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Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXXVIII

Valdžia Paėmė Anglių 
Kasyklas Savo Kontrolėn
LEWIS SULAIKĖ STREI

KĄ PENKIOLIKAI 
DIENŲ.

jos vadas Lewis paskelbęs 
15-kai dienų “streiko pa
liaubas,” kurios skaitysis 
nuo gegužės 4 dienos. Mai- 
neriams jis pataręs grįžti 
darban, duodamas valdžiai 

usitarti su

Pereitą penktadienį 480,000 
maineriu buvo metę darbą 
ir visos minkštosios kasyk-' j 5 dienų laiko

los buvo sustojusios. ! unija dėl naujo daarbo kon- 
Kai mes rašėm šią žinią, i trakto, 

tai tūkstančiai maineriu’ Laikraščiai tuoj paskelbė, 
minkštųjų anglių kasyklose' kad kuro administratorius 
giyžo atgal į darbą, kurį jie;lckes, kuris prezidento pa
buvo pametę pereitą penk-

’Faidžia Nesitars Su į 250,000 Laivų Statyk 4944 Metais Karas
Maineriu Unija.

John Lewis laikysis savo 
reikalavimų.

Vėliausios žinios iš maine
riu fronto, kaip jas paduo- 
ja “New York Times’o” ko 
įespondentas Louis Stark, 
einant “Keleiviui” spaudon 
buvo tokios:

Pasklidęs gandas, buk 
federalinė vaidžia Wash- 
ingtone prižadėjusi pasira
šyti su United Mine Work- dėli New Y--- ~ - ----- --- - _ . ..okiecių

bininkų Pastatė
Sąlygą.
Pasižada nestreikuoti, jei 

bus numuštos kainos.

Busiąs Laimėtas 
ir Pabaigtas.

Jankiai paėmė 600 fašistų 
nelaisvėn. Prasta žinia ko

munistų Browderiui.
Amerikie čiai pradėjo

Amerikos Armija Afrikoj 
Paėmė Priešo Tvirtovę

FAŠISTAI VAROMI IŠ 
TUNISIJOS J JURĄ.Jeigu prezidentas Roose

veltas galės numušti maišioj ___
ir kitų reikmenų kainas iki' smarkiai lupti Afrikoj fašis- Stipri artilerijos ugnis ir or- 
1942 metų gegužės mėnesio,tus. Žinios iš to fronto šią laivių bombos baigia 

sąvaitę sako. kad stumdą-1
miesi artyn prie Mateuro ir'
Bizertos. amerikiečiai kartu

lygio, tai laivų statybos dar 
bininkai nestreiku^s.

Tokį pareiškimą Iš
naikinti “Ašį?

Afrikos ateina labai
franeuzais paėmė nelais- Ker'-' žinių. Amerikos armi- 

' , , ?'!vėn 600 vokiečių ir italu. J?.s! Panedel! . paėmė Tum-

buvo neitralės, kaip Šve
dija ir Turkija, dabar jau 
piadėjo aiškiai krypti alian
tų pusėn.

Tai yra labai geros žinios. 
Bet kiek jos yra geros 

mums, tiek jos yra blogos 
demokratijos priešams. De- 
mokiatijos galybė pradėjo 

Nors kova 
bet diktato

riai jau gali kasti sau kapą. 
Aliantų laimėjimas reiš- 

visoms paverg
toms tautoms. Anglijo?

ers unija naują darbo sutaryų statybos darbininkų uni-Į— — vad^n^cSi^joj fašistų tvirtovę Mateu k’
ti, neturi pagimdo. Valdžia jo? pirmininkas John Green. rianeuzų vadas gen. Giraud . : ja mvi;u -*au Oiumfuoti1 & j r 5ako, kad SJ menes, vokie- 11 nužygiavo ru mynų da nepabaigta.

čiai su italais bus jau visiš- Puiy>n- .
kai iš Afrikos išvyti ir šuva- Mateuras yra labai s\ai ,
ryti į jurą. Ir jis priduria, bus strateginis punktas Jis R-a

jau susitai ęs su unijo? Rad ’KU10 administratorius dirbtuvėmis baigiasi šių me- paliuosavus Afriką, fa- Rej:^tarn Bizertos^r ^Tuniso ^ms tauwi.».
n, m ,1 v,; „km-j' sistŲ naikinimas Europos, pį’iį^buvoj Stipriai for- PremJeras. Churchill šią są-

lifikavę ir atkakliai gynė

tokio prižadėjimo unijai nė-1 Šita unija turi 250,000 na- 
, _ _ . , _ . ra davusi ir i jokias derybas rių. kurie dirba laivu staty

bai kymu paėmė minkštųjų gu unįja neisianti. !bos diibtuvėse Atlanto pa-
anglių kasykla? savo kont- pasklidęs gandas teigė, krašty. Jos sutartis su laivu 
rolen. jau susitaręs su unijos Rad ’

. .vadais piadėti derybas dėl jcRes jr maineriu vadas tų birželio 23 d. Kai pernai, 
ejo?treikan,\ aidžia tuojau naujos darbo sutartie? n, Lewis nutarę padaryti kasy- ji buvo rašoma, pragyveni-iei^.s. S'ieitaĮ- 
paėmė kasyklas savo kont- be abejo, sutiksiąs pakelti kjose dienu paliaubas.” mas buvo daug pigesnis. Per emancia?s 1944 metais
rolen ir prie kasyklų prade laineriams atlyginimą po per Rurias maineriai dirbsią metus viskas pabrango. To- ras Jau įmetąs
jo žygiuoti kaieiviai. •• dieI^- ^aiP.uniJa senomis sąlygomis, o tuo dėl laivų statybininkų unija pagaigtas.

>ahe? spauda pradėjo leikalauja. Bet M ashingto- tarpu eisiančios derybos dėl ir sako: jeigu prezidentas ^al -v.la. n.e K°^la ZL“*“ltove i druzgu*
atakuoti maineriu unijos ne tu o tarpu da niekas me- nauKjos sutarties. Rooseveltas nuirtus kainas Br?wdei?U1’ u^ls. da Tuo pačiu laiku franeuzu
vadą Levvisą. vadindama jį ko apie tai nežinojo. Tas ne- , pusėtinai iki to lygio, koks buvo me-|nai .Fam^° Hįtteri- kad A? ai^y°a 1 U
dama Washingtono vyriau- daro ar rengiasi daryti, vai- 'Vash.ngtono vyriausybę su-, ar atgal tai mes dili me Corning.” pajunu priėjo prie Bizer-
-vl,e kad io nenuvaldo rtžia tninnti erzino erzino, nes JIS padare tokio uz tas pačias algas. Kitaip Į- |<omlinist„ vadas los Jau tlk uz 15 m-vlllJ-ję kad jo nenuvaldo. tižią tiuputj ei žino., _ įspūdžio, kad Lewis laiko mes reikalausime algų pa- tm0 kornunl- “i d(lds- Fašistams Tunisiioi iau

I ei eito nedeldienio va- Kasyklų savininkai tuo ?tstatę j vyriausybės kaktą kėlimo darydami naują su- . . -oi „• nėra kur bėgti. Jie prispirti
katą prezidentas Roosevel- tarpu ruosesi naujoms savo užtaiįv- pįštalietą ir duoda tartį. Jei geruoju algos ne- AdCHM Nori Sukelti prie juros ir turės arba pa
tas pasakė per radiją kalbą rolėms. Mat. dabar jie ves jai ti/ f5*įienu SpiMvt, jo bus pakelto ' ' .............. ...... ' P
t sustreikavusius mainenus, kasyklas jau ne kaip savi- leikalavimus. ' jstreikuoti.
įeikalaudamas kad panede- ninkai, bet kaip valdžios — Q
lį jau visi jie butų prie dar- pastatyti direktoriai. Ant n loįea i!?! 
bo. Jeigu bus reikalinga ap- kasyklų iškeltos Jungtinių Kį

g* einantiems- į darbą. Valstijų vėliavos?1 - >•**+*&"

tadienį. 
Kaip tik

įių pereitą
480,000 maine- 
penktadienį iš-

Orlaivis

At
meta is ka- 

ir

vaitę užtikrino lenkų tautą, 
kad po karo Lenkija bus vėl 
laisva ir nepriklausoma res
publika.

Mes galim tikėtis, kad 
laimėjus kara demokrąti- 

aviu .aiKu irancuzų valstvbėms, musu be
eidama Viduržemio tuva i|gi atstatJla lafe.

va ir nepriklausoma respub 
lika.

Bet stipri amerikiečių arti
lerijos ugnis ir bombos iš 
oro sudaužė šitą priešo tvir-

mes turėsim RUSU Armijų siduoti, arba bus suvaryti Į
Stokholme gauta

lai kariuomene tokią apsau- Kaip ilgai valdžia laikys nu?J.ei^T1 . . <<N. . v
ga duosianti. kasyklas savo kontrolėj, tuo a1^, Pia^esa * '

Joks ur.iios vadas neturi tarpu nežinia. T,mes> Vldaus Relkal« De
teisės trukdyti anglių garny- ------

Įorganižuoti armiją iš tų ru- 
. sų kareivių ir civilių, kurie

Pereitą nedėldienį Newibuvo suimti Pabalčio kraš- 
, Y orke buvo padaryta? neti-:tuo?e visus rusus naciai 

pareiškimas e- ketas oro užpuolimo prati- imsia tokion

.. j jui'4- Laivais ir orlaiviais 
i “2^ i laiv^TrorlaiviS1’ nes jų 

naikina

EXTRA!’ ' 5 _____ :
ALEUTUOSE SIAUČIA 
DIDELIS JŪRIŲ MUŠIS

Brooklyną.
JAPONAIS.

bes. nes toks trukdymas 
tiukdo karą ir stato į pavo
jų musų kareivių ir jurinin
kų gyvybę, pasakė prezi
dentas. Todėl ir kiekvienas 
mainerys, kuris meta kasy
klose darbą, asmeniškai nu
sikalsta prieš valstybę.

Prezidento įspėjimas bu
vo rustus.

Tuojau po to pasklido 
gandas, kad maineriu uni-

Morgenthau Dėkoja 
Laikraščiams.

partamento
sąs toks: . mas. Sirenos pradėjo staug-

Valdžia nedarė ir neda- ti paVojų. kad priešas puo- 
lys su Levvisu jokių sutar- ja miestą. Žinoma, tas buvo

. daroma vien tik bandymo 
\ aidžia paėmė anglių tikslais: norėta tik patilti, 

_Yorke kasyklas tik savo globon, kiek miestas vra
Amerikos laikraštininku 

uvažiavimui New 
buvo prisiųsta Iždo sekreto- ne nuosavybėn. Ji neturi 

Morgenthau telegra- tikslo kasyklas nacionaliliaus
ma, kurioje jis nuoširdžiai ZUoti. Todėl ji negali daryti 
dėkoja spaudai už paramą jr sutarčių su maineriu uni- nradėio staueti

jlrnlol “Flov - -r- a-į r- -11 __  l- A . J s

armijon; jie 
rinksią tik tuos, kurie yra 
priešingi Stalinui ir bolše
vizmui. Tokių vokiečiai ti
kisi surasti apie 500,000.

Vokietijos nacių spauda don radijas pranešė, kad 
jau pradėjo ruošti savo Aleutu šalose, i vakarus nuo 
žmones blogoms žinioms. Alaskos, siaučia didelis ju- 
Ji jau prisipažįsta, kad Ai- rių mušis su japonais. Ma
riką reikės jiems apleisti. tyt, tie žalčiai mėgino prisi-

Bet Afrikos praradimas vogti prie Alaskos. Mūšio 
tai da ne viskas. Fašistai ži- pasekmės da nebuvo žino- 
no, kad po Afrikos seks Eu mos.

■ropos invazija. Todėl Itali----------------
Mobilizuoti tuos rusus, joj fiahar didelis sumišima

kad ir Roma 
į pelenus ir

Kijeve aar Karo pra- tus.
antrajai karo paskolai. “Dar ja. jį tik^žiurės. kad anglių jus'jau praėjęs,’ staiga n^ri- rfje^su^itleriu^r^ŠVaT ^n. paversta 
loks sakes reikalas nėra tu- gamyba eitų pirmyn. Dėl nomas orlaivis, skrisdamas su..Hltler1^ V Pa-lkal- ouikes

Rusai Sakosi Nusky
nę 7,000 Nacių.
Maskvos radijas skelbia, 

kad Novorosijsko apylinkėj 
rusai “sudaužė vokiečių 
ofensyvą. kuri tęsėsi 6 die
nas, sunaikindami 25 priešo 
tankus ir užmušdami 7000 
kareivių.”

Tuo tarpu Berlyno radi
jas sako, kad Novorosijsko 
apylinkėj ne vokiečiai ata-

bėjimą šituo reikalu.
Šita žinia priduria, kad

vokiečių generolas Just mė
ginęs Lietuvoje organizuoti 
savanorius, bet mažai tokių 
atsiradę. Lietuviai nekenčia 
bolševikų, ir taip pat neken
čia naciu.

Valstybės, kurios iki šiolįėjęs tokios vieningos ląik- algų pakėlimo maineriai ga-!viišum Brooklvno. pradėjo 
įascių paramos, kaip si pf- Jį tartis tiktai su kasyklų sa- šaudyt į miestą iš kulkasvai- 

oeom o o, vininkais. Įdžio. Policija sako, kad trys
--------------- kulkos pataikė Į gyvenamo-

______ Lenkai Ardo Nacių jo namo stogą ir kiaurai
_____ ___ ___ zj i i »• per ji išėjo, o ketvirta kulka,

100,000 AMERIKOS IT A- GeleZinkellUS. kirto į vieną skersgatvį, ku-l
LŲ PRIEŠ MUSSOLINJ. Liublino apylinkėj lenkai < riuo * paprastai vaikščioja 

New Y'orko italų federa- partizanai sudaužė du vo-jdaug žmonių. Laivyno irai 
cija karui laimėti pradėjo kiečių traukiniu, vieną su jmijos vadovybė stengiasi

Mergina Prarijo 2>10U j skola. Mes esam labai dė- 
New Orleans mieste buvotk^n^ baigia

nepaprastas atsitikimas. Ka- 
įeivis nusivedė kažin kokią 
merginą išsigerti. Kiek jie
du gėlė. tai netiek jau svar
bu, bet kai reikėjo užmokė
ti. kareivis išsitraukė 100- 
dolerinę ir padėjo ant stalo. 
Ta mergina, su kuria jis gė
lė, kapt tą šimtinę nuo sta-

savo
telegramą p. Morgenthau.

kareiviais, antrą 
mis. Kitoj vietoj

šią sąvaitę rinkti italų para
šus po atsišaukimu į Italijos 
žmones, kad jie nuverstų daužyti net

su angli-! nustatyti 
buvo su- 'orlaivis, 

keli traukiniai, i

kas tai buvo per
U. S. SUBMARINOS NU
SKANDINO 125,000 TO

NŲ JAPONŲ LAIVŲ.
Musų laivyno Departa

Kiniečiai Paklojo 
1,000 Japonų.

Aukštoji kiniečių armi 
ios vadovybė praneša, kad kavo rusus, bet rusai vokie- 
visą pereitą mėnesį japonai čius. Kadangi Novorosijs- 
stengėsi išmušti kiniečius iš kas yra svarbi Juodųjų Ju- 
vienos pozicijos Šantuno rių papėdė veiksmams prieš 
provincijoj, bet jiems vis Kaukazą, tai rusai sutrau- 
nesiseka. Paskutinis japonų kę 100,000 vyrų armiją ir 
puolimas buvo ypač atkak kelias dienas atakavę vo

lo, suvyniojo. įsikišo į burną Mussolinio valdžią ir pada- Nakties laiku partizanai iš-! UGNIES “GESINTUVAI” n?entas Praneša. kad patro- įus. Kova tęsėsi 4 dienas ir kiečių pozicijas, norėdami 
ir prarijo. Kareivis nuėjo j rytų atskirą taiką. Atsišau- ardo gelžkelių bėgius ir prjpildYTi' GAZOLINU I k*uoda^0^ Pacifiko vande 
policijom, o mergina tuo tarškimas bus atspausdintas su traukiniai sudužta. Noi-s1
pu dingo. J visais parašais ir mėtomas į Maskva Lenkijos patriotų1 Portland, Ore. — Pereitą

--------------- , Italijos miestus iš orlaiviu, nekenčia, bet šitas jų darbas sąvaitę čia kilo nedidelis
jai vistiek patinka, nes išar gaisras laivų dirbtuvėj. Jam 

PENKI FRANCUZAI IŠ- idytais gellžkeliais vokiečiai gesinti buvo pavartoti che-
G.000 ŽMONIŲ PAS FOR
DĄ IŠMESTA IŠ DARBO. _______________________ .o _________ .,. . . „ , .

Fordo Rouge River dirb- TRUKO IS NACIŲ NAGŲ negali pnsrvežti sau sustip- mišk. gesinu.vai Bet ka,p 
tuvėj. Detroite, 6,000 darbi-; Iš Londono pranešama.is Vokietijos j Rusi- '-uvo paleista-.s jų skyrts , 
ninku šią sąvaitę buvo iš- kad tenai atvyko 5 francuzų J°s tlont3
mesta iš darbo. Kas čia bu vadai, kuriems pavyko iš-

naktis, ir ant galo japonai juos išmušti iš Novorosijsko 
nyną, U. S. submarinos nu- vistiek turėjo pasitraukti, apylinkes.
gramzdino 125,000 tonų .palikdami mūšio lauke 1000 ---------------
talpos japonų laivų. Į tą savo lavonų ir sužeistųjų.
skaičių įneina karo laivai, __ _______
kariuomenės transportai su 204 BYLOS PRIEŠ PAUK- 
kareiviais. prekybos laivai STIENOS SPEKULIAN-

vo kaltas, žiūrint iš šalies trukti iš okupuotos Francu- 
^unku suprasti. Darbininkai zijos. Jie yra buvę Francu-1 
sako. kad Fordas padaręs zijos ministeriai ir unijų ly- 
“lokautą.” Gi Fordo kom- deriai. Dabar jie prisidėjo
panija aiškina, jog juos rei
kėję paleisti dėl to, kad su
streikavo keli šimtai mašinų 
pi ižiui ėtojų.

prie francuzų 
Gaulle’o.

generolo

ATVAŽIUOJA ČEKO
SLOVAKIJOS PRE

ZIDENTAS.
Apie 12 gegužės Ameri-

ugnį. tai vietoj užgesti, įvy
ko sprogimas, kuris da dau 
giau išpūtė liepsnas. Pradė
jus tirti kitus gesintuvus, 
pasirodė, kad ugn; gesinan- 
tis chemikala- iš jų išlei

ii net submarinos.

RAUDONO KRYŽIAUS 
KVOTA SU KAUPU.
Amerikos Raudono Krv-

GESINANT GAISRĄ SU
ŽEISTA 11 GAISRI

NINKŲ.
Lawrence, Mass. — Pe

reitą sąvaitę čia užsidegė 
medinis sandėlis, kurį gesi
nant buvo sužeista 11 ug-

TUS.
Kainų kontrolierius Pren- 

tiss Brovvn praneša, kad jis 
yra užvedęs jau 204 bylas niagesių. Kovai su plintan- 
prieš paukštienos spėkų- čiomis liepsnomis buvo su-

iziaus pirmininkas Gifford iiantus. kurie nesilaiko nu- šaukti ugniagesiai iš Haver-
.i • +. praneša, kad jo karo fondo statytų kainų vištoms ir ki- 

de kon žada atvykti iš Londo-1 a^’- ° A° Vlel' eK gd'įvajus, kuris prasidėjo 1 ko tokiai paukštienai. Farme- 
no čekoslovakų respublikos 20 in<)' ,vo ir pasibaigė 30 balan- riai turi parduoti vištas per-
prezidentas Edvardas Be- _____ ______ .3—-x. džio. davė $125.000,000 au- kupčiams po 25 centus

hillio. North 
Lawellio.

Andovero it

uz

UŽSIDARĖ WPA. .................
Su 1 gegužės diena visoje paskola sukelta su dideliu 

Amerikoje užsidarė WPA kaunu. Valdžia norėjo par
duoti paskolos bonų už 13 
bilionų dolerių, ir paskolos

• kyliai. Šita valdžios agen
tūra buvo įsteigta depresi
jos metais ir parūpindavo

KARO BONŲ IŠPIRKTA neš. Jis bus prezidento Roo- 
UŽ 17 BILIONŲ. sevelto svečias.

Antroji Amerikos karo

NUTRAUKĖ SANTIKIUS kų. kas reiškia $3,000,000 svarą, o krautuvėse vištos 
SU MARTINIKA. i daugiau, negu buvo nustaty- parduodamos po 50 ir 60

UŽMUŠTAS PAGARSĖ
JĘS VOKIEČIŲ LA

KŪNAS.

Washingtono vaidžia mi tą kvota. centu svarui.
traukė santikius -a francu
zų sala Martinika kuri gu 
li Ametikos pakrašty. Tos! 

Bei lyno radijas paskelbė, salos viršininką admirolą

$26.100,000 DARBO AR
MIJAI ORGANIZUOTI.

Prezidentas Roosevelta.

PRISĖJO MINŲ BAL
TIJOS JŪRON.
LondonoIš pranešama.

vajui skyrė visą gegužės kad Tunisijoj žuvo vokiečių Robertą mu-ų Valstybė- pasirašė bilių, kuriuo ski- kad anglų orlaiviai prisėjt
bedarbiams darbo, organi- mėnesį, o tuo tarpu jau šios lakūnas Wolfgang Tonne, Departamento gaiva
zuodama viešuosius projek-j sąvaitės pradžioje buvo šu
tus dėta apie 17 bilionų dolerių.

kuris buvo laimėję? 100 oro viešai pavadino 
mušiu. valdžios įrankiu.”

Hull riama $26,100,000 darbo minų į Baltijos 
“Hitlerio armijai organizuoti, šita ar buvę padaryta 

Įmija eis i talka farmeriams. 28 naktį

jurą. Tas 
balandžio

48 VALANDŲ SĄVAITĖ
VISAI PLIENO PRA

MONEI.
Karo Žmogaus Jėgų ko- 

misionierius McNutt išleido 
patvarkymą, kad nuo liepos 
i dienos visoj plieno pra
monėj, k ri >j dilba 525.000 
darbini..kų, turi bi.t pe-ta 
4.8 darbo sąvaitė.
Iki šiv. i. \o dirbama 
valand ■ «

4U
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APŽVALGA I
APIE KUNIGĄ MILUKĄ. ’gijelė, ar šv. Antano parapi

ja — viskas smulkiai apra-“Keleivy” jau buvo rašy

ta, kad mirė kun. Milukas. 

Dabar adv. Ragočius prane-

šyta. Bet apie Amerikos 
Lietuvių Socialistų Sąjungą,
kuri vra suvaidinusi 

svarbesni vaidme-Į 
ir i

musu* lša “Tėvynėj,” kad Sūsivie- .. 
rijimas Lic-tuviu Amerikoje
padėjo ant vetionies kapo n*”u. Parapijos
gėlių ir priduria: ,kl.ostona. sudėt, k.uvon-

* 1 nei žodžio. Taip pat ir su
“Nuo raus amžinam poilsiui i spauda. Amerikos lietuvių 

atsiskyrė a. a. kun. Antanas socialistų spaudos kun. Mi- 
Milukas. Jis buvo Romos ka- Jukas visai “nemato.“ 
taliku kunigas, žmogus aukš- Na, o jeigu šitaip elgėsi 
Čiaupiu ir prakilniausiu prin- loks didelis “liberalas,” tai 
cipu. plačiausiu pažiūrų, kitu ko galima tikėtis iš papras-. 
žmonių persitikrinimu toie- tų kunigų? -Jų Įsteigtas ir į 
rantas. Bet pirmų pirmiausiai globojamas archyvas butų! 
jis buvo LIETUVIS. ne Amerikos lietuvių istori-

"Didesnio savo tautos ir nės medžiagos archyvas,; 
žmonių mylėtojo musų tarpe bet kunigų "nuopelnų” ap--- 
nerasime. Materialiai turtai rašvmas. Tinkamiausis jam 
jam nerūpėjo. Jis atsitraukė pavadinimas butų: "Visų 
nuo turtingų parapijų, šalino- šventų Kromelils.” 
si nuo bažnytinių garbių ir net
pykdavosi su savo broliais ku
nigais. kurie lietuvybe nesirū
pino. Gyveno kukliai, tiesio* 
vargingai, nes kiekvieną cen
tą atidavė spausdinimui ir

KEEEIVI5, 5O..EO3TGK.

Bando Pagarsėjusią Vokiečių Kanuolę

Čia yra parodyta pagarsėjusi vokiečių ?8 milimetrų patranka, kurią amerikiečiai paėmė 
Siaurės Afrikoj. Ji dabar vra atvežta Amerikon ir mūsiškiai ginklų ekspertai ją studijuoja

LENKŲ VYRIAUSYBĖ NUSILEIDO 
BOLŠEVIKAMS, BET MASKVA

VISTIEK NEPATENKINTA.

surinkit!

POLEMIKA IR KRITIKA.
IŠ KUR TOKIA TEISĖ?
Chicagos "Draugas” rašo: 

"Jei kam yra gerai žinoma.

IŠSIGIMĖLIAI. Bet Elicho ir Alterio
Kad n- kaip nenorėčiau. kraują; ?la. lasas -,oj

vistiek esu priversta Į komu- n!auJ°. ž;a.°Jį> j<u!ia 
nistu šmeižtos atsakvti. Gal ' i^nminciai . Rus

Me.< jau rašėm pereitą są- 
\aitę, kad Maskva nutraukė 
diplomatinius santikius su
tremtine lenkų vyriausybe musų naujai aimijai, ir pas- 
Londone. kam pastaroji kui dėl to, kad jų likimu yra 
kreipėsi i Tarptautini Rau-su-Trupinusi visa lenkų tau- 
donaji Kryžių ir prašė ištir- ta. Kai kelios dienos atgal 
ti vokiečių atrastas kapines paaiškėjo, jog japonai nu- 
miške, netoli Smolensko, žudė 8 Amerikos belaisvius, 
kur esą užkasti bolševikų tai ir Kanados premjeras ir 
sušaudyti Lenkijos kariniu pi ezųientas Roo-eveltas pa
kai. J r eiškė didžiausį pasipiktini-

Šitas Maskvos išsišoki- mą. Gi Lenkijos atsitikime 
mas padarė didžiausio dalykas eina ne apie 8 žmo- 
džiaugsmo demokratijos nių likimą, liet apie 15.000 
priešams. Berlyno radijas žmonių su viršum.” 
tuojau užtriubi jo. kad Jung- Kaip sakėm aukščiau, 
tinių Tautų tarpe jau prasi- lenku vyriausybė Londone 
dėjo savytarpės rietenos. ja« sutiko šito klausimo kol 
Nudžiugo taip pat Romos kas nekelti, tik reikalauja, 
fašistai ir Tokijo džingos. kad Sovietų Rusija paleistų

sius bolševizmo vadus, ku- Kiek iš to priešams džiau- likusius lenkus, kurie iki šiol 
iiuo- Stalinas išskeidė, kad gsmo. tiek demokratijos dar tebelaikomi jos kalėji- 
pašalinti nuc valdžios vairo fiontui blogo ūpo. Wash muose b koncentracijos sto- 
savo konkurentus. ingtonas ir Londonas, laiko vykiose.

Kaip gi doras žmogus ga- negaišuodami, pradėjo da-i i ork Times ko-
jusų li šitokiai kruvinai valdžiai ryti pastangų šitą lenkų- itspondento Raymondo Da
ntie- pritarti? Tusu krizi likviduoti. Ir ži- niell’o pranešimu. Sovietų

teiravomės apie juos visų 
piima dėl to. kad jie buvo 
įeikalitigi organizuojamai

oran esa. 
esąs su-

M iluko

Įamžinimui jo uoliai 
istoriškų raštų."

“Darbininkas” 
kad katalikų tarpe 
manymas Įsteigti
vardu muziejų, kur galėtų 
but sudarytas archyvas A 
merikos lietuvių istorinei 
medžiagai rinkti. Miluko 
raštai butų tokiam archyvui 
pagrindas. Muziejaus rietą. 
“Darbininko” manymu, tu
rėtų būti arba “Draugo” re
dakcijoj. arba Tvlarianapolio 
kunigų kolegijoj.

Archyvas Amerikos lietu
vių istorijai yra reikalingas; 
bet ji? turėtų būti visų Ame
rikos lietuviu, c ne vienu tik

nistu šmeižtus atsakyti. Gal . ivusijoj piane- pr _____ ............ R -• nMuicvči p-a Har
tai lietuviams, kad lenkai rodėįjoK.ia. kita tauta neturi tokiu . a- •5il neatsimena tų Dabar jus suskatot loti mos iš Londono sako, kad Kusijo> nelais\ej e~ą (*a/ 
tuščių pretenzijų j Lietuvos bjauriu išsigimėliu kaip baisių skerdynių, kurias prieš Amerikos Lietuvių Ta- lenkų vyriausybė sutiko jau tūkstančiai Lenkijos kan-
ir kitų valstybių teritorijas. įj^nisiškė Vien tik dėl to kad bolševikų diktatūra vykdė įybą. kam ji rūpinasi Lietu- nebekelti išžudytų Lenkijos ninku seimų bei jų nanų.
Mes tai žinom iš Vilniaus isto-4mps nOi im laisvo* I ietitvo- Pagr°busi valdžią i savo vos reikalais. Ji jums peilis karininkų klausimo, o Ang- Vardan žmoniškumo ir var-
rijos. Bet kas davė teisę Mas- komunistai šmeižia mus rar}kas? Aš čia nekalbu po kaklu, nes matot, kad lija ir Amerika iš savo pusės (^an Jungtinių Tautų vienm-
kvai savintis visą Lietuvą, b apie kontrevoliucionierius, musų visuomenė karštai ją užtikrino lenkus, kad sienų P^mo. lenkų vyriausybė da-

kuire buvo naikinami ur- remia. klausimas turės but spren-i^ar reikalauja, kad~ visus
mu. Aš turiu minty socialre Jūsų šmeižtai parodo ju- džiamas karui pasibaigus, tuos nelaimingus žmones 
voliucioniierius, socialdenio- sų išsigimimą. Dėl lusų-lenkų

A. Liutknvienė.

’pro-naciais” ir kitokiais.
Estiją. Latviją. Baltgudiją.: jje norėtų. kad me? spiąu- 
Lkrainą ir Lenkijos dali ? Tos tume Į Lietuvą, kaip jie da- 
tautos yra savistovios, jos. o ro jr Laitu jais garbintu- 
ypač lietuviai, latviai ir estai. !me Stalino diktatūra, 
nėra visai giminingos rusų! §taį? turiu p0 ranka laiš- 
slaviskajai tautai. Jos nuo *e-,Įęa j-aš\-tą iš Lietuvos bolše- 
nų laikif yra apsisprendusios vTku okupacijos metu. Au
gy venti laisvu ir nepriklauso-!toįį{,s skundžiasi: 
mu gyvenimu ir kas jas sten-į “Gyvenimas pas m ūmi 
giasi pavergti, nusižengia At-: nepav\’dėtinas. Ir kas kai
ianto čarteriui. prasnenkia suĮtas darosi vis daugiau nepa . _ ______
tais tikslais, dėl kurių demo-{kenčiama ta vadinama ‘dar- kad jie vadovautų kitiems.

Kratus ir net pačius vvriau-

AMERIKA TURI MAITINTI
BADAUJANČIA EUROPA.

santikių at-'Rp^ja paleistų, jeigu jie te- 
vvriausybč °ėra dar gy vi. 
ir Anglijai! “Dėl didelio jų skurdo 

sykį jau darė žingsnių Ame
rikos ir Anglijos ambasado- 

ir galimas 
kad dabar šitas 

pakeltas iš 
Times”

steigimo lenkų 
davė Amerikai 
laisvas rankas.

Bet Maskva tuo nepaten
kinta — bent rašant šiuos daiktąi iai Maskvoje,

... . t _____ dabar but pasiruošusios pa- tė Tarptautini Raudonąjį į X7 , , . , _
kratijos šiandien kariauja bo žmonių valdžia.’ Daug Bet Amerikos pareiga vra dėti demokratinėms Euro- Kryžių ištirti tuos vokiečiui lenkų \yiiau.ybe.
diktatoriais—agresonais." geriau jai tiktų tinginių ir parodyti Europai, kad dik- pos tautoms, kad jos galėtu atrastus kapus Katino miš'- ’f

T . . Žinoma, rusai jokiu teisiu! P^ikų valdžios ..vardas, tatura.negali susilyginti su sustiprėti. Švedija yra neiti ke. netoli Smolensko. i^i^Ai ii iUudvlu karinin-
Katalikų. Ir ne kunigų jis tu plie Lietuvos neturi. Kai ku-ifey ir musų tėveliai sunkiai demokratija; Todėl dar ka- valė šalis, todėl jos laivai, ir ” .. ................................. w uzuuyiu
rėvą but giubejamas. Ge- ;je mėgina remtis «tari-]THrOTHI nw bado rui einant Amerika privalo dabar jau gali nuvežti maiš
iausia jam vieta butų Lie- ja ę j, di. Rusija carai buvo j apsiginti, o tie atėjūnai Įsi- maitinti diktatorių paverg-to motinoms ir vaikams
tuvių Kultūros Kambary Lietuvą užkariavę, todėl ji veržę_ i musų kraštą tuoj tas ir apiplėštas Europos Olandijoj. Belgijoj ir Fran-
prie Pittsburgho L niversite- jr turi prigulėti Rusijai. Bet ‘Padėjo viską plėsti is mus tautas. cuzijoj. Tik Lenkija ir če- bia neteisybę, tai ju niela ’if+.Tr? iai7«u-
to o jeigu ne. tai kūno nors istolijos lazda turi “du ga- ir. dalintis su tokiais pat tm- Tokios nuomonės yra Dr. kOslovakiją gali but sunku iiodyt galėtu tiktai bešališ- L'vn „^įAnėi na 
didmiesčio viešame knygv- ne? ^uv0 laikas .kuomet giniars kaip jie patys. ’ Howard Kershner j — —2 n * uz, trupei-u. pa
ne. padėkim. New Yorko Lietuvos kunigaikščiai buvo Daiško autorius yra.......  Ameriko? komiteto
Public Libraiy. užkariavę ir ileai valdė ru-!^var^ Pavai'dę išleidžia- šelpti direktorius, kur

buvo ct, žeme* Remiantie= i«to-!me-—Red.) Jis gyvena Jur- dien kalbėjo Bostone.

. įsileisti ir išžudytų 
Kodėl bolševikai taip bi-.Ln L-iaucuna,

JOSI besahsko tyrinėjimo, lie?ti> Maskva, matyt, yra 
jeigu jie nekalti, sunku su-: nusistačiusi lenkų vyiiausy- 
prasti. Juk jeigu naciai =kel- ^ės Londone vistiek nebe-

tarnu vvrvz ten įzvi

Kuniga^ Miluką.- 
skaitomas “liberalu.” 
savo raštuose 
siauras ir vienpusis. Ji 
parašę- ir išleidęs apie 800 
puslapių knygą. “Spaudos 
Laisvės h Amerikos Lietu 
vių Organizuot ės Sukaktu
vės.’’ kurios trečdalis 
pašvęstas Ameriko

Remianties isto-,, . , , . ...
dhikc, ou(i3mHS Atncnkojc vokiečiu t3utn ciab<u’ . **. T^nvo iau ituvpžp i ta mišką **• . ,

• i priklaus nrie "Larivės” ^a- vra Perai ‘maitinama tiw, I;I1^sino įleisti maisto to- , J“,u “• • 1 L14,lbK.4 žinoma, tuojau nutartų pri-y.a Smolemka. bet ir Kijevai P ju “o/ki- 'M™? okupuotu^ ”7
. 0 sta> kltas laiškas, ku- tos tautos badauta.” sako kraštuose, sako Dr. Kersh- fabrikų ir ,.odė jiems

rio autorius sako: Dr. Kershner. “Po karo. nel- tu« Lenki ios karininku lavo-'*en-i i'^naU5^ t . .?la u5
“Daug ka? apsivylė tikė- nor? vokiečiai bus ji ir pra- Laivai su maistu nebūtų nug atkasta jau apie ^ausornos Lenkijos at-

šveditos lai-;5 ooo sušaudytų lenką kari-^VT’galima sulaikyt nesu-

"Vokietija niekad nesi- *)neJirpul nesipriešina, .jie j Lenkiją. kvislingai,

VOKIETIJAI STINGA 
IŠLAVINTŲ ŽMONIŲ.
Stokholmo žiniomis, Vo- damiesi susilaukti geresnio laimėję, jie bus vienintelė trukdomi, nes Švedijos lai ___ ________ ____ _

.lis yra kietijos laikraščiai jau atvi- gyvenimo prie naujos vai- sveika ir stipri tauta Euro- vai negabens karo medžią- 'ninkų/5 viso'gi užkastų'ta-T -?1 
lietu- rai prisipažįsta, kad Vokie- džios. Gyvenimą? kasdien pos kontinente. Vien tik an- gos. O apmokėti tiem? lai- me rpįške lenkų esą apie,1 aiKoma 

vių organizacijoms. Kur ka- tijai stinga išlavintų žmo-i?ūnkėja ir •ūkininkų -'tarpe glai ir amerikiečiai stovės vam3 galima iš tų fondų, 15000 — '
da Įsikūrė šv. Tiaicės drau- nių. i darosi neramu. Man teko aukščiau už vokiečius.” kurie yra Amerikoje “už- vjLu ^Vž Kas Mams Rašoma

Tunisijos Frontas

Stora juoda linija žiame žemėlapy parodo kuriomis vieto
mis dabar eina Tunisijos frontas šiaurės Afrikoj. Juodos 
Todyklės yra pažymėtos numeriais. No. 1 parodo francu- 
zns; No. 2—francuzus su anglais; No. 3 — amerikiečius; 
No. 4—Aštuntąją Britų armiją.

kanceliarijos darbas, bet jis Amerikos ir Anglijos de- šaldyti.
jau iabai Įgriso. Laukiu tik , -------------
progos, kad galėčiau pasi- KIEK KURIOJ VALSTIJOJ IŠKASAMA 

,r but, tarp Stvu- MINKŠTŲJŲ ANGLIŲ.
O komunistai norėtų, kad \Vashingtono žiniomis, Jungtinėse Valstijose yra 27 

musų Lietuvon ir vėl sugriž- valstijos, kurios turi minkštųjų anglių kasyklų. Dau- 
tų ta pati vergija. Ir kas tik giausia šito kuro pramonei pagamina West Virginija, 
jiems nepritaria, kas tik sto- Pennsvlvanija stovi antroj vietoj. Illinois trečioj. Ken- 
įa už Lietuvos nepriklauso- tucky ketvirtoj.
mybę, tuo? jie žmeižia "hit- žemiau paduota lentelė parodo, kiek kuri valstija tū
lei ininkais." Yi kasvklū. kiek angliakasiu ir kiek per metus iškasa

Pati “Laisvė” nesenai ra minkštųjų anglių. ' . ,
kad Sibvre “didžiausi

daryti koncentracijos sto
vyklose apie Smolenską. 
Vokiečiai tvirtina, kad bol

Kanados kareivis dėkoja.

se,
šalčiai pasaulyje, siekia 90 
laipsnių žemiau zero.” G Į 
tą Sibyrą bolševikai išgabe
no juk tukstancius Lietuvos 
žmonių; ii išgabeno juos be 
šiltų drapanų, vasariškai ap
sirengusius. Todėl ne dyvai, 

•kad šimtai vaikų ir motetu 
• sušalo mirtinai nekurintuo- 
se gyvulių vagonuose.

Ir pasakykit, už ką gi jū
sų valdžia išvežė Sibyian 
mušta tautos žmones, kurie 
ramiai savo tėvynėj gyveno 
ir niekam nieko bloga ne
davė ?

Jtas keikiat Smetoną ir 
i vadinat ji “kruvinuoju” 
vien tik dėl to. kad jo val
džia sušaudė 4 komuni=tu>. 
Bet tuo pačiu laiku jus 
sveikinai kruvinąjį Staliną, 
kuiis nužudė du Lenkijos 
darbininkų vadu. Erlicką ir 
AlterĮ.

Kur gi pas jus teisingu
mas, kur gėda?

V»letijos vardas Kiek kasyklų

Alabama ...................... 310
Arkansas ..................  84
Colorado .................... ;• 208
Illinois .......................... 49>
Indiana ...................... 292
lova ........................
Kansas .......................
Kent tieky ........................
MarylaPd ..............
Mich igan ..................

268
93

717
89
10

Mainerių dirba

24.935
3.988
7.750

34,087
10.265
5.593
2,762

42.154
2.231

757

Iškasa tonų

15.461.000
1.574.000
6,949,000

54.703.000
22.484.000
2,939.000
4,008,000

53,710,000 
1.701.000 

311,000
Missouri .................. .. 201 4.188 3,145,000
Montana .................. 51 1.283 * 3.195.000
New Mexico .......... 42 1.823 1.251.000
Ohio .......................... . . 746 22.160 29.319,000
Okhihoįrrji ............. 102 2.138 1.771,000
PennsyTvania .......... .. 1.611 123.488 130.240.000
Tcnnessec .............. 146 9,172 7.045,000
Texas ........................ 3 68 16,000
Utah .......................... 53 2,645 4077.000
Virginia .................. 155 18.668 18.441,000
V’as h ington .............. 41 2,160 1.841,000
Wost Virginia . . . . 831 113,749 140 250.000
M’ycming .................. 67 4.310 6.646.00O
Aiizona, Georgia, ldaho ir Oregon turi iš viso 9 ką-

Vienas musų skaitytojas 
ševikai visu? tuos belaisvius Kanadoje Įstojo Kanados 
sušaudę ir užkasę Katino ro mijon ir buvo issiųštas 
miške. O Maskva dabar -a- P’itų Kolumbijos provinci- 
ko, kad iuo< sušaudę patys jon. Norėdamas susitikti te- 

,naciai. Ir kada lenkų vyriau na\ su lietuviais, jis parašė 
sybė paprašė Tarptautini mums, ar mes negalėtume 
Raudonai) Kryžių tuo? la- nurodyti jam tenai gyve- 
vonus ištirti, Maskva nu- pančių lietuvių adresų. Mes 
tiaukė santikius su ja. Ja7n nusiuntėm keliatą “Ke-

Viktor Podoski, genera-,^i™’..?kaityt0W. adreJs?‘ 
linis lenkų konsulas Kana- , al)al mums ras0 11 
doje. paskelbė Toronto i , .. .
dienrašty, “The Globė and' Duodu žinoti, kad gavau
Mail.” šitokį savo vyiiausy nV°,lalpką ?.u
bės pareiškimą dėl Maskvos Vz Simuos labai širdingai
susinervavimo: -Ium? dek^u; įvažiavau

rr ..... jūsų nurodytu adresu pas
i ,?^On?etj ,.vokl^ciai PaZ Petrą Rusevičių ir radau la- 
skelbė, kad jie radę netoli Lai puikų namuką pastatytą 
nuo Gmolensko duobių su anĮ kalnelio baltai nuda- 
uzkastais Lenkijos kannin- žytą ir daiHai aptvertą. ru. 
kms, mes tuojau kreipėmės Fevičių užtikau bekasant 
į. Tarptautinį Raudonąjį <jaržą. Tai blaivas vvras.
Kiyzių. kad bešališkai srtą Hnksmo budo žmogus,' da 
vokiečių pranešimą ištirtų, nevedęs — malonu susitikti 
nes norėjom į-itikinti, ar tai ?u tokiais vvrais. Ir malonu

nų minkštųjų anglių.

nebus vokiečių propaganda 
Jeigu Sovietų valdžiai rupė 
tų teisybė, tai ji pati turėtų žmones, 
tokio ištyrimo reikalauti, 

i Deja, ji pasirodė tam prie
šinga.”

Toliau p. Viktor Podoski
i priduria:. “Jau keliatas mė-----------------------------------
liesiu kaip Lenku vyriausy-! Pirkit Karo Bondsus ir Stam 
bė stengiasi patirti 8,400 pas. Kas savaitę įdėkit į j 
karininkų ir 7.000 atsargi- nemažiau kaip dešimtą
niu karininku likimą. Mes uždarbio dali.• * *■ ♦

man žinoti, kad Maikio Tė
vas lankosi tik pa? rimtus 

pavyzdingus šios 
šalies gvventoju®. o ne pas 
kokius šalaputrius.

Su gilia padėka.
Kanados Kareivis.

savo
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KAS SKAITO. RA30 
TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

MIZERNA BUVO BOLŠEVIKŲ “SOJU- 
ZO” KONFERENCIJA,

N. S. Pittsburgh, Pa. I
Skaitant LDS organą 

“Tiesą” teko pastebėti, kad

J. Miliauskas išgelbėjo 
Atlanto Čarterj.

Šiame “suvažiavime” bu- 
jvyksta tos organizacijos vo iškeltas ir Atlanto Čarte- 
Pittsburgho ap;kričio meti- rio klausimas, ir jei ne 
nis suvažiavimas balandžio McKee- Rocko gudruolis 
18 d. Gyvendamas tokioje -J. Miliauskas, tai Atlanto 
Pittsburgho dalyje, kur nė- Čartėris tikrai butų nuėjęs Į 
ra lietuvių, nt?«prendžiau sąšlavyną, kaipo bevertis 
nuvažiuoti i tą lietuviškųjų popiergalis. Vienas po kito 
ruskių “sobraniję.” Sakau. Į “draugai” Įrodinėjo, kad 
gal sutiksiu savo senovės Atlanto Carteris yra ne rei- 
pažistamų. Be to. ir aš pats kalingas, kad Lietuva Rusi- 
esu tos organizacijos narys, jai jau yia atiduota, reika- 
nes savo laiku priklausiau las jau užbaigtas, ir Atlanto 
prie APLA.. kun vėliau bu-j Čarterj reikia atmesti. Ir, 
vo prijungta prie LDS., ne- be abejonės, butų buvę nu
lyginant kaip Lietuva prie balsuota ji atmesti, tik J. Mi- 
Sovietų Rusijos. Tuo budu liauskui nurodžius, kad At- 
ir aš buvau įtrauktas j tą lante Čarteriui Amenkos 
bolševikišką “sojuzą,” neš žmonės pritaiė ir dar neži- 
nenorėjau išsižadėti savo nia kaip su Lietuva gali at 
imokėtų pinigu. sitikti, nes dar pati Rusija

Nuvažiavęs Į North Side'?a!intinUO —
turėjau daug vargo, kol su-

Laiv Orlaivio Katastrofa

nuotrauka parodo Califomijoj 

kariškiai.

sudužusi laivyno orlaivi. Su juo žuvo 4 lakūnai ir 4 kiti

«

KAS NIEKO NEVEIKI/ 

TO NIEKAS NEPE1KI/

NEW YORK HERALD-TRIBUNE” 
APIE LIETUVOS PADĖTĮ.

Lietuvių tauta priešinasi na-' galėtų atstatyti savo šalį ir 
ciams ir bijosi bolševikų, [išlaikyti sovietišką režimą, 
sako p. Žadeikio pareis- ‘Ji pasiekė to taikos sutarti- 

kimas. mis su savo kaimynėmis.

radau tą bolševikų mitingą. 
Ko tik paklausiu, niekas ne
žino. Tik juoduką? parodė, 
kur lietuviški bolševikai po
sėdžiauja. Labai prasta vie
ta.

Sulyg Jurgio ir kepurė.

kyti. nois jis netikįs, kad 
Lietuva norėtų nuo tokio 
“rojaus” skirtis. Bet gali 
visko būti. todėl jis patarė 
suvažiavimui Atlanto Čarte- 
įi nepasmerkti. Tai tokiu 
budu Atlanto Čarteri? ir bu
vo išgelbėtas, nors tik dėl 

i svieto akiu.

HERK1MER, N. Y.
Bibb*’.?s pamokslininkas 

norėjo pasipiauti.

Šių metų balandžio 25 d. 
laidoje “New York Herald- 
Tribune” išspausdino Lietu- 

Ivos ministerio p. Žadeikio 
pareiškimą, kurio turinys, 
laisvai atpasakotas, y»a 
toks:

Balandžio 7 d. “Nevv 
York Herald-Tribune” davė 

; redakcijo- straipsni, užvar
dintą “Rusijos Vakarų Sie
nos.” Dėl šito editorialo aš 
noriu padaryti keliatą pa
stabų, kiek tai liečia Lie
tuvą.

Lietuva turėjo ne “miglo
tą,” bet tikrą nepriklauso
mybę tryliktame, keturio
liktame ir penkioliktame

_ ______________________________________________ šimtmečiuose. “Miglotos
nepriklausomybė-” vardas

fui Į galvą, bet šerifo pagel- dejas Deutsch kaltina dar- daug geriau tiktų plačioms 
bininKas spėjo išmušti gink- bininkų neatsargumą. Sako, niSų ‘ kunigaikštijoms, ku- 
lą iš Gendrolio rankos. spiogimą pagimdžiusi ki- rios tais laikais buvo no Lie- 

Šerifai. mat, nesitikėjo, birkštis iš darbininko dar- tuvos valdžia, šelioliktame

Kada Įnėjau Į “svetainę,” I Tiki urnoje gi lietuviški

Biblistai čia turi įsteigę kad plėšikai galėtu turėti vokšnės. Ekspliozija išnešė šimtmety Lietuva ne prara- 
maldyklą svetimkalbiams trečią pištalietą. Šitoj kovoj langus ir išgriovė dalį kami- do savo nepriklausomybę, 
ateiviams. Lietuvių irgi nu- šerifo pagelbininkas ir Gen- no. Sužeisti darbininkai bu- bet padalė su Lenkija su
eina tenai, bet nedaug; dau- droliukas buvo sužeisti. vo atsiųsti čionai iš kitos jungą (uniją) kaip lygi su 
giau-ia lankosi lenkų ir uk- šerifas sako, kad abudu kompanijos įstatyti naujas lygia'
rainieeių. Biblistų mokslą suimtieji yra jau sėdėję ka- mašinas.

pasirodė, kaip toji patarlė bolševikai ne tik Lietuvą jjem? skelbia pamokslinin- Įėjime,
sako, kad “sulyg Jurgio h- atiduoda Rusijai, bet jei tik kas, sulenkėjęs lietuvis ar Tai tiek apie plėšikus,
kepurė.” Nes metimam su- Stalinas pasakytų, kad jisai baltgudis, kuris anądien no- Dabar noriu da pranešei
važiavime dalyvauja vos tik nori Amerikos, tai jie rėktų iėjo pasipiauti. kad automobilis užmušė

Vietinis.

Lietuvos-Sovietų sutarty, 
kuri buvo pasirašyta 1920 
metų liepos 12 dieną, yra 
štai koks reikšmingas para
grafas :

“Remdamosi Rusijos Fede
racinės Socialistinės Tarybų 
Respublikos paskelbtąja visų 
tautų teise laisvai apsispręsti 
ligi joms visiškai atsiskiriant 
nuo valstybės, kurios sudėtyje 
jos yra, Rusija be atodairų 
pripažįsta Lietuvos Valstybės 
savarankiškumą ir nepriklau
somybę su visomis iš to pripa
žinimo išeinančiomis juridinė
mis sėkmėmis, ir gera valia 
visiems amžiams atsisako nuo 
visų Rusijos suvereniteto tei
sių, kurių ji yra turėjusi lietu
vių tautos ir jos teritorijos at
žvilgiu.

“Kad Lietuva buvo kus-net 
priklausiusi Rusijai, tas fak
tas neuždeda lietuvių tautai ir 
jos teritorijai jokių pareigų 
Rusijos linkui.“
Per 22 metu Sovietų Ru

sija naudojosi ramybe ir or
ganizavo savo pramonę. 
Matvt. geiu kaimyniškų 
santikių vaisiai Sovietų Ru
sijai taip patiko, kad dabar 
ji norėtų tuos kaimynus pri
sijungti prie savęs visiems 
laikams, nepaisant ar jie to 
nori ar ne. Rusijos užpuoli
mas ant Lenkijos ir Rusijos 
ultimatumas Lietuvai nu- 
maskavo imperialistišką So
vietų diktatūrą ir parodė, ko 
verta yra Rusijon “globa.’’

Rusiškam bolševizmui y- 
ra priešingi visi lietuvių tau
tos sluogsniai. Kaip paskli
do žinia, kad tarp Vokieti
jos ir Sovietų Rusijos prasi

Vokiškieji “baltai” nie
kados nėi a buvę Lietuvoje 
valdančioji klasė. Net ir pa 
tys vokiečiai nesako, kad 
Pabalčio baronai butų kada 
nors vyravę Lietuvoje, iš
skyrus Klaipėdos kraštą.

Lietuva yra katalikiškas 
smulkiu ūkininku kraštas ir

li ar 12 delegatų, ^kaitant ii už Ameriko*: 
su apskričio valdyba. Žino- prie Rusijos 
ma. į tokią -salę” daugiau y j Ko,uienil
nelabai ir sutilptų. į užkliu.a---------------- „_____. ... . ... .. . -------- ,

'ažiavimo dalyviai ia po Amerika su prakal- ,la nan??> kalP st»>ea patam- "S dabai įandasi Jungtinių niekados neturėjo patrauki- 
i«iai sušiiuDinė i>- bomis. Pereitu metų lapkri- sy aln?n??blllus ir uz- Valstijų aimųoj, siomią die- m0 prle kemunizmo ar na-

_ ____„ KttsbulZ beta- Jisa‘ kalbėjęs Baitrusait, ant vietos. -............
mokiatinin nusistatymo Jai- vių da,buotojos V. J. Koli- Uticoj. N. ir aiškinęs, Galla «e;0 žmogaus, 
arasmai nuvo ajjauiūi pro čjenės vejkla Suvažiavimo Kaa 1° šito karo žmonės;

• ii f-, 5 , “1 - pirmininkas P. Martin kus ^Igysią viens kitą, busiąs
vien tik oel to, kad jie s.oja labai daug apie tai aiškino didelis badas, o paskui atei- 
uz demokratines Lietuvos ^at lietuviškiems bolše- rianti “Dievo karalystė ant 

vikaras baisiai nepatinka, žemės.” Dabar esanti “Vel- 
kad d. V. J. Količienė kartu mo karalystė — už žmonių 
su kitomis Pittsbuigho lie- nuodėmes Dievas užleidęs 
tuvių moterimis organizuo- Hitlerį. ’ Biblistai visa tai 
ja Lietuvai Gelbėti Komite-j įkaito iš Bibli jos, 
tą suvargusiems Lietuvos A. Daniunas.
žmonėms padėti po karo. ---------------
Tie išsigimėliai griežia dan- LEWISTON, ME.
diTht noiJonas GendrcHukas ,uimtas F. Bortkevičienė. žinoma visus nacius bei fašistus, aš ios buvo prarastos Rusijos
diktatoriškai Rusijai ’ plėšikaujant. Lietuvos liaudininkų veikė- žinau, kad bolševikų teroras išnaudojimui, bet jos buvo

1 . . . I Tarp Bethel ir Nonvay ja, prisiuntė per Tarptauti- buvo niekuo nepateisinamas sugrąžintos teisėtiems jų
Apšaukė visus lietuvių laik- miestelių, šerifas su vienu ni Raudonąjį Kiyžių laišką liaudininkų šeimų ardymas, savininkams, Pabalčio gy- 

raščius “pro-nac»ais.” pagelbininku suėmė du jau- J- Šokiui i Hartfordą, Conn., Pavyzdžiui, jie pagrobė ir ventojams. Ar čia kas blo-
reginys ju nu vyruku, fiancuza Bo:- u- prašo sužinoti, kur yra išvežė i tolimą Sibyrą B. Žy

buvo duc’ą ir lietuvi Joną'Gend- Bronislava Kurčinienė. Kur- 
“apvainikuotas” rezoliuci- roliuką. Pastarasis yra 23 činienės vyra - e>ąs bolševi- 

jos priėmimu, kur įvardina- nietų amžiaus, kilęs is Le- kų ištremtas į i .<-Čc»nają. 
mi visi Amerikos lietuvių v'istono. Dabar abudu yra Apie jį tik tiek pasakoma, 
laikiaščiai, išskyrų- bolše- uždaryti South Paris mies- kad jis sveika?, 

purvi- vikiškus kaipo “pro-naciiv tely ir kiekvienam yra nu- Kadangi tokie laiškai ne- 
nam urve. i spauda, skelbianti nacių (Matyta S5,000 kaucija. Jie-gali but ilgesni, kajp 25 žo-
Nežino ka daryt su Bakanu. propagandą.” O tikrumoje du yra kaltinami plėšikavi- džiai, tai Bo1 tkevičienė nie 

" - - - - mu y. gaudymu i jroliciją. Lo daugiau jame ir nerašo.

pi įjungimą Balti ūsaitį, Lewi?tono

HAVERHILL MASS.
Musų vyrai armijoj gražiai

įnešimai, kalbos ir nuta- a-. - . , ’ ....... ,. šio suvažiavimournai buvo stačiai įdijotiski. b
Visi Amerikos lietuvių de- žinomos pittsburgho lietu- ™

nusistatymo lai- a? t Koiį. Uticoj
buvo apšauKu ««;vi«'

naciais”

bais

uz demokratinės Lietuvos 
respublikos atstatymą. Ar 
gi tai ne idijotiška? Vaka
rykščiai Hitlerio bernai, ku
rie tik vakar važiavo į Wa- 
shingtoną pikietuoti Baltuo
sius Rumus ir rodė prezi
dentui Rooseveltu*’ kumš- 
čias. kam jis kovoja prieš 
nacizmą, šiandien šmeižia 
“pro-naciai?” musų laikraš
čius, kurie visuomet buvo ir 
tebėra didžiausi Hitlerio 
priešai!

Geriausi Amerikos lietu
vių veikėjai buvo maišomi 
su puivais už tai. kad ne- 
garbina kruvinos bolševikų 
diktatūros.

Matyt, dėl to ir savo mi
tingą šitie šmeižikai laikė 
tokiam tamsiam ir

pro-nactais.
šlvkščiausias•z

tame “suvažiavime”

Nors buvo nadaiv-ta daue- tai juk pačių bolševikM laik- .Noi-s buvo padalyta daug raščiai kai ir šio suvažia. 
visobų durnų nutarimų, v.- vimo ’dalyįJiai (uržtų bu[i
si nebolševikai 
pasmerkti, bet 
dalykų, kurių “mandros” 
nuvažiavimo galva*’ jokiu 
budu negalėjo išspręsti. Pa
vyzdžiu gali but kad ir Ba- 
kano klausimas. Dominin
kas Lekavičius keliais atve
jais klau«ė suvažiavimo:

mes turim daryti su Hitleris 
Bakanu?”

Pasirodo, kad S. Bakanas 
lietuviškiems bolševikams

vfegirgtbuvo iskalb?hf?-kad

momis buvo pakeltas iš pir- c;zmc, kaip neturi tokio pa
mojo leitenanto į kapitonus, tiaukimo ir kitos laisvę my- 
.iis flahiir vra Virsnniioi. Jo ii
brolis, Vincas Kiarsis. čia pilnos laisvės ir nepri- 
yra baigęs teisės mokslą. klausomybės. Po rusų oku-

Musų draugų Matomų su- p2Cjja 194o metų liepos , Lietuvon cwen
nūs Juozas taipgi gavo pa- ne5y praVesti rinkimai buvo , Lletuv°~
aukštinimą. Jis buvo pakel- ne tikrieji rinkimai, bet rin
.as Į pirmuosius leitenahtus. Į^mų išjuokimas visais at

ka<l Iie"Viai P,hal«o Sibyran išgabenti apie 50.-

Harerhillietis. klaftai prigulėjo caro Rusi-
_ ______ jai...” Jus sakot, kad no pa-
F. BORTKElIt iE\ĖS LAIŠKAS. saulinio karo “šitos teritori

jos buvo prarastos.” Taip,

P P C.

BRIDGEPORT. CONN.
Sprogimas dirbtuvėj sužei

dė 3 darbininkus.
U. S. Aluminum Co dirb

tuvėj pereitą sąvaitę Įvyko 
sprogimas. kuris sužeidė 3 
darbininkus. Diibtuvė? ve

tojai tuojaus sukilo nnes 
žiaurią rusų GPU valdžią. 

Leisdama išžudyti arba

galutinai sunaikino lietuvių 
draugiškumą iai. Lietuviai 
priešinasi naciam? ir jie bi
josi bolševiku.

P. Žadeikis, 
Lietuvos Ministras. 

Washington. D. C. 
Balandžio 21. 1943.

ga?
geli. Spaude* Fondo šeimi- Sovietų Rusija (1920-’21 
ninką, kuris visuomet buvo metais) norėjo taikos, norė- 
demokratinių idėjų gynėjas jo gerų santikių su mažės 
ir fašizmo priešininkas. niais savo kaimynais, kad

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Gužų Ka? lan tu v — Klau
siat, ar yra juro? žalčių?

Poitlande.
Policija sako, kad West- 

brooko miestely jiedu Įsi
laužę Į banką ir pavogę 3 
automatiškus pištalietus. 
Poitlande jiedu pavogę au-

valius juo? pačius nuo tos 
hitleriškos smarvės, kuria 
jie bando tepti kitus.

Lai tie vėplos tik pavarto 
tuos “Laisvės.” “Vilnies” ir 
“Tiesos” numerius, kurie po policmanas, jie ji apsau- 
buvo spausdinami kol da

Jos adresas paduodama--: 
Gedimino gatvė 38, Kau
nas, Ostland. Matyt. Lietu
vos vardo vokiečiai Į adresą 
jau nededa, nors Savitarpi

nebuvo užpuolę? 
Rusijos ii kol dar viešpata 
vo ta broliška meilė ir 
krauju sucementuota” vie-

yra baisus žmogus. Jis jiems n>'bė ‘?rpe Hi.tleriP ir.stali' 
labai daug politikiško biz- nO;£.He tarna-
nio sugadina ir iie norėtu b-a' aPltaxcuz
ka noi'-s su juo padaryti, kad talki» sa Je] ne bo’-
iis negalėtu iu kritikuoti, «vtkai? Ras -rante protes- 
bet “mandrosios” ju galvos ‘u? Lend-Lease Bilui,
negalėjo sugalvoti kų reikia J«‘ "e .,o? pa«'°9. bolševikų 
daryti. Todėl Bakaro kiau- P<>P«e»>n<* organizacijos? 
simas ir liko neišspręstas. _________ ovedas.

Ph’ TARP BOSTONO IR MAI- mei išimais. šmeižtai ir Buvo sustoję
kumščių grąsmimars bolse- v bucai *
vikai negali Bakano nutil- BUbAi.
dyti, o kitokių prietaisų Dė- Pereitą sąvaitę buvo nu- 
dės Šamo Žemėje jie neturi, trauktas susisiekimas tarp 
Ot, kad tai butų Stalino “ro- Bostono ir Maine'o, nes bu- 
juje,” tai apsidirbti butų sų vežikai ir garažų mecha- 
lengva. nikai buvo metę darbą.

JUOKINGAS ĮVYKIS CHICAGOJE. iTAa£-'_________ Australijos pakraščiuose
Arba kaio davatkos iigąs-jTaipduryje pasirodė ne ku- p’.eia’ dažnai ištraukia tmk- 
dino niekuo nekilta žydeli.;figas su švenčiausiu, bet žy- laisjuros žalčiu. To? vande- 

* das su maišu. Tai buvo žy-,^.nes gyvates visos yra nuo
das atvežęs “landrę.” Jis dingos.

. . - - . - , savo gyvenime nebuvo ma- Baltimoriečiui. — Iš gy-
at-itikimą. Apsakysiu, kas tęs tokioę todėl labai vujų respublikų seniausia
atsitinka, kai susiduria gam- pei;,įgan({o. Pamanė, kad i yra Islandija. Jos parlamen- 
tiski n negamtiški dalykai. Kreizii^ narna pateko. Metęs Jas buvo Įsteigtas virš 1000 

Tai Įvyko prieš Velykas, “landrę” tarpduryje, kaž ką metų atgal. Gi iš miru- 
sumurmėjo ir dūmė trepais riujų respublikų ilgiausia 

gyvavo Venecija: ii išbuvo

Aš čia tamstoms papasa
kosiu apie labai nepaprastą

nė? Pagalbos Draugijos ant
tomobiH^r^iŠDlė^^oIfeo sPaudoJ Yra Išakyta: “Ein- Tai Įvyko prieš Velykas,

v • • 7^ ^az?}1,'° heimisches Selbsthilfs\verk Bridgeporto kolonijoj, šv.^otį. Kai juos tenai uzklu- *Jurgio parapijoj. Senyva žemyn. ,gyvavo Venecija: ii
i • k- ♦ v-v naunc datuotas davatka Juodienė ėjo per Turkiprip ir lio-nn^ Tnn metus. Graikų respub-A^i^V^ria'kTi l?t2. r f :k 22 <>; <ra‘'T ir J, ištiko „e- a^ifeido jSfe is'X ”ka 554 ™etUS' °
Nonvay miestelį, iie išplė- ĮfSS kvailos padėties. Joms besi-
sę kitą gazolino stoti.

m Litauen.” 
Kaune laiška?

JIS pasiekė adresatą automobilius. Buvo nuga jwkian, tarpduryje pasiro-
A . ^siųsdamas si laišką ‘ Re-benta j ligoninę. Kai sustip-d4 kun Prunckis-
Šerifas Francis pastkvie- leivtui,” p. J. Sekyj nuo sa- įėjo, tai buvo pargabenta eiau,iu Ta= pereiĮrando ?al 

tė sau pagelbinmką ir abu- vęs priduria: namo. Kadangi buvo jau nemažjau negu žydas. Ir
du išvažiavo tų plėšikų jieš- Kaip matote. pereitais Velykų laikas, tai jai rūpėjo kajp L: ne? Moteiv.* ’aukia 
koti. Taip Nonvay ir Bethel metais Bortkevičienė buvo velykinę atlikti, o Į bažnyčią kURįg-o švenčiausiu ir 
miestelių buvo pastebėti be- dar gyva. Kaip yra su ja nueiti dar negalėjo. Todėl pjOkįai?i tik gali Ne
einą keliu du Įtartini vyru- dabar, nežinia: bet visgi bu- šaukėsi kunigą Į namus. Ki- dyvai, kad kunigas pamanė.1 
kai. Šerifas su pagelbinin- tume girdėję, jeigu su įa ta davatka. Jackienė, atėjo :Off dava*ka? piktoji dvasia
ku juos sulaikė, atėmė du butų kas atsitikę. viską jos namuose prirengti. anSėdo/ Bet greitai viskas;
automatišku pištalietu, pri-j Bolševikai vi- kartoja, Kai viskas buvo jau prireng- j^iaiškino. Moterys, kunigą 
rakino juos vieną prie kito kad lietuvius jie išveže i to- ta, pasigirdo už durų bildė- namačiu"io-' tuoj surimtėjo 
ir pasodino savo automobi- limą Sibyrą. Į Aziją dėl to, sys. Kaž kas lino trepais.
liaus užpakalinėj sėdynėj, kad jie buvę ‘ parsidavę Jackienė pamanė, kad tai
Kaip tik šerifas atsisėdo Hitleriui.” Jeigu lietuviai ir iau kunigas su švenčiausiu
prie automobiliaus vairo, butu “parsidavė," tai juk ne ateina. Todėl uždegė žva-
Jcnas Gendrolis, turėdamas,bolševiku dalvkas. Bet ge- kes ant stalo ir su degančia

ir buvo atlikta, kas reikia. 
Tai tokios tokelės iš musų

kampelio.
“Keleivio” Skaitytojas.

mo?

viena ranką liuosą, ptadėio rai 
raustis po savo kišenius, iš
sitraukė pištalietą ir jau tai
kėsi šauti iš užpakalio šeri-

žinodama? valstiečiu?- žvake rankoje bėgo dūri? 
liaudininkus. žinodamas atidaryti. Atidarius duris, 
kaip griežtai jie nusistatę nežiūrėjo ka? Įeina, tik r.o- 
prieš Hitleri ir bendrai prieš bažniai puolė ant kelių.

Pirkit Karo Bondsus ir 
pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 
nemažiau kaip desimtą savo, 
uždarbio dalį.

£04 metus.
Vvtauto — Ne. A-

merikes valdžia Washing- 
tone neskaito Smetonos pre
zidentu. Jis yra traktuoja
mas tik kaip “svečias.” 

WORCESTER, MASS.

CHESTNETS
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų. Alaus, 
gardžiai pagamintu Val

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriais.

90 MILLBURY STREET 
sv orcester m

I



• • w
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imas 
Maikio su Tėvu

Farmeriams Pasiskaityt.
VIŠTŲ AUKLĖJIMO Ipu vaikai, kurie gauna sau- 

PASLAPTIS. į lės spindulių, retai kada
Kn<lan«ri Amerikoie via gauna rachitį arba minkštus 
. v J • 1 kaulus. Tą pati pastebėta irP“ ^paukščius.

čia paduodame jų žiniai ke- ek^į^r^tų stotis'nedve!
kmio< pMirt^ėS jo^^i^odė. kaip di- 
kunos omo patirtos \enau j j spinduliu

intaka vLėiukams i.-senoms 
maisn da nedaug kam a-viščiukams buvo
įorno*. sumaišyti s šitoks lesalas:Ligi šiol buvo manoma, paim£f%Q dalių geltonųjų 
kad jeigu duodi vištoms so- , on , ® ~ ičiai nalesti ir atkerti tai kornų’ 20 dahų selenų’ ° da‘ 
ciai paieąi n atsigeni. lys žalių Kaulu (maltų). 5 
daugiau joms nieko ir nerei- į ,J - dalys malto marmuro ir 1

ir i galva nepareidavo. tik vištai norėjo, šitoks 
- fe \ . ... . mišinys turėjo savy pakan-
O betgi tie dalykai tun kamai ir mineralų, ii- vita- 

be galo daug svarbos. Che-’minų, įr kitokiu reikalingų
mikai paskutiniais laikais daliu. ' 'j
yra suradę, kad komai (ku- Dabar tėmykit, kas iš to 
kuruzai) augę vienoj vietoj išėjo.
turi mažiau mineralų, negu Viščiukai buvo laikomi 
tokie pat komai augę kitoj uždaryti nuo 7 ligi 8 savai-į 
vietoj. Maistingumo tyrinę- čių ir lesinami tuo lesalu,; 
tojai gi yra jau prirodę. kad rachičio ligos jie negavo, 
gyvulių ir paukščių augimas Laikomi be saulės ilgiau 
visuomet priklauso nuo kie- kaip du mėnesiu, jie pradė- 
kybės mineralų maiste. To- j0 jau gjigti, tačiaus išleisti’ 
dėl ir apie vistų lesinimą alų saulės ir lesinami tuoj 
susidarė visai kitokia nuo- lesalu jie greitai atsigavo ir 

____________________________ monė, negu seniaus buvo. pasveiko.
h-ridike“5 pa'pa’gar' L “Ar neužfllndij° 'f™1 Patomo!

Sėt kodė? tėvo liežuvis n™ IUZ« al kitoki° lesal°’ bet befteito da klau?

£“ e~ tke. Jeū^stiji'už^bl1 UHU <*"*>«*' ILconsino Vni-į

v^"Cij0S? ne maD° frentaS- Gud bai: Be kalkių vištos daug re- La^°ų. Sas buvo
is piKtumo. 'atKe. ——--------------------------------  čiau deda įr kiaušiniai kar- darvtas iš 99 daliu e-eltonu-

—Koto? -uPy de. , Rusai Sušaudę Len- tais būna be lukšto, tik ap- jų komų. 1 dalies druskos, 
—Na, cZtiajp tas atsitiko? kus 1940 .VetūlS.
_ Ink tn Tinai kainai -r- - , , - met DU 0 Patirta’ Katl maistu maitinami besaules

tiko rmUian kad ir rn H." Tai buvo dauglau negu me‘ toms ‘eikalingos kalkės, tai Šviesos viščiukai i 5 savaites 
tiko. Girdėjau, kad ir tu bu tai priej vokiečių įsiver- rodėsi, kad išrišta didžiau- gavo rachičio ligą (minkš-- 

žimą. šia paslaptis. Bet vėliau pa- tus kaulu?-, ir didžiuma jų
Kai vokiečiai paskelbė sirodė, kad sumalti oisterių išstipo nesulaukę septynių

vai ant jų Daliaus.
—Nesuprantu, ką

nori pasaKyti.
tėvas

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

PARAŠĖ N. RGB AKINAS 
LAISVAI VERTĖ S. B.

(Tęsinys) Daugelis tautų smarkų vėją laiko alka-
. i . -• na, viską naikinančia butvbe. Taip ligi šiol

fk^r HkJ? Zi™tebetiki ” kai kurie vokiečių ūkininkai ir 
tik ir tikėjo, jog tokių negamtinių jėgų yia . . -. teikti beria j š jį milt 
visur, ir, be jų, nieko daugiau nėra ir ne- •. Ju.,,. 1 ,, ./
gali būti pasaulyje. Stebuklas nuo stebuk- ' oS , ." n'ul,n« - v„,i J • '? valu, 
lo nesiskyrė. Viskas buvo stebuklinga. Vi- ^*^‘2 - • 3-P <la^ma-
sur buvo matyti slaptingos negamtinės jė- kr-b k d vejas gah 1 zmonl« rel’
jos. Visa buvo stebuklinga, kas tik buvo ar "
yra dangui ir žemėj. Stebuklas buvo upė.: Taip pat mano kai kurie laukiniai apie 
ir saulė, ir akmenys, ir augalai, ir gyvuliai, laumės juostą. “Laumės juosta; ’ sako Bur- 
ir visa, kas gyva ii* negyva. ' mos laukiniai—“yra ypr.tinga stebuklinga

Pavyzdžiui, senovės egiptėnai laikė butenybė: ji gali žmones ryti. Priėdusi 
šventais įvairiausius gyvulius: ir mažą va- žmonių ji ima labai trokšti ir nusileidžia 
balą. ir paprastą katę, ir paukštį Ibi, ir bai- žemėn gerti.”
sujį krokodilą, ir juodą jautį balta dėmele Aukštojo Pfalco (Vokietijoj) ūkininkas 
kaktoje, kuris vadindavosi “Apis.” ligi šiol nusiima kepurę prie tekančią sau-

Negamtine galybe senovės egiptėnai ię 0 Pomeranijoje sergą? drugiu turi tris 
laikė ir Nilo upę. Jiems toji upė buvo ne kartus pasimelsti tekančiai saulei. Benga- 
upė, bet ypatinga dievybė, slaptinga ir ste- lįjos laukiniai mano, jog ir žvaigždės 
buklinga. Ir si būtybė taip pat galėjusi, jų esančios gyvos būtybės, kurios seniau yra 
nuomone. į žmonių gyvenimą įsikišti i:- da- buvusios žmonėmis, bet kai šie medžiais 
lyti stebuklus, sutrukdydama paprastą gy-S sulipę į dangų, o jų draugai medžius nu- 
venimo eigą. kilto, tai jie ir turėję pasilikti danguje.
. Tokia pat slaptmga ir stebuklinga buty- h fc į . kvailu įsitikinimu
be buvo laikoma Peru krašte saule. Pene- „ - ; įk fej b -f
ciai žiurėjo i ją, kaip i savo karalių prano- » • • , ; ’ .... - -
kėin inc inėdiniai ir vietininkai ėsk kara- Apie juos butų galima ištisos knjgo* pri

kokią ten šventę ant savo . ...... ------ ---------T, •-» v- •
gai bes ir nori, Rud vyrai tn šaudę patys naciai, kai jie Tyrinėjimai parodė, kaulu ligos visai nega\o.
diena prisisegtu sau po Smolenską. Lenkų kad vištų maistui reikalin- Taigi pasirodo, kad vis-
knetKą. Na, į Ką gi tai pa- valdžia paprašė, kad larp- gos da tokįos daiys< čiukamg augti būtinai rei-!
dabna; tautinis Raudonas Kryžius apsaugotų jas nuo kaulų su- kalingos dvi sąlvgos: tinka-!

—Tėvas, turbut. kalbi dalyką ištirtų. Maskva mmkštėjimo. Da vėliaus su- mas lesalas ir saulės šviesa, 
apie Motinos Dieną? f?1? ^ei 5° inir"0’ kįcl lsko' sekta- kad visiems gyviems p^taroji yra svarbiausia.

—Žinoma. ll0J? .Ie,?k^ vyriausybę pro sutvėrimams, kaip žmo- Saulė daug savo spindu-
—Bet dėl to nereikia juk naciais ir nutiauke su ja nem? taip lygiai ir vištoms, sukrauna į žolę ir lapu?.! 

pkti. diplomatinius santikius pi ie maisto būtinai reika-Todėl žalėsių maistas turi
—Maike, aš labai cerply- J.au sltas bngi tokie veiksniai, kuriuos beveik tokios ‘pat veikmės.!

vas, ale kas perdaug, tai jau susinervavimas šukele Įtari- rpoksias pavadino “vitami- Rajp jr tiesioginiai saulės; 
ir man perdaug. Kam reikia Jei£H n,e , ko_ r*ais. ’ \ itaminai priduoda spinduliai, tik bėda tame,
bobų šventės! del ™ bliai kad Raudonas gyvūnui gyvumo ir energi- kad ne visiems galima žolės

—O tėvas ar neturėjai _;’Z91US skerdynę tyri- -Oq duoti. Viščiukai žolės nela-
motinos? neVt’v i r- Californijos Universiteto bai mėgsta, kaip lygiai ir

—Jes, Maike. motiną .'no.^..Va~ ikuita tam tikslui stotis ban-mažam kūdikiui žalios žo-
aš turėjau, ale ji buvo tiki a paskelbė, kad komisija, Ku- dy mais Įrodė, kad kuomet }ė- negalima duoti. Todėl
motina. Šiandien tokių mo- 11 .lk\^?, aP?lu? eJu?7 "\au paukščiai negauna pakan- juos geriausia laikyti saulės
tinu jau nėra apie 1 j.000 išžudytų Lenki- Kamai vitaminų, tai jie ap- šviesoj

—Man rodos, tėve. kad į* karininkę, “<• sileidžia. pradeda sirgti. j. Klaustojo trinvs ir žuvies
šiandien motinos yra daug lie buxo *V-.1/ Tų stiprinančių savybių, riebalai (cod-liver oil) taip-į
geresnės, nes daugiau apsi- J kurios vadinamos ritami- gi turi tų vpatvbiu, ka sau-
svietusios. kultūringesnės. ?’a *•. taigi daugiau kaip naig geltonuose kor- lės spinduliai. ‘ ‘ i
-Ot. llaike, tas apsišvie- ^ta, pr.es vok.ec.ų Rus.- nuose/jvain% žolėj ir žu. 1 -----------------

timas tai ir vra didžiausi? .-„vieš riebaluose (cod-liver KAS DARYTI, KAD MO-
bobu ištvirKimas. Gigai etų? na* gan n Taį^ yišt reikia TERn KELINAITĖS
„rbZ Lv..rvrtr, meluot,. Bet kodėl Maskva Ell'inai NESMUKTU?

Šitokią mokslišką proble
mą turi išrišti Amerikos gu-
mos administratorius Jef- Visi zmo. kad be saules tvjr.j55

kėją, jos įpėdiniai ir vietininkai esą kara
liai. Ir saulė, ir jos ainiai, periečių nuomo
ne. darę stebuklus.

Toks buvo visos tautos tikėjimas, tokiu 
tikėjimu rėmėsi, kaip tat yra paprasta, 
ivaii-ųs, mums labai keisti, samprotavimai.
na. ir darbai. Ir taip kitados buvo ne vien toutYtlk^buMais ir įvairiomis slaptin- 
tik Egipte, bet ir visuose kituose kraštuose. f, hutvhėmis
Pavyzdžiui, toli nuo Egipto. Amerikoj, Pe g °uiyoemu. _ ..................
ru kalnuose ganėsi didelės bandos, saulės Bet kuriuose žmonėse tikėjimas laikosi? 
lamų lyg iš tikrųjų saulė gali būti jų savi- Ogi tuose, kurių galvose maža tikrų žinių 
ninku; slėniuose buvo dirbami “saulei” b kurie nemoka ar nesugeba galvoti ir 
laukai, tarytum jai iš tikrųjų reikalingas piešti, pasiremdami tikromis žiniomis, 
maistas: visame krašte buvo daug saulės Galima drąsiai, neklystant pasakyti, jog 
šventyklų, o sostinėj buvo vyriausia šven- visuomet žmonės stebuklus laikė tai, kas 
tykia, kur kasmet sukurdavo nauja ugnį— jiem5 visai nesuprantama, bet įstabu. Ne
išorinį saulės ženklą. ” ' žinojimas ir nesupratimas labai daug pa-

Senovėje garbino ir daug kitų dangaus dėdavo ir padeda tikėti stebuklais, 
šviesulių, lyg jie butų tikrai gyvos būtybės,
kurios gali mylėti, neapkęsti, gelti, valgy
ti, turėti vaikų, kištis į žmogaus reikalus, 
sutrukdyti paprastą darbų eigą, pertvarky
ti gamtą, daryti stebuklus ir stebuklus.
Taip pat daugely kraštų buvo garbinama šiandien yra žinoma, kad tokie rietus vie- 
ir ugnis, ir vanduo ir medžiai. Miškai, ju- noj kitoj vietoj tikrai atsitinka: iš dan- 
rės, dangus, požemis,—visas pasaulis ro- gaus byra žvyras ir net smulkus akmeniu- 
dėsi pilnas įvairiausiu stebuklingų butybiu. kai. atnešti per tūkstančius kilometrų iš tų 

Senovės graikai, pati šviesioji tais lai- vietH’ kur nesenai buvo ugniakalnių išsi
kals tauta, kaip ir kitos tautos, tikėjo dau veržimai.
gybe dievų ir pusdievių, tikėjo įvairiomis Dabar tokį lietų nebelaikome stebuklu, 
slaptingomis ir stebuklingomis būtybėmis, nes žinome jo priežastį.
Ir visos tos būtybės, graikų nuomone, kišo- Dabar nebestebuklas. jeigu ir mana 
si į žmonių reikalus ir galėjo sutrukdyti krįnTa įg dangaus. Tat tiesiog dumbliai, lo- 
paprastą gamtos gyvenimo eigą ir daryti tyniškai vadinami lecanora esculenta, ku- 
stebuklus. Ir tuo tikėjo milionai žmonių; ,]e Aiabijos dykumuose atsiranda taip 
ne tik tikėjo, bet ir vargo visokius vargus ?taiga, iog žydai stebėjosi ir klausinėjo 
—daibavosi. statė didžiule* ir brangias “manchu” (kas tat?).. Atsitinka, kad vė- 
šventyklas, darė daug išlaidų, nešė aukas jas pagauna ir kitų augalų vaisius ir nune- 
ir patys aukojosi ir kančias kentė. ga per dešimtis kilometrų ir tie ten krinta

Žmonė? aukojo net savo gyvybę nebu- iš dangaus. Kad nereikėtu šitų reiškiniu 
tiems daiktams. Ir visa Ui darė tikėjimas, -tebuklu laikyti, reikia žinoti, kaip ir kodėl 
aklas, kvailas tikėjimas negamtinėmis jė- jie įvyksta.

rašyti.
Žmonių nežinojimas ir tamsumas daug 

padeda tikėti stebuklais.
Tokių pavyzdžių, kaip aukščiau, galima 

butų daugybę rasti. Iš jų matyti, kad daug

Stebuklai, kurie nustojo buvę stebuklais.
Senovėje daug kas buvo nesuprantama 

kas šiandien yra visiems aišku.
Pavyzdžiui, smulkių akmenų lietus.

gomi? ir stebuklais, vadinasi, tų jėgų ap
sireiškimais. Taip pat nėra joks stebuklas, jeigu van

duo lyg krauju virsta. Šito reiškinio prie-

mie tuii dyšius mazgoti. Juk PER STREIKĄ “PRIAU-

būt draudžiami? rkeibia. kad ?ią s,vaitę gry. negalėjo suprasti kodėl pas imitacij ka ^cterys nešio;
—Malke, nesisprecyk. ba žo j darba .<530,000” mai- kūdikius atsiranda taip va- ; am 7iršau, ,K/apie tas 

gausi per marmuzą. Atsira- peliu. Vadinasi. į kelias dinama minkštųjų kaulų 1,- - ; kelina tęs, kurios
uo, matai, bobų advokatas! dienas iu pašoko ga (rachitis) \eliaus buvo O b ,,

( —Asnesu joks adyoka- 80,000. Amerikos laikraš- pastebėta, kad ta pačia liga ki Joį,t Baiaikvti reiV
aaikak tabTtenovi p? T-,,-'“1’“*, i™8*3- MuS"KukSt lh,«OS ju'°S‘e,ėS’ °

laiKaisi laoai .enovisKų pa- skaitlines. įdomesnes išrodo P1 visciUKai taip pat aaznai Įam<:ta neduodi tokiom5 
Z,U‘V Žini0S' ' gumos. Taigi-šiur, kad senoviškų, ba
senovė buvo daug geresnė. ANC-J U SUBMARINOS gana daug nuostolių. s
Bobos tu kelinėm tada ne SUSPROGDĖ 204 LAIVUS Nuolatos šitą ligą tyrinę- a - ’*

prašau paaiškinti, kas mums

vaikščiodavo. Už tai ir gy- Londonas praneša, kad jant buvo pastebėta, kad ANGLIJOJ PARBAIGĖ 
venimas buvo kitoks. Vyias nuo to laiko, kaip aliantų daugiausia ja serga miestų MAINERIU STREIKAS 
galėdavo duot bobai į kailį, armija išlipo Afrikoj, iki vaikai, kurie gyvena uždą- . . 7 .
o ji da rankon jam pabu- i gegužės anglų submarinos lytuose namuose ir beveik Anglijoj irgi buvo maine-

kia suvaldyt, kitaip nebus buvo palikti degant, arba dantys neauga, arba išaugę kainavo valstybei 
parėtko ant svieto. skęstant. greitai išpūva, ir tt. Tuo tar- tonu anglies

17,900

Tatai darė v isos tautos. Ir tikėjimas £astjs yra mažį gyvūnėliai, kurie veisiasi 
laptingomis būtybėmis ir jų stebuklais ii- vandenv-je jr vra taip maži, jog iu papras

tai ir tvirtai laikėsi Ir visur jis pridarė u aRimi negali įžiurėti Taip aptai 18?(l 
daug pikta. Tokiu tikėjimu buvo palaiko- metaįg Ryme lijo kruvinas lietus. Pažiurė- 
mos įvairiausios ne?ąmones, baisenybes n jo pIO didjnamuosius stiklus ir pamatė ja- 
neteisybes. į me daug mažų raudonų gyvūnėlių. Bet se-
Visose šiandieninėse tautose yra senovės novėj rvmėnai, kaip rašo Titus Livijus, ir 

tikėjimo liekanų. šitą reiškinį laikė dangau? ženklu.
Tokiu pat dangau? ženklu laikė ir tebe

laiko ugninį lietų. t. y. kritimą didelių ir 
mažų degančių akmenų. Krisdami labai 
greitai jie trinasi į orą. ikai-ta, dega, ir 
kaitai* ore sudega nepasiekę žemė?. Tokį 
lietu matė du mok^l'ninkai—Humboldtas 
ir Bomplanas—1799 m. Pietų Amerikoj. 
Jie matė ir aprašė, žinoma, ne kaipo ste
buklą. bet kaino gamto- reiškinį.

Buvo stebuklu laikomi saulės ir mėnulio 
užtemimai ir didelių kometų pasirodymai. 
Pet tie gamtos reiškiniai at edo stebuklai? 
tiktai tiems, kurie jų tikrosios priežastie* 
nesupranta.

Bet atsitinka ir slaptingesnių reiškinių. 
Pavyzdžiui, dykumų keliautojai pasakoja, 
kad kaltais pasirodą dangui dausų sodai, 
kui ie tarytum kaba ore ties karšta ir sausa 
dykuma. Juos gali kiekvienas matyli, bet 
jų pasiekti negalima nekuomet. Ar tat ne 
stebuklas? Ar ne slaptingas reiškinys? 
Štai jurininkai pasakoja, kad jurose gali
ma matyti ore slaptinga laivą su stiebais, 
burėmis ir žmonėmis. Ka- tat pet laivas? 
Apie jį yra daug įvairių pasakojimų. Ka 
žin koks “skrajoją5 o’a"d’eti?” ji valdą *. 
Jo jurininkai e-ą numirėliai vaiduok’iai, jo 
kapitonas irgi numūė’i?, dangaus pra
keiktas.

1 (Bus daugiau)

Senobiniai įsitikinimai tvirtai laikosi 
žmonių galvose. Nemaža yra šiandien to
kių tautų, kurios tebetiki, kad visur aplink 
veikia negamtinė? jėgos ir jų darbas—ste 
buklai. Primityviškiausių ir kvailiausių 
įsitikinimų galima užtikti pas šimtus mi- 
lionų šiandieninių gyventojų, ne tik lauki
nių. bet pusiau laukinių ir “apšviestųjų” 
tarpe. Ne tik vaikų, bet ir suaugusių tarpe, 
lyg jie tebebūtų neišėję iš vaikų amžiaus.

Apie tai pasakoja tūkstančiai knygų. 
kurz kalbama apie įvairių giminių ir tautų 
tikėjimą.

Pavyzdžiui, Sibyro ostiakai garbina 
Obės upę—“motinėlę Obę,” tarsi kokią 
gyvą būtybę, kuri daro stebuklus. Nėgių 
giminės, kurios gyvena pagal Nigerio upę, 
laiko ir šitą upę tikra ir galinga dievybe, o 
Nigerio intaku?—jo žmonomis, šio5 upės, 
nėgių išmanymu, taip pat darą stebuklu5. 
Kai kurie sibiriečiai lig šiol tebegarbina 
šventąją Baikalo jurą ir labai jo bijosi, ta
pytum Baikalas butų gyva būtybė, kuri ga
lėtų kišti5 į žmonių reikalu*5. Jeigu yra ti
kėjimas, tai kodėl ir tuo netikėti?

() Dogomėj (Afrikoj) galingiausiu die
vu yr: laikomas vandenynas: jam yra au
kojamos aukos, dargi žmonės, nes ir jis, 
dagomiečių galva, gali kišti? Į žmonių 

I reikalus.
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Naujienos iš Kanados. Amerikos Gėrybės Kelionėj į Rusiją

Netoli nuo čia gyvena ir 
Antanavičių šeima, kuri tū
li du sunu; vienas jų jau 
tarnauja aimijoj, antras irgi 
gavo pašaukimą. Tėvai nu
siminę, kad teks išleisti pa
skutini sunu. 'c *

Toliau seka du nevedę. 
Tai Juozas Mileris ir Stasys 
Grigas. Abudu turi po ne
mažą farmą ir verčiasi iš 

. . žemdirbystės. Jiedu niekur
... nauJai Pa -atytų to,j neišvažiuoja, todėl ir 

modemiškų kempių ties žmonelių sau Tiesusijieško. 
Maple Creek miesteliu. Sis q jos butu jįems labai rei- 
miestehs turi apie 1,000 gy- kalingos jįedu turi po ke 
yentojų. keliatą krautuvių, pag j;oras nesulaikomų žir- 
o restoranus, du hoteliu, dvi Skaito kelis laikraščius, 
bolmes ir didelę mokyklą, būtent “Keleivi ” “Vieny
je yra garsus kaip gyvulių bę” h-‘‘Liaudies Balsą.” Pa- 
transporto punktas. Matote, starasis yra Kanados komu- 
S?°A aPylmkėj yra labai di- n^ų. Man paklausius, kam 
dėlių laimų, gal didžiausių jįe ta šlamštą skaito, jie aiš- 
visoj Ifenadoj. FaiTnenai kįna> kad komunistai siun
čia tun po kelis tukstancius tineja. jiems savo kaziona 
a km žemės ir verčiasi dau- gazjetą neprašyti ir veltui, 
giausia gyvulininkyste. Tarp Be to jie da Grf
jų as suradau nemaža ir sa- kad jis čia butų jų «vadas” 
vo tautiečių lietuvių. Bene paiįnktų jiems aukų šitoj 
tuitingiausis iš jų yra Stan- apylinkėj. Bet Grigas sako: 
kevicius. kuris turi apie -00 “Ka jau bet aukų tai aš 
galvijų ir dali jų parduoda. jįem? nerinksiu. Į ju laikraš- 
kai ateina pardavimo sezo-

APIE LIETUVIUS FAR- Į
MERIUS SASKACHE- 

WANA PROVINCIJOJ.
Kaip nevedęs vyra*, aš 

pereitų metų rugpiučio mė
nesy buvau pašauktas Ka
nados kariuomenėn ir išsių
stas i Saskačevano privinci- 
ją, apie 2.000 mylių nuo 
Toronto miesto.

Nuvykę i Saskačevaną, 
radome

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Amerikos Karo Imformacijų Biuro nuotrauka parodo vežimus prikrautus visokiu gery
bių. kuriu Amerikos laivai nuveža rusams j Persijos užlają. Iš tenai tie daiktai vežami 
vežimais. Vaizdely matosi net arklių pakinkytų i vežimus.

Kapitonas išrodo labai. 
patenkintas.

Per penkius metus jiedu . 
diibo ant to paties laivo. In- j 
zinieiius planavo, kaip dau 
giau žuvų pagau.i. o kapito
nas gaudė. Abudu savinasi 
daug kredito už darbą ir ig
noruoja vienas kitą už at
liktą darbą.

Rugpiučio mėnesyje, 1930 
metais, abu gavo pranešimą 
iš Sovietų valdžios, kad jie
du bus paaukštinti. Apie tai 
vienas kitam nesakė. Abudu

BAUSMĖS UŽ NEPA
KANKAMĄ VILNIAUS 

APTEMDINIMĄ.
Už nepakankamą langų1 

aptemdinimą Vilniuje vienai 
naktį buvo surašyti 38 pro
tokolai. 11 žmonių buvo net! 
uždaryti į kalėjimą, o liku-i
šieji nubausti 
baudomis.

piniginėmisI

LIETUVIŲ LAISVĖS MY-i 
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ •

WAUKEGAN, II.L.

rengėsi pasijuokti iš vienas j pirm. 
kito. Abudu laukė tos die
nos, kada gaus paaukštini
mą.

Paskirtu laiku jie nuvyko 
i Maskvą ir i Kremlių. Jų 
paaukštinimas įvyko atski
ltose kambariuose. Todėl

VALDYBA
Juozas

1943 METAMS. 
Maėulis,

906 Prescott st., VVaukepan, III. » 
PIRM. PAGELB.— F. Sedoravičia, į

733 Lincoln st., Waukegan, III. 
PROT. RAST.—Susana L. Gabris. į 
730 McAlister avė., VVaukesran, III. j 

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eijrhth st.. tVaukegan. III. • 

FIX. RAST.—Emilija K. Brothers,’
111 McKinley avė., VVauKepan, III.

. - .... ... KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis,Vienas nežinojo. kas Stt kitu Paulina Vaitekūnas.

Polemika ir Kritika.
DĖL RASEINIŲ MAGDĖS 

KRITIKOS.
Raseinių Magdė užsigau

galėtų nusipirkti me

šmeižia savo tautą, kad jo 
ten ponu nepadarė.

Ne, mes nepratę ponaut. 
Mes ir čia atvažiavę

darosi 
kad tik 
nimą. 
prabilo:

Kiekvienas manė. M ARS ALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.
Susirinkimai būna paskuti.., Kapitonas pagaliau vergą kožno menesio, 7:30 vai. vaka-į 

re. Liuosybės Svetainėje, kamp. Sthį

iis gauna paaukš.i-

'ir Adams Sts., VVaukegan, III.
—Jeigu aš vienas bučiau 

gąvęsf paaukštinimą, tai bu-1 
tų buvęs Sergejui atsilygi- 

nieko niinas už apsivedimą su ma
no mylimąją.

ti pažiūriu kartais, ką jie na> kad koksai ten Mileris 
rašo apie Kanados lietu- sugryžęs iš Lietuvos šmeižė 
vius.” savo tėvų kraštą, o gyrė Ru-
„ . ei ją. Aš nežinau kaip ten
Baliuje pas pp. B.azgius. yia f>usįjojy bet ką jis sakė 

Savo dukrelės 14 metų apie Lietuvą, tai tiesa. Ir ne 
amžiaus sukaktuvių proga, jis vienas — daug amerikie- 
pp. Blazgiai surengė balių ir čių tais laikais parvažiuoda- 

Kiti Saskachewano lietuviai sukvietė savo kaimynus, ku- vo Lietuvon, ir kurie tik su- 
... rių skaičiuje ir man pasitai- pranta gyvenimą, visi pikti-

_ Arčiausia nuo musų kem- kg būti. Taigi turėjau dide- nosi tokia tvarka, 
pės gyvena ponai Kazlaus- bo malonumo susipažinti su R. Magdei atrodo natura-

nas. Tariant jo paties žo
džiais. “turiu aplink savo 
lauką apsitveręs dešimties 
mylių tvorą.” Tai bent far- 
ma! Norint ją pėkščiam ap
eiti, reikėtų pusėtinai su
šilti.

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONE
Pamokins būt Sveikais, ;t

Gydymas visokių ligų Šaknimis] 
Augmeni <iis, Žievėmis. Žiedais. Sėk? 
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardd 
visokių augalu lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti; 

i (Prašau iš Kanados štampų nesiųstu 
Kanados doleris dabar tik 86 centų.)!

■

džio, ^ir v'isai joAiėmatyda- daugiau nesirapinom. kaip nt> ra 
mas įsiūlydavo pasakiškai Jį,darb.°,<aut’ 11 ras>'tlami Kremliuje Sergėjus ir Dr 
didelę kainą. O kai paskirtą laikus l Lietuvą visų pirma mitras su kitais 25 žvejais 
dieną girininkas nuvesdavo pasididziuodavom, kad ga- buvo Kalinino atžymėti ir 
pirkėjus miškan parodyti vom «arbo; ne$ 136 darbo apdovanoti. Inžinierius ga-
ką jie nusipirko, tai žmo- negalėtume gyventi. vo Raudonosios Vėliavos . . .. .
nės pamatę vei kdavo. Tlktai musų scyrasai Sme- ^iną už techniškus gabu-į

Magdės -Upi’atimU jie tU- tOna SU SV0£elka H' MSais mus? o kapitonas gaVO Lėni- popiennj doleri laiške. Adresas: « 
įėjo vistiek džiaugtis; o jei- pasekėjais gali gyvent be no ordiną už daug žuvų pa-j 140 ^auskas 
gu kas atvažiavęs pakriti- darbo Ame.ikon atvazia gavimą. so. boston. mas;
kuoja tokia tvarka, tai tas v?s Dievo malonių. Kapitonas mano, kad Le- ......... ’
jau tikras* tautos išgama. M. Meškauskienė, nino ordinas yra aukštesni, j gfdi
------------------------------------------------------------—------- — Inžinierius nesutinka ir gili-Į ♦ 11H.KA1 (jrttKl

čas tęsiasi. Ašara. , i PREPARATAIDVIEJŲ RUSŲ ŽVEJŲ GINČAS.
kai. Tai gen žmonės ir
vyzdingi lietuviai. Ypač ^''Kanadoje *gY- rrašalindavo iš mokyklos! Archangelsko rajone. Ru- r,ei i jos mokyklą, — pasi gy
mane nustebino ponia Kaz- r-u?i ir augu£į bet moka kokią mergšę dėlei katekiz- į sijoje, gyvena du zuvinin- re Sergejus.

pa- nn 1 - PP- Blazgių šeima. Pati p. Iu net ir tai. kad Lietuvoj PAJIEŠKOJIMAI { ALEXANDER’S 
* CASTILE OLIVE OIL 

SHAMPOO
t padarytas iš tikro-lauskienė savo eilėraščiuy’ gražiai skaityt ir rašyt lietu- mų r.esimokinimo. gi ■ kai — Sergėjus Surgučovas teisybė. j" . Pajieškau Jurcio Shereikio ir O”o< 

", Sneškuvienės; kitąsyk pyveno C’ni-

tuojau tapo paskirtas vy
liausiu inžinierium, kaip. tik 
atėjo ant laivo, — teisinosi 

as pažirau viena? juiiį uz.uiiia. v«a- kapitonas.
vienį mokini, kuris turėjo dos vienas kitą gina ’’ vi-. - Inžinierju^ išpūtė savo 

a.' -i v v n.. t nu - vos Lk 15-ką metų amžiaus, dos gatavi viena* už k: ą krutinę ir vėl nusikvatojo: 
Torontą?,Jau baigė šeštą gimnazijos galvą padėt. Bet ja. in.c.ii _ Af byvau 

tai turėjau atsidurti ligoni- f=!a'O bet kadangi jis kate- laiku jiedu r
nė j, nes susirgau plaučiu už- kjzmo nesimokmo, 

timu neišlaikė

lėraštį. p. Kaziai-n’cne issi- me.nį kaimynai vra anglai, kad tai neturi nieko bendra vo, kartu žuvaudavo ir abu 
kerpa jį ir p įklijuoja į albu- todžI tenka kajbėti dau- sumoksiu ir dėl to neverta du kartu gavo iš sovietų yal- 
^3- 11 giau ia angliškai. laikąs gaišinti: medfelĘ Jiedu vlss-

Tai tpkios naujįįeąos apie Pavyzdžiui, aš pažirau dos vienas kitą užtaria, visagražų pluoštą eilėraščių.
Kiek toliau gyvena Jurgis 

Skaisgiris su savo šeimyna. 
Tai ilgi gera? lietuvis, bet 
nemėgstąs daug kalbėti. 
Užtat jis turi labai linksmą 
ir iškalbingą žmoną. Skais- 
giriai turi tris dukreles ir 
vieną sūnų. Vyresnioji. Jo- 
zefina, tuii apie 15 metų 
amžiau-, o antroji, Marytė.

Maple Creeką, Sask.
Dabar aš parvykau atos-

degimu. Ligoninėj ir šį laiš
ką rašau. P. Vadeckis.

Be: tuo pačiu 
.ienas kitam da

tai kvo- 1 ė visokius nesmagumus, 
ir vien tik vienas kitam planavo vi:

vyriausia in
žinierius pirma negu tu ta
nai kapitonu. Pameni, kaip

NUBAUDĖ ŪKININKĄ 
UŽ KARVĖS NEATI- 

DAVIMĄ.

Petronėle Lamsargienė
Užlaikau visokią vaistu nuo. roS»u. I ALEXANDER’S HAIR 

roretu kojų ir nuo kaulų gėlimo ♦ X>C*C*T7VCU’Mr TOMIP 
Taipgi turiu Garingą gydymo ■ { K Kr I UNIC
nuo Reumatizmo. Kurie turite kot u? Į Aliejų ir Odą Gydančių Vaistą 
nesveikumus, kreipkitės, duosią gerą J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
patarimn ir husif uat.enUnfi. <-> | plaukų šaknims ir Odos gydymui.

PET. LAMSARGIENĖ J 50 centų už bonką.
1814 S. Water SL. Philadelphia. Pa j , Pasižymi savo gerumu. Prisiun-

-----------------;------------------------------------- i t čiam per Paštą j visas dalis Su-
Parsiduoda Teatras J vienytų Valstijų.

Parsiduoda 575 sėdynių Teatras. ; { ALEXANDER’S CO.
‘ 414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON. MAS3.

Interesuoti pirkti teatrų kreipkitės
Valuskis Theatrv, i i 

alifomia.
(Los Angeles priemiestis). I ■

mudu susitikova Norvegi- £as savininką: J. 
• • i - - , , . Bucna Park. Caliljoje ir kaip as tau sakiau,
kad aš gausiu paaukštini
mą? Tu tada buvai tik pa- iau _ juos pa-ge,bininkas

kyre tai nau.i —Taip, — sutiko kapito-
nas Dimitras. — taip tu vi- 
ada buvai pirmesnis už ma

ne. Ir aš nebegalėdamas to 
įstojau jurininkų

A mokvklon ir taipgi prade- Aš daug panašių pavyz- dideli konvojaus laivą tarp|.-au į^į 
džių parašyčiau, bet per- Sovietų ir Amerikos. Bet jų _Taf buvo tavo didžiau- 
daug vietos užimtų. Jeigu tapre sposų darymas vie.noisias laimėjimas, kuomet tu 
Mileris matė Lietuvoj daug kitam toli gražu da nebaig- tapaį kapjtona? Bet bu- 
džiovininkų. tai tiesa, nes ir tas dalykas. :vo vistiek tug^ja ga,bė.
pati Lietuvos inteligentija —Taip, aš manau, kad Inžinierius pradėjo juok-
jau buvo susirupinusi, kad Sergėjus buvo gudresnis už tis pilvą susiėmęs, 
ieigu Lietuvoj tokia tvarka mane kvailais dalykais. Jis Kapitonas pagalvojo: 
ilgai tęsis, tai Lietuvos žmo- h dabar toks tebėra. — aiš- —Teisybe. Žvejui moks-
nėms gręsė pavojus išvykti kiną kapitonas Burkovas.— Jais yra tik tuščias pasigyri- 
nuo džiovos. Čia ne musų Jis buvo daugiau linkęs mas.
tėvų krašto šmeižimą*, bet prie moterų. Jis buvo taipgi —Bet tau ėmė daug metų
tokia jau buvo katekizmais geresnis šokikas. Bet aš pa- kol tapai kapitonu. Per vi- 
paremta diktatūra. Lietuva gaudavau ir galiu pagauti cyc tuos metu-; aš jau buvau 
kaip ir kitos kultūringos ša- daugiau žuvų negu jis—su inžinierius. Aš greičiau pa
lys, buvo išsirinkus demo- pasididžiavimu pasakojo kilau. — sako inžinierius, 
kratinę valdžią su Dr. Ka- kap. Burkovas. —Tas teisvbė. Bet aš esu
žiu Grinium priešaky, bet: __ kapitonas. 6 tu esi tik vv-
faši tinę Smetonos klika . .. : a J re*ni« inžinierių* Kanito-
rakti i«ivP!7P ir smurtu ta mzinieriu' Surgučovas. — resn,s mz meiiu. . rvapuo raktį įsneize ir smuitu tą . . oalėiau tavo aneiti ,,as >ra aukstesms, — na«i-
valdzią pasmaugė, o vėliau JeJ2u a- >a el .u $ aPe 1 djdžiuodama* gyrėsi kairi- 
ir visus žmones pradėjo Pne, ta!‘!krai.35 81” 81 P
eneti. Taip daug Lietuvos^“J3'e l"“* en 1 lr zu'au _AŠ nenoriu bud kapito- 
mergaiėiu buvo Pa„į^a Į^as tiesa, jis vedė mer- - sako inžinierius.-

b • kuria aš mvlėjau,- As. meSst“ .,e.<:hnik> As "°-
kruostais pri- rė.iau būti inžinierius ir esu. 

sipažįsta kapitonas. Aš jo- kapitono dalbas ne
kiu bucu negalėjau pastoti
tam kelia re- aš tada buvau

dėl to iš gimnazijos buvo kias pinkles, kad tik kitam 
prašalintas. Tas jo nervus nepasisektų. Nežiūrint jų 
taip užgavo, kad jis vaiks- savitarpinių vaidų, sovietų 
čiojo kelis mėnesius di- valdžia pagaliau 
džiausioj desperacijoj, di- aukštino ir pasapie 13 metų. Sūnelis yra .. ........ ...

10 metų amžiaus, o jauniau- TT- v delio pasigailėjimo vertas; ant to paties laivo: vieną najį
šia mergaitė — 8 metų. Visi vnk:pAin‘ ^taiiroms nuhair vėliau susirgo džiova ir du kapitonu, kitą inžinierium. ]
sveiki ir linksmus. Ir visi da ~ h S metu pasirgęs mirė. Šita ka- Kapitonas Dimitras Burko
lanko mokyklą. Gaila tik. į‘P‘,a’ ‘-“'l8/' tekizmo ariką buvo Bromus vas ir inžinierius Sergejus j. tj
kad čia nėra kas pamokin- Vokkčiy kįmii Tumalevičius. . Surgučovas dabar vanuojp mokykl,
tu vaikus lietuviškai. Todėl ___
Pi Skaisgirienė užsisakė per ^Juda^“ H““
mane žurnalą “Nepriklau- Klų Panauū»____________
soma Lietuva ir sako: “Te- Reikalingas Duonkepis
gul mano dukrelės skaito, Kad mokėtu kepti juodą rugine
gal išmoks lietuviškai skai- duons\ ’r. kci‘tus- > <19>Litnuaman National Corp.tyti. i 68 Holly st., Lawrence, Mass.

Generolas Prausiasi

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

Šioje nuotraukoje matome Amerikos generolą H. H. Ful- 

lerj, kuris prausiasi upelvie Naujosios Gvinėjos saloj

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS 
W ore »-»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
Soutk Boston, Mass. Tel. SOUtb Bo«ton 2271.

pne prostitucijos.
r,a, kad ir dabar dar yra to- .. .
kių Magdžių. l.u.ios neturi austančiai* 
supratimo ap;e savo tėvų
kraštą ir apie jos valdžią.

Tiesa, kad Lietuvoj jau ir
medžiai prasta^ žaliavo, ne?
Smetonos valdžia baigė iš-

Karas E
Jei nerile žinoti apie 
įvykius, tai skaitykite

uropoje
karą ir kitus pasaulio 
Naujienas”.

Pagaliau per keliata me-
ant juriu, žuvavau. ''' tkdu nesusitiko.

Bet tuo laiku abu renge-i 
—Tu butum ką nors iš- vienas kita apgauti, kai su- 

1 <įduot gražiausias gilias galvojęs, Irt negalėjai! Ha,'sitiks.
užrubežin, o Lietuvos žmo- ha! — inžinierius vėl prade Viena gražia diena iie 
relėm sunku buvo gauti net Į jo kvatoti. vėl netikėtai susitiko ant
ji saku. kuria' parduodavo ( —Bet
iš varžytinių. Kai pa?kelb- giau žuv; 
r'avo vaistines, tai Lietu-i — Dim 
vo? piliečiai, iš-ii ? medžio, apeiti : 
-uvažiuodavo iš užu 30-4(5 tave upU 
kilometrų tolumo. Kita?!tu buvai 
pardavė paskutinę karve, '-/vėjy*1

iš nagaunu dau- 
daugiau už tave. 
ai. ai galiu tave
n. gų i r aš galiu 

j . ie žuvų. Karki 
da tik .pa: rasta?

. i tt, lankiau inži-

laivo, kuriuo iie ir dabar 
važinė ia. Burkovas yra to 
laivo kapitoną-. Inžinierius 
Surgučovas sako. kad jis da- 

ar nieko daugiau negali* 
dalyti, kaip tik pildyti kapi
tono isaky/nus

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi
cagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00. 

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Suslpaiinimui fcc?:Jq penius;—

I I
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Moterims Pasiskaityt
AT CTrVBTTT TT7 a »im

Dirbtinės Gėles Gražus Papuošalas

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ. __ i

MOTINOS DIENA
Antras ?e«uėės mėnesio nedėldienis Jungti

nėse Valstijose yra švenčiamas kaip MOTINOS 

DIENA. Todėl šiandien mes sveikiname visas 

motinas, o ypatingai tas, kurios skaito šį skyrių.

Motinos! Lai išsipildo visi jūsų troškimai. 

Lai ši jūsų garbei paskirta diena buna jums ku

pina laimės ir džiaugsmo! Te pasibaigus šiam 

karui jūsų sunus sugrįžta sveiki ir linksmus, 

pergale vainikuoti! To iš visos širdies trokšta 

ir linki jums—

šio Skyriaus Vedėja.
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GEGUŽĖS 9 NEUŽMIRŠ
KIT SAVO MOTINĖLĖS.

Pačiame pavasario žydė 
jime. kuomet visa gamta, 
pabudus iš žiemos miego, 
pasipuošia Įvairiausių spa - 
vų žiedais, yra apvaikščio
jama Motinos Diena. Ją mi
ni beveik visas civilizuotas 
pasaulis. Tai yra diena, ki 
lioje vaikai, maži ir suaugę, 
turi progos tinkamai pa
gerbti savo mamytes ir pa- 
dėkuoti joms už jų gerum-į 
ir gražų išauklėjimą. Tai 
yra labai graži proga. Gero
sios motinos tikrai yra ver
tos tokios pagarbos. Jos au
koja vaikams visą savo gy 
venimą. Jo? nuolatos apie 
juos svajoja ir jais rūpinasi. 
Šįmet. kuomet didžiuma 
motinų sunus kovoja toli
muose kraštuose su žiauriu 
laisvės ir demokratijos prie
šu, motinos rūpesčiai padi
dėjo. Nuo pat ryto iki vėlaus 
vakaro ji vien tik juos savo 
mintyse nešioja ir jų likimu 
įupinasi. Ir užmigus dažnai 
apie juos sapnuoja. Jos mei
lės niekas negali išmatuoti 
nei apkainuoti. Ji vra beri 
bė!

Šįmet Motinos Diena pri
puola gegužės 9 dieną. Tą 
dieną, jeigu jūsų motinėlė 
dar gyva, pasipuoškite jos 
garbei raudona gėle; o jei
gu ji jau mirus, jos atmin
čiai prisisekite baltą gėlę. 
Jei jus esate tiek laimingi, 
kad jūsų motinėlė dar gyva. 
tai būtinai ją tą dieną ap
lankykite ir nepamirškite 
nunešti kokią nors dovanė
lę ; parodykit jai, kad jos 
neužmiršote. Jei aplanlįrti 
asmeniškai negalite, nusiųs
kite paštu dovanelę, arba 
nors telefonu pašaukite ar 
telegramą nusiųskit su pa
sveikinimu. Ji bus paten
kinta ir paprastu laišku, bile 
tik nebus pamiršta

Yra tokių negerų vaikų, 
kurie Motinos Dienoj nema
to jokios svarbos nei reikš 
mės. Yra tokių nedėkingu 
vaikų, ką seną savo motinė
lę visai pamiršta ir aplei
džia. Tai yra skaudus smū
gis motinai! Tai žaizda, ku-

MOTINA.
(Iš šillerio romano “Punantis 

Raistas”).

Aš dar pamenu tuos žie
mos vakarus, kada išmokę ? 
pamokas užmigdavau savo 
lovelėj, o ji vis dar ramiai ir 
tyliai budėjo. Kaip aš mylė
jau ią jos malonų, liesą vei
delį. Padėjusi darbą ir eida
ma gulti, maloniai pažvelg
davo į mano lovelę, pabu
čiuodavo ir... O malonu bu 
davo jaučiant jos karštas 
lupas prispaustas prie mano 
kalvelės... Dažnai nemiego
davau aš tomis minutėmis ir 
.ik todėl neatsakydavau į 
jos pabučiavimą kad ji ne- 
tu» ėtų progos manyti neat 
sargiai prikėlus, arba dėl 
nesveikatos nemiegojus; aš; 
merkiau akis, dėjausi mie
gąs ir jaučiau ją stovint pr ie 
manęs uždengusią ranku 
žvakę ir ilgai ilgai gerėjan
tis mano veidu.

O, šventos, palaimintos 
valandėlės, kupinos malo
nios motinos meilės, ar ne

Šį pavasari labai madoje dirbtinės gėlės. Iš gėlių daromi papuošalai prie suknelių ir ma

terijos audžiamos su didelėmis gėlėmis.

“Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri- 
; siųs $2.50. tam ‘'Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanų.

Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. 
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to

kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa- 

į sirir.ksite už $2.00. tai 50 centų reikės primokėti.

štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS 
IVANAS?•

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuri ios 

žmonės kuria per amžius? šį in ri
muojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus batu galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti’
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitu klausinių, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įaomi. Kas žodis—tai ^jajs įvairius nuotikius nuo' prieš u- 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- tvėrimo pasaulio iki užgimimo K - s- 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir taus. fgįjęs šią knygą niekas nesi). aL 
mokslas nuo pradžios iki gaio. lįs. 3*2 puslapiai. Kaina .... $1.00
Kaina ................................................. 25- ‘

EILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 pražios ei.ės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c
BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan-

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO

RIJA JUŠKEVIČIAUS 

DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai ture a 
daug pačiu, o žmonos po kelis vyru «. 
Labai užimanti ir pamokinanti kr.,-
ga. Su paveikslais. Kaina__ _ 50 u
Audeklo apdaruose .................... 75 •-

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas R o j
visai atmeta. Mokslas mano, 
žmonijos lopšinė bu .o šiaurėje, h' ši 
kr.yga parodo, kodėl taip mano na 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ........................ '15c
LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip ruc 
1805 metų -evoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuc pačia laiku '-unigai tą valdžia rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 

as
spalvuotas žemiapis parodo 

atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, aP^^čiu5 Tai yra vienatmė knyga, 
kuri parodo, kaip g:me Lietuvos R-2S- 

Labai įdomi kny grutė šituo svarbiu publika, čia telpa visi svarbesni do- 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiel- ku men tai: Steigiamojo Seimo nuta- 
nas katalikas ir socialistas. Barate rimai, taikos sutartis su bolševikais,
E. Vandervelde, vertė Vardunas. - - - - -
Kaina ................................................ ' 10c

BYLA DETROITO K AT AU

KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai u:.- 
puolė juos ir žiauriai sumušė. Soči; -j kvio -S UVVSUUUl CdlU VdiUžlU.' JT bdlu’ i™ " Vo ! l-Z?' ! buv° apskelbta republika Pridėta

didelis spalvuotas žemlapis parcd! sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25

ius padarėte mane geresniu, --nėra nieko 
negu aš buvau!? Ar ne jūsų bet išauklėti

vertos. Buti vien tik motina!

sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je tėlpa net 72 “Džian Bambos spy- 
ciai,’ čiiėš, pašiKaiocjimai, nūinofJS- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

SIELOS BALSAI,

Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eilių ir dainų. Daug gražių. spa'.vu< - 
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 

Parašė J. B. Smelstorius, 221 
.00 

3

MOTINOMS. motinoms dienos. Vienos jų,
nepaprasto: netekusios savo sūnų, krem- graži

W1K doniAl Motinos vardas prasidė- . . <riplvarbnlįa o kitos P’JS?piu. Popieros apdarais .. $1.0 gCiUS, uOrik, f]<> |UįD^r i™"- -ldVHTtHUja, O KllOs Audimo apdarais ......................... $1-5
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI

i ’T 1 • *• IHVlinu ycu?ioivnvmia. iuuu- i i- i GERT IR VALGYT?
Žmonėms na>- To 1O> motincs ^cs išauklėjo kaip poetu?. 0 1UTn' Valgyt ir gert reikia dėl to, kad APIE DIEVĄ, VELNIĄ,
žmonėm. , tikiai yia vertos garbes vai- taip jr kitus Nors nekurios Nusiminimui sumažinti Bet dėl ko sri norisi? Dėl ko be"valgio DANGŲ IR PRAGARĄ.

motinos kal tais ir klaidin- i eikia pasirinkti naudingą žmogus ir djdko vienas ma- Paraiž Biblijos kritikas
_________ Atsiminkim, kad ir ben-j gai gyvena, vienok jos trok- užsiėmimą, kokį nors darbą

IR HITLERIS TURĖJO ’Kaltas Hitieris turėio mo: - šta ir stengiasi išauklėti pa- Skaitymas
MOTINA ną: kiti jam įnašus niekšai dorius kūdikius. daiktas. Įdomi

ilgi neatsirado be motinų. Pažvelgus* į šių dienų kraštis padės išsklaidyt sun- Parasc t> ras <•
Nekurios moterys mano, Kokios pagarbos gali but; tvarkdarių sudemoralizuotą m^tis ""

kad joms priguli yi?o pašau-jog vertos?... \ isas pasaulipasaulį, klaiku darosi kaip Jei mes motinos

ir atleisti ydas 
nežinantiems jos palaimin- niko! 
tos itakos. stas duoda daugiau spėkų, kitas ma

žiau ? • Dėlko žmogui reikia cukraus,

I-mus. Kaina 15c.
SVEIKATA.

Ingersolas. Kaina ........................ 25c.
MONOLOGAI IR 

DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
babams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.
SOCIAIJZMO TEORIJA.

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais pArodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės boti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
Bžsitikintis Vyras; (ž> Žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS

icten- -Arba tiesos ir trumpas kelias j 
' sveikatą. Pamatinės žinios iš anato

mijos, fiziologijos ir hygienos. Su- 
jų pasi- mes turim įstengti ir pačios w p«b “i^tSS*80’

šventimą. Jie sužeidė jų šir- savo jausmus ir neivus su- audimo apdaruose. Kaina .... $2.50 
dis ir aptemdė vilties sauiu- valdyti. Nei musų ašaros, MATERIALISTIŠKAS 
tę. Išplėšė joms nepavaduo- nei smuklių lankymas karą ISTORIJOS SUPRATIMAS, 
jama brangenybę sunūs. i nesustabdys. §j knygelė aiškina proletariato fi-

Ištikro, sunkios dabar A. Liutkuvienė. ;U?ofijos* mokslą, jei nori žinoti, kas
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę.---- tt------- prot

>kai-

lio pagarba ir dėka vien tik keikia tą valandą, kada tie jie toms geraširdėms moti- giam išauklėti žmoniją, tai 
uz tai. kad jo> \ra motinos, bestijos gimė kartu ir tas noms atsimoka už jų pasi- rnes turim įstengti ir pačios
Buti motina yra paprasta motinas, kurios davė jiem? 
gamtos paskirtis moteriškei, : gyvybę. Šiandien pasaulis 
Tame nėra nieko garbingo, butų kur-kas laimingesnis 
Nuo tos užduoties nėra mo- be jų.

Taigi, garbė tik toms mo
tinoms, kurios auklėja ge-

terim? jokios išeities nei iš
sisukimo. Taip gamta jau 
sutvarkė ir kitaip nebus. Tai
nėra joks savęs pasiaukoji- Ie'n?’ doresnę ii žmoniskes 
mas nei pasišventimas. Dau-','? visuomenes kartą tobu- 
gelis moterų atiduoda gyvy-- "n^ zmoniJ3- Kapse.
gę. kad tik išvengti motinys
tės. Tik ką ištekėjusi jauna 
mergina nemąsto apie jokį

TIK JI MANO MOTINA
Sara Oberson Jonės. 14 

pasiaukojimą arba pasišven- metų mergaitė iš Milton, Pa. 
timą. Ji svajoja vien tik apie pasakė teisėjui kas jos yra 
meilę, apie tą smagumą, ku- motina. Jos naturalė motina 
rį meilė jai suteikia. Moti- ją apleido tuoj po gimimo.! 
nystė buna tik “pakuta” už.nes ji gimė bė šliubo palai- 
meilės “grieką” ir pasidavi--minimo. Ant mažytės ne- 
mą lyties aistroms. To iš- kalto? auko- susimylėjo 

ri iki grabo lentos neužgyja! i vengti negalima, jei gyven- Mrs Ira Jonės, ją pasiėmė 
Taigi šia Motinos Diena sim sul-vg gamtos ii valsty-rir išauklėjo kaip savo riv.k- 

butinai kuo nor? ir kaip norį bės Įstatymų. Už lytinį sma-įterį. 1 ^mačius gražiai ir pa
gavo motulę suiaminkite įe<į-um3 lUJ! atkentėti kiek- doriai išauklėtą jos pamest i 
nepamiišdami. Iš to nevien vienas moteriškos lyties gy- dukrelę, tikroji motina -u 
tik ii ture? džiau^-mo bet vu-r.as, nuo žemiau-io ik; manė ją atsiimti. Geruoju 
kartu ir jr- patys'busit na j -ukščiausio—moteries. .jos negavus, ji apeliavo teis-
ritenkine atlikę geru ir pa-į X<; vaikai turi but dėkin- 
donų vaiku pareigą.

M. M.

MOTINAI.
(Pagal Kl. Junošą.)

O motin! kada tavo vaika? valgyt šaukia.
Paduok jam juodos duonos, vandens iš šaltinio— 
Anksti tegul pripras prie vargo kasdieninio.
Tegul paskui jį kęsdams, kaktos nesuraukia!
O kada tavo vaikas su kaimynais žaisto,
Mokink jį mylėti draugą, mokink sutikimo, * • 
Pratink prie kantrybės ir pasišventimo.
Ii veski į mokyklą, kur gaus dvasiai maisto!

Kada gi tavo vaikas ateis į tvirtumą.
Rodyk, tegul sau sunkų darbą pasilaiko 1 
Ir, eidams paskui žagre, teturi ramumą!

O idant tavo triūsas turėtų svarbumą.
Dėk sėklą sunaus širdin tuoj iš jauno laiko,
Nes tik motinai ačiū už gerumą vaiko!

V. Kudirka.

Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems
nuojama.

darbininkams 
Kaina

neapKai-
25c.

KUNIGU CELIBATAS.

Ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, mfttt 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijo* uita u.
nupuolimas, šią knyga turėtų per- Lietuvos, šelpimo Fondo leidinys, 
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Su rašytojos paveikslu, 126 pusla- 
jaunikaitis. kurie geidžia, kad jų mo- piai. Kaina ..................................... 50c.
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa- io id sriTnrvi »i
pultų į tokia kunigų globą. Parašė ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI, 
kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., su- Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 
lietuvino Ferdinand de Samogitia._ namieji gėrimai atsiliepia jų vai-

VIS TAI MOTINĖLĖ. ji nori gyventi. Mergiščia
t . i , • , - , -uė. jam atsakė:tai. kari juo? paleido į sy

“Aš turiu tik vieną moti-

jiems skolingosjaustiz
Kas vargo ir skurdo dėl ..... 

savo vaikų? Ka? rūpinosi asa,k3 ir kančių pasauli. ( 
ir per nakti- nemiegojo?; Būdama kalta, kari atnešamane 
Kas didžiausią nusikaltimą!vaiku? į vargų pasaulį, mo- -’į mane. n-uo mažens.piizm- 
dovanojo? Ka? pamiršo sa- tina privalo daiyti kas tik 13’ mo^ina 11 Puo V'.ll

dėl savo vaikų? Ka? galima, kari paruošus vai- aPsauR°.la- As ją irgi
kams bent kiek galima leng- .?^ai Įo^ neaplei-iu

nki mirties, tik Mt?. Jone? 
via mano motina, šita kiti

ve
kantriai kentėjo ir daug aša
rų išliejo? Kas gyvenimo 
link-Tnybes ir kartais net 
savo gyvastį aukoja vai
kams?

Tai
giausia.

vesnj gyvenimą 
Nemanykite. kari aš ne-Avciiiiiijy tvibc. as nv- - . , . ......pripažystu motinoms jokiosj^ftenh’ / aK’V- 

garbės. Atbulai, aš nerandu^13 rnano, piktina, yra|fe- - - --- - — - 'man svetima, a? jo? nena-vis motinėlė bran j užtektinai žodžių išreiški .......
Ji viską dėlei savoįmui pagarbos nekuriom z- '1 1 -1 • ,-lu-

vaikų labo pergyvena. į motinoms, bet ne visoms.
Adelė Prunskienė.' Nekurios nėra nei to vardo

Teisėjas ją paliko 
Mr?. Jonės.

pa^

KANKINTINIŲ MOTINAI
Tau ne;skrodė širdį aštriau?! kardai:
Tu gimdymo skausmus, redos, išnaujo
Bent tuk-lantį kart sunkesnius išvargai:
Penki jaunikaičiai, žiedai tavo kraujo,

Tėvynė paguoda, tautos papuošim?, e
Po letena šiaurės tirono parkrito!
Kui amžinos naktys, žvėrių viens staugims.
Ten saulė liuosybės dėl jų užririto...

Nui imk, šventa motin! Gadynėj audros
Ka-- stoja į kovą švenčiausią draugijos,
Vainiką kankintinio mūšiuos įgijęs
Negali sau trokšti didesnės algos:

Yč? daikto brangesnio, aukštesnės guodos 
I ž tokį vainiką—vainiką kančio?,

Mačys-Kėkit&s.

TCdinft 2*yc.
KAIP SENOVfeS ŽMONES 

ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knyprutės dalis yra: “Išvirkščias Mok 

lalas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
1 Kaina .............................................. 10c

į LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rankius reikalingiausiu žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 

: taip lengrvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali gTeitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarų 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir pramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 96. 

t^aina 66c
KODĖL Aš NETIKIU 
| DIEVĄ?

I-aisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 

i knygutės ......................................... 20c

kams. Kas yra arba tikisi karia nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

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 k3ip civiliza- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ................................... .. 25c.
INKVIZICIJA

Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. So 
daugeliu puikių paveikslų. 215 
puslapių. Kaina...........................61.09

‘TCeleivi*,’’ 636 Broadway, 
South Boston, Mass.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai. egintčrai. chaldai, ašy - «i. 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius* jie santikius su žmonėmis turė
io. Kr.yga staml i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 67.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

I
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių

8736. Prozorovas. Sonontas 
(Vasilijaus sunus) 23, samdi
nys.Prankutis, Vytautas! 8737. Prozoro\aite. Ekateri-

sunus), gimęs 1923. na (Vasiiiaus duktė). 22.

das, (Balio sunus), gimęs 1931. 
8688. Pranevičius, Balys (A-

■domo sunus), gimęs 1898.
Į 8689.
(Vinco

darbininkas, Prienai. 8738. Prozorovu.'. Jonas (A-
8690. Pranckevičienė, Anas- leksandro sunus), 43. Kaunas. 

(Žemiau dedame Uetuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu- tazija (Stasio duktė), 21, šei-į 8739. PruckaStė. Kazimiera 
vos Raudonasis Kryžius, jisai yra paruoštas anglų kalba ii'mininkė, Mažeikiai. * (EonaverAuro duktė), 20. Pa-i
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai- 8691. Prapiestienė - Amsie- allančiai, Kuliai.
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus )Utė, Emilija (Motiejaus dūk- 8740. Pruckus. Vladas (Pra-
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina tė). gimus 1913. šeimininkė, 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am-

no sunus), gimęs 1940.
8692. PraseHk. Janys (Jono į 8741. Pruckienė - Butkaitė 

sunus). 16, mokinys, Vilnius, j Petronėlė (Leono duktė), gimu-
8693. Prazauskas. Mindaugas si 1912, šeimininkė.

_____  į (Jono sunus), 13, mokinys, Le-1 8742. Prutis, Jonas, gimęs
8666. Pranckunas, Stasys ke€iai> Šakiai. ■ 1913, vežikas, Ukmergė.

(Kazimiero sunus), 31. samdi- 8694. Prašauskaite. Milas, 8<4->. Puriinskicnė. Emilija, 
nys, Skapiškis, Rokiškis. ; (Jono duktė), 15. mokinė. į 67, šeimininkė. Graužiniai,

8667. Pranckunaitė, Laimu- 8695. Prasauskienė, Elzbieta< Kelmė.
(Mykolo duktė), 42, siuvėja,j 8744. Putvys, Rimandas, 11. 
LcKcči&i

(Antane duktė). 17. mokinė. | 8668. Pranckunaitė. Birutė ' Prapuotenis, Vincas
(An- (Jono duktė), 9, mokinė.

žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo rietą Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) 

(Tąsa)
8645. Pranaitis, Antanas, 45 

knygvedys, Pakalniškiai. Kau-

i . ia .-'tė (Jono duktė), 7. Antalieptė.8646. Praitaityte, Dangutei H

8647. Pranaitis, Vaida 
tano sunus), 16. mokinys.

8648. Pranaitis, Juozas (Juo
zo sunus). 60, ūkininkas. Suo
džiai, Bubeliai.

8649. Pranaitienė. Antanina 
(Antano duktė). 50. ukininkė.

8650. Pranaitis. Vincas (Juo
zo sunus). 24. ūkininkas.

8651. Pranaitytė, Petronėlė 
(Juozo duktė). 22, ukininkė.

8745. Putvienė. Dalė (Dimit
rijaus duktė), 40. šeimininkė,

8669. Pranckunienė, Teofilė Babtai. Kurtuvėnai.
(Motiejaus duktė), 32. šeimi
ninkė, Zigmantiškiai.

8670. Pranckunas, Jonas, 35, 
mokytojas, Smėlynė. •

8697. Prapuolenis, Algiman 
tas (Jono sunus), 17.

8698. Prapuolenytė, Bene 
(Juozo duktė), 16, mokinė.

8699. Prapuolenytė. Uršulė
8671. Pranckunienė. Marija (Antano duktė), 56, šeimininkė 

(Kazimiero duktė). 30, šeimi-į g700 Prapuolenienė, Stasė, 
33, šeimininkė, Kaunas.

8701. Prapuolenis, Antanas
ninkė, Merkiškis, Aukštadvaris 

8672. Pranckus, Juozas (Jo
no sunus), .32, mokytojas. Ka-

8652. Pranaitis, Romualdas zimieravas, Pivašiūnai.
(Kazio sunus). 18, Kaunas. j 8673. Pranckus. Juozas (Juo-

8653. Pranckevičius. Stasys z<» sunus), 6, Merkiškis, Aukš- igų ūkininkas, Kybartai.
(Ipolito sunus). 25, samdinys, tadvaris. 8703. Prapuolenis, Algiman-
Kukiškiai. Jonava. 8674. Pranokiate, Alfreda' tas-Viktoras (Juozo sunus).

8654. Pranckevičienė, Jadvy- (Juozo duktė), 15, mokinė. j 8704. Pętipuolenis. Vincas- 
ga, 38, šeimininkė, Lazdijai. į 8675. Pranckutė, Marija-Al-' Antanas (Juozo sunus), gimęs į ^'Vilnius'

8655. Pranckevičius. Stasys gė (Juozo duktė), 9, mokinė. 1926. mokinys.

(Vinco sunus), 42, 
Kaunas.

8702. Prapuolenis,

samdinys,

J uozas.

8746. Putvytė, Julytė (Stasio 
duktė). 14, mokinė.

8747. Putvytė, Aleksandra 
(Stasio duktė), 16. mokinė.

8748. Puškienė - Ostrauskai
tė, Margarita (Stasio duktė), 
30, knygvedė, Vilnius.

8749. Przybysz’as. Jonas. 32. 
kunigas, Marijampolė.

8750. Prunskytė. Ona (My
kolo duktė). 75. šeimininkė, 
žvilbučiai. Daugailiai.

Amerikos ir Sovietų Rusijos Karininkai

Amerikos oro jėgų vadas gen. Lewis Brereton (kairėj) stori sti nežinomu Rusijos kari
ninku. Jiedu nuimti kažkur Viduriniuose Rytuose, kur Amerika pristato Rusijai karo 
medžiagą.

domo sunus), 33, vežikas. Vi!- ūkininkas, Titoniai. 1 8811. Puchovski, Vladas
nius. j 8798. Ptašinskas, Andrėj (Elicrijono sunus). 24. ukinin-

8785. Ptakauskienė, Marijo- (Henrikas). 57. samdinys, Vii- kas. Užkuriai. Salai,
na (Petro duktė), gimus 1918, nius. Į 8812. Puesk, Juozas (Mykolo
seimininkė, Leipalingis. Mizerai 8799. Ptašinski. Bagdonas, sunus), 30, ūkininkas, Sabotni-

8786. Ptakauskienė, Vincė "“- ' ilnius. . ki, Lyda.
(Mvknln rinkti vimiisi 8800. Ptašinskis, Stanislav, 8813. Pulkaunvkas. Jurgis,

8751. Pninsktanė. Ona (Pra- vienuolis, Vilnius.
8787. Ptakauskas, Stasys 8801. Ptašinskienė, Apeloni- 

(My- (Karolio sunus), gimęs 1908, ja (Igno duktė), 26. Titoniai.
Palu- siuvėjas. Kaunas. t Linkuva.

8788. Ptakauskas, Kazys1 8802. Puceta. Petras (And-
8753. Prunskys, Juozas (My- (Karolio sunus), gimęs 1910, riaus sunus), 21. karys, Kido-

no duktė), 55, ukininkė.
8752. Prunskis, Petrą- 

i kolo sunus). 68, kunigą-
PAGARSINIMAI

‘KELEIVY’
(Vlado sunus). 12. mokinys. 8676. Pranculis, A.lgirdas 8705. Prapuolenienė, Uršulė! į-ojo

8656. Pranckevičiutė 
(Vlado duktė), 3.

8657. Pranckevičiutė
(Vlado duktė), 6. šeimininkė.

8658. Pranckevičius, Henri-' 8678. Pranculis.
kas (Prano sunus). 19, studen- (Antano sunus), 14, mokinys, 
tas. 8679. Pranculytė. Laimutė

8659. Pranckevičius, Juozas, (Antano duktė). 6.
27. technikas, Mažeikiai. 8680. Pranculis.

8660. Pranckus, Juozas (Mi
ko sunus), 36. mokytojas (su J 
žmona ir 2 vaikais), Kazimiera-į 39, šeimininkė, Šiauliai. 8710. Preckalo, Juozas (Kon-
vas, Daugai. 8682. PrancnLytė. Rita (Jono stantinn sunūs). 34. samdinys

8661. Pranckus, Albinas. 30. duktė), 11, mokinė. ‘Vilnius.
samdinys, Kaunas. 8683. Pranculis. Jonas. 43 8711. Prejser, Paulina (My-

8662. Pranckunas. Stasys samdinys. į kolo duktė), gimusi 1878, šei-
(Kazimiero sunus). gimęs 1903 8684. Pranckevičius, Pranas * mininkė. Vilnius.

Kki i (Antano sunus), 17, 
munė, Kaunas.

Zos 8677. Praneulienė,

___ sunus). 70. ūkininkas, policininkas.
A. Pane-i (Antano duktė), 55. šeiminin- jžvilbučiai. Daugailiai.

! kė, Kybartai.
32.' 8706. Prasauskaitė,Ona. 32. Į 8706. Prasauskaitė, Milda 

(Jono duktė), 16, Lekėčiai, ša-
Edvardas i kiai.

8707. Prasauskas, Jonas, 45. 
samdinys.

8708.

8754. Prunskas, Juozas, 
dženitorius, Alytus.

8755. Prunskas. Adomas, 
mokytojas. Medeliai.

liškiai. Marijampolė.
8789. Ptašinskas, Jonas (Jo- 8803. Puceto. Stasys (Alber-

36, no sūnus). 5. į to sunus), gimęs 1921, studen-
8790. Ptašinskas. Konstanti- tas. Vilnius.

40. nas (Igno sunus), gimęs 1896, 8804. Pučinskas, Jonas (An-
technikas, Vilnius. tano sunus). 18. Šiauliai.

8756. Pruzas. Jonas (Vlado 8791. Pljašinskas, Algirdas' 8805. Pudvmaitis, Andrius 
sunus), 9, Josiunai, Did. šalci- (Jono sunus). 3 metų. Kaunas.. (Augustino sunus), 54, moky- 

Prasauskas. Mindau‘' ninkai. 8792. Ptašinskienė, Jadvyga, tojas, Vilnius.
Antanas (Jono sunus), 14. , 8757 p™^ Mikas (Vlado 30, šeimininkė, Kaunas. • 8806. Pudlauskas. Petras. 20.

(Izidoriaus sunus), <0. 1 8709. Prasauskienė, Elzbieta., snnus), 15. 8793. Ptašinskas, Jonas (An- Duriškiai, Krosna.8681. Praneulienė, Marija, 40 metu. 8758. Pruzaitė. Stefa (Valdo tano sunus), 36. samdinys. 8807. Puchačevski, Juozas,
duktė), 18. 8794. Ptašinskas, Vilius (An- 54. dženitorius, Vilnius.

(Kazio duktė), gimusi 1892, kuva.
1 tnui iai, 1 OOAOOODO.

na. 40. Vilnius.

28, technikas, Mažeikiai (su { 8712. Pržalgauskienė,samdinys. Kaunas.
8663. Pranckunaitė. Laima žmona ir 2 vaikais). (Julijono duktė). 42. ukininkė. j

(Alfonso duktė). 2. Lupenka, 8685. Pranckevičienė. Alek- j Gerdžiogala, Vaiguva.
Pūkštai, Zarasai. sandra (Jono duktė), gimusi 8713. Prielgauskas,

8664. Pranckunienė - Vaitie- 1902. šeimininkė. Panevėžys. (Jurgio sunus), 16.
8686. Pranevičius, Henrikas 8714. Prielgauskas,

(Balio sunus). gimęs 1929, , (Jurgio sunus), 13. 
mokinys. 8715. Priebalda, Andrius, 30,

1 8687. Pranevičius. Rornual- i darbininkas. Vizoriai, Daujėnai
--------------------------------------------8716. Priebalda, Karolis, 35.

ūkininkas.
8717. Prielaidas, Stepas-Sta- 

sys (Kazio sunus), 42, rango
vas). Šiauliai.

8718. Prielgauskas, Jurgis 
(.Juozo sunus), 51, ūkininką^.

kunaitė. Elena 
27. mokytoja.

8665. Pranckunas 
32. mokytojas.

(Prano duktė).

Alfonsas.

AR ROMOS
• »*’'

piežius y™ Kristaus j 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

5?s kada i Pasauli atėjo 
‘irmieji Kristaus žodžiai

šeimininkė. 8795. Ptašinskas. Romas (A-
8760. Przednikovskaitė. Jad- dolfo sunus), 2. 

zė (Jurgio duktė). 34. ukininkė, 8796. Ptašinskas
Stefa į Zamocnikai.

8761. Psegalinskaitė.

Juozą?

8809. Puchalska. Barbara 
(Vlado duktė), gimusi 1897, 

Leopoldas j vienuolė, Vilnius.
(Juozo sunus). 80. j 8810. Puslikas, Edmundas

Zofija 8797. Ptašinskas, Adolfas (su I (Liudviko sunus). 26, darbiniu-'
• (Adolfo duktė), 21. studentė, šeima), (I^opoldo sunus), 42. įkas. Kaunas.
Kūnai. Rudamina.

8762. Pseg2}inskienė. Janina 
(Vytauto duktė). 52. ukininkė.

8763. Pregalinskas, Adolfas 
(Andriaus sunus), 68, ūkinin
kas, Kūnai. Rudamina.

8764. Pšekovska, Marija 
(Zigmo duktė). 55, mokytoja. 
Vilnius.

8765. Pšekovski, Jonas (Zig
manto sunus). 59. teisininkas.

8766. Pšerodovski, Ignas
Gerdžiogala. Vaiguva. į (Broniaus sunus), gimęs 1888

8719. Prieskienė, Ona. Puvo- Į samdinys, Tumagalis, Raguva,
čiai, Alytus. i 8767. Pšerdzekas, Pranas, 42,

8720. Prieskienis, Algis (Bro- į karys, Vilnius.
niaus sunus), 3. Į 8768. Pseroclęaitė, Birutė

8721. Prieskienis, Bronius’<Stasio 8. mokinė. Juk-
(Antano sunus), 34, ūkininkas.! n’škiai, Onuškis.

Stepą?

SKYRIUS I. Aiškinama laibai ir aplinkybė 
Kristus. Pagoniška tų laik? vienybė. Pio 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. <-4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos fdnnų. 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 1896 m 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. 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 KATALIKU] reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daag reikalingų dalykų ir periaamai galės 
susipažint sa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria turi vienoki ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 

patingai reikėtų tų veikalų perskai- 
kun. M Valadka.

1

sinima plačios visuomenės, ypal 
. Taip aiškina savo knygojetyti

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato, spauda aiški. 
Aodimo virieliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspausta, kny

gos vardas, KAINA S2.00.
Tvirtais popieros virėetisis. kaina SI .25.

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

Taipgi galima gatrt tų knygų noordyta kabia b

KELEIVIO" KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

Puvočiai. Merkinė. Alytus.
8722. Prokopavičius, Jonas 

(Juozo sunus), 36.
8723. Prokopavičius. Edvar

das. 30. darbininkas, Vilnius.
8724. Prokopavičius. Vladas 

(Aleksandro sunus), 33. veži
kas. Vilnius.

8725. Pronckų na itė. Birutė
(Jono duktė), 12, mokinė. An
talieptė. Zarasai. y

8769. Pšerockas. Algirdas 
(Stasio sunus). 10.

8770. Pšerockienė. Marija.
35. mokytoja. ! <

8771. Pšerockas. Stasys (A- 
dolfo sunus). 37, ūkininkas.

8772. Psevackas, Stasys (My
kolo sunus), 34. ūkininkas.

8773. Pševackienė, Marija 
(Jono duktė). 40. mokytoja.

8774. Psevackas. Algimantas
8726. Pronckunaitė. Laimutė! (Stasio sunus). 10.

(Jcno duktė). 7, mokinė. , 8775. Psevackaitė, Birutė. 9.
8727. Pronckunaitė - Vitkai- 8776. PšeGockas, Vytautas,

tė. Teofilė, 36. į 47, ūkininkas. Perkūnai. Pa-
8728. Pronckunas, Jonas. 35. j berže.

mokytojas (Juozo sunus).
8729. Pronsinskas, Ignas, 81, 

samdinys. Vilnius.
873(1. Prosinskienė, Teresė, 

70, šeimininkė.
8731. Protasevičiutė, Irena, 

29. padavėja, Kaunas.
8732. Protasevičienė, 50. šei

mininkė.
8733. Protasevičiutė. Dorevs- 

ka. 31. mokytoja.
8734. Prozovas. Vasilijus (A- 

leksiejaus sunus), 56. ūkinin
kas, Kaunas.

8735. Prozorovienė. Marijona 
(Fedejaus duktė). 46. šeimi
ninkė.

8777. Pševlockienė, 66.
8778. Pšibilski. Karolis (Mau 

ricijaus sunus). 42, darbininkas 
Rosteliai. Rudamina.

8779. Pšibitko. Danielė (Juli
jono duktė), 20, -iuvėja, Kože- 
makiai. Eisiškis (su motina ir 
seseria).

8780. PSigurskienė, Marija, 
21. Trakai.

8781. Pfšigv.r^kis, Aleksand
ras. 33, Trakai.

8782. Pšibis. Jonas, gimęs 
1909, kunigą. Marijampolė.

8783. Pšibitko, Danielius (Ju
liaus sunus). 21. Vilnius.

8784. Pšigodskis, Kostas (A-

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
adminlstracijon nevėliau PANE DE
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tų, reikia pasiųsti iš anksto, kad pa. 
siektų mus nevėliau kaip panedė
ly. Vėliau gauti garsinimai 1 tos 
sąvaitės numeri nespėjama patal
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
Crukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kltokj parengimų, trumpų prane
šimų patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane- 
llmus, kaina 2c. už žod). Stambes- 
mėm raidėm antgalvis—15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajieškojimus giminių ir draugų, kai
na 1c. už žodi- Mažiausio pajieško
jimo kaina 65c.

Norint pajieškoti su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografijų Ir klaust 
kainos

KELEIVIS, 636 BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir'daugybę kitu dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. * * *

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgfc:pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net i tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
iabai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. lr "Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas" 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitų klausimų at=ako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys reprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas" pasakys jums vis- 
kų«

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdiki?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kaloėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiao« klausimus “Teisingas 
Patarėja/’ atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—lš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitu įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kama $1.60 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADVVAY SOUTH BOSTON, MASS.

V I



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 19. Gegužės 3 d., 1913 m.

Vietinės Žinios
AUKOTOJŲ ŽINIAI.

L. R. D-jcs skyriaus pra
nešimas.

Lietuvai Remti Draugijos

Lietuvai Remti Draugijos 
prakalbų maršrutas.

Pinuos prakalbos įvyks 
South Bostone, gegužės 
9-tą dieną, 2 valandą popiet,

South Bostono Skyriaus iu- Lįetuviu Piliečių Kliubo 
pesniu eia bu\o s ui uostas salėj, 3o9 E Street. Muzikos
Lietuvos ir šio karo tumų ro- programą išpildys Jaunimo 
dyma>. f ilmas rodė K. Motu- Raleii0 nieirinų grupė. Kal- 

11 J* lts bėtojais bus ‘‘Vienybės" re-

Kadangi šito parengimo 
pelnas yra skinamas Raudo
najam Kryžiui kaip auka nuo 
organizuotų lietuvių, tai lai-

daktorius. Juozas Tysliava.
Ha ver h iii, Mass., prakal

bos bus gegužės 9-tą dieną,
7 valandą vakaro, DLK Ge- 

24 Ri-

Maskvoj Atidarytas Naujas Tunelis

čia matosi naujo Maskvos požemio geležiu tolio traukinys. Jo priešaky užkabintas Sta
lino paveikslas. Be Stalino abrozdo bolševikai negali apsieiti, kaip davatkos be popiežiaus.

Bakunai atšventė auksines 
vestuves.

Juozas ir Ona Bakunai, 
kurie gyvena prie 9 Cod 
man Park, Roxburv, perei
tą subatą šventė savo auksi
nes sutuoktuves, nes sukako 
jau 50 metų. kaip jiedu ve
dę ir sveiki iki šiol gyvena. 
Jiedu turi vieną dukterį ir 4 

Į sūnūs, vienas jų Ameriko- 
armijoj. Svečių buvo apie 
40, daugiausia giminės ir 
aitimesni draugai. Nedaug 
kas tokio gražaus jubilėjaus 
susilaukia. Reporteris.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1329

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

kau Ta™1 dimino 32
.......i,,..ver Street. Muzikos pr,muoti apie tai platesnę musų 
visuomenę.

progra
mą išpildys panelės Sima
navičiūtės ii- Juozas Nau-

L. R. D. vietinis skyrius džiunas. Kalbės Juozas Tys- 
gavb gryno pelno iš filmų ro- liava lr kiti. 
dymo $14.65. Lowelt Mass.. gegužės

Sįo. Bostono Liet. Piliečių dieną,2 vai. po pietų, 
Draugija aukavo salės nuo- L. K. V ytauto Kliubo sa- 
ma vertės $14.00.

MAISTO KNYGUTĖS 
KALENDORIUS.

Balandžio mėnesio kuponai 
neteko vertės.

Su balandžio mėnesio pa-

Fiimų proga, laike per
traukos, buvo pasakyta kal
bų ir gauta 843.50 aukų. L. 
R. D. Skyriaus susirinkime 
J. Jankauskas aukavo $5.00. 
Kadangi minėtos aukos yia

;iėj. 447 Central st. Meno;skutine diena pasibaigė rau- 
! programą išpildys daininin-'donieji kuponai A. B. C ir
kas Stasys Paura: pianuD, kuriais perkama mėsa, 
skambins p-lė Suphy. Kai- sviestas, suris, taukai ir ke-'

Pakėlė alfas cukernės South Bostone streikuoja 
darbininkams. 750 darbininkų.

National War Labui South Bostone. Hunt- 
Board leido cukraus kompaSpiller Co. dirbtuvėj, strei-i 
nijai pakelti darbininkams kuoja apie 750 darbininkų, 
algas po 5 cc. į valandą, kuiių tai pe yra nemaža ir 
Tas taikoma visoms cukraus; lietuvių. Dirbtuvė randasi 
refinerijoms Ne\v Yorke ii į o numeriu 383 Dorchester

Tel. ŠOU 280*

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 BROAD W A Y,
SO. BOSTON, MASS.

i Specialybė: Akių, Vidurių Ligų,
, Ausų. Nosies ir Gerklė*.
| Vartoja vėliausios konstrukcijos 
J X-RAY i
t 
t

Aparatų.
Pritaiko Akinius. 

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534. BKOADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

bės Juozas Tysliava 
tautas Ramanauskas.

Broliai ir seserys, 
vai Remti

• T Tir Vy-.
galioja

Lietu- kuponai E ir F. kurie bus ge

Bostone. Soith Bostono cu 
kerne j dirba 1,000 darbi-

ave. Šį panedėlį steitauzėj 
buvo unijos ir kompanijos

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inn-.an st. arti Central skT. 

CAMBRIDGE, MASS.
A. J. NAMAKSY

Real Estate & Insurance 
414 W. BROADIVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibury. Mass.
TeL Parkway 1233-W

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVE, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4370.

nuotos žuvys. Dabar tiems . , - . . . ,• . . , -
daiktams galioja raudoni "mkų-.J? taipe daug lietu- atstovų pasitarimas su arbi- 

vių, taigi vis: jie dabar gaus: nacijos atstovu, bet nepi i- 
po 5*2 cento į valandą• eita jokios išvados. Ginčas 

išeina apie;eina dėl naujos algų sutar- 
t1innn.,-p j eąvm.ę. ties. Darbininkai reikalau-'

P s • , aofR;n;ni.-omc ja daugiau atlyginimo.
Šį utarninką streikieriai 

buvo sušaukę mitingą, kad 
išspręsti klausimą, ar grįžti 
darban, kol bus

,V1 adv ...... .......J Draugija, kuri jau j n per visą gegužes menesi. ’ V
kušlos, o A R. kryžiui rei- da aukavusi Ameri-; Gegužės 9 d. įneis gahon Rugiai ’
kalinga stambi parama, tai,fcosr Radonam Krvžiui ren-;raudonas kuponas G. -ąvai.ę.

tinę lietuvių vai du A. R. Kry
žiui. Šią kuklią auką perda
vė minėtos draugijos sky
riaus iždininkas, Dr. A. b. 
Kapočius, vietiniam A. R. 
Kryžiaus skuriui.

Žemiau seka pavieni auko
tojui :

$. Aimonienė ir K. San- 
gaija aukavo po $2.(XX Pq $1 
aukavo; p. Lūži 
Mockiene. A. KruGpiSnž. M-. rį-t- 
čižfcnė, V. Visockas-, S^ Yu- - 1 
sasį A. Dreiv enė, A. Patašie- 
nė,; A. Laurutis. H. Gleek- 
man A, Matjoška, M. Žirolis,

cetūvius paremti aukomis 
ir kitais budais musų brolius nu-
ir seseris musu tėvynėj Lie- j 1S1 Sltle gegužes mene- 
tuvoj. * ’ - raudoni kuponai bus ge-;

Kviečiam atsilankyti vi-į’j,^kjki ge^žė> oi d- To- 
sus. Rengėjų Komisija

Gražiai paminėjo Motinos 
Dieną. 7

Dorchesterio Lietuvių Mo-

J

padaryta { 
nauja sutartis, ar streikuoti { 
toliau. Kai “Keleivis” ėjo }

South Bostone trokas su
daužė busą su 50 žmonių
Pereitą nedėldienį South spaudon, šitas klausimas dari 

liau jie jau nebegalio?. Bostone didelis trokas atsi- nebuvo išspręstas. ! j
Mėlynieji kuponai D. E ii mušė į busą ir įlaužė pasta-

F, kuriais perkamos kenuo- rojo šoną. Busas vežė apie 
tos daržovės, taipgi pasi-‘50 žmonių, iš kurių 8 buvo 
baigė pereitą subatą. Dabar tiek sužeisti, kad reikėjo 
iš mėlvnujų galioja G, H ir vežti ligoninėn. Kiti buvoT 1 ‘ • TT" 1 • •> * - ?

Nuteisė mėsos kompaniją 
už perdideles kainas.

Šį utarninką federalinis { 
“džiurės” teismas nuteisė; J

J kuponai. * Jie bus geri iki sužeisti lengviau, o da kiti šapiros kompaniją, kuri

ŠALTOS PERMANENT 
WAVES 

Cold Ray
Gyv. 31182

’j DrJoseph A.Gaidis 
OPTOMETRISTAS

i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
{ n- u iaiku sugrųžinu šviesų. Ueg- 
! zauunuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
I

$5.00

DP G JUn. LJ.
60 .SCOLLAY SUVARĖ. Room 23 
BOSTON. Telef. Fafayette 2371

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

•TeL 28624

AKIU

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

DAKTARAS

LAVVRENCE, MASS.tik suklesti ir nugąsdinti, pardavinėjo mėsągegužės 31 dienos. .
Cukraus kuponas No. 12 Nelaimė įvyko oixth ir F

iš pirmosios knygutės duoda gatvių kryžkelėj.
5 svarus cukraus. Jis bus ge- ——*---------
ras tik iki 31 gegužės. Vė- Nužudė vištų farmerj. 
liau nebegalios. ! Netoli nuo Berkley mies-

Kavos kuponas No. 23 telio anądien buvo rastas 
|pasibaigs gegužės 30 dieną.1 savo stuboj nužudytas Ja

kas. A. Jankauskienė, J.jJtT 
Dravinskas, P. Jankus. S. “
-Jakubauskas, K. Karčiaus
kas, D. E. Olsen, A. Anesta,
P. Miliauskaitė. J. Petronis,
V. Gegužis, J. Arlauskas. JJ 
Aukštuolis, K. Gudaitis, J. "
Pažemeckienė? Smulkių’^ Pe^onėB Mnlau'klltė’’Hena! f Je?uvart°-!tai.'

fet.r°n* ^“Įauskaite, Elena ja jj kol jis da galioja. , Kažin, ar nežino ką nors 
V aičiUlionytė ir Katnna §j panedėlį kai kurie vai- apie šita žmogžudv<tę tie,

v Mereškevičienė įdainavo ęiai buvojau nuimti nuo
įdomins keliatą liaudies dainų, ku-knygučių. nes perdaug jų

ir ?a<» v^rtaviriem^amatvtf3”08 patiko, vra prigaminta ir bijomasi,
1 ’ pamaL\ti. p_j- ^amaksytė gražiai pa- kad ije nepagestu Nuimto®Gmla kad mažai buvo pubh-i k bi f s Buvo ir “a vadinamo^?' 

kos. Dalyvanrusieji patenkin-jsmujkinjnkr man »»
v51ičio važiomis kalbomis-'i1“ yužin**i jos Pavardės- Ji sunkos, išskyrus tik tomei

O. Pikelis, J. Stukas. A. Lu-

Motinos uienąi pažy
mėti: Davė ir vakarienę? Ka
dangi mėsos viešiems poki- 
liams dabar negalima gauti, 
tai moterys pagamino žu-

- j vieš kotletu su makaronais.kauskas. A. Lukas, K. Vilei-jšio r P Tuiniio p v^ki;„cJlr lseJ° vlsai Sera 'akane-

L* < x Tzz;
Z\CXXII\Z1II RC?IICIIIU*

džios yra nustatyta.

aukšte s- 
l.

Sumažins gazoliną.
Kainų administracijos di

rektorius Bostone sako. kad'* 
Naujoj Anglijoj bu 

sumažintas gazolinas 
su “B” ir

visoj
Ant pabaigos buvo arba-jįg duoda 1 svarą kavos. mes Geanekopoulos, grai- siąs 

ir pyragas. į Aliejaus kuponas No. 5 kas farmeryiš. kuris augin- automobiliams s
»akarelis bu\o gana gy- bUs geras iki rudens. davo vištas. Jisai buvo ne- "C" knygutėmis,

vas ir jaukus. Drauge Smi- Neužmirškit, kad čevery- vedęs ir gvveno vienas pats., _ ‘:—T“ r D
tiene pakvietė draugę Alek kams vra skiriamas kuponas \elabai ®enai jis pardavė Bostono advokatas F Ber-progi-amaitNo. n iš pirmosios knygų- ^o rištas ir niiojori kiše- man, kuris įžeidė Roxbur,ovakaro

Piograma susidėjo is:(ės. -Jis pasibaigs birželio niuje $1,400 pinigų. Dabar 
muzikos, dainų ir kalbų.. 15 dieną, todėl kas mano prie jo at’asta tik keli cen-

teisėią Eisenstadtą, turėjo 
atsėdėti vieną parą kalėjim *.

{
• Naujas, stebėtinas išradi- J 
{ mas plaukams garlyeniuoti—« 
{daryti permanent wave. šiuo*
* nauju išradimu plaukai yra* 
1 sutaisomi be jokių sunkumų • 
' ant galvos ir svarbiausia, ne- 5 
» reikia vartoti jokios šilumos, j 
» Permanent darant, vartoja-}

ta $4.-50
Taipgi reikia pažymėti,

kad K. Motuzo ir J. Valaičio 
rodomos filmos yra

Bėgdami nuo policijos su-
ir yra vadinamosios džiovin- i daužė vogtą automobili, 

nete- (Os sriubos ir visos daržovių; Trys jauni vaikėzai ir 
viena mergšė, bėgdami au

Radijo programa. * rna naujai išrasti chemikalai {
Lietuvių Radijo Korpora- {kurie padaro plaukus minkš-5 

cijos programa duodama iš {tais. švelniais, bet stiprės-*, 
W0RL stoties, 950 kilocik- {niais. Reikia pastebėti, kad{ 
liu. } po kiekvieno galvos išplovi-5

Sekantį sekmadienį, geg. J m°. plaukų raitymas-perma ‘

S. BARASEVIČIUS 
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRADORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.254 W. Broadway

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2390 

Sunaus gyvenamoji vieta:
338 Dorchester Ave.

Tel. COLumbia 2537

Jeigu ne kalbos, tai ir aukų Ant. kenuotų
nebutu buvę A. R.-Krvžiui AP.1? daijovių ir vaistu, buvo su-

. jąpie si moterų kliubą kalbe- mazim pomtai, kai kuriais 
L. R. D. bor-tono Skyriaus ; jo diaugė Brazaitier.ė. Mi- atvejais sumažinti per pusę 

vaidu tariu visiems aukoto jehebonienė. Namaksy, Dr. h daugiau.
jams ir kalbėtojui nuoširdų Į Filka, Michelsonas. Amsie. i —_____
lietuvišką ačiū. Lekvs ir kiti. Išleistas iš kalėjimo tuoj pa-

Matjoška,! Vakaras užsibaigė šo- vogė automobili ir įvažiavo 
L. R. D. koresp. Ikiais. Vienas iš svečių * 1

nuo policijos, 
atsimušė i me-

tomobilium 
VVeymouthe
dį ir visi keturi susižeidė. Jų c. “ 
automobilis visai sutyžo. 
Policija sako. kad tą auto
mobilį jie buvo pavogę Bos
tone. Vairuotojas buvęs 
South Bostono padauža.

9 d., nuo 9:30 iki 10:30 is 
tyto programa bus tokia:

1. Armonistai. Jonas šiu- 
rila iš West Roxbury ir Vin
cas Gedrimas iš Brightono. 

Dainininkė Akvilė

g {nent darosi tampresnės,
« «. ♦bet»«{duodasi suraityti - suformuo-*

[BlG_ęHIEF_WAHOO_____^sx4wD£«^/a^6ew^^J

Į langą.
Apie Noith Stationą šio 

panedėlio vakarą buvo daug 
saiudžio. Policijos automo- Aidima 
biliai žviegdami vijosi gat- ;niyijų pe] mėnesį, dabar jai 
\emis \agį, kuiis bego pa- nrašvti nanin nadanon 
vogtu automobilium 
liau Canal gatvėj vagis įva 
žiavo į dideli krautuvės

Jau galima gauti naujų 
padangų.

Automobilistai, kurie turi 
azolinui ant 240 
mėnesį, dabar jau 

n .gali prašvti naujų padangų 
Pa«a- savo automobiliam-. ' '

Siauriutė iš Dorchesterio.
3. Pasaka apie “Magdu

tę-”
Prašom parašyti atvirutėj 

savo įspūdžius ir prisiųsti 
į šiuo adresu: W0RL, Lith- 
i uanian Program, 216 Tre- 
mont st., Boston, Mass.

S. Minkus.

Jti l
t 
»*I <
«»
« 
t 
♦*»

2

jeigu;
jų senųjų padangų jau ne-'

, . , begalima “rekepvt.” Pa-langą ir čia buvo sugautu, j irmos
Jis vadinasi Jacob Wem-arha lušie? ši a j
beig ir bk ką buvo paltus;(varkyn1a, adėjo Jkti; 
is kalėjimo ant išbandy
mo. nuo 1 gegužės.

Parsiduoda Taverna
Roxbury dalyje, Bostone. Dabar
tinis savtninkas nepajėgia tinka
mai reikalo tvarkyti ligos dėlei. 
Pirkėjas turi turėti bent $5000.09 
ir buti Amerikos piliečių. Biznis 
yra inkorporuotas. Kreipkitės: 

Adv. F. J. Bazočins 
302 W. Broad* ay 
So. Boston. Mass.

bile kokiu stiliumi.

CASPER’S BEAUTY 
SALON

738 E. Broadway,
So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4645

X

t 
1 
« 
« 
1 
* 
1
♦ 
1 
1 
1 
♦ 
t 
1 
*

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS- 
TYTOJAI.

(Inaured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to- 
intaa rietoa.

s*nr> Driežiura, kaina prieinama,
326 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TeL SOUth Boston 4618

g-a'g-^saw

Ėmė varžyti automobilių 
šviesas.

Bostono policija piadėjo 
stabdyti vakarais automo
bilius, kurie vartoja aukštą
sias šviesas (high beams). 
Tokios šviesos muša kitiems 
tiesiai Į akis ir dėl to įvyksta 
daug nelaimiu. Kas bus su
gautas su aukštomis švieso- 
,mis. buc traukiamas teisman 
ir baudžiamas

BLINSTRUBO VILLAGE & GRILL ĮSTAIGA 
304 W. Broadway, So. Boston, Mass.

REIKALINGI DARBININKAI:
Patyrę “Service Bar’’ Bartenderiai.
Kelnerių Viršininkai (Head IVaiters).
Pa t .rnaatojos (Waitresse s).
Indų Saėmėjai (Bus Boys & Girls).
Indų ir Stiklų Mazgotojai.

\a'andoa jreros. Atlyginimas aukštesnis kaip paprastai 
mokama už darbą.
Kreipkitės asmeniškai pas Managerj S. W. Blinstrub 
po 11 vai. diena.
Iš toliau laiškais kreipkitės pas įstaigos advokatą

E. J. BAGOCILS, I sų., 302 W. Proaduay, So. Boston, Mass.

SIELOS 
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 Įvairiu eilių.JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUODARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS: 

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 
KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienai turėtų papuošti sav.i knygyną minėta knyga. 
Kiekvienai nunipirkęn tą kny <ą pasidžiaugs. Pinięus geriausia 
siųst “Money Orderiu.” Popie -inius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškia: užrašyti savo ir “Kekivjo” ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui l centus markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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