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Kongreso Priimtas Bilius
Draudžia Streiknoti

BET MAINERIAI NESI
SKUBINA I KASYKLAS.

nijos distrikte iš 45,000 
mainerių dirbo tik 15,000.

Kentucky valstijoj, kur 
vra 60,000 angliakasių, dir
bo 51.600.

Pennsylvanijos kietųjų 
anglių kasyklose padėtis da 
prastesnė. Tenai iš 83,000 
angliakasių atėjo i darbą tik 
25,000, kas reiškia 3,000 
mažiau, negu pereitą sąvai
tę dirbo.

West Virginijoj

Pabalčio Valstybėse 
Sabotažas.

Du metai atgal žmonės vo
kiečius sveikino, dabar

juos šaudo.
Šių .metų birželio mėnesy

Francuzijos Geležiu- Rusijoj Organizuo- Ii-

keliai Turės Būti jūma Lenkų Divizija IS RUSIJOS lTOntO N3031
Ištraukia 50 DivizijųSuardyti.

Šita darbą turės atlikti 
800,000 geležkeliečių.
Pereitą sąvaitę iš Angli-

“New York Times” ko
respondentas telegrafuoja iš

(Anglų pramonei vesti pa
skirtas geležinkelių kompa

nijos prezidentas.
Prezidentai Rooseveltas 

pereitą sąvaitę atsisakė pa
sirašyti vadinamąjį Connal- 
ly-Smitho bilių, kuris karo 
metu draudžia darbinin
kams streikuoti, ir sugrąži
no ji Kongresui atgal su pa
aiškinimu, kodėl jis jį at-įma mainerių dirba, 
meta. Stėnai yra 130,000

Bet pagal Amerikos kons- į kasėjų, 
tituciją, Kongreso priimtas j Tuo tarpu Kongreso pri- 
bilius gali virsti įstatymu ir imtas Connally-Smitho įsta- 
be prezidento parašo, jeigu' tymas nustato aštrių baus- 
Kongresas priims jį iš naujo mių ir pabaudų už streikus 
reikalinga balsų didžiuma, karo pramonėj. Svarbesnie-

Taip dabar atsitiko ir su ji to įstatymo nuostatai yra 
šituo streikų bilium. Kaip tokie:
tik prezidentas jį sugrąžino, i 1. Kas kurstys, ragins, 
tuojau abieji Kongreso iu- vers ar tarsis lokautu ai' 
mai perbaldavo jį iš naujo ir streiku nutraukti darbą val- 
priėmė tokia balsų didžiu į džios globojamose įmonėse, 
ma. kad šis bilius automa- aiba Kas tokiam nutrauki- 
tiškai vilto įstatymu. mui vadovaus ar skirs pmi-

Šis įstatymas buvo taiko-į gų, bils baudžiamas iki 
mas daugiausia Lewiso va- Į $o,000 pinigine pabauda

Maskvos, kad Rusijoj yra 
organizuojama Tado Kos
ciuškos vardo lenkų divizi
ja, kuri esanti gerai apgink
luota Rusijos ginklais, turin-

VOKIEČIŲ PULKAI 
SIUNČIAMI I VA

KARUS. *

anksčiau vokiečiai ištraukė 
iš Rusijos 20 savo divizijų. 
•Jeigu tos žinios tikslios, tai 
reikštų, kad iš viso vokie
čiai bus paėmę iš Rusijos 
fronto 70 divizijų arba 
1,050.000 kareivių.

Kol tos 50 divizijų iš Ru
sijos nebuvo ištrauktos, vo
kiečių spėkos, Londono ži
niomis. buvo išskirstytos 
taip:

180 divizijų Rusijoj ; i' 
40 divizijų Francuzijoj,

sukako jau dvieji metai. jos huvo transliuota;- per ra- 
kaip is Pabalčio valstybių diją atsišaUkimas į Fran- 
buvo išvyti bolševikai oku- cuzįjos geležinkeliečius, ra- 
pantai. Aienur. kaip Lietu- gjnant juos sabotažuoti ge- 
vęje, juos išvijo patys žino- j^įjjkeiių susisiekimą viso- 
nės, o kitur vokiečiai įsmu- kiais budais. Francuzų prie-
se- ,, .. ... . šinimosi veiklos vadai buvo

Bolševikų diktatūra buvo nusiuntę tą atsišaukimą An
jau tiek žmonėms jgnsusi, giįjon ir prašė, kad iš tenai . . - D01e neuzlleo
kad vokiečius Jie sveikino į;s hutu trandiuota* Fran- vellu. Pne jos esąs net ir P?Je kaip savo išganytojus. įu2Hon tranJlU°U trdn i katalikų . dvasiškis, kun. dzrausr šio karo

Bet pp dviejų metų pasi-į Atsišaukimo turinvs buvo J^upsc (gal Kupstis?—Rd.). miamoji kova prasidės dar 
rodė, kad vokiečiai nei kiek toks. “Francuzijos eelžke- Divizija stovinti toli —

ttno-Upc negeresn* už pirmuosius iįečiaį! Ateinančiais mene-, fronto, dideliam 
angue^ okupantus. Todėl dabar sįaįs

žmonės pradėjo kovoti ii' Francuzijos likimas. Pasku- ~ -----—-- • no« *nrocdina Ašies miestus s m diviViin '
prieš vokiečius. n-np ivvV® rlirnnn=: Kaip žinoma, tūkstančiai, "os ^Pr?g"lna ,’es o-lO divizijų Italijoj,

Associated Press šią są- kontinente Toie turėdrne buvusių lenkų kąreivių buvo U' susisiekimo kebus tai di- 8-10 divizijų Norvegijoj 
vaitę praneša iš Stokholmo, i dal ti į mJ j turfci. išgabenti iš Rusijos Į Afriką Oaos ofensyvos pradžia. „ Danijoj; >'
kad visose trijose Pabalčio Alinti auku __ dMžiandn 11 Siriją, nes Stalinas bijojo Pnesas žino, kas laukia jo 4U ai vizijų alsai goj.
valstybėse.-—Lietuvoje, Į-at-iauk koki įik Franeuzijos Pos ginkluoti Rusijoj. Ko kailį, todėl renka paskuti
vijoje ir Estijoje — vyksta apiplinkeli i tamamniflc į*. clel tat Slta divizija taip ge- nes savo jėgas gintis. Lon- rmja dabai turinti apie_ 300 
sabotažas ir užmušinėjimai. i k duotj turė«re *umai- rai apginkluota? “N. Y. Ti<dono žiniomis, italai ir vo-. divizijų. Skaitant po lo,060
A*.,kinti garvežimius kuriai* mes’’ koresdondentas to ne-.kiečiai turi sutraukę Vaka- kareivių kiekvienai divizi-

U tankmmkų skyrių, ąrtile-• lnvaiijos valanda 
riją ir automatiškai sauja- betoli Europoje |aukiama 
my ginklų. J i esant! sudary-, muįi
ta is buvusių Lenkijos karei • ... . ..
vių. dėvi lenkų uniformą ir Aliantų invazijos valanda 

; mokinasi iš lenkiškų vado- JaH nebetoli ir vakarų Euro-
----- neužilgo prasidės di-

mušiai. Le-

ne-

didžiu- 
Iš viso

nuo
pušyne, ir

siais metais ir pasibaigs, 
turbut. 1944 metais. Iš tikru į

Inrpnd^m^cbos stovykla esanti apkaišio- ši kova jau prasidėjo. Oro Belgijoj ir Olandijoj; . 
rimą* Pa*ku-ta Lenkijos vėliavomis. i atakos, kurios diena iš die-į 20 divizijų Balkanuose;

dovaujamai angliakasių aiba metais kalėjimo, arba 
nniiai kuri iuil trečiu kartu i» nRix»m KųiKmčm kartuVilijai, nui i j a. v*
šiaJ= metais buvo pradėjusi 
generalinį streiką anglių ka
syklose.

divizi
iu<Uta?DIdidžiu<riatėKUTus paaiškina, bet galima dasi- rų ir Pietų Europos pajūriais jai. tas reikštų 4,500J)QO ka-
Žmė=ite išardai X' gelt Protėti> kad J™ ^rytaJoO divizijų, kas reiškia iš rėmų.
^ink^lin i'rpnm'muc Ka, -n iš komunistuojančio ele- viso 2,250,000 kareiviu in- Suėmus viską krūvon, įs- 

. eis išsilaisvinimo ofensyvos n'-ęnto ir bus siunčiama Len- vazijai priešinta. lodo. kad karas eina jau
panto amuniciją ii kitokią djgfja, visi 800.000 Fran- kJon sovietus steigti.
karo medžiagą, ir šaudo cuzjjos geležinkeliečiu turė- v - 77 ■

site ardyti vokiečių planus. NaCUMlS Nepatinka
Jys galit sustabdyti vokie-į Franco Politika.

2- 4T*““** , ZeitT?k” ~'f ” f - • --A- tikrino
' Uarr» ifantraiftnnams a-------a.. u_i---- •» j rimciausis Vokietijos laik- rus, kur fašistams gręžia di- tiKnno,

rastis, įdėjo piktą editorialą džiausis invazijos pavojus, pergalė bus Jungtinių Tau- 
Ispanijos diktatoriaus adre-! Buvo žinių, kad jau ir tų pusėje, ir kad tuojau pra
šu. Piksta šitac vokiečiu ------ • sidės smarkiausis karas♦ I • * TT busianti

Vadinamieji “aktivistąi, 
kurie mušė bėgančius bolše
vikus, esą gerai organizuoti 
ir apginkluoti. Jie ardo susi- 
iekimo keliu* naikina oku-

abiem hau^nėm kartu.
Dali

ba karo kontraktoriams, 
privalo pranešti Darbo De

nacių pareigūnus. Jie yra 
įsitikinę, kad vokiečiai bus 
sumušti ir turės iš Pahalčin

Anglų pramonei tyarkyti Apartamento Sekretoriui, Ka-
federalinis kasyklų globė 
jas Ickes dabar paskyrė 
Caila Elbridge N'evvtoną.

io Darbų Tarybai ir Nacio 
nalei Darbo Santikių Tary
bai, jeigu jų ginčas su darb-

vėl norės Įsiveržti bolševi
kai. tai “partizanai” duos 
ir bolševikams.

žyti vokiečių galybę 
versti juos žlugti.’

ir pn-

Šią sąvaitę Londone gau- prie galo; kur abidvi pusės 
ta požemio keliais žinių, kad turės įtempti visas savo jė- 
Vokietijos generalinis šta- g35- ’ ‘t
bas nutarė tuojau ištraukti (ieneroląs McNarųey, Ą- 
iš Rusijos fronto dar 50 di
vizijų ir nusiųsti jas į vaka
rus, kur fašistams gręsia di- 
džiausis invazijos pavojus.

Buvo žinių, kad jau

merikoš1' generalinio štabo_ » « ■ __ •» .
ato komisiją, kad

Chesapeake and Ohio gele- daviu gręsia gamybos su- 
žinkelio kompanijos prezi-j stabdymu. Gi Nacionalė 
dentą. ... . ! Darbo Santikių Taryba (N-

Tačiau maineriai nesisku- LRB) privalo po 30 dienų 
bino grįžti į darbą. Šį pane- pravesti slaptus balsavimus 
dėlį daugely vietų jie tik Į tarp tų darbininkų, kad pa
mitingavo ir balsavo, gryzti į tyrus, ar ištikrujų jie nori 
darban, ar ne. Nors vietomis i streikuoti.
ir nubalsavo streiką baigti, 
tačiau nedaug mainerių su
gryžo.

Ohio valstijoje iš 15,000 
mainerių. 2,350 da nedirbo.

Pennsylaniios minkštųjų 
anglių kasyklose darbas 
prasidėjo, bet ne pilnai; 
ypač plieno kompanijų ka
syklose buvo jaučiamas dar
bininkų trukumas. Keturios 
didžiulės Jonės and Laugh- 
lin Steel korporacijos kasy
klos šį panedėlį visai neatsi
darė. Kompanijos atstovas

3. Prezidentui duodama 
galia paimti valdžios kon- 
trolėn bet kurią kasyklą ar 
kitokią darbo įmonę, kurią 
darbininkų ginčas bus pa
lietęs.

Anglies kasyklos jau pir
miau buvo paimtos valdžios 
kontrolėn, tačiau jos nėra 
nusavinamos, ir jų globėjas 
Ickes šią sąvaitę paskelbė, 
kad federalinė valdžia ne
ketinanti anglies pramonę 
nacionalizuoti.

Amerikos Darbo Federa-

Suėme 785 Slekerius
Šiomi? dienomis Jungti

nėse Valstijose buvo suimti 
785 vyrai, kurie išsisukinėjo 
nuo kariuomenės. Daugiau
sia suimta New Yorke. bū
tent :

New Yorkė ................167
San Franciscoj ...........  72
Los Angeles................  46 į
Chicagoj .......  31 j
Detroite ................... 25
Pittsburghe ................  25

KORNU PRISTIGO. dienraštis, kad Frankas nie- l<naniin<i Vlnnnrehi- ^^ Japoniją. Ji
Corn Product Retmings ko nedaro monarchistų pro- .. visiškai sunaikinta,

kompanija praneša, kad dėl pagandaj sulaikyti ir prie SlCll *\01l
komų stokos ji esanti pri- to da leidžia aliantams trau- Ispanijos diktat o r i u *
versta ūždami savo dirbtu- kt; Rnaniia Amerika*! ir F T ’r u- L--vę Pekine, III. Iš kornu ji Audrios D&n m gaH -J3-
ramina krakmolą sirupą ir v P i - - i Monarchistai griežtaikSnS 2J Kazin-’ Y tik vokiečiai pareikaiavo monarchijos at 
kitokiu* produku*. Kompa- nesimosia Ispaniją okupuo-
nija kaltina kainų administ- ti? 
raciją. __________

VENGKITE NEREIKA
LINGŲ KELIONIŲ.

, Office of Defence Trans- 
Nesenai buvo kilęs suma- pOrtation prašo gyventojų

GRAIKIJOS VAIKAI NE 
GALI IŠVAŽIUOTI.

statymo. Jie nori, kad Ispa
nijos sostan butų pasodintas 
princas Juanas, trečias bu
vusio karaliaus Alfonso su 
nūs. Kilus anais metais re
voliucijai, Alfonso pabėgo 
užsienin ir mirė kaip pabė

Išklausius jo parodymų, 
Senato komisija nutarė re
komenduoti. kad Kongresas 
paskirtų da $71,500,000,000 
Karo Departamento reika
lams šįais metais.

’ Gegužės mėnesvie *laDto nj'7Vas lsv«ztl Aa^on.1X1?us nedarni nereikalingų kelio- gelis. Jeigu monarchija da
n T nnli?mazUs vaikus 1S Grail<ijo<s. nių. Nereikalingos kelionės bar bus atstatyta, tai gen.

dabar tas planas atšauk- yra tokios, kurios nėra būti- Franco, kurį* dabar valdo
tas, nes Italijos lašistai atsi- nos tai yra, be kurių galima Ispaniją kaip diktatorius.cija buvo suėmusi 638 sle

kerius. Iš viso esą 8.310 
drafto nusikaltėlių. Viena
me tik Brooklyne priskaito- 
ma tokiu delikventu arti 
2,000.

sakė praleisti 
Graikijos vaikais.

laivus

sakė, kad streikuojančiųjų-cijos ir CIO vadai šį pane 
mainerių pikietai neleido ‘ ' 
darbininkų į kasyklas.

Centi aliniame Pennsylva-

Cal i foruijai Reikia 
145,1)00 Darbininkų.

LENKŲ ARMIJA VER
ŽIASI Į KOVĄ.

DRAŽA MICHAILOVIČ 
PASILIEKA JUGOS

LAVŲ VADAS.
Iš Londono pranešama

su apsieiti. 'turbut, neteks savo galios.
Nebutinomis kelionėmis' --------------

Office of War Transportą-: JAPONAI SUDEGINO 
tion laiko sekančias: SAVO SUŽEISTUOSIUS.

1. Kelionė atlankyti drau- Kiniečių generolas Wu 
gus. Chin Wei sako, kad ties

2. Kelionė namo sąvaitės
dėlį užtikrino prezidentą 
Rooseveltą, kad jų vado
vaujamos unijos nestrei
kuos. Bet nežiūrint to užtik
rinimo, Detroite jau sustrei
kavo 2,200 Chryslerio dar
bininkų. kurie priklauso

Californijos ūkininkų ta- prje ęfo 
15ba jieško darbininkų vai- ^.r valdžia taikys strei- 

.nr!kti- '^au 21,500 kuojantiems darbininkams 
meksikiečių atgabenta, ir da Connallv-Smitho įstatymą. 
35.000 žmonių reikėtų. Per!lieka da pamatvti. 
pati darbymeti Califomijai _____ -
reikėsią 145,000 žmonių. 
Jeigu tiek rankų neatsiras, 
daugybė vaisių ir daržovių 
nueisią niekais. Šįmet val
džia įsakė ūkininkams pa
gaminti 450,000 tonų razin- 
kų daugiau negu kitados. 
Taigi daugybė vynuogių, iš 
kuriu

UŽMUŠĖ JAU PENKTĄ
OLANDIJOS NACIŲ 

ERŠTĄ.
Pereitą nedėldienį Berly

no radijas paskelbė, kad 
važiuojant per okupuotą 
Francuziją, “nelaiminga 
mirtis patiko” Fritzą1 pirma buvo spaudžia- F““™ , r'mas Urnas, dabar turės būt ^•hm,d.t^: Pa

džiovinama i razinkas. Taip ^įjos \ irsininką. Hitleris lie- 
pat reikės 'džiovinti daUg įkelti jam nacių parti-
daugiau slyvų ir kitų vaisių, ^ai ja%Per\k’
kunų labai daug suvartoja i Hitlerio bernas Olandi- 
armija. O darbininku sunku lal knnta nuo Kerštingos pa- 
farmeriams gauti, .^rgtujų žmonių rankos,

T , , kad generolą* Draža Mi- pabaigoje.„etoteUorkTn^ w Chailovič Jugoslavijos par- 3. Kelionė pasižiūrėt apy- 
neroias oikoiki. nuvyko pa dzanu vadas, vėl paskirta*
Ztoiet! savo armijos Mažoj lremt,nės Jugoslavijos vy-
Azijoj ir praneša, kad len- iiausvbės karo meisteriu.
kai tenai degte dega noru * _______ _
išbandyti savo ginklą ant
amžino Lenkijos priešo kai
lio. Šita armija buvo suda- _ ,
ryta iš tų lenkų, kuriuos bol- . Berlyno racijas praneša, 
ševikai buvo ištrėmę Rusi- kad \ okietijon atvykstanti 
jon. Rusijoj Stalinas bijojo tUfkų militai nė misija su

TURKŲ MILITARISTAI 
IŠVYKO VOKIETIJON.

Australija Nori Dau
giau Gyventojų.
Prieš Australiją stovi įki- 

rus klausimas: kaip padi
dinti savo gyventojų skai
čių? Australijos žemynas 
yra labai didelis, o gyven
tojų tik saujalė. Jie nesidau- 
gina nei neturaliu prieaug
liu, nei imigracijos keliu. 
Imigracijos keliu, žinoma, 
ir negalėjo gyventojų pri
augti, nes darbininkų kont
roliuojama federalinė vy
riausybė visuomet buvo 
priešinga svetimšalių įsilei
dimui. “kad neatimtų darbo 
iš australiečių.” Bet kai da
bar kilo kara* ir Australijai 
pasirodė didelis pavojus iš

Čunkino vartais japonai bu
vo taip sumušti, kad savo 
sužeistųjų neturėjo laiko iš
sivežti, sudegino juos gyvus, 

į teatrą, beiz- Pirma japonai ičirškę jiems
bolo rungtynes ir kitokio.- tam tikrų vaistų, kad numa- fa“p,','nu " p^fe,‘"’ap^žii?ėūC 
sporto bei pasilinksminimo nnti jų jausmus, paskui api- Australijai stinga žmo- 
vietas. pylė kerosinu ir uždegė.

5. Kelionė pasivažinėji- --------------
mui.

6. Kelionė be jokio tikslo.

linkių.
4. Kelionė

nių savo kraštui ginti. Jeigu 
ne amerikiečiai, Australija 
šiandien ^al jau butų japo
nų pavergta. Todėl dabar

FAŠISTAI AUKŠTAI 
RIEČIA NOSJ.

Kunigaikštpalaikis Eduar- Australijos spaudoje pradė-v - Prie šitų nereikalingų ke- ________ ____________ __________________ ___
duoti lenkams ginklus, todėl gene^u Teydormru priešą- j lionių turėtų būt pridėta da do Piola-Casselli. Italijos ta agituoti, kad po karo bu- 
anglai išgabeno juos’į Ma- ky« Ji lankysianti karo fron-i ir kelionė į bažnyčią. senatorius, reikalauja, kad tų atidarytos durys atei-
žają Aziją. tus.^Kągi šita bičiulystė reiš- —Jungtinių Tautų piliečiams viams.

kia?
HITLERIS ATŠAUKĖ VYGĖJ RADO PASMAU-
SUBMARINAS NAMO. GTĄ KUDiKj.
Turkų žinios iš Ankaros Andover, Mass. — Nata- 

sako, kad Vokietijos submą- nja Taylor pereitą sąvaitę Vririio^'nrovincri^? 
nnom Įsakyta grjzti is jūrių parėjo iš krautuvės namo ir. V” hm-Atmnšti ' ’ 
medžioklės” į uostus. Itali- rado vygėj pasmaugtą savo lsur u 0 a must •

JAPONAI ATMUŠTI TRI
JOSE PROVINCIJOSE. Italijon per 100 metų po šito VOKIEČIAI IŠ FRANCU 

Kiniečių vadas Čian Kai- karo. Verčiau tegul šitas fa-| ZIJOS ŠAUDO I ANG- 
šek praneša, kad Yangtze šistas apeižiuri, ar bus leista
paupiu japonai mėgino pul- jam pačiam gyventi Italijoj.

bet --------------

butų uždrausta įvažiuoti

jos submarinoms taip pat 9 są Vaičių "mergaitę.
esą įsakyta plaukti namo. ---------- —
Fašistai nori laikyti subma- Anglų radijas praneša, 
rinas namie, kad turėtų kuo kad Turino mieste, Italijoj,1

OLANDIJOS KARALIE
NĖ HYDE PARKE.

ATPIGO LAIVŲ AP- 
DRAUDA.

Anglijoj žymiai atpigo

LIJĄ.
Iš Anglijos pranešama, 

kad Francuzijos pajuiy. Ga
lais apylinkėj, vokiečiai pa
statę naujas tolišaujamas

Pereitą sąvaitę pas ponią kanuoles ir pereitą nedėl- 
Rooseveltienę Hyde Parke dienį jas bandė. Jie ; aiei- 
lankėsi Olandijos karalienė rio 7 ,.r b suviu*, praieisda-

kovoti prieš aliantų invazi- tūlas laikas atgal buvo su- laivų apdrauda. nes nuosto-iWilhelmina su savo vyriau- mi po i« minučių laikotar- 
ią, kurios Hitleris su Musso- streikavę 40.000 darbinin-j liai ant jūrių pasidarė žy- siu sekretorium van Klef-įpį. Na<ių šoviniai krito Da
liniu labai bijosi. ,kų |miai mažesni. fensu. veto apylinkėj __
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VOKIEČIAI PASIDUOS, 
BET NE RUSAMS.

DEMOKRATINĖS VALS
TYBĖS IŠGELBĖJO SO

VIETŲ RUSIJĄ.

Šių metų birželio 22 die
ną sukako lygiai dveji me
tai. kaip vokiečiai užpuolė 
Rusiją. Iš pradžios rusai vi
sai prastai laikėsi ir vokiečių 
pancer-divizijonai ėjo pir 
myn kaip viesulas. Išrodė, ; 
kad per du-tris mėnesius 
Rteija bus sumušta. Taip 
manė ne tiktai bolševikų 
priešai, bet ir tie, kurie tokio 
vokiečių iaimėjimo bijojo. į

Bet šiandien
dveji metai, ir Rusija vis dar 
laikosi. Ir dėl to, kad ji iki 
šiol nesuklupo, daug kam 
ėmė rodytis, jog Rusijos ga
lybė išgelbėjo aliantus. 
“Naujienos” parodo, kad iš
tikrujų yra kaip tik atbulai 
—ne Rusija išgelbėjo alian
tus, bet demokratinės vals
tybės išgelbėjo Rusiją. 

Chicagos dienraštis sako:
“Įsivaizduokime, kad 1940 

metais — po to, kai franeuzai 
kapituliavo — butu padėjusi 
ginklą Didžioji Britanija: kur 
šiandien butu Rusija?

“Ji senai butų buvusi par
blokšta !

“Rusija galėjo gintis tiktai 
todėl, kad Hitleris, puldamas 
Sovietų Sąjungą, dar nebuvo 
pabaigęs karo vakaruose. Jisai 
negalėjo pasiųsti visų savo

Amerikos žurnalistas Ray- 
mond Clapper, kuris dabar 
randasi Anglijoj, iš Londo
no praneša:

“Sunkiausis aliantu uždavi
nys dabartiniu laiku, tai iš
sprendimas klausimo, ką da
ryti su Vokietija, kuomet ji 
pasiduos. Anglijoj šita tema 
dabar labai karštai ginčijama
si.

"Aliantu propagandos eks
pertai sako. jog grasinti Vo- 

svkako jau kietijai aštriomis bausmėmis

Nepavyko Nutūpti Ant Laivo
sa BOSTON.

•V''
•s

Cia yra oficialė Amerikos karo laivyno nuotrauka. Ji parodo, kaip bombanešis, nusileis
damas ant laivo, negerai apskaičiavo savo motorų varomąją jėgą ir negalėjo ant laivo de
nio sustoti. Jis perbėgo visu laivo stogu ir nuvirto stačia galva i vandenyną. Lakūnas ir 
bombininkas išsigelbėjo sveiki.

yra neišmintinga, nes tai stip
rina vokiečių atsparumą. Bū
damas Švedijoj aš mačiau, 
kaip vokiečių propagandinin
kai gąsdina savo žmones alian- 
tų represijomis ir ragina juos 
laikytis iki pat galo.

“Rusų propaganda, trans
liuojama per radiją Vokieti
jos žmonėms, vokiečių liaudies 
dėl šito karo nekaltina. Ji ata
kuoja tiktai Hitlerį ir jo val
džią. Stalino propaganda visa
dos pabėržia. kad Rusija netu
ri tikslo bausti Vokietiją, liet 
vien tik Hitlerio saiką.

“Nežiūrint to. nacių propa
ganda stengiasi nustatyti vo
kiečių minti taip, kad, reikalui še m, kad gen. A. Vlasovas,' šio vokiečiai dar nėra metę. 
esant, galima butų pasiduoti buvęs Sovietų šeštos A rm i- Darbas labiausiai eina ka- 
anglams ir amerikonams, bet

Okupuotuose Rusijos Plotuose Orpanizuo- hooveiuo pianas su 
jama Rūsy Armija Prieš Stalinų.

Nesenai “Keleivyje” ra- klausomos Ukrainos' obal-

TAIKOS BELAUKIANT
Žmonės visame pasauly rėtų su laiku keistis, kad 

laukia taiko.-, o taikos kaip ’ atatiktų kintančioms gyve- 
nėra, taip nėra. Ne tik kad nimo sąlygoms.
nėra. bet*taikos greitai nega- Niekas negali numatyti 

Iii nei buti. Jeigu karas su- ateities ir nusistatyti jos ei- 
stotų da ir šįmet, taikos į- gos. Niekas negali pasakyti, 
vykdymas gal užsitęstų da kokis genijus gali kilti ir į 
keliatą metų. i kur visą socialę tvarką pa-

Žmonių masėms taiką keipti- .Laukiamos taikos 
reiškia karo fronto paiiau- pagrindui dar niekas nėra 
bos arba mūšių nutrauki-J«k‘1 taisyklių, o 
mas/ Jeigu karo fronte ka- >?' .«* daugelis kalba ir gi- 
ras pasibaigtų ir tuojau, ta.: *Ia?* e?ant taikos salrnin- 
taikos įvykdvmas paliktų kais.
da didelis ir komplikuotas; Siaurės Amerika dziau- 
klausimas. i«‘aa. F ginasi su savo kons-

iitucija, kuri yra tiek lanks- 
Dabartimais laikais-karas jti, kad ją esą galima pritai- 

karo fronte nepasibaigia, j.vtj vejk kiekvienai tautai ir 
kaip kad seniau būdavo. v ajgt pasaV:Įy> Anglijos 
Dabar su karo frontu griu- arlamentaristai giriasi esą 
va ir valstybės vidujine (|€rnckratiškesni da ir už 
tvarka. \ aisty be? vidujines jungnnių Valstijų konstitu- 
tvarkos pairimo pasekmes nes ja. konstituci- 
paprastai išsivysto į piliečių jOg neturi> 0 tvarkosi tik
tarpusavį karą, į vieni kitų 
žudymą, skuidą, badą. liga? 
ir panašiai. Toks likimas 
dabar yra numatomas Vo
kietijai.

GR1AUTAM PASAULIUI 
ATSTATYTI IR TAIKAI 

PALAIKYTI.

pailamento nutarimais. Kai 
kas gal paklau-. o kaip su 
USER? Taip, Sovietų Są
jungos paskutinėje konsti
tucijoje yra neblogų teori- 

bet praktikoje jos visos 
stybės likimas šio karo pa tebėra kruvinos nuo nekal- 
baigoje bebūtų, taika tarp to kraujo. Kaipo tokie. Rusi- 
dviejų ar daugiau nelygių jos santvarkos pagrindai 
kūnų negali įvykti. Tokia bėra nei siūlomi taikos pa
taika gali buti tik iš prievar- vyzdžiu.
tos — diktatūros taika. Gi štai viena nuomonė tai- 
prievartos taikos niekados kos atsiekimui:

Kokis vienos ar kitos vai-
karo — ' ?

Su Hooverio politine ide- negalima įgyvendinti. Pa- j Susitarimai politinei
elogija galima nesutikti, vis stovi ir dora taika gali buti akcijai tarp Susivienijusių

čių nelaivėn, dabar organi; Kiek teko girdėti *" kariškų - • • laisvės, , bės ir brolvbfe . •
nitų armiją prieš, formacijų priešakyje vo- ger‘?u.p.az!^ ..pastu,.k principais Tokios taikos o Susitarimas visais eko- 

šiandien negalima atsiekti, nominiai? ir finansiniais rei- 
nes kapitalistine jėga pasi- kalais, kurie liečia pasauli- 
lieka dominuojantis fakto- nį importą ir eksportą.
Hus. i 3. Pritaikymas pasaulinės

Jieskant pastovios taikos taikos palaikymo dėsnių 
reikia neužmiršti, kad pa- prie kintančių sąlygų, 
šauly nėra nieko pastovaus: 4. Per tarptautinę įstaigą 
kas tik gyva, viskas kinta, užtikrinti ultimatinę auto-

uKupuotoje ĮHHjoje metu, ravlenko asMure pas saugota tauta, me ta piano Kitimas yra nuolatinis gam-^norniją kiekvienai tautai po
sijuosęs ir vokiečių prižiūri- Petlinrą. $iuo metu jam bus prisideda ir Hugh Gibson, įstatymas, Valstybes kitokia valdžia.

rusams—niekados.” S <■« *> pripažinti, kad tik lygių su lygiai, pagrįsta Tautų, o vėliau ir tarp visų

Žinoma, vargiai Vokieti- |uoža - —---- *• į
jėgų i rvtus, bet turėjo dali ju jai bus leista toki pasirinki- Staliną. j kiečiai pašalė senos caro negu vidutinis pilieti. Bai-

laikyti Norvegijoje. Danijoje, mą daryli, nes Kasablankos Dabar LKFSB kreipėsi i| kariuomenes kanmnką-uk- gęs inžinerijos mokslą, bu-
Olandijoje. Belgijoje ir Frau- konferencijoj aliantai nuta- viena karo reikalu žinovą, ranuetj generolą M. E- Pav- vęs Jungtinių Valstijų pre
mijoje. nes jisai bijojo, kad re, kad ji privalo pasiduoti prašydama suteikti,' jei gali- ieak?- Tarnybą pradėjęs ge- zidentas ir organizavęs ba-

britai Vienoje iš tu šalin gali be jokių išlygų. Taigi ji ne- ma. platesnių žinių apie ta *°kal Prlef 1 daujancių sahų nmitmimą
- it- ’ • ” ■ • * nr<rani7nnin2 Volymjos pulke. Varsuvo- po pereitojo karo, Hoovens

kiek vėliau, Pavlenko va- dabar paskelbė planą, kaipkirsti jam smūgį. galės su dviem aliantais su- gen. Vlasovo organizuoja
“Dar daugiau. Vos tik pra- įtaikyti, o su trečiuoju ka- mą armiją. Ir štai ką tas in- įe’ ~ ~ u * ą. ♦ u. - iliauti. formuotojas rašo: dovavo Petrapi yje Grena turėtų būti atstatytas šio ka-

dienų pulką. I karo suirutės to sugriautas pasaulis ir ap-
— ‘ “ ą_ n_ “ •

dėjus naciams pulti sovietus. 
Britanijos prenijsrss Chur- 
chillas pasiūlė pagalbą Rusi
jai. Už kelių savaičių britų 
tankai, lėktuvai ir kitokie ka-

DR. GRAIČIUNAS GY
VENA MIŠKE.

, . D-ras A.ro pabūklai jau plaukė į SSSR nap-ar^ėie^ uostus. Netrukus, ėmė tenai
siųsti pagalbą ir Jungtinės 
Valstybės. Iš skaitliniu, kurias 
paskelbė prieš keliatą savaičių 
‘lend-lease* admirri^ratorius 
Stetinius, paaiškėjo, kokią 
milžinišką paramą gavo rusai į 
iš Amerikos per pirmuosius 
19 karo mėnesių.

“Jeigu Britanija 1940 me
tais arba 1941 metais butų pa
sirašiusi taiką su Hitleriu, 
kaip kad jisai jai siūlė (pa
siųsdamas škotijon net savo

* 4 • ~ ' ■
draugą Hessą). tai šitos para
mas rusai nebūtų gavę—ir na
cių žygiai rytuose butų, be 
abejonės, pasibaigę visai ki
taip.

“Tačiau štai kas 
ti sovietų valdžia aare 
galėdama, kad anglai pasi
trauktų iš karo ir kad Ameri
ka neduotų anglams pagalbos, 
kuomet šie buvo palikę vieni 
kovos lauke! Vadinasi, Stali

------ r>..

mas dirba buvęs šeštos So- apie 65* mėtai. Emigracijos buvęs Amerikos diplomą- .5antvarka, žmonių pažanga 5. Visuotinas nusiginkla- 
s. vietų armijos vada? genero- metai? bastfei Čekijoj. Len- tas. Tą planą jiedu paskel- !r. genimo papročiai taipgi vimas ir karo ginklų ir amu- 
is las A. Vlasovas. Atrodo, kijoj. kiek vėliau—Vokieti- bė Collier’o magazine, ir ji kl.ntaJ)a?a gamto.' dės mcijos panaikinimas. .

isiems žmonėms.
P. Žvalgas.

L. Graičiunas 
anai? metais

apie tai rašo vienam laikraš- romi iš ‘velikorusu’ belais- x x x ,ty. Esą: vių ir iš centrinės bei šiauri- Atstotoje vietoje tenka gota taika, jie sako tai pa
nte okupuotos Rusijos plo- Pamlnęti Galicijos ukramie- šaulį reikia sutvarkyti taip, --- ------------- . J .
tų Apytikriai? ap?kaičiavi- cltp5- teko girdėti, jie kad jame nebūtų daugiau Sovietų valdžia atsiuntė 15 ką, rusai studentai per kelis

RUSIJA MOKINASI IŠ AMERIKOS
“Jau antri metai, kaip gy

venu miške ir tik retkarčiais į ^darinėja savo atskirus vietos diktatoriams. -----
2 ar 3 menesius nuvykstu Chi- " vienetus ir Pavlenko vado- diktatūros, vistiek kokio jos
cagon tikslu pasimatyti su sa- 1 J F kontingentam? (anie ^’bei nepriklauso. Ameri- plauko bebūtų—rudo, juo- 
VO mylimais ir gerbiamais bi- * CburakterinSa kos spaudoje pasirodžiusio- do ar raudono—turi būt nu-
čiuliais. draugais ir pažysta- ’ V. . •. mi? žiniomis, Galicijos uk- valvtos nuo žemės veido vi-
mate. Gyvenu vienas pats su eji ru ai-Oal- karj vokieėiai tiems laikams.
miško žverelėmis. paukščiais nnV priskaito 60.000
ir vabzdžiais, tarp žydinčių nacijas nepriimami. Jo pul_ 
gėlių visokiariopos spalvos.” kai sudaromi veik išimtinai u„i—..... raudonarmie-

studentų į Columbijos 
Universitetą.

metus eme paruošiamuosius 
kursus Maskvos Institute.

Columbijos universitetas ®i!,.’n?‘itVtas Pana?‘ mo' 
nustebo, kuomet Sovietu k- k a. t Amerikos universi-
konsulatas New Yorke pa: 1 ,kurl6 bana. Paimami

tik tokie studentai, kurieprašė priimti penkioliką ru . . . , . .
Hooveris ir Gibsonas yra sų studentų. Kodėl Colum- me^

kai sudaromi veik išimtinai “šios apžvalgėlės išvado- kapitalistinės santvarkos ša- bijos, o ne Harvardo univer- vidui įnej rno-
iš belaisvių - raudonarmie- jė tenka pastebėti, kad Rytų lininkai. Todėl, žinoma, jie- ritėtą Sovietai pasirinko, kj-’kloj. Šitie ^riEų^ studentai

O gal ir nebloga miške, čių. Politiniu požiūriu VIa- Europa ir vėl, atrodo, arti- du stoja už privatinės nuo- sunku pasakyti. Gal būt, vra PereJ£ ” ""
taip sakant, “ant Dievo bur- =ovo kariuomenė yra veda- naši didelių geopolitinių su- savybės palaikymą. Visa kad Harvardas yra per daug

NEIŠSIPILDĖ JO PRA
NAŠYSTĖ.

Drg. St. Strazdas “N. Gari

yra pereję su kreditais abi 
Sovietų mokyklas ir buvo 
parinkti vykti į užsienį. Jų 

s amžius siekia nuo 21 iki 32 
metų. Daugelis iš jų yra bai
gę mokslus — pedagogi
jos, inžinerijos, teisiu. Ju

čiais) ir už... žemę ir laisvę. Viena yra aišku — kortos privatiniais pagrindais, jie- moteriškės.
t. y., už seną rusų socialistų- baigiamos dalinti, lošimas du sako. Suprantama, sočia- šalį buvo .. , . .. ,

greitai prasidės. Gal 1944 listai negali su tuo sutikti, priežasčių studentai vyko į £rFPeJe ran_ ? kF moky
m., o gal ir šiais, šiaip, ar į Mes esam įsitikinę, kad pri- Ameriką pasiskirstę. Vyrai tQ.lal- du inžinieriai, vienas

vatinė nuosavybė yra taš per Pacifiko okeaną atva iac X°, ta?'..
šaltinis, iš kurio plaukia vai- žiavo iš Vladivostoko į San i Columbijos universitete
stybių varžytinės už rinkas, Francisco ir traukiniu į New vyra-i studijuoja anglų kal- 
ir kad tos varžytinės dažnai Yorką; motery? gi atvyko Amerikos istoriją, geo

revoliucionierių
‘zemlia i volia.’

obalsi —

Jų kelionė į šią 
ivairi. Dėl karo

nas faktinai nėrė sau ir Rusi- dynej” pastebi, kad Anta- “Kiek teko girdėti, per v’naIrte P™6 Pa'kutinio vatinė nuosavybė yra faš per Pacifiko okeaną atva s
jai kilpą ant kaklo!

“Laimė Rusijos ir laimė pa 
ties Stalino, kad Anglijos 
suomenė toms Maskvos ir jos
agentų pastangoms griežtai 
pasipriešino ir nesitaikė su 
Hitleriu.

‘Laimė sovietų Rusijos, kad 
prezidentas ir dauguma Ame
rikos žmonių nepasidavė Mas
kvos finansuojamo Kominter- 
no propagandai už taiką.”

nas Bimba yra prastas pra- visą okupuotą Rusiją eina 
našas. 1941 metų sausio 15 plati reprivatizacija, t. y., 
dieną “Laisvėj” jis rašęs: sovietiškų kolchozų panai

kinimas ir žemių nuosavy
bė; dalinimą?.

akto.’

VOKIEČIAI IŠTRAUKĖ_________ __ ,__________  ____________
V1' “Kol k«s šalvie dikta kinimas ‘ir žemiu nu^savy- IŠ RUSIJOS 20 DIVIZIJŲ, baigiasi karais. per Atlantą iš Murmansko į gra£1^; . moterys — anglų

Kol kas S,O.,e salyje d.ku- daHnima, ‘ J .. * nnšalin.K ar hent su- Bostoną ir traukiniu į New halbą, rašomosios mašinėlės
turos dar netunme. Bet d.kta- cmnn ma, Karo dalyk .| Kad bert YorR *paklausta vienfa -darbą, stenografiją,

tonu neužilgo jau turėsime. įurima jspuozio, Kad done sako,, kad vokiečiai Švelninus talstyDių tnnimą- , “ T'ojoio ttm
Taip bent atrodo. Juomi bus, vokiečių gudnai sugalvota koncentruoja dideles jėga? ri- Hooveris siūlo panaikinti ^en.te- Tab.la Iz<?^a’._aPie: Studentas Michail Lra- 
prezidentas Rooseveltas.” Vlasovo

Yes, Rooseveltas buvo v'kdoma. Ateitis" parodė al'Sn’u invarijte'iš R^i'^ ploriurie' laibas' tau“tų “fed^ nę iš Bostono į New Yorką." Amerikos žmones ir jų gy- 
nmn- u-i. __ __ i__:__________________________________________________ . ,v__ vpnimn nanrneiiicbaisus žmogus musų komu 

naciam?, nes jis

gudnai sugalvota koncentruoja dideles jėgas sį. Hooveris siūlo panaikinti ‘•“.i“ , apie oiuucmaa .u.onan via-
kombinacija yra Europos vakaruose ir• pie- valstybių ginkluotas sienas kelionę, ji atsakę: ‘"Taip, jeyskij aiškina savo tiksią

įėjimu ir plačiai tuo«e tikėdamiesi tenai ir sudąrvti atskiruose žemės mes turėjome. Pul^ią kelio- tau). Mes norim pažinti
. Ateitis parodys, aliant’ų invazij()S. B Rusijos plotuose laisvas tautų fede- ***°n<> 1 New York*‘ ^menkos žmones ir jų --

• muslĮ k®mu'; kiek ji yra sėkminga. Viena fronto įie ištraukę net 20 di- racijas maždaug tokiu pla- Korespondentą? taipgi pa-genimo papročius. Me»
u unfa .ai5kV-rVlas?y.°. afe.ra vitdjy ir perkėlę jas į Franjnu, kaip Šveicarija, kurioj siteiravo ptejdeną student, non, k>d me, gahm

Tai vra tikra tiesa. Ko- 
minterno agentai nėrėsi iš 
kailio, kad padėti Hitleriui 
sunaikinti “kapit a Ii z m o 
tvirtovę” — Angliją. Jie 
važiavo net Į Washingtoną 
pikietuoti prezidento Roo
sevelto rumus, kad jis ne
duotų Anglijai ginklų. Jų 
lyderis Browderis lamino 
Hitlerį, viešai skelbdamas, 
kad “Yanks are not Corn
ing.” Ir jeigu komunistų no
rai butų išsipildę — jeigu 
Anglija butų buvusi sumuš
ta — tai Sovietų Rusijos 
(šiandien tikrai jau nebhtų.

Stalino draugui Hitleriui O į turi ir didelio politinio prie- cuzįją. j diviziją skaitoma gyvena 
& aETa- apie 15,000 kareivių, taigi gražiai
duoda Stalinui 
Bimba gatavas 
jam rankas ir kojas.

NORI GAUT 18,500,000 
MOTERŲ KARO 

TARNYBAI.
Federalinė 

turą skelbia
tų pabaigos karo pramonei kryps.

paramos, £inę žmonės dargi tvirtina, 
išbučiuoti kad paskutinis Komintemo 

i panaikinimo triksas turi tie- 
Isioginio ryšio kaip tik vokiš- 
i kojo Vlasovo kombinaci
joms atremti.

“Šiaip ar taip, viena yra

keturios 
susitaiko.

20 divizijų reikštų 300.000! 
vyrų armiją. laidotas.

__  trintas. Varžytinėms už ko
1,500 JAPONŲ UŽMUŠ- Jonija? reikia padaryti galą

Mes ma
čią

tautos ir Semioną'Gonianskį, ar jis daug ko pasimokinti ir par- 
yra girdėjęs apie Tadą Roo- rivežti tą mokslą namo.” 

v«^n,«oeh,r5k,#n, seveltą? Jaunas rusas jam čia būdami, jie dažnai 
* ’ imnoriHiTmas atsak^. plačiai, kad lanko didžiąsias galerijas ir

__uf" klausėjas net nustebo. muziejus. Amerikos džiazas
Bendrai imant, Sovietų jiem? neskoningas, bet jie 

studentai niekuo nesiskiria randa pasitenkinimo radijo
'niinc mHit’flrirma «ntri„^nn- nuo mus^kių. Jų vyrai atro- programose. Jie dar negali

Kiek atkakliai ir fanatiš-__ j../d© sveiki ir gyvus. Rusės .suprasti. kaip Amerikos
sunaudoti to- 
produktų,' ku-

oiaip įvitn <5 ii laiianc“ . . . S “ zl CVCIFU II EVVŲc. IV Uote UIJI čtcll, rvčtll.

iė Darbo Agen-!aišku: čia tik pradžia ir ne- kai japonai kovoja, galima Iri S moterys apsirėdžiusios taip. žmonė* gali si
. kad iki šių me- žinia, kur dar dalykai pa- spręsti iš to, kada Attu salo- J1 ri kiaP ir kitos moterys Ame- kią daugybę prVv.u^,--------- ---------- je paskutinių kovų dieno- bus‘ rikos kolegijose. Atvykusios rie yra' skelbiami laikraš-

okupuotos Rusi- mis amerikiečiai paėmė ne. n‘ oaimę nei neiiK- ; Vnrk!i fim. Qii_< piimao T’nVio A_reikėsią nemažiau kaip 18,- 
500,000 moterų. Projektuo
jama net steigti federalės 
valdžios pinigais priežiūra gai 
mažiems vaikams, kad jų '* 
motinos galėtų eit diirbti.

Visais 
jos plotais, miestuose, ros ateities i New Yorką, rusės tuoj su- čiuose. Tokie skelbimai A- 

departamentų merikos laikraščiuose

Prieš atvyksiant į Ameri- šešis puslapiu*.
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KAS SKAITO, RAŠO 
TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIAAMERIKOS LIETUVIU

Mergos Mėgsta Kareivius, Kareiviai—Mergas

Šis vaizdelis parodo sceną Chicagoje. Pietų valandomis Chicagos gražuolės maršuoja pro 

kareivių punktą, o kareivių akys žvilga, kaip nušvaksuoti jų čevervkai.

Norvegijoj Dega Nacių Laivai

PRIE BENDROS KARO TALKOS PRISI
DĖS IR LIETUVIŲ GINKLAS.

Lietuvių Tautinės Tarybos klausoma, j jokius su opu- 
pareiš kimas. pantais kompromisus neis.

LOS ANGELES, CAL.
Mirė ilgametis “Keleivio’ 

skaitytojas.

Skaitytojų Balsai.
Nuo kvailystės nė: a vaistų.

' Yra visokių knygų ir viso
kių žmonių, su visokiai? pro 
tais. Vieni žmonės protauja 
ir žengia piimyn. o kiti Įlin
dę Į kokią knygą, lyg i tam
su mirką, ir patys klaidžioja 
ir kiti? r.o i j . avim trauk
ti nežinia kur. Amerikoj pri
viso visokių kvailių: biblis
tų, komunistų, Jehovos liu
dininkų ir kitokių. Biblistų Į 
atsirado iav ir tarp lietuvių;; 
c lenkų hibli-tai kas nedėl- 
dier.is :-l eibių savo nesąmo
nes per i ūdiją. Jie aiškina, 
kad jeigu musų pirmieji tė
vai iv iv j? nebūtų sugrieši- 
ję, tai žmonės šiandien ne
sirgtų ir nemirtų.

Bet biblista? visai netoli 
mato ir visai nevartoja savo 
proto. Juk jie turėtų žinoti, 
kad ne vieni tik žmonės ser
ga ir miišta. Kiti gyvūnai 
taip pat serga ir miršta. Mir
šta ir augmenys. Ar jų tėvai
irgi "sugriešijo” rojuje? RASINES RIAUŠES OR-

Reikia neužmiršti, kad GANIZUOJA PRIEŠINGŲ 
naminiam? gyvuliam? nelei- VALSTYBIŲ AGENTAI? 
džiama nei savo mirtimi nu
mirti — juos papjauna jau-

ši nuotrauka parodo nacių laivus degant viename Norvegijos fjordų. 

bombomis norvegai lakūnai atskridę iš Anglijos

Juos tenai uždegė

MAŽAI ŽINIŲ, DAUG GANDŲ.
ELMER DAVIS 

Office of War Information
Direktorius.

Rusiją kirst, jie turės tuoj 
piadėti. nes su kiekviena 
diena žiema ateina arčiau, o 
žiemos laiku lusai būna

Paskutiniais laikais Jung
tinėse Valstijose pradėjo— - - • • , i---- YPač kaulių gyvent . „ .Pranešu visiems jo d rau- nias neilgas t kaip tik užau- nepapiastai dažnai kilti ru-

gams ii pažįstamiems, j°^ei ga. tuojau jas ir skerdžia, sipės riaušės. Detroite aną--- , ----- J- — per juodveidzių
pogromą apie 30 žmonių

kauskas, kitaip žinomas roju(e “sugriešiio” jeieu buvo užmušta ir apie 700: daug bus gaminama.

nūs.

Siame birželio mėr.eryje iU šių metų • gegužes 27 d. cia Taigi biblistai turėtų paaiš. fllen
ietuviai minėjo dvi liūdnas ‘‘^^o-^monėc srerai ži ""L JurSls..Kvlet- kinti, kuo kiaulių “tėvai” P°P
ukaktis: trys metai atgal, kauskas, kitaip žinomas rojuje “sugrieėijo,” jeigu bu?c

lietuviai 
sukaktis: trys metai atgal, 
birželio 15. tarptautinių su
tarčių ir iškilmingų Mask
vos pasižadėjimų nepaisant, 
per klastą, veikiant išvien 
su Hitleriu, Į Lietuvą Įsiver
žė sovietų kariuomenė.

Per vienerius, bet tikrai 
pasibaisėtinus okupacijos 
metus, Lietuva liko anek
suota, daug jos žmonių iš- 
žudvta, dar daumiau Rusijos 
gilumon išdeportuota. De- 
sėtkai tūkstančių jos sūnų ir 
dukrų, vien tik todėl kad jie 
lietuviai, ir po šiai dienai, 
pagalbos iš šalies neprieida
mi, pusbadžiu nyksta toly- 
maiame Sibyre.

Žiaurumo ir pridarytos

, , .. , gerai Kauisnai., hUdip guvumo rOjuje "sugnesno,
P° kao &io kar° agresoriumi kaip “George flower” ar yra bausniė už'tėvu įžeista. , . . .
ir didziausiuoju visų nelai- “FlOweis.” Jis buvo 49 me- nrasižengimą rojuje? ‘ valstijos skyrius kreipėsi į 
mių kaltininku yra voras- tu amžiaus. A .. . . . prezidentą Rooseveltą su
čiai. ‘ iš kur velionis buvo kilęs Medžių amžius irgi apri- patarimu, kad butų ištirta.

• ._________..i-.-.iL botas. Jeieu žmoons mpdžin etn

žiuočiai pradėjo, be atodai- metų jisai gyveno Montei- *r nugduva. Taip buvo vi- gų valstybių agentai, 
ros, siausti. . loj, Mass., kur dalyvaudavo £uomet ~ ** tuomet,

šio birželio pradžioje te- niįg choro ir daue veikdavo kuomet zemeje nebuvo (lai 
legiafas mum? atnešė tikrai įcenoje nei žmogaus, nei rojau?.

žinių. Iš Lietu, cia, Los Angeles mieste, Visa tai galima atrasti 
Švedijos mums velionis meno srity jau nesi- knygose, tik reikia žinoti

r. J ™ —1—- ? — 2 TX t i • 1  i •» »• •
atsisakymą bendradarbiau

ilgametis “Keleivio” skaity- Kitaip pasakius, knyga 
mesnius inteligentus - visuo- tojas.“ 
menininkus, savo kerštą nu-
kreipė iietuviskos kultūros daigiai (sirgo ligoninėj tik čių, tai ir daktaru

žalos nožiuriu tie okuDaci žydyniams naikinti: moks- vieną naktf), tai jo turtas, gydys, žalos poziunu tie okupaci- j h. ku turos įtaigos liko cįekia< keliolikos šimtu do-
jos metai gali būt paskaityti nžHarvtos nprri>nalŽ? rivai V ‘ rv i ri? ™ -•

Tjetuvos Gol- uzaaryios, pei ^onaias įsa,ai-lenų, liko valdžios pneziu-
' ~ ? įoj. (Velionis giminių čia MEZOPOTAMIJA GALIN

sunaikintos, api- neturėjo.) • TI IŠMAITINTI
plėstos. šią vasara, atostogų lai- 5Q,OCC.CCO.

Ypatingai skaudžiai na- ku, velionis buvo pasiren-;
Lietuvos žmonių ir cių i anka pasireiškė \ ilniu- gęS vykti Į Massachusetts.

jos institucijų išnaikinimas je, Lietuvos Mokslų Akade- pasisvečiuoti pas draugus ir’1
nebuvo privestas iki galo, mijoje. kur gestapininkai tuo pačiu laiku, kokiu tai> Mažoj Azijoj, tarp Eufra- 
tai tik todėl, kad sovietų sunaikino didyjį lietuvių ,koju apmokėti. Kam velio- • to ii Tigro uuiu, vra labai 
okupantas, visiškai jam ne- kalbos žodyną ir lietuvišku- ni; buvo skolingas, ir kiek. Iderlinga klonis, kur kitąsyk 
tikėtai, buvo staigiai už- jų damų rinkinį. nežinau. i buvęs Adomo ir Jievos ro-

Aš jau esu pakakęs, jog 
per šį kaią bus tokių laiko- 
tarpių, kuomet atrodys, kad
visai nieko neveikiama, nors . . . _ . ...
daug bus gaminama. Tada kurioj Euiopos vietoj ir kar

CIO Massachusetts bus mažai žinių ir daug gan- ,da me®. -Jį butais ketinam 
du. Kaip tik dabar toks lai- atakuoti. Daug žmonių ma- 
kotarpis ir vra. nė- kad Pantelenjai pasida-

Atrodo, kad vokiečių va- vus: mes taoJ pradėsime ki- 
dai negali piadėti svaibių ^4 žygį. Bet didelės skalės 

u Rusijoj pakol nesuži- militariniar veiksmai ne taip 
kur britai ir amerikiečiai lengvai organizuojami ypae 

kiis ašiai smūgius Vakaru tokie, kuriuos Cnurchill pa- 
Eui opoje — kur. kada ir vadino ‘ milžiniški veiksmai 
kaip sunkiai. Hitleris jau ne- nepaprasto painumo.” Tu
tini tokiu stipriu jėgų Rusi- ręklt kantrybės; jeigu mva- 
ioi. kokiu turėio’ uraeita me- Z13a neįvyks si vakarą arba

Todėl, galime suprasti 
kodėl Hitleris nori žinoti,

WILLK!E IŠGELBĖJO 
KOMUNISTĄ.

juodžiausiais yv.- kv(as molis!o D,.iemonės
gotos mota-. Nieko baisės- bibHotekos 
mo Lietuva nebuvo mačiusi 
per visą savo ilgą istoriją.

Ir jei

.[aucuiiaiivių

vai artimos ________ __ __ ______ ___ _
praneša, kad keršydami už darbavo, gyveno ramiai. Iš kokias knygas skaityti ir

a adai pmato huvo siuvcias ir buvo įpilsim molvPti •• > J***** ** *.»**»fc* a*^^***^**^**^.
ti vnkipčini cnarpčtavp žv-Ą i • • ” i ° mOKeu ja. supiaa.1. t kt kad jis vra komu- v-io-n ii^ «imet Ruriio® smar Daug jų skleidžia pnesas.ti, vokiečiai. >uares^vę zy- llcametls “Kelemo” sfcaitv- Kitaip pasakius. knygas tjlc. n; jeigu j® šįmet kusijos smar- F .. .

ckaitvti tpikia nrntn Ipicm p/stas. Kai ta? paaiškėjo, pi- kiai nepul?. jis prisipažins Nekune Asies pranešimai
Dėl to, kad velionis mirė kvailys PrisL«kli:v, kvkilvs- nSdėio^.'Si fa™ ŽI?on.ėms’ ka<l iie."e.- Į*' s?kė- k?d bi,.?eli<>

‘ Komunistai praaejo ^an tikėtis mus nuveikti, 22 d. bus invazijos diena,
aukas, pasisamdė adv. Will- ka(j vienintelė viltis bus Aišku, jie sako, jeigu ne- 
kie ir apeliavo į Vyriausi kuo iigjausia išsilaikyti, kad i vyk; tą dieną, tai alijantai 
Teismą, kuri? šią sąvaitę mr, nusilpninus. Abejotina, buvo oriversti atidėti inva- 
nusprendė, jog negalima ka(| nacjy vadai gali savo ziją. Bet tai ašies pasaka, ne 
žmogui atimti pilietybės žmonėms taip kalbėti, nes musų. Nekreipkite rimto dė- 
vien dėl to, kad jis vienu ka]bo= apįe gynimosi karą mėsi.o Į gandus; kada veiks- 
taipu buvęs komunistas. Vokieriios žmonėms nepa- mai prasidės, Amerikos 

Tai vra ta klonis, kur buvę* Dabar sneifter sakosi jau tjnka pet jįe ketina žmonės sužinos apie tai/

Atvykęs iš Rusijos žydas ir ^aug mažiau negu tu- vėliau, nei
Sneiderman išgavo Ameri- , gj0 prieš dvejus metus, o kada ir kur, negali būt skel- 
kos pilietybę, užtylėdamas jam įr tada nepasisekė/Bet biama. Eina tik gandai.

jo neis-

Kazys Karčiauskas.

Adomo ir Jievos rojus. ne>ąs komunistas.

SPROGO RUMUNIJOS 
KARALIAUS JACHTA.

MANO PASTABOS nas ant amerikoniškos pyp- 
_____  kės. Jiems pypkė branges-

Ambasadorius Stanley nė už pačią. P. Ž.

kluptas savo vakarykščiojo Kryžeiviškojo 
sėbro ir bendradarbio, na- metod 
cio-vokiečio. ši teutonu

1941 m. birželio 22 Lietu- meningai
voje pasirodė vokiečiai. Po bės centrams likviduoti. Tuo taipgi gerai žinomas 
trumpo, kruvino susirėmi- budu, kryžiuočiai, matomai. Montelloje, Mass. Jiedu 
mo, vienas okupaiftXs pakei- tikisi galėsią nuslopinti lie- pas manė išgyveno 7 metus, 
tė kitą. Tą dieną Lietuvai tuvišką atsparumą, vienkart Todėl a
prasidėjo antra Golgota, gal sunaikinti atgimusios lietu- Mr. Davis^ kaip ir kiti velio 
kiek skirtinga metodais, bet vybės kruopščiai kulias kui- nj0 pažįstami, dabar liūdim 
savo tikslais Lietuvai ne tuios vertybes: netekę gero draugo,
mažiau pavojinga. \ eltui vokiškojo okupan- Tegul nuvargęs jo kūnas

Jau praeitais metais, lap- to barbariškos pastangos! ilgisi amžinoj ramybėj sau- 
kričio 7, per savo posėdi Lietuvys stovėjo ir stovės lėtos Kalifornijos žemėj. 
New Yorke. Lietuvių Tauti- atsparus, kantrus, atkaklus, Jonas Kulešius.
nė Taiyba konstatavo, kad ten pat kur stovėjo jo pro- --------------
Lietuvoje eina vokiečių- tėviai. kur likimo jam lemta Laikraštis užsienio klau- 
okupantų negailestingas buti. Nesugebėjo jo išnai- simams aiškinti. — Prof?o- 
Lietuvos krašto ir jos žmo- kinti anų laikų kryžiuočiai, juzų organas “Trud” pa- 
nių eksploatavimas vokie- neišnaikins jo ir šių dienų skelbė steigsiąs naują laik- 
čiu karo naudai. vandalai. raštj. “Karas ir Darbininkų

Nuo to laiko dalykai pa«i- Likimo jai pastatytą už- Klasė,” kuriame busią aiški- 
keitė blogesnėn pusėn. Pa- davinį lietuviu tauta atliks, narni užsienio klausimai.
šlyjusios karo padėtie-' ver- nepaisant kiek žiauriai bus ----------- 1 .
čiami, nuo šių metu vasario naikinamos jos medžiaginės
galo vokiečiai pradėjo Lie- priemonės, 
tuvos žmones mobilizuoti. Lietuvio dvas’os jie nesu- 
Ištikimi savo senai išbandy- naikins! Jis tvirtai tiki Į At- 
tai šantažo sistemai, vokie- lanto Čarteri ir i keturias 
čiai bandė, mainai; už viso- laisves.
keriopus pažadus, gauti Lie- Didžiųjų demokratijų per- 
tuvos žmonių ju vykdomai galės valandai benokstant, 
mobilizacijai pritarimą. Ge- prie bendros talkos, su gin- 
rai suorasdami okupanto klu rankoje, prisidės ir ne
tikslus ir taktiką, Lietuvos tuviai.
žmonės pritarima duoti at- Bus tai pradžia antrai 
sisakė. Vokiečiams buvo Lietuvos Respublikai, 
pasakyta, kad Lietuva, pa»i- New Yorkas. 
ryžusi buti Laisva ir Nepri- 1943 m. birželis.

Ankaros žiniomis, Rumu-' Maskvoje apdovanojo 60/ 
b,„„,.'iusT3 kariškių Amerikos ka-i

Washingtono žiniomis, Me- 600 žmonių 
zopotamijo; žemė yra tokia kiečių ir rumunu 
derlinga, kad ji galėtų len- kų.

Jonas Kulešius, jgvai išmaitinti 50.000,00> 
gyventojų, geriau sutvarkius 
žemės ūki. Mezopotamijoj 
nepaprastai gerai auga med
vilnė, kornai. datulės- (da- 
tes), citriniai vaisiai ir kito
kio? gerybės.

PER DU MĖNESIU NU
MUŠĖ 685 AŠIES LĖK

TUVUS.
Amerikos aviacijas šta- 

^kie narsus, vokiečiai'nega- bo viršininkas gen Strate- 
aaugiauaa vo- palei Maskvą. myeer praneša, kad per du

______ - ' mėnesiu Viduržemio fronte
Profesorius Albertas Ein- aliantai numušę žemėn ir 

s šteinas, pasižymėjęs moks- sunaikino 685 priešo orlai-
REDAKCIJOS

ATSAKYMAI
pasižymėjęs

ilininkas. tapo “draftuotas,” Y11® 
i kad padėtų išrišti tūlas ma-' 
tematiška- Dėdės Šamo lai- 

Ačiu už vyno problemas.
laikraštin: ---------

BERLYNAS SUARDYTAS 
BOMBOMIS.

Žmonės, kurie atvyksta iš

laiku žemės

A. Gulbcnui. —
atsiminimus, bet
jų nedėsime, nes plačiajai! A. Bimba savo krisluose Vokietijos Į Švediją, sako, 
jai visuomenei jie neido-,“Laisvėje” -ako, kad komu- kad beveik visas Berlynas 

p.izmas “pradeda išgaruoti yra suardyta- aliantu bom- 
_  ,\čiu ® daugelio gaivu.” Komu- bomis.

už ’ ' .............

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Cia sraunama ir “KELEIVIS” 

pavieniais numeriai*.

90 MILLBURY STREET 
WORCESTER. MAM

Dabartiniu
našumas nėra pilnai įsnau- mus. 
dojamas. iš dalies dėl to, , • jr
kad labai prastas susisieki •Book nizTna*> vadinas, kaip durnai 
mas su užsieniu, mafai pro- : —čia yra. čia vėl nė: a.

ktų išvežama : kitas šalis. kiemkites į vietini ______
Mezopotamija yra pati . . „ , . ' M®51™ ny° N.ew Yo;'®°

seniaoria šalis, kur praairlė- ,Kule:h«wknn.— po karo bus tik vienos nak-
tamsta sakai tuųs armijoj tie • tolumoje. Kitaip sakant, 
sūnų. kuris tini žmoną ir užkandęs vakarienę Mas-1

kanų da iš už IJiOO metu va’k«- f. n»ri ž.ino5j’. ar Jis kv°ie- R'alėu fuebrti Londo-j VALnYBA 
Kritau- era: anie aal' -autl tevul užlaikymą, ne operoje ir pubuti lyte

jo žmonijos civilizacija. Te
nai iškabama kultūros lie-

I^isvamanyhė paliuo-’utis dūr
inu inkus nuo pragaro baimė*, 
o sacializma#* — knpitolizi

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
1943 METAMS.

. . . - . - ,........... .......Mačulis.
uzlaikyma ant pusryčių New Yorke. <*>*> Pr«,eott st. Waukesran. m.

• • - * PIRM. PAGELB.—F. Sedoraviči*,
733 Lincoln st.. Waukegan. I1L 

PROT. RAST.—Susaru, I.. Oabris, 
730 McAIister avė.. Waukejran. III. 

I2D.—Kazimieras Vaitekūnas,
726 Eijrhth st., Waukejjan, 111.

FIN. RAST.—Emilija K. Brothers, 
apie 111 McKinley avė., WaukeRan, III.

O “Laisvę” dėl to KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis, 
Paulina Vaitekūnas.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.
Susirinkimai būna paskutinį ket-

pries Kristau; erą; apie ’ri. ' •" . ' •
6,000 metų atgal tenai buvo
jau statomi pa~mklai ir ^f/^iku^ bet jeigu jis? Kaip tik “New York Ti
r S daW’vTrik”^- valdžiai Sd b mes” laikraščio leidėjas
kaa bdik/ sX 'ai£Ty£ tėvui pašalpa teipgi reika- ?“kb«’Ser .f’1*’?™ anądien1 

imnnon .A-vkn lwa, tai gaus ir tėvas. Jis Į Maskvą, jo laikraštis pra-tureję. per 1,00 ).O »ven-tur. šituo k]ausj. dėjo palankiai rašyti
moBija .... . luskius

plačiau yra aprašyta knygo- ?k / 
ie “Kokius Dievus Žmonės s,n,nKU-

kareivio žmo-

pasitarti
artimiausiu savo vir

ima didelis džiaugsmas.je "Kokius Dievu 
Garbino Senovėje,
galima gauti “Keleivio” ir laiškeli gavome. Labai dalkanalo) vietiniai gyven- ’v«rgj» kotnomėneaio. 7J30 vai. vak>- ? .& - r O . . . : . ra, Lhiosybea Svetainėje, kamp. Sthknygyne.) ------------ - — ... _ _ .

kurią J. Paikautkui. — Pinigus Ant Gudelių kalno (Gua- 
dalkanalo) vietiniai gyven-• • • • • xL»iuv3yuvs ovruuneie, kututojai noriai maino -avo zmo- Adams st-., waukeran, 111.aciu.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

jau

Per Įdrėkstą Odą Gali Užsikrė
sti Kraujas-

Kraujo užsikrėtimai yra 
jau nuo senų laikų žinomas 
kaip ai-šiausias sveikatos 
priešas. Kraujas užsikrečia 
per atviras žaizdas, per pra
drėkstą ar perplautą odą. 
Kanais iš to kila labai rimtų 
ligų. o kai kada iš mažo į- 
drėskimo buna ir mirtis. Vi
si atsimenam, pavyzdžiui, 
kaip buvusio prezidento sū
nūs, žaizdamas futbolą, pra
trynė kojos odą čeveryke, 
užsikrėtė kraują ir jaunuo
lis tuoj mirė.

Kraujas užsikrečia bak
terijomis, kurios įsigauna 
pro pradrėkstą odą. Jei tik 
aplink žaizdą oda pasidaro 
raudona, pradeda brinkti, 
tai jau pirmas ženklas, kad 
Į kraują Įsigavo bakterijos. 
Kraujas plaukia i tą vietą 
smarkiau, puola priešą, eina 
kova, todėl aplink žaizdą 
matosi raudonumas ir pati
nimas.

tė. kad teko daiyti sunkią 
operaciją ir sirgti kelias są- 
vaites.

Šiandien yra išrastas ste
bėtinas vaistas nuo kraujo 
užsikrėtimo. Tai taip vadi
namas sJfanamidas. Jis 
užmuša bakterijas žmogaus 
kraujuje ir tuo budu buvo 
jau išgelbėta neviena gyvybė. Bet reikia saugotis užsi
krėtimo. Kad to vaisto ne
reikėtų vaitoti.

Jeigu užsikrėtimas buna 
tokioj vietoj, kurią galima 
įdėti į kaistą vandenį, tai 
ną, po pusvalandį kožną sy
kį. Vanduo turi but taip 
karštas, kaip tik galima pa
kęsti. Nuo karščio užsikrėti
mas, paprastai, susisuka į 
vieną vietą ir pratrūksta. 
Šutinti reikia ir skauduliui 
pratruku-. Šutinti reikia tol. 
kol visai išnyks raudonu
mas ir patinimas.

žmogaus kūnas Republikonai Jau

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

(Tęsinys)

Nebuvo saulės—nebuvo ir garsų.
Šis pasakojimas apie kalno vaitojimus 

primena pasakojimą apie skambamąją 
Memnono statulą.

Garbingas vokiečių mokslininkas Hum
boltas, keliaudamas per Ameriką, pamatė 
ant Orinoko upės kranto granito uolas. In
dėnai jas vadina “akmenimis su muzika.” 
Saulei tekant, pridėjus prie jų ausį girdėti 
ypatingus garsus. Kodėl tos uolos skamba? 
Jas apžiūrėjęs Humboltas rado. kad jose

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 

LAISVAI VERTĖ S. B.

buklus. Tiktai senovėj buvo paprotys viso
kius gamtos reiškinius aiškinti kokių ten 
negamtinių jėgų įsikišimu.

Mumyse ir aplink mus— 
viena gamta tėra.

Gamtos nepažinimas, nesuprantama 
baimė ir kiti jausmai, prisirišimas prie sa
vo senojo tikėjimo, reikalai ir svajonės 
glaudžiai yra tarp savęs susilieję. Senovėje 
tas gimdė ir rėmė tikėjimą stebuklais. Bet 
protas pasirėmęs tikromis ir tiksliomis ži
niomis gavo viršų,—tikėjimas stebuklais

vra daug gilių plyšių. Dieną jas labai įkai- neįšvengiamai nyko. Nors ir per tukstan- 
tma >aule, net ir pei naktį jos ne visai at- čius metų. bet protas visa išaiškino, net ir
au>ta. Net rytmet} esti Šiltesnes n^kaiP slaptingiausius j stebuklingiausius reiški- 
oras aplinkui. Tatai pastebėjęs Humboltas j x. &
darni’ kad garSaS tU1'ŽjęS au° bUdU PaSi' Mum-vse ir aP‘inkui tik ga.n-
aX ' , -. - , • ta. Ir musu mintys, jausmai, svajonės, mu-

Oras_plyšiuose yra altinis nekalPaP- sų reikalai' ir musų tikėjimas, visa tėra

Jeigu
sveikas ir stipius, jeigu jis 4f» , j-j x
gerai pasilsėjęs ir pavalgęs. Renkasi Kandidatų 
tai kraujas dažnai bakteri- Wendell Willk:e neb bai 
jas nugali. Bet jei kūnas bu- populiams. Jis perdaug 

daromi na nuvargęs, nusilpęs dėl reklamuojasi.—Zdiavstvui, Maik Mai- cagoje buvo „_  _____ _ _ . _ ..
kovič! bandymai. stokos miego ir pasilsio, tai Republikonai jau pradėjo

—Labas, tėve! Kaip ei- —Orait, Maike, bet argi tada bakterijos ima viršų, kas ju geriausia
naši? Čikogoj yra tokių durnių. Pasidaro įdegimas ir krau- tiktų į kandidatus ateinan-

—Nieko sau... Dūšia link- ką duoda save taip mučyt? jo užsikrėtimas. tiems prezidento rinkimams,
s.ma, tik bėda, kad padnac- —Niekas jų tenai ir nesi- Todėl visuomet reikia kuiie pripuola 1944 metų 
kai nuplyšo. klausia, tėve. Juos paima, ir saugotis, kad į pradrėkstas rudenį. Kol kas piimoj vie-

—Juk girdėjau, kad ga- gydo. ' vietas neprisirinktų purvo, toj stovi New Yorko guber-
vai pinigų puspadžiams. _^į bečiu, kad ir Baltru- Pradrėkstą ar Įpjautą vietą natorius Dewey. Willkie pu-

—Jes, vaike, gavau biskį, vienė papuolė į tą kubilą... visuome: kuogreičiausia rei- sėtinai atsilieka užpakaly: 
ale zakrastijonas sakė, kad Maike, nusiimk kepuię nuo kia užpildyti jodu (iodine) mat, jis perdaug reklamuo 
šnapsas pabrangs, o gal ir galvos, sukalbė-im Sveika arba merkurochromu ir ap- jasi, perdaug veržiasi į prie- 
visai bus pakasavotas; taigi Mariją už jos dūšią... rišti. Jeigu sužeista vieta kį. Tokio žmogaus niekas1
pastanavijau nusipirkt kvor- —Ne, tėve, aš poterių ne- purvina, tai pirma reikia nemėgsta.

link. Tas šiltasis oras palengva eina lau- gamtos reiškiniai, tokie jau paprasti ir na- 
kan.-ji varo saitais lauko oras, kaip zie- kai jr vL kiuį £ d
mą buna atviroj pirkioj. Šito muzikah.1101 iau ilieko £ ,ink mus g „jį ; b ; 

ak[?«« y? žėručių Ją ploni la-|» Reifkin e kulis kam atrndo ste.

pehąi issikisa viršuj plyšių. Oras eidamas b„Į, jej jis „e‘ ramanyta?> žin 
>s plyšių virpina tuos lapelius, - jie >* 'ne ias luta, tiktai gamta. Stebuklingas jii

a' - ti v u , , ,atrodo todėl, kad jis žmonėms yra labaiTaipf aiškina Humboltas uolų skambeji- nepaprastas, ir žmonės juo stebisi, nesu- 

mą, nors ir teisingai bet ne visai pilnai. Cia prasdami jo nemokėdami išaiškinti, 

priežastis vra ne tik žėručiai, bet ir pivsiai. ■ • - »r - A ■

kaip ir Mamnono statuloj. h Da,r P"es bristų garsus lotynų rašytojas
ir galvočius Ciceronas rase: Nieko nėra 

Kaip po kojomis žemė vaitoja? be priežasties. Ko negali buti, to ir nėra.
Dar yra žinoma ir daugiau pasakojimu Je^u kas atsitinka, tai tas yra galima ir ja 

apie skambančius akmenis. ‘ me netenka matyti kokio ten stebuklo. Bet
Mažoje Eig saloje, netoli šotlandijos Jei£u stebuklu laikysime visa, kas reta, 

krantų, yra sluoksniai sugriuvusios klinties Jueme5 klfkvleI?^ išmintingą žmogų reikės 
—oolito. Šita rūšis susidaro iš mažų apva-i !a!k*11 dĮdziausiu stebuklu. As tikras esu, 
lių rutuliukų. Kiekviename žirnelyje via , . mu^e dažniau pagimdė kumeliuką, ne- 
putnago branduolėhų. aplink kuri klinties 'kaĮP gamta, išmintingą žmogų. Galima iš 
nuosėdos guli sluoksniais aplink vienas ki- anksto griežtai pasakyti: kas negalima, tas 
to. Oolite visi žirneliai yra glaudžiai sulipę P neįvyksta, o kas vra galima (ir kas įvy- 
su viena? kitu, bet kai jis gura, jį krutinant , nėra stebuklas. Negalima lai-
arha maifrnnt crirdėti tam rik-rac ti stebuklu to, kas galėjo įvykti.arba maigant, girdėti tam tikras garsas. 

Kaip tik koja įžengia i krantą, tuoj ji 
įbė ’ “

tą ant trajankos užpilti, ba kalbu, ir ar ta Marija sveika, gerai su muilu numazgoti ir
mano džiogas buvo jau sau- ar nesveika, man nerupi. tada aprišti.
sas. Tai vot, padnackų ir vėl —Maike, aš protestuoju! Bet bakterijos gali įsigau-

Illinojaus kongresmanas 
Low E. Allen pravedė 

Šiaudinf’' balsavimą tarp 
knnpresrr.anu.Daktarai negali taip žmoniųi musų kraują ir kiUis ke- republikonų 

katavoti. kais — per bumą ir per nb- ir štai kiek kuris “kandida-
girtuoklius reikia Kai kurie iš mųs mėgsta tas” gavo balsu:

Dewey ------ j.............. 51
MacArthur ................ 33
Bricker ........................ 32
Willkie ........................ 13
Taft .............   11
Martin ........................ 9
Stas-en ........................ 6
Hoover ........................ 5
Vandenberg ............... 4
Žinoma, šitie balsavimai

neous.
—Prasta padėtis.
—Ir gali but da siekčiau, —Bet

Maike. Jeigu šnapsas bus gydyt, tėve. spausti spuogus. Pirštai gali
pakasavotas. Ui ir vėl rei- —Tai kaip tu rokuo j i, išrodyt švarus, bet tuo pačiu 
kės munšainą per paipą va- Maike, ar girtuoklis ne žmo- laiku ant jų gali but šimtai 
ryti. Sei, ar tu nežinai, kui’ gus? Juk kai gumbai prade- pavojingų mikrobų. Spau- 
dabar Baltruvienė gyvena? da sukti, tai ir nenorint rei- džiant spuogą, oda dažnai 
Girdėjau, kad išsimufino kia išsigerti. Ar tai aš pijo-. pratrūksta ir mikrobai įsi- į 
Čikagon, ale neturiu adreso, kas. jeigu liekarstvų išge- trina į vidų.

—Ar tėvas kambario jieš- riu? .Šio skyriaus vedėja sykį
kai. ar pačiuotis užsimanei? —Bet kodėl tų “liekarst- išdūrė pirštą rožės spygliu

—Ne, Maike. kambario vų” išgėręs tėvas pradedi sode. Ant spyglio buU mik- 
man dabar nereikia, ba va- rusiškai kalbėti? Kodėl ne- r°bo. Kraujas taip užsikrė- kandidato neišrinks. Kandi 
saros laiku aš galiu gyventi susitaisai kiaurų batų, bet įeikia ją pamirkyti karštam datą išrenka partijos kon- 
ant Dievo burdo, taip kaip kvortą nusiperki? Ar šitokį vandeny kelis kartus į die- veneija arba suvažiavimas.
daktaras Graičiunas. Ženy- paprotį nereikia gydyt? -----  = Yra spėjama, kad jeigu
tis irgi nemislinu, ba aš no- —O kas mane privers g}'- Kanada T uri Per- Willkie republikonų kon- 
riu but fry, o su boba lais- dytis, jeigu aš nenoriu? j fhmnne vencijoj pralaimės, tai jis
vės nėra. Aš užklausiau ta- —Tėve, jau yra tokia or- UUUy LfUOnoS. organizuo- naują partiją iš
ve apie tą Baltruvienę va- ganizacija, kuri organizuo- Pereitą sąvaitę Chicago- savo salininkų ir “runys” 
luk to. kad ji gero štofo tu- ja “A. A.” kliubus po visą je buvo Vidurinių Vakarų jos vardu.
rėdavo. Aną sykį ji man vi- šalį. Tų kliubų nariai gaudo Farmerių Biuro sušaukta 

girtuoklius ir veža gydyt. konferencija, kurioje daly- 
—Tai ir aš. Maike, prisi- j vavo ir Kanados žemės ūkio 

rašy-iu prie tokio kliubo. ministeris, James G. Gardi- 
Tada manės niekas nesu- nėr. Jisai pranešė, jog Ka

są džiogą privarė.
—Oi. tėve, pateksi į hid-

įoterapiją...
—O kas tai do pleisas, 

Maike?
—Tai yra tokia ligoninė,

nadoj maisto visai nestinga. 
Duonos Kanada turi net

gaus.
—Gale i prisirašyti, tėve 

tėve, kur girtuokliu-- gydo. bet piima turėsi įlisti į tą ku- perdaug; todėl šįmet buvęs 
—Juk aš ne pijokas, vai- bilą. sumažintas kviečiais sėja-

ke. Ale vistiek pasakyk, 
kaip jie gydo? Ar duoda at
sigert kiek tik žmogus nori?

—Ne, tėve. Nutveria gir
tuoklį už sprando, nurengia 
nuogai, įmurdo į tam tikrą 
kubilą, uždaro aklinai, pri-

Jeigu taip, 
Maik!

tai gudbai, mas plotas, nes kviečių Ka
nada neturinti kur dėti. Mė- 

— 'sos gamybą Kanados val
džia paėmusi visiškon savo 
kontrolėn. Pieniškus daikSkalbimo Pramo

nes Bėdos.
- - . Amerikoje buvo labai iš- valdžia gaminanti pati. Nors

pila tam tikrų druskų, ir bu;ojusį skalbimo pramonė. F™**0 korteles tun jsivedus 
pradeda garais kaitinti. Pa- Retai kuri moteris skalbda- ir Kanada, bet kas kortelėse 
skui kai ištraukia jį iš kubi- v0 ?av0 skalbėjai pažymėta, viskas ir gau-
lo. tai jie įsrodo.kaip bolse- atvažiuodavo, paimdavo nama> tuo tarpu kai pas 
vikas įs “surpaipės įslin- purvinus baltinius, ir atvež- mus’ Jungtinėse Valstijose, 
dęs. Tada paguldo jį ant sta- davo išskalbtu' Buvo išsta- nevisuomet krautuvėse gail
io, pririša prie šonų rankas. tvto, didelės skalbyklos, su- ma ^uti’ kas kortelėse pa- j 
ant kojų uždeda maišą su pirktos tam tikros mašinos. žymėto. _ |
karstu vandeniu, galvą ap- D?bar jitas biznis susmuka I Matyt Kanada neissiun-
deda ledais, o kūną apden- ncc ska.byklos neturi darbi- Sia tiek dau? maisto kitoms 
gia gumom, kūnas pirma njnku ir neturi gazolino au- _ kJ?k, ,P.° lssluncla
sumirko saitu vandeniu. Pa- tomobiliams. Jeigu valdžia Jungtines Valstijos, 
volioja kaip šiaudų kulį ir jokjų palengvinimų neduos, “ 7. ..
taip suristą palieka ant ko- tai per g mėnesius žlugsianti Pereit4 sąvaitę alian-
kių sesių valandų. visa skalbimo pramonė, ku- Kovose prarado

—Ar tas pamacija. Mai- rion buv0 £udėti miiionai 238 orlaivius, gi azis neteko 
ke? doleriu. 200 lekt.uvų. Aliantų nuo-

—Ne visiems, tėve. liet _____ —--------------------------- stoliai didesni, nes jie ata
ra koma, kad apie 65 pro- Pirkit Karo Bondsas ir Stam- kavo.
centai alkoholikų pasveiks- pas. Kas savaitę įdėkit į juos 
ta ir daugiau negeria. Kiti nemažiau kaip drib’mtą savo šįmet 
pasveiksta tik dalinai. Chi- uždarbio dali

tus sau ir Anglijai Kanados

IRGI PATRIOTIZMAS

Dėl to, kad ji turi aviacijoj 

mylimą vaikiną, šita chicagietė 

davė tam artistui nupiešti ant 

savo kiškų aviacijos korpuso 

pirmusyk ženklus. Jie dabar pasilik* iai.naciai
nlvs javu laukus Ukrainoj, pervirę jos nm žiu

galėjo įvykti
Net ir paslaptyse nieko nėra stebuklinga.

Kodėl gi senovėj tikėjimas stebuklais 
tvirtai laikėsi, o šiandien jis nyksta?

Todėl kad tas, kas buvo nesuprantama, 
šiandien darosi suprantama — sužinome 
tikrai, prie kurių aplinkybių įvyksta tam

pradeda skambėti. Garsai yra labai keisti.
Jie panašus į įtempto siūlo garsus, kai jį 
užgauni pirštu. Kiekviename žingsnyje šis 
garsas atsikartoja.

“Aš ir mano palydovai,—sako keliau
ninkas vokietis Mileris,—ilgai vaikščiojo
me po tą Smėlį, ir jis skambėjo po visų mu- ,
sų kojomis. Čia buvo tam tikra muzika, įvyksta mumyse ir aplink mus, reikalingos 
nors ir nelabai įvairi. Bet užtat tokių ypa- ^?klPs aplinkybės;,vienos aplinkybės 
tingų garsų neišgausi iš jokio muzikos in- yya aiškinamos antromis, antrosios—trė
sti umento. Vietomis po tuo smėliu buvo ir čiomis, ir tt. ligi begalybės. Jeigu nebūtų

I VEMMIIIČU. KT i AL’tnnn « 5 atmainai 
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tvirta oolito uola. Tenai tie garsai buvo aplinkybių, tai ir reiškinys neįvyktų 
' ‘ Jeigu tik vienos aplinkybės truks, tai reiš

kinys bus nebe toks kaip pirma. Vadinasi, 
kiekvienas reiškinys ankščiausiai susirišęs, 
su aplinkybėmis, kurios Į jį veikia.

Bet kas gi tos aplinkybės? Jos taip pat

smarkesni ir lengviau padaromi koja.

Kartais vienodi stebuklai pareina nuo
įvairių priežasčių.

Labai panašiai girgžda skarbylas. jeigu
ji tarp pirštų trinsi; sausas sniegas girgžda y,a reiškiniai. "Vadinasi, reiškiniai pareina 
po ratais. nuo reiškinių, — vieni nuo kitų. Tat reikia

iŠ šalies rodosi, kad ne vėjas staugia, bet pnezascių ir padarinių grandinės. Kur jos 
kad kalnai dejuoja. galas? To mes nežinome. Ar prieisime jos

Štai ką sugalvojo vienas sumanus fran- Tur but nekuomet neprieisime. Bet
euzas, Emil Sord, norėdamas išaiškinti tai mums ir nesvarbu: juk visuomet prie 
kalnu skambėjimą. J° ei>.me ir eisime, vis toliau ir toliau.

“Aš imu savo šautuvą—pasakoja jisai Neaiškus ir neaiškinti mums stovės prie 
—ir einu Į plyną vietą, pavyzdžiui, į lauką, šakyje, bet tai. kas jau praeita bus aišku ir 
Bet aš pasirenku tokį metą, kuomet pučia išaiškinama. Ir tai jau bus musų rankose, 
a py grasis vėjelis. Lauke aš atkreipiu šau- 0 kas jau yra rankose, to turime tvirtu 
tuvo vamzdį prieš vėją ir jį pasuku maž-' tvitčiausiai laikytis, nes tai yra tikras ii 
daug 45 laipsnius. Tuomet mano šautuvas tikslus žinojimas. Tai yra nelyginant siūlo 
piadeda -kambet. Aš tą reiškinį noriu at- galelis, kurį turėdami, išvyniojam paslap- 
kartoti. ir vėl taip pat nustatau šautuvą,— čių kamuolėlį. Tikslus ir tikras žinojimas 
ir jis lygiai taip pradeda skambėti.” todėl taip ir vadinasi, kad jis neapgaudi-

“Bet štai kas labai įdomu šiame bandy- nė.ia. ir juo galima tikrai pasitikėti. Mums 
me: kai šautuvas skamba, sunku suprasti, tat ir yra ypatingai svarbu: ar maža kas 
iš kur tas garsas eina.” dar neišaiškinta. Kada nors ir tatai bus

“Aš tariau greta manęs stovėjusiam pie- musų rankose.
meniui: 1 Svarbiausia—mokėti skirti melą nuo tie-

—Ar girdi, juk mano šautuvas skamba! ?os, mokėti ji skirti visur ir visuomet tiks-
—Kaip gi šautuvas? Juk tai varpai anoj liai ir tikiai. Tuomet bu? aišku, kad tame, 

varpinėj.—atsakė piemuo. kas nežinoma ir neištirta, negali buti nieko
“Ką tiktai aš neklausiau apie garso prie- stebuklinga, 

žastį, visi panašiai atsakė, jei tik klausia- j,- tikrai,—kas yra paslaptis? Paslaptis 
maris nebuvo mano įspėtas. Paprastai ma- yra ta pati gamta, tik dar nežinoma.
nvdavo, kad garsai ateina is tolo. kan ka garsu?js Kepreli? pasakė: “Prieš
skamba bent uz tipų kilometrų. Bet buvoįtikint ft’b°kiais, reilda išbandyti visi bu- 
įr tokių, kurie sake. kad ne šautuvas, bet , ; :sai5k;nt; ”
numirėliai zemej dejuoja. , dar gjjądmą. Ui

Remdamas šiuo bandymu Sorel norėjo 
išaiškinti akmenų ir kalnų skambėjimą. Jo 
nuomone, vėjas juos skambinąs. Skam
bėti pradedą nuo vėjo srovės, kai ji trina 
aštrų uolos kraštą, už kurio yra įdubimas, 
sustiprinąs garsą. “Kas galima su šautuvu 
mažame maštabe pastebėti, tas yra gamtoj 
didesniame — sako Sūrelis. — Aštrus kra 
šta-'1. tai uolos ar kalno kraštas, įdubimas- 
slėnys.”

nereiškia, kad to negalima išaiškinti.

III.
PASAULINIS TVANAS.

Ką apie jį kalba įvairios tautos?
Labai daugelis tautų turi padavimų ku

rie kalba, jog kadaise žemėje buvęs tva
nas.

Pasakoja, kad visa žeme buvusi patvi-
Bandymas su šautuvu gražiausiai išaiš- nusi vandeniu, net patys aukštieji kalnai 

kiną veju švilpimą kalnuose, senuole griu- buvę bangų apsemti; visi augalai, \ isi gy
vėsiuose, kaminuose. Taip aiškinant čia 
nebegali but nei kalbos apie. kokius ten ste

vuliai ir visi žmones jose žuvę.
tBuf (raugiau)

i
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Žinios iš Okupuotos Lietuvos
GRĄŽINSIĄ ŽMONĖMS Įjantams, bus išleisti atskiri 
NUOSAVYBĘ, KURIĄ ' n i mcfo t •> i
BOLŠEVIKAI BUVO 

ATĖMĘ.
Vokiečių propagandos į- 

staigos pasiskubino pasau
liui paskelbti, kad “Pabalti
jo valstybėse atstatoma pri
vatinė nuosavybė.”

Tačiau kaip matyti iš čia 
persispausdinamo Rosen- 
bergo Įsakymo turinio, jo 
nuostatai lieka, betariant, 
gana “guminiai.” Todėl teks 
palaukti, kol ateis žinios, 
kaip šis nuosavybių “grąži
nimas” vykdomas praktiko
je.

Vienas lietuvių laikraštis 
yra atspausdinęs Rosenber- 
go Įsakymo vertimą, kurj čia 
patiekiame:

“Generalinėse Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos srityse 
šiuo sudaromos sąlygos So
vietų Sąjungos pavarto
toms ūkiškom; smurto prie
monėms pašalinti.

“Privatinės nuosavybės 
giąžinimas Įvyksta laukiant, 
kad saviškiai atliks iš nuo
savybės kilančias pareigas,

kami gabiausi mokiniai iš 
pradžios mokyklų, o Į gim
naziją pateksianti atranka 
iš vidurinių mokyklų. Kokiu 
budu šią dvigubą atranką 
norima Įvykdyti, autorius 
pats pasisako. Būtent, ga
biausi mokiniai busią atren
kami, vadovaujanti1?—rasi
niai. budo ir mokslo pažan
gumo požymiais. Tiktai tok? 
jaunimas galėsiąs pakilti Į 

paskelbimo die- (aukštesnes vadovaudamas 
vietas.

nuostatai.
‘ “8. Reicho komisaras Ry
tų kraštui išleis reikalingas 
teisines ir administracines 
taisykles šiam potvarkiui 
vykdyti.

“9. Šis potvarkis Įsigalio
ja nuo jo 
nos.

“Berlynas, 1943 m. vasa
rio 18 d.

“Reicho ministeris užim
toms Rytų sritims, A. Ro- 
senberg.”

HITLERIS PRIKELSIĄS 
VIDURAMŽIUS.

Į Kauną nesenai buvo at-
, 'vykęs vokiečių “užsienio1 Kovo 1 d vokiečių reicho rfjj in t tut0 f ;

komisaras Ostlandui lei- Flaugdienst> kuris 
do vykdomąsias taisykles R k ; ie nacio.
dėl namų nuosavybes grązi- Vokietijos;
nimo. Pagal taisykles, pra- ,anu; p prei€gent0> 
symą gali įteikti savininkai, į. , nelaimė; piasidė- 
kune įtraukti^ j hipotekos.k,- žlugusi viduiam- 
knygas. Uz išvežtuosius ar -žiu vokiečių imperija. Tuo-:
dingusius sav-mmkte prasy; atriradra6s Europoje I 
mus gali įteikti jų įpėdiniai 'suveįninfa va;5tvbės. Jau 
bei turto globėjai. Prašymai Bfemarkas bandęį “sujung.l
Įteikiami tam vokiečių apy
gardos komisarui, kurio ri
bose yia namas ar žemės ,-jduramžiu Europos erd- 
sklypas. Prašymo nereikia „ ,.p(, Vokietijos la mėji- 
paduoti tiems namų savinin ligžiolinž vai=tybių sis- 
kams. kurie jau anksčiau fulopoie ja» netepri-

,. -• v. v; buto paskirti - saro .nanil3 £įkeigiantį. Pasiliksią tiktai 
ypač vokiečių karo ūkio at-, valdytojais Jeigu kuns na- <.,.lilSniuoti gerai apgalvo- 
ZV! |1U-. - « = ■ mų savininkas prasėsi but, . gacionali;iai vietai,”

Pasirėmęs fiurerio jsa- paskirtas valdytoju, bet jo k iė Vokietija, kaipo 
kymu apie administraciją prašymas buvo atmestas, .<tuį šir(iis- 7adovau-
nauja. užimtose Rytų srity- tai dabar jam suteikiama^ j; ; prižiurę- 
?e is 1941 m. ir susitaręs su -teise atnaujinti prašymą na- ąj. n(j tvarka
keturių metų plano Įgalioti mui atgauti. Į - _ _______
niu, Įsakau: Kaip jau sakėme, tiktai 4 * </• j

“1. Generalinėse Estijos, praktika parodys, kaip visi r ISKtį irumpai
Latvijos ir Lietuvos srityse jšie nuostatai bus vokiečių Cw) g— 
privatinę nuosavybe bend- komisarų vykdomi. įkad įdabatiniu laiku Jungti-

STENGIASI SUNACINTI nėseį Valstijose yra 4,000

Europą. Tačiau tiktai 
Hitleris “paveldėjo jungid-

iai vėl leidžiama.
“Atidaiydamos žemės ir

hipotekos knygas, žemės 
sklypų tvarkymo Įstaigos 
vėl pradeda savo veikimą.

LIETUVOS JAUNIMO 
ŠVIETIMĄ.

riiitimečių žmonių. Tūli jų 
turi įau daugiau kaip 100

Kaip bolševikai stengėsi! Imtu.

— « a A » • •

Ši nuotrauka parodo Italijos miestą Leghorną, kurį aną

dien bombardavo Amerikos skraidomieji fortai. \ irsuje, 

baltu lanku apvestas yra gazolino gamybos centras. Viena 

500 svarų bomba krinta tiesiai į jo vidurį. Apačioje paro

dytas gazolino sandėliu sprogimas. Tai yra oficiali 

rikos .aviaeiio.' nuotrauka.

SMIGLY-RYDZ ESĄS 
LENKIJOJ.

Londono žiniomis, mar
šalas Smigly-Rydz, buvęs 
lenkų armijo? vadas karo 
pradžioje ir paskui pabėgęs 
užsienin, dabar vėl esąs i 
Lenkijoj ir slapta vadovau I 
jąs lenkų “požemio karą” 
prieš vokiečius. Šitokį pra
nešimą išspausdino Londo
no “Daily Herald” ir “Tele- 
graph.” "

Pulk. Bėk. buvęs Lenki 
jos užsienio ministeris. da
bar esąs Rumunijoj kaip ka
ro belaisvi-'. Gi buvęs Len
kijos prezidentas Moscickis 
dabar esąs jau Šveicarijos 
pilietis ir gyvenąs Berne.

VISAS NEAPOLIS LIEP
SNOSE.

Iš aliantų fcuveieės Šiau- 
įės Afrikoj pranešama, kad 
ši utarninką visas Neapolis 
miestas buvęs paskendęs 
liepsnose nuo aliantų oro 
bombų. Neapolis yra svar
bus Italijos uostas ir karo 
pramonės centras.

TURKIJOJ ŽUVO 15,00C 
ŽMONIŲ.

Šiomis dienomis Turkijos 
Anatolijoj buvo toks smar
kus žemės drebėjimas, kad 
žuvo 15,000 žmonių.

Pajieškau draugų Juozo ir Antano į 
Kamandulių, Bukaučiškių kaimo, ; 
Daugų parapijos. Jie patys arba kas 
nors apie juos žino, malonės praneš
ti Marijonai Dusevičiutei iš Vaikan- : 
tonių, arba Mrs. M. Pocus (27) !

95 Beech st., Belmont, Mass. j

Pajieškau Lukošiaus Kaziuno, ki
lusio iš Kauno gubernijos. Gyveno 
Hartforde, Conn., bet girdėjau kad 
išvažiavo kitur. Jis yra siuvėjas ir 
yra vedęs suvalkietę moterį. Busiu 
labai dėkinga, iei jis pats ar kas ki- . 
tas praneš man jo adresą. (28)

Stella Drangenis, '
Warehouse Point, Conn.

Aš, Juozas Vansevičius, Marinkos 
sunus (jūsų sesers) pajieškau dėdės 
Mikolo Zablacko, Grikapėdžio kaimo, 
Jėžno valsčiaus, Trakų pavieto, Vil
niaus krašto. Pirmiau gyveno Cam
bridge, Mass. Jis pats ar kas jį žino- • 
te, meldžiu pranešti šiuo adresu;

Juozas Vansevičius, (27)
R. D. 4, Tunkhannock, Pa. ?

Aš Juozas Grabliunas iš Serijų pa- ‘ 
rapijos, pajieškau Uršulės Grebliu- ■ 
niutės iš Žagarų kaimo, Serijų para- . 
pijos. Jos brolis Ignas Grebliunas 
yra miręs. Prašau atsišaukti šiuo • 
adresu;
J. Grabliunas, % Mr. VV.Kabalinski, • 

l’/š Endicott st., Boston, Mass. '

KAMBARIAI DEARBORYL.
Vaikinai ir merginos, kurie dirbat 

prie Ford Motor Co. Rouge Plant : 
arba arti Dearborno, malonėkit pa
gelbėt našlei užlaikyt stubą. Turiu 
gražius kambarius ant rendos, ant . 
antro aukšto, matyt galima nedėldie- 
niais visų dienų, o šiokiom dienom 
nuo .9 ryto iki 2 popiet. (28)

į 5492 Middelsex. E. Dearbom, Mich.

RUSAI NUMATO GREI
TĄ VOKIEČIŲ PASI

DAVIMĄ.
“Pravda” šią sąMaskvos 

vaitę pranašauja, kad besą 
lyginis vokiečių pa?idavi 
mas esąs jau nebetoli.

“2. Vietiniams gyvento- Lietuvos žmonių švietimą 
jams, kurie Sovietų vyriau- subolševikinti, taip dabar Anaconda Wire Co. nu-

. - - . i,. - - , ; - t - batika §10,000,000 pabau-
sybės smurto priemonėmis Baciai stengiasi jį sunacinti. da už tai kad gaminoHkanlj 
buvo palikti be nuosavybė;, į\°kiecmį komisariate deda netfkusia mcd«aga.
pagal prašymą grąžinamą įvisas~pastangas paimti savo .- _____ "
dii barnų ir nedirbamų že-' pnežiuron visą Lietuvos j’do Mor--
mės sklypų ir Įmonių nuosa- Jaunimo, švietimo darbą. genthau pasakė kad jei 
vybę. . iLaikrasciai išveda kad pir-i^ldžia nPe£,aUs ’pakanlįm*ai

“Nuosavybės perdavimas moję eileje mokytojai tup įpinig^ j. taksų mde_
vyksta administraciniu ke- įmesti balastą, kun jie-įj b; J keliarr,a trečia karo 
liu. Jis isigalioja su savinin- i pereme įs ankstybesmo
ko dokumentų Įteikimu. “trumparegio” politinio nu- 

“3. Prašvtojams. kurie sistatymo. Mokytojai turi 
politiškai ir ’ ekonomiškai “persiorientuoti.” o tam tu- 
vra iiodę savo tinkamumą. 1 j patarnauti “pasaulėžiu- 
proceduroje duodama pir- ros” kursai. Ypač turi? buti 
menybė. atmestas “liberalinis galvo-

“4. Nuosavybė negrąžina- jimas. ’
ma, jei ir kol tam priešta- Jau pereitą vasarą šimtai orlaivius, kurie galės nešti 
rauja viešieji interesai, ypač Lietuvos mokvtojų turėjo į po 200 kareivių 
karo ūkio interesai. Dėl tų dalyvauti specialiuose kur-Į ——— . ,
račių priežasčių nuosavy- suose. kuriems vadodavo Australijos mimstens 
bės perkėlimas gali buti su- vokiečiai. Tuose kursuose;
jungtas su leidimu. ypač buvo kreipiama dėmė-

“5. Jei ankstyvesnysis sa- sio i “vokiečių kalbos dės- 
vininka? miręs, tai nuosavy- tymo metodiką,” Šią vasarą 
bė perkeliama Įpėdiniams. kursai busią dar labiau iš-

“6. Daiktinės teisės Į skly- plėsti, 
pus atgyja su nuosavybės Pačios Lietuvos mokyk- 
grąžinimu turinčiaiam tei- los. kaip lašo vokiška? mo- 
sę (teisėtajam) ar jo Įpėdi- kyklų patarėjas Kolter- 
niui. mann, pradedama reorgani-

“7. Dėl nacionalizuotų zuoti, “atsižvelgiant i atei
nu to vertybių, kurios pri- ties uždavinius.” Šalia pva- 
klausė privačiosios ar viešo- džio? mokyklų ir gimnazijų 
sio? teisės juridiniams a?- esanti steigiama “vidurinė 
menims, vokiečių repatri- mokykla.

paskola.

Ar įerikos valdžia jau da
lo pianus Italijos žmonėms 
maitinti, kai Mussolinio vai 
džia bus nušluota.

Anglija stato milžinišku7. i

II TIKRAI GERI 
PREPARATAI

, ALEXANDER’S
Į Į CASTILE OLIVE OIL
ISHAMPOO
S padarytas iš tikro-
♦ jo Castile muilo.
I U. S. P. Išplauna 
t pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvaru-
J mus ir sustiprina
» odų. 59c. už bonkų.

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mosti 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų 

1 patarima ir busit patenkinti. (-) 
PET. LAMSARGIENC 

1814 S.

Aliejų ir Odų Gydančių Vaisto
Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
50 centų už bonkų.

Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
čiam per Paštą į visas dalis Su
vienytų Valstijų.

STATYS NAMUS “AR
MONIKOS” PAVYZDŽIU.

Mes skundžiamės, kad Juos galima busią suglaustti 
maistas pabrango. Ir tai yra ir paėmus po pažasčiai

MAISTO KAINOS PER- 
PEREITAJĮ KARĄ.

tiesa. Kai kurie daiktai pa
brango 300 ir 400 nuošim
čių. Bet per pereitąjį karą 
kainos buvo dar aukštesnės. 
Vienas skaitytojas rašo: 
“Aš atsimenu, kad už tuzi-

Evalt sako. kad kai tik Vo
kietija suklupo tai su Japo
nija bus apsidirbta labai 
grei ai.

R >mos radijas skelbia, 
kad Šiaurės Afrikoj aliantai 
turį sukoncentravę 5,000 or
laivių Europai bombarduo
ti. '

Japonai giriasi, kad nuo 
karo pradžios iki šiol jie su
naikinę 5,214 aliantų orlai
viu ir nuskandinę 13 di- 

Į tą buria atren-’džiu. ų šarvuotlaivių.

Karo Laivas Michigano Ežere

Vaizdeli, gilu m. j e nu- mei ik.» lėktuvų lan. s “Wolverin.:’ pa traliuojant Michiga- 

nc ežerą. Kaip u at I ji . i'ui ne < mnet biro aUnnx vandenynuos “Wol-

' erine” vra buvęs ir iuriu mūšiuos.

ĮVAIRIOS žinios.

nešti kitur.
Flinto mieste, Michigano 

valstijoj, yra Įsikurusi ben
drovė, žinoma kaip “Palace 
Travel Coach Corporaiion,”

ną kiaušinių užmokėjau kuJj gamina kilnojamus na- 
$1.20. Kavos svaias kaina\o meĮjus karo pramonės dar-
su malX maišytas buvo 24 bminkams.. Po karo j. Ino
centai svarui, ir da sunku flas> f kilnojamus nu
buvo gauti. Duona buvo ke mus Amenkos publikai. Tre 
narna iš peių ir selenu-jo? n?ma. busią statom, armo- 

: negalima buvo valgyt, ne; nllfos. Pavyzdz.u. Žmogus 
geri kvietiniai miltai buvo ?•' <okĮ namą suglaus-
isiunaami kažin kur užju- ^.n muzikantas armom-
r-n r, ką. ir nusmesti kitur.

Tai buvo nepažabota in- žinoma, tas yra perdėta, j 
fliacija. Tas pats butų ir da- I ats kompanijos pirminin-Į 
bar. jeigu valdžia nekontro- kas, Mr. Arebart. sako, kad' 
liuotų kainų. Nors jos kila ir jo planuojami namai mažai i 
kontroliuojamos, bet vis ne kuo skir-Is nuo “bungalow”

Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas*.
“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”
4 1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Suilpaiinimul kopiją patiątimo

taip smarkiai. namų tipo. Kilnojami jie 
busią tik ta prasme, kad juos 
busią galima pastatyti ant 
didelio troko ir nuvežti kur 
įeikia.

Budą tai 5 kambarių na
meliai, užbaigti ir Įrengti 
ruo A iki Z. Sienos bu- iš
tinkuotos. elektros laidai su-

ITALIJON PRIBUVO 
100,000 VOKIECIŲ.

.Iš Šveicarijos ateina ži- 
’nių. kad paskutinėmis die 
;nomi? Italijon pribuvo 100. 
i 000 vokiečių kareivių. Jie 
j esą sustatyti pietiniame I a
i lijos gale.'Sicilijoj ir Sardi- ve?ti, virtuvėj bu? Įtaikyta 

ir pečius.Inijoj, kur tikimasi 
j Įsiveržimo. Mat. italai? vo 
! kiečiu .serai alinis štabas ne 
pasitiki. Jie gieitai pasiduo
da aliantams, kurie turi pa
kankamai duonos.

SULZBERGERIS MAS
KVOJE.

Iš Ma-kvos pranešama, 
kad penitą savaitę tenai at
vykę? \. H. Sulzberger. 
“Ne\v Yoik Times’o” leidė 
jas ir Amerikos Raudonoji. 
Kryžiau limktnrius

aliantu rinka, šaldytuva-
bus net kamaraitė su lenty 
i ai? indams susidėti

Visl a-, ko prie tokio na
mo reikės, tai tik sklypo že
mės. Ka? turė? lotą. kompa
nija galėsianti namą jam 
nuvežti ir i valanda laiko 
pastatyti. Su narnai ei- kartu 
ir pamatai.

ši kompanija ketina jau 
daba’ viena tokį narną pa
matyti ii vežioti po didmies
čius. kad patyrus, kaip ji? 

publikai patik.-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje aprašom? Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

Senovės Lietuvių Žinyčia

V pating»i dshsrimės kr>kAė»< nybėa gadynėje kiekvienas turėtų 
pemkaityt. nea tik tada galės aiškiai suprasti Dievo kovinių

Knyga diJelio formato, tori J71 poslapį. Kaina popieros cprfar-ia

arba
1 OO™; audimo and —81 25. P męua galima siųsti popieriuj dolerį ba “Mnnev Orderi”. Adrosookit sekančiai:
KELEIVIS, 636 Kr ad va* So b n Mu
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Moterims Pasiskaityt
X ¥ * SI SKYRIŲ TVARKO
i____== M. MICHELSONIENĖ. _

MENO KŪRINYS.

Vėsios Suknelės Vasaros Karščiams

A. Čechovas. Yra tai labai geras daiktas... J
., , o • iš senobinės bronzos... TekoAleksas Ramoni?, vienui- t: .. .. .. . _telis motinos sum«, laikyda- J®,ls a,.nz na anL<į ?’ 

mas pažastyje kaž ką jnv- ‘eho *.* . laikėm j., kaip
r,lojęs “Bkžos Žinig’ 223 braPglą a™lnVi- Mano te- 

- • j . ¥ • j • vehs supiiKinejo senobine
rukščio?* išraiko? ^inėjo i blonz« *■' pardavinėdavo ją

netą.
—A, mielas jaunuoli.— 

prabilo daktarai pasitikda
mas. — Na. kaip gerai tam
sta save jauti? Ką gera pa
sakysi?

Aleksas pradėjo akimis 
mirkčioti ir, pridėjęs ranką 
prie širdies, sujaudintu bal
su prabilo:

—Siunčia tamstai motut 
labų dienų ir prašė padėko
ti tamstai... Aš vieninteli

ir as tuo verčiame?...
Aleksas išvyniojo daiktą

r iškilmingai pastatė ji ant 
talo. Buvo tai neaukšta se 
iobinės bronzos. dailaus 
arbo -gabi ja (kandeliab- 
a*?). Vaizdavo ji giupę: ant 
>apėdės stovėjo dvi mote- 
iškos figūros Jievos rubuo- 
e ir tokiose pozose, kuria?- 
prasyti neturiu nei drą, js. 
ei atatinkamo tempera 
?.ento. Figūros koketiškai

. . . vpsosi ir bendrai tokios iš-pas motiną sunus, ir tamsą , aizdo5 kad rodfe! jei ne 
išgelbėjai mano gvvybę is-j ,,įevolt palaikyti žvakvde, 
gydei nuo pavojingos ligos, ai ,os nuSoktų‘„uo papėdė;
ir... mes abu nežinom, kaip. r kambaiy.ie sukeltų tokias ------------------------------------
atsidėkoti tamstai. j apie kurias, skaity- mišką... Tamsta pažiūrėk.

—-Gana, jaunuoli. — per- į ojau. net ir pamanyti bau- kiek gyvumo, kokia daugy-
tu. bė oro, ekspresijos!

Daktaras, pažiūrėjęs i do
vaną, sukurkė ir nedrąsiai
įusivalė nosi. T _ , - „ , „ . -

—Taip, iš tikrųjų gražus 9auke ^aktar^'» netgi as 
—Aš vieninteli? pas savo lalvka?.’— sumurmėjo jis zmo-?us tuns seimą: da pas 

motutę sunus... Mes netur- _ bet... kaip čia išsireiškus. mane vaikučiai bėgioja, pe
tingi žmonės ir, žinoma, ne- Vg iau... per daug: nelitera-
išsigalim užmokėti tamstai oriškas... Tai jau ne dekol- 
už tamstos darbą. ir... mums. bet velniai žino kas... 
daktare, labai nesmagu, —Kodėl gi. būtent? 
nors tarp kita ko motutė ir —parv žaltys gundytoja

traukė daktaras, iš pasiten
kinimo tirpdamas. — Aš pa
dariau tiek, kiek ir kiekvie
nas mano vietoje butų pada
ręs.

KELEIVIS.. SO. SOgTOM.

Iš kairės yra parodyta patogi suknelė ofisui ir gatvei; iš dešinės—namų darbui; vidury —bet kokiai progai.

—Visa tai aš. mano mie
las, puikiai suprantu. — per-

nios buna.
—Žinoma, jei žiūrėti mi

nios atžvilgiu, — tarė Alek
sas,—tai žinoma, kad šis 
aukštas meniška^ dalykas

as... vienintelis pas motutę; nebūtų sugalvojęs 'nieko pasirodys kitokioj šviesoj... 
sunus, nuolankiai prašome į kitokesnio... Pastatyti ant Bet, daktare, buk aukščiau
tamstą priimti, kaip musų stalo tokią vaizdablogybę. minios, tuo labiau, kad savo 
dėkingumo ženklą... va šitą reiškia visą butą pribiaurio- atsisakymu tamsta giliai už

gausi ir mane ir mano moti-dalyką, kuris... Jis labai ti! 
brangus, iš senobinės bron-: —Kaip tamsta, daktare, na- Aš vienintelis pas moti 
zos... retas meno kūrinys. keistai žiuri i mena! — už-sunus... tamsta išgelbėjai 

—Be reikalo — tarė rau-kydamasrs daktaras.

“Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir prisius $2.50. tam “Keleivis” duos $1.50 vertės knygų dovanu.
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet tokiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pasirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS? LENGVAS BUDAS IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių irBažnyčia sako. kad buvo, o moks

las sake, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų. Ši knyga sutaisyta 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i taip lengvai ir suprantamai, kad kiek-
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų 
žemę apsemtų ? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
zalėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitu klausimų, j kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be ga'o įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
:nokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................... 25c.LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.

.-ienas gali greitai 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 gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 95.
Kaina ....................................... ........ .. SocSVEIKATA.

Arba tiesus ir trumpas kelias į 
sveikatų. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO SENOVĖJE?

................................ , Panašios knygos lietuvių kalboje
Jei nor; žinoti, kaip senoveje lietu- Į joj jjoj <Įa nebuvo. Čia aprašyta ko

riai įgyveno, tai perskaityk šitų kny- , kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.šitokį žavingą dalyką ga- kambarį ibėgo Aleksas Ra 
vai! ' monis. Jis Šypsojosi ir visa Labai "užimanti ir pamokinanti kny-

Advokatas, išreiškęs savo jo figūra laime dvelkė... ^JkioPViSrac£ Ka.‘n*'. ?£
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

pasigėrėjimą, bailiai 
žvelgė į duris ir tarė:
i--Biolau, pa-Į ---Daktare!   kalbėjo jis Dalijant Detroito lietuvių socialis- ^Km^yksta^vLi lobia i^kuriuoą

s epk savo dovana. As neim- dusdamas. - Įsivaizduok jS?

-1U- mano džiaugsma! --- Tams- puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- '

pa- į Rankose jis laikė kažką 
laikrašti ivvniota.

—Kodėl?—nusiminė dak
taras.

—Nugi. dėl to... Pas mane 
čia užeina motina, klientai 
lankosi... na, ir tarnaitės 
gėda.

—Ne-ne-ne... Nedrįsk at
sisakinėti! — mojavo ran
komis daktaras. —Tai kiau
lystė iš tavo pusės! Meniš-

i BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS. KURGI VISA TAI NYKSTA?

ą_ • _ ______ listai iškėlė užpuolikams bylų,tOS laimei, mum> pa. ireke įr ypa šioj knygutėj aprašyta, su vi 
Įgyti porą tamstos gabijai!.. sais teismo rekordais ir liudininkų

kuri simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ..................................... 10c.
SIELOS BALSAI.t SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Puiki knyga, daugybė labai gražių 

m x - if?? ° Labai įdomi knvgutė šituo svarbiu ir dainų Daug gražių, spalvuo-
ną... Tamsta ISgelbejai ma- klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- tų paveikslų Popiera gera ir spauda 

...... v. & J Parašė Prazi. Paraše J. B. Smelstorius, 221

Motutė taip laiminga... 
vienintelis sunus

no gyvybę...

Aš. parodymais. Kaina

nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas.

Ir Aleksas, iš dėkingumo Kaina .............................. ioc.
džiaugsmo drebėdamas, pa- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
statė prieš daktarą gabiją. GERT IR VALGYT? 
Daktaias atvėrė burną, no-

. kas dalykas... Kiek judėsiu..įrgjo pasakyti, bet nie- Be?dėlko 
ekspresuos.. Ir kalbėt ne-iko neištarė

noriu! Įžeisi!
rau- sigavo Aleksas. — Juk tai mano gyvybę... Mes tamstai __Hm! — mvkė advoka-
Na. dailės kūrinys, pažiūrėk duodame pati brangiausią Tačiau daktaras dar

idęs liežuvi.

ir kam to reikėjo? tamsta! Kiek grožio ir švan- daiktą ir... ir man gaila, kad’
—Ne, tamsta, prašau ne- kūmo. kad net siela prisipil- pas mus nebuvo kitos tokios • mojotj spruko iš Puodaša- 
dsakinėti — mizrmėin A- dn baimės ir natrarhns; ian<u gablJOS. O tai butų pora... h-:~ Voži

pradėjo rankomis ĮVAIRUS PATARIMAI.

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
atšaus nepagalvojęs žmogus.—

tiKtoio vii žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
J s \<si- (jooda daugiau spėkų, kitas ma

žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
Var-»s I r» druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- V ei te L.. LA įį! ,am reikia riebalų ? Šituos klausi-

------------ m«5 supras; tiktai ig šias knygutėj
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.KODĖL Aš NETIKIU

atsisakinėti, — murmėjo A- do baimės ir pagarbos jaus- gabijos. o tai butų pora... i kk/buto ir patenkintas, kad Kepant bulves pečiuje su į dievą?
Ieksas, išvystydamas ryšulį, mu ir iš akių ašaro- skver- _ Dėkui, balandėli, aš la-į sugebėjo nusikratyti dova- lupyna, jos reikia gerai nu- Laisvamanis^čia pasako, kodėl jis
—Tamsta savo atsisakymu biasi. Kai matai tokią gro- bai dėkingas... Perduok sa- 
užgausi ir mane ir motutę... žybę, tai pamiršti visa že- Vo motutei labų dienų, bet, 

dievasžin.

ną. leidosi namo... valyti, nušluostyti ir paskui SmuTSL KaiS S?"
Išėjus daktarai, advoka- valgomu aliejum arba svies knygutės .......................... 20c

tas apžiurėjo gabiją. palietė tu ištepti: tąsyk bulvė bus!MATERIALISTIŠKAS 
_ nirštais iš vi-n puriu ir ilgai minkšta, skani ir galima su- ISi ORIJOs sUPRA IIMAS. 

bėgioja, ponios buna... Na, kvaršino sau galvą, spręsda- valgyt vi-ą, neluptą
pagaliau, tegul lieka! Negi ma? klausimą: ką su dova

na daryti
Giažus dalykas, — gal-

galvok.
pats tamsta pa 

kad čia vaikučiai

tamstai įkalbėsi.
—Ir nėra ko ikalbinėti.—

NAUJA PROFESIJA

apsidžiaugė Aleksas,— šitą vojo jis:—ir išmesti gaila, ir 
gabiją tamsta pastatyk štai!pas save laikyti nepadoiu. 
čia prie vazos. Ach. kaip Visų geriausia, tai kam nors

padovanoti... štai ką. nune
šiu a$ šiandien gabiją komi
kui Bumbului. Mėgsta rupū
žė tokias gudrybes, na. ir 
kaip tiktai šiandien jo bene
fisas...

Pasakyta—padaryta. Va
kare gabija, gerai suvyniota, buvo Įteikta komikui 
Bumbului. Visą vakarą į 
komiko apsirengiamąjį kam 
barį vienas per kitą veržėsi 
vyrai pasigėrėti dovana, vi
są laiką kambary girdėjosi

puslapių. Popieros apdarais .. $1.00
Audimo apdarais ........................ $1.50BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga sa 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šių knyga niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiaL Kaina .... $1.00 KUR MUSŲ BOČIAIGYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.
Šitas veikalas parodo, kaip nuo 

1965 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovų su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res-

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina .......................... 25c.

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia __ _ . . _
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, publika, čia telpa visi svarbesni do- 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos kumentai:_ Steigiamojo Seimo nuta.gaila, kad poros nėra. Taip 

gaila. Na, sudiev, daktare.
Išėjus Aleksui, ilgai dak

taras žiurėjo gabiją, kasė 
pakaušį ir galvojo.

“Dailu? dalykas, neginči- 
tina. — galvojo jis: numes
ti ją gaila, palikti čia pat ne
galima. Hm!... Tai tau ir už
davinys? Kam čia ją pado
vanoti ar paaukoti?”

Po ilgo galvojimo jis pri
siminė savo gerą bičiulį, ad
vokatą Puodašaki. kuriam į pasigėrėjimo užėsvs ir juo- 
buvo kaltas už bylos vedi-ikas, panašus arklių žvengi
mą. — Puiku, — nusprendė mui. Jei kuri nors artistė pri- 
daktaras. — Jam, kaip bi- ėjusi duris klausė “galima 
čiuliui, nepatogu iš manęs ineiti.” tai tuojau pasigirs- 
imti pinigus ir bus labai tin- davo kimus kr miko balsas: 
karna, jei dovanosiu jam! —Ne. ne! Aš neapsivil- 
daiktą. Nuvešiu aš jam kitą kęs!
velniavą! Beje, ji? nevedęs! Po -pektaklio komikas

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

rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ........................ $1.00DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris-

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti tiški straipsniukai ir juokai. Antra
pakeistas kapitalizmas. Kaina 2oeEILĖS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c.

liudvmu, kad meigaite esan- *r iynįtval?u<iis. 
ti 18 metų amžiaus. Sutuok- Neatideliodamas reikalą 
tuvės turėjo įvykti balan-' -Igemiani *alKu1'. fla2įt.a,a- 
džie 20 naktį Boonvillės aP?ivlko, Dasieme gabiją ir
miestely, bet to nelaukta. nuv.vk° ’ vuo/l’į?a*f’,'

—Sveika? bičiuli!

Jo trečia žmona.
štai George R. Hart, bu- li 18 metŲ amžiaus- Sutuok-

vęs St. Louiso taikos teisė
jas ir sutuokęs 72,000 porų
jaunavedžių, susilaukęs jau. T ... , • * n,46 metų amžiaus ir turėję? Jaunie.D nuvyk° į Alton III.. r3(jec advokatą namie iau dvi žmnnac Sinmic rlil 11 tenai Sutuokė o balan- aovoKdtą namie,
jau avi žmona.;, siomis die- Q„tnnl-tnvin nk^ afli —As 1 tamną... Atėjau, bro-nomis vedė Genevieną Bos- , lo- , u!l«oktV) 1VT 3i i • lau at«ilvffint: už tavo var- 
cneitaitę, iz metų amžiaus ū - Pmiarų neimi, tai pa-
mergaitę is St. Charles. Mo. tUH no.tal° J1 -ikoj . ,

mergaites amžiai?? neklau-

tarė

nor? štai šita dalykėlį. 
Štai. tu mano brolau... Pui
ku? dalvkėlis!

Advokatas, pamatęs da
lykėli. neapsakomai nudžiu
go-

—Na, ir dalvkas gi!—
senesniu vyiu. Pasirodo, I'c,rks: ***'-*-^. juokdamasis kalbėjo.—Te-
kad leidimas (laisnis) Šitai Kaip išrodo, tėvų ji ne- gul ji velniai paima, išma- 
santuokai buvo duotas Illi-,turėjo, nes niekur nėra mi- nys gi velniai tokį dalyką! 
nojaus valstijoj, pasiremiant nimi. įStebėtina! Žavinga! Kur tu

Bet 
dabar

dėl šitos santuokom 
kila skandalas. Ii susi.

Missouri ir Illinojaus vai-' gimimo metrikai lodo. 
džių organai tyrinėja, kodėl k!*d šita mergaite gimė 
tokia jauna mergaitė buvo metų liepos menesi,
sutuokta su beveik 4 kartus 73,1 ™ene?i *lai su'

Pasirodo, kaks tlk 12 metu-

traukė pečiai.-, kėsnojo ran-
komis ir kalbėjo: — Kur aš ’
dėsiu šitą biaurybę? Juk aš ~ ...
ne savo bute gyvenu! Pas r :
mare artistė? lankosi. Tai ne
fotografija, -talčiuje nepa- į
slėpsi! L

- Tamst;: varduotum ią. .
pataite;/ tarnas, vilk Kry?-.

dama- kom — Čia prie- SSHb
miesty gyvena senyva mo- 
teris. kuri perka bronza...
Važiuok. klausk Ramonie- >
nę... Ja vi-i žino.

Komikas oaklausė pata-
rimo. Praslinkus dviem die- Chicagos byčiuose gražios 
nom daktara? Riestanagis merginos plaukikės yra stato- 
~ėdėjo savo kambary ir pri- mos gyvybės sargais. Viena to
dė ię-- prie kaktos pirštą gal- undinių yra parodyta šiame 
voio apie tulžies rakštis, i vaizdely. Ne vienas senbernis 
Staiga atsidarė durys ir Į dabar mėgins skęsti...

IIBERYY VIMESICKS

A chcf who knevr lot« aboutdough
Said, ”So far, wa*T« raiaad 

it too alow—
VeTl beat Hitler wh«a 
One dollar in ten

Ia pat Into War 
Let’a gor

n. a

pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

APIE DIEVĄ, VELNIĄ,DANGŲ IR PRAGARĄ.
Parašė garsus Biblijos kritikas 

Ingersolas. Kaina ........................ 25c.

MONOLOGAI IRDEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nau

jų, labai jrražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra; “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Kaina ............................................. 10c.

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

nžsitikintia Vyras: (2» žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietaras, burtas ir tt. .... 15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU. ’?

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
Derakaityti šitą knygnte. Kaina 10c.
“Keleivis,” 636 Broadvvay, 

Sonth Boston, Ma««.



ura, sa bostor. No. 27. Birželio 20 d., 1912 m.

v

10043. Sprindžiūnas, Stasys (Antano sunus), gimęs 1908, darbininkas, Lukšiai, šakiai.
10044. Sprindžiunienė, Marijona, gimusi 1918, šeimininkė.10045. Sprindžius (Stasio su-

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

Į•»***'<n -
(Žemiau dedsss Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba irbus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai- Milionai. Švenčionėliai, goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 10047. Spudas, Povilas (An- sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina tano sunUK)( gimęs 1896, mo- pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am-!Rytojas, Kaunas.žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są- * 10048. Spudaitė, Aldona (Po- raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir vjjo (jutR£) gimusi 1932 Kau- baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) nas

o t> - .j 1 10049. Spudaitė, Julė (Povilo(Tąsa) 10021. Songinovas, Ričardas, , . ... . .' duktė), gimusi 1928.

Įnus), 2 sąvaičių.1004G. Sprunskas,(Jurgio sunus). 41, ūkininkas,

(Viktoro sunus), 22, samdinys,' Galingai iai, Bubninkai.10079. Stanaitis. Simonas (Juozo sunus). 43. samdinys, Kaunas.10080. Stanaitis, Jonas (Je-ronirno sunus), 27. ūkininkas, Jonas Nastaičiai, Gelgaudiškis.

10000. Soityševskienė, Sofija 27, Vilnius.10001. Soityševskis. Teodo- doras (Tado sunus), gimęs 1916, karys, Vilnius.
10002. Sodaitienė. Aldona (Jono duktė), gimusi 1911, Kaunas.

10021.12, Vilnius.10022. Sopčak, Stefan (Her- mogeno sunus), 43, geležinkelietis, N. Vilnia.
10050. Spudienė, Paulina (Jono duktė), gimusi 1898, mokytoja., r,/,/.., o x i 10051. Stackevičienė - Duba-10023. Sopcak, Apolonijai. ... .. , , _o .../TT TV.-. .. . - • Itovaitė, Aleksandra, 58, ukinin-.Hermogeno duktė), 44, g^..

o - i, u 10052. Stackevičius, Vaclo-10024. Sopcak, Hermogenas J (su 3 vaikais), 70.

19081. Stanaitienė. Valė, 37. šeimininkė. Kauna>10082. Stačikas, Antanas, 34, Vainutas.10083. Stančikienė - Jerem- bauskaitė, Ksavera (Benedikto duktė), 31, ukininkė.10084. Stančikaitė. Danutė (Jono duktė), 13, Tryškiai.10085. Stanelis. Ildefonas (Stasio sunus), gimęs 1900. karys, Vilnius.10086. Stanevičienė - Krasau skaitė. Eleonora (Juozo duktė), 32, mokytoja, Valiūnai, Joniškis.10087. Stanevičienė, Kotrynavas (Kazio sunus), 58. ukinin- (Jurgio duktė), 40, ukininkė, kas. Zažyčiai, Nemakščiai.
duktė), 32, ukininkė, Palaukiš- L*0?53' Stackevičius’ Zbyšek‘ 50088. Stankevičius, Rapolas Jkė. naiKreliškiai. (Vaclovo sunus), -3, Suderve,j (Stasio sunus), 34. mokytojas,

Sotnikovas, Aleksan-: R’***L* _ , , .. . < Valiūnai. Joniškis,i,_  z a,.,_ ____ x o.; 100o4. Stadalnikas. Antanas) 10089. Stanevičius, Saulius

10003. Sokolovski, Stasys, 50 j 10025. Soroko, Teklė (Jutinosamdinys, Vilnius.
10004. Sokolovskis, Antanas j kė, Daugeliškiai.65, dailinę. I 10026. Sotnikovas, Aleksan-10005. Soliaras, Valentinas dras (Aleksandro sunus). 35. mokvtoias : , *7ūkininkas. Pabenė, Turgeliai. :.(7.nc° sunus)’ mok-vtojah’ (Rapolo sunus), 7 10027. Sotnikovas, Jonas (A-Įleksandro sunus), 37, ūkininkas, Dvarčiai, Turgeliai

(Edvardo sunus), 6, Staniunai, Melagėnai.10006. Soliačas. Edvardas (Jono sunus), 43. kalvis.10007. Soliačas, Tadas (Edvardo sunus), 12.10008. Soliačaitė, Teresė (Edvardo duktė), 12.10009. Soliačaitė,(Edvardo duktė), 18.10010. Soliačaitė,(Edvardo duktė), 10,10011. Soliačienė,(Juozo duktė), 42, šeimininkė.
10012. Songaila,

Veronika

(Šakiai.10055. Stadalnikas, Benjami- ’nas (Antano sunus). 15, Striu-
10028. Sotnikovaitė, Mina (Aleksandro duktė), 4.10029. Sotnikovienė, Ona, 24, šeimininkė, Pabenė, Turgeliai.10030. Sotnikovienė, Vera, 70, mokytoja.

10090. Stanevičius, Andrius (Andriaus sunus). 14. mokinys
10091. Stanevičius, Andrius (Bogutono sunus), 70 ūkininkas.10092. Stanevičius, Juozas10057; Stadalnikss, Konstan-Į(Lju<lo sunus)> M samdinys
10093. Stanevičiūtė, Jūratė

Amerikiečiai Pakeitė Salos Išvaizdą

piai, šakiai.10056. Stadalnikas, Mindaugas - Jonas (Antano sunus), 5,
tinas - Keistutis (Antano sūnūs), 6.10058. Stadalnikaitė,

1
Česlovą1 10031. Sovokinas, Petras (Jo- i xvvuo; ouaua.u.^.vc Geno-, Joniškisį no sunus), gimęs 1912. samdi- Jvaite ' JuIe (Antano du^e), 14. 10095

(Rapolo duktė), 7, Valiūnai,

Viktorija nys, Kaunas.10032. Sperauskas, Pijus (Po-.. , . Jikarpo sunus). 23, ūkininkas,Q.. y . )Jukreliškis, Seinai.(Vaclovo sunus), 49, biznierius. 10033. Sperauskas, Antanas,Vilnius. ,10013. Songaila, Juozas (Vac- 1914’ studentas,lovo sunus), 39. knygvedis, Pastovis.10014. Songaila. Vladas (Juozo sunus), gimęs 1907. siuvėjas.Šiauliai.10015. Songin, Ričardas. 14,Vilnius.10016. Songin. Zigmas (Prano sunus), 21, darbininkas.
10017. Songinas, Antanas

10059. Stadalnikienė, Konstanta, 40, šeimininkė.10060. Staibienė, Juzė, 21, Kaunas.10061. Staiblys. Eduardas (Jono sunus), 7, Kaunas.

Stanevičiūtė, Nijolė (Rapolo duktė), 7, metų.10096. Stanevičaitė, Ona (Andriaus duktė), 12, mokinė. Za- žėčiai, Nemakščiai.10097. Stanevičiūtė, Aleksan-i---- -- - ‘dra, šeimininkė, Pakražančiai.
i 10034. Sperauskienė, Marijo-• 10062. Staiblyte, Marija (Jo- Joniškis.ina (Motiejaus duktė), 54, ūki- no_ _ _ 10098. Stanievičius, Bajoni-
ninkė. 10063. Stakėnas, Algis (To- 

10035. Spėt, Morta, 4, Vilnius mo sunus>’ 3’ Sipeliai. Panemu-
10036. Spėt, Elzbieta, 5. n*s> k _10037. Spėt, Sofija (Stepono 1IM64' Stekenąs. Romas, 4o, 

duktė), 29. slaugė. ūkininkas.10065, Stakėnaitė. Dalia (Romo duktė), 5.10066. Stakėnaitė, Petronėlė,

šas, 59, Benejunai, Pabradė. 10099. Stanilienė, Petrė, 29,šeimininkė, Raseiniai.10100. Stanionis, Vytautas(Kazio sunus), 22. gydytojas,
10038. Spranaitis, Antanas (Kazio sunus), 28, samdinys,Šiauliai.Į 10039. Spragauskas, Kazys 40> ūkininkė (Kasparo sunus), gimęs 1908.i (Simono sunUs). gimęs 1895, 10067. Stakėniene, Uršule

10101. Stanislavskis, Leonas (Stasio sunus). 51, samdinys, Vilnius.
darbininkas. j mokytojas, Birštonas.10018. Songinas, Leonas (An- ( 10040. Spragauskaitė, Danu-tano sunus), gimęs 1912. berže, Rudamina. Pa- f r

viai dabar bombarduoja japoyta Adako sala Aleutų salyne. IŠ šitos salos Amerikos orlai- ko salą kaip išrodė pirma, o nų lizdą Kiskos saloje. Viršutinė vaizdelio pusė parodo. Adatoj duobių ir purvo, dabar mapačioje kaip ji išrodo dabar, amerikonams ją užėmus. Vie- giose nuotraukose yra parodatosi metalinės grindys, ant kurių stovi Amerikos bombanešis.
Agnietė,10126. Stankevičius, Albinas Dambrava, 10135. Stankveičius, Kažimieras. gimęs 1905, Kaunas. 10136. Stankevičius, Pranas,(Kazio sunus), 13,Jankai,10127. Stankevičius, Andre-130, Marijampolė, jus, 47, Panevėžys. 10137. Stankevičius, Stasys

10128. Stankevičius - Stan- <Juozo sunus), 34, Vilnius, kaitis, Alfonsas (Juozo sunus),' 10138. Stankevičius, Saulius 
27, samdinys, Rozalimas.

10129. Stankevičius, Benediktas (Povilo sunus), 47. dar-; bininkas, Vilnius.10130. Stankevičius, Domini- kas, 32, mokytojas. Gudeliai, Marijampolė.10131. Stankevičius, Eduardas (Vinco sunus), 8, Zuikinė, Kaunas, A. Panemunė.
10132. Stankevičius,

(Antano sunus), 3, Gražiškiai, i 10139. Stankevičius, Simas i (Simo sunus), 25, Panemunė. 10140. Stankevičius,(Juozo sunus), Vilnius.10141. Stankevičius, Vytautas (Vinco sunus), 10. mokinys,Zuikinė, A. Panemunė.10142. Stankevičius, Vytautas. 11, Dambrava, Jankai. 10143. Stankevičius, Zeno- Henri- nas, 5.kas (Andriaus sunus), 18, Pa-į 10144. Stankevičiūtė, Marija (Antano duktė), 2. Lankupėnai,nevėžys.10133. Stankevičius, Gedimi- Gražiškiai, nas (Antano sunus), 3, Lanku- 10145. Stankevičiūtė.10102. Stanislovičienė, Mari- penai, Gražiškiai(Petro duktė).35, ukininkė. į joną, 38. biznierė, Marijampole.' 10135. Stankevičius, Kazys Marijampolė. 10068. Stakionis. Jonas (Jo- 10103. Stanišauskas. Jokūbas' (Prano sunus). 50, ūkininkas. 10146. St;tė (Kazio duktė), 16. mokinė. no sunus)» 35, vežikas, Kaunas. (Ąntano sunus), 48, profeso- Dambrava, Jankai.10103. Stanišauskas, Jokūbas

Anelė(Jono duktė), 21. darbininkė,

10147. Stankienė,<0, samdinė, Vilnius.10148. Stankienė, Stasė (Boleslovo duktė), 60, šeimininkė, Šiauliai.10149. Stankūnas, Juozas (Jurgio sunus), 42, samdinys, Jurbarkas.10150. Stankunass Juozas (Juozo sunus), 30, girininkas,Tadas Mentrakis, Igliškėliai.
10151. Stankūnas, Algirdas (Vlado sunus), gimęs 1920, studentas, Kaunas.
10152. Stankūnas. Vladas (Antano sunus), gimęs 1908, samdinys, Kaunas.10153. Stankūnas, Domas (Justo sunus). gimęs 1908, Samdinys, Kalinas.
10154. Stankūnas, Antanas (Jono sunus), 35, ūkininkas, Kybartai, Laučkainis.10155. Stankūnaitė, Irena (Vlado duktė), gimusi 1922, i Kaunas.Stankevičiūtė, Stasė (Kosto duktė), 16, Šiauliai.

i 10041. Spraga u skienė, 40, šei- 10069. Stakniunas, Mečys rius, Borunai. Grinkiškis. 
. . Itnnn cnniKiV 2R darbininkas . ......................100019. Songiniėne, Aleksan-J mininkė. (J°n° sunus)- 28, darbininkas. 10104. Stanišauskienė, Ona10042. Sprindvs, Vaclovas (A- Kaišiadorys, Trakai. (Antano duktė). 43, šeiminin-l-!domo sunus), 28, karys, Radvi- 10070- Stakniunienė, Anelė Į kė)(Stasio duktė), 21, samdinė,! 10105 Staniškienėt Elena 

Kaišiadorys. (Juozo duktė), 30, mokytoja,į 10071. Statkutis, Juozas(Vin Vaičiūnai, Alovė.co sunus), gimęs 1886, ukinm-j 10106 Staniškis> Kazys (Jur. kas. Jasauskai. Rudnia. gj0 sunus) 33 mokytojas.10072. Stakutis, Henrikas, 10107 Stanižkis (Juozo sunus). gimęš 1915. ūki- • (Kazio sunus)? ?
Įninkąs. • 10108. Staniškis,10073. Stakutis, Stasys (Juo- (Kazio sunug) g zo sunus), gimęs 1925, mokinys, 10109 Stanilienž>10074. Stakutienė, Agota, 50,: ūkininkė.10075. Stalauskaitė, Regina daRš;" Petrė73o7 Mmdinė.'v'il- (Antano duktė), 18, studentė,Marijampolė.10076. Stalauskienė, Marija,45, mokytoja.10077. Stalmaševičiutė, Jonė (Jono duktė). 16. darbininkė,Šančiai, Kaunas.10078. Stalionis, Bronius

dra, 50, Vilnius.10020. Songinova, Aleksandra. 40. siuvėja. į liškis.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?

Keistutis
Vytautas
Jadvyga59, Kaunas.10110. Staniulienė ę Vizgir-

PARAŠE KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laitai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS IU. Ar Jezua Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežinė 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 KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų. »«■ joje daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kurte turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas. KAINA Š2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kalus Š1.2S.

Galima gaut pas autorių, sekančiu adresu;
REV. M. VALADKA, R. D. 3, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
636 BROADVAY, SO. BOSTON, MASS.

Regina
Danutė

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagartlnlmaa tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimų 
adminlstracijon nevėliau PANEOt- 
LIO VAKARO. Siunčiant per pal
tų, reikia pasiųsti ll anksto, kad pa- 
siektų mus nevėliau kaip panedė
ly. Vėliau gauti garsinimai į tos 
sąvaitės numeri nespėjama patal
pint.

Norint, kad garsinimas 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir pinigus.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kitokį parengimų, trumpų prane
šimų patalpinam uft S1SU. Uft dldep* 
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajleikojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius amutklua prana- 
•Imus, kaina 2c. už žodi. Stambea- 
mėm raidėm antgalvia—15c. extra.

“Keleivio*’ prenumeratoriams o* 
pajleikojlmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žodi. Mažiausio pajtelko- 
Jlmo kaina S5c.

Norint pajlelkotl au paveikslu, 
reikia pasiųst fotografijų Ir klaust 
kain oe

KELEIVIU, <36 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.

mus.10111. Staniunas, Donatas, 1905, mokytojas. Onuškis, Trakai.10112. Stanivnaitė,(Donato dukkė), 6.10113. Staniunaitė,(Donato duktė). 4.10114. Staniunienė, Karolina (Mykolo duktė), 30, ukininkė.10115. Stankevičienė, Jadvyga, 32, Vilnius.10116. Stankevičienė, Kotryna, 50. ukininkė, Dambravaa, Jankai.10117. Stankevičienė, Janina (Juozo duktė). 43, Vilnius (su 3 vaikais.10118. Stankevičienė, Stanislava (Juczo duktė), 39.10119. Stankevičienė, Aleksandra, 45, Panevėžys.10120. Stankevičienė, Marija. 28, Gudeliai. Marijampolė.10121. Stankevičienė, Marija, 32. mokytoja. Lmkapėnai, Gra- šiškiai.10122. Stankeričius, Antanas (Mato sunus). 34 mokytojas.10123. Stankevičius Antanas (Antano sunus). 2.10124. Stankevičius, Algimantas (Antano sunus), 5.10125. Stankevičius, Algirdas (Antano sunus). 5.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei- . kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis-pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. Ii r. . . i

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasakojimais 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 klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas. .;Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudoj'osi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką 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 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “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 moteiys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis- 
k»-

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

J visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” 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?—ls kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės?—Ir daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmųgaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.”
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

I t
I



KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 27. Birželio 30 d., 1943Aštuntas Puslapis

KAIP NEBOSTON1EČIUI 
ATRODO BOSTONAS.

prisidėjusios prie “Lietuvai 
Remti Draugijos.” šita or- 
ganizacija yra isikorpora- 
vusi Mass. valstijoje. Iškar
to joje aktingai veikė katali
kai, bet dabar katalikų at-

Draugas Anesta nusiskun- ’stovybė lyg atslūgo. Veik 
dė negale. Pereitų žiemą jis .visą veiklą užima toje drau 
sirgęs, o dabar jo žmona Į gijoje sandariečiai ir socia- 
sirguliuoja. Daug ką nuvei- ‘
kti gana sunku, nusiskundė

Žiupsnis įspūdžių atsilan
kius iš Brooklyno.

Birželio 19, kaip 8:30, su- d. A. Anesta. Bet kiek gali, 
tartu laiku, Grand Central jis dirba ir pasižadėjo dirb- 
New Yorko stotyje susiti- ti daugiau.
kau St. Strazdą. * Traukinys Drg. J. A. Jankauskas yra 
jau laukė ir mudu tuojau viengungis. Bet jis užimtas 
nukiutinom į jį. “Kaip tik sunkiu ir painiu darbu gink- 
laiku,” kalbėjomės sau, nes lų išdirbystėje. Jis yra net 
tuojaus iš Grand Central padaręs • daug pagerinimų 
stoties traukinys pasileido prie Johnsono šautuvo, ku- 
Bostono link. * ris dabar skaitomas geres-

Traukinys dunda per ža-tiriu šautuvu už Garand'o 
liūs laukus ir tarp kalnius, šautuvą. Jo firma tikisi gau- 
Oras šiltas ir tvankus. Kur ti didelių užsakymų iš val- 
aki mesi — visur laukai ža- džios. Drg. J. Jankauskas

listai. Bet sandariečiai ren
gia prakalbas išimtinai
“tautiškiems” kalbėtojams, 
o socialistus lyg izoliuoja.

Tuo klausimu kalbėta ga
na daug ir gana rimtai. LSS 
oi ganizacija stoja už išlais
vinimą Lietuvos iš pavergė
jų. Bet vien tik tuo ji neap- 
siiiboja. LSS organizacija 
stoja ne tik už Lietuvos iš
laisvinimą, bet ir už tai. kad 
išlaisvinta Lietuva butų lai
sva demokratinė respublika. 
Kas yra demokratijos prin
cipams piiešingas, LSS or-

liuoja. Puiku! Farmeriai yra geras mechanikas ir ant (ganizacija su tais nebendra 
kaupia bulves, kornus. Pri- to šautuvo yra dirbęs ilgus * ' ‘ 
važiavus Bridgepoitą, pasi- metus. Jis šauna automatiš- 
įodo plieno ir geležies fab- kai, tik pirštu kojukę' pa
likai. Tai karo industrijos spaudus, taip kad po kiek- 
miestas. čia kelioms minu- vieno šūvio nereikalingas 
tems sustojo musų trauki- gaidžio užvedimas. Gaidį 
nys. Kiek atsikvėpė, paėmė atmuša atgal pats šūvis, ir 
naujų keleivių, ir vėl pasi- pats suvis išmeta
leido per žaliuosius laukus,!tūtą.
dainuodamas savotišką dai- Taigi drg. Jankauskas la-'tais. taip if su smeton 
ną. bai užimtas, nors prisipažįs- kais jokio kompromiso mes

Traukinyje labai jauti ka- ta. kad galėtų da ir socialis-(nedarome. Jie yra anti-de- 
ro atmosferą. Civilinių ne- tiniam judėjimui nemaža mokratinis elementas ir, 
daug, bet karių pilna, "kaip pasidarbuoti. Din a tam kaip su tokiais, LSS organi- 
statinėje silkių. Prie kiek- darbui plati ir sąlygos pa- zacija nebendradarbiauja, 
vienos stoties matosi M. P. lankios, tik reikia daugiau Draugai išaiškino, kad 
(militarinė policija); ji tik- įsitempti. ,Bostone ir apie Bostoną yra
rina kareivių dokumentus. Malonu buvo klausytis, t pusėtinas būrys sandarie- 
Visi kariai gražiai apsiren- kaip southbostoniečiai drau- čių. Jie nėra visi Smetonos 
gę; jų veidai saulės nude- gai pradėjo rimtai apie da- vuodegos, bet keli jų yra. Į 
ginti. Daro gana gražų įspu- lykus kalbėti. Nei nepaju- juos reikia žiūrėti atskirai į 
dį Dėdės Šamo armija". tom, kaip laikrodis išmušė kiekvieną, o ne lygiai visus 

Kaip 1:30 mes buvome antrą valandą nakties. Nuė- vienu mostu versti į Smeto- 
jau Bostono stotyje. Bosto- jome gulti, nes 10:30 valan- nos vežimą. Jų organizacija 
no stotis — tik nykštukas dą iš rvto turėjo prasidėti irgi stoja už demokratinės 
prieš New Yorko Grand plati draugų

darbiauja. O tokių elementų 
mes šiandien Amerikos lie
tuviuose turime. Jų yra dve
jopo plauko. Vieni yra ko
munistai, kurie demokrati
jos nepripažįsta, o kiti— 
smetonininkai, kurie laižosi 

iššautą'apie buvusį diktatorių A. 
(Smetoną. Kaip su komunis- 

smetoninin-

Central stotį. Cambridge’uje.
Pats Bostonas atrodo se- Birželio 20, kaip

nas miestas.- O ta garsioji iš ryto, mes pribuvome į nenusikrato

gali padaryti pinigus
Nikeliai, dešimtukai ir penai ką slysta per jūsų pirštus— per sąvaitj jie 

nepadaro tiek skirtumo, kad juos užrašinėti. Tai smulkus pinigai.

Bet tie smulkus pinigai. kurių jus neskaitot, gali daug reikšti. Jie gali 

duoti jums ko laukti ateityje, kuo planuoti, kuo užtikrinti protai ramybę.

Jus negalit įsivaizduoti, kaip daug jums gali padaryti 

reguliariai sutaupomų, iki nepamatysit to ant popieriaus 

paskutinio dolerio. Mes kaip tik tą ir norim jums padaryti.

truputis pinigų 

išskaičiuota iki

Bet visų pirma mes norim žinoti kelis paprastus taktus, {rašyk juos j že

miau pridėtą kuponą ir prisiųsk su savo adresu, o mes nusiųsim jums įdomių 

informacijų. Parašyk šiandien.

■iena
GUY W. COX, Prmident

! !
Prisiųskit r>ian' fnformacljų apie Personai Security Plan4- • ,
Mano gimimo ............................................. ......................................•» • » k
Per sava ite uždirbo a pie ......................................

Vardas

Adresas

Prof. Bacevičiaus ! Kaip musų kliubai daro 
paskaita. “biznį.” *

v „ . . Pereitą sąvaitę South Bo- Lietuvių kliubuose daUar 3 karų garažas,
konferencijaĮ valstybes formą. Bet tarp jų stono Liėtuvių Piliečių isgeridn

Juozas Kazlauskas japonų 
nelaisvėj.

Alisė Kazlauskienė”~Lo- 
vvellyje gavo žinią, kad jos 
sūnūs, Juozas Kazlauskas, 
yra patekę? japonų nelais
vėn.

Per muštynes Brightone 
policmanas peršovė jurinbp 
ką Irvingą Cobbą. kuris ne
užilgo mirė.

Bostone buvo 
22 siekeliai.

areštuoti

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Specialybė: Aldų, Vidurių Ligų, 
Ausų, Nosies ir Gerklės.

Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA NAMAS 
3 šeimų, po 5 kambarius, beveis 

naujas namas Jamaica Plain, Mass., 
prie Frariklip Parko. Yra steąm heat,

Piliečiu išgeriama labai daug alaus, Kiemas cementuotas. {plaukų $100.00 
— ■’ - per mėnesį. Savininkė tun isvažiuo-yra atsiradę diktatūros pa- Draugija? salėj prof. Vyt bet nevisuomet yra pe^o. į*rk 

10:30 kalikų. Ir jų organizacijos Bacevičius davė paskaitą štai, per Armistice Day Viė-*tiduou.’tik ai rr.7oo. Kreipkn 
nmp i nenusikrato tų diktatūros apie lietuvių muziką ir kom- name kliube buvo le d,e"*’ 5 v*kare’ ant 3‘a°

South Bostono Broadway. Cambridge. Mass., į Ameri- garbintojų. Smetonininkai pozitorias. Nora vakaras 30 keisų alaus. į 
tai L-»,irk Rrrw,l-li-r>c ’ flroriŪ rit-ns T iohivin Pi’iippin K1111- rnaisftši iiirTiH Tii iv sakinsi iSrisesi Krhnkrse IIsL J

to pas

pigiai 
Kreipkitėb bi-

Aukš-
(27)

tai kaip Brooklyno Grand rikos Lietuvių Piliečių Kilu 
streetas. Kaip Brooklyne lie- bą. Gražus namas. Drg. F. 
tuviškas biznis reiškiasi ant N. Ramanauskas yra to

rnaisotfi tarpe jų ir, pupuvię neouvu viešai šnciviarnaS, 24 GOTIKOJ.
i kokius komitetus, elgiasi gale prisirinko apipibiė žmo- po 15 cebtijf, reiškia,'
rlilrtof metro i Tirt coinroliui /JA ITKuki,diktatoriškai. Jie sauvaliai nių, daugiau ia inteligentų, gauta $3.60. Kliubui k<_. • _____ Tl • 1 • 1 , • 1 V T't

Mm. A nna Kriauchunas 
95 Roasomoęė- jRd., .

Jatalre nain, Haas. 
AFlt SUNŲ LENKTYNES.

Grand streeto. taip So. Bos- Kliubo gaspadorius. Puikus surengė saviemsiems kalbė- Reikia pasakyti, kad p. Ba- kaštavo $1.50. taigi pelno iš yra žmonių, ką domisi šuni- 
none lietuviški bizniai mato- vyras! Jis tuojaus aprodė tojams prakalbas neatsi-; cevičius moka labai aiškiai keiso buvo $2.10, gi iš 30 raįs. jįe ruošia net šunų lenkty- 

keisų turėtų būti $63.00. Bet neS> Kaip žmonių sportuose, 
gaspadoriits raportavo, kad taip ir šunų lenktynėse yra 
pelno buvo tik $2. Reiškia, čampijonai, greičiausi iš visos! 

. . . , .s - . $61.00 pelno kažin kaip iš- rujos. Minia visuomet mėgsta
SLA prezidentas, bridge’aus Kliubas nusipir- '■ kuopos turės pasitraukti iš 50 dolerių ir Įteikė jam kaip garavo.” Ir nariai tyli... Ar tuos. ką geriausia pasižymi. Ka-i 

turi savo ofisą. Netoli nuo jo ko kitą namą greta ir tuo- Lietuvai Remti Draugijos, dovaną, nes įžanga į paskai- jie nesupranta aritmetikos, da čampjjOnas laimi, minioj vi- 
—Kupsčio real estate. Už jau. kaip tik bus galima. Tokia, rodos, visų draugu tą buvo nemokama.” į ar tik nenori gaspadorių per ?ados kila entuziazmas.

šerengą varyti? Bet ar gali

gocius,

-Kupsčio real ertate. Už jau. kaip tik bus galima,1 tokia, rodos, visų draugų tą 
kokio bloko — “Darbinin- statysis naują svetainę. į buvo nuomonė, ir to bu? lai- į
ko” įstaiga. Keli blokai že- Smagu, kad musų lietuviai įkytasi.
miau. į pajūrį — “Keleivis.” čia nesirengia dar mirčiai,' Kalbė

Turėdami su St. Strazdu bet daro planus ateičiai, pas, kurios šiuo laiku lyg 
apsnūdo. Draugai nurodinė

Kalbėtasi apie LSS kuo-

laiko, užėjome į “Keleivio” Taip ir reikia.

Politikieriai eikvoja žmo- ' ma tylėti matant tokius da- 
t nių pinigus. ! lykus? Legijonierius.

Massachusetts- legisliatu- 
; ros politikieriai išsiskirstė

Radijo programa.
išleistuvę. Radome draugus Tuojaus susirinkome į po- jo. kad veikimas pagyvenąs, “j, į,r: Lietuvių Radijo Korpora- naus. Sun,__ 'nacifakvsriac tik laike nnn atortogom. ir issisKirstyda- cijos programa duodama IS nal- VienasSt Michelsoną ir Michelso- sėdį, kuriame dalyvavo ga-! pasitaisysiąs, tik laiks nuo

Dabar šunų lenktynės vyksta 
Wonderlajide. Revere, netoli 
nuo Bostono. Tenai yra suvežti 
greičiausi Amerikos kurtai, ge- 

lenktynių čampijo- 
kurtas 1942 metais

menę bedirbančius prie na apstus būrelis draugų iš laiko progai pasitaikius kaip W0RL stoties, 950 kilocik- sumušė visus keturių metų re-menę oecni oancius pne na apstus ouiens maugų is yuciuuiiuuc naip .. vį:<)vjorm
laikraščio. įstaiga pusėtinai Bostono. Dorchesterio, Cam- kas turi atvykti iš Centro,ne jom5 ” yoms
didelė. Michelsonas tuojau bridge’aus, Norvvoodo ir ki- vien prakalbą pasakyti, bet Toms

investigaci- jju 
komisijoms -įekantį sekmadienį, lie

aprodė mudviem savo spau- tų miestelių. Pakelėm m- suėjus su draugais pasitarti. įmonjn taksu’ Pavvz- įeną, nuo 9:30 jki
stuvę. supažindino su V. dens maršruto klausimą.1 pasisakyti po žodį-kitą, ko 
Gegužiu ir kitais darbinin- Maršrutą rengti vra nutaręs kur trūksta ir ka’p reikia
kais. LSS VI Apskritys. Drg. P. i tuos trukumus užpildyti. «ę40000. ‘‘Ko^«iia’kaliams • ^“.*;

Michelsonai nusiskundė, Kručas labai plačiai aiškino Gal būt draugai labai ko- ia^ .nmrnkas rr armonlsta? rs
kad turi perdaug darbo prie Naujosios Anglijos Padėtį/ektingi taip sakydami. LSS R ^•'į’ . komisiiu • N- H.
laikraščio. Išbarė mus broo karo laiku. Jis nurodinėjo,,GK ateityje rūpinsis dau- -R • ” k • Jono Tamulronio mo-
klyniečius, kad mes sutin- kad maršrutas yra reikalin- igjau ir, laiks nuo laiko, pa- i:aturos * uologa,?.
gome su raštais į “Keleivį.” gas, bet yra kliūčių. Didžiu- ;siąs vieną bei kitą savo narį 1 ' Q
Teisinomės abu su Strazdu, ma žmonių dirba šešia- die-Į pasitarti. pasikalbėti su 
kad ir me? turime daug dar nas į sąvaitę, šiokiais vaka- draugais. J. Buivydas.
bo ant vietos. Jiedu su tuo^rais prakalbos nepasekmin- —;---------- ;
sutiko. Bet visgi, sako. jus gos, reikia rengti išimtinai | Onos ir Viktoro Stikliorių 
prie “Naujosios Gadynės” tik nedėldieniais. Bet kada; padėka,
turit 3 vyrus, kurie gali laik- vien tik nedėldieniais reikia
rasti vesti, o mudu prie “Ke- rengti, iš LSS Centro Komi- 
leivio” tiktai du — mums teto negalima gauti kalbė- 
daug sunkiau. tojų. Šitaip dalykams sto-

Su tuo mudu su Strazdu vint. musų veikimas Naujo- 
sutikome ir prižadėjome at- je Anglijoje sunkus. Mes 
eityje pasitai yti, duoti “Ke- turime išrišti šį klausimą ir 
leiviui” daugiau raštų iš susitvarkyti taip, kad atei- 
Biooklyno. ityje neturėtume keblumų.

Mums besikalbant, atėjo kad musų pastangos, musų 
drg. J. Jankauskas, kuris triūsas neštų kuo daugiausia 
prižadėjo surasti mums nak naudos.
vyne. Tuomet at; i sveikinom Kalbėjo visa eile draugų 
su Michelsonais ir išvažia- ir visi nurodė tuos pačius 
vom su draugu Jankausku sunkumus, ką pažymėjo d. 
pas draugu* Anestus į Dor- P. Kručas. LSS CK nariai 
chesterį. Drg. Anesta jau sutiko su draugų nuomone ir 
laukė musų. Pasispaudėme pasižadėjo ateinantį rudenį 
po dešine ir tuojaus prade- susitvarkyti su kalbėtojais 
iome reikalą. Reikalų daug. taip, kad butų galima atsių- 
klausimų visa eilė, apie ku- sti į Naująją Angliją kalbė 
riuos tarėmės ir planavome, tojus tik nedėldieniais. 
kaiD juds įgyvendinti kad Naujosios Anglijos LSS 
LSS turėtu naudos nariai ir ištisos kunp<>s yra

---- .„ , . z , 1 ' r pes uieną, nuo v ikigų.is žmonių taksų. Pavyz- 10:30 iš nl0 programa bus 
dziui, Komisija Bostono tokia.
trafikui studijuoti” gauna j jonas TamuIionis> dai.

Ištekėjo “Keleivio’” skai
tytojų duktė.

3. Pasaka apie “Magdu- 
tę.”

Prašom parašyti atvirutėj 
savo įspūdžius ir prisiųsti

Birželio 27 d. Blanche šiuo adresu: W0RL, Lith- 
Gironaitė ištekėjo už Olive- uanian Program. 216 Tre- 

Ona ir Viktoras Stiklio- rio Slavinsko, kuris dabar mont st., Boston, Mass. 
riai iš Dorchesterio nori pa- tarnauja marinuose. S. Minkus.
dėkoti savo mylimiems Jaunosios tėvas, Vincas mamii n a dičkiai 
draugams už suruošimą Gironaitis, yra senas “Ke-
jiems netikėtos parės. Šitas leivio 
malonus riurpryzas buvo su- vena Brooklyne. N. Y., ir 
įuostas birželio 20 d., jų su- dirba vienoje siuvykloje. vietoj. $6.500.

TeL TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: , 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBKIDGE, MASS. .-

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu-; 
silpnėjime. Gyvenime permainų ; 

moterų. Moterų ir Vyrų Ugaa 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVEs,

TeJ.

TeL 28624 Gyv. «11»

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

VaUndoa: » iki 12 
nuo 2 iki i, 
nuo 7 iki 2.

Seredom^t iki 12

A&IŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. I5sų- 
zaminuoju ir priskiriu aloniua.

114
LAWRENCE, MASS.

: kordus..
Šitas greituolių čampijonas 

vadinasi Never Roll ir priklau
so Floridos komersantui H. B. 
Diamond’ui. Dabar šitas Never.1 
Roll yra atvežtas j Wonderlan-: 
dą ir jo savininkas Diamond ti
kisi laimėti naujų liaurų savo 
ilgavuodegiui. į —

Kompeticijon prie Never 
Roll yra statomi kiti šunų čam- 
pijonai, būtent, Captain Pan- 
ther, Jam bar Joe, Jay-Jay ir 
Jovial Gesture.

T«L ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7

Beredomis:
Noo 9 ryto iki 12

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
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.

\-ra senas „„ o L „, , -__ 2 šeimynų, 6 ir 6 kambariai, 2 za-skaitytojaS. _ Jis gy- ražai, ant labai gražios gatvės, 

kambariai, geroj

Reikalingos Valytojos
Dirbti dieną ar naktį. Pastovus 
darbas. Gera mokestis, Valgis, 
Apmokamos atostogos, Bonas. 
Kreiptis:
Housekeper. Hotel Essex. Boston.

tuoktuvių 20 metu sukakties Gironaitės motina, Levusė, .^uriu y <*awau ifamų įvairiose v iiivuį cuiKmuvc -v , vietose uz paeinamas kainas. Kreip-
pioga. Podraug jiedu dėko- gyvena South Bostone, 4o2 kitfc pas: wiiiiam a. Am:' 
ja ir už malonias dovanas. E- 7th st ^aT^hm^t^si ’̂
Jiedu taria ačiū šiems savo Gironaičiai yra ^pavyzMin (
draugam?: ga lietuvių šeima. Jų sūnūs

Mr. and Mrs. Joseph Lu- Jonas yra seržantas Ameri-
kas, Mr. and Mrs. Stanley kos armijoje. Dabar jo dali-;
Piawlock, Mr. and Mrs. nys yra kažin-kur Australi- 
Frank Janui, Mr. and Mrs. joje. Jauniausroji jų duktė,
Anthony Alekna, Mr. and Ona, taip pat tarnauja ar- 
Mrs. Stanley Ivan, Mr. and mijoje. Ji yra WAAC dali- 
Mrs. Benny Palby. nyje, kažin kur Missouri

Mr. & Mrs. V. Stiklor. valstijoje. Vyriausioji duk-
-------- —— tė. Nellie, gyveną kartu su

Pereitą sąvaitę Bostonan motina. Ji vra įtekėjusi už 
atėjo 15 vagonų - bananų iš Leo Castello-ir turi 8 mene-'» z- rr..i---  _1----1„._ i. _ . t, |Meksikos ir Kubos siu dukrelę.

(-)

Tel.: GEN 3719.

Reikalingi Valytojai
Dirbti dieną ar naktį. Pastovus 
darbas, Gera mokestis. Valgis, 
Apmokamos atostogos, Bonus. 
Kreiptis:
Housekeper. Hotel Essex, Boston, j

S. BARASEVIČIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

/ BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta:

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

A. J. NASIAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAT 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0943 
Boa >7 ORIOLE STREET

West Rozbury, M4os.
ToL Pąrtnray 1233-W

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS*
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to-

Saugi priežiūra, kaina
325 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
TsL SOUth Rotton <«U

4




