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Vokiečiai Bombar
davo Londoną.

Bet savo miestų neturi 
kuo ginti.

Pereito nedėldienio naktį 
vokiečiai bombardavo Lon
doną ir pridarė labai daug 
nuostolių. Mat, ataka buvo 
stipri, nes viena bomba pa
taikė į šokių salę su žmonė
mis, kita sugriovė restoraną, 
trečia sunaikino saliuną, ki
tos sunaikino du teatru.

Matyt, tai yra paskutinis 
nacių pasispardymas. Jie 
nori parodyt, kad jie gali da 
Londoną bombarduoti. Bet 
kai jie nuskrenda Anglijon, .
tai jau neturi kuo ginti savų žiamas pasižadėjimas "ne 
miestų. Tą pačią naktį stipri į kelti streikų.” “sunkiau 
Amerikos orlaiviu armada dirbti ir kelti gamybą, 
buvo nuskridus iš Anglijos į! bet.kartu su. tals pasižadėji- 
Vokietiją ir subombardavo ėjo taipgi nusiskundi- 
tenai Diureno miestą, svar-

CIO. Konvencijoj Dvelkė 
Didelio Nerimo Dvasia

Italijos Karalius 
Nereikalingas.

Gen. Badoglio siūlo jam 
pasitraukti nuo sosto.

Pėtnyčios-subatos naktį pe- Gen. Piedro Badoglio,
* to ai i i - -.-i • i j i . - reitą sąvaitę buvo subom- dabaitinis Italijos premje-ATSAU-1 įsitikino, kad karas tuoj pa- bar(luo^į įf oru Vatikano ras. pasakė karaliui Ema- 

triobesiai. Pii mutiniai apie nueliui negalįs sudaryti dė
tai pranešė pasauliui vokie- mokratinės vyriausybės, ku- 
čiai, paskui tatai patvirtino ri atstovautų visus gyvento- 
Romos radijas ir pagaliau jų sluoksnius, kol Italijos 
pats Vatikanas. Alijantai da soste sėdės karalius. Tai vis- 
nieko apie tai nežinojo, to- tiek. kaip pasakyti karaliui:

AMERIKA JAU 
KE 400 LAIVŲ STATYBĄ, sibaigs ir fabrikai, kurie ga- 

j mina karo reikmenis, neteks 
i daibo, gal turės visai užsi-New Yorko biržoj krinta 

“popieriai,” nes bijomasi 
fabrikų užsidarymo. daiyti.

Kad Vokietijos karas jau 
pralaimėtas, tai visi žino.
\okiec-iu \ aidžia, tui but, zi- spėjama, kad popiežiaus “Dėl valstybės labo, tamsta
no tatai geriausia. Lieka tik dvaia subombardavo naciai, turi nuo sosto pasitraukti.’’ 
klausimas, kada ji nutarsnasiduoti kad galėtų bedą an ei sti am Badoglio orlaiviu aplankė jmuuuuu. „„-i,. yrnArik-iPPii] Ir ■ • . • . r •

Amerikoj ir Anglijoj stai
ga susidarė nuomonė, kad 
apie Kalėdas Vokietija su
smuks. Nors ir Londone ir 
Washingtone valdžios ir ge- pakelti rankas ir
nerolai tvirtina, kad priešas Jeigu ji nebijotų bausmėm, rej^ nedėldienį Berlyno ra- ftaliioierirkalbėiori *«uneli- 
dar stiprus ir pnes mu» stovi be abejo, ji pasiduotų ilgai kr;nk3 v1-‘ Hipnn anie 1IaIlJoje n .RalDeJ°.:'1 tu pui
dar ilgos ir sunkios kovos/nelaukdama. Bet Hitleris su -harharirma " P tinių partijų vadais. Sesios
bet laikraščiai ir jų korės-' savo gengsteriais žino, kad AHjantu v^doįvbė -i- polltmės PartlJos> kun«

anglu ir amerikiečių. Ir pe- išlaisvintus miestus pietų

---------— ---- ... JOS reiKaiauja
netą naktį nežinomas oriai- nė< reSpublikos.

demokrati-jos ir iš Rusijos, ir tuo pačiu gali laikytis, jie laikosi. Ar 
laiku jos miestai nuolatos jie galės išsilaikyti iki Kalė- 
ardomi iš oro. Apie 8,000,- du, ar ilgiau, tą parodys ne- 
000 žmonių esą jau be pa- tolima ateitis.

. J} l’CS PU 0 11 K OS.
vis perskridęs žemai \ atika- Alijantų konferen c i j 
noy'rsum ir numetęs 4 bom- Maskvoje' irgi pasakž; ka_

stogės. Apie 152.000 gyven- Amerikoje yra nuomonių, dariusio?0 dideli nuostoliu ?a?Ja • '““../j-• su<le,??kra: 
tojų užmušta alijantų oriai- kad išmintingiausia Vokieti- triobėsiam« bet žmonių nie-Va <^10a tUn- n^ltJ 
viife bombarduojant Vo- jai išeitis butų tokia: tuoj į™ n^nukemėies
kietijos pramonės centrus, kreiptis Į Ameriką ir Angli- __________
Berlyne ir kitur jau prasidė- ją ir prašyti, kad šitos dvi Ksii'nn
jo riaušės. Žmonės reikalau- kultūringos valstybės kuo- nuuin HOL-011, .iv 
ja tuoj baigti karą. greičiausia iškeltų Vokieti- Laikas Svyruoti.

Bet tai da ne viskas. Lon- joj savo armijas, užimtų Artinasi sprendžiamoji karo 
dono lažybų firma Lloyd’s Berlyną ir kitus Europos valanda, sako gen. Devers. 
deda lažyboms $15.000,000, ęentius. kad galėtų palaiky- Kalbėdamas radij
kad Vokietija pasiduos uz ti tenai tvarką. Šitaip pasi-.a, -

a
;ad

DARBININKAI NEPA
TENKINTI ALGOMIS.
Darbo žmonės neša karo 
naštą, o kapitalistai tuo 
tarpu daro sau milionus. |
Visą pereitą sąvaitę Phi- 

ladelphijoj posėdžiavo CIO 
konvencija, kurioj perdėm 
reiškėsi didelio nepasitenki
nimo, nerimo dvasia.

Nors kasdien buvo pabrė-

rėtų but mokamos daug ma
žesnės algos, negu laivų 
dirbtuvėse? Plieno darbi
ninkai dėl to labai nerimau
ją.

Taip pat nerimauja ir ge
ležinkeliečiai. Jų algos ne
pakilo per visą karo laiką. 
Jie reikalavo, kad butų pa
kelta nemažiau kaip po $3 į 
dieną. Prezidento paskirta 
taryba nustatė jiems tik po 
32 centu į dieną. Gelžkelie
čiai užprotestavo, kad tai 
esąs įžeidimas, vis dėl to nu
tarė priimti ir tokį pakėli
mą; tačiau Ekonominės Sta
bilizacijos direktorius Vin- 
son uždraudė ir šitokį pakė
limą, pareikšdamas, kad tai 
prieštarauja prezidento pa
tvarkymui : “algų daugiai! 
nekelti.” Dabar gelžkelie
čiai balsuoja streiko klausi
mą-. Plieno darbininkai irgi 
žada reikalauti algų pakėli
mo. nes angliakasiams jau 
pakeltos.

Ir taip per visą konvencija 
raudona gija tęsėsi skundai* 
kad nėra lygybės ir nėra tei
sybės. Darbininkai neša vi
są karo naštą ir kenčia iš
naudojimą. tuo tarpu kaip 
kapitaiištai daro šati mino-* 
nūs iš karo.

Kodėl valdžia leidžia ka
pitalistams daryti pelną iš 
karo? Kodėl nepraėjo pre
zidento Roosevelti i pasiūly
mas numušti visiems pini- 

iguočiams algas iki $25,000 
į per metus? Kodėl Kongre
sas neuždeda piniguočiams 

'didesnių taksų ir neduoda 
farmeriams subsidijų, taip 
kad darbininkų moterys ga
lėtų pigiau nusipirkti mais
to? Valdžios skelbiamos sta
tistikos parodo, kad korpo
racijos šiandien daro di
džiausius pelnus Amerikos 
istorijoj — kodėl laikraščiai 
jų neatakuoja?

Šitokių klausimų ir prie
kaištų buvo begalė.

Konvencija nutarė uoliai 
dalyvauti ateinančiuose pre
zidento rinkimuose ir pasky
rė Politinei Akcijai $700,- 
000. Politinei Akcijai vado
vaus socialistas Sidney HiI- 
man.

CIO prezidentu Konven- 
i cija vėl išrinko tą patį Phi- 
lipą Murray’ą.

mai, priekaištai ir kartais 
net grūmojimai, kad ilgai 
darbo žmogus negali kentėti 
tokios nelygybės ir išnaudo
jimo.

■ Didžiausis nepasitenkini
mas reiškėsi dėlė algų “įšal-

Ti ir Iri i n Prute* Ali- ; dymo.” Darbininkai pyksta, 1 urKlįU llUlvS AU :kad Spauda nuolatos rašo, 
tuntams. į kaip daug jie uždirba, bet

Ji gali duot bazių orlaiviams niekad nepaaiškina, kad tie 
arba atidaryti Dardanelus, i didesni uždarbiai yra įgyti 

dirbant tiktai viršlaikį ir

bų Vokietijos karo pramo
nės centrą. Visu keliu nu- 
skrendant ir sugrįžtant A- 
merikoj orlaiviai nematė 
nei vieno vokiečiu lėktuvo.

visos italų tautos grupės, ku- 
i ios yra nusistačiusios prieš 
fašizmą.

1,800,000 Bačkų Ga
zolino Kasdien.

Armijai kasdien išsiunčia
ma po 50,000.000 galionų.

Pasibaigus Maskvos kon 
ferencijai, Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Anthony 
Eden nuskrido iš tenai į Kai
ro minsią- Afrikoj, km- tuo
jau atvyko Turkijos užsienio

šventadienius.
Tiesa, kad laivų statyboj

ir ginklų pramonėj darbinin
kams mokamos didelės al
gos, bet plieno išdirbystėj,Kiti panašus auto-.elgdanaau Vokietija ^ministrą- _ _ __ _

ritėtai sako, kad karas pasi- tų demokratinių valstybių R nedėldieni kpėio vi- ciia praneša, kad ji kasdien Veikalu ministeris Mene- ant geležinkelių ir kitur par
baigsiąs ateinanti mėnesi. malonei ir, be abejo, baus; £uom*nę. kad ™ošia- išsiunčia armijos reikalams

Ir, kas įdomiausia, Ameri-;me Jai tuomet butų žymiai mės sprendžiamai kovai ir uzJur>' P° o0.000,000 galio- 
kos valdžia atšaukė kontrak- sušvelninta žinoma, tai ne- dabar - ne laiRag svvrnntV nU gazolino. Tai yra dau- 
tus. kuriais buvo užsakyta reiškia, kad Hitlerio gengė
pastatyti daugiau kaip 400 
naujų laivų karo tikslams.

Tankų statyba taipgi 
esanti sumažinta. Taipgi 
smarkiai esanti sumažinta ir 
kai kurių ginklų gamyba.

Ką visa tai reiškia? Gali 
but. jog valdžia turi tikrų 
žinių, kad Vokietija jau pri
ėjo liepto galą. Bet gali but.

ne
ruošiamės

svyruoti, 
didžiajam £<aa ne?u trečdalis kasdie-

mjglu. ir tarp jiedviejų pra 
sidėjo slapti pasitarimai, ku-

bininkų algos yra preziden
to patvarkymu “įšaldytos” 

Įja_ ir per visą karo laiką nei 
kiek nepakilo, kuomet gyve
nimo reikmenų kainos nuo
latos kilo ir tebekila.

Čia yra didelė nelygybė. 
Kodėl plieno liejyklose tu-

rie tęsėsi kelias dienas 
bar šita slapta konferencija 
jau pasibaigusi. Kas tenai 
buvo nutarta, oficialiai nėra 
skelbiama: bet spauda ir ra
dijo komentatoriai spėja

gautų pasigailėjimo. Tie puolimui kuriam mes dabar nmės gamybos, 
banditai turėtų but nubausti telkiam žmoniu jėga įr ma. Amerikos aliejaus pramo-

šinas.” sako jisai. ‘ PaSamina P°
Jis ragina žmones didinti 1,800.000 bačkų gazolino, 

ir didinti ginklų gamybą, o kuii Petroliejaus administ-
armija didins ir didins savo ia^a skirsto siiaip: _ 
^muciu^ priešui 600,000 baesų armijai.g P 550,000 bačkų automobi-

trokams. busams ir

visų kriminalinių įstatymų 
griežtumu.

Bet kaip užtikrinti pasau
lį, kad vėliau neatsiras Vo
kietijoj kitas Hitleris? Kad
tas neatsitiktų, siūloma su-__________
naikinti sunkiąją Vokietijos VOKIEČIAI KASĖ TUNE- liams’
pramonę

. . ralizuoti. r------------.
kad Amerikos fabrikai jau žemės ūkio kraštu, kur mili- 
pakankamai ginklų yra pa- turizmas negalėtų atsigauti 
gaminę ir tuo tarpu daugiau jr, neturėdamas sunkiosios 
jų nereikia. Arba gali but ir pramonės. neturėtu 
taip, kad sulaikytų vieton remtis.
bus gaminami naujesnio iš-į ’ __________
radimo ginklai. Kaip ištik 
rujų yra, mes nežinom. Ga
na tik to. kad Amerikos fi
nansų centrai jau nusigan
do. New Yorko biržoj pas
kutinėmis dienomis pradėjo 
smarkiai kristi visokių kor
poracijų “popieriai.” Žmo
nės. kurie turėjo jų prisipir
kę tikėdamiesi parduoti 
aukštesnėmis kainomis, da
bar nori jų nusikratyti, nes

Iš Rusijos Fronto.
Vokiečiai bėgdami net dra

panas meta pakelėj.
Paėmę Kijevą, rusai ve-

ir miestus decent- 
paverčiant tą šalį

taxi vežikams.
450.000 bačkų farme-

riams ir kitokiems reika- Colorados valstijoj yra di- A
dėlė stovykla, kur laikomi _________

kuo v°kiečiai karo belaisviai, šį 
panedėlį buvo pastebėta,;

LI BĖGIMUI IŠ STO
VYKLOS.

kad Turkija sutikusi pakeis- . 
ti savo neitralumą alijantų Lridgeporto SOCIŪ-
naudai. Ji gal duos Anglijos, i- y Lnimčiimni 
ir Amerikos orlaiviams ba-| llhlli ^Oimejinuu. 
zių, arba gal atidalys Dar- Išrinko majorą ir paėmė vi- 
danelus. per kuriuos alijan-[s4 16 vietų miesto valdyboj.

Iš Bridgeporte, Conn., 
mums yra prisiųstas angliš
kas dienraštis. “The Bridge
port Telegram,” kuris stam
biomis raidėmis per visa 
pirmutinį puslapį skelbia di

tų laivai galėtų įneiti Juo
don Jūron ir iš tenai pulti 
Balkanus.

LIETUVIS PAŠOVĖ 
ITALĄ.

“Antras frontas” SmaguHo 
farmoj Wisconsine.

Netoli nuo Kenosha, Wls.. 
italas Bertano atėjo ant lie 
tuvio Smaguiio farmos faza

nus: dienomis jį uždengda- nų medžioti. Smagulis už- 
vo nukritusiasi medžių ’la- protestavo; sako, tu čia ne 
pais.

_________ kad jie mėgina iš kempės iš-
8,000,000 Vokiečių

Be Pastoges. ; lis, kurio apie 65 pėdos buvo

KRUVINA TRAGEDIJA.
Pittsfield. Mass.—Pereitą 

nedėldieni čia buvo šiurpus džiausi socialistų laimėjimą 
atsitikimas. Tūlas Harį is ’pereitos sąvaites rinkimuo- 
Eddy, 62 metų amžiaus veisė

Diuseldorfe 3,000 žuvo nuo
-bombų; 12.000 liko be 

namų.
Stokholmo laikraščių ko

respondentai praneša iš Vo
kietijos, kad alijantų orlai
viai daro baisiausių nuosto
lių vokiečiams. Štai kai ku
rie jų paduodami daviniai:

jau antroj pusėj tvoros. Vo
kiečiai kasė ta urvą nakti-

turi teisės mano paukščių 
šaudyt. O italas sako, aš tu
riu teisės, nes vienas fazanas 
čionai atskrido nuo mano 
žemės. Ginčas priėjo prie to, 

.. „ ,džia paskyrė pagarsėjusį ^afl so\ė_ italą ii
8,000,000 \ okietijos žmo- kriminalogą Andreą Auiie en-?vai ?uz' e i &a 11 

nių šiądien gyvena be pašto- policijos viršininku‘ “kvis- Fanko? ,5U

PASKYRĖ EKSPERTĄ 
KVISLINGAMS GAUDYT

Norvegijos tremtinė vai

dęs vyias, nuėjo pas kitą 
moterį, 35 metų amžiaus 
Mrs. Hūme. pas kurią rado 
atėjusią ir jos motiną. Ko 
jis tenai norėjo, niekas neži
no, gana to, kad jis nušovė 
tos moteriškės motiną, per
šovė ją pačią ir paskui pats 
nusišovė.

gės, nes alijantų orlaiviai fingams” medžioti’ kuomet ir kitas lietuvis, būtent 
sunaikino jų namus. vokiečiai bus iš Norvegijos'V-vkl?- Smagulis buvo suim-

NUTARĖ STREIKUOT 
* G. M. DARBININKAI.
Pereitą sąvaitę nutarė

Socialistas majoras Mc- 
Levy išrinktas jau šeštam 
terminui 12,675 balsų di
džiuma. Iš viso jis surinko 
28.097 balsus, kai tuo tarpu 
demokratų kandidatas Lloyd 
gavo 5,295 balsus, republi 
konas Young 4.396, o “pro- 
gresyvis” (bene komunis
tas) Hensel vos tik 127 bal
selius.

Per šiuos rinkimus socia
listai paėmė visa 16 vietų

.... - v „nA streikuoti apie 10,000 Gene- Bridgeport0 miesto vald.v-
,o. .... .... .. • . / v „ .................. ..... .a-,as- .I*1 $1.0?° ,.ai Motors da. bininkų Cbev- bn°J: .

jasi 1_ vokiečių divizijų į mušta bombarduojant Ham-įdinami tokie išdavikai, kaio kaucijos, iki teismo paleis- roĮeto skvriuj’e, Elinto tnies- ?. , . ~
vakarus. Maskvos žinios sa- burgą, kuns dabar visiškai; Lietuvos Paleckis. Liudas tas- , ... te. Balsavimui klausimas bu- kleikas ir iždininkas taipgi

------- ,------- v._ ... . , Musų korespondentas, ku- vo p^yt^ „jp. ..j^ no.l socialistai.

152,000 žmonių buvo už išvyti. “Kvislingais” yra va-

sunaikintas.
42.000 žmonių

bombarduo jant

ko, jog vokiečiai bėga tokioj 
betvarkėj, kad meta pake
lėj amuniciją, ginklus ir net 
drapanas. Jie bėga Rumuni- miestą, 
jos ir Lenkijos link. Šį pane- 3,000 žmonių užmušta ir 
dėlį rasai buvę jau tik 140 12.000 liko be pastogės Diu-

Gira ir kiti. parsidavę savo
užmušta tėvvnės okupantams. 
Kasselio ’--------------

FRANCUZIJOJ PRASI
DĖJO INFLIACIJA.

ris prisiuntė šią žinią, pridu
ria juokais, kad IVisconsino 
lietuviai farmeriai jau atida
rė “antra frontą." Girdi, ko-

Associated Press žinių munistai turėtų mušti Stali-

paėmė po 4 menų Janai ai- mesdami 
•kaklių mušiu. Vokiečiai čia bombų, 
turėję 180.000 vyra armija. Stokholmo

tenai z.lHM) tonų kas kostiumas kainuoja 12.- 
000 frankų: vidutiniški pie- Nei lis, W. V:«.—Ameri-

ri, kad dėl šito ginčo butų 
sustabdyta būtina karo ga
myba?” Ir 8.099 balsai prieš 
2,070 nubalsavo: “Taip.”

pakilcTorlaivių
GAMYBA.

iš kurios iie palikę mūšio kraten” dienraščio kores- 
lauke 15,000 lavonų ir 6,200 por.dentas sako. kad daug 

esą dar neiškasta išsužeistų. Berlynas prisipa
žįsta, kad rituaci ja kritiška.

Socialdemo- tųs, 500 frankų: pigiausis can Rolling Mill kompanijos laivių. Gaminant šitokiu
i i ...... .. tempu, permetus butų pa-

'statvta arti 100,000 orlaiviu. ♦ 7 *

ROMOS MIESTAS DA
BAR STOVI ANT DI

NAMITO.
Pabėgę iš Romos italai 

praneša, kad vokiečiai tenai 
dabar deda minas po mies-

Laikrasčiai praneša, kad tu. Visa Roma tuoj busianti 
per spalių mėnesį Ameriko-, ant dinamito, kad ją butų 
je buvo pastatyta 8.300 or- galima susprogdinti, kuo-

zmonių 
po griuvėsių.

laikrodėlis. 5.000 frankų.; anglių kasykloj pereitą są- 
Piieš karą Francuzijos fran-: vaitę čia įvyko dujų sprogi 
kas buvo vertas apie 3 Ame- mas. kuris 9 darbininkus už- 
rikos centus ' mušė ir 2 sužeid'

met alijantų armija meis. 
Minos esančios aprūpintos 
laikrodžiais, kad butų gali

Kuri gi šalis galėtų su Ame-.ma nustatyti sprogimui kū
riką susilyginti9 jkas

Angliakasių Strei
kas Pasibaigė.

Maineriai dabar uždirbs 
daugiau, bet turės dau

giau padaryt.
Paėmus valdžiai kasyklas 

savo globon, kietojo kuro 
administratorius Ickes pasi
rašė su mainerių unija dat- 
bo kontraktą ir visi sugryžo 
darban.

Einant nauja sutartimi, 
minkštųjų anglių kasėjai 
gaus $1.50 į dieną daugiau 
bet už tai turės 1 valandą 
dirbti ilgiau. Kietųjų anglių 
maineriai gaus 70 centų į 
dieną daugiau.

■ Washingtono apskaičia- 
Įvimu, perši sfeika Ameri
kos pramonė ir šeimynos 
neteko apie 12.000.000 tonų 
kuro. Streikavo apie 53O,0tK> 
angliakąriu
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PRADĖJO GARBINTI 
KRUVINUOSIUS 

RUSIJOS CARUS.
Mes jau esam šioje vieto

je rašę. kad Stalino valdžia 
Sovietų Rusijoj pradėjo gar
binti tokius despotu?, kaip 
Ivanas Baisusis ir Petras Di
dysis, kurie savo rankomis 
kapojo žmonėms galvas.

Dabar “Argentinos Lietu 
vių Balsas” praneša, kad 
Buenos Aires mie-te leidžia
mas Argentinos komunistų 
laikraštis “CalvarioRuso” iš
spausdino straipsni “Rusia 
en la epoca de Ivan Terrib- 
le,” kas reiškia: Rusija Iva
no Baisiojo laikais.

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” sako, kad tas Argenti
nos komunistų laikraštis—

“Ankstvvesniame numeryje 
rašė apie Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės sujungimą su 
Didžiąją Maskvos kunigaikš
tyste, o dabar, garbinant Jono 
žiauriojo plėšikiškus darbus 
(vykintus hitlerišku žiauru
mu), išskaičiuoja svetimu tau
tų prijungimus prie imperia- 
listiškos Rusijos, net žemėla
piu atvaizduoja rusišką impe
rializmą, lyg naujiems paska
tinimams.

“ ‘Calvario Ruso* pripažįsta, 
kad tik Baltijos pajūry Jono 
Žiauriojo ordos buvo atmuštos 
lietuvių narsumu. Galutinam 
prijungimui, girdi. Rusijai te
ko laukti Petro Didžiojo ir E- 
katerinos Antrosios laikų.

Sekdama dabartinių Maks- 
vos valdovų pavyzdį. ‘Calva
rio Ruso' šitaip charakterizuo
ja hitleriško žiaurumo budelį, 
Joną Žiaurųjį:

“ ‘Ivan el Terrible esą un 
hombre inteligente y uno de 
los cerebros mas cultos de su 
tiempo’. (Jonas žiaurusis bu
vo Inteligentiškas įr vienas iš 
protingiausių žmonių tuose 
laikuose).

“Tame pačiame ‘Calvario 
Ruso’ numery, redaktoriaus 
P. šostakovskio straipsnis iliu
struojamas caro Nikalojaus I 
(1825-1855) išgražintu pa
veikslu ir keliamas į padanges 
to caro ‘kilnumas’. Jis buvęs 
tokis ‘demokratiškas’, kad no
rėdavęs pasimatyti ir su tomis 
moterimis, kuriems aplinky
bės neleisdavo ateiti į carų pa- 
locius. Nikalo.ius I persireng
davo ir artistų baliuose glamo- 

. nėdavo apgirdvtas balerinas.’’p
’» Ir šitokius despotus, šito
kius paleistuviu? komunistai 
garbina kaip “inteligentiš
kiausių?” ir “demokratiš
kiausius” tų laikų Rusijos 
valdonus.

Tai ve. i kokią šlykščią 
pamazgų duobę nuskendo 
buvę carizmo naikintojai.
ATLANTO-ČARTERIS 
MASKVOS KONFEREN 
CIJOJ PAĖMĖ VIRŠŲ.
“Naujienos” cituoja Lon

dono korespondentą James 
B. Restoną, kuris aiškina 
Maskvo,. konferencijom nu
tarimus. Jo nuomone. Mask
vos konferencija pripažino 
Atlanto Čarterj, kuris garan
tuoja mažoms tautoms to
kias pat teries. kaip didžio
sioms valstybėms.

Taip, esą. Anglijos žmo
nės supratę Maskvos konfe
rencijos nutarimus, ir todėl 
anglai esą labai ta konferen
cija patenkinti, kad ji nenu- 
krypo nuo Atlanto Čarterio 
principų, bet patvirtino juos. 

“Kame pasireiškė tų princi
pų patvirtinimas?“ — rašo 
“Naujienos,“ cituodamos tą
korespondentą.

“Pats Atlanto čarteris nėra 
įvardintas, bet bendrasis ketu
rių valstybių pareiškimas pri
mena Jogtinių Tautu deklara
ciją, kuri buvo pasirašyta 1942 
metų sausio 1 d. Washingtone. 
Toje deklaracijoje buvo inkor
poruoti pagrindiniai Atlanto

čarterio dėsniai, t. y, kad ka- 1 
riaujančios valstybės nejieš-' 
ko savo teritorijų didinimoĮ 
svetimomis žemėmis. kad' 
kiekviena tauta turi teisę pa
sirinkti tokią valdžios formą, 
kokia jai geriausia patinka; 
kad visos tautos, didelės ir 
mažos, privalo gauti progą ly
giomis sąlygomis naudotis 
gamtos turtais, ir kad \isoms 
tautoms turi būt sugrąžinta 
nepriklausomybė, kurioms ji 
buvo atimta prievartos keliu.

‘ Kai kurios šitu minčių yra 
pakartotos ir Maskvos pareiš
kime. Pavyzdžiui, punktas 1 
sako:

“ ‘Kai jos (Amerika. Angli
ja. Rusija ir Kinija) pripažįs
ta. jogei reikia įsteigti kaip ga
lint anksčiau bendrą tarptau
tinę organizaciją, paremtą vi
su taiką mylinčių tautų suve
renumo lygybę ir atdarą vi
soms tautoms, didelėms ir ma
žoms, norinčioms patapti jes 
nariais, tarptautinės taikos ir 
saugumo palaikymui.’

“Čia yra aiškiai pravestas 
tautu lygybės principas. Mask
vos deklaracija sako. kad dide
lės tautos neprivalo turėti pri
vilegijų prieš mažasias tautas. 
Iš to išeina, jogei Rusija, pa
vyzdžiui. negali reikalauti, 
kad jos ‘saugumui* arba ‘stra
tegijai’ butų paaukotos Balti
jos tautų žemės. Tas faktas, 
kad Rusija yra milžiniška val
stybė, nesuteikia jai didesnių 
teisių, negu tos teisės, kurias 
turi Lietuva. Belgija arba 
Luksem burgąs.

“Londone žmonės šitaip su
prato Maskvos konferencijos 
pareiškimą ir jie džiaugiasi, 
kad demokratijos savo ideaių 
neatsižadėjo.

“Taigi bolševizmo papūgų 
šnekos, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija jau yra pripažintos ‘so
vietinėmis teritorijomis,’ ne
turi pagrindo.’’
Ameriko? spauda irgi aiš

kiai sako, kad musų Valsty
bės Departamento sekreto
riaus Hullo nusistatymas 
Maskvoje laimėjo. O ta? jo 
nusistatymas mums yra ge
rai žinomas. Jis reikalauja, 
kad Pabalčio kraštams, taigi 
ir Lietuvai, butų grąžinta 
pilna laisvė ir nepriklauso
mybė. Dėl to juk Wa?hing- 
tonas iki šiol pripažįsta ne
priklausomos Lietuvos at
stovybę ir konsulatus, bet 
nepripažįsta nei Paleckio, 
nei kitų kvislingų “valdžių.”

“VIENYBĖ” APIE MASK
VOS KONFERENCIJĄ.
Brooklyno “Vienybė” irgi 

mano. kad Maskvos konfe
rencijoj laimėjo ne Maskva, 
bet Amerika. Tas matosi iš 
to, kad toj konferencijoj da
lyvavo ir Kinijos atstovai 
sprendžiamu balsu. Kinija 
kariauja su Japonija, o Sta
linas su japonais draugauja, 
todėl jis nenorėjo, kad Kini
ja toj konferencijoj daly
vautų. Bet Amerikos delega
cijos pirmininkas Hull pa
reikalavo, kad Kinija daly 
vautų. ir jo- ambasadorius 
buvo pakviestas. Vadinasi, 
Amerikos politika šituo 
klausimu Maskvo? konferen
cijoj laimėjo.

Rusija turėjo nusileisti ir
kitais klausimais. Pavvz- *dziui:

“Rusija pasižada nedaryli 
atskiros taikos su Vokietija. 
Tai jau yra gana didelis Angli
jos ir Amerikos laimėjimas, 
nes tuo metu. kai šios dvi va
karu valstybės buvo nusisla- 
ėiusios kariauti su Vokietija 
iki besąlyginio jos pasidavimo, 
tai Maskva buvo linkusi paša
linti tik... Hitlerį ir .jo kliką,“

Reiškia, Rusija turės ka
riauti tol, kol Vokietija ne
pasiduos be jokių sąlygų, 
taip kaip Amerika ir Angli
ja reikalauja.

KELEIVI', 50. BOSTON.

Nuc kare pradžios iki šiol šitie amerikk iai buvo internuoti Japonijoj ir laikomi kaip karo 

belaisviai. Dabar japonai juos paleido, n^s Amerika sutiko paleisti tokį pat skaičių inter

nuotų japonų. Amerikiečius atvežė iš Japonijos švedų garlaivis “Gripsholm." Ant to laivo 

ir šita nuotrauka buvo padaryta. Iš viso iš Japonijos paliuosuota 1.100 amerikiečių.

Povandeninis Karas.
(Office of \Var Information)

Wash ingtonas. — Du pa
starųjų dienų įvykiai—są
jungininkų įsigyjimas Azo
rų salų bazių ir “Tirpitz’o” 
sužalojimas mažaisiais britų 
povandeni niais laivais— 
kreipia dėmėsi į kitą pasau
linio karo kovos fazę—po
vandeninį karą.

Toji kova toli gražu nėra 
laimėta ir Laivyno sekreto
rius Frank Knox išreiškė 
nuomonę, kad “povandeni
nių laivų kova bus rimta iki 
karo galo.” Tik ką grįžęs iš 
25.000 mylių kelionės po 
Europoj mūšių laukas, jisai 
įspėjo, kad povandeninių 
laivų pavojus “yra labai 
rimtas.” dėlto nereikia klys 
ti.

Mes atsimename, kaip 
premjeras Churchillas rug
sėjo mėnesy kalbėjo parla
mente apie ataką, kurią tuo
met vedė vokiečių submari- 
no- prieš aliantų laivus šiau-

--------------------------------- rėš Atlanto vandenyne, ir
ii fondelius suvienyti, nutar- pareiškė, kad “nauja ruja” 
ta šaukti visų jų konferen- povandeninių laivų išėjo i, 
cija. U’Jrą, apsiginklavusi naujau-

APIE KAILIAMAINĮ 
LIUDĄ GIRĄ

Pittburghe leidžiamas sa
vaitraštis “Lietuvių Žinios” 
apie kailiamainį L. Girą ra
šo taip:

■‘Liudas Gira savo laiku la
bai plačiai pagarsėjo Lietuvo
je parašęs eilutes ‘Dul dul dul 
dūdelė, graži mano mergelė.’ 
Sakoma, kad poetai politikoj’e 
yra nepastoviausi žmonės. 
Taip ir buvo su L. Gira.

“Valdžioms Lietuvoje besi
keičiant ir Liudas Gira keisda
vo savo pažiūras, pūsdamas 
vis į kitą dūdą. Kiekvienos 
viešpataujančios valdžios gar
bei L. Gira dūdavo pagal tos 
valdžios viršininkų skonį. To
dėl nestebėtina, kad dabar Gi
ra patekęs į Stalino ‘rojų’ dū
duoja per bolševikų dūdą.

“L. Gira, tai visai pigios 
veislės kailiamainis, kuris jo
kiai partijai garbės nedaro. Pi
nigas jo dievaitis, kas moka. 
tam šoka.“

DAROMA PASTANGŲ 
SUVIENYTI VISUS 

FONDUS. I
Iš Nevv Yorko mums yra 

prisiųstas ilgas pranešima- 
apie įvykusią tenai konfe . 
renciją, kur buvo svarsto ! 
mas reikalas sujungti visu> 
Ameriko
viena.

LIETUVOS ATSTOVO Įveju, Lietuvos atstovas pasi- 
ATSILANKYMAS VALS- sakė skaitąs Maskvos konfe- 

TYEĖS DEPARTA- lencijos išdavas “impressive
MENTE. and signifieant,” ypač tuo

u- ^U,.^ VV.ashington. D. C-Lap-;
lietuvių fondus Į | kriej® 2 d- Lii ir kad Atlanto Carteno prir.-

, SStV e i etY“ kuŠXĖo

Konferencijoj dalyvavę mente ir padarė mandaeu- i11.54'1 tIetU'-u-bl 
generalinis Lietuvos konsu- mo vizitą naujam Under vdtys, išlaikė Maskvos 
las pulk. Jonas Budrys, kon Secretary of State, ponui '° imu?
sulas Dr. Daužvardis, adv. Ę-dward Fi. Stettinius, Jr.,
Olis ir adv. Grisius iš Chica- kuris šiuo tarpu vra ir įmokratinės Lietuvos Respu-
gos. keli veikėjai iš Nev mgįSecretmy o. State »kUblikos atsteigimo problema 
Jersey, iš New Yorko ir S- P- Hull sugryzimo is Mask- esminiai nĮa pįikeitu?i, 
LA sekretorius Dr. Vimkas. konferencijos. bent nėra pabiogėjus Kįpk

Adv. Olis ir adv. Grisius Vėliau, spaudos atstovų 
pranešę konferencijai, kad paklaustas dėl tos konferen- 
atvykdami į New Yorką jie- reikšmė? Lietuvos at- 
du buvo sustoję Washingto-
ne ir tenai iš federalinė? val
džios organų patyrę, jog 
Lietuvai šelpti Amerikoje 
gali būt tiktai vienas fondas, 
ir jis turįs būti registruotas 
Washingtone. Dabar vienas
Ameriko? lietuvių fondas kad jau persimufinau į kitą 
esąs jau įregistruotas, bu- auzą. Bet tau nereikia nei

pagerinimų, 
savo taktikos 
centruodami 
“vilkų pulkus

Lietuvos išlaisvinimo 
iltys 
us.

Lietuvos ministro many
mu, nepriklausomos ir de

pati Maskva parodys 
prielankumo, paaiškės 
liau.

čia
vė-

Kas M ums Rašoma
Gromata Maikio Tėvui.
Pirmiau-ia duodu žinoti,Tikroji šito kailiamainio 

pavardė via ne Liudas Gira. 
bet Liudvikas Radzikaus- 
kas. Krikdemų laikais jisai 
buvo žvalgybos viršininkas.
gaudė ir smaugė komunis- ■ e-iel -~und. Todėl tik šitą jF 
tus. Kai Lietuvoje isi vyravo • fondą valdžia pripažįstanti. *
Smetonom diktatūra šitas ir daugiau fondu neįeisiant’ spėjau paia&yt, ogi ziunu. “mas viko 100 nuoS- ^igti. Bet ir šito fondo var kad jau stovi j mano bateą 
čiu tautininku. O kai Lietu-|c’a* turis būt pakeistas taip. Įsirangę-, žinoma. ka p 

tai kad iš jo matytųsi, jog tai žmogus .-man ir daug svieto 
yra Amerikos lietuvių fon- matęs, tai tokiam nereikia 
das. Taigi siūloma papildyti rlau.g tlumočyt Tai dabar 
dabartinis vardas taip: vžtai as tau siunčiu 6 rublius 
United Lithuanian Relief ant šiušių, ba jau žiema ar-

tent — Lithuanian National sakyt, ba jau suradai kur as 
gyvenu. Denkiu veri mač, 
kad tok? cekavas. Dar ne

va užėmė rusų armija 
Liudas Gira viešai pabučia
vo iš kalėjimo išėjusį žydu
ką komunistą, kurį jis pats
reiškė ^“Man sanreS' ted *■}.•< A"*rjc,; Tote vai- tinas O jei da neužteks, tai 

da? liudysiąs, kad visi lietu- tik duok man žinią, o as 
vių fondai yra suvienyti į daugiau atsiųsiu. Ba už to-aš esu gimę? lietuviu’.”

Ir lietuviški komunistai
dabar garbina šitą išversta-j yėną fondą ir kad tas fon- kią gazietą verta ir daugiau, 
skuri kaip didžiausi žmogų.. das veikia Amerikoje. taigi tegul tavo generoliška

1 . visokia blogarodija lankosi

Šie draugai atsiuntė po 
penkinę: A. Budinąs iš Chi
cagos; T. Šimkonis iš Lavv
rence, Mass.: F. Malca iš 
Shirley. Mass.; J. Babraitis 
iš Worcesterio; S. Čerauka 

j iš Clevelando; Julia Aleksa 
iš Mexico, Me.: J. Jurkšaitis 
iš Wilkes-Barre. Pa.: Anta
nas Skirka iš Bridgeporto, 
Conn.; L. Playtis iš Brook
lyno; A. Kazlauskas iš 
Springfield, Mass.; F. Pap
lauskai iš Elkridge. Md.: 
Petras Plapas iš Waterbury, 
Conn.; John Brazauskas iš 
Detroito; P. Kaunackis iš 
Chicagos: Chas. Baublis iš 
Elizabeth. N. J., ir B. Drak- 
rienė iš Hartshome, Okla.

PEREITĄ SĄVAITĖ IŠ
RINKTI DU SOČIA 

LISTAI.
Pereitos sąvaitės rinki- j 

muose. kuriais buvo renka
mi kai kurių valstijų ir mies-; 
tų valdininkai, praėjo du so-: 
cialistų kandidatai.

Bridgeporto mieste. Con-į 
neetieut valstijoj, socialistas j 
Jasper McLevy jau šeštu 
kartu išrinktas to miesto bur- Į 
mistru arba majoru. Už jį 
paduota dusyk daugiau bal
sų. negu demokratai ir re- 
publikonai gavo sudėti krū
von.

Bridgeporio gyventojams, 
taip patiko socialisto Mc-. 
Levy administracija, kad ki
to majoro jie dabar jau ne
nori.

Kitas socialistų laimėji
mas buvo Readingo mieste, 
Pennsylvanijos valstijoje, į 
kur veiklus socialistas J. 
Henry Stump buvo išrinktas 
miesto majoru. Prieš jį ko 
vojo demokratų ir republi- 
konų partijos, bet abidvi 
pralaimėjo.

Tai vra smagi žinia.

Kad visus esamus fondu- 
AMERIKIETIS NEŠA PRIEŠĄ

Šis vaizdelis parodo Amerikos 
kareivi nešant sužeista vokieti

nia
pa? mane ir taip pat pas ma-! 
no draugą Joną Pasukini vėl • 
per čieius metus, ir prabo-į 
čyk, jeigu negerai parašyta. \ l iausis lietuviams išradimas. 
Aš trajinau viską sudėt pa.Jis neapsakomai daug gero 
gal tavo gramatiką, ale kaip ; musų išeivijai padarė, nes 
nelabai mokyta, tai gal pa-i nevieną bemokslį išmokino 
dariau misteiką. skaityti ir pralavino. Aš

O dabar gudbai! 1921 m. padariau mažiausi
E. Navickienė, sviete radiją, bet nedaug ką 

AVorce-ter, Mass. gavau, ir lietuviai nežino
--------  i kad aš tai padariau, bet

“Keleivio” šeimyna auga. Maikį su Tėvu žino visi.

Geriausias išradimas.
Gerbiami Draugai! 
Maikis su Tėvu vra ge

Re-Gerbiama “Keleivio” 
dakcija!

Čia vėl siunčiu prenume- 
ratą ant metų. Mat, gavau 
naują skaitytoją. Sakė. jis 
kur tai gavęs vieną “Kelei
vio” numerį ir jam taip pa-1

S. Kuras,
Alliance, Ohio.

“Keleiviui” durys visados 
atdaros.

Gerbiamieji—
Pranešu, kad mes išsi- 

tikę-', kad norį? kad “Relei- kraustėme kiton vieton, to- 
vis” eitu bent du kartu į sa- dėl meldžiam siųsti “Kelei- 
vaitę, jei jau negalima kas Į vį” ant naujo adreso, nes ne- 
dieną. Sako, nebūtų taip ii- norim nei vieno numerio 
gu laukti penktadienio, ka- prarasti. Taipgi gavau pra
dą ta- Maikio Tėvas atsilan
ko. Esu tikra, kad tas nau-

nesimą kad prenumerata 
jau pasibaigė, tai kartu siun-

jas skaitytoja’kitą metą dar čiu ir tris dolerius. Maikio 

geresnių komplimentų su- Tėvui durys visados atdaros

San Angelo mieste, Italijoj. Ne- teik? Maiklo Tėvui, šikas vadinasi James Park?. is g Keblaitienė,
Elizabeth. W. Va. Detroit, Mich. i

oas mus:

Joe Lugauskas,
Brooklyn. N. Y.

siais ir vėliausios technikos 
ginklais. Dabar yra žinoma, 
Kad uy? pirmaeiliai laivai ir 
nemažiau kaip šeši preky
bos laivai buvo tuo metu 
konvojuje nuskandinti. Ši
tie nuskandinimai. sako 
“N. Y. Times” militarinis 
komentatorius Hanson W. 
Bakhvinas, rodo. kad mes 
.‘žengiame į kitą periodinę 
naikinamojo karo fazę juro
je, ko pasėkoje laivų nuosto
liai laikinai gali pakilti, bet. 
tur būt. nebepasiek? tų aukš
tų nuostolių, kurių mes turė
jome blogiausiais karo mė- 
ne.-iais.

Naciai iš naujo apginkla
vo savo nardomuosius lai
vus, ne tiktai lengvais auto
matiniais priešlėktuviniais 
kulkosvaidžiais, bet, gal būt, 
ir sunkesniais denio pabūk
lais. Su geresniais “radaro” 
įtaisymais jie dabar gaii 
daug lengviau surasti kon
vojus. Ir jie dabar vartoja 
magnetinius detonatorius, 
kurie išsprogdina torpedą 
tuomet, kada ji praeina pro 
arba arti taikomo laivo--- 
net ir tuomet, kada ji nepa
taiko į patį laivą. Prie tų 

naciai papildo 
principus kon- 
submarinas į 

Tokie pul
kai susidėdavo iš 6 ar 7 po
vandeninių laivų. Jie nuolat 
didėjo iki dabar pasiekė 10. 
20 ar net 30 povandenių lai
vų burius. Matomai, yra pa
gerėjęs ir tų burių vadovavi
mas bei kontrolė. Povande
niniu laivų grupės dabar yra 
tvarkomos panašiai kaip ir 
paviršiaus laivynas.

Šitų faktų akivaizdoje, 
portugalų patenkinimą? mu
sų prašymo leisti naudotis 
Azorų salomis yra ypatin
gai sveikintinas. Šis mažas 
-alynas, kuri? guli tarp Ame
rikos ir Europos. duoda 
mums papėdę, iš kurios są
jungininku. juros ir oro pat
ruliai gali veikti prieš sub- 
marina? toj juostoj, kuria 
eina svarbiausis musų laivų 
kelias per Atlantą.

Mes pakirtome iki tam 
tikro laipsnio povandeninių 
laivų pavojų, ir kartu išvys- 
tėme pagalbinius lėktuvne
šius. kurie galėjo išleisti or
laivius konvojų apgynimui. 
Kartu su žemė- bazių orlai
viais, siekiančiais toli į jurą 
iš abiejų Atlanto pusių, šito
kia lėktuvnešių uždanga 
puikiai vykdė savo uždavinį 
iki paskutiniųjų kelių sąvai- 
čių. kada nacių povandeni
niai laivai išėjo jūron pilno- 

; je jėgoje ir įrodė, kad su pa
gerintai- pabūklais' ir takti
ka jie gali pridaryti daug 
nuostolių musų laivininkys
tei.

Senoji jurų galybė—Por
tugalija—davė sąjunginin
kų vandens jėgoms nepa
mainomą ginklą sunkioje 
kovoje prieš ašį. Ir lyg pa
tvirtinimui šios naujos są

jungos ir pakėlimui dau
giau vilčių galutinai laimėti 

Ikarą, prezidentas Roosevel- 
įtas pranešė apie amerikie- 
j čių povandeninio karo pasi- 
i sekimus Pacifike. Preziden
tą? pranešė, kad apie 130,- 
000 tonų japonų laivų buvo 
nuskandinama kas mėnesį 
per paskutinius šešis mėne
sius, daugumoje Amerikos 
povandeninių laivų. Toliau 
prezidentą- pažymėjo, kad 
iaponų laivų skandinimas 
didėja ir sieks apie 1.400.- 
000 tonų į metus. Jis paste
bėjo. kad nuskandintų japo
nu laivų tonažas yra dides
nis negu naujai statomųjų. 
Kaip vienas jūrių kadetas 
radiio programoje išsireiš
kė. Pacifike yra daug tuš
čių vietų, kur anksčiau bū
davo japonų laivai.

i
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Išrodo Geriau Kaip Komisarai

šis vaizdelis parodo du Pittsburgho Coal kompanijos mai- 
’ neriu išeiginėse drapanose. Jie skaito gautas savo “pė

dės.” Kaip sau norit, šitie Amerikos angliakasiai išrodo
geriau kaip Rusijos komisarai...

tt’ORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS.
Galim netekti didelio vado. vice-prezidentus kitą asme 
Gerbiamas “Keleivio” Re

daktoriau ! Kreipiamės i

kam tas išrodė keista. Ko
munistai giriasi, kad jų So
vietų Rusija tokia galinga, ir 
tuo taipu nepajėgia ir ligo
ninės Maskvoje pa;tatyti, 
reikia ubagauti Amerikoje.

šitame mitinge dalyvavo 
keli iusu popai iš kitų miestų 
atvykę, ir buvo vienas arki- 
riejas.

Sus įlinkimas buvo atida
lytas su “molitva” prieš 
“ikoną.” Maldą kalbėjo “po 
i’avian ti.” tai yra rusų baž
nytine kalba, kurios lietuviš
ki komunistai nemoka, tai 
poteriu? kalbėjo lietuviškai.

Sakoma, kad vienas po
pas oas:šaukęs Juozą Bak- 
ševičiu klausė, kur yra jūsų 
dvasišku' . Bakševičius atsa
kęs, kad ’ie tokio neturi. Po
pas rvc*ebęs: “Kaip gi tai 
neturit? Ar tai jus ir nekrik
štyti?...”

Dabar žmonės Worceste- 
iv kalba, kad kuria nors die-v *
ną čia bubančios lietuviškų 
ruske’ių krikštynos.

Ant ivtojaus po tu atlai
dų. nopas su tuo viršininku 
iš Washingtono apžiurėjo 
Woice:terio apylinkę, kur 
bu‘u tinkamiausia vieta 
krikštui. Kaž-ka? siūlęs bap
tistų kirkę ant Pond streeto. 
bet pasirodę, kad ceberis te
nai nei mažas—vienas Ben- 
nv Cock jame neišsitektų. 
Todėl buvo nasirinkta Black- 
stone rivė. Esą jau nužiūrėti 

rų. Visi balsuokit už Povilą ir kūmai, tai Karpinderis 
Dargi iš Pittsburgho. Jis su- Pupelis ir Plokščiu Laumė.

PHILADELPHIA. PA. tuviai gautų, tai pirmiausia
Vajus ir koncertas Lietuvai !r patys, lietuviai turi aukoti 

gelbėti. ir parodyti, kad jie patys su-
j i i ••• - • deda pinigų ir dėl Raudono-

-• niladelphijieciai gerai j0 Kryžiaus ir dėl savųjų
-upranta. Kaip sunkiai lietu- lietuvių. Todėl kviečiami 
•/iai kenčia Lietuvoje.. Todėl philadelphijiečiai gausiai 
jie tumanė padarytį vajų, aukoti tiems kilniems Lietu
kui inkų aukų n tokiu budu vos gelbėjimo reikalams, 
pageioėti broliam-. Tuo tik-
siu lapkričio 14 diena ren- Bilietų į koncertą galima 
gia koncertą. Kas paaukos gauti Lietuvių Banke, 204 
$1.00 ar daugiau, tas galės N- Broad st- Pas Pran4 Pu_ 

dalyvauti tanu- koncerte. ^3- Pas Oną Unguraitę, pas 
Kas paaukos daugiau, tas radijo vedėją Antaną Dzi- 
bus to vajaus ii koncerto ii’ Lietuvių Kliube, 2715 
gai bės rėmėjas. E. Allegheny. Rengėjai.

Tokiomis aukomi

A merikos Laivyno Vadas

norima
surinkti SI,000. Fhiladelphi- M1LLINOCKET, ME. 
jiečia. tai gali lengvai pada- Musų kolonija davė Ameri- 
ryti. Bet 1 ad tai galėtų įvyk- kos armijaį 17 jaunuolių, 
•lyti, lekia nesuklysti ir ži- iš musų miestelio lietu- 
n°T’ eti i- dabar jau gali- viai davė Dėdei Šamui 17 
rna n įeikia.lietuvius gelbė- jaunuolių j armiją, 
i. t yba! klaidinga butų, jei- p. Benis. 2 nusus. Visi A- 

gu kas manytų, kad dabar meiikoj.
negalinta lietuviams pagal- j. Liepas, 2 sunu. Vienas

manus vyras, puikiai sutvar- Ponas apsigyveno čiapattamsta nulmdusiomts širdį- k- Ame ;Jkos’ IJ(,luvių Kon. 
mis. Musu nunudimo pne-..____ •• xr: . ___ •P
ža-tis yra ta, kad musų kolo
nijai gręsia pavojus netekti 
didelio vado. Tai yra toks 
žmogus, kuris kartais ir pirš
to neprikišęs, o sako: “Aš 
padariau.”

Mes galim jo netekti, ne? 
pastebėjom “Sandaros” 41- 
mame numeryje, kad jisai 
“runija.” kitaip pasaki

, ferenciją. 
apsiėjimu 
kalus vesti.

Komunistų pamaldos.
O dabar noriu pranešti 

naujieną

Visi gėrėjosi jo 
ir mokėjimu rei-

Bet v?a ir tokių komunis
tų. kurie prieš ruošiamas 
krikštynas šiaušiasi. Girdu 
ne-enai i popu barzdas vist 
spiaudėm. o dabar lenksim 
niieš juos galvas ir lisime Į 
šaltą rivę krikštą imti! I ką 
gi tai panašu? Juk tai butu

bos sutrikti ir kad nereikia 
aukoti.

Kaip 
bėti?

Keleriopai mes pagelbs- 
time lietuviams aukodami.

Pirma, lietuviai Lietuvoje 
slaptu budu sužino, kiek mes 
veikiam, aukojam ir palai
kom juos. Tas padeda jiems 
ištverti kančioj ir kovoti su 
priešais dėl savo laisvės.

Antra, aukodami mes pa
renkime Lietuvos ir lietuvių 
kovas pasaulio akyse, kuris 
stebi kaip lietuviai gyvi ir 
kaip jie laisvėie kovoja už 
tėvynė laisvę ir žmonių ge
rovę. Aukodami mes pade
dam ir kaią laimėti, ne; lie
tuviai kovoja su naciais, ku
rie valdo Lietuvą.

Afrikoj, o kitas Amerikoj. 
F. Tamulis, 2 sunu, abu 

mes galime pagel- laivyne.
J. Kedieris. 2 sunu.
S. Obrikis. 1 sūnų.
J. Janavičius. 1 sūnų lai- 

zynui.
A. Klimas, 1 sūnų laivy

nui.
V. Sendžikas, 1 sūnų, Af

rikoj.
J. Laumšonis. 

riko j.
J. Povilaitis. 1 

riko j.
A. Kuras, 1 sūnų, Ameri

koj.
J. Čepaitis, 1 sūnų, kuris

Šiame vaizdely matosi Amerikos admirolas Harold Stark 
šalia mirusio Anglijos admirolo Poundo grabo Londone. Iš 
dešinės stovi Londono policininkas. Admirolas Stark yra 
Amerikos karo laivyno vadas Europos vandenyse.

1 sūnų, Af- 

sunų, Ame-
• noriu. Ir šiaip visko stinga.
Turi imti ką gauni, o ne ką 
nori. Ir da visokius taksus 
reikia valdžiai mokėti.”

“Čia da bėdos nėra.” sako 
lietuvis kareivis. “Džiaukis, 
kad negyveni tenai, kur ka
ras eina. Pamatytum, kaip 
tenai žmonės gyvena. Karei
viai kartais buna nevalgę ir

Worcesterio Auditoriume, didžiai'kia bezobraziie! Ne- !pakulyje. 0 tai kovai reikia 
kelių tautybių Komunistai jauSrį Markso ir Stalino pa-,auj^L 
buvo suruošę bendras pa- vejfc?Jvs mesime Į šiukšlyną, 1 Pagaliau, mwų aukos pa-

i j-j * • •- e- a • maldas. Jose dalyvavo grai-’ 0 ju vieton kabinsim ant sie-
kandidatuoia į SLA vice- kai. aimenai, Ukrainai, rusai nn nnnil ahrnzHns? 
prezidentus. Reiškia, jeigu ir lietuviai. Tai buvo lyg ir Bet tie Drotestai nieko ne
bus įsunktas, tai negalės tai plautiniai atlaidai. Į tą

įus—

HARTFORD, CONN.
Karingas lietuvis karžygio.

Lietuvis saržentas J., iš
tarnavęs Dėdės Šamo gink 
luotose pajėgose trejatą me
tų ir dabar paleistas namo 

kaip aviacijos inžinierius iš- dėl susilpnėjusios sveikatos, 
buvo 18 mėnesių Afrikoj. stovi anądien ant šaligatvio 
Syrijoj, Palestinoj. Egipte ir laukia bu?0 Dabar jis jau 

. ir šiomis dienomis sugrįžo iš civilinėse drapanose. Atsi- 
Trecia, aukodami mes pa- Afrikos per Argentiną, ap- stoja čaba j0 įkaušęs pilietis turi kariauti,

dėsim kovoti už Lietuvos lankė savo senus tėveliu? ir jr padeda skųstis. Girdi, aš “E, koks ten jų
•laisvę laštu ir žodžiu \i?amę draugus, pasakė ką mate n turiu kara bet negaunu ga-

pergyveno nėr 18 mėnesių zobno tai turiu čia stovėti ir
karo fronte. laukti to prakeikto bu?o.

Lietuviai remia Dėde Sa- 
dės tiesioginiai kenčian- mą ir perka karo paskolos 
tiems lietuviams Lietuvoj bonus. Popiero? dirbtuvėj 
per Raudonai? Kryžių. Šiuo čia labai trūksta darbinin- 
metu yra vilčių, kad Raudo- kų.Maskvo- rneiu Yra vucių. Kau nauuo- ku. Vargo Plunksna,

mum- vadovauti. kermošių buvo net iš Wa?h- vėją nepapusT Tovarišč. Kryžius nugabens
Dabar mes jau supratom, ingtono atvykęs kaž-koks ■ - 1 -__ •_ ’ L:etuvą vai tų. drabužiu ir Bombėjaus mieste, Indi-

dėl ko musų Antanas, parvy- j ūsas, Stalino paskirtas či- Pirkit Karo Bondsus ir Stam- kitokių reikalingų dalyku, joj, šį panedėlį buvo užrė
kęs iš pereito SLA seimo novninkas. Pelnas iš tų at- pas. Kas savaitę Įdėkit Į juos kaip vra nugabenęs pagal- korduotas stiprus žemės dre-
Pittsburgbe mums pasakojo, laidų buvo skiriamas Mask- nemažiau kaip dešimtą 

o mes visi išsižioję klau- vos ligoninei statyti. Kai uždarbio dalį.

sėmės, kaip jis turėjo hotely-_________________________ ;____________________
je pasiėmęs kambarį. į kui į
sugužėjo viso seimo delega
tai. o jis tik perkunuodavo 
ir dar rusiškai pridurdavo.
Labiausia nrieš jį drebėję 
Bagočius, Vinikas ir Moc
kus.

Pai vykęs iš užpereito Pil
domos Tarybos suvažiavi
mo jis papasakojo ir vėl tu-, 
rėję? dideliame hotelvje 
kambarį, kur seni SLA vir
šininkai vėl beveik ant kelių 
atsiklaupę maldavę, kad jis 
jų nebaltų.

Antanas nesykį mums aiš
kino, kad jeigu ne jisai, tai 
SLA butu senai jau išnykęs 
iš šios ašarų pakalnė-. Girdi, 
aš tik pažiūriu į kurį virši
ninką. tuojau ir žinau, ku
riam kampe šuniukas yra 
pakacta.s ir kitokia velniava 
darosi.

Man dra galva, mokytas 
vyras, nėra ką nei kalbėt.
Sako, baigęs Mizarų kaime 
kerdžiaus universitetą ir bu
vę? laivo kapitonu — atsi
prašau — tropninku. sielius 
upe varydavo, ir da kažin 
keno ožką pagydęs. Tai ką 
reiškia prieš tokį vyrą visi 
daktarai ir advokatai.

Porą šmičkių už lupos už
pylęs, musu Antanas draugi
jų susirinkimuose tuojaus 
klausia: “Ar jus žinot, su 
kuo reikalą turit?”

Na, o kas butu, jeigu An
tanas taptų tokios didelės 
organizaciios, kaip SLA vir
šininku? Tada ji? su mumis 
ir kalbėt nenorėtu. Pasilik
tume be vado. Todėl mes 
prašom visų SLA narių pasi
gailėti mus ir rinkti į SLA

savo bo« kitpms šah’ms. Bet kad bėjimas Japonijos krypti- 
iš Raudonojo Kryžiaus lie- mi.

“Na, tai kokia čia bėda,” 
pastebi jam lietuvis karei
vis. “Tavo automobilis il
giau laikys. O už tuos pini
gus, ką išleistum gazolinui, 
gali važiuot ant buso.’’

“O kokia iš to viso nau
da?” pradeda ginčytis nevi
sai blaiva- pilietis. “Aš ne
gaunu ne tiktai gazolino, bet 
ir steiko negaliu gauti kada

Del PICKVVICK ALE
Kostumeriu..i

• Dabar stinga butelių

• Esamų butelių turi užtekt lig 
karas pasibaigs

p

• Grąžink bonkas, kad galėtume 
pristatyt PICKVVICK’O

GRĄŽINKIT TUŠČIAS BONKAS
INC.HAFFENREFFER & CO.,

BOSTON, MASSACHUSETTS
BKewens siNce 1970

kariavi
mas," su panieka atsiliepia 
nepažįstama? pilietis. “Jei
gu jie ištikrujų kariautų, tai 
karas butu jau senai pasi
baigęs.”

Čia lietuviui kareiviui pri
truko kantrybėm Jisai kirto 
šitam nenuoramai į valgo
mąją ir nuėjo toliau, ne
laukdamas nei buso. A. L.
NAUJAS PILNAS ORA

KULAS
Arbi Knyga Burtų, Monų 

ir Visokių Paslapčių.
Ir praktiška Comte Saint- 

Geimain’o Rankžinystė. ku
ri parodo, kaip iš rankos 
biuožų pažinti žmogaus gy
venimą, at-pėti jo likimą, 
ateitį ir tt.

Knyga didelio formato, 
ant geros popieros, daugiau 
kaip 400 puslapių, su pa
veikslais. popieriniais apda
rais, kaina 83.00.

Turime “Keleivio” kny
gyne tik keli- ORAKULO 
egzempliorius. Kas bus pir
mutinis. tas gaus. Adresuo
ki: “Keleivis,” 636 Broad- 
way, South Boston, Mass.

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAS.

Pasibaigusio; knygos.
Pranešam savo gerbia

miems skaitytojams, kad 
šios knygo? jau pasibaigė:

“Arijonų Prisikėlimas”
“Sveikata” ir
Gu-evo “Inkvizicija.’’
Todėl prašome užsaky

mu šitom? knygoms daugiau 
nebesiųsti.

“Ke!. Administracija.

V/ORCESTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR SII.TA

Visokių Gėrimų, Alaus,
gardžiai pagamintų Vai.

gių ir Užkandžių.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

o. viriiidis numeriais.

90 M1LLBURY STREET
AOKCECTER. MaSS.

t
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'ffsikalbejimas 
Maikio su Tėvu

—Zdravstvui. Maik! vynės; jie išblaškyti po visą 
—O ką tai reiškia? pasauli ir visų persekiojami,
—Po raseisku tas reiškia tačiau per tūkstančiu? metų 

“alou.” niekas jų kalbos neišnaiki-
—O kodėl tėvas nekalbi no.

lietuviškai? —Jes, Maike, žydai, tai
—Čia galėtų but labai ii- labai čiudnas narodas. Aš

įvairios žinios.
__________ ‘ I

Automobiliai Vžmu- Vokiečiui Ima Lietu- 
ša Daugiau Žmonių vos Vg us Armijon/ 
Negu Karo Lauke. VUi nuo 17 iki 60 metų anržiaus varomi frontan?

vra Iš Stoki »lmo atėjo kiai-, 
kių žinių, os sako. kad Pa-

, - •__ „ balčio val-ivbėse vokiečiaisumažėjo nelaimingu aUiti- k lb r Jbilizaciją ir rei
kimų skaičius: bet vis del to F . * , , - -
ir dabar automobiliai dau- ? 7 m- Svvrai, nuo 1? iki 60 metuiriau žmonių užmuša ir su- - - A. -- -j-- • 1 4. , amžiaus, ame tik gali pažeidžia. negu karo fronte. ? u- - -

Automobiliais važinėjimas 
karo metu Amerikoje 
suvaržytas ir todėl žymiai

Oficialus W ashingtono
sako, kad nuo

TEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

(Tęsinys)

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 
LAISVAI VERTĖ S. B.

nuolynai. Visa tai katalikai laiko didžiau-
T. siomis šventenybėmis. Dė! tu šventenybiųJis vel atsigulė, bet ir vel įsgndo ų pa- , . Lurda aldininkįj

ų baltų. Jis ve pašoko, bet nieko nencia - ]yg stebuklingll
Taip jis pialeiib. tisų naktj. Ta p p-1 • > pagjjįm^ guv0 atsitikimų, kad čia atnešti
ir kitų dienų. Žandaras buvo įsitikinęs, kad 1; ėliai pradMaTO vaikščioti. Akli pia- 
ji nugalabys. Jis išėjo is kareivines sėdo dadav0 g kj page,ėdavo,
ant arklio ir pasileido patsai nežinodamas kaj ggvdavo Įaip atsitik-
kui-. Jis norėjo pats save nušauti Bet jis dav0 h. šijndlen L ^-aizdo-
pamate priešais žmogų ilga barzda Žan- j(? Tiki„ti -į lodo j šver.tįnvbes ir su
darąs pnsitaike j tų žmogų, bet jis išnyko. ko; ..jIatotJe, ^.-atitinka gi ir že- 
Žandaras nuleido šautuvą, ir žmogus vel = • 4pk„L.|11,« s
pasirodė. Paskum pasirodė kažkokios mer- ’ J.š I. etuvos vardo šis' gaitfe su krinolinai ir ėmė ties žandaro m
galva šokti. Atėjo daugiau žandam ir ėmė ™e, zeme" k.,a±’ lena1’ Albete- y,a
ji gaudyti. Jis buvo Įsitikinęs, kad ji suga- m.es/ \ ... .. . ,. T. ,
vę ves žudvti, ir pradėjo baisiausiai rėkti. . iam- mie-|e via didelis nudistų Potalos 

- - j vienuolynas. Į tą vienuolyną irgi suplaukia

kelti šautu ą, stotų vokiečių 
armijon ir eitų i frontą priešpranešimas .....  1USUS.

tos dienos, kaip japonai už- kt, ' 
puolė Pearl Harborą, iki šių
metų lapkričio mėnesio kaio (ĮaRgį Lietuva priklauso prie 
veiksmuose ginkluotos Ame- Pab'Ič.io valstybių. tai reiš-i 
liko> jCgOb tuiejo _l,.4t i* L-ad ir-j mnhilizavita

pianešimas nemini, bet ka

užmuštų vyrų. o namie per ima ir j et 
tą pati laiką automobilių ne- 1 
laimėse buvo užmušta 46,- 
000 žmonių. Taigi daugiau 
negu dvigubai.

Sužeistųjų skirtumas da 
didesnis namie. Valdžios 
pranešimai sako. kad karo 
veiksmuose, nuo karo pra
džios iki šiol, Ameriko? nuo
stoliai sužeistais ir 
šiai; siekia

kia kad rita mobilizacija Jam rodėsi kad kelyje žandarai nori ji pa- “R1?1 ugiKia. Kaa ita moDuizac.ja p^ųti. Jis dar labiau ėmė rėkti. Ji smišo ir šimtai tūkstančių mddininkų Katalikai
uždarė i kažkokį kambarį. Cia jis vėl išgir- f 3 vadina P.a-?<?n™'3 lr ^bmeldziais, 
do kažkokius balsus, bet jau moteriškių. !aI!’ Pat*al» J‘e katalikus vadina.
Jos sakė: “Vargšas, nelaimingas žmogau, ‘ Potaloj gyvena Dalai-Lama, vyriausias 
po dviejų valandų busi nugalabytas.’’ žan- vįsy budistų lamistų dvasios tėvas, tai yra

NACIAI GIRIASI NU
SKANDINĘ 15 LAIVU 

ALIJANTŲ KONVOJUJ.
Berlyno radijas pasigyrė, 

kad vokiečių orlaiviai perei
tą sąvaitę r.uskandinę 15 lai
vų alijantų konvojuje, kuris 

dingu- plaukė Ita jon su kareiviais 
65.170 žmonių: iš Šiaurės Afrikos, 

tuo tarpu gi automobilių ne- Rašant šiuos žodžius, vo 
laimėse per tą pati laiką bu- kiečių pranešimas nebuvo 
vo sužeista 1,600.000 asme- patvirtinta-.
nų. Įš kurių 110.000 liko ko- Vokiečiai sako, kad ali- 
lieki visam amžiui. jantų konvojus susidėjo iš

--------------- 22 ti anspo to laivų ir 8 nai-
STEPAS URBONAS NU- kintuvu, ki rie tuos transoor-

daras gulėjo ir klausė. visų tų. kurie laiko Dalai-Lama Įsikūniji
mu Budos žemėje. Lchasoje yra budistųTaip praslinko kelios dienos. Balsai vis 1 *.u DU.UU? ze uuu««.«

jam kalbėjo apie mirtie, bausmę. Žanda- d,^.1.r šventųjų paveikslų. Yra šventųjų 
ras visai negalėjo užmigti. Pagaliau užsnu- 'ehkvijų m statulų Juos garbina Simnu 
do kelias minutes. Nubudęs pasijuto daug K.ks ancių maldininkų . Šitos šventenybes 
lengviau. Jo galva pasveiko. Jis pradėjS relikvijos suteikia tikintiesiems pagalbų, 
aiškiai atsiminti, kad jis gauna gi algą už svelkat«- Ir sveikat% lsKa‘-
tai. kad jis dalyvauja vykdant mirties bau- . .
«me. Žandarai vėl tann žandam Ymvh Kodėl taip atsitinka. Norint Į tai t*a

TEISTAS VISAM AMŽIUI tus lydėjo. Trylika transpor- 
Kenosha, Wis. — Stepas to laivų su kareiviais ir du

Urbonas. 25 metų amžiaus naikintuvai buvę sunaikinti, 
ga rokunda, Maike. Bimba syki girdėjau Baluti prakal- lietuvis jaunuolis, šiomis 3«> musiskiu laivų, išlikę 
gal sakytų apie tai prakalbą bą sakant, kaip Worcestery- dienomis buvo nuteistas vi- tik 9 transportai ir 6 naikin- 
visą vakarą, iki jam kas je buvo SLA seimas, tai jis sam amžiui sunkiųjų darbų tuvai.
nors pakištų špygą, ale aš patarė lietuviams ‘imti pri- kalėjiman už nužudymą mo- oAperūn vai imu 
tau išklumočysiu visą bizni klodą iš kiaulių. Jis rokuoja. teries vardu Alice Korzelius. 4 ABEGO 11 KALINIŲ, 
tiumpai. Gazietos rašo, kad jeigu mes busim kaip avys. Tas įvykis buvo pereitą va- Georgijoj iš valstijos ka- 
įuskių vaiskas jau nebetoli tai pamatę vilką visi išbė- sai a. Urbonas užmušęs tą Įėjimo pereitą nedėldieni 
nuo Latvijos, tąj gali but, giosim ir vilkas mus išgau- moteri plaktuku ar kuju. Sa- pabėgo II kriminalinių ka- 
kad ir Lietuvą užims. Taigi dys; ale jeigu busim kiau- vo laiku “Keleivy” buvo iinių, kurie dirbo prie kelių 
valuk te aš ir pradėjau pra- lės, jis sako. tai ir didžiausio apie tai rašyta plačiau. Už- taisymo. Visų pirma jie pra
tintis prie raseiščinos. Aš jau nepiietelio nenusigąsim: vi- muštoji moteris buvo lenkė, mušė du sargu, paskui iš- 
ir komunistų himną išmo- si jį užpulsim ir padarysim Urbano gynėjas stengėsi plėšė gir.kių arsenalą, pa
kam Gal nori pasiklausyti ? jam kaput. O tuo tarpu žy- irodvt. kad Urbanas neturė- siėmė kalėjimo troką ir pa- 

—Prašau. dų viera kiaulių nepripažjs- io tikslo tą moteri užmušti, bėgo. Vėliau jie tą troką pa-
Maike, kiaušy- ta, iš kiaulių jie priklodų ne- kad iis buvo tuo laiku girtas liko. o leidosi automobiliais.-Okei.

ki> ima. ale vistiek stikina vie
nas už kita kiek drūti.

—Tas tiesa. tėve. Lietu
viai irgi turėtų mokintis iš 
žydų.

—Ne. Maike, aš tai jau 
iš žvdų neimsiu lekcijų. Aš 
verčiau iš blusų pasimokin
siu.

—Iš blusų?
—Jes, Maike, Susivieniji-

ir nežinojo ką darė.

daras matė 
suirę.

tik todėl, kad io nervai buvo

Laikai tinkami regėjimams ir kitiems 
stebuklams.

Tokių žmonių, suirusiais nervais, yra la
bai daug visose šalyse.

Ypač jų daug via tenai, kur darbo žmo
nėms sunku gyventi. Didelių negandų me
tu tokių ligonių atsiranda vis daugiau ir 
daugiau. Negandom.- perėjus, sergančių 
nei vais žmonių sumažėja.

tikri atsakymai, kad dėl pagijimų nebūtų 
jokių abejonių. Kai gausime tuos atsaky
mus, bus suprantama ir aišku, kodėl Įvai- 
įųs stebukladariai visose tau.ose ir visais 
laikais pagydydavo ir pagydo ligonis.

Nuostabus pagijimai ant katalikų 
kunigo kapo.

Nuostabus pagijimai be jokių vaistų tik- 
įai at-itinka. Apie tai kalba ne tik senovės 
knygos, bet ir šiandieninės.

Pavyzdžiui, taip atsitikdavo nuo 1724

Jedet Bimba na kozie.
Mizar na sobake;
Uvidali mizarcy,
Dumajut—kazaki.

—Tai tik pradžia, Maike.
Ta dainuša bus ilgesnė.

—O ką ji reiškia?
—Aš, Maike, himnų rašyt 

nemoku, tai paprašiau kad
zakristijonas man išverstų mo kasos apiekunas Mockus 
ant lietuviškos šnektos. Kaip pereitą nedėldieni uasakė 
jis man pagiedojo, tai išėjo cavo prakalboj, kad musu

kuriuos
šautuvu?

ustabdė 
atkišę.

ant kelio

SIŪLO PAKELTI PAŠTO
KAINĄ LAIŠKAMS.

Atstovų Buto komisija 
užgyrė pasiūlymą, kad pa
prastiems laiškams, kurie
siunčiami už savo miesto ii- buvusi francuzijos prezi- 
bų. mokestis butų pakelta dentą Lebiuną. kuri iie bu- 
nuo 3 iki 4 centų, o o’o paš- vo suėmę karo pradžioje. Ji- 
to la'škam;—8 centai, vie- sai iau . u ,myžęs namo, Fran-' 
toj dabartinių 6 centų. erzi jon.

VOKIEČIAI PALEIDO 
LEBRUNĄ.

Šveica: ijos žiniomis vo
kiečiai j a’eido iš kalėjimo 
buvusi

4*> U- 1~39 metų ant katalikų kunigo Fran- 
bai siaučia, nervų ligos. Jos siaučia kada, ‘aa ('efari kai’°- Apie tą kunigą verta pa- 
liaudis visomis savo sielos išgalėmis trokš- , . » - .
ta geresnių dienų, laukia, kad palengvėtų 3js gimė 1/90 m. bajorų šeimoje, p y 
nepakenčiama būsena. Tuomet žmonės n®rill m^tų amžiaus jj atidavė tėvai į pa 
ima kažin ko jieškoti, kažin ko siekti, tiki, ?1Joną. Jau tenai vaikąs pasižymėjo nepa- 
jog tui i įsikišti i ju gyvenimą įvairios slap- Pra? L’J -10 amžiui ma.dingumu. Bet mo y - 

- ' ‘ t;c les tvarka buvo netikusi: mokiniai nekente
savo pensijono ir nusprendė ji sudeginti.

To in ontui 
x eupr amai lzorl Irtirzv rrix ____c* v* xvax w iiivvu «v<

tingo- jėgos. Ima karštai melstis, visur .įieš
ko kažin kokių stebuklų ir dairosi aplink, 
ar nepamatys kokio ženklo. Atsiranda 
žmonių, kurie ima savo kūną varginti. Įvai- 
lių žinių, kurie ima pasakoti žmonėms apie 
regėjimus ir stebuklus. Gal kai kurie iš" iu

šitaip :
Joja Bimba ant ožkos,
Mizara ant šunio;
Kai pamatė mus draugai,
Mislino kad Stalino 

vaiskas.
—Žinoma, Tysliava gal 

geiiau išverstų, ba jis poje- 
tas; ale neprastai sudėjo ir 
mano f rentas zakristijonas.
O gal tu. Maike. galėtum
pafiksyt? . —Taip. tėve, aš žinau.

—Aš tokiais niekais neuž- Vienas mokslininkas darė 
nimu, tėve. bandymus ir patyrė, kad

—Maike, čia ne baikos. bb'-^ pašoka 200 kartų 
Ruskiai gali musų krajų vėl aukš'':au už save. Na. tai pa- 
užimti. tada ’r nenorėdami bandyk tėvas pašokti oran 
turėsim komunistu himną 2C0 kartu jn-.kščiau už save, 
giedoti. ° pamatysi, ar krisdamas

—Bet šita dainuška, tėve, žemm apsistosi ant kojų. 
nėra joks komunistų him- —Maike, jau tu čia mane 
nas. Tai viena. Antra gi. ragavai. Gudbai.
aš netikiu, kad Amerika ir----- ——=— =
Angliia leistų rusams savin
tis Lietuvą, jeigu Lietuva 
nenorės po jais buti. O paga
liau kad ir pavyktų jiems 
Lietuvą užimti, tai lietuviu 
kalbos iie neišnaikintų.

—O l p tu žinai?
—Aš žinau istoriją, tėve. jau po to darbininkai .. 

Caro valdžia kaip norėjo lie- darbdaviai manešė valdžiai, 
tuvių kalbą išnaikinti, bet kad jų ginčas jau išrištas ir

tauta labai padabna i blusa 
—nieką- negali ics sugauti 
ir sunaikinti. Nei Žulikovs- 
kis. nei Padleckis, nei Hilte- 
ris rega1! iai-nieko padalyti. 
T c dos. jau užgula nepriete- 
P'. rodos jau bus galas, ale 
žiūrėk tik — strakt kaip blu- 
ra, ir lietuvis vėl ant kojų.

—Ar žinai, tėve, kaip 
aukštai blusa našoka?

—G fu ar žinai?

Galas Japonų Orlaiviui

ČILĖJ PASIBAIGĖ 
STREIKAS.

Čilėj buvo sustreikavę va
rio ir aukso kasyklų darbi-

4 nirmai l prasidėjo nauses. 
Prezidentas apskelbė karo 
stovi streiko apylinkei. Tuo- - - ir

neišnaikino.
- -Bet žiūrėk. Maike 

žydus visi galabija.
—Gerai, kad tėvas užsi

minei žydus. Jie yra labai

kaip
streikas atšauktas.

CALIFORNIJOJ DEGA 
MIŠKAI.

Pietų Californijoj siaučia 
, ,.x , . 45 miškų gaisrai, kurie su-

geras P&v\ zdys šitam kiau- paikino jau apie 50 000 akru 
sime. Jie neturi nei savo te- '

si nuotrauka buvo padaryta ties Gilberto sala. kur ameri
kiečiai andai sudavė smarkų smūgi japonams. Iš jos mato
si, kaip didžiausis japonų orlaivis, varomas kel oriais pro
peleriais. pašautas krinta eta cia gplva i jura

Tame darbe dalyvavo ir Fransua. Gaisras 
neįvyko; bet nuo to laiko pradėjo jaunąjį 
Parį griaužti sąžinė. Ji; pats sau paskyrė 
bausmę ir vyriškai ją vykdė. Kartais jis

ir tikrai e-ti matę regėjimų, turėdami pa^ g^lėdan’¥!'3. verkdavo, balni kal
inčius nervus, kiti Sek tiek pameluoja ir bedamas !val™s pasakymus is Jobo kny-
papasakoja, ko visai nebuvo. Bet iu žo- ^°!.* , , , .. L . ...
džiai, kaip grudai, krenta i išdirbta dirva. .. Sukakus dvidešimt metų, pnes ievų va
jais tiki. * ‘ 1*3 pabrinko jis dvasinmEo tarnybą, lanke

,T ' a , . . a . . . .. . _ dvasinę seminarija ir uoliai mokėsi šven-Nenuostabu. jeigu tokiomis aplinkybe- t • fašto ir kitų k‘ataliR teologijos moks-
T1-" ai>jr.an(ia . ZTP°lne1'J? vlS0^llI pasakų ju. ge to. jis žiauriai kankino savo kūną. 
<*pie legejimus ir stebuklu^. Tėvui mirus jis išdalijo savo dalia pavar-

Taip buvo žydų žemėje pranašų laikais, geliams. Netrūku? ji? gavo diakono laips- 
Tas pats buvo Indijoje Budos laikais. Ta- nj Aukštesnio laipsnio jis nei nenorėjo, 
t ais buvo ir Arabijoje Mahometo laikiiis. Nenorėjo iis ir vienuoliu tapti. Jis apsigy-
Taip pat buvo ir visose kitose šalyse.

Ir daugeli; milijonų žmonių tikėjo Įvai
riai? regėjimais, vaiduokliais ir stebuklais, 
neišmanydami, kas tatai via.

veno Paryžiuje, toje miesto dalyje, kur gv- 
vero varguomenė, ir ėmė šelpti pavargė- 
Fus. Visa- jo gyvenimas buvo padėtas ge
riems dai bams; apie save jis negalvojo. 
Jo maistas buvo keli kieti kiaušiniai ir sriu
ba. kurios gaudavo iš -avo kaimynės. Už 
tai jis jai kasdien prinešdavo vandens. Jis 
čia kertė dide’į skurdą. Netrukus tasai 
-kurdai Įva: ė jam -unkią ligą. Nuo maisto 
bukumo jo būną išbėrė skauduliais. Prasi-

Francuzijoj. netoli Pirenėjų kalnų, yra dėjo kaulų liga. Ja jis ir mirė 37 metų am- 
mažas miestelis, vardu Lurdas. žiaus.

Tame miestelyje yrą arti septynių tuk- Ra! ko<Ja do?
t ančių gyventojų. Bet kasmet jį aplanko is
visu katalikišku kraštu mažu mažiau-ia 1728 metais gegužės 3 d. kunigą palai-

VI.
STEBUKLINGIEJI PAGIJIMAI.

Du stebuklingi vienuolynai— 
Lurdas ir Lchasa.

tiki katalikų bažnyčia ir jo? galva, Romos kabiosios rankos. Ji matė, kaip atnešė 
popiežium, tiki katalikų šventaisiais kaistą, į km į tu ėjo paguldyti kunigą. Ka

lvas gi traukia visus tuos žmones i Lur-, i) tenai paguldė. Mad’ena pasilenkė ant 
i grabo, norėdama patrinti į jį savo ranką,

‘ Juos visus tenai traukia tikėjimą? ir visų 
pi:
jieško 
ei
galių ir ligų.

Ka? tai per liga buvo? Dėl ko jo? ranka 
bu\o nustoju i veikti? Madlena Benji bu

ne m vai. 1858 metais, viename tų urvų įvy
kęs didžiausias stebuklas: keturiolikos me
tu mergaitė. Bernadeta Subira, mačiusi re- ve nervinga moteriškė. Ji jau senai sirgo 
gėjima—jai pasirodžiusi pati Dievo Moti-; isterija. Sergant šia liga, nervai ir sniege
na. To regėjimo atminimui urve pastatyta i nys erti labai jautrus ir nuo kiekvieno maž-
Dievo Motinos statula, čia pat yra stebuk 
Iingas šaltinis. Netoli nuo uivo pastatyta 
kelios tzrnžiną bažnvčios, koplytėlės ir vk

možio susijaudina. Nuo tokių mažmožių 
iie kartais ' i<ai nusilpnėja ir nustoja veike. 

daugiau)/T’,,cv

t
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Pagaliau “Normandie” Iškelta
Penktas Puslapis

nejudins, negyvas; kitokiu kinematografuose, tačiau jie 
atveju piešinys, žinoma, bus jau senai nustojo buti tik ki- 
netikslus. Bet sujunkime no triukai; jie, kaip moksli- 
mikroskopą su fotografijos nio tyrinėjimo metodas, įsi

skverbė į mokslininkų kabi
netu? bei laboratorijas, tuo 

mum; patinkamą mikroor-• budu padėdami stebėti ju 
ganizmo momentą, bet gale-
sime nufotografuoti visą jo

1 . - -, aparatu, ir mes galėsime už- 
i fiksuoti ne tik vieną kuri

dėjimo ir augimo procesus. 
Iš aukščiau nurodytų fo-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

J. Wilianrui. — Spaus
dinti Inkviziciją neapsimo
kėtų. nes toks dalbas kai
nuotų kelis šimtu? dolerių.

Jonui Ignotu'.—Kur gaiė-

Skaitytojų Balsai.
Sustojus “Naujai Gadynei/* 

užsirašo “Keleivį.”

Gerb. “Keleivio” Redak
cija!

Siunčiu $2.50, užsisaky
damas “Keleivį” metams

atsiradimo, plėtojimosi, ko- tografijos panau d o j i m o tume: P/gj^snų, laiko per paskutjnj dešimti
vos dėl būvio ir žuvimo fa- moksle pavyzdžių paaiškė- P'^į. mctų buvau “Naujosios Ga-
zių ciklą. ia. jog pati svarbiausioji io- EUt paiauocia namų y . . .

Kinematografija, ta tikro- tcgrafinės nuotraukos savv- baidus (formčiusj. Ačiū už. >nes 5 1 Vtojas. e jai 
ji fotografijos duktė,be galo bė yra užfiksavimas žmo- prenumeratą. Fdabar sustojus, užsirašau
praplėtė fotografijos gali- gaus akimis neprieinamų Petrui Shripsai. —‘ Kny- “Keleivį,” kurį senai pažįs- 
mybę pakartoti visus mus įeiškinių, arba užfiksavimas gos apie tai, kaip Kolumbai? tu, nes keliatą metų buvau jį 
supančios gamtos . gyvybės jiems judant, pakeičiant to atrado Ameriką, nespaus- skaitęs seniau. Man patinka 

jir judėsiu procesus. Sulėtin- judėjimo tempą (augalas dinsime. Panaši knyga yra • nakraina ir niK^tatvmas 
• tų ir pagreitintų kino nuo- kinematografmej nuotrau- jau išleista Lietuvoje. Po \ .
trauku metodai Įgalina, pa- koj išaugantis per minutę, karo bus galima iš tenai par- Aš esu tikras, kad dabar

(•vyzdžiui, parodyti ekrane lėtai skrendanti kulipka ir sitraukti. ir kiti buvę “Naujosios Ga-
kekkų minučių laikotarpy tt.). J. P. Vizg-rūui.—Ačiū už dynės’’ skaitytojai užsirašys
augalo iš-ivystymą nuo pir- Be sugebėjimo reaguoti į eilėraščius, t et laikraštin jų “Keleivį ” ne-jis yra pro- 
mojo daigo ligi pražydėji- menkiausį šviesos poveikį, nedėsime. * ’ - j z h
too vairaus davimo ir nu- fotografijos plokštelė turi ----- -—;-------- -----—-------
vytimo. Tuo budu. per trum- dar antrą nuostabią savybę Reika’ingas darbininkas 
pą laiką mes pamatome vi=ą (kuri e-mėje kįla iš pirmo- n-,:

Buvusi Francuzijos “Normandie,” dabar perkrikštyta į “Lafayette,” pagaliau tapo iškelta iš dumblo, kur sabotažninkai buvo ją nugramzdinę, ši nuotrauka parodo, kaip kiti laivai anądien vedė ją i sausaji doką, kur ji bus pertaisyta į iaivą orlaiviams vežioti.

Fotograf ij a ir šių dienų 
mokslas.

Dirbti prie farmos darbų. Gali but
- , „ . . , j x ~ ir senyvas žmotrus, kad tik mokėtųaugalo išsivystymo procesą, SIOS), būtent perduot zmo- karves melžti. Platesnių žinių duosiu
kuris, iš tikrųjų, vyksta išti- gaus akiai nepastebimus ptr lalšką- Rašykit šiuo adresu-,

i sas savaites ir mėnesius. Iš šviesos skirtumus, ir, be to, r.
j kitos pusės, greičiausius ju- taip padidinti jų tarpusavį KORNAI
Vėsius, kaip arklio bėgimą, kontrastą, jog tai. kas buvo Kojų gU2ai ir \ukietžjimai. Faža. 
■ ekspreso važiavima ir net visai nepastebima nei papra- link juos. Tegul kojų skaudėjimas 
i šautuvo kulipko-- skriejimą sta, nei ootiška akim—pasi- oe^i^or^iųtim‘,uvomuT^§X’ 
! mes galime nufotografuoti daro aiškiai matoma. Šia Musų vėliausi vaistai nuo guzų visa- 
I taip sulėtintai, iog galėsime fotogiafijos ypatybe buvo .da pageib^-e Hlckory Hiii. (47) 
j visai laisvai stebėti atskiras pagr įstas nuostabus nišų Box 572, Evans’ton, m.
jų iudėjimo fazes. teismo fotografo E. Burins-

! Šie nuostabus paveikslai kio išradimas.
—tai jokia retenybė musų daugiau)

(46) 
Mich.

gresyvių žmonių laikraštis.
F. Nahunchik, 

New Britain. Conn.
Petronėlė Lamsargienė

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostj 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarima ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water SU Philadelphia. Pa.

1839 m. garsus franeuzų! lų, tai tenka pastebėti,. jog
fizikas ir astronomas Arago, 
darydamas pranešimą Pary
žiaus Mokslo akademijoje 
apie nuostabų fotografijos 
aparato išradimą bei jo išra-
rlAiiic Vionoo lt*

nemažesnes svarbos astro
nomijai ir jo? laimėjimams 
turėjo fotografija. Patys to- 
buiiausieji šių dienų obser
vatorijų optikos instrumen
tai turi aprėžtą matymo plo
tą. jie neįgalina matyti mi
lijonus žvaigždžių, planetų 
ir rūkų, kurių buvimas vis 
dėlto yra įrodyta?, nes visa 
tai buvo nufotografuota.

Kuriuo gi budu galima 
ko mes

Stereof otograf avimo esmė 
yra ta, jog daiktas yra foto
grafuojamas du kartu, t. y 
dviem objektyvais, perskir

PLASTIŠKA CHIRURGIJA.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

j ALEXANDER’S
CASTILE OUVE OIL 
SHAMPOO

150 AKRU FARMA.
Parsiduoda 150 akrų farma, sodas 

geri laukai, 7 kambariu namas, vė- , j 
liausi patogumai, moderniški tvartai. J 
šilo, 27 karvės, arkliai, mašinerija ir j Į
javai. Arti miesto. Kaina $7.500. Jne- S padarytas ii tikra-
šti $3.000. (47i Castile Milo.

Mrs. Kriman. % Kavderos Hotel, t U* S. P. Išplauna
Saratoga, N. Y. J pleiskanas ir viso-

____________________________________ ' ♦ kius kitus nesvaru-
PARSIDUODA ŪKIS. i ™ į*™

• ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

Arba kaip yra sutaisomi ! gėse ėjo dideli oro mūšiai 
sužalotieji kareiviai. už Britaniją, ir jo gyvento-

Kar»1ien« Viktnriin- lioo- jai >Ta papratę matyti karo
porines nuotraukos, žiuri- nįnėje, East Ginstead,“ Ang-į aĮ*kas. įnkta°taHiSmhiei 
mos per stereoskopą. duoda lijoje. Amerikos chirurgai i 0 Pannkta tai hgomnei. 
vientisą vaizdą, sudarantį J daro stebuklus savo profesi- Nursės šioje ligoninėje 
reljefingumo ir perspekty- Į jos šakoje. Į šitą ligoninę yra vienos iš geriausių savo 
vos įspūdį. Tačiau tuo budu i yra siunčiami sužeisti ame profesijoje; jos yra parink- 
nufotografuoti labai tolimi , rikiečiai lakūnai. Tūli ju be tos iš gražiausių merginu. “Lietuviu Naujienas” 
objektai dvigubo vaizdo ne- nosių, be ausų, be rankų ir;kokias galima rasti. Iš pra- skėlimų’Š

kojų. Bet daugelis taip su- džios buvo manyta, kad jos na 50c. metams. Adresas toks: 
žeistųjų išėję iš ligoninės iš- gal nenorės buti prie baisių Lietuvių Naujienos uo
rodo daug genau negu pir- ligonių. Gyvenimas tačiau ________________ ________

ios no tik

tais tam tikru tarpu. Gautos :

dėjus franeuzus N. Niepce ir 
Daguerre (Dager), — ge
nialiai numatė šio išradimo 
puikiausias perspektyvas ir 
jo vaidmenį ateities moks
luose.

Tat iš tikrųjų buvo nuo-
stabus; numatymas. nes .nufotografuoti tai, „„ ... - -,
metu ką Uk išrastas fotogra-1 matyti? fai fcali-
tavinto buda= ouvo dar ta- nuostabi fotografijos......  .........................
bat netobulas. Po. ilgo ir su- ^hė
detmgo darbo ant gyysidab- fuotj Rad nesnj bet
nu apdengtos piesteles buvo į, iajkį veikimą,
gaunama vienintele nuo- ra nematomas musu
trauka (vadinama daguer- akįaj
rotipu”), o patį atvedą ga-, jog esate
hma buvo matyt, t k ni^vie- lab‘ai mažai apšviestame 
tus tą nuotrauką tam tikru kamb ir bandote skaitvti 
kampu. Tokiais portretais k ^čiau
žavėjosi musų senuoliai ir j egalite J
senoles, tačiau anų laiku to- skirtj rai(lžiųJ'Rad fr ilgiau. 
tografų kurmiai dideles j ži£fei { 
reikšmes, be abejo, dar ne- kai
galėjo turėti. 'žvilgi, bet

knygą.

duoda, ir tokia nuotrauka 
atrodo kaip paprasta foto-

1 _y-
piOKSti. n.au ir oitio atveju 
gavus stereoskopišką efektą, 
nuotrauką reikia daryti 
dviem atskirais aparatais, 
esančiais žymiai didesniame 
atstume vienas nuo antro, 
negu paprastos stereokamd- 
ros objektyvai, kurie vienas 
nuo antro yra nutolę 62—75 
mm, t. y. vidutiniškai žmo
gaus akių viena nuo antros 
atstume; fografuojant, pav.. 
atitekusius vienas nuo kito

labiau itemne kalnus’ foto aparatus jau 
visvien nieko' t?"?3 statytf dešimčių mėtau

Vama. vniruigąj jieiiii cia pi i pai ode ką kitą, 
taiso dirbtinius organus, pasišventusiai slaugina ne- 
Medžiaga imama iš paties laiminguosius, bet dažnai ir 
ligonio sveikos kūno dalies, susituokia su jais. -Nuo ligo

ninės atsidarymo iki šio! 
įvyko jau aštuonerios vestu
vės.

Leitenantas H. Mahn iš 
Denver, Colo., čia gavo poią 
naujų kojų ir yra numatęs

t'Smui' ligoninė Ji? natekg koW
nesenai gavo iš Amerikos 1[sbu':° 14 valandlJ siaures 
$120.000,000 paramos. Ji Jul°Je-
dabar rengiasi viską- page- Ligoninė stengiasi palai- 
rinti. kyti linksmą nuotaiką. Joje

Daugelis čia atvykusių li- niekas nesiguodžia dėl iš- 
gonių pirmiau baisėjosi pa- vaizdos sužalojimo, nes čia 
sižiurėti Į veidrodį, sakyda- visados randa: i vienas-kitas

‘ ...................... ... i * • užalotas. Daugelis
išeina miestan pa-

Nuo karo pradžios iki šio! 
šitoje ligoninėje buvo pada
ryta virš 7,000 plastiškos 
chirurgijos operacijų -Jos 
pasekmės todėl tapo pripa
žintos ir aukštai įvertintos.

Pačiam Daguei re’ui nepa-' nėgaiešSte "perškabyti. " Pa” T“'?“ ir «>ki?
sisekė nufotografuoti menu- handvkifp Hahar ta načifl ■ reofotografavimo baze dar lio, bet jau ?840 metais A- ‘ame^pac?iame S j>er m3Ž3
menkos profęsonus Draper apšviestame kambary nufo-' “>gtafijąi kadangi cia ste?! , - r ; labiau fUŽa
padare tasai pakenčiamą 1^,^. Jei fotoįrafavi- reoskop.skam efektu, gaut,,m. kad e meted negalęu,
menulio nuotrauką ant da- m* įšlaikvmas bus neilgas, 5™ reikalinga baze šimto darbą dabto nm aJH'^ • .
guerrotipo. o 184o. m Fi- vos keliatas sekundžių, tai <«k^nc-,ų milijonų kilo-.
zeau ir Foucauit (sk. Fukoi nf, metrų ilgumo. P° aviejų

iinie lahai Sekmin-'??., ŝhlnj^,0. kto upemcijų jie patys nu-
stemba pamatę, Kad vel at-

80 akrų žemės, iš kurios 25 akrai 
yra miško. Per ukj eina upė. Triobe- t 
šiai geri. Lietuvių kolonijoj. Parduo- J 
du dėl to, kad likau našlė. Kainos , 
klauskit laišku. (47)

Mrs. Ana Mollonas
R. 2, Branch. Mich.

J Aliejų ir Odų Gydančių Vaist 
I Mišinys. Pažymėtina gyduolė dė 
t plaukų šaknims ir Odos gydymui.

Užsirašykit Amerikos
j 50 centų už bonkų.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun 
t čiam per Paštų j visas dalis Su 
• vienytį Valstijų.

1 ALEXANDER’S CO. 
414 W. BRO1DWAY

SOUTH BOSTON, MASS

rivaikščioti; nueina į šokius 
ir išsigeria alau?. Jie čia dė
vi savo uniformas, vietoj li
goninės drapanų. Jie čia tu
ri visokių lošimų, knygyną, 
ir skaito geriausias ir vėliau
sia? knygas. D. P.

h raneuzijoje labai sekmin- -nJoL^telėi nieko nebu? ma- Kuriuo gi budu gauti to- gai nufotografavo saulę, su J'yti. 'Dabar pabandykite pa- kią bazę? Pasirodo, jog toi rodo njšk^ 
ryškiom tampių (.ėmių gru- ekspozicijos ilguma galima padaryti labai pa- Daue-eli< plastiškai atita’-
pem; šią nuotrauką Arago Iigi keliu minučiį Pamary- prastai: dvi fotografuojamo X iX tiek drąsos 
paskelbė savo populiariame ?jte j£aj£kintoje plokštelėje dangau? šviesulio nuotrau-j ̂ alėio erižti i vieša:i
asironemijos kurse. vos pastebimus atvaizdo kos daromos keliųdienų, i mą j dįįtuvę, ir di?

Taigi, pirmieji pasisekę Dėdsakus. Vis labiau ilgiu- menesių arba net kelių metų g- Jaip ir vi«i kiti 
bandymai pntaikyti foto- darni išlaikymą, jus, naga- tarpe, o kadangi žemė per tą y 1 nudetrintomri
grafiką astronomijoje ir tas Įįan. gausite visai ryšku ir laiką pasisuka, tai atstumas, , . rajuoducjap vei. Califomijos koncentraci-
faktas. kad pats Arago labai aišku (negatyvini) knygos tarp šių dviejų nuotraukų *, . tu’-'J isk;eDi']am., Jos stovykloj pereitą savaitę
j—=—: --------- .------............................... ... . . -j wiAmAr„,! , i f j ianenai pakėlė riaušes ir už-

norėdami pa
sargai buvę sun- 

Riaušėms mal-

JAPONŲ RIAUŠĖS CA 
LIFORNIJOJ.

KOKIUS DIEVUS ŽMONES 
GARBINO SENOVEJE?

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

Senovė* Lietuvių Žinyčių

pritaikyti
je. nuo ko ir prasidėjo 
dienų mokslinė fotografija.

Tolimųjų pasaulių gyve
nimas jau nuo senų laikų bu- 
.vo viena labiau?iai žmogų 
jaudinančių mįslių. Todėl 
nenuo.tabu. jog teleskopas 
patraukė dėmesį tukztančių 
mokslininku, norinčių pa-

.astronomai pajėgė atiiKti mums cauge.io pasauiiKurosilNosis buna padaroma is
■ mižinišką uždavinį: — nu :paslapčių, padėdama musų šlaunies kaulo, nes šis kau- 

fotogiafuoti visą žvaigždė- žvilgsniui įsiskverbti i be’la? yra lengva paimti ir duo
tąjį dangų ir sudaryti jo atCgalo tolimas dangaus sferas.(dasi išdiožti arba palenkti 
lasą. To darbo, trukusio 401 tai nemažesni vaidmenį ji pagal reikalą.
su vitšum metų, rezultate'suvaidino ir atskleisdama ši ligoninė daug kredito 
yra nufotografuota per 15,- mikrokosmo paslaptis. Čia pripažista Amerikos D-rui 
000.000 žvaigždžių bei pla-lvrač svarbi yra galimybė,E. C. Padgett’ui iš Kansas 

užfiksuoti viską, ką žmo- City. Mo.. kir. is išrado maši 
gaus aki. stebi per nrikros-jną odos skiepams daryti. Jo

omobilių 
Laikraščiai rašo, kad apie 
20 riaušininkų buvę sužeis
ta kareivių durtuvais, nes 
Šoko kareiviams priešintis.

netu r susektos įvairiausios 
žvaigždžių okeano smulk-

žinti ir atspėti pasauliokuros memo?, kurio-- ilgai dar butų, kopą, ypač kai stebėjimas išra *a mašina pjausto oda 
paslaptį. įbuvu-ios mums paslaptimi.; vra su i jes su kurio nors gy-

Jei žmonija gali bud dč-jjei nebūtų fotogiafijos apa- vo organizmo augimo ir plė 
kinga teleskopui, kad dėkajrato. įto irrosi procesu. Prityrę

Dar didesnį dangau- ku- paišytojai gali daugiau arjo nemokšų (aiba išnaudo
jančių liaudie- nemokšu-
mą) a.'tiologų mistiką pa-ima palengvino išrastas nuo- 
keitė astronomija, tapusi j stabus būdas juos stereofo- 
vienu tikslingiausiujų mok-- tografuoti.

ploniau ir nž ploniausią po- 
piera.

Po šį mies'a dabar vaikš
čioja vvrai. kurie, matyt.

REUMATIZMO
SKAUSMU

GAUK

> poling i, tf«6«rnne» krikae,. nybėu gadynėje kiekvienas turėtų 
perebsityt. nr, tik tada galės aiškiai suprasti literų buvimų

hn»£» dilelio formato, tn- 171 poalapį. Kaina popieros apdarais 
— i ti'i. a,,di:;i, aod.--41.26. Pinig-J* galima siųsti popierinį ooierj 
arba < trileri” Ai+reaookit sekančiai:

KELEIVIS, 63S Broadway, So. Boston, Mass.

Karas E

ru švie uliu detaliu pažini-:mažiau tiksliai nupaišyti tai, yia tuiėię vi-nkių šios ruši< 
ką akis mato per mikrosko 'ope>aciiu. Niekas čia iš įu 
pą. bet tik tuo atveju, kai; nesistebi, s as mie-tas era 
tyrinėjamasis objektas yraįmatęs daug lovy. Jo pad o

PAIN-EXPELLER
nuo 1867 melu ... 
kimas šeimos tepalas

uropoj e
Jei norite žinoti npie karą ir kitus pasaulio įvykius, tai skaitykite “Naujienas".
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštis Amerikoje.Užsirašykite “Naujienas" ftiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoj* (iiimant Chicagą), §(>.00. Chicagoje ir Europoje—|84Xk 
Money Orderį ar čekj aiųskitei

“NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street CHICAGO, ILLINOIS 

SutIpažinimui kopiją pasiutimo nalbA
•'I L
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Moterims Pasiskaityt
A. ▼ AT ovvrDnT tvadvaSĮ SKYRIŲ TVARKO M. MICHELSONIENĖ.

SAULĖS SPINDULIAI
REIKALINGI IR ŽIE 

MOS LAIKU.
Saulės spinduliai ir tyras 

oras yra dvi svarbiausios na
mų reikmenys. Ant nelai
mės. žmonės šalinasi nuo tų 
brangių gamtos dovanų. Už
sidaro langus ir langinyčias. 
kad neįsileisti saulės. Na 
mai, atkreipti į pietus, yra 
geriausi. Pastatui kampu į 
pietus ir žiemius gauna už
tektinai saulės spindulių. 
Langai turi buti dideli ii 
skaitlingi, kad įneitų daug 
šviesos. Saulės spindulys ne 
ša su savim gaivinančią pa
jėgą. Žolė be saulės netarps- 
ta, būna išblyškus, silpna, 
nežaliuoja. Jeigu ji semia 
maistą iš žemės, tai ji antrą 
dalį maisto gauna nuo sau
lės. Saulė duoda ir žmogui 
stiprumą, sunaikina visokiu?! 
ligų perus.

Žmonės daugiausia serga 
pavasary ir mažiausia rude
ny. Pavasarį jie esti nusilpę 
nuo užsidarymo namuose ir 
stokos saulės spindulių. Ru
denyje žmogus stipriausias, 
ne? jis yra prisirinkęs saulės 
energijos ir daugiau laiko 
praleidžia ant tyro oro.

Saulės spinduliai namuo
se yra geriausias apsaugoji
mas nuo ligų. Užtai saulėtoj 
pusėj turi buti kambariai, 
kurie yra tankiausiai varto
jami.

Žiemos laiku saulės spin
duliai da reikalingesni, negu 
vasarą, nes žiemą žmonės 
būna storai apsirengę, ma
žiau būna tyrame ore. ir 
prie to dar dienos būna daug 
trumpesnės. r- .17.ur. r. iviauiiaiiis.

juk moteriškei negi priešin
sis.

Ištikro, gaila tų vyrų, ku
rių moterys nesusipranta, 
kam jos tinka, o kam ne. Yra 
mionių. kurie nieko nežino; 
bet tos moterės nežino nei 
o, kad jos nieko nežino. Jos 
težino nei to, kad šiais lai
tais lietuviai yra girdėję jau 
*eių kalbėtojų ir profesio- 
įalų dainininkų; na, tai argi 
okios bemokslės moterėlės, 
taip Abekienė, prakalboms 
ir dainoms kas beįdomaus?

Jeigu ji turėtų daugiau 
upratimo. tai ji sarmatytųsi 
r vadintis kalbėtoja.

O tuo tarpu tokios “da- 
nos’’ galėtų ir naudingo 
laibo susirasti. Ant farmų 
os gal ir labai tiktų. Gaila, 
tad jos nesusipranta ir nie- 
tas joms to nepasako.

Vilnietė.

AUKSINĖ PROGA PAČI 
FIKIEČIAMS.

Sakau, auksinė proga 
tiems lietuviams, kurie gy
vena, Pacifiko pakrašty, iš
girsti garsių dainininkių ir 
kalbėtojų iš Chieagos.

K. Abekienė skelbiasi 
“Vilny” važiuojantį į Los 
Angeles miestą lietuvių mo
kinti. Ji mano esanti ne tik
tai puiki dainininkė, bet ir 
kalbėtoja.

“Vilnies” skaitytojams se
nai nusibodo matyti tų su
vaikėjusių moterėlių atvaiz
dus. Bet vyrai redaktoriai 
vis talpina juos. Gal jie ir 
supranta, kad laikrašty joms 
nevieta, bet kągi padarys,

KO JAI TRŪKSTA?

1944 METAMS SKIRIA
MAŽIAU MAISTO.

Karo Maisto Ądministra 
rija apskaičiavo, kad šiais; 
ipvvartos metai?, kurie pasi
baigs 1944 metų birželio 
nėnesy, civiliai Amerikos 
gyventojai gaus maisto be
eik vienu trečdaliu mažiau, 

tegu 1942—1943 metais 
;avo.

Štai kiek ko busią nu- 
nušta:

PrezervuoTų (kanuotų) 
vaisių ir sunkų bus 37 nuo
šimčiais mažiau.

Kanuotų daržovių, 22%.
Sviesto, 19%.
Sūrio. 36%.
Evaporuoto pieno, 43%.
Mėsos, 22%.
Reiškia, turėsim gaminti 

laugiau valgių iš miltų, bul
vių, pieno, ir gal turėsime 
net mažiau valgyt, jei karas 
rreit nepasibaigs.

DRAUGĖ LIUTKUVIENĖ 
PHILADELPHIJOJ.

Šio skyriaus ilgametė rė
mėja ir nuolatinė bendra
darbė. draugė A. Liutkuvie- 
nė pereitą sąvaitę išvažiavo 
’š Bostono Philadelphijon, 
kur mano praleisti apie po- 
ą mėnesių, o gal ir visą žie

mą. Ta pačia proga ji ketina 
praleisti kiek laiko ir pas sa
vo brolį. Passaic. N. J. Pni- 
’.adelphijoj ji apsistos pas 
avo seną draugę, ponią Si

dabrienę.
Linkime draugei Liutku- 

vienei geros kloties.

Šita Holly woodo “žvaigždė.” Ava Gardner, buvusi aktoriaus 
Micky Rooney žmona, pozuoja užsidėjusi admirolo švarką, bet neapsižiuri, kad jai trūksta padoraus moteriško sijono.

MAISTO
KNYGUTĖS
KALENDORIUS

Rudos stampos su raidėm 
G, H ir J nuo dabar yra ge- 
ros iki gruodžio 4 d.

Mėlynos stampos iš 2-sios 
knygutė? su raidėmis X. Y 
ir Z pasibaigia šio lapkričio 
mėnesio 20 d.

Žaliosios stampos su rai
dėm A, B ir C iš 4-tosios kny
gutės bus geros iki 20 gruo
džio. Jomi; perkamos ke- 
nuotos daižovės.

Cukraus siampa Nr. 29 iš
4-tosios knygutės galioja 
nuo dabar iki 15 sausio po 
Naujų Metų. Už ją gauna
ma 5 svarai cukrau?.

Ceverykų stampa Nr. 18
iš pirmosios knygutės tebė- 
la gera neribotam laikui.

Kūrenamo aliejaus pir
mas kuponas galio? iki sau
sio 4 po naujų metų. Ketvir
tosios klasės kuponas vertas 
10 galionų aliejaus, penkto
sios klasės—50 galionų.

Padangų patikrinimas (ti
re inspection) turi but atlik
tas: “A” automobiliams ik’ 
31 kovo. “B” automobiliam 
iki 31 sausio. “C” automobi 
liams iki 30 lapkričio.

Če very kai, Kuriu Nevertėtų Pirkti

čia yra parodyti kai kurie čeveryku pavyzdžiai, kurių rimtos motery s neperka, būtent, če- 
verykai išpiautom užkulnim. atdarais galais ir labai aušktom kurkom. Iš kairės parodyta 
moteris su padoriais čeverykais.

Bet raminkime save— 
taip tur but, taip tur but.

Ir mus nuveš pas tave; 
tai gal but greit, gal but.

Taip jau buvo, taip ir bus. 
gal visad, gal visad.

Visur kitur ir pas mus 
nebegryšti jau niekad.

J. P. Dadėlis.'

APIE VALGIUS.
MALTA MĖSA RUSIŠKAI.
1 svaras maltos jautienos.
1 svaras duonos trupinių.
1 šaukštukas druskos, 
žiupsnis pipirų.
Pusė puoduko pieno.
4 šaukštai miltų.
2 puodukai buljono.
Pusė puoduko kečiupo. VISKAS...
Puodukas rukščies Smetonos.i\iškas mano. tarė auksas;
Sviesto arba margarino. ! \ iskas mano, tarė plienas.
Sumaišyk mėsa su duonos Pirksiu; ta.rė ,?uksas '•

trupiniais, sudėk druska, pipi- imtai, .ore p ienas,
rus. pieną ir viską gerai sumin-'
kyk. Tuomet pridaryk apskritų 
boliukių kaip kaldunams. ir pa
spirgink jas skauradoj ant svie
sto. Tada mėsą išimk Į karšta 
bliudą. o Į tą sviestą, kur mėsa 
kepė. Įmaišyk miltus, supilk 
buljoną, kečiupą. Smetoną, su
dėk atgal mėsą ir pašutink lėtai 
dar keliatą minučių. Tuoj karš
ta duok ant stalo.

KOMPLIMENTAS DIKTA
TORIAMS IR JŲ KLAP

ČIUKAMS.
Nacių gaujos kur tik eina. 

ten neša nelaimę;
Be žudynių neapseina— 

plėsti kitiems baimę.
Labai nori viešpatauti.

sako. steigia “tvarką naują."
Kiti jiems turi vergauti— 

kur tik gali plėšikauja.
Diktatorių norai pildės, 

dėl grobimo ir kakriauja.
Jų klapčiukai, naktibaldos, 

mėgsta lieti kraują.
Pradžioj grobti gerai klojos, 

nėra ko labai stebėtis;
Kai suklimpo jųjų kojos, 

alijantai tur skubėtis—
Kad žmoniją paliuosuoti 

iš jų replių kaip tik galint:
Diktatorius numaskuoti, 

tironiją jų prašalint.
Ką pelnijo kad ir gautų.

Į pakluonius nepaspruktų;
Savo vaistų paragautų—

“Keleivio” Knygų 
Katalogas

Istorija, Kritika. Polemika, beletristika, Poezija, Jumo- 
r'stika jr kitos. Visos geros, visos {domios ir naudingos.

LENGVAS BUDAStšMOKT ANGLIŠKAI.
Raukius reikalingiausių žodžių ir 

>asikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
aip lengvai ir suprantamai, kad kiek- 
.enas gai: greitai išmokt kalbėt ang.

____ , ,. iėkai. Joje telpa netik atskiri žo-
Kaip jis galėjo tuos gyvu- ižiai, bet ėieli sakiniai, pasikalbėji-com or'-ni n'ii Jorrvi io vv*- Vnv

AR BUVO VISUOTINAS 
į TVANAS?

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks
las sake, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį?
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? aai darbo jieškant, važiuojant kur 

dens, kau visą iors, nuėjus krautuvėn, pas daktarąIš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą iors, nuė,ėjus krautuvėn, pas di 
ddaskut), pas kriaučiųžemę apsemtų? Kur tas vanduo da- as barz< 

bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos : Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Kalėjo atsirasti po tvano juodveidžiai \ntra padidinta ir pagerinta laida, 
ir kitų veiskų žmonės? Šitie ir šim- Sutaisė St. Michelsonas. Pusk 95.
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Kaina ................................................  35c.
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale. KAIP TAPTI SUVIENYTU 
Knyga be va.o įdomi. Kas žodis tai vai ctpiiit lovį icait’o 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- lALsIlJŲ rlLItClL. 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir Aiškiai išguldyti pilietybės įstaty- 
mokslas nuo pradžios iki galo._ -nai su reikalingais klausimais ir at

sakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
aida. \a*ra ..................................... 26c.

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

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.

ir tt.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS METU.
Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 

. .. .. . - .. Su rašytojos paveikslu, 126 puskt-
ęą. Is jos sužinosi, kau vyrai turėjo plai Kaina ..................................... 50e.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny-

iug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny- KUNIGŲ CELIBATAS, 
ga. Su paveiKsiais. žvaina .... oOc.

; Audeklo apdaruose .................... 75c.

BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus r.etoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia-
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri

V
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų glooą. Parašė

Spindulių stygos ir prabila...
Gust a tis.

KAD...
Kad aš turėčiau tvirtą valią 
Kad širdį degintų ugnis,
Kaip švelniai vesčiau aš i kelią 
Tuos, ką pakliuvo Į usnis...
Kad mane mūzos numylėtų, 
Kad duotų lyros akkordus,— 
Su kokia meile jie auklėtų 
žmogaus geruosius jautimus!...

E. Steponaitis.

lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .............................................. 25c.

KODĖL Aš NETIKIU
I DIEVĄ?

_____ t_____ ___ _____ ________  Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nas katalikas ir socialistas. Parašė uesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
E. Vandervelde, vertė Vardunas. knygutės ......................................... 20c.
Kaina ............................................... 10c. KURGI VISA TAI NYKSTA? MATERIALISTIŠKAS Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
ISTORIJOS SUPRATIMAS. žmonės kuria nėr amžius? Šį intri

guojantį politiskai-ekonomiska kiau
ši knygele aiškina proletariato fi- c imą aiškina garsuis Vokietijos so- 

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas eialdemokratų teoretikas Kar; Kauts- 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuott- įy. Kaina ..................................... 10c.
kius, tai perskaityk šitą knygelę.

: Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kair.a ........................... 25c.

ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugjbė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 
graži. Parašė J. B. Sinelstorius. 
puslapių. Audimo apdarais ... $1.50

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą t55 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
ėiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Įgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 3S2 puslapiai. Kaina .... $1.00

KUR MUSŲ BOČIAI GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ko be valgio ISTORIJA-

<2) nępasigerk; (3) neper- kiti žali daigai taip jau ge 

(5) nešok “polkų” ir kitokių geras
šokiu; (6) kas‘nakti gerai geros sriubos su morkom. Lietuva ,ikos p*išsimiegok; (7) visuomet gručkai.- ar kopūstais. Vidu- D r” ii.po t, taip ji
laikykis ramiai, nesikarš- riai užkietėja tik pas tuos,

1* A Piiilrii

MUZIKA.
Akordai, lyg kvapsniai žolynų 
Pinasi Į vainiką, kila...
Juos pasitinka iš žvaigždynų

PLAŠTAKĖLĖS,
Tu mano meilė, tu mano laimė... 
Puikus, meilus veidelis!
Tavyj linksmumas, tavyj

puikumas
Tyros, jaunos plaštakėlės!E. Steponaitis.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25e

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsniu, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt Xetr Yorke papiovė
__  savo meilužę, Oną Aumulleriaitę.
Kad viduriai neužkietėtų. “TK

NAUDINGI PATARIMAI.
Kad turėti gerą sveikatą

:-r ilgai gyventi, reikia laiky- kasdien reikia suvalgyt dar-

(7) 
ramiai.

čiuok ir nepyk: (8) netikėk, 
kad pilėmi- ir lašais galima 
pataisyti sveikatą; geriausi 
vaistai yra tie, kurie nieko 
nekainuoja, būtent: tyras 
vanduo, saulės šviesa, tyras 
oras, gera? užsilaikymas ir 
pasilsys.

kurie valgo sausą glaistą, 
ypač mėsą. •

Pekla
1

Kaj dentistas ištraukia 
dantį, bumą reikia plauti 
diungnu vandeniu su drus-j 
ka. Tai sulaiko kraujo bėgi-1 
mą ir neduoda bakterijoms, 
įsigalėti.

Biakžms naikinti geriau-1 Svogunaį ir skruzdės. Sa-į 
,is ouda.,, tai įsrukvti namu>Į|ę<)nla^ Į.afj skruzdės labai!

nemėgsta svogūnų. Esą, rei
kia supiaustyt -vogunų ir 
pabarstvt. kur yra skruz
džių, o jos išnyksiančios. 
Mums neteko tas patirti, bet 
šio skyriaus skaitytojos gali 
šį būdą išbandyti, jei kur at
siranda skruzdžių. Žinoma.

sieros dūmais. Sieros durnai 
išnaikina taip pat tarakonus, 
kandis ii kitokius kenkėjui 
Geležų krautuvėse galima 
gauti tam tikslui sierinių 
žvakių — -ulphur candles. 
įpilk į koki platų indą van
dens, įdėk plytą į vidurį, pa

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Karčiai jiems tas atsirūgtų, rtatvk ant tos plytos sielinę r|a}:)ar skruzdžių įau nėra.
Vėl padangė tad nušvistų, 

gyvenimas prablaivėtų.
Taika tautoms vėl sugryžtų 

Ir laisvė visur klestėtų.
J. P. Dadėlis.

LAIDOTUVIŲ GIESMELĖ.

Į grupę susispietę, 
budėjam, gedėjam...

Artimus pasikvietę, 
laidojam, laidojam...

Užmigo kietu miegu, 
amžinu, amžinu...

Bėrėm žemėm, ne sniegu, 
r.ors liūdna ir liūdna...

Namol gryžę suprasim, 
bus graudu, bus graudu.

Tik tuščią vietą rasim, 
tai skaudu, oi skaudu...

žvakę, uždek ir išeik. Durys 
ir langai turi but uždarinėti 
aklinai. Namas turi but už
darytas per 10-12 valandų. 
Valgomieji daiktai turi but 
išnešti.

bet jos gali atsirasti pavasa-j 
ri ir vasarą.

Tarakonams naikinti ge
riausias daiktas yra borak- 
sas. angliškai—borax. Gio- 
-ernėse jo galima gauti už 
15 ar 20 centų. Paimt vieną 
dali borakso, kitą cukraus, 
trečią miltų. Sumaišvt ir pa- 
barstvt kur tarakonai vaikš
čioja. Einant gult kas vaka
ras pabarstvt sinkon, kur jie 
ateina vandens gerti ir mais
to trupinių jieškoti. Jie iš
nyks kaip nebuvę.

Nuo šalčio geriausias vai
stas yra arbata su lemonu. 
Tik nereikia duot šalčiui Įsi
galėti. Kaip tik pajutai, kad 
užgula nosį ir kįla čiaudu
lys. tą patį vakarą einant 
gult išgerk du-tris puodukus 
arbatos su cukrum ir lemo
nu. Suvartok visą lemoną. 
Atsigulus gerai užsiklot ir 
išprakaituot. Iš ryto šalčio 
nebus.

Jei kojos šunta, einant 
gult nuplauk jas karštu van
deniu su muilu ir nušluostyk, 
paskui ištrink uksusu.

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

Kaina 25 centai.

Kayga gaaaaau **Ksioi-
vio” Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS”
M6 BR0ADWAY,

SC. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas 

A M. METEUONI
7747 Navy Avenoe,

Detroit, Mich.

buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parode 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ....................... $1.09

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

gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
ėiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
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 gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvame- 
niškos. Visos skambios, visos geroa. 
Tinka visokiems apvaikšėiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ...................  25c.

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

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

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
perskaityti šitą knygute. Kaina 10c. 

‘'Keleivi*,” 636 Broadway,
South Boston, Mass.
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Nepaprasti Reiškiniai 
Gamtoje.

Pavojingas Inžinierių Darbas.

(Tęsinys)

Šitokiu budu ore atsimuša 
įvairus daiktai. Kas buvo 
Oranjebaume (netoli Petra
pilio, Rusijoj), tas galėjo 
kartai? matvti ant dangaus, 
lyg veidrodyje, Petrapilio 
miestą: Nevos upę. cerkves, 
namus, laivus. Tam. kas to
kiu dalykų nematęs, iš pra
džių atrodo net baisu. Žmo
nės, kurie šitokių reiškinių 
nesupranta, vadina juos ste-j 
buklais. O čia iš tikrųjų yra 
tik atsimušusių nuo žemės 
daiktų'paveikslai. Atsimušti 
gali bet kas: žmonės, šunes. 
raiteliai, bažnyčios ir tt.

Ratai ir kryžiai or®.
Vakarai? aplink mėnuli 

būna dažnai matyti šviesos. 
ratas. Tą gelsvą šviesos ratą 
žmonės kai kur vvadina 
drigne. Tai esąs ženklas, 
kad kitą dieną bus blogas 
oras. Iš tikrųjų dažniausiai 
taip ir būna: vasarą lyja, 
žiemą sniegti. Mat, tas švie
sus aplink mėnulį ratas yra 
ne kas kita, kaip apšviestos 
miglos, vandens lašeliai ar
ba visai mažučiai ledo gaba
lėliai (sušalę vandens laše
liai), kurie ir spindi švieso
je.

Kai kada aplink mėnulį 
arba aplink saulę būna net 
keli šviesus ratai, vienas ki
to vidury, o mėnulis arba 
saulė—pačiame vidury ma
žiausio rato. Be to, kai kada 
per tų lankų, arba ratų vidu
pį eina šviesus kryžius. Tie 
šviesos lankai būna įvairių 
spalvų; dažnai jų spalvos 
būna panašios į vaivorykš
tės (laumės juostos) spal
vas. Įvairių spalvų būna dėl 
to, kad šviesos spinduliai, 
eidami per vandens lašelius 
arba per ledo kruopytes, su- 
siskaldo į tokias spalvas, ko
kių yra vaivorykštėje. O tie 
šviesų-, spalvoti aplink mė
nulį arba aplink saulę lan
kai yra ne ka? kita, kaip ke

lios vaivorykštės. Juk ir vai
vorykštės kai kada ore būna 
matyti kelios vienu sykiu, 
šitoki lankai gaii buti tik 
ada, kada tarp mėnulio (ar

ba saulės) ii- žemė- yra suša- 
usios miglos, ledo kruopy- 

čių debesys. Tada šviesos 
spinduliai, eidami per tuo- 
debesys, susiskaldo į Įvairias 
-palvas, tada tie spinduliai 
Įvairiai spindi ledo kruope
lytėse, kurių būna pilnai 
aukštai ore.

Keli mėnuliai ir kelios 
saulės.

Būna ir tokių atsitikimų, 
kad vienu sykiu pasirodė du 
mėnuliai arba dvi saulės. 
Kai kada net penki mėnuliai 
vienu sykiu pasirodo.

šitie reiškiniai būna tada, 
kada ore būna sušalusių, su
ledėjusių vandens lašelių. Iš 
tokių suledėjusių lašelių kai 
kada net ištisi debe-ys susi
daro. Tokiuose ledeliuose 
(debesyse) atsimuša mėnu
lis ar ba saulė. Bet mėnulis 
arba saulė gali juose atsi
mušti tik tada, kada jie bū
na vienam krašte dangaus 
(pavyzdžiui, vakaruose), o 
saulė antrame krašte (ry
tuose). Tada tekanti saulė 
atsimuš vakaruose, ir vienu 
sykiu bus matyti dvi saulės. 
Taip būna ir su mėnuliu. 
Jeigu mėnulis atsimuš kelio
se vietose debesyse, tai tada 
vienu sykiu bus matyti keli 
mėnuliai. Jeigu tokios suša
lusios miglos bus ne krašte 
dangaus, bet tarp žemės ir 
mėnulio, tai tada atsimušan
čio mėnulio nematysim: ta
da matysim tik šviesius lan
ku? aplink mėnulį, arba 
drignės ratus. O sušalusių 
miglų, smulkių ledo kruope
lyčių, ore visuomet gali buti, 
nes aukštai ore šalta, ir juo 
toliau nuo žemės, juo šal
čiau.

Tai tokiu budu kartais pa
sirodo ant dangaus keli mė
nuliai arba kelios saulės.

šis vaizdelis parodo Amerikos armijos inžinierius 

to T. N. T. minas. T. N. T. reiškia tri-nitro-tolu!i. 

ki;. tik chemijos mokslui yra žinoma.

(darbininkus) Italijoj išimant iš po til- 

stipriausią sprogstamąją medžiagą, ko-

KAIP IŠKILA IR SMUN- Ha. Taip yra prie minėto 
K A JŪRIŲ DUGNAS. Francuzijoj šv. Mykolo vie-

, Mes žinome, kad žem«,'J?|yno- čia ■įros dugnas 
kartais dreba dėl to. kad jos 1'įęn^a smunka žemyn, ir 

! gilumoj atsiranda daugybė lodei jura eina tolyn i sausu-
garų, arba dėl to. kad jitie- !!-į k,antui-
& J Kodėl tarp yra, mes neži

nom. Galima spėti, kad ze-

Atsitinka. kad tekanti ry
tuose saulė atsimuša vaka
ruose. Ir tada atrodo, kad 
saulė iš vakarų teka. Seni 
žmonės ir dabar dar kalba, 
kad kai saulė iš vakarų te
kės, tada pasaulio pabaiga

tomis slūgsta, griūva. Bet 
kas iš tikrųjų dedasi žemės 
vidury, daug ko visai neži
nom. Gali buti, kad žemės 
vidury būna visokių pasikei
timų dėl nežinomų mums, 
priežasčių, dėl nežinomų 
mums jėgų veikimo. Per il
gus laikus žmonės pastebė
jo. kad vietomis lyg džiūsta 
jūrės. Pastebėta, kad kai ku
rie miestai arba karmai, ku
rie pr ieš kokį šimtą metų bu
vo ant pat jūrių kranto, da
bar jau toliau nuo kranto. 
Atrodo, lyg jurios nudžiūvo 
arba nuslūgo. Šitoks reiški
nys pastebėtas Švedijos, 
Suomijos ir net Lietuvos 
(prie Palangos), Francuzi
jos ir kituose pakraščiuose. 
Suomijoj prie Sveaborgo 
tvirtovės ka? šimtas metų 
jūrių krantas pakyla apie 
pusantro metro. Žiemių

budu. Giliai žemėje labai mių susidaro apvalas kar
kai šta. Juo giliau, juo karš- nas, kurio vidury yra skylė, 
čiau. žemės gilumoje taip pro kurią eina garai ir teka 
karšta, kad ten verda \an- lava. Kol lava skysta, tol pei prancuzįjoj ant jūrių kranto 
duo, pavirsta garais, net ak- ją issiverzia burbulais ga -v MvJkolo <enuoIynas. 
mens sutirpsta. To karščio rai; burbulai trūksta, garai • 
mes nejaučiame dėl to, kad iškyla aukštyn į.orą. Kai la

va sustingsta, sušąlą, tada 
ir skylės ugniakalnv nebe
lieka.

Žemė gali drebėti ne tik

busianti. Nors saulė jau ne žemės paviršius, arba žemės 
vreną sykį pasirodė išvaka-, pluta, visai šalta. O žemės 
ių tekanti, bet pasaulio pa- šaltasis paviršius gana sto- 
baigos kaip nėra. taip nėra. ras. Kad giliai žemėje karš- 
KODĖL DREBA ŽEMĖ. ta, žinom iš to, kad kaliais 

Dar mažas būdamas gir- * gilumos žemės išsiveržia į 
dėjau žmones pasakojanti karstas vanduo arba 
apie peklą (pragarą). Siko, . Kaukaze. Amenkoj
kad vienas kunigas, daug 11 kitu’ \ra \ieų. kui is• ze^ 
važinėjęs po pasaulį, Ryme ure? mušte muša į Misų (kaiipio
ir dar daug kur buvęs, gri- kur net 20 meti ų aukščio) dėl to, kad primirkę van- 
žęs jiems apsakinėjo, ką i. ’̂. jerdantis vanduo. ąens vieni žemės sluogsniai

Tasai vienuolynas pastaty
tas prieš tūkstantį du šimtu 
metų. Senose knygose yra 
parašyta, kad tą vienuolyną 
pastatė vidury miškų, per 
40 kilometrų nuo jūrių. O 

dėl to, kad ugnis susitinka dabar jis jau ant pat jūrių 
su vandeniu ir daug garų at- kranto; vanduo jau siekia 
siranda. Kai kada žemė dre- vienuolyno sienas. Taigi, 
ba dėl to. kad gilumoj van- per j,200 metų jura atėjo 40 
duo išplauja didelius žemės kilometrų.
plotus ir žemė griūva arba

‘’vandravoaamas” matė. pa. Ir giliai žemėje yra visokių išsipučia,« . . .,x z kiti susitraukia,
akoiofkadbuvęs netoli Ry- uPelįU- upeliukų, srovių. Jei vienas žemės sluogsnis varo 

mo. toj vietoj, kur iš kalno vandens srove įsiskverbia kitą. vienur žemė kila, kitur 
eina ugnis, lekia iš žemės kaip nors į žemes gilumas, grimsta. Tada žemė dreba; 
aukštyn akmens, pelenai, kur be galo karsta, tai \an- kaltais
rūksta durnai, žmonės iš to- (U0 ĮaiP Jkai^a. kad virsta dreba, 
lo artyn negali prieiti. Ten, Sarais- 2 turtbe2ah' kad per žemės drebėjimu 
-ako, esąs žemėje pragaras. ?? Jai žinom is garye- susmunka, nugnmsta žemė nnepnkaJ. 
Taip seniau net mokytesni z1^’ kuriuose maža? kiekis su ištisais kaimais. Taip Jan£r;au 
žmonės, kunigai, pripasako- pakaukia kelias cie i 7F>n mataic
davo visokių nesąmonių. sjmti

. 7 , t v daugiau vanoens maista ir Airikoj įgriuvo žeme su
Dabar visi zmo. kad Itali- virsta garais, juo daugiau 8,000 gyventojų, 

joj yra Vezuvijaus kalnas, jėgos atsiranda. Kokia jėga
iš kurio viršūnės eina garai, turi buti tada, kai ištisi eže-

Žmonės. pastebėję, kad 
kurioj nors vietoj jura trau
kiasi nuo kranto, manyda
vo, kad ji džiūsta. Bet iš tik
rųjų netaip yra. Jeigu jura 
nusektų, tai ji turėtų visur 
vienodai nusekti: ir Švedi-net labai smarkiai - , - o___ •Būna atsitikimų, los Raseluose, ir Suomi- 

iraKaUrvvię Jos> ir Lietuvos. O pastebe- 
- ta. kad ji ne visur vienodai 

kaimais. Taip ™s™ka: P^e Suomijos

mės vidury kažkas darosi, 
mainosi, veikia kažkokios 
.ėgos, kurios vienur žemę 
skelia, išpučia, o kitur—lei
džia žemei smukti, grimsti.
Mokslininkai ištyrė, kad 

itokiu budu per labai ilgą 
aiką vienoj vietoj jura gali 
isai išnykti, o kitoj, kur ne- 

)uvo. atsirasti. Mokslinin
kai ištyrė, kad prieš milijo- 
ius metų. ten, kur dabar yra 
Maskva, buvo jura. Per ilgą 
aiką ji išnyko. Kad ten bu- 
#o jura, sužino iš to, kad 
įpie Maskvą ir į Rusijos žie
miu? žemėj randa suakme- 
■ ėjusių tokių gyvių, kurie 
aprastai gyvena tik juriose.

Kitur, priešingai slūgsta, 
•munka, ir tą rietą užlieja 
vanduo, pasidaro jurios. 
Taip buvę pietų Europoj, 
toj vietoj, kur dabar Vidur
žemio jurios. Apie Graikiją 
ir Italiją juriose yra daug 
alų. Kai kur jos net netoli 

' iena kitos. Tos salos, pasak 
mokslininkų, yra žemyno 
liekanos. Labai senai čia bu
vusi sausuma, žemė. Paskui, 
įežinia dėl kurių priežasčių, 
•ia žemė vietomis nusmuko, 
luskendo. Nenuskendusios 
sėmės liko tik vietomis; pa- 
idarė salos.

Taip, žemei kilant ir 
^munkant, jurios vienur pa- 
-idaro negilesnės, nubėga 
ruo kranto, kitur vandens 
ubėga daugiau, užlieja ju- 
•ių pakraščius arba net nu
skandina didelius žemės 
įlotus. Taip kartais atsitin
ka per žemės drebėjimus: 
-Taiga kai kur iš jūrių iškila 

lr. naujos salos, o kai kur perių. Kuriuose mayd? su ištisais Kaimais, laip , . r .naujos salos, o kai kur per
arų patraukia kelias de- 1750 metais, drebant žemei y mažiau Tai Jarodo žemės drebėjimą salos nu-
imtis sunkių vagonų Juo Portugalijoj, Maroko krašte Hd ,'^a „įdžliS O išnyksta. Bet taip
[augiau vanoėns ĮKaisva ir Afrlkoi igriuvo žemė šu , -u * neaziu.ta, nent , yt np tpthpo firP-

Pirkit Karo Bondsus ir Stam-
Tokį kalną vadina ugniakal- rai'arba upės'žemės gilumoj >’as- Kas s’vait id{kit i

Kaip toki kalnai atsi- sutinka ugni ir virsta ga- n<,">azia“ kaip dešimtų savo 
uždarbio dali.

niu. 
randa? Atsiranda šitokiu rais? Tada pasidaro begali-^ 

nė daugybė garų. kurie ple- ' 
čiari ir plė.-damiesi plėšia 
žemę. Garą plėšiama žemė 
trūksta, atsiranda plyšiai, 
pro kuriuos išsiveržia visu 
smarkumu garai, išmesda
mi į viršų akmenis, sutirpu
sią akmenų masę, žemes. Iš
simušę iš žemės garai iškila 
į padanges, o sutirpusi gilu
moje akmenų masė pro su
trukusios žemė? plyšius išsi
lieja ant žemės į visas puses. 
Ta masė po kiek laiko vėl 

• sustingsta. Šią masę iš gilu
mos į viršų išvaro besiver- 
žią aukštyn garai. Tuo sykiu, 
kai žemėje susiduria van
duo su ugnimi, atsiranda 
daug garų. šieji plėšia žemę. 
Žemė tada sujuda, ima dre
bėti. Taip atsiranda žemės 
drebėjimai. Kaltais žemės 
drebėjimai huną toki dideli, 
kad per kelias minutes su
griūva namai, sutrūksta že
mė, jurios užlieja krantus, 
žūva tūkstančiai žmonių. 
Ištisi miestai virsta griuvė
siais.

Ties ugniakalniais būna 
matyti debesėliai. Tai ne du
rnai, bet garai. Kildami auk
štyn garai kai kada išneša 
lašeliu? skystos akmeninės 
masės (ją vadina iava); tie 
lašeliai ore atvėsta, pavirsta 
pelenais. Pelenai, susimaišę 
ore su garais, būna panašus 
į pilkos arba rusvo? spalvos 
durnus. Todėl kai kas ir ma
no, kad ten yra durnai. Kar
tais iš ugn akalnių išeina 
galybės garų. Garai iškilę 
aukštai ore atvėsta, sutirštė
ja, pasidaro lašeliai van
dens, kurie ima kristi žemėn, 

j ima lyti. Kai kada lyja net 
: labai smarkiai.

Garai, verždamiesi ir 
' lauždami žemę, išmuša i vir- 
įšų daug lavos iš žemių. Iš že-

senka, bet jos dugnas pa- ^a1?.aislUKTl lf ne žeme? ure- 
lengva kila. Vienoj vietoj P^r
jis greičiau kila, kitoj pa- 
lengviau. Yra tokių vietų,

laiką, dėl kitų priežasčių, 
veikiant žemės vidury įvai-

kur būna atbulai: juros dug- rloms. jėgoms: karščio, van- 
nag palengva slūgsta, grims- dens ir kitų. J. Norkus.

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.

Tai yra vienintėlis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako

jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 

pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 

galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai

dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku

rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek

vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre

tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios žydras?Rj - ' ‘ ' -tyžių barstymas jauniems ant gal
vą? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą 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 ką 
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 moteijs 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
ką.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kaibėt apie šeimyniškus rei
kalus?

i visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiikiai ir nieko 
neslėpdamas.

228 
sis.

Knyga graži, su paveikslsis. 22 
puslapių, stipriais audimo apdarai;

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—la 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 Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.”
KELEIVIS

636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
’iĮ .

BOSTONE UŽSIDARINĖ 
JA BAŽNYČIOS.

SLA 2-ro apskričio kon 
ferencija.

Pereitą nedėldieni South 
Bostone Įvyko SLA antį o 
apskričio, konferencija. De
legatų buvo apie 40.

Konferencijos turinys su
sidėjo daugiau iš prakalbu.

'Tumavičienė. Seniau ji ne- 
apleisdavo nei vienos konfe
rencijos. Svečias.

• VK- •
& 5^ . '*

Septintos gatvės, 
kur jie Įsitaisė savo “rendez

„ .. .. _ . !vous.” Jie ten sRytinėje Bostono 
(East Bostone) 
sidarė viena seniausių 
distų bažnyčių, 
kau ją lankydavo guberna-

h&left behinei■BmEt -CIO ant

LANKĖSI KAPITONAS 
R. VASILIAUSKAS.

Jis tikisi but Lietuvos ad
ministratorium. ; * •*

• -i' &

neklauso. Todėl

oet nelaime patiho mt- Lietuvą. Olio partnery-. Armijoj jis i
stiycio parapiją. \ įsi tro- Rezoliucijų komisijon bu- yra jau pasiekęs kapitono 
bestai aplinkui nugriauti. vo išrinkti Mrs. Namaksy, laipsnio ir dabar yra atsiųs-; 
Bažnyčia ten paliko, kaip Matijaška ir Janušonis. tas Į Bostono Universitetą
namelis pustynej, tranko v^nriia nevaria lankyti militaiinės administ-

ma keturių vejų. Nejauku Konferencija pavede ady. -- . ,. ,.x, Tmnp knr- 
pasidarė gyvent pustynej. K. Kai.r.auskui aPskriėio su^g~ k^inkaj

..as„.e-,Tl:aukjasi išt.enai,visl.- pl!" Var< U !,a?al?lnl!. aJatl?ka: vra ruošiami išlaisvintiems 
" - įmurusia pasitraukė jaunes- mQ įezoLuciją ir nusiųsti1, - >kvti Kanitn-prašymui^. ir gr Jesnės gaipJadinė,. mažųjų tautų ginėjų vado- laikyti. Kap,to

, ., . , ^a'r°,13u'į Jos gavo darba kitur. Pas-
atbtke pakulines pamaldas kuį -fr ,auniklij, -tėveliai"
ir parapijonų akyse uždai e | pl adėjo nerimauii pustvnėj. 
bažnyčios duris ant visados • J 1Jiems, žinoma, daugiau pa

tinka vyčių kompanija. JieSau jale parapijonų, užsili
kusių dar nuo pereito šimt
mečio, su ilgais veidais ir 
prislėgta dvasia, palingavo 
galvom ir išsiskirstė.

Jų 104 metų senumo baž
nyčia paliko žvirbliams.

Pietinėje Bostono dalyje 
t South Bostone) kita meto
distų bažnyčia laikosi cik 
kaip ant vištos kojos. Ji kar
tais vadinama “Kubiliau? ži
nyčia” ir kitaip. Jos parapi
jonai jau baigia nykti. Jos
pasterius irp nuėjo laivų k - Forrester. Hall’ėj, So. 
budavoti. Nedeldiemais dar n . , į. -’ rvsusirenka keliatas parapiio- Bostone, bus Stepono Da
nu, bet ūpo nėra. JupLU,,laus ‘egjjonienų posto pa
ti! pradėjo sakvti pXks- 1'eigun« !^>“»"aį 
lūs ne iš biblijos, bet iš laik- . P<^° moterų skynus

Aną vakarą ivvko neva;b9-kurios statąs bus toks 
parapijonų mitingas. kad Blanche Stravmsky. 

reika-pasitarti bėgančiais 
lais. Visi suprato, kad anks
čiau ar vėliau “Kubiliaus ži
nyčia” turės užsidaryti. To
dėl kilo klausimas, kas bus? 
Parapijonų likučiai skun
džia-i, kad pastorius juos 
negražiai išvadinęs—••dur
niais ir kitokiais... Sako, be
siklausydami jo pamokslų 
pasidarėm “durniai.”

Taigi rodo. kad ir kita 
metodistų bažnyčia teks 
žvirbliams.

South Bostono lietuvių 
Romos katalikų bažnyčia, 
vadinama “fiftstryčio para
pija.” irgi nekaip stovinti. 
Ją dabar keturi vėjai bau
džia iš visų pusių. O airiai 
ištolo pirštais rodo ir juo
kauja: “Žiūrėk, kaip išrodo 
ta polakų bažnyčia'.”

Zakristijonas pyksta, kad 
jaunesni veidai bažnyčioje 
vis mažėja ir mažėja. Matyt, 
jis turi daugiau bėdos su se
nesniam- parapi jonais, nes 
jie ateina i bažnyčią iš seno 
papratimo. Sako. jie ateina 
nedėldieniais susiraukę, su
stingę. neišrimiegoję. O jų 
kvapas — net zakra-tijoje 
atsiduoda.

Jaunikliai katalikai—vy
čiai pabėgo nuo “fiftstry-

K L'K jis šį vakarų ? Af ei koj 7 Itali
joj? Pietų PacįfiRe? Iš tų cenzū

ruotų jo laiškų ne js pisi.
Ar jus darot kų nors jo sugrąžini, 

mui—išskyrus norų?
Ar atsižadėjot paikų, tuščių, bever

čių daiktų? Ar dedat kožną atlieka
mų dolerį į Karo Bonus ir bankan ?

Tie doleriai pastatys laivus, kurie 
nuveš reikmenų ir greičiau parveš jo 
laiškus jums.

Jie apšarvuos tankus jo priešaky ir 
pastatys orlaivius apsaugot jį iš vir
šaus.

Ir jie duos abiem jun, atsargos— 
kuomet jisai sugrįš.

Žinoma, jus neatsisakysit visa ui 
padaryti vyrui kurs yra jūsų širdy, 
bet kurio šįvakar nėra jūsų glėby.

MUTUAL 
SAVINGS BANKS

of Massachusetts

., . nas Yasalle v ra ruošiamas
'■’Ki'ta politikos pusė pasi- y°kiet;jf '
reiškė linkui busiančiu SLA kuomet Amen vos armija uz- 

ims vokiečių žemes.
“Aš labai norėčiau, kad 

mane paskirų Lietuvon,” j 
sako jisai. Ir galimas daik
tas. kad taip tus.

viišininkų rinkimų. Nekurie 
sandariečių pareiškė, kad

ten ir taikosi, nors “kiksą” savo armotas jau taiso ir 
palošti. Bet vyčiai, kaip gir kad tuoj prasidėsiąs "blitz- 
dėtis, žada okupuoti “Kubi- kriegas.
liau žinyčia.” SLA reikalais konferenci-

“Fiftstivčio” parapi jonai ja nieko nauja nenutarė, tik 
prisibijo. * kad laikui bėgant, davė daug patarimų SLA
ir jie gali 
netekti.

savo: bažnyčių:
Katalikas.

Bus Stepono Dariaus Posto 
pareigūnų Įvesdinimas.
šios sąvaitės penktadieni. 

12 lapkričio. 7 valanda va

viršininkams. Konferencija 
prirašė daug rezoliucijų, 
tikslių ir bereikalingų. Ap
skritys paskyrė Balučiui 
$50.00. bet Amerikos Lietu
viu Tarvba i — nieko. Iš 40
delegatu, už auka Balučiui tokia:

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora

cijom programa duodama iš 
W0RL stoties, 950 kilocik
lių. . .

Sekanti sekmadieni, lap
kričio 14 dieną, nuo 9:30 iki, 
10:30 iš įyto programa bus

4" . 'A'ji. '
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balsavo vos tik 6 delegatai. 
Priešingi rankų nekėlė.

Po konferencijos Įvyko 
vakarienė, kurioj taipgi bu- 

moterų skyrius Į- vo daug kalbų. Buvo ir dai- 
savo naują valdy- nu.

Kai kurie delegatai vė-

Helen Sematones, 
Eva Sidlevicz,
Mary Ross,
Mary Winchus, 
Beatriče Zuroms. 
Veronica Grabosky, 
Blanche Cunys. 
Barbara Gedwill, 
Lucy Palonis.

1. Muzika.
2. Dainininkė Ona Kava-

Kiaušinių kainos eis žemyn.
Šią sąvaitę OPA paskel-

liauskiutė-Casev iš Dorches- kad kiaušinių kainos bus 
terjo ' numuštos apie 10 centų ant
' 3. Pasaka apie Magdutę. ; tuzino. Kainas pradėta muš- 

Prašom parašyti atvirutei Įi žemyn šią sąvaitę, ir jos 
savo Įspūdžius ir prisiųsti bus mušamos iki Naujų Me- 
šiuo adresu: WORL, Lith- tų. po 1 centą ar po 2 centu

liau kalbėjo, kad reikėtų iš- įaman Program. 216 Tre- Las sąvaitė.
nešti protesto rezoliuciją mont st., Boston, Mass.
prieš S. Mockų, kam jis savo 
kalboj lietuvius palygino su 
“blusomis.”

Konferencijoj ir

S. Minkus. Raudonojo Kryžiaus sky-
--------------- rius Bostone turi kas sąvai-

> Pieno kontroles direkto- tę surinkti 6,000 painčių 
vakarie- liūs Cort praneša, kad Bos- kraujo. Tokią jam kvotą nu- 

nėj labai matėsi savo nebu- tonui busią nukirsta 6 nuo- etate armija. ‘-Kviečiami 
vimu sandariečių veikėja p? šimčiai pieno. kraujo aukotojai.

Willkie Bostone.
Ši panedėli Bostone kal

bėjo Wendell Willkie. kuris 
labai nori but Amerikos pre
zidentu. Bet šį syki jis atvy-- 
kęs čia ne politikos tikslais. 
JĮ pakvietę čionai kaip kal
bėtoją United \Var Fund’o 
žmonės savo vajui pradėti.

Wh>st Party
Rengia Dorchesterio SLA 

359 kuopa subatoj. 13 lap
kričio, Emery Hali. 1436 
Dorchester ave.. Dorchester. 
Mass. Pradžia 7:30 v. v.

Bus gražių dovanų. Drau
giškas vakaras su užkan
džiais. Rengėjai.

Išvogė 100 keisų degtinės.
Šio panedėlio naktį Į Lin- 

\vood Grill restoraną ant 
Back Bay per stogą Įsilaužė 
vagys ir išvogė 100 keisų 
degtinės.

JAUNI LIETUVIAI PLAUKIKAI

'"■c‘-e.» .A* •
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Šitie trys jaunuoliai yra pasižymėję plaukikai, kurie 
dažnai ateina plaukti i South Boston Club’o prūdą. 
Tą kliubą, kaip ir ’ kitus jaunimo centrus, remia 
Greater Boston United VVar Fund'as. kuris dabar 
renka pinigus labdaringiems tikslams.

Parodyti čia jaunuoliai vadinasi, skaitant iš kai 
res į Je inę. Algirdą-- Mitkor Robertas Rujanskis b 
Richartly-? Končius.

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

ir nuo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1328

Boston Edison Company sako 
...niekados nedek karšto maisto į 
savo refrižeratorių. Karšti valgiai 
duoda drėgmės ir eikvoja elektrų, 
nes motoras turi veikti daugiau ne
gu reikia.

t

Boston Edison Compcury

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 d ryt. iki 7 vak. kasdien 

Nedėliom, nuo 10 ryto iki i.

VAKARAS japonų nelaisvės stovyki 
Jų užpakaly spigrliuotos vielos ir susir. -

kęs barbaras su durtuvu.
Bet iis jiems jau ne sralvoj. Jie nesralv. .. 

kain jo purvini geltoni nasrai nie/. o 
pildyt įsakymų: “šaut ant vie: 
kai jų draugai bandė bėgti.

Nes jie gavo sau “išeitį.”
Ji buvo atsiųsta dėžėj iš Amerikos. 1 »į 

buvo *bandžio’... ir žaislai., ir beiz >- 
lė su kuoka... ir knygos., ir daug 
tokių daiktų, kurie padeda užmir-.i 
nepakeliamą nuobodumą.

Keista, kaip daug reiškia tokie “ma/; -
žiai.”

Kaip kiti stovyklų įnamiai, taip ir ' :e 
buvo susitraukę ir verkė kaip k 
kiai. Dabar jie dėkingi War P: >- 
ners Aid’ui.

NEATSUK JIEMS SAVO NUGAROS. 
PARODYK KAD JAIS RŪPINIESI duo

damas duosnia ir išmintingą auką į 
United War Fund'ą.* * *

Kožnas doleris d lotas į United War Fund 
reiškia kam nors baltą vilties vėliuką.

United VVar Fund’o doleriai padeda bena
miams, ligoniams ir badaujantiems 
Jungtiniu Tautų milionams. Jie pa
laiko UŠO. Didžiojo Bostono karei
vių ir jūreivių komitetą. Ir. kas svar
biausia. jie palaiko nuolatinę vietinio

’ Community Fund'o veiklą.
Taigi atidaryk savo šird> ir atidaryk pini

ginę.— Duok. nes reikia!
* ♦*

NE eikvokit elektros

Mugą valdžia ragira aeeScvoti be reikalo eiektroa.

Kartu laa&tci. met taria taupyti kurą, vas 

ciją, žasor.ių jėgą ir medžiagą. Vita tai ręski 

elektroj paga^iir.srr.ai.

Bortoa Edaon Contpar.y pasižadėjo ko-operaoti 

kar-.e Tautos Taupymo Vajoje •? prašo xavo koetu- 

mer.ų daryt tą patj.

VARTOKIT klek teikia

BE REIKALO nevartokit’i- ’

Tel. TRObridg-e 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir šventadieniam: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

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

Vartoja vėliausios konstrukcijoa 
X-RAY Aparatą.

Pritaiko Aldnina. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-1

534. BROADVVAY.
SO. BOSTON. MASS.

«■_ r___ i n.jj„ur. ueo j. rmuier
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nn*
■ilpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Liga*. 

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

180 HUNTINGTON AVE, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonweslth 4570.

Tol ŠOU X8OS

DAKTARAS

J. L. Pašakarms
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto ild 7 vakaro.

Seredomis:
Nao 9 ryto Ud 12 dienų.

447 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TeL 28624 Gyv. 21112

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 1, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 11 
ir fusitarua.

AKIŲ DAKTARAS /
litaiso defektuotas akia ir tinka
mu laiku augražinu šviesa. I*eg 
zaminuoju ir priskiriu akiatna

114 Summer Street,
LAVVREN’CE. MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL So Boston 0948
Bea. 37 ORIOLE STREET 

VVest Roabury, Maaa.
TeL Parkvay 1233-Vf

— H"....................... ..... ....L tirt

Ašies nelaisvėj yra tūkstančiai Ameri 
vyrų. kurie neteko laisvės kovoti.i 
už tavo saugumą.

f
i

YOU CARf!

Greater Boston UNITED WAR FUND it-

S. BARASEVIČIUS 
IR SUNUS

MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR 

BAUS VMl OTOJAS 
Turi Notaro Teises.254 W. Broadvvay

SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOUth Boston 2590 

Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Ave.

Tel. COLumbia 2537

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTO J AI.
(Insured 

Movara)
Perkraustom 

čia pat ir j to 
limas rietas.

Saugi prietarą, kaina prieinam*.
326 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth De-stoa 4613
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