- 4 umu- senus klasikus kaip Haen- joj darbuojasi, yra Antanas khi tvanuose
smo, liūdesio, ilgesio, mei- Be to. nereikia pamiršti • dėl, Bach, Hayden. Mozart. Vanagaitis, kurio dainos yuvo P° kelis tukstancius
lės, apsivylimo etc., toliau kokią milžinišką rolę suvai- Naujalis buvo parašęs taip- yra Amerikoj ir Lietuvoj, iaPon0 ir visi nugarmėjo ju-
apdainuojančios gamtos dino visi XIX-to (ir pra-Įgj vieną simfoniją, tik de- populiarios. Jis pasižymėjo .r?s-.^gnan. Ir T.okijo mela-

džios XX-to) amžiaus lietu- ja... fortepijonui, kurią kaip liaudies dainų rinkėjas 2tai nesisarmatria skelbti,
vių kompozitoriai: jie iš- prieš 11 metų suinstrumen- ir beto yra Įsteigėjas ir lei-

Karosas ir kiti. Jie užsitar-1 kytume muzikas-filozofas,

luzikališkus ir diletan- iž 'is0 tik 9>174 ka’
, todėl nei vienas jų z-k^ (giemes, mišias, kanta- direktorium, labai vertingai1 ' . 
ėjo savo vertingumu Kzu- lietuvių senovės instrumen- Meluoja Hitleris, meluo

tų muziejų. Tame muziejų- Ja Mussolinis, bet Japonijos 
je buvo labai įdomiu įvai-' džingos “bytina” visus me- 
iausio didžio ragų, skudu- dagius. Vien tik Filipinuose 

cių. kanklių ir kitų instru- ju krito daugiau kaip 20,- 
" ‘ 000. O kurgi Kinijos, Hon

kongo, Burnios, Malajos ir 
kiti frontai? Amerikiečiai 
nuskandino jau apie 100 ja
ponų laivų su kareiviais;

nės muzikali 
tizmo 
negalėjo 
prilygti kitų tautų XIX-to 
amžiaus kompozitoriams ir

grožį ir jos gaivališkumą ir 
pagaliau kariškos dainos.

Giesmės yra laidotuvinės 
ir religinio pobūdžio. Neku
rios giesmės yra tuomi įdo
mios. kad vra dau?balsines

iki

žeidė. 17899 Savage Rd., Belleville,

Pajieškau rimtą vyrą apsivedir 
nuo 45 iki 55 m. amžiaus kad b 

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, pasiturintis ir gerai atrodytų ir sx 
ronotų kojų ir r.uo kaulų gėlimo, galų nevartotų. Su pirmu laišku 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį šau prisiųsti savo paveikslą.

Petronėlė Lamsargienė

tas, misterijas), bet taip pat 
jie paliko ir pasaulietiškų

di.iz.aub “ kuriniu, kaip dainų chorui ieatsistot, vienoj eilej su Cho-;; , - babaį, beiųfoltepi. <
pm u, Liszt u. Gneg u. Vag- aa1vMli„ atjono dalykėlių.

Naujalio fortepijono Noc- mentų. Žilevičius yra moki- 
GDiiai uuvu idMdi disin- tume rodo ji esant dalinoj nys garsaus kompozitoriaus Tac.au virsminet, jų ku- N;WJ tf,azįnuv.o

£• Jali/kaip ir Sasnauskas Antras muzikas, kuris

nėr iu ir kitais. Musų kom- Į 
pozitoriai buvo labai atsili
kę.

LI <aLUVCV

nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENfi 
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

Plač

595

pareikalavus sugrąžinsiu, 
apie save laišku aprašysiu.

Mrs. S. Mockus
ldaho Springs, Golo.

Pajieškau moters apsivedimui, 
retų būt kriaučka, nes man geri 
šiai tiktų prie biznio, butų 
farmerka,- aš labai myliu 
Žmogus iš Pennsvlvanijos noi 

, gauti darbo pereitais metais. Jt 
buvo partneriais su Joe 1 tamsta esi gyvas aš dabar galiu t 
dabar paliko savininku darba ant visados. Jei neturi pir 

atvažiuot, aš tikietą galėčiau g 
praleisti ! rantuot. Merginos, kurios rašt?.- 

UŽ- įprašau adresuoti taip:
Brockton Shoe Repairing 

Anthony Gulben, Oxford,

FOREST SPA
MA1N STREET—CA.MPELLO 

Brockton. Mass.
Pirmiau 

Vaitkum,
STEVE BAGDONAS.

Smagi užeiga linksmai
laika. VISOKIU ISSIGĖRIMŲ, 
KANDŽIŲ IR GERIAUSIO ALAUS 

Prie progos prašome užeiti ir sma
giai praleist laiką. (6)

STEVE BAGDONAS 
595 MAIN STREET 

Brockton, Campcllo, Mas*.

i gerai ir 
daržoves.

auklėjo lietuvių tautą muzi- tavo Kauno Operos orkestro 
kališkoj dvasioj ir paruošė kontrabasistas Gailevičius. 
ją kultivuoto meno sieki- Naujalio simfonija dvelkia 
mui; jų kūryba sudaro per- labai dideliu nuoširdumu.

dejas muzikos žurnalo 
kuris yra gana

mėgiamas.
Vanagaitis, panašiai kaip

“Marguiis.”

kad jų nuostoliai neviršija 
9.174 kareiviu! Prie šito 
skaičiaus reikėtų pridėti 
mažiausia porą nulių.

(pasitaikydavo 
balsų), kuriais atlikdavo 
ant skudučių ar kanklių. 
Tuo pačiu metu kiekvienas 
balsas pradėdavo iš kito to
no. Tuo budu ši polifoninė 
(daugbalsinė 1 senoviškų 
giesmių sistema sudarė lig 
natūralų šaltini nūdieninei 
atonalinei muzikai.

II.
Lietuviu liaudies menas, 

liaudies “folkloras“ atrodo 
gyvą atbalsį bemaž visų lie-

einamąją fazę, lyg tiltą tarp bet kartu vaikišku naivumu. ir Šimkus, turi organizato- 
D-S.ų Koiirlipc mpnn ir XX-to Mm- Voniolio bnvn L-oto Iii...---- ------------liaudies meno ir XX-to am- Naujalis buvo Kauno kate 

žiaus kultivuotos kūrybos: droš vargonininkas ir Mu-
jie užkimšo tą spragą, kuri zjkOs mokvklos (vėliau tinis Klaipėdos Konservato
atsirado lietuvių muzikos is- Konservatorijos) direkto- 1 ijOs direktorius Karosas.
torijoj, nes kitu tautų muzi- rius._n_

Kuomet Naujalis darba 
vosi Lietuvoj, tai Mikas Pet 
rauskas kūrė lietuvišką mu-'celei, 
ziką Amerikos Jungtinėse 
Valstijose. Jo kūrybos cha
rakteristika atatinka bend
rai ano laikotarpio lietuvių

riškų gabumų.
Dar yra minėtinas pasku-

Nors šis Lygos Konservato
rijos auklėtinis turi kameri
nės muzikos kuriniu, vio'ion-

“ r Sasnauskas. Naujalis. Mikas 
Petrauskas. Tal’at-Kelpša Kač^nau- 
skas, Žilevičius, \ anagaitis, Karo. 
sas ir kiti.

kos evoliucija tęsiasi ilgais 
šimtmečiais, tuomi gi tarpu 
musų kuiyba vos teišgyveno 
vieną šimtmetį, sudarydama 
pavojingą šuolį (bemaž 
“salto mortale") iš labai pri
mityviško XIX-to amžiaus 
liaudies meno į XX-to am
žiaus pažangiąją kūrybą,
nes lietuviai nusikratę caro kag parašė eilę operečių, šmės musu muzikos istorijoj 
tongo, stengęsi meitais^suo- k)aidinerai nekuriu lietuvių turėjo ir dainų harmonizuo-

SPAUDOS LAISVĖ GALI 
BŪT SUVARŽYTA.

Vyriausis Tribunolas ši 
panedėlį nusprendė, kad 
spaudos, žodžio ir tikėjimo 
laisvė gali būt suvaržyta, jei 
to reikalauja visuomenės in
teresai. Šitas sprendimas

smuikui ir Jortepijo- buvo padarytas ryšium su 
nui. tačiau žymiai stiprės- .Jehovos Liudininkais, kurie 
nės ir įdomesnės via jo dai-; praktikuoja keistą tikėjimą, 
nos solo balsams ir chorui. ----------- —

kūrybos dvasiai. Be skait- kų charakteristiką, turiu pū
lingų dainų. Mikas Petraus- stebėti, kad tam tikros reik-į

Baigiant tą trumpą klasi- AMERIKA TURI GANA 
NUODU JAPONAMS.

liais pasivyti Vakarų Euro- 
pos kultūrą, taigi ir meną. p‘uliariausia lr 

— — - - šia operetė vra

operomis palaikomų. Jo po- i o jai, kuriu vienas uoliausių 
buvo J. Bendorius.

Sveikata—Brangiausią 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardi^ 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS
121 W. 9-th Street.

SO. BOSTON. MASS.

LIEPOS 2IEDV. PIRMO KVOTIMO

Tori suprasti visą fotografo' darbi
Darbas ant visados if geras užmt
mestis teisingam fotografui. (4 

VELZIS, 749 W. Baltimore st..
Baltimore, Md.

VELZIS,
Baltimore,

BEN-HUR.
Istoriška apysaka iš Kristaus lai

kų. Parašė I>ew VVallace. 472 pusi 
Kaina ......................................... $2.00

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

MEDUS HAIR

Čia yra parodytas gen. Sir Thomas Blamey. Jungtinių Tau 
tų sausžemio pajėgų Australijoje vadas, ir gen. Douglas 
McArthur, vyriausis aausžemio, vandens ir oro pajėgų va
das Australijoj.

megiamiau- 
“Eglė Žal-sia

čių Karalienė.’
Gražiomis dainomis atsi

žymėjo taipgi ilgametis 
Kauno Valstybės Operos 
dirigentas Tallat-Kelpša. 
Kiek stiprios yra jo popu
liarios dainos, tiek silpni jo 
fortepijono kūrinėliai. Tal
lat-Kelpša bene visą savo 
gyvenimą rašė operą.

(Bus daugiau)

PATARIA FRANCUZAMS
BĖGTI IŠ PAJŪRIO.
Anglų radijas šią sąvaitę! 

patarė fi ar.cuzams bėgti iš Į 
pajūrio miestų, iš fabrikų ii į 
kasyklų, ne> šitos vietos at
eity bus markiai bombar-

Ronseveltas ispėjo Japo
nijos barbarus, kad jeigu jie 
nesiliaus vartoję nuodingų 

įgazu prieš kiniečius, tai A- 
i menkos orlaiviai užpils nuo
dais Japonijos miestus, 

i Amerika gali nagamint nuo- 
j dingų gazų daugiau negu 
1 japonai.

TIKRAS R1CIV

(100*% PURE HONEY»

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

KONČIAUS BITININKYSTĖ17 Iteltcrv St. AMstM. Mam.
Šimtas doUnų dovano, kuri* įrodys. Sis 

medus nėra tikras bičių medus

I I •
I 
I 
I 
I 
I 
♦ 
t 

į •I I
i j

! 1 padarytas iš tikro-
, J jo Castile muilo.
1 { L. S. P. Išplauna
i • pleiskanas ir viso-
i j kius kitus nešvaru-
i { mus ir eustiprina 

I odą. 50c. už bonką.

J ALEXANDER’S
J REFRESHING TONIC J ’ i
• Aliejų ir Odą Gydančiu Vaistų l

' J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
J 1 plaukų šaknims ir Odos gydymui. { 
' { 50 centų už bonką.
i 1 Pasižymi savo gerumu. Piį?iun- • 
i t čiam per Paštą į visas dalis Su- • 
■ } vienytų Valstijų.

‘ ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADVVAY

kurio3 duojamos iš oro. Bet vokie- 
dar ir šiandien nebaigė. čiai tuojau išleido įsakymą. 

Vienas tvliausių ir darbš- Griežtai ( audžiantį žmo- 
čiausių pedagogų yra chor- ^ėms iš tų vietų išvažiuoti, 
vedvs ir gražių dainų kūrė
jas Kačanauskas. Kaip Tal
lat-Kelpša taip ir Kačanaus
kas mažiau užsiiminėjo in- 
strvmentale muzika. Jis turi 
nežymu skaičių fortepijono 
neoriginaliu kūrinėliu, pa-

SUSTREIKAVO PRIEŠ 
JUODVEIDŽIUS.

Detroit, Mich. — Pereitą
sąvaitę čia užsidarė Chiys-
lerio korporacijos Dodge Į ~
troku dirbtuvė, kurioj dirbo; { “ »1’ašvtu stiprioje Chopino 3,000 žmonių. Kompanijos1

(įtakoje. viršininkai sako. kad jie
i Kiek daugiau lietuviu ku- įvedę dirbiuvėn 20 juodvei- i 
įyboj yra pasireiškęs J. Ži- ~~~ ° —«’ l ♦
’evičiu?. Jis pagal savo psi
chikos konstiukciją yra su
sikaupęs mvstikas. Jrai 
apart vertingu dainų paliko džius per 
ir instrumentalės muzikos ja tuomet 
veikalų, kurių bene žymiau- daryti dirbtuvę

azrą darbininkų. Baltvei- 
džiai darbininkai tuoj su
stabdę mašinas ir pradėję 
‘r usinti išmėtysią juodvei- 

iingus. Kompani- ; 
nusprendusi už- •

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

1i
SOUTH BOSTON, MASS. 1

Juodgalviai, rudgalviai, geltongal- 
viai ir baltgalviai. Prisiunčiu i visas 
dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą.

GEO. BEN POKAITI S 
520 Wilson st., M'alerbury, Conn.

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visij mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert's XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0„ Ine.
ŽILI PLAUKAI
Prašalink ŽILUS PLAUKUS 
ant visados. Vartok 

ROXY FOR CRAY HAIR
J Naujas išradimas sugrąžins plau- }
I kų spalva taip kad atrodys natų- |
• rališki i trumpą laiką. Su prisiun- J 5 
1 timu $1.50. J > "

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST. 
WORCESTER. MASS.

ROXY 
6859

REMEDIES .
AVĖSO. WESTERN 

CHICAGO, ILI

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. TeL SOUth Boston 2271.

r 1



Bcilas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 24. Birželio 10 d., 1042 ui.

Moterims Pasiskaityt
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KŪMUTES VARGAI.

Aplikacija Moterų Korpuso Viršininkėms
___ BHF *

WOMEN-S

s.

Dialogas-komedija.

Veikia dvejatas asmenų: 
Pyterienė, munšaino dary
toja, ir Džiovas, buvęs jos 
burdingierius.

Scena I.
Kambary netvarka. Ant 

glindų primėtyta visokių 
daiktų. Įneina Pyterienė. 
bonką degtinės ir stikleli 
nešino. Kalba piktai.

Pyterienė: A. kad jis pra
smegtų, tas bedievis! Taip 
žmogų išveda iš kantrybės 
kad net ašaros veržiasi.
(Šluostosi žiurstu.) Jausa-i 
kau. ką tokį burdingieri tu-i 
rėt, tai verčiau visai neturė
ti. Tik pamislykit, kas čia 
galėtų nesupykti: padariau 
tokios geros naminelės, už
pyliau ant trajankų ir siulau 
gražiai, sakau, gerk, Džia- 
nuk, gerk, ne trucyzna. daug 
nečežysiu. Bet kur tau! Nei 
iš tolo! Na, palauk, tu, gy- 
vatninke, mislinu sau, ar gi 
aš tavęs neįpratinsiu. Išviri
nau rūtų. gvazdikėlių, nepa
gailėjau ir medaus, ką tik 
žinojau, visko pridėjau. 
(Geria.) Sakau, tokį trunka 
tai ir klebonas galėtų gerti. 
Nunešiau tiesiai į bedruimi, 
jam pilu ir pati geriu (ge
ria); sakau, gerk, Džianuk. 
gerk—ne trucyzna. 0 jis 
nosį įkišęs į knygą (pamėg
džioja): ačiū, misiuke, aš 
negeriu... O kad jį bagna, 
tokį vyrą. Kaip gyva tokio 
nemačiau. Gal jam piršto 
reikia, kaip veršiui. Beeinu, 
kad jis ir bažnyčion neina. 
Na, ir ką tenai veiks toks 
beibė, juk pieno tenai nėra, 
o jis be pieno nei dienelės. 
Jau aš nežinau, kibą iis su 
veršiais augintas. Ot, ir gy
venk tu žmogus, jei nori. 
Diedas pėdę kitur prageria, 
o burdingierius visai nege
na. Vienas vargas!... (Ver
kia.) Ot, kaip Džiovą turė
jau ant burdo, tai buvo ma- 
ladiec vaikinas. Būdavo, ir 
pats išgers, ir man užfun- 
dys. Ką jam giliuoja penki
nę prafundvt per vakarą. 
Turėjau tada ir dresių, i1. ' 
šiušių, ir vaikams pripirkda
vau visokių tinksų. O dabar 
nėra kuo apsirengti. (Ver
kia.) O tai vis tos susied- 
kos. Jos išviliojo iš manęs 
Džiovą. Dabar šaiposi kaip 
kalės. Girdi, prasigėrei su 

. burdingieriais, prasigėrei,, 
tai dabar nieko ir neturi. į 

»Kur aš čia jums prasigė-j 
riau! Jeigu užfundydavo,; 
tai išgerdavau. Juk ir negrą-; 
žu butų loskos nepriimti; | 
(Geria.) Ale aš pastatvsiui 

.ant savo! (Duoda kumsčią j 
i stalą.) Dar šiandien paša-! 
kyšiu Džianui: jeigu mano 
snapso negeri, tai geriaut iši 
mano auzos — geriaut su vi
som savo knygom ir gazie- 
tom. Man tų peineriu nerei
kia. Veršiu gimei, tai ir gy
venk kaip veršis, tik mano: 
auzoj pieno nemauksi. Ko 
gero. da ir mano seni pri
pratins prie to skaitymo. O 
jis mišių maldai paskaito 
neblogai. Aš tai, ačiū Die
vui,nemoku skaitvt. Ir nerei
kia. Da durną galvą beskai
tydamas gali gauti. (Geria.) 
Mislinau, pripiršiu Džianui 
Keidę, tai bus veselija. To
kia skubri merga! Ale ką 
tu padarysi su tokiu veršiu, 
ką tik pieną geria! Da aš 
negirdėiau, kad kas be 
snapso butu merga prisivi
liojęs. Kokio* gali būt pirš
lybos be gėrimo? Ot. kai iš-' 
sigeri. tai ir kalba atsiranda, 
ir meilė ir viskas eina kaip 
reikia. Beeinu, kad Džianas 
liks singelis. Nes kokia gi 
merga gali už tokio eiti? 
Juk visi žino. kad su tokiu 
vyru, tai iš užpečkio neišei
si. Vierysit-nevierysit, kaip

aš buvau mergina, tai aš, 
būdavo, never žiūrėt į tokį 
vyr ą, katras snapso negeria. 
Ot, kad ir maniškis—jam 
iik padavai bonką! Jis sau 
įsipils, išsigers kiek jam pa
tinka, ir atsigulęs miega 
kaip katinas. Taip ir tinka 
geram žmogui. O čia man 
.-yrąs kaip nendrė, o negali 
napso stiklelio išgerti. Sa-I 
lytum. kad beibė. Tfu. ant 
okio vyro!... Ale ką aš čia 
ai p garsiai kalbu — juk jis 
ali da išgirsti. Ala jį galas, 
isgi už burdą užsimoka. 
Geria.) Na, užteks, reikia 
ėgt į storą, ba vakarienei 
lieko neturiu. Bėgsiu...

(Eina su bonka prie durų. 
Juryse pasirodo Džiovas, 
seniau buvęs burdingierius. 
Pyterienė stengiasi paslėpti 
lonką po žiurstu. Staiga jį 
įtsimena.)

Pyterienė. — O, tai tu. į 
Džiovuk! Nepažinau iš kar-į 
o. Taip persimainęs. Kur gi 
u buvai taip ilgai prapuo- 
ęs? Ar gi teisybė, kad tu 
Ižėloj sėdėjai?

Džiovas (apygirtis).—Jei 
girdėjai, tai gal ir teisybė.

Pyterienė. — Na, tai pa
sakyk, už ką gi tave paso
dino?

Džiovas.—Et. ką čia tau 
oasakosiu. Verčiau paklau
sk, aš tau pad: nuosiu, tai 
ada viską žinosi.

Amerikoje yra steigiamas Armijos Pagelbinis Moterų Korpusas, kuriam dabar yra organizuojamas viršininkių kadras. Kandidatės j tokias viršininkes rašosi savo noru. Viršuje yra parodyta ir dalis tos aplikacijos, kurią tokios kandidatės turi išpildyti. Kandidatės turi buti ne jaunesnės kaip 21 ir nesenesnės kaip 50 metų. Kurios bus tokioms pareigoms kvalifikuotos, tos bus siunčiamos i Fort Dės Moines. Iowa, specialiems kursams. Kuomet viršininkės bus paruoštos, tuomet prasidės eilinių Moterų Korpuso narių ėmimas.
per mylią girdėti. 
Bėgu, bėgu— 
nėr kur pasidėti. 
Atsivijo penki vyrai, 
paleido su plyta.
Kojos mano susipynė, 
pinigai iškrito.
Tuoj per žandą 
ir per kitą, 
virvėmis surišo.
Dėl tų kortų, dėl alučio 
į džėlą įkišo.
Pasodino mane jauną 
ant dviejų metelių...

Pyterienė.—Na, tai dai- Pyterienė. —
.Tuok jau, dainuok. Juk kitą- dainavai.
•yk mudu ir pašokdavom ir Džiovas. — Net gerklė iš- 
kitaip pasilinksmindavom. džiūvo.

iiaziai pa-

(Kalbėdama ji bėgioja po Pyterienė. — Na. tai še, 
kambarį, rankioja išmėtytus pavilgyk. (Paduoda bonką. 
daiktus, tvarko juos, pažiu- Džiovas patraukia, pasipur
ti į veidrodi, taiso plaukus to ir grąžina bonką Fyte 
ir tt.) 1 *

Džiovas ( dainuoja):
Subatos dieną 
iš darbo ėjau; 
doleriai skambėjo— 
pėdę, mat, gavau.
Fifty dolars turėjau, 
saliunan žengiau; 
alaus išsigėriau, 
durnas likau.
Tuoj vaikinas, 
tuoj kaimynai 
einiki pradėjo: 
koilas padalino, 
mane pasodino 
ir prašo patrajyt. 
prašo kortom grajyt. 
Kaip tik pabandysi, 
kelis grašius 
sau kiseniun 
įvarysiu.
Prašom, prašom 
tūzą traukti, 
pinigėlius 
nrašom braukti. 
Traukiau, traukiau 
Cyrvių tūzą, 
o ištraukiau 
iuodą dutku.
Lošiau naktį, 
lošiau rytą. 
visą šventą dieną.
Mano pėdė ju pralyta, 
nėr grašio nei vieno.
Kad ištraukčiau, 
po paralių,
nors supuvusį karalių;
bet kas žino
koksai čiortas
taip sudėjo
šitas kortas,
kad tik jiems
karaliai tenka.
Jie nuo stalo 
centus renka, 
o pas mane nei skatiko 
vakarienei nebeliko... 
Žinau, Jonas 
prie bakselio 
užsimiršo raktukeli.
Prie to bak«o prisitaikęs, 
l aktą pasukau.
Jono baksas atsidarė— 
piniginę jo matau.
Aš pagriebęs 
tas bumaškas 
pro duris smukau,

teris įsirašiusi buvo p-lėi telpa šiame puslapy. Taigi
Ona Pikunaitė (Anna Piku- 
nas), 27 metų amžiaus lie
tuvaitė, gimusi Shenan 
doah’ryje, Pa.

APIE VYRUS IR MO
TERIS.

neužmirškit savo 
vo Dienoje.”

KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS.
“Keleivis” tuojau turės keltis į naują vietą, nes da

bartinį savo namą paveda krašto apsaugos reikalams. 
Kad sumažinti persikėlimo lėšas, norime sumažint savo 
knygyną ir todėl siūlome visas savo knygas už pusę 
kainos.

Už $1 duodam $2 vertės knygų.
Už $2 duodam $4 vertės knygų. Ir tt.
Šitas “bargenas” prasideda nuo šios dienos.
Prašome pasinaudoti proga. Kai knygynas bus per

keltas į naują vietą, knygų kaina bus pakelta į senąją 
normą. Knygas reikia pasirinkti iš žemiau paduoto ka- 
taliogo:

VISUOTINAS

tėvo “Tė-

GIRIA “MEDINIUS 
STEBUKLUS.”

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
•'Žemė ir Žmogus” yra labai pamo

kinanti knyga, iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ........... ............................... 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖSGARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje 

iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėr.ai. chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėbiis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šių knyga turėtų per-

AR BUVO 
TVANAS?

Bažnyčia suko, kad buvo, o moks
las sako, kati nebuvo. Jeigu buvo, tui 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį ? Kaip jis gulėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
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, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. ?»lokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .................................................. 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
gų. Iš jos sužinosi
daug pačių, o žmonos no 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. 
Audeklo apdaruose .................... 75c.

kad vvrai turėjo skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
s no kelis vyrus, jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo

terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokių kunigų globų. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Šamogitia.
Kaina ............................................ 25c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
simų aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juoku ir tt.
~ ' .... 25c.

Viena skaitytoja iš Lynn. 
Mass., rašo:

“Mediniai Stebuklai,” 
kuliuos dabar “Keleivis’

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli r.uo bažnyčios, 

brostvininkai už- 
Socia- 

kuri
- , i . ... ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi-Aš čia nurodysiu keliatą parašyta apysaka. Aciu jos sais teismo rekordais ir liudininkų

pavyzdžiu iš musų farmerių autoriui Borutai. parodymais. Kama ............. 25c.
A. Skaitytoja, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

“Keleivio” Moterų Sky
riuje dažnai yra debatuoja
mas klausimas, kurie iš raus!spausdina, yra labai įdomus pSS^j^^SriądTum^l 
geresni—vvrai ar moterys? skaitymas. Labai gražiai Įistai iškėlė užpuolikams bylų,c . iv* eini onmėi’to c

kolonijos. Čia yra buvęs ne 
!vienas toks atsitikimas: kol
vyras ir moteris gyvena san
taikoj, tai gyvena labai ge

pinigų susitaupina. 
vyras numiršta, tai 

moteris tuoj pastato pamin
klą ant jo kapo, ir tada iš to- 

nenei.) _ ,lo matosi, kas čia yra palai-
Pytenene. —Nefcipurtink, ^tas.

juk ne trucyzna. Su prismo- jeigu moteris numirš-
(Gena ir vėl pirma, tai vyras ją palai-kais išviriau.

paduoda bonką Džiovui.) 
Gerk, Džiovuk, virinta labai 
sveika. (Už sienos girdėt 

.armonika.) A, tai jau ma
niškis polkutę birbina... Na, 
tai kibą pašoksim.

Džiovas.—Šiur. kad pa
šoksim. (Griebia Pyterienę 
ir smarkiai trepsėdamas

Lynn, Mass.

rai ir 
Jeigu

PATIKO CHICAGIETĖS 
STRAIPSNIS.

Lsba; įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas. 
Kaina ................................................. 10c.

“Keleivio” 23-čiam nu- SI^1TO? BAIf ALb5 , k,- «
. ... Puiki knyga, daugybe labai gražiųmery. Moterų oKyriUje tll— eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo- 

pęs draugės Chicagietės JjrįįL'h
straipsnis yra labai išmin- puslapių. Popieros apdarais .. $1.06
ringas. Tai labai teisingai Aodimo apdarais ................ 1150
aprašytas vedusiųjų gyveni- DėLKO REIKIA ŽMOGUI 
mas. A. Skaitytoja, GERT IR VALGYT?

Lvnn MaSS. Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
* ’ " norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.

Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

aojęs tuojau pradeda jieš
koti kitos ir pinigus leisti.
Jis linksminasi ir lėbauja su 
kitomis, o jo pirmutinė drau
gė užmiršta ilsisi po žeme.
Nereikia jai nei paminklo. . . v
nei nieko. Ir sutaupyti jos . Skaitytojai dažnai klau- 
pinigėliai būna išleisti ant sla’ išnaikinti skruzdės. SyEIK 
kitų. kart< tokių informacijų Arba ti?sus * ir trumpas kcl5as j

Kaip Išnaikinti 
Skruzdės.

Puikiai iliustruota. Kaina

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadų tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šių knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovų su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tų valdžių rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa-pradeda suktis. Uždanga Motervs taip nedaro. mus piašo vienas draugas iš sveikatų. Pamatinės žinios iš anato- nuosaota iš po "caro valdžios ir kaip ji 

nusileidžia.) A. Luskus. paįmkime musų apylin- Detroito. Paduosime čia Ag- ^‘araičiu^aiieago; buvo aDske,bta rpoubiika PHdst^

PRASIDEDA MOTERŲ 
TARNYBA AMERIKOS

ARMIJOJ.

Pirmutinė kandidatė Wa- 
terburyje buvo lietuvaitė.
Amerikoj jau nutarta im-

kėj gyvenusią B. Ličmonie- 
nę. Jinai palaidojo jau du

rikulturos Departamento ui., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose 
Entomologijos Biuro pata- audimo apdaruose’ Ka5ra -• ’2-50 

MATERIALISTIŠKAS• vyru ir pastatė brangų pa-
minkla. Liepė ir savo vardai Nupirkit geležų krautuvėj ISTORIJOS SUPRATIMAS, 
iškalti: reiškia, ir ji norėjo žaliųjų miltelių (angliškai: ; jįSy5S.k»u.*,cj~ to,

paris green). Paspirginkit gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kokių mėsagalių ar ham-.jgjį. ,“įaP',"“2'k 
burg-steiko. Apibarstyklt tą jantiems darbininkams neapkai- 
mėsą žaliais milteliais, iš-j Ka'“ .................  »•

,. .. . : 30 d.75 mw nSėj^ aSt’top'i-'",.aBykit £ uždarykit į ko-Džian bakuos spyčiai.
Opcijos keliu, kaip vyrai niy n’erandame įV,. '.......... -------------- «-------- --- -------------- • ••

būt šalia jų palaidota.
Už tai aš moteris pagiriu,

o vyrams sarmata. Štai, atėti armijos tamson ir mote- - . Diena gegužės
rys. Jos nebus imamos kon- ? - s s

yra imami, bet bus kviečia
mos rašytis liuosu noru.

Prezidentas Rooseveltas, .,ik . ,. ;
jau pasirase įstatymą, ku- • • - ,, » . , į
riuo tokia pagelbinė moterų1 P-
lomirKo tnm iundumu TOS ‘ ‘

mirusios musu geros 
minkos vra palaidotos.

kai-
Pa-

kią nors blėšinę. Blėsinės Ir kitos for.ės. Daugiau juokų, nc-
®OTlllOSP ir dnPTlllO<4P nrida- Amerikoj munšaino. šioje knygo- . onuuse ir dugnuose pnua telpa 72 «Džian Bambos spy. 
įyklt skylių, kad skruzdės čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
galėtų įlysti, ir padėkit tą ^U^S”kl^j"°ki:L.Antržv, 
blėsinę kur skruzdės vaikš
čioja. Kad blėsinės kas ne-

tarnyba yra įvedama.
tarnybos direktore yra^pa- kie%'ioį7ir ne ^'moteiys! Šitaip uždaryta mėsa

tokios pavyzdingos; bet aš
. .. . . kalbu anie didžiuma.Moterų armijon ėmimas PeBas Spur?is

Branch, Mich.

Žinoma, ne visi vyrai to- i Pašalintų, patartina ją pri-
WILLKIE NEBUS KAN

DIDATAS.
skirta Oveta Hobby. 
vaikų motina.

Laikraščiuose buvo pasi
rodžiusi žinia, kad Willkie

buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežįus ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo; kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mušiu su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visa Lietuvą įš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ............. .......... $i.ūu

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMŲ.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Kaina ............................................. 10c.

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
neaumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ........................................ 20c.

prasidės gal tik rugpiučio 
mėnesy. Jos užims vietas
karo ofisuose prie rašomų P. S.—Nesenai čia buvo 
mašinėlių, telefono, telegra- palaidota Barbora Ličmo- 
fo. laboratorijose, virtuvėse nienė tarp piimojo ir antro- 
ir kepyklose. io savo vyrų. Ji turėio nusi-

Nors moterys nevartos Pirkusi lotą ir iš kalno jau, ploto imama 1 uncija žaliu- 
rinklų ir su priešu neis ka- pastatė tenai paminklą Jiem | jų miltelių ir 1 svaras rudo-

nesivolios aikštėj, nedvoks,
prie jos neprieis nei šunys, z.ima vvmiue monologai IR
nei katės, nei paukščiai, bet ,ęatysii|s savo kandidatūrą į deklaMACIJOS.
skruzdės ja pasieks ir prie- / or ^uoer- Siojo i^y^oje telpa daugybė nau-
Hncinc iltine liatoriUS. VVlllkie dabar pa-. 39. labai gražių ir juokingų monolo-uu.ivf ckplhp kud ii«; n.-kyndidu 'F deklamacijų. Visokios temos:JeigU Skl'UZdzių yra privi- |K ncndiiuiud darbininkiškos, revoliucionieriškos,
sę pievoje ar žolyne labai tu^j^-
plačiai, tai daroma taip: ant
10,000 keturkampių pėdų

liauti, vienok jos bus siun- sau. Lai būna jai ir jiems 
čiamos į visus pasaulio kraš- ramybės. Tas pits.
tus kartu su kariautojais.

DOVANOS “TĖVO 
DIENAI.”

jo cukraus. Sumaišoma ge
tai ir pasėjama po visą plo
ta. Bet išbarstyti patartina 
plonai ir vienodai, kad 
paukščiai nesulestų.

Įspėjimas: Žaliųjų milte-

Mokestis ir tarnybos laij>- 
•niai bus tokie pat. kaip ir 
vyru kareivių.

Viršininkių pareigoms ną, ____ _______
kandidačių registracija jau na, kuomet reikia pagerbti ;Ryklą ar pievą, kur gyvuliai 
prasidėjo, ir kurios tokiom - visus tėvus. Tėvo pagerbi-! "ano?i-
pareigoms tiks, tuoj bus la- mui perkama kokia nors do- 
vinamos tam tikrose mo- vana. “Keleivis” metams 
kyklose. vra geriausia tėtui dovana.

Viršininkių pareigoms ra- Be to. “Keleitis” dabar 
ir į krumus—kur arčiau, šosi ir lietuvės moterys. Iš parduoda knygas už pusę 
Bėgu krūmais— ; Waterburio mums praneša- kainos. Galima nupirkti jam
šakos braška— ^ma, kad tenai pirmutinė mo- ir knygų. Knygų kataliogas

Turėjome Motinos Die-
dabar ateina Tėvo Die- ■ Hv negalima barstyti į ?a

CIO PRIŽADĖJO NE- 
STREIKUOT.

Haverhill, Mass.—Vietos 
CIO batsiuvių unija pasiža
dėjo nenstreikuoti iki karas 
nepasibaigs.

Wv IMs Bwey—TOURSi

This war ralis for eve^y eonoe 
ot energy, every dime and <2oBa> 
we can jnnster for fird
planes—and guns.

Hit the enemy wtth a 
Bond. Hurt him with a 
Bond. Help to blow hlm afcy-

wlth a S100 or $1.000 Bond.
Don't delay — every h o a r 

counts. Buy United 
Defense Bonds and 
TODAY.

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

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne-

užsitilrintis Vyras: (2) žydinti Giria; 
(8) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitų knygutę. Kaina 10c.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

r* r - ------------(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

Naktį Buliunai Einu “Gulti”

(Tąsa)
597. Bagdanavičius, Ričardas (Pranas), 8. Antanavas.

637. Bakunienė. 65, Vilnius. Daukšos 2.638. Bakutis, Antanas (Pranas), 38, pardavėjas, gyv. vieta598. Bagdanavičiutė, Danutė MalaišaitL% Betygala.(Pranas), 6, Antanavas. Bakutienė. Ona (Alek-599. Bagdanavičius, Pranas ..andras)? 34 Milaišaitįs.(Pranas), 4, Antanavas. 640.'Bakutis, Algutis (Anta-600. Baibikis, Juozas (Jo- nas) 7, Malaišaitis. nas), 42, ūkininkas, gyv. vieta 641 Bakutytė, Elena (Anta-;
nas), 3, Malaišaitis.

ri!

Obirutėliai.601. Baibikienė, Marija nas), 32. šeimininkė, (Jo- 642. Bakvalovas, Jonas (Li-. gyvena- įdėjus), 34, ūkininkas, gyv.--------------------moji vieta Obirutėliai. vieta šakališkiai, Švenčionys, i lys), gimus 1939, Mažeikiai.

ši nuotrauka rodo Amerikos laivyno baliunų stotį South Carolinoje. Vakaro metu jurininkai nutraukia baliunus žemėn, kad komerciniai orlaiviai patamsy neįsipainiotų į juos.

602. Baibikis, Vytautas, (Juo- Balakienė-Gricaitė, Gezas), 8 metų. Obirutėliai.603. Baibikis, Romualdas(Juozas). 3 metų amžiaus.
nė (Antanas), 34, šeimininkė, gyv. vieta Šiauliai.644. Balandis. Juozas, gimęs

678. Balyta, Petras (Jurgis), 42. ūkininkas, gyv. vieta Mac- kai, Punskas.679. Balnys, Kazys, 36, poli-

88, ūkininkė, gyv. vieta Užnu- nius). Kimus 1905. Kaunas, garis, Sasnava. 751. Balžėkas, Mykolas (Ka-

604. Baibikis, Stasys (Juo- 1904, karininkas, kapitonas, i cininkas, gyv. vieta Kaunas,

715. Baltrušaitis, Vincas (Ka- zys), 32, mokytojas, Zarasai, zys), gimęs 1903, ūkininkas, 752. Banacovska, Nina (An- Užnugaris, Sasnava.716. Baltrušaitienė. Magdale- gyv. vieta \ ilnius

Į žemės savininkas, gyv. vieta 1 Biliuškis. Šėta.770. Banionienė, Koste (Ignas), 38, mokytoja, Panevėžys. -----771. Baniulaitis. Kostas (Juo- Ginklai kainuoja brangiai, zas), 35, mokytojas, gyv. vieta valdžiai reikia daug pinigų.

** kiek kainuoja Ame-
I (Petras), 65, tarnautojas, gyv. vieta Pasvalys.773. Baniulienė-Andzevičiutė,Ona (Mikas) 55, tarnautoja, gyv. vieta Pasvalys.774. Baniulytė, Irena mualdas), 11, Pasvalys.775. Baniulytė, Elena mualdas), 13, Pasvalys.776. Baniulytė. Marija mualdas), 11. Pasvalys.777. Baniulis, Liucijus mualdas), 8. Pasvalys.778. Baniulis, Aleksandras 510,000.(Salemonas), 45, ūkininkas. Lengvas tankas, $40,000.Kažaniai. Lazdijai. Vidutinis tankas, $75,000.779. Baniulienė, Antanina Kovos lėktuvas, $55,000.(Antanas), 42, ūkininkė, gyv. Lengvasis bombanešis,vieta Kažaniai. $210,000.780. Baniulis, Juozas (Alek- Sunkusis bombanešis,sandras), 20, Kažaniai. $335,000.781. Baniulytė. Benedikta O kur didžiosios kanuo-(Aleksandras), 17, Kažaniai. lės ir jūrių laivai, kurie kai-783, Baniulis, Antanas (An

PIRKIM KARO
RONDSUS.

tikos valdžiai karo ginklai: 
Garanda šautuvas, $80. 
Įvairus kulkasvaidžiai,

nuo $500 iki $3,000.
Ardomos bombos, nuo

(RO. $100 iki $500.
37 milimetrų prieštanki- 

(Ro- n® kanuolė, $6,500.
37 milimetrų priešlektu- 

(Ro- 'i*1® kanuolė, $20,000.
90 milimetrų priešlėktu- 

(Ro- vinė kanuolė, $50,000.
75 milimetrų kanuolė.

zas), 1% metų amžiaus.605. Baibikis. Jonas (Juozas),2 mėnesiu amžiaus.
Vilnius, Antkainio 42. Laisvės ai. 9.680. Balnienė, Marija (And rius), 31, siuvėja, Kaunas.681. Balnys, Algirdas

nuoja po keliasdešimts mi
lionų dolerių!

, • \ 9-1 vieta Pandėlys. Karui laimėti reikia labaidnus), 33, gjdrtojo asistente, ?g4 ^^*„3 Marija (Mo. daug pinig^ Todėl pirkim 
tiejus), 60. Pandėlys.

tanas), 57, vaistininkas, gyv,

karo bondsus, kad musų 785. Baniulytė, Danutė (An- valdžia turėtų kuo gaminti 
ginklus ir kuo greičiausia 
sumuštų demokratijos prie-

753. Banaitis, Bronius (Zigmas), 43, mokytojas, gyv. vie-Elena. ta Dievogala, Grinkiškis.754. Banaitienė, Michalina Marija <Ignas), 38, mokytoja* gyv.Užnuga vieta Dievogala.755. Banaitytė. Bronė nius). 6, Dievogala.756. Banaitis, Algis nius), 4 metų.757. Banaitis, Stasys nius). 3 metų.

(Ka-

645. Balandis, Leopoldas (A- domas), 31. ūkininkas, gyv.606. Baibšvs, Vacys (Povi-' vieta Pabaiskas. Ukmergė,las), 30, mokytojas, gyvenime i 646. Balašaitis, Izidorius (Ma-! zys)) 7 metų. vieta Vieviržėnai. tas), gimęs 1868, mokytojas,į 682. Balnytė, Elvira607. Baibšienė, Kornelija1 gyv. vieta Tauragė. zys), 3 metų.(Tadas), 26, mokytoja, gyv. 647. Balašaitienė - Eičaitė 683- Balsevičius, Antanas vieta Vieviržėnai. (Juozas), gimus 1912, šeimi- (Balys), gimęs 1907, gyvulių608. Baibšytė, Gražina (Va-jninkė, gyv. vieta Tauragė,cvs), 4 metų. 648. Balberis, Juozas (Mi-609. Baibšys, Romualdas ; į<as), gimęs 1899, prekvbinin-! seimininkė, Kaunas, Pušyno 16.(Vacys), 2 metų. j '..-as, gyv. vieta Biržai. 685. Balsevičiūtė, Julija, 11,610. Beinoravičius. Kazys: 649. Balberienė - Sprindytė. mokinė, Kaunas, Pušyno 16.(Stasys), 35, ūkininkas, gyv. į Elzbieta (Jonas), gimus 1904, 686. Balsevičius. Lionginas.1 gyv. vieta Biržai.(Ig- 650. Balberytė, Regina (Juo- nas), 26, darbininkė, gyv. vieta 5 zas), gimus 1928, mokinė.Šančiai, Kaunas. i 651. Balberis, Aloyzas (Juo-612. Bajanovičienė, Elena, j zas), gimęs 1932, mokinys.

vieta Beržalotai, Lentupis. 
611. Beinoraitė, Julija

gyv. vieta Vilnius, Pilies 18.613. Bajanovičiutė, Kristina, Vilnius, Pilies 18.614. Bajanovičiutė, Vladisla- va. Vilnius. Pilies 18.615. Bajanovičius, Mikas (Mikas), 30, maliorius, Vilnius.616. Bajarunienė, Emilija, 60. ūkininkė, gyv. vieta Mali- r.ovka, Mickūnai.617. Bajarunaitė, Vanda, 18. ūkininkaitė, Malinovka.
618. Bajarunas, Kostas (Stasys), 73. ūkininkas, gyv. vieta Vėžiškiai, Malavėnai.619. Bajarunas, Stasys (Stasys). gimęs 1906, ūkininkas. Melagėliai, Švenčionys.620. Bajarunienė. Elena (Jurgis), 26, ūkininkė. Melagėliai.621. Bajarienė, 50, žemės savininkė, gyv. vieta Malinavos dvaras. N. Vilnius.622. Bajoraitvtė, Vanda (A- leksandras). 18. gyv. vieta Ma- linovskas. Vilnius.623. Bajorūnas. Albertas (Alfonsas), gimęs 1913, ūkininkas. Dubiškės, Švenčionys.624. Barta. Petras (Petras), gimęs 1897. Punskas, Seinai.
625. Bakaitis, Juozas, gimęs 1916, ūkininkas, gyv. vieta Ferma. Tauragė.626. Bakaitienė. Marija. 50. šeimininkė. Ferma, Tauragė.627. Bakaitis, Pranas (Juozas), gimęs 1922, Ferma.628. Bakanauskas. Jonas (Jonas). gimęs 1886. medinčius, Ežerėtis, Marcinkonys.n 629. Bakevičius, Vytautas, 76, ūkininkas, gyv. vieta Pily puškiai, Krekenava.630. Bakevičiutė. Pranė, 86. gyv. vieta Pilypuškiai.631. Bakevičiutė, Barbora (Vytautas), 35 ūkininkė, gyv. vieta Pilypuškiai.632. Bakevičius, Stasys (Vytautas), 27. ūkininkas, gyv. vie tta Pilypuškiai.633. Bakytė, Agota. 85, gyv [vieta Gaisriai, Sintautai.634. Bakšys. Antanas (Ka Į zys), 60, ūkininkas, gyv. vieta [Klosiai. Raseiniai.635. Bakšienė, Anelė (Jo- Įnas). 45, ūkininkė, Klosiai.636. Bakunas, Stasys, 68. [gydytojas. Vilnius, Daukšos 2.

652. Balberytė, Felicija (Juo zas). gimus 1939, Biržai.
653. Balčius, Gediminas (Julius), gimęs 1907, mokytojas. Jančioniai, Daugai.654. Balčiūnas. Antanas (Antanas), 34. šoferis, Vilnius.655. Balčiūnas. Petras (Antanas), 50, ūkininkas, gyv. vieša Keredžiai. Šaukėnai.

augintojas. Panevėžys.684. Balsevičiūtė. Petrė, 31,

5 metų, Vilijampolė.687. Balsys, Antanas (Baltrus), 45, mokytojas, gyv. vieta Kairiai. Betygala.688. Balsienė, Ona (Antanas), 41. gyv. vieta Kairiai.689. Balsytė, (Pranas), 8 mė
nesiu, Vepriai,690. Baltakis, Juozas, 40. mokytojas, Užpaliai.691. Baltakienė, Ksavera. 35, mokytoja. Užpaliai.

692. Baltakytė, (Juozas), 5. gyv. vieta Užpaliai.693. Baltenis. Jurgis (Jur-

na (Kazys), 36, ūkininkė, gyv vieta Užnugaris.717. Baltrušaitytė.Ka- (Kazys), 27, Užnugari.-718. Baltrušaitytė.(Kazys), 26. siuvėja, ris, Sasnava.719. Baltrušaitis, Kazys (Juo zas), 20, tepliorius, Tauragė.
720. Baltrušaitis. Vytautas (Feliksas), 35, mokytojas, gyv. vieta Bazilioniai, Babtai.721. Baltrušaitienė. Filomena (Adomas), 30, mokytoja, gyv. vieta Bazilioniai.722. Baltrušaitytė. Aldona (Vytautas), 8, Bazilioniai.723. Baltrušaitis, Antanas (Juozas), gimęs 1902. tarnautojas, Kaunas, Freda.724. Baltrušaitienė, Kunigunda, gimus 1908, darbininkė, gy- .pnimn vieta Kaili nas Freda.

tanas), 16, Pandėlys.786. Bankauskas, Cėsys (Vladas), gimęs 1915, kareivis, gyvenimo vieta Vilnius.^gro_' 787. Bankauskas. Jonas (Alfonsas), 25, policininkas, gyv. vieta Kaunas.(Bro- I
(Bro-

sus!

SUMAŽINS DEGTINĖS 
GAMYBĄ.

, ... T , Washingtono žiniomis,788 Bankauskiene Jadvyga, d inėg įmyba š|met bu_ (Mikas), gimus 1911, Kaunas. - ®sianti sumažinta 90 nuošim
čių, kad bravorai galėtų ga- 
minti alkoholi, iš kurio bus 

' au as; gaminama guma. Chemija
Ramygala, Papiškiai. '79?’^£X"'Vladas ,J„/ar0 tikru? Stel?ukluS- ls759. Banaitienė, Paulina, 27,_' . v komų padaro šnapsą. o

789. Bankauskas, Alfonsas
758. Banaitis, Povilas (Auta- W°nas>. 5 mainas). 30. mokytojas, gyv. vieta 79°- Bankauskas (Jonas), 4 mėnesiu.

656. Balčiūnienė, Salome, 45.;gis). 42. ūkininkas, gyv. vieta-.kininkė, Keredžiai. Seitiškiai. Radviliškis.657. Balčiūnaitė, Birutė (Pet- 694. Baltokas, Adolfas, 42,
ras), 13, mokinė. agronomas, Žeimiai.658. Balčiūnas. Vytautas(Pe- Į 695. Baltramiejūnaitė. Bronė gyv.

nas), 40, Raseiniai. 792. Bankauskiene, snapsą gali pavei-sti i auto
mobilio ratus.

mokytoja. Papiškiai.760. Banaitis, Gražvydas (Povilas), 4 metų.761. Bandža. Pranas (Baltrus), 60, ūkininkas, gyv. vieta Gaisriai, Sintautai.762. Bandža, Antanas (Pranas). 32. tarnautojas, gyv. vieta Gaisriai. Sintautai.763. Bandzaitis, Antanas, 37, mokytojas, Ukmergė.764. Bandzaitienė, Sofija, 37, mokytoja. Ukmergė.765. Bandzaitis. Rimutis (Antanas), 5 metų.766. Bandzevičius. Jonas, 36,Vilnius, Šilutės 3. !767. Banevičius, Juozas (Tomas). 47. Padubysis, Šiauliai.768. Banevičius, Vytautas (Juozas). 17. mokinys, gyv. vieta Padubysis.769. Banevičius, Feliksas, 76,

Larlsa(Aleksiejus), 29, slaugė, gyv. vieta Kaunas.793. Bankauskas, Zinius (Zenonas), 22, Vilnius.794. Benokaitienė, Zofija, 37, mokytoja, Kūrenai, Ukmergė. į795. Banokaitis, Rimutis (Antanas), 5, Kūrenai, Ukmergė.796. Baranauskas, Antanas (Antanas), 40, mokytoja, gyv.' vieta Simnas, Bambininkai.797. Baranauskas, Pranas l (Kazys), gimęs 1898, knygve- dys, gyv. vieta Kaunas.798. Baranauskienė, Marija,'
42, gyv. vieta Kaunas. į(Bus daugiau) I

yiCTORY

725. Baltrušaitis. Juozas (Antanas), 13, mokinys, Freda.
726. Baltrušaitienė-Katiliutė, 3na. (Vincas), 26, gyv. vieta Marijampolė.727. Baltrušaitis, Algiman- tas-Feliksas (Andrius). 2, Marijampolė.728. Baltrušaitis, Kazys (Jonas). 34. tarnautojas, šalniš- kės, Kazlų Ruda.729. Baltrušaitytė. Ona. 80. gyv. vieta Griškabūdis.730. Baltrušytė, Antanina (Baltrus), 24. darbininkė, gyv*. vieta Kaunas.731. Baltrušienė-Varkalaitė, Antanina (Petras), 29. gyv. vieta Kaunas. Prūsų 6.
732. Baltrus. Eugenijus (Kie melisas), gimęs 1905, darbininkas, Vilnius.733. Baltušis, policininkas.734. Baltušienė - Bironaitė. Bronė. 50 metų.735. Baltušis. Vytautas (An- irius), 20, mokinys.736. Baltušis. Jurgis. 36. studentas, Vilnius.737. Baltušienė. Uršulė, gyv. vieta Vilnius.738. Baltušis. 'Jurgis). 1 me- lų, gyv. vieta Vilnius.739. Baltušis. Vladas (Antanas), 54, tarnautojas. Rokiškis.740. Baltušienė - Kalvaitytė Koste (Kazys). 50. Rokiškis.741. Baltušis. Stasys (Vladas), 22, kareivis. Rokiškis.742. Baltušis. Jonas, 35. mokytojas. Tauragė. Vainutas.743. Baltušienė. Ona. 30, mokytoja, Vainutas.744. Baltušis. Keistutis (Juozas), 5, Vainutas.745. Baltušk i. Simas (Simas), 35. inspektorius. Kaunas.746. Baltuškienė - Aleknaitė. Elzbieta (Juozas), 35, Kaunas.747. Baltuškai'ė, Gražina (Simas), 5, Kauna-.748. Baltutis. Liudas (Leonas), 45, mokytojas, gyv. vieta Kurtuvėnai.749. Balvočius, Vladas (Apolinaras), 43. teisininkas, gyv. vieta Kaunas.

-w.
BUY
UNITED
STATES
DEFENSE
SONDS
STAMPS

(Jonas), 43, gydytoja, vieta Ukmergė.696. Baltrimas. Stasys (Adomas), 40. siuvėjas. Kuliai, Kretinga.697. Baltrimienė. Magdalena (Kazys). 30. Kuliai.698. Baitrimaitė. Vida (Sta- 35. sys), 10 metų.699. Baitrimaitė. žibutė (Stanys). l*ė metų.700. Baltrukonis. Juozas. 38. mokytojas. Lazdijai.701. Baltrukonienė. Ona (Antanas), 32. mokytoja. Lazdijai.
702. Baltrukonytė. Viliutė (Juozas). 15, Lazdijai.703. Baltrukonis, Algirdas (Juozas). 12. Lazdijai.704. Baltrukonis, Leonardas (Juozas), 10. Lazdijai.705. Baltrukonis. Viktoras, 38. mokytojas, gyv. vieta Durpiniai. Rudamina.706. Baltrūnas, Petras (Juozas). gimęs 1895, kar. majoras, gyv. vieta Lentvaris.707. Baltrūnas. Martynas (Ambraziejus). gimęs 1896. tarnautojas. Kėdainiai.708. Baltrunienė, Kazė (Juo-

(Petras). 19, Keredžiai.659. Balčiūnas. Algis -as), 8.660. Balčiūnienė, Ona (Jokūbas), 30. raštininkė, Vilnius.661. Balčiūnas, Mečys. 40, tarnautojas, gyv. vieta Viršku- ?ėnai, Papilė.662. Balčiūnienė. Kazė mokytoja. Virškupėnai.663. Balčiūnaitė. Stasė (Me- ivs), l’/s metų.664. Balčiūnas/ Stasys (Jotas), 40. tarnautojas, gyv. vie .a Kybartai.665. Balčiūnienė. Kybartai.666. Balčiūnas, Stasys (Augustinas), 33, karininkas, kapitonas, gyv. vieta Vilnius.667. Baleišis. Feliksas (Juo- ;as), 44, kareivis, Vilnius.668. Baleišis. Pranas (Jonas), gimęs 1900. tarnautojas, gyv. vieta Kaunas.669. Baleišienė, Ona (Juozas), 35, tarnautoja, Kaunas.670. Baleišytė, Nijolė (Pranas). 5 metų.671. Baleišytė. Asta •as), 3 metų.672. Balevičius, Kazys

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A. M.

Paraše

METELIONIS.

(Pra
(Petas). 43, ūkininkas, gyv. vieta j zas). gimus 1905, siuvėja, gyv. Margoniai, Marcinkonys. vieta Kėdainiai.673. Balickaitis, Vincas (Jur- 709. Baltrunaitė. Irena (Margis). 38. tarnautojas, gyv. vie- tynas). gimus 1932, Kėdainiai.La Vilkabaliai. Vilkaviškis.674. Balickaitienė, Albina (Pijus), gimus 1902. telegrafiste, Vilkaviškis.675. Balickaitytė, Rasa (Vincas), 7, gyv. vieta Vilkabaliai- Bartininkai.676. Baronienė-Smigytė, Jad- Ruda.vyga (Antanas), gimus 1910, gyv. vieta Mažeikiai.677. Baronvtė. Silvija (Ra-

AR ROMOS

piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

710. Baltrūnas, Julius (Martynas), gimęs 1936. Kėdainiai.711. Baltrūnas, Raimondas (Martynas), gimęs 1940. gyv vieta Kėdainiai.712. Baltrušaitis. Jonas (Juozas). 31. darbininkas. Kazlų
713. Baltrušaitytė. Emilija (Justvnas), 13, Kazlų Ruda.714. Baltrušaitienė, Marija

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima
kiekvieną išgelbėt_ nuo
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny-' 
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai sa
ga. Ir pridėtas “peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 

253 BROAI)WAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas

A. M. METEUONJ 
7747 Navy Avenue,

Detroit, Mich.

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. I2> Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profeaorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai ISU6 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIU- Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygų, joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
sasipažint sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUL kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieras viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu:
REV. M. VALADKA, R. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

750. Balvočienė, Irena (P.ro-
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KELEIVIS, SOBOSTON No. 21. Birželio 10 d.. 1042 m.

niu Bostono universitete. 
Matuliai ir Likai, rodos

susitarę, suiengė gražų po- 
kili jaunuolių mokslo pa
baigtuvėms. Ir kartu atsibu
vo vestuvės. Rautas įvyko

VISŲ TAUTU BENDRAS {Tamošius Likas baigė mok- I*1’^ nedėldienį, Dor- 
. ei tcidikivikji a c itiid -i_ __ :__ iz chestery. Dalyvavo daugSUSIRINKIMAS. KUR 

LIETUVIAI?

Artinasi 18 ir 20% metų Gimdymo kontrolės šalinin- Mirė Adomas Martusevičius 
jaunuolių registracija. ! kai laimėjo bylą. Pereito panedėlio ryte,

Birželio 30 dieną bus pen- Massachusetts valstijos į birželio 8, mirė nuo kraujo
kta ir paskutinė vyrų regist- gimdymo kontrolės šalinin-! išsiliejimo Adomas Maltus,

Mažina gatvių žiburius.
Brookline Village aptem- 

dinimo viršininkas patvar
kė, kad trečdalis žiburių te
nai butų užgesinta iki karo 
pabaigos.

racija šiam karui. Šį kartą kai buvo pastatę gimdymo 
turės registruotis jaunuoliai kontrolės klausimą patiems 
nuo 18 iki 20% metų am- gyvenipjams išspręsti. Bet 

... . . žiaus. Registracija bus da- Romos katalikų kardinolas
Jaunavedžius visi roma tokia pat tvarka, kaip pasamdė kelis advokatus, 

ir anksčiaus buvusios regis- kad įrodytų tokio referen- 
tracijos. Ji bus daroma po durno “neteisėtumą,'’ ir po- 
visą šalį ir apims apie litikieriai išbraukė jį. Gim- 

\o jauna žmona tuojau išva- 3,062,000 jaunu vyrų. Bir- dvmo kontrolės šalininkai 
žlu0Ja i Jis ža- želio 30 diena pripuola utar- tuomet apskundė tuos suk-

,od di, h,i j S <la atsilankyti ir i SLA sei- „inke. čius i Variausi '
nn-rinhtl mą. Rodos, abu jaunuoliai __________ ’ * * *

Arlingtonas turėjo “tikrą

slą ir apsivedė.
Jaunas Tamošius Likas.

svečių.
sveikino ir daug gero linkė-

Graikų karo pagalbos aso-; ?°viĮ° £ Adelės IJkų sūnūs, j0 jų ateičiai, 
ciacija (panaši kaip ir Lie- tomis dienomis baigė elekt- Inžinierius T. Likas su sa-
tuvai Remti Draugijai, ėmė
si iniciatyvos ir kitą sekma
dienį, birželio 14 d. (vėlia
vos dieną) Boston Gardene 
šaukia milžinišką suvienytų 
tautų mitingą.

os inžinieriaus mokslą 
v’ortheastern universitete ir

sukakęs vos 46 metų am
žiaus. Paliko žmoną Oną, 
dukteiį Adelę ir sūnų Bro
nių. Velionis paėjo iš Kau- • 
nijoš. Verpiu kaimo, U k- . 
meigės apskričio. Pašarvo
tas pas graborių Kasperą. 
Laidos ketvergo ryte.

Rep. V.

nui dirbti.
Jaunasis Likas yra ambi- yra SLA nariai, 

ingas vyras. Jo namuose Dr. D. Pilka
Sios asociacijos direkto- kampai yra pilni ekspe- --------------

Mr. Thomas Pappas imentų. Sykį jis sulošė Vajus prieš karo vedybas, 
mokslišką sensaciją. Buvo
aip. Nesenai ii engiant vie- veikėjai. vpač iš moterų tai 
a Bostono didnami su mo- • r -

oro užpuolimą.
Pereitą nedėldienį Ar- 

lingtone buvo bandomos 
Atsakomingi visuomenės naujos sirenos gyventojų 

apsaugai nuo oro užpuoli

rius
spaudai pareiškė, kad šiam 
mitingui pasiryžta išplatini 
tikietų už $3.500. Tai, esą. 
busiąs pirmas toks platus 
visų prieš hitlerizmą kariau
jančių arba jau Hitlerio pa
vergtų tautų susibuvime 
Jungtinėse Valstijose.

Mitinge busianti plati
diplomatinė atstovybė ir... ... i , ... v. - ----------- —
tui- but. kelios net karunuo- ninkai pi artėjo sau plaukus puola į tas vedybas stačia mas oro 
tos galvos gyvenančios da- nuo gaivų įauti. nes buvo galva, manydamos, kad tai
bar emigracijoj (taip piane- ntimatvta, kad nuostoliai didelė “garbė ir kartu lai-
ša vietos spauda). sieks apie šimtą tūkstančių niė,’’ nes vėliau “vyrų gali

Tarpe diplomatiniu kai- dolerių. Kui buvęs išlenda pritrukti. Tai yra labai
’• - -........................ ‘ Likų Tamošius su savo dvy- liūdnas reiškinys, sako Mrs.

lekiu: “professor, please, let R. Homans. Massachusetts 
me try my idea.” Mokytojas visuomenės saugumo komi-

Teismą, ir Netoli nuo Haverhillio,

Rado nužudytą moterį.
a nosiono uiunami su mo- ono,- ?/"• i • | KT;2,-ni-Vk,vi-.i-it.Ji«k took po, pi artėjo spaudoje enei- mu. kaip tik pradėjo sire- Nakvyn įeiniskiausiais įtaisais, tecn- r i_

gv-u lHieb ?adl' nos žviegti, kilo smarki per- Massachusūkai sumaišė elektros lai
bus (vielas). Pašaukti ek 
pertai, inžinerijos žinovai.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Central akv. 

CAMBRIDGE, MASS.

teismas dabar įsakė pasta- nilske buvo rastas pavogtas 
tyti gimdymo kontrolės naujas taxi kompanijos au- 
klausimą referendumui iš tomobihus. Ratai su padan-
naujo. Tai buvo skaudus g°m buvo numauti._______
antausis juodajai reakcijai. Brookline. 7 Ruimu Namas

4 karų garadžas, visi įrengimai. 
Tur but parduotas greitai. Persikė
liau į Kalifornių. Norint daugiau in- 

pi'ie formacijų pašaukit: BE Avon 5003. 
1)UVO Victor Orelovitz <4>

/nių namuose 
Massachusetts avė.per-

‘karo v edybas. At- kUnija su žaibais. Perkūnas i rasta nužudvla ir į toiletą 
mat, kvaila mada šaudė taip smarkiai, kad že- patalpinta Olgą Fenning,

namas
sirado,

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

sieks 
doler

bėtojų čia bus: Kinijos am- kikų 
basadorius dr. Hu Shih, Če
koslovakijos užsienio minis
teris Jan Masaiyk. Sovietų 
ir Didžiosios Britanijos ka
ry) atache (kariniai atsto
jai) ir kiti.
.: Meno programoie jau ap

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET. 
LAVVRENCE, MASS.

287 Vlason Terrace. Brookline. Mass.

PIRKIT NAMUS
tabar yra geriausias laikas pirkti 

namus ir farmas, kol da nėra pa
braukę. Ateityje namai ir farmos
bus brangesni ir už pinigus. Materi- 
jolas ir darbininkai eina brangyn, , 
todėl ir nuosavybės eis brangyn. Aš |

!nės jo kambarv rasti sulau- turia Pardavimui daug 1-2-3 ir ejei- 
* . J 1 • • • j • namų, iš kurių galit pasirinkti

-------------------------------------------------------- įZVtl HUKSiniai dantys ir tinkamą ir už mažą kainą. Dorches-

KAINOS KYLA (kraujo ženklų: * to spren-
in Z J i Z? Ii 11 Q džiania, kad ta moteris-.pu- bridge.

Z A LZ/i/t AZA^jvo jo kambary ir tenai įvyko krSit^riįJi£įe?am* ar
! žmnp-žudvstė. wn ■ 1»u't?ar geras laikas pasiiiaudoti * mogZUdv^te

perkant namus ar ūkį. į trumpą lai
ka dvigubai padidinti savo turtr. 
Nejudama' nuosavybė yra saugiau-

/vilgteręjo į Tarną naiviai, reto pirmininkė. Ji rimtai T^p^irinkl-
•p.ostelėjo ranka, bet palau- Įspėja , jaunas mergaites, mu • =------ •----
Eėjęs tarė: “go ahead’.” kad puldamos i karo vedv-
>tuaentas LIKUS galvojo, bas, JOS elgiasi Jcaip tas pal- po ’ kambarius, aržuolinės grindys, Visi 
'“d .)«.««“ J? Pridarytas kas kūdikis, kuris puola nuo S? pas
“device veikia jo bute. tai tilto Į vandeni. Tokios vedv- rankamai " ‘ '

dar keliatą žemoms, depresijos 
kainoms. Pavyzdžiui:

(1) 6-ių šeimynų mūrinis narna-

šiėmę dalyvauti Hollvvvoo-
do žvaigždės Melvyn Doug CJ? įgalėtų v eik- bos retai atneša laimę, het ’ P..... .
ląs Lannv Ross ir kiti ria savo isiadimą merginos ateiti beveik visa- ;.-u šeimynų mūras. 14 kan-.-

šiam milžiniškam mitin- '•»*»»«*: ® Pladži« dos sunaikina.
oats nežinojo, kame čia da- —r—~
Iykas. Staiga ekspertai suri
ko: “Eureka, eureka!” Ir

La dai parankioj vietoj.

gui •urengti yra prisidėję
barių,-vonios, baltos .sinkos ir skai 
bynčs, pfazai iri kiti patogumai; arti 
Broadvay.- South Bostone. Savinin
kė „Kalifonajoj-j-torim, greitai par
duoti., Kaina

(St '2*ją šeinrynjį.-/- 10 kambarių 
* - 'autos sinko*

įesos ir kiti

VVILL1AM A. AMS1E 
30 Carruth st., prie Ashmont Sta.

DORCHESTER. 
Tel. GENeva 3719

AR NORI, AR NENORI ; 
TAISYT REIKIA.

Tavorai Brangsta, bet ; _ 
mus gausit senom kai- • 

nom visokių
•Ii

Geležies Reikmenų i
PLL'MBINGV, Geriausios Rūšies 

PENTV. ALIEJŲ, STIKLŲ. SIE
NOMS POPIERIŲ. Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas

daugiau kaip 12 organizaci ri“,-’“1,- Pabrangs zuv».
iu. būtent: Suvienytos Ki. į°’ ; /“i ^'i.-1 Per pereitus metus žuvis .....
nijos pagalbos organizacija. <5°len'i Bostone pabrango beveik _ _______
Britų karo pagalbos org..- ?° nu^č^'lr
Rusų karo pagalbos org.. Tamošiaus Liko vardą kos pn-minuikas <&ko. kad veltui, užeikit ir Persiu kriokiu
Siuntinių Britanijai org.. uojau sužinojo Edisonas, toliau J*/žuvis .busianti da., u, is niy.ių30 ntr.. n r /TOZl
Angliškai kalbančiųjų uni- ^neraį, Ęlectiio, ^ ^erting- b, angelė, priežastys .eąaihi r > 3
ja. Laisvųjų franeuzu pagal- ouse. 1 ėieiOnų n įcrcgis? civo tOrvios. valdžia pa- ksšė. 1 yy Besto- H ARDltf ARE A
bos komitetas. Graikų karo kompanija ir pagaliau ėmė daug žvejybos laivų ™ biriuk Ka»^ «k $4,50©. A j alekna, s*™.

628 BR0ADWAY

Y V O N N ES
HOUSE OF BEAUTY

I V UA .-W E ’3i Trt V B A
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE 

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

♦ —-

tik $4,500.

pagalbos asociacija. Pade- >ėdė Šamas. Laimėtojais Ii- karo reikalams:' (2) žve- kyrįPg; 
revvskio fondas Lenkijai. Dėdė Šamas ir Westing-:iams uždrausta nakties lai- avybių. Turime kelintą namų mai- 
Karalienės Wilhelmino? *°use — fifty-fifty: Dėdė ku vartoti žiburius ir radijo ^T^dvok^Gaii^uT^^ kUus' 
fondas Olandijai, Pagalba >amas mokės algą, West- signalus ant jūrių. Visa to BOSTON REALTY TRUST 
Norvegijai, Amerikos drau- ’nghouse parūpina laborato- i dėlei pagaminama mažiau 317 E STRFCT
gai Čekoslovakijai, trumpu liją. Ir todėl jaunas mžinie- žuvies. south Boston, mass.

bangų radijo stotis WRUL ius apleidžia Bostoną, 
kuri transliuoja programa' šitas jaunas inžinierius 
į visas tautas, ir kitos. .uri da ir kitą mokslišką pa-

Nei rengėjai, nei vietinė slaptį—apie šviesą. Jo pa- 
spauda niekur nemini lietu- .obulinimu paprasta elektri- 
vių. O mes turim susiorgani- kine lemputė duoda ketu- 
zavę jau gana stiprią Lietu- .'ius kartus daugiau šviesos, 
vai Remti Draugiją. Tik toji kurią jis vadina “šviesa 
draugija matomai, nespėjo šviesoj.”
su šiuo reikalu giliau susipa- Dabar jaunas musų Edi- 
žinti. Tuo tarpu gi mums sonas padarė kitą “bit”—jis 
įeiketų eiti petys į petį su ki- užkariavo p-lės Aldonos! 
tomis Hitlerio pavergtomis ^Matulytės širdį. Aldona Ma- 
tautomis ir savo tautos žaiz- tulytė via viena is gražiau- 
das kelti ir rodyti visam pa- šių Dorchesterio lietuvaičių.
Sauliui. Kitaip mes busim Aldona taipgi ką tik baigė 
pamiršti. aukštą mokslą su B. S. laips-

Jeigu vaikas neverks, kas-

V
Daily double 

užsidaro 2:15 p. p. 
(Kitom dienom 2:30)

Gtandstand, 50c.
Clubhouse, $1.00 

• Taksai jskait.)

V i

SUFFOLKrD0WNS

SOUTH BOSTON, MASS.___
Tel. ŠOU 4113^

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nno 10 iki 12 dienų 
nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

gi jam valgyti pasiūlys’..
J. Kr-nis.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-VV

JO RACES NIGHTLY
’ DAILY► Douete 7:05

VVONDERLANDne ve ne

Užbaigus Mokslą
Geriausia dovana užbaigus mokslą, tai LAIKRODIS, 

jis parodys laiką jūsų sunui ar dukterei į gyvenimą ir 
pasiliks atmintyje ant visados.

Bl’LOVA IR GRl’EN laikrodžiai geriausiai padaryti 
ir geriausiai laiką laiko. Tik mes vieni lietuviai Bostone 
šiuos laikrodžius parduodame. Turime didžiausią pasirin
kimą HAMILTON ir ELGIN LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, 
RAŠOMŲ PLUNKSNŲ I.AKETŲ, BRANZOLIETŲ ir 
LENCIŪGŲ.

Taisorn Laikr<»dzius, žiedus, Vkinius ii perdirbame iš 
senų į naujausią ma lą. Pirb.s gvarantuotas.

KETVIRTIS & CO,
312 BROADWAY SOUTH BOsTON. MASri.

Tel. SOl'th Boaton 4649

POST TIME 2:30 (OTHIR DAYS.2:45)

Namu Savininkai!
6

Reikalingus pataisymus prie savo namų neatidė
liokite — padarykite tuojaus.

Visokių reikmenų kasdieną sunku yra gauti, ne
kuriu daiktų gali visai pritrukti. Todėl nelaukite 
kad nereikėtų mokėt keliatą kartų brangiau.

Pas mus dar galima gaut visko labai prieina- 
mom kainom.

Visokių Maliavų, Shellaco. Varnisho, Sienoms 
Popieru—nuo 6c. rolis ir brangiau, Stogams Sma
los ir Popieros ir Abelnai Visokių Reikmenų Na
mų Pataisymui. Pas mus gausit viską prieinamiau- 
siom kainom.

SO. BOSTON HAR1>WARE CO.. Ine.
-I. KLIMAS—VEDĖJAS Tel. ŠOU 1756

322 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

•TeL 28624 Gyv. 31182

5 Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarua.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

II

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 21
BOSTON. Telef. Lafayette 1871 

arba Somerset 2C44-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietai.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
826 BRO A D WA Y.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY V1EW 
MOTOR SERVICE

TUDCIAKER

Telephone
SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigioa.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiumi — savininkai.

Taisymo ir dsmonstravtms vista: 
1 HAMLIN STREET

Eaa*. East Eighth SL,




