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Atskiro Numerio 
Kaina 6 centai. METAI XXXVIII

Kaip Veiks “hY-As-You-Go” 
Mokesnių (statymas

NUO 1 LIEPOS IŠ ALGŲ'mažesnės negu šįmet, tai iki
BUS IŠSKAITOMA 20 

NUOŠIMČIŲ.

Britai Sugrąžino 
Amerikai 675

Lėktuvus.
Be to, Amerika gavo 18,003 
dviračių ir daugybę kitokių 

daiktų.

Bet iki $50 taksų už vienus 
metus dovanojama.

Apie “Pay-as-ybu-go'

$50 dovanojama už perei- “New York Times” ko
tus metus; o jeigu pernai jis respondentas praneša iš 
uždirbo daugiau kaip šįmet, Londono, kad už gautus iš 
tai iš šių metų taksų jam iš-‘ Amerikos “lend-lease” gin- 
leidžiama $50. !klus ir kitokius daiktus, An-

Bendrai imant, “pay-as- gHja pradėjo jau atsilyginti

Floridos Įstatymas Atkaklus Mūšiai
Atima Darbiniu- Rusijos Fronte.

kams Laisvę. Vokiečiai Sakosi per 45 die- 
Floridos legisliatura išlei-. nas ^mušę 550,000 rusų. 

do ir gubernatorius Holland Jeigu tikėti toms žinioms,' 
jau patvirtino įstatymą, ku- kurias skelbia Maskva irį 
ris labai suvaržo darbinin- Berlynas. tai Rusijos fronte į 
kų unijas toj valstijoj. dabar siaučia atkaklios ko

jis reikalauja: vos. Maskva praneša, kad
1. Kad visos unijos priva- pereitos sąvaites utarninką

‘Europos Tvirtovė’ Dreba 
Nuo Sprogstančių Bombų
ROOSEVELTAS SIŪLO 

ITALAMS NUVERSTI 
MUSSOLINĮ IR PA

SIDUOTI.

lo užsiregistruoti pas valsti
jos sekretorių, ir kad kiek-

taksų įstatymą visi jau bus'you-go” taksų įstatymas yra savais ginklais. Anglijos oro Ū _ P
girdėję, nes Kongresas ilgai1 labai painus ir paprastam ministerija paskelbusi, kad 
dėl jo ginčijosi ir laikraš- žmogui sunku jį suprasti. iki šių metų balandžio 1 die
dai daug apie jį ra«ė Paga-( Kadangi pramonėj
hau jis jau priimtas ir prezi- darbininkai gauna dideles laivniaį ?
dento patvirtintas. aigas tai valdžia yra nusi-i 2.°’2°0 būną pri-

Pirmuoju sumanymu bu- stačiusi sumažinti tas algas W°^ižo10 U
vo siūloma visus pereitų ankrandama ias. dideliais ’

rusų lakūnai puolę 6 vokie
čių aerodromus ir bombo-' 
'mis sunaikinę 160 vokiečių,

Vokietijoj žmones bėga iš 
liepsnojančių miestų.

pereitu apkraudama jas didelūis
metų taksus panaikinti, o mokesčiais. Tai esą būtinai *'?"ų įLd?“B 
imti tik už einamąjį laiką, reikalinga, kad apsaugoti „riSnlT A
vadinas -“pay-as-you-go.” infliaeijJT Vt>l- ^"l^
Bet pirmutinį sumanymą džia žiuri į šį reikalą taip : ka p “ °’000 val 
Kongresas žymiai pakeitė, jeigu žmonės turės daug pi- 
Dabar priimtas įstatymas nigų, tai jie norės viską pir- 
nustato šitokią tvarką: kti. O kai žmonės pradės

Pradedant liepos 1 diena, viską pirkti, tada turės kilti 
iš visų algų bus išskaitoma kainos. Bus infliacija. Gi in- 
20 procentų taksams. Neve- fliacija yra didžiausia kraš- 
dusiem? žmonėms paliuo- tui nelaimė, nuo kurios sun- 
suojama nuo taksų tik $10 kiai nukenčia ir patys dar- sas priėmė įstatymą, kuris 
algos. Kas bus virš $10. už bininkai. draudžia streikus karo pra-
tą jau reikės mokėti taksus. --------  , monėj. Darbininkų unijos
Iš vedusio žmogaus algos Valdžia Uždėjo Mai- daro spaudimą į prezidentą.

J 1"J ----- nepasi-

gomujų daiktų.

paliuosuojama nuo taksų 
S15= kas hus virš $15. už tą 
jau reikės mokėti taksus. 
Tiksliau pasakius, darbda
vys turės tuos taksus išskai-

yienas unijos ageui^ptna- xvv vumcviu & pavergtąjį plotą fa-
lo turėti valstijos leidimą at-|orlaivių, patys prarasdami,^ £ “Euro-
stovauti ir ginti unijos rei-,tiktai 21 lėktuvą Vokiečiai, T'irtov£» kurios tiks-
kalus. I Pripažįsta, kad 100 rusų f atremti vi<?as aliantų

2. Kad įstojimo mokestis orlaivių norėję bombarduo- ataka^ ~
į uniją neprivalo but aukš- ti jų aerodromus, bet iš to 
tesnė kaip* S15. šimto rusų orlaivių pabėgę , A3

3. Kad unija negali skelb- tik 25. Vokiečiai numušė į ^b„ 

šiaušia perkūnija.

“tvirtovė” dabar visa 
nuo sprogstančių

nepritars tam balsų didžiu- Iiai buvę visai nežymus, 
ma. Balsavimas turi but Kuiie iš jų daugiau me- 
slaptas. luoja, mes nesiimam spręsti.

4. Jurisdikciniai streikai Beje. kelios sąvaites atgal 
ael savytarpio unijų ginčo buvo žinių> kad rusai smar-
yra visai draudžiami. kiai atakuoja vokiečius

5. Pikietuoti darbavietę Kaukaze. jg Maskvos žinių
streiko metu leidžiama, bet j£rodė, kad priešas tuojau į kad iš sprogdinamų miestų
piketuotojams draudžiama bus išmuštas.................... 1
trukdyti tuos. kurie

Ji

reeriams Pabaudą.
Turi užmokėti p*> $1.00 už
kiekvienų streiko dienų. šią žinią da nebuvo aišku. 
Kadangi anglių kasyklos Vieni spėjo, kad jis jį atme- 

tyti iš algos ir priduoti vai- dabar yra valstybės kontro- kiti manė, kad pasira- 
džiai. lej. o maineriai metė darbą šys\^ ne? kai jis prašė mai-

Jei nevedę; vyras uždirbs įr 5 dienas nedirbo, tai kasy- nenU nestreikuoti, tai jie jo 
per sąvaitę $30, tai iš jo ai- kju administratorius Ha- prašymo nepaisė, 
gos bus išskaityta $3.10. Jei- rojd l. Ickes uždėjo visiems _ n_n,
gu vedęs uždirba $30, tai is maineriams pabaudą—po
jo algos bus išskaityta 70 $1.00 už kiekvieną streiko 1R TOKIJO NUOTAIKA, 
centų. dieną. Mat, streikuot prieš; Amerikos Laivyno De-

Jei nevedęs uždirbs per valstybę karo metu nevalia, apartamentas sakosi

Kongresas Priėmė 
Įstatymą Prieš

Streikus. [trukdyti tuos. kurie eina } i._ anie tune mneinc
.afnričmėS1St™aK°kSS‘^!bą arb-a B dvrr°: drT Jau nieko nesigirdi, tik Ber- 
sas pneme įstatymą, kuns dziama uzrtou kelias i d.rb- lyno radijas pBereitą

a „ . paskelbė, kad per 45 pasku-
Be to da legisbatuia pn- bnes dienas Kaukaze vpkie- 

eme pnedą (amendmentą) —aį
konstitucijos, kuriuo _  „,, , rJz; -• 1 užmušę “550.000 ru-

, P"e ,.kona‘“ejj«s , sų.” Šitą vokiečių praneši-
rašytų. Ką prezidentas _ su draudžiama closed shop. F
tuo įstatymu darys, rašant Bet šitą amentftnentą turi

užgirti balsuotojai per vi
suotinus rinkimus. Tokie 
rinkimai bus 1944 metais. Į

Aliantų armija tuojau išlipo 
tenai ir užėmė visą salą. 
Daugiau kaip 10,000 italų 
kareivių buvo paimta nelai
svėn.

Panteleriją sumušė vieni 
orlaiviai. Da nei vienas 
aliantų kareivis nebuvo te
nai išlipęs, kaip salos garni
zonas iškėlė baltą vėliavą.

Po Pantelerijos pasidavė 
LampedUsa, kita sala Itali
jos pakrašty.

Po jos pasidavė ir trečia 
sala.

Į kelias dienas buvo'pa- 
trys Italijos- salos, irimtos

Vokietijos miestai, didie- paimtos oro atakomis. Tų 
pramonės centrai, virsta; salų paėmimas atidaro a-

griuvėsiais arba eina su du- Mantams kelią į pačią Itali- 
mais į padanges. į ją. Italija trupa ir krinka. Ji

Šveicarijoj gaunnami iš neteko savo imperijos Afri- 
Vokietijos laikraščiai rašo, koj, o dabar jos salos pasi

duoda viena po kitos—sa-
iš Novorosijs-i prasidėjo jau masinis žmo-, los. kurios turėjo ją ginti.

nių bėgimas. Vokietijos vai-į Prezidentas Rooseveltas 
džia atsišaukia į ūkininkus,-atsišaukė į Italijos žmones, 
prašydama juos priimti tuos kad jie nuverstų Mussolinį 
bėglius, duoti jiems pastogę ir pasiduotų. Tuo jie išgel- 
ir pavalgyt. betų išavo istorinius miestus

Mussolinio Italija irgi jau
trupa. Pereitą sąvaitę jau 

gula.

RAGINA PRIEŠINTIS 
OKUPANTAMS.

Čekoslovakijos valdžia iš- 
PRASIDĖJO VARIO trėmime atsišaukė per radi- 

KOMPANIJOS BYLA. ją į Čekoslovakijos gyven- 
Fort VVavne, Indianoj, tojus, kad jie sustiprintų 

pereitą sąvaitė prasidėjo partizanų kovą prieš oku-
Anaconda Wire and Cable pantus ir paskubintų galą 
kompanijos byla. Valdžia nacių režimui.

gavęs kaltina tą kompaniją gami

be jokių sąlygų.

nuo-sunaikinimo ir garbin
gai prisidėtų prie Jungtinių
T antri " ę»imvHDR 4— ’ c ---- Tas atsėt

sąvaitę $40, iš jo algos bus Ickes sako. kad jis čia pasi- į slaptų informacijų, kad nūs netikusią medžiagą ka- ISPANIJA VENGS KARO.
ičclzoif at+o <54 io .1__ _____ 1_____ ________ "__ ' ____ rri 1 -- - J_I___ i__ ___ 21 — 1___ / ‘ ...išskaityta $4.60. o iš vedu- elgę? pagal senąją unijos Berlyne ir Tokijoj dabar 
šio $40 algos bus išimta kontraktą, kuris nustato į nuotaika visiškai pasikeitė. 
$2.20. i $1.00 pabaudos už kiekvie- Pirma vokiečiai ir japonai

Ir taip toliau: juo dau- ną dieną, jeigu mainerys darydavo planus, kur ir ka- 
giau kas uždirbs, tuo dau- meta darbą be svarbaus rei da kirsti aliantams smūgį; 
giau is jo algos bus išskai- kalo. dabar gi Berlyne ir Tokijoj
tyta. Pavyzdžiui, iš $80 ai-i Bet šita pabauda liečianti stengiamasi atspėti, kurioj 
gos nevedęs vyras turės mo- tiktai minkštųjų anglių ka- vietoj ir kada jie gaus naują 
keti jau $12.60 taksų Į są- sėjus, nes kietųjų anglių smūgį nuo aliantų.
vaitę. maineriai neturi tokios pa-> —------------

Vienu metų taksai yra baudos savo kontrakte. ! KANADOJ SUSTREIKA-

ro reikalams.

KAREIVIAI PERKA 
DAUG KARO BONŲ.
Washingtono žiniomis,

dovanojami, jeigu jie nesie
kia per $50. Kurių metų? Minkštųjų kasyklų mai- W 10,000 DARBININKŲ.
n. . , a , . • neriai deltos pabaudos la-1 Šį panedėli Kanadoj su-
Tai priklauso nuo to, kūnais baj jr ^ada mesti streikavo apie 10.000 darbi-
mo turėjo ma- darbą ig naujo. Bet tuo tar- ninku karo pramonėj. Jiemetais žmogus 
žiau pajamų. Jeigu jo paja
mos pereitais metais buvo

Naujas Triukšmas 
Dėl Aliejaus.

VOKIETIJOJ NUKRITO 
KARO GAMYBA.

Šįmet Vokietijos pramo
nė pagamina 20 nuošimčių 
mažiau karo reikmenų, ne
gu pernai. Taip sako Angli
jos ekonominio karo minis- 
teris lordas Selbome. Alian
tų orlaiviai sunaikino Vo- 
Kietijoj daug fabrikų.

Šaukimą/ buvo transliuotai 
oro bangomis iš Tunijos 
ir Italijos žmonės galėjo jį 
lengvai girdėti. Gali but, 
italai ir padarys savo “du
čei” galą.

Vuodoji Rinka Su
naikino Vištų Ūkį.
Valdžios organai sako, 

kad Naujoj Anglijoj “juo
doji rinka” pridarė labai 
daug blėdies vištų ukiui. 
Kadangi visa kita mėsa yra 
racionuota. tai žmonės pra
dėjo pirkti vištieną, šmu- 
gelninkai, daugiausia žyde
liai, leidosi per farmas viš
tas supirkinėti. Jie siūlo po 
5 ir iki 10 centų ant svaro 
daugiau, negu kainų admi
nistracijos yra nustatyta. 
Farmeriai tuo pamasinti, iš
pardavė visas savo vištas. 
Dabar ant farmų nėra vištų 
ir nėra iš ko jas užveisti, nes 
nėra kiaušinių.

• Panaši padėtis jaučiama 
ir pieno ūky. Farmeriai iŠ-

Ispanijos ambasadorius prpc|.A r»Aiir r>Ar»r Washingtone, Juan Carde- PEnS^ 
nas. pareiškė, kad Ispanija . D^.AL,^NTAMS-.1 , 
dėsianti visas savo pastan- Anglijos užsienio reikalų 
gas apsaugoti savo kraštą Ynimstenjot? ^valdininkas Pe- 
nuo karo. Cardenas nesenai ------terson iškėlė Persijos nuo

pelną aliantų labui. Persija, 
kuri dabar vadinasi Iranu, 
duoda aliantams aliejaus ir

MAISTO KAINOS SIEKIA PADANGES S J “E
tams kelią per savo žemę

Amerikos kareiviai kas mė
nesi išperka $550.000 sumai (buvo parvažiavęs Ispanijon 
karo bonų. ir patyręs jos nusistatymą.

go 400 nuošimčių.
pu Kongresas jau išleido įeikalauja algų pakėlimo irį Amerikos žmonės 
Įstatymą, kuris tokius strei- unijos pripažinimo. Sun mulkinami pa-akomis, 
kus draudžia. Rašant-mums

Kai kurios daržovės pabran- kilo daugiau kaip 394 nuo- gabenti Rusijai paramą. 
< -2 'imčius.

Swiss chard pernai gegu-
kad*ld žės mėnesy buvo 55 centus’

ARGENTINA NUKIRTO 
AŠININKAMS SUSI

SIEKIMĄ.
šią žinią prezidentas da ne
buvo tą įstatymą patvirti-

. . . nęs, bet laikraščiai spėja,
Anais metais VV ashingtone ^ad patvirtins.

kiausia streikas palietė: gyvenimas daug nepabian- V-2 ?)aks^- ? Jžiu $2.0o. MtMivią. pardavė mėsos šmugelnin-
Quebec’o laivų dirbtuves,1 įo. Girdi, butų nuoma už- ~alna paK1,° nuoslm‘ Naujoji Argentinos vai- kams savo galvijus ir dabar
kur 7,000 žmonių metė dar- šaldyta, druska nepabrango, cn£> . , . džia uždraudė Ašies amba- pradėjo reikštis pieno stoka.
ba i na«to ženkleliai nenabran- . raPraSka salota pernai gadoms ir piliečiams siunti- ------------Uei- ! pašto ženkleliai nepaoian 5- io v,, bnin.,,-,, . ATin*vr onn non cdam.

buvo kilęs skandalas dėl; 
parduotų valstybinių alie
jaus laukų privatinei kom
panijai už $100,000. šiomis 
dienomis Washingtone vėl 
kilo panašus triukšmas. Vie 
na-

pašto ženkleliai nepabran
go, ledas nepabrango, gat- 
vėkariais važiavimas nepa
brango—na. tai ko čia ai-

RADAR—STEBĖTINAS 
INSTRUMENTAS.

Amerikos mokslininkai nianuoti! 
yra išradę instiumentą. ku-' Tiesa, pašto ženkleliai ir 
ris juodžiausioj tamsoj pa- ledas nepabrango, bet tu

Paprasta salota pernai gadoms ir piliečiams siunti- 
siuom laiku kainavo 62 cen- slaptu raštu rašytas te
tų už baksą. o šįmet $1.78. legramas ir laiškus iš Ar- 
Taigi 187 nuošimčius dau- gentinos į Vokietiją ar Itali- 
&iay.-. __ JQ- Prie .senos valdžios na-ATLIKS $50,000,000x)00 

VERTĖS KARO ME
DŽIAGOS.

o panašus iriunsmas vie- Washingtone jau svarsto- -- -------------. -------, . - . . .
Unatoriu^ iškėlė aikš- ma» kur reikės dėti atlikusią rodo priešo laivus, orlaivius, daiktų žmonės mažai ir per

ten, kad Laivyno Sekreto-;karo medžiagą, kai karas parodo juos net už kelių ka-Tuo tarpu gi maistas, be    --------------------------
riu« Knox “beveik už dyka”;rių. Atstovų Rūmai priėmė šimtų mylių. Parodo taip kurio nieka< negali gyventi, ku kainavo $L56 už dviejų SLĖPĖ MAISTĄ JAPONŲ
atdavęs californiškei Štan- J0*5 atlik? už 50 bilionų dole- pat ir submarinus po van- pabrango pašėlusiai. Svies- tuzinų kartoną> 0 šįmet— INVAZIJAI,
dard Oil kompanijai Iaivy-rių. Atstotų Rūmai priėmė deniu Tas mstrumenUs vei- tas pakilo apie oO nuosim- $4 5() arba 176 procentus Dieso Komiteto skyrius
no aliejaus rezervą, žinomą ir perdavė Senatui bilių, ku- kia radijo principu ir vadi- cių. aviena ai įe. 300» nuo- daugiau. Californijoj susekė, kad ja-
kaip Eik Hill. Tai esanti riu° siūloma sudaryti mišrią naši radar. ^simcnų, tiek pai jauuena ir, ž^onių sąmonės migdy- ponai tenai krovė ir slėpė
“tuitingiausia aliejaus žemė kongreso komisiją iš 10 '•e’^-iena. . . . [tojai apie tuos dalykus ne- maistą jų laukiamai saviš-
Amerikoj.” Tuo tarpu gi žmonių, kuri tą medžiagą iSSISKlRSTE 30 KOMIN- Bet uz vis daugiausia pa-,ka]ba jje kalba apie ledą ir kiu invazijai. Mat. jie tikė- 
.ekretorius Knox sako, kad išparduotų. 1 TERNO SKYRIŲ. brango dąiznves. Vienas pnšto ženklelius. josi, kad japonų jurininkai

nieko neatidavę?, tik__ _____________ ______ Maskva skelbia, kad įsa- Bo-tono diema.-cių šią sąus

ATIDAVĖ 200,000 FRAN
CUZŲ VOKIETIJOS 

VERGIJON.
Francuzijos.. -------------  -------------- -------parda\ikasi

Cikorijos (chicory) bak- cįaį jr fagistai galėdavo kas- Lavalis Įsakė mobilizuoti 
sas pernai buvo 89 centai o djen siuntinėti savo vai- 200.000 1942 m. kareiviavi- 

j3*5 ,reiskia džioms po 100 žodžių slapt- mo amž. francuzų ir išsiųsti 
237 nuošimčius daugiau. raščiu rašytas telegramas. juos Vokietijon darbu dirb-

Agurkai pernai siuom lai ;_____ ___________________į, ..Ras nenorės stoii, bus
Sunkiai baudžiamas,” sako 
šitas francuzų tautos judo- 
šius.
PARAGVAJAUS PREZI
DENTAS JUNGTINĖSE

VALSTIJOSE.
Pereitą sąvaitę į Wash- 

ingtoną atvyko Paragva- 
vaus respublikos preziden
tas Morinigo. Dabar jis lan
ko įvairias karo dirbtuve.-.

Jo!.n Balfour, buvęs Ang
lijos a...bisadorius Lizbo- 
noj. tapo paskirtas'j
Mask' -4,

pašto ženklelius.
Kai mėsa pradėjo brang- išlips ir užims Californiją.

DA $6,273,629,000 LEND- kius diktatoriui Stalinui lik- va,tę surin.v statistiką ir[tiT tie žmonių mulkintojai 
LEASE TIKSLAMS. viduoti Komunistų Inteina- Pafodė, kit < kun daržovė pradėjo raminti, kad reikia

Senatas užgyrė lend-lease cionalą, išsiskirstė jau 30 pašoko. valgyt daugiau žuvies ir
gręžti. Už savo darbą ir iš-tikslams dar $6.273,629,0001 tos organizacijos skyrių. į Štai, pasiklausykit: bulvių. Bet dabar jie apie
laidas kompanija gausianti sumą, bet su ta pasarga, kad Tuo budu Komintemas, ku- špinakų ba^-as pernai,žuvį ir bulves iau nieko ne- valdžia įsakė patikrinti vi-
trečdalį ištraukto aliejaus, o iš tų pinigų valdžia nepaim- rio tikslas buvo sukelti viso šiuom laiku liuvt' 34 centus, sako. ne= bulvių visai nėra, sas dujakaukes, kurios buvo
valdžia paimsianti 2 treč-tų nei vieno dolerio šios ša- pasaulio revoliuciją, esą? o šįmet $1.69. Vadinasi,p žuvies kainos nuėjo į pa- seniau išdalintos civiliems
daliu

Kongreso politikierių nesi
klausęs padaręs su ta kom
panija kontraktą aliejui

i

Įlies farmerių subsidijoms Ijau visiškai panaikintas špinako kaina p.■> metuj,- pa-[dangės

ANGLIJA SIŲS MASK
VON BALFOURĄ.

Pereitą sąvaitę Anglijos

gyvpntojams

4
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NE INTERNACIONALAS, 
BET TOTALITARINĖ 

DIKTATŪRA.
Kadangi savo agentų or

ganizaciją užsieniuose Mas
kva buvo pavadinusi “inter
nacionalu,” tai kai kas ma
no. kad jai rūpėjo tarptauti 
nė darbininkų vienybė.

Labai vykusiai šitokią 
nuomonę sumuša “Naujie
nos,” kurios sako:

“Bolševizmo esmė yra ne in-, 
ternacionalizme. o totalitari-. 
nėję diktatūroje.

"Internacionalizmas (tarp- 
tautiškumas) tai tautų ben
dradarbiavimas, kuris gali bu
ti, žinoma, tiktai laisvas. Ta 
čiau laisvo tautų bendradar
biavimo bolševikai nekuomet 
nepripažindavo.

“Kai Leninas 1919 m. stei
gė savo ‘Trečiąjį Internacio
nalą’. tai jisai sudarė ne Įvai- kompanija 
rių tautų darbininkų bendra 
darbiavimo organizaciją.

KODĖL JIE NESUKILO?
Šiomis dienomis Brookly

ne buvo tautininkų konfe- 
tencija. “Naujoji Gadynė” 
aštriai tą konferenciją pa
kritikavo. kam ji žaidė Sme
tonos “kontinuitetu.” “Laisvi 
vės” Bimbai ir tas nepatiko. 
Savo krisluose jis kabinėja
si ne prie tautininkų, bet 
prie “Naujosios Gadvnės.” 
Girdi:

“Gerai už tai juos, pasmerk
ti. Bet kodėl tie broliai iš ‘N. 
G’., net *N. G.’ redaktorius, ku
ris ten sėdėjo, nesukilo prieš 
Smetonos agento žadeikio pa
mokslą tary bininkų konferen
cijoj. kurioje jis kalbėjo už 
‘nenutrukusi kontinuitetą?’

"Ten smetoninis kontinuite- 
tas buvo gerai, o čia jau blo
gai.”

kodėl gi Bimbos 
nesukilo tame 

tautininkų mitinge, kur jie 
muomet rinko pinigus Sme-

Na, o

KEEETVI3, 5O. B03TGN.

Ši nuotrauka parodo sukrauta vokiečių amuniciją sunkiajai pakraščio artilerijai Norvegi
joj. Vokiečiai tikisi tenai aliantų invazijos.

I

Ar Turi Šaltis ir Karštis Ribas?
— - —;—t o-ink-ln fondui-’ Ko tik Klausimas. ar šaltis ir ši- botas, ne amžinas. Viskas Ties, sakysim, metalai ima

priemonę paversti kitų tautų -d a ’• lumti turi savo ribas. nėra turi savo pradžią ir galą. vi tirpti, arba skystėti, tik prie
darbininkus Rusijos diktatu- . • vji-zara ns. toks paprasta? ir be pras- si visatos reiškiniai ir visi daug aukštesnės temperatū
ros vergais. klojo visa doleri Smetonom man5li’ kad mato‘ Įvykiai. Taigi, ir šaltis su ros. Taip antai, alavas tirps-

Rusu bolševizmas išsivys- režimui Sustiprinti " ™as dan?aus žvaigždžių pa- karačiu turi buti pabaigia- ta? prie 240 laipsnių, švinas,
tė į “nacional-bolševizmą.” Gospodin Bimba, malo- ^ulis ,net,uri .llbų’,>Ta mi; —prie 322 laipsnių, cinkas
sako “Naujienos. Tai yra nėk paaiškinti, kodėl jus
tokia pat reakcija, kaip Vo- ,;a nesukilot?
kietijoj “nacional-socializ- 

” Taimas. 
diktatūra.

vra

Pašalpa Šiaurės 
Afrikai

herbert h. LEHMAN pakankamai maisto, drabu-
l žsienio Pašalpos ir Atstatvmo • • . n.sja.nl.'ni',.Darbų Direktorius. mUll° IT medlkaliniU

(Šis yra pirmas straipsnių specialiai lt'ikmenU tokiose V ietOSe, 
p. Lehmano paruoštų smetitnkalbių RuilOS bllVO arti mušiu. Tal- 
laikrasčiams .Junjrtinėse \alstijose.) ir . i • i jJ ka buvo tokia gera, kad mai- 

Kad sumažinti badą, kan- ?tas ir medikaiė pagalba vi
lias ir liga', kulias šis karas =ucmet buvo parūpinti tuoj

platino, Jungtinių Valsti- po mušiu, šiandien Tunise, 
jų visuomenė turi atlikti Bizertoj ir kituose Tunisijos 
milžinišką pašalpos ir atsta- miestuose pašalpa veikia 
tymo darbą. Šis darbas jau puikiai. Alkani, seni ir silp- 
yra pradėtas šiaurės Afri ni gauna maisto; ligų pavo- 
koje, po Jung. Valstijų Ar- jus sukontroliuotas. Per pa- 
mijos ir Užsienių Pašalpo- lyginamai trumpą laiką
bei Atstatymo Operacijų 
Ofiso priežiūra. Nors suly
ginus su visa Europa, pašal
pos operacijos Šiaurės Afri-

Šiaurės Afrikos žmonės ga
lės patys netik pragyvenimą 
daryli, bet. kaip Jungtinių 
Tautų nariai, galės duoti ii

kcje yra mažos, vis dėl to j naujų jėgų paskutiniams 
Tunisijos išlaisvinimas jau —mugiams, kuliuos reikės 
dabar iškėlė daugelį proble-'suduoti priešui Europoje ir 
mų, kurias mums teks iš- kitur, pakol pergalė bus 
spręsti atstatant karo suav- Įvykdyta.
dvtą pasiauti. čionai namie mes ruošia

Kai praeitą lapkričio mė- mės dideliems darbams, Į
nesi musų daliniai atvyko i kuriuos įneis pagalbos tieki- 
Šiaurės Afriką, mes radome mas ir patarnavimas pri- 
Algerijos civilius gyvento-slėgtiem - žmonėms okupuo
tus geresnėse sąlygose negu tose šalyse, kai jie bus išlais- 
buvo tikėtasi. Tiesa, matėsi rinti iš po nacių jungo. Su 
kiek tiek alkio ir nesmagu-švedų ir šveičanj pagalba 
mų dėl stokos maisto, bet. mes dabar ruošiame planą 
bendrai imant, žmonėms pampinti maisto Graikijai.

isų pusių kila dideli 
Priešas visur turi

malo- netun imu, yra oe ga- mi. —pne orr laipsnių, cinkas bendrai imant žmonėms pampinti
justa °," be krašto, jei tolis ir Kalbant apie šalti ir karš- —pne 419 laipsnių, sidab-, buv0 dau„iau reikalinga- - .

laikas yra nepabaigiami, tai ų, iš pat pradžių tenka pa- ras—pne 9oo laipsnių, auk- k bos įstatymas, kuris1 is
tada ir salti? su karščiu taip žymėti, kad griežtai imant, sas—prie 1065 laipsnių, va ivi-iškai žlugo prie nacių šei- . un.kumai________ ____ . . k*1 P žymėti, kad

totalitarinė KREMLIAUS PATVORIO Pat tuiėtų buti be ribų, t. y., pasauly jokio
SIRATOS. turėtų buti neapsakomai 0 yra tik šiluma.

griežtai imant
“šalčio” nėra 

Mat, šilu
ris—pi ie. 1065 laipsnių, ge-, roininkavimOj 
lezi-—pire 1300—loOO lai negu maisto buti mušamas ir jam negali

ma duoti vilties, išskyrus be-

GERA PASTABA.
Kazys Pilėnas, kuris <.arp 

lietuvių yra žinomas kaip 
“šnipas be vietos,” gavo la-’ 
bai “garbingą” vietą komu
nistų laikraščiuose. Dabai 
jis “Laisvėj” ir “Vilny” aiš
kina, kad Smetona, kuris 
pagrobė valdžią smurtu, ne
gali but teisėtas Lietuvo? 
prezidentas, nes “demokra
tinės1 valstybės smurto ne
pripažįsta.” Na, tas butų ge
rai. Bet apie Paleckį Pilėnas 
nušneka kaip tik atbulai. 
Paleckis buvęs ir dabai 
esąs “teisėta? Lietuvos pre
zidentas.” Kad ir pa? Stali 
ną užpečky jis sėdi, jo “pre
zidentystės” “kontinuite- 
tas” nenutrauktas.

Šitam žiopliui gerai atsa
ko “Vienvbe.” Esą—

iuieių ouii 0 yra uk šiluma. Alai. snu —p<ie roov—-iovu arba kitu reikmenų iš užsie- vimcc. ne
didelis šaltis ir karštis, ku- mą sukelia judėjimas, daik- psnių, plienas—prie 1700— į Rj0 nristatvmas. pasidavimą, kaip

“Naujoji Gadynė” sako: rių negalima butų išmatuoti tų molekulų*judėjimas. Kuo 1900 laipsnių, platina—prie
“Gyvenimas kalba už mus.įkad ir didžiausiu ^-aiė»nm j:j—--- ...j a;.- i77n Mdihimoc—

Ji? patvirtina tai, ką esam sa- laipsnių.
kę apie komunistu ‘teoriją’ ir Devynioliktojo amžiaus ra yra didesnė, ir atvirkš- 
praktiką. Sakėme, kad bolše- mokslininkai manė, kad pa- čiai: juo molekulos silpniau 
vizmo lozungai yra mišinys saulis yra tikrai nepabaigia- juda, juo daiktų temperatu- 
radikalių frazių ir reakcinių mas, be gak) ir krašto. Buvo ia krinta. Taigi, temperatu- 
darbų. apskaičiuoti milžiniški tarp- ra turi pasibaigti tada. kai

“Dabar visi tatai mato. kas žvaigždiniai tolumai, kurių daikto molekules nustoja 
dar gali ir nori bet ką matyti, negali įsivaizduoti žmonių judėję. Molekuloms nusto-

didesnis molekulų judėji- 1770 laiprYių. iridijuma 
mas, tuo daiktų temperatu- prie 1560 laipsnių.

Visos šios temperatūros 
yra gana lengvai pasiekia
mos, nes jos vartojamos į 
vairiuose
se. Mokslinėse laboratorijo
se yra gaunamos ir daug ui- 

karščio

!nio prista tvmas. ., „
Pirmiausia svarbi užduo "f* prezH'ent0 

tis buvo — aprūpinti isba- •„ at~rfra
dėjusius vaiku- geru mais- ‘ ‘ ‘ - -. vi . i r • • . -- mes suvaržėmetu. Musu daliniai atveze pa , , .i i - - . . *. mas, kad užtektųkankamai maisto, ir greitu ,, ik - - _ -a, r j ' ♦ Musų prekvba irgi sumaze-• laiku buvo sudaryti aptar- • y 1 ^„bmarinni dar gana 

metalu fabrikuo-, navimo eontroi .' ’■> ..S

yra pasa-

mažėja ii 
savo nor- 

visdems.

dėsnio• j -i-v i u-.-— temperatu-
Rusijos diktatoriai galabi- protas, buvo arčiau ištirti jus judėti, daiktas netenka ros antai, vokiečių fi-

jo socialistus, galabijo ir šiaip nepabaigiamai maži atomai šilumos, temperatūros. Vžlzjj.as Lumeris pasiekė 5500 
pažangius ' v_ 11 *■ ..... -
viem pasekė j 
kartodav
Internacionalas jums ‘laisvę giamas, be ribų.

“O ką jis rado? Btidesimtojo am - aukščiau nulio, vadina-
“Mizemą sau vietele Krem- ?iau" Pėdžioje mokslinin- įįjuma 0 žemiau nulio— 

liaus patvorvje! Bimbos, Mi- Pazlul°e i. šalčiu. Bet ir esant tempera-zaros. Pruseikos ir kiti — - tej°’ Buvo ^tlklnta, kad - .....................

centrai. Šiandien . , • i j-
147,000 Algerijos ir Moro '’au? Iaivų skandina. _ 
kės vaikų, žemiau 14 metų _ Bet mes progre-suojanb 
amžiaus, kasdien gauna nu- Kaip Amerika ne viena šia- 
sausinto arba sutirštinto kare kariauja, taip ir pa- 
pieno. pagal Užsienio Pa- šalpa turi buti bendra talka.

1 - * v . *_ /v toi vra dar aukštesniu lem
ia. kun žymima i. Kas peraturų. Saulės paviršiauspav

temperatūra apskaičiuoja
ma į 6000 laipsnių karščio 
Bet yra žvaigždžių, kurių 
paviršius vra žvmiai karš-dabar t^°‘ ,Buxo .^u turai žemesnei už nulį. daik-

vra dar mizemesni siratukai.” Pa-"aUlĮs- ai dai tiRiiau, * molekulos vis dar juda.
pasaulių visuma, arba visa- T } klanrimns nrie Le.s?.1' u sau •

Yes. lėkė vyrai sakalais, o ta, kad ir yra neapsakomai Č: k jaiDSnįu žemiau 0 mo SirijU5°. .Ravi?
“Jeigu, kaip toliau Pilėnas nutupė vabalais. Sic transit didelis, bet erdvės atžvilgiu } k , judėjimą^ ^ustoia Įatu.ra siekia 1

- ‘ --------^baigiamas apribotas, ^y Sai^ ^ka^mpį karsC1°’
\isata yra apskiita, neitgi- Fizikai išskaičiavo,
nant žeme, n todej tik atro- j nidsiimo. i-; «>■«*«-do be galo ir pradžiom Liko molekulų judej mas \0 vokiečiu astrono ,uo oe gaio ir pauzių ^gka] pne 2/3 laip \ Pe

‘pasilieka tiesotas Lietuvos Vienas sugriauti svarbiausi dėsniai. ~Z ma.^ Rozenbergas i ado Be

aiškina, Smetona ‘užgrobė gloria mundi... 
smurtu tiesotai išrinkto prezi-
dento Kazio Griniaus vaklžią,' STALINAS IR BE ŪSŲ 
tai kokiu budu Justas Paleckis BUTŲ STALINAS, 

tiesotas Lietuvos

Pavyzdžiui, 
irsiaus tempe- 

5,000 laipsnių 
kai kurių šienpio- 

vių žvaigždyno žvaigždžių 
temperatūra siekia 50.000

galba. Šelpimas žmonių, kurie
Kita? svarbu- darba? bu- be nap11i Per si kaj’ą, 

vo—aprūpinti Europos pa- Jap eina pirmyn. Daugiau 
bėgėlius, kurie buvo stovyk- reikmenų bus galima gauti 
lose Tunisijoj. Jiems buvo įr daugiau bus padaryta su
duota drabužių, baltinių ii jungus visas civilizuoto pa- 
medikalę priežiūrą. Jie bu- aulio išteklius, kurie už- 
vo išleisti iš stovyklų ir pa- baigs karą ir sunaikins Ašį 
samdyti darbui, arba gavo ū‘ ką Ašis reiškia des- 
vietas prie ginkluotų jėgų. potizmą, vergiją ir žiaurų

Pašalpos paruošimas Tu- žmonių suvaržymą, 
uvaidino svarbu

Respublikos galva ir p. Anta
no Smetonos Įpėdinis’ ? ' jpintęrpo

“Kazys Pilėnas žino. kad tjjlp: 
demokratinės valstybės ‘smur
to nepripažįsta'. Bet jis nusi
duoda nežinąs, kad 1940 me
tais Maskvos smurtu užriog- 
linto Lietuvos liaudžiai ant 
sprando Paleckio valdžios nie
kados nepripažino nei Jungti
nės Valstijos, nei Didžioji Bri
tanija.

“Ar Amerika ir Anglija— 
nedemokratinės valstvbės?”

. • » . • -i _ • • v ienai i« vuv lair
Naujosios Gady- įausi des-niai. žemiau 0. Kitai? žo-

tiės” bendradarbis apie Ko- ^nak' laikėsi vicatos nepa- ^iais sakant, pati žemiau- 
mintenm likvidavimą rašo baigiamumas. Chemija pa- gja tj gaJčiausioji pasaulv

tyre. kad medžiaga nėra tempHera:ura VTa 273 laips-
žmonės ?mziT -ka(]?r ^ali.lai.ku! niai Celsijaus, kuri vra va
Taido- ^nt ’ dinama absoliutiniu nuliu,
įaiuo nieba. Tegul tai butų labai tom norą tume rlituvės pradeda kok| tai naują faikotarniai bet vistiek , ne> ternPeratulf .

tama Aliantu santvkiudse ir iai.K?IarPiaį’ 061 Vls \e.K deTUO salciO pasaulv būti tarpą Aliantų santyKiuo. e i. neamzmi< štai, pavyzdžiui, i; H
Rusijos politikoj, tuo tarpu iatiiumas pertam tikra lai- f, ‘ , , ,.
‘pasikeitimas’ yra tik toks, k r j ir tahai ilaa Įdomu tai, kad moksli-lyg tarsi sulinas butu nusi- ; -n>k diį ™ tar^um^o pavjito išmokti
Skutęs usus. arba vietoj pyp- į,ebu[’ * Toliaį kieį. daryt, salų. Musų laikau
kės butų pradėjęs rūkyti eiga- vipnjl? indėiim^ nardina i butll labai ^’Vent‘ J*

mokėjimo gaminti salt}.

“Naivus 
mano. kad

ir kvaili 
Komintemo

Na. ką gi komunistų auto 
ritėta? Pilėnas sakys dabar?

O PALECKIS PER PU
ŠYNĄ... mintemo

Juozas Tysliava “Vieny- |ko nereiškia, 
bėj sako:

gaso žvaigždyne žvaigždę, 
“Gamma” vardu, kurios pa
viršiaus temperatūra siekia 
net 400.000 laipsnių karš
čio. Toki dideii karščiai yra 
žvaigždžių paviršiuj, o jų 
vidury karštis yra dar di
desnis. Manoma, kad saulės 
vidury temperatūra siekia 
50 milijonų laipsnių karš
čio. o kitose žvaigždėse—da 
daugiau.

Tai suvedus visą krūvon, 
apie “šaltį” ir “karštį” ten
ka štai ka« pasakyti. Že
miausia arba šalčiausia tem
peratūra pasauly yra—273 
laipsnių Celsijaus žemiau 
nulio. O kain didelis vra

nisijoj
vaidmenį gen. Eisenhoįvero 
planuose Tunisijos kovoms. 
Buvo sudarytas “The Tuni-

NUMUŠĖ ŽEMĖN 19 JA
PONU ORLAIVIU.

Washin tonas praneša,
sian Detachment,” militari- kad Solomonuose Amerikos 
nė komanda, kurios pareiga orlaiviai pastebėjo apie 40 
buvo gelbėti ir prižiūrėti ei- ar 50 japonų lėktuvų skren- 
vilius. kuriems tokia pagal- dant. Amerikiečiai tuoj* puo- 
ba buvo reikalinga. OFRRO lė priešą ir 19 japonų maši- 
misijos šiaurės Afrikoje di- nų numušė žemėn. Kiti ja- 
rektoriu? Fred K. Kochle: ponu Orlaiviai tuomet pakri- 
iš anksto turėjo parūpinęs ko ir pabėgo.

Koštuvas Juriu Vandeniui
vienas judėjimas pareina į

rus. Išvaizda butų kitokia, bėt ęį]uma> bet šilumos judėji- T , c t - i j t
Stalinas ir su vigKru. kaip ir mu .wvereti negalima, o ši- jed.° fahllka' lr šaldytuvai, 
be „sų. Vis butų tas pats Suli- »ežjnia kw kūnuose laikoma ir gabena-

Kadangi kiekviena energi- m.a mėsa ir kiti produktai.
Vadinasi, kol pats Stali- ja sukelia judėjimą, judėji- 'al,a’ svarbią tie ą

vi i * iz ' a:i,,^;o J žmonijos ekonominiam gy-na? nėra likviduotas, Ko- mas—šilumą, o šiluma pati ..v.w. v.™
likvidavimas nie- savaime išnyksta, tai pasi- ar ' 1 • 6 aukščiausias karštis—moks-

rodo, kad ir eneiytjo- pa- motinini® gali paganun; ,uj SUJfkti dar
stovumo pasauly dėsnis nė- sa,J’. ?u,1> Va \l ai alJ vyko. Tačiau, nežiūrint tai.
na teisingas. Trečia, gilesni “j kad karšti visatoj galima
SV

GALIMA BUS GERTI 
JUROS VANDENŲ

Iš VVashingtono praneša- mai 
ma, kad šios šalies chemikai Pa

“Ameriko? lietuvių komunis
tams stoka originalumo.

“Pavyzdžiui, jie atakuoja 
prezidentą Smetoną tais pa- j. 
čiais nuvalkiotais ir, reikia pa
sakyti. gana kvailais saki
niais:

“ ‘Per beržyną i Berlyną...’
“Genijalusis Charles Chap

linas sako, kad ir geriausio 
juoko negalima pakartoti dau
giau, kaip dviejų sykių.

“Deja. musų komunistai to 
nežino ir nejaučia. A neta praneša, kad Olan-“Berods, jų pačių adresu dijos patriotai nušovė savo galima šyptelėti:“ ‘O Paleckis per pušynąNešė pilvą, kaip mašiną’...

kuri mažiau 
laipmį jvavykoišrado cheminį koštuvą, per laužta linija, kad spindulys,

kurį perkoštas jums vanduo uo daugelio miliardų metų J*r ra dangi viskas pasauly yra pa-
O-Tlžtu 1 tu imt ' 1 absoliutinio nui O. :r annhnto Hi iv

ribota. Buvo apskaityta, kad Dabar pažiūrėsim, kaip 
OLANDAI NUŠOVĖ SA- 'šviesa? spindulys eina 300.- vra dalvkas su šiluma, arba 

VO “KVISLINGĄ.” ---- -- -  - ’
Olandijos žinių agentūra

Žinios iš Londono sako.

tautos išdaviką, D-rą Fol- 
kertą Po?thumą, kuris buvo 
parsidavęs okupantams.

000 kilometrų greitumu per karščiu. Kasdieninė, kiek kad be Amerikos paramos, 
eekundę, ir kad šviesos grei- didesnė temperatūra, su ku- Rusija negalėtų išmaitinti 
tuma? yra pats didžiausias ria tenka nuolat susitikti <avo armi jo- ir gyventojų, 
visatoj, kad didesnio grei-lyra verdančio vandens tem- Derlius Rusijoj šįmet busią* 
tumo jau negali buti. Vadi- peratura. kuri yra žymima prastas, nes Ūkraijina, kur 
naši, pasaulis, arba visata, -100 C. Bet tai yra, palv- guli derlingiausi laukai, da- 
pasirodė pabaigiamas, apri- ginti, visai menka šiluma, bar vokiečiu rankose.

ria yra rodomas leitenanto Spealmano išrastas koštuvas 
jūrių vandeniui košti. Perkoštas per ji jūrių vanduo taip iš
sivalo. kad jj galima gerti be jokio pavojaus savo sveikatai. 
Tai yra labai naudingas aparatas jurininkams ir aviato
riams. Tokiais aparatais dabar bus aprūpinti visi orlaiviai 
ir laivu valtys.

I i
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKAS NEPEIKIA

Chicagos Lietuvių Dženitorių Vargai 
ir Kova už Geresnį Būvį.

Chicago, Iii. vėl išardė mitinguotojų pla
nus.

Paskui South Sidėj kaž
koks dženitorius buvo suor
ganizavęs apie 100 dženito-

Šis mano straipsnis tilpo 
jau “Naujienose, bet aš no
riu, kad jj išspausdintu ir
‘•Keleivis, ’ kuris Chicagoje j ki - unij preziden.: 
tun laba. daug skaitytojų. ir jų w,

Chicagoje yra nemaža ganizaciją. Ilgoką laiką po 
lietuvių dženitorių. Aš pats to dženitoriai buvo ramus, 
clženitoriauju jau daug me- Pagaliau susiagitavo šve- 
tų. Dabar mes jau turim ir dai. Jie iškėlė skundą prieš 
savo uniją. dženitorių unijos viršinin-

Tais laikais, kuomet dže kus. Vienok ir jie greitai nu- 
nitoriai savo unijos da netu- rimo. Tada vėl lietuviai pla
tėjo, laikraščiuose dažnai dėjo jieškoti priekabių. Tei- 
matydavosi skelbimų, ku- sėjas suramino tuos smai
liais buvo jieškoma dženi- kuolius.
torių darbui. Tas darbai Kada dženitoriai dirbo be 
tuomet budavo labai plastai unijos, tai tie, kurie galėjo 
apmokamas. O darbo būda- nusipirkti dvirati, važinėjo 
vo labai daug ir jis buvo dviračiais nuo vieno namo 
sunkus. Vienas dženitorius prie kito. O kuine negalėjo 
negalėdavo apsidirbti. Tu- dviračių nusipirkti, tiems 
rėdavo dirbti ir jo moteris, teko risčiom bėginėti iš vie
ji turėdavo plauti grindis, no bildingo Į kitą. 
valyti laiptus, o jis turėdavo Bet kada jie padirbėjo su 
dirbti karpenterio ir plum- unija, tai jau ir dviračius 
bėrio darbą apie namą. numetė i sali. Dženitoriai 

Jeigu dženitorius nenore- nusipiiko automobilius ir 
jo ar nemokėjo tokių darbų savo namus, ir jau nebe 
dirbti, tai namų savininkas beismentuose ėmė gyventi, 
aiba real estatininkas iš- Dauguma apsigyveno ge- 
stumdavo ji iš beismento. įuose flatuose. Kiti gi prisi- 
kur jis gyveno, o jo vieton dirbo dolerių ir išvažiavo 
kitą pasamdydavo. Į Euiopą. ten nusipirko far-

Dženitorių uniją steigti mas.
sugalvojo dženitorius vardu Tai ve. ką dženitoriams 

buvo davė unija.

Los Angeles Riaušėse Sužeistas Jurininkas

Paskutinėmis dienomis Los Angeles mieste buvo daug riaušių, kurias kėlė vadinamieji 
“pu •Lkelniač*’ (zoot-sukers ). Tie chuliganai tenai tiek įsisiūbavo, kad pradėjo daryti 
mieste savotišką “tvarką:” kur tik pamatė kareivi ar jurininką einant su mergina, tuoj 
puelė ji mušti. Kadangi policija į iai nesikišo, tai susiorganizavę kareiviai ir jurininkai 
patys padarė keliatą ablavu ant tu chuliganu. Tose riaušėse buvo daug sužeistu ir kelia
tas užmuštų, čia parodytas 20 metų jurininkas Donald Jackson, kurį tie plačiakelniai 
mušeikos subadė peiliais.

LOS ANGELES, CAL.
Keliatas pastabų is musų 

kolonijos.
Mes. Los Angeles lietu

viai, neatsiliekam nuo kitų 
kolonijų lietuvių. Beįeitais 
metais čia susidarė draugi
jų komitetas nuo karo nu
kentėjusioms šelpti ir suren
gė balių, kuris davė gražaus 
pelno. Žmonių buvo labai 
daug, galima sakyt, kad tai 
buvo pirmutinis toks skait
lingas balius. Jis pavyko 
taip gerai dėlė to, kad dir
bom visi išvien, be pažiūrų 
skirtumo. Pelnas buvo ati- 

' duotas Ameriko'- Raudona
jam Kryžiui.

Gegužės 27 d. grupė lis 
tuvių vėl aukojo kraują A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui, kad pagelbėt: sužeis
tiems kareiviam'. Kraujo 
davė kas tik galėjo, žodžiu 
sakant, mes, Los Angele- 
lietuviai, remiam Dėdę Sa 
mą kiek tik galim, kad tik

mai ii sutartinai, tačiau 
-paudoje dažnai pasirodo 
šmeižtų ir nereikalingų užsi
puolimų. Mes norim dirbti 
vieningai, o betgi atsidanda 
tokiu, kiu ie, kaip tas šunelis, 
neiškenčia nestaugę. Kabi
nėjau, kad, ot. netaip vei
kiama kaip jie notėtų.

Draugai, liaukimės prie
kabių jieškoję, bet dirbki
me viri išvien, o tada vi
siems bus sveikiau.

Ant galo tie šmeižikai at
eina aukų rinkti pa= tuos. 
kuriuos jie šmeižia. Ta? pa- 
redo. kad neužsimoka spjau
dyti i savo kaimynų šulini, 
nes dažnai ir patiems tenka 
iš jo gerti.

Los Andželietis.

SUŽEISTAS KOMPOZI
TORIUS ŽILEVIČIUS.
“Vienybė“ pianeša. kad 

einanti gatve, Elizabeth, 
N. J., prof. J. Žilevičių par
bloškė automobilis ir sun
kiai sužeidė. Sužeistasis LUO

BAIS! TRAGEDIJA CHI
CAGOS LIETUVIU

ŠEIMYNOJE.
Danielius Staškunas mirė 

perdurtas peiliu.
šitą tragediją “Naujie

nų“ reporteris aprašo ši-

■greičiau jis laimėtų kara.
Dabar, birželio 20 d., Lie- jau buvo nugabentas i ligo- 

■ tuviu Liberty Patalpinis ninę, kur dabar jis gydomas. 
Kliubas rengia pikniką no Pavojau.- gyvybei nėra. 
numeriu 330 Sc. Ford Blvd , Žilevičius yra plačiai ži- 
Los Angele*. Bu- lietuviška noma? lietuvių kompozito- 
muzika. užkandžiu ir šalto rius. Lietuvių Dienai New 

džiovos ir nuo kitokių ligų. alaus išsigerti; taigi tikimės Ycrko parodoj jis buvo su- 
Knyga turi 340 puslapių, turėti daug svečių. organizavę7 ir vedė 3,000
apdaryta stipriais ir dailiais į Rodos, viskas eina švel- daininkų chorą, 
apdarais, kaina $2.50, bet--------------------------------------------
“Keleivio“ skaitytojams ati
duodam lygiai už $2, kol da 
turime, bet turim jau nebe-

DVI LAKAI ĮDOMIOS KNYGOS.
‘Ar i jonu Prisikėlimas’’ 

ir “Sveikata.“
Knygų yra daug, bet ne

daug yra gerų. Knyga yra 
tiktai tuomet gera. kuomet 
jos turinys yra Įdomus, kal
ba gera. kuomet ji gražiai

Frank McWatters. Ji
koliekas, turėjo tik vieną Mano unijos kortos nu- taip:
koją. todėl sunku jam buvo rneris yra 315. Gi dabar uni- Gegužės 31 dieną nuo 
dirbti. Negalėdamas darbo ja turi jau 10,000 narių. žaizdos mirė Danielius Staš- 
r.aštcs pakelti, jis sumanė Kaip sakiau, is pradžios ^Unas, 47 metų amžiaus Re
organizuoti uniją, tikeda-sunku buvo dženitorius į or-\ «
mas, kad ji palengvin-- dže- ganizaciją Įrašyti. Paskui, j V™18’ kul1* . MAISTO
nitorių gyvenimą. Prie jo kai unija kiek sustiprėjo, šeimyna adresu: /71o So.j Pne tokių knygų galima KNYGUČIŲ 
prisidėjo kiti. Ėmė šaukti daugelis dženitorių panoro Massasoit avenue. ; pr iškaityti “Arijonų Prisi- KALENDORIUS.

Kova už Laisvų Jūrių Kelią

dženitorių mitingus ir ais- būti unijos viriminkais. vis pirmadienio 
kinti, kad reikia organizuo- tai reiškė organizacijai sun- ž

daug. Taigi prašom pasi- 
ir neišsibaigė.

“Kel.“ Administracija.
atspausdinta ir gerai apda- 5’T T i 1 \ryta. Turint geru knygų na- naudotl’ kal dar ^issibaige 
muose tikrai galima di
džiuotis.

vakarą jo j
— - zmona ruošė sendvičius

tis. Ėmė aiškinti, kad susi- kumus. Jaunieji dženitoriai uvjpm= cavo dukterims Vie- 
organizave dženitoriai galės visai nežino, kaip sunku bu- na mergaičių, Patsy, via 
palengvinti savo būvi. Isto- vę uniją organizuoti. septynių metu, kita? Aldo-
jimo mokesni nustatė S3. o Dabar jau yra trečias uni- na jų metu.

5 prezidentas. Jo vardas U , "

Raudcnof stampos su

duokles po SI. jos prezidentas
Bet pradžia buvo sunki. William McFetridge. Jis

Namų savininkai ir real nustatė kiek dženitorius turi 
estatininkai gąsdino dženi- gauti algos iš trobesio, ir da 
torius, kad jie nertotų i uni- išsiderėjo iš savininkų ir 
ją. Ir jeigu namų savininkai real estatininkų po dvi są-

“Arijonų Prisikėlimas“ dėmi? J, K ir L dabar galio- 
yra spausdintas ‘ri arpo” ja iki šio mėnesio pabaigos. 
B-vės spaustuvėje. Kaune. Jomis perkama mėsa, svies- 
Apie jos turini gaiima sprę- tas, suris, kenuota žuvis ir 
sti iš šių skyrių: visokie riebalai.

1. Lietuvių praeitis ario- Mėlynos stampos su 
Jisaijnizmo šviesoje. dėmis K. L ir M bu?

kad moteris duotu: 2 Europa r.uo ledų gady- iki lieP0S 7 d-
nės iki kiyžiuočiu ordeno Cukraus stampa No. 13 
ęalo. * ‘ duoda 5 svarus cukraus ir

3. Arionu rasės reikšmė galioja iki Augusto 15. Be 
to. dabar galima gauti 10

mejoTuo laiku virtuvėn 
jos vytas Danielius, 
papiašė,
jam doleri gėrimui nupirkti. 
Moteris atsisakė duoti. Vy

sužinodavo, jogei tas ar ki- vaites apmokamų atostogų i?5, tVOTne-r,^ Pa\u aP’ 3. Arionų 
tas dženitorius Įstojo Į uni- dženitoriams. Ir dar kas va- įnk 11 .P,e?1:5 Perknt.° P^vą.; civilizacijai, 
ją, dažnai pašalindavo jĮ iš sąrą šaukia visus dženito- ^aiP\vmin° m?tens 4. 400.000.009 žmonių
darbo. Gi unijos agentai ne- rius Į šaunų pikniką. Pa- ’P? Willou Spi ings po iei- kalba arioniška kalba.
leido kitiems dirbti, kaip tik samdo Įvairių aktorių, ku- -"’r. :5ki.—., nuomonė kadi 5- Grynoji arionu kalba-
tiems, kune vra įstoię i uni- ne prikrečia labai daug juo- o * e, a t • *kalba- pLu ‘ v„ i nelaime ivvko netikėtai, dėtuvių haioa.
ją. Real estatininkai ir namu kų. . Nuoabentas i Little Comna-! 6. Grynoji anonų rase bu-savmmkai pastatvdavo net Ateinančio birželio 20 d. a- ! , . Sl? .P ivo lietuvi-"'
policininkus prie namu. bu? šaunus Fiat Janitors n-v of ?Įa,-v' lr tenal Stasku- IKlUV‘-

Bet jų kova prieš dženito- £n7°S piknikaS ,R'V^±fm“e' 
rių unijų buvo nesėkminga. Palke- Joe Wosk'-
Jie buvo m i versti pakeltipi įversti 
dženitoriams algas ir nerei
kalauti iš jų, kad dirbtų kar- 
penterių. penterių ir plum- 
berių darbą. Y

Namų savininkai 
estatininkai
ii apskundė
unijos viršininkus. Jie norė-

BROOKLYN, N. Y.
Šv. Jurgio Draugija minėjo 

50 metų sukaktį.
Pažangi šv. Jurgio Drau-

7. 100 
Lietuvoj.

8. Kodėl musų 
beliko 3 milionai? 

j 9. Jėzuitai ir Lietuvos 
j laisvės žuvimas.
: 10. Kain žmonės pasidarė

Peieitą są v a i t ę Nevv;dievus.
-lančiu me

NUTEISĖ TEATRO 
TADARRIUS.

PIK- šiandien

varų cukraus ant žmogaus 
vaisiams ir daržovėms pre- 
zervuoti. Tam tikslui varto
jamos štamuos No. 15 ir 16.

Kavos stampa No. 24 bus 
getą iki biiželio 30 d.o

Čeverykų stampa Nr. 17
baigiasi birželio 15 dieną. 
Nuo 16 biiželio čeverykams 
pirkti bus vartojama stam 
pa Nr. 18.

rai- 
ge: os

Astuoni ištvirkėliai teatre 
išžagino mergaitę. i jusvamanybč pAtino-tKn dar

bininkus nuo pragaro baimės, 
o sočia lizinas — kapitalizmo

u: real gija Brooklvne bu'vo įkurta T orko teismo buvo pasmer-j n. Dviejų :utate 
^■organizavo metu todįį, įjomI, kti į Elmiros pataisos namus, t, klaidos, 
teismui visus dienomjį mfnėjo jau auk.lni S jauni kriminalistai kune.

-nesenai užpuolė teatre 1 d dabar viską? stebuklai.
„ . ........ -- --------- 13. Erdvių ir pasaulių

tą bylą pralai- i(',omi ,)al.odo kai drau.;no ją. Tai įvyko kovo 11 d.,|
gija pnJesavo ir llisvėjoJ^J dalykų. . .

Knyga labai gražiai ai-
=nau«dintn ll tain iau °ra- —Kazimieras V.titeromas.- pau. unitu ii .sup jau ki d 726 Eitrhth st.. Wauke£ran. IU.

ma i uniia ir mėne«ine< duo- n.;e tu nriėio nežino- Ziai aPdaiYW’ Juoc? įdarai FIN. rast—Emilija K. Brothers,mą 1 uniją 11 mene, įne^ nuo- p0Įenai naujai jsirasę na- 71e'u e PneJO nežino papuo$tj auk?o vinjetėmi-. ni McKinley ave.. WauKeffan. m. 
klės. Daug dzemtonų neno- ^iai t„rfdavn krv- mas a*"?? 'f, pasa^ vaiki- DuslaI)iu Galima gauti KASOS » u®***

nui. kad kažkas gatvėje jo J . .laukia ir prašo, kad jis išei-' Kele,v,° Nors

unijos noie- jubilėju. Ta proga ji
JO uniją išardyti. Bylinėtas! ,-nuveikS, darh„ 
apie metus laiko.
savininkai

12. Nebėra stebuklu, ne-
LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1943 METAMS. 

PIRM.—.Juozas Mažulis,
906 Prescott st., Waukegan, Dl.

ir ĮBronx bįS HoZ jrilžių a ’^aug, daug kitų įdomių
Iš pradžios nariai dar buvo H^tre. Mergai^ buvo nuėl ” ' ~’
prievarta varomi išpažintim J® tea‘'an 50 «>vo vaikinu.

mejo.
Tuomet unijos viršinin

kai pakėlė algas dženito-• y—» 1 — i — . • • • . •• Į/I 1L V OI ICi V "J l VI Ui VII 1 ■ * v • — j — • , n z-^
nams. Pakele taipgi įstoji- ;„itinRUOSe budav0 kalbami ’!edu ^i10 bak.s?' Sean?o

PROT. RAST.—Susana L. Gabris. 
730 McAlister ave.. Waukejran, III

rejo mokėti 
liu. Tačiau

Įstojimo duok- 
unija neleido

riai turėdavo bučiuoti kry 
žiu.

, , r TT .. .... , Bet po valiai tie papročiai “U^.H J1* JSVl.?nedaug ju beturim. bet kol
.kehauti. Unija pagijo daug buvo Apžvalgoj '«• /ąikmut Jgatvę. jį. » a;i,lu0<m po $1.50.
Pn-es1-.............................. pasakyta, kad 1924 metu ?.PS,?J° .p1.1. ?«n^riai ir,

ausin 2 d. “didele balsu di- 1,ePe "gintis, nes kitaip, jieBet kilo uniio? viršinin-
kams nauji kėblumai. (lžiuma nutarta nekalbėti Tuo tai pu kiti . byt
tarė 15 ar 18 lietuvių savo ma](1o? - neIaikyti Vyžiaus P.'^adanai paisrverte Įilcu-;tai

L-nrti Provin ... ' c: o marmno Varnon -iv rin

Kita kr.vsa, kuri turėtu•'C, *

Paulina Vaitekūnas.
MARŠALKOS — .lenas Stoškus,

M. Kerr.atri?
Susirinkimai būna paskutinį ket

vertą kožno mėnesio. 7:30 vai. vaka
re. Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th 
ir Ariantis Sts.. Wauke.iran, IU.

kiekvienuo e namuose, 
'Sveikata.” .Ją vertėtų 

šią jo merginą žemėn ir iš- turėti vien tik dėl jos gražu- 
Taip progre-avo ir visi A- koneveikė ją. Nors teatras mo. Gražiau įdarytos kny- 
.likos lietuviai. Iš l iet,.- buv0 P’lna? žmonių, niekas gos lietuvių kai oje. turbut.

nes seanso nėra. Popiera gera. spauda 
metu teatre tamsu. Vis dėl giaži ir knyga labai gausiai 

nir^eridSkn’iaik? to piktadariai buvo susekti iliustruota. Beveik visi svar- 
že- iaSAju betono truDuti and- Visi .1ie dabar iš- bieji kūno organai parodyti

nitorių ir vėl parendavojo ;r ,,,kulturėinrn gabenti Į Elmirą. Siunčia- paveiksluose n išaiškinta
salę prie Crawford ir Ham- ' ' Rrooklv«iiki» miem? tenai piktadariams kaip jie veikia Nurodyta,

__ _____________________ ' laikas nėra nustatomas. Jie kokį reikia maistą valgyti,
Pirkit Karo Bondsns ir Stam- turi išbūti tenai nemažiau kaip alsuoti, kaip -ėdėti,

pas. Kas sąvaitę įdėkit j jeos kaip 13 mėnesių, bet gali kaip išvystyti muskulus.
dešimtą savo but išlaikyti ir iki 30 metų kaip išlavinti babą, kaip ap

sisaugoti nuo parazitų, nuo

uniją kurti Prezidentas ant ,.ta,0 - 
Ųues^e? atvyko Į jų su-irin-
kima ir sako: Ko jus čia lnerjkįs-lietuviai 
monkmates? Ką jūsų 15
dženitorių reikš? Lietuviai 
sugryžo Į uniją.

Neužilgo po to būrys dže

son. Pradėjo mitinguoti. Bu
tu atsiskyrę nuo unijos. Ta
čiau unijos viršininkai atva
žiavo ir pasakė: Neleiskite 
dženitoriams mitinguoti. Ir

vos me? visi
Iš Lietu . . , ..

atvažiavom su 0 nena?tebejo,
škapleriais ir rožančiais, bi-

nemažiau kaip 
uždarbio dali. amžiaus.

V/ORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia (raunama ir “KBI.ErtTS” 

imnnnak*.

90 MILLBURY STREET
* «»R( ESTER. MASR.

Viršuje aliantu laivas, prikrautas pilnas kare reikmenų, 
plaukia pavojingu keliu, kur ji tyko klastingos priešo

Kad to laito nenuskandintu priešo nardomosios laivės, jį 
lydi Amerikos naikintuvas, kuris yra parodytas apačioje. 
Šitas naikintuvas vos tik gavo signalą, kad po vandeniu, 
iau nebetoli, randasi priešo submarina. Vaizdely iau ma
tosi jurininkai prie kanuolių. Jje tik žiuri, kur pasirodys 
iš po vandens submarinos P-riskopos—i tą vieta tuojau 
pasipils bombos.

t



Ketvirtas Poslapis KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 23. Birželio 16 d., 1913 m.

Pasikalbėjimas ] iKaro Apžvalga. gTEBUKLAHR

Maikio so Tėvu

PARAŠĖ N. RUBAKINAS 
LAISVAI VERTĖ S. B.

komitetas perduos savo pa- 
office of War Information direk- reigas laikinai valdžiai, kuri 

torius washingtone. bus Įsteigta pagal Francuzų
Tokijo propagandininkai ' respublikos įstatymus. Taigi | 

skundžiasi, kad japonų gar- Francuziją? respublika bus 
nizoną Attu saloje nuveikę įstatyta ta respublika, 
didesni skaičiai. Žinoma, *<urJ0®_ lygybės ir
kad taip buvo, bet tie skai-! brolybės principus Petain ir 
čiai nebuvo tokie dideli, į kiti Vlchyninkai tikėjosi su- 
kaip Tokijo sako. Už tai ga-'naikinę. Susitarimai nesenai 
Įima pagini musu karo va- i užbaigti Alžyre, yra nugale- 
dlls ėjimas to pnesingo judėjimo.

Dėl karo eigos japonai kurį Vichy ugdė, ir yra vai
skusis vis daugiau ir dau- ties, kad francuzai atgaivins 
giau, kad juos nuveikia di- Francuzijos laisvę.
dėsni skaičiai. ' k!ek S?llma sPręstl 3S d*-

Bet kaip tik prieš metus bartinių informacijų, kredi- 
ivvko kova, kultoje japonai ^as del šio susitarimo pri
buvo Įveikti ne didesniais klauso dviems vyrams ge- 
skaičiais; toj kovoj jie ture- nerolui Catroux. kuris visą 
jo didesnius skaičius. Tai ^iką turėjo pasitikėjimą 
buvo oro ir laivyno kova abiejų. Gnaud ir I)e Gaulle, 
prie Midvvay salos. Musų ir dean Monnet. per kun į- 
laimėjimas tenai buvo tik- Yj^ko n®tlk įšlaisv mimas 
ras pasukimo punktas Pa- Giraud režimo Šiaurės Afri- 
cifiko kare. Prieš mėnesį
priešas buvo 
Koralų juroje.

(Tęsinys) nių ar mažesnių kietų kruopelių. Jame ir
i. r i kj •- - • baltas putnagas, ir rausvas špatas, ir žėru-Tuomet Euklidas, įžymus senovės grai- t?e Tvt™c i va iri,; rūpinasi

kų mokslininkas, jau buvo
geometriją.
komės iki šiai dienai, o galingi

Įvairios kruopelės įvairiai pnesmasi
- , • V plyšiui. Bet plyšys nuolat keičiasi. Paga-!S kunos mes mokyklose mo- ĮP rasai h. iaPu’lef vis veikiant> plyžys pasi.

galvotojai—Archimedas, ArietoteiC’E^!^ s^mi^suSto  ̂Š
tn^fenas ir kiti__ iau tuomet naHčin tvirta •5>laigu> spiogimas sucueoina visą dhmen.,^nd. Ute lei Gebėjimo dreba ir oras; gįoro dro-
J.fYš tiesų tikram pažinimui gaktos, žmo- Šuo sS P g
nijos, viso pasaulio, šitie ir kiti mokslinin- ' “ .< ‘ , • . .kai. jau buvo supratę, kaip skirti tiesa nuo , sta’ kuo vlrto Memnono dejavimar ir
paklydimų, teisingą supratimą, nuo netei- ^.un?rtl,sa'° n?°f.1??1. ^?.° V®'
singo: mokslininkai jau dažnai mokėjo laime^ ka\ moksliškai eme juos aiškinti ! 
skirti tą, kas yra, nuo to, kas rodosi. Bet Aiškus dalvka- tame reiškinyje nieko 
mokslo tiesą nedaugelis žinojo; šajįa ju nėra stebuklinga ir negamtiška. Akmens 
liaudis dar giliai ir atvirai tikėjo pavelde- skambėjimas. tai—nei daugiau nei ma
tais iš tėvų ir dėdžių senovės badavimais ziau, kaip gamtos reiškiny.., patitėvų ir dėdžių senovės padavimais 
ir pasakojimais apie stebuklus.

Kaip žiurėjo tų laikų mokslininkai i 
Memnono statulos stebuklą? Jie visų pir
ma jį ištyrė ir apžiurėjo.

gamta, ir
daugiau nieko. Akmuo skamba nesikišant 
jokioms negamtiškoms jėgoms. Taigi nėra 
ko ir aiškinti tą skambėjimą jų Įsikišimu. 
Tikslus tylimas sako. kad negamtiškų jėgų 
čia nėra, nebuvo, ir nėra joms čia v ietos. 
Juk nieko nėra stebuklingo tuose garsuose, 
kuriuos girdime, kai raitosi sienos apmu-

dar stipins, ir musų laivynas

Štai ką rašė. pavyzdžiui. Įžymus geogra-
____ _____________ , fas Strabonas apie dainuojančią Memno-

sustabdvtas btarinio ir biuiokratinio ko- no statulą, aplankęs Egiptą dar 15 metais šalai, sušilę nuo krosnies, arba kai grindys 
bet jis buvo,mlteto 1 respublikos globėjų; —i , .v -

—Na, kaip tau einasi, 
Maike?

—Gerai, tėve.
—Matau, kad tu jau nau

ją knygą turi.
—Taip, tėve.
—O ką ji rašo?
—Ji aiškina apie televi

ziją

—Nei paukštis, nei gyvu

lys, bet baidyklė.

—Na. tai dabar pasakyk, 
kodėl Dievas tokią baidyk
lę sutvėrė?

—Dievo nekaltink, tėve. 
Velnią prasimanė kunigai.

—Maike, nemeluok. Kam

nebuvo atsigavęs po Perlų 
Uosto nelaimės. Mes kovo
jome Midvvay saloj menkais 
ištekliais; iki to laiko mes 
spėliojome, kui’ priešas mus 
puls; bet ties Midvvay sala 
japonų laivynas neteko ini
ciatyvos ir nuo to laiko jos 
neatgavo.

Japonų užėmimas Attu ir 
Kiskos buvo dalis tos kai
nos, kurią mes užmokėjem 
už Midvvay pergalę. Japo
nai nusiuntė gana mažą jė-

grupę.
Bet šio susitarimo nebuvo 

galima pasiekti kol ėjo pi
gų- politiniai manievrai, 
daugiausia iš De Gaullistų 
pusės. Giraud dabar atstato 
daug vyrų, kurie De Gaul- 
le’ui nepatiko — Nogues. 
Pevsouton ir kitus. Bet kad 
nauja valdžia butų pasek
minga, De Gaulle irgi galėtų 
apsieiti be kelių vyru, tų 
-mulkių pataikūnų prie De 
Gaulle. kuiie netik siekė sa
vo tikslu rvšium su Pevrou-

pnes Kirstų. Į ar rakandai traška karštai prikūrentame
**\ iena statula dar sveika, kitos viršuti- kambaryje, arba kai trobos ir mediniu tro- 

nė pusė nuversta, sako, žemės drebėjimo, besiu sienos pykši šalant. Visi tie reiški- 
Dar kalba, jog iš statulos vieną kartą' niai pareina nuo to, kad medžiagos dalelės

dienoje pasigirsta ypatingas balsas, kuris juda.
panašus Į lengvo tnnktelėjimo garsą; jis Galima padalyti ir pačiam, kad akmuo 
išeina iš tos statulos pusės, kuri pasilikusi suskambėtų, ir štai kokiu budu: reikia tik 
ant pastovo. Kai dėl manęs, tai aš aplan- paimti paprastos sieros lazdelę. Siera— 
kęs tą kraštą su kitais liudytojais tikrai ilgi akmud. Jei tokią lazdelę šilta ranka

žmonių? Gal jie tokį garsą net tyčia darė? užkliudo, ir nuo to Siera girgžda.
Nieko tvirtinti aš negaliu: nežinant tikros Memnono stebuklo patikrinimas, 
priežasties, genau įsivaizduoti ka tik nori,; ... ,_A. . , , .
nekaip sutikti, kad akmenys gali kalbėti.” .T &ab skambėti ir lyg dejuoti.

T. _ , . ‘ _ Nors 121 keista rodosi, bet tai podo Mem-
Is tų Strabono žodžių matyti, kad jis bu- pOno statula. Bet kas gi vra jos dejavimas? 

vo žmogus galvotojas ir tikrai atsargus. Jis M tat visai ne stebuklas. Reikia tik visus 
o ne prasimanyti. Jam už pasakojimus nuvalyti nuo visokių prasi

manymų. priedų ir pagražinimų, ir stebuk-

JIS kunigams reikalingas? ga j Aleutų Salas, manyda- t?no rezignacija, bet ir kurie 
—Kam tokius niekus ^r kad parapijomis bunta- mk kad musų vadai ati- ?1S sake’ kad jeigu De Gaui-

skaityt. Maike. Kodėl nenu- votų. Jeigu velnio nebūtų, trauk- musu jėgas nuo Mid- ® negaus P .V5 gal tai
sinerki £>-eresnė<i knve-os? tai V'1S1 žmonės prie parapi- wav ;r Havvaii Bet mu-u va- 115 Pats Pa?limp- De Gaul- norėjo žinoti,

kokia JOS Pelėtų, o dabar pusė daf geriau žinojo, kad Attu!Ie n.e£ali but dėkingas tiems, j visa brangiau buvo tiesa, o ne vaizduotė  ..--
yra bedievių. ;r vLka nėra tokios svar- kurie norėto, kad jis pasi- pamek.e. Jis tikėjimą atmete—jam buvo lo vietoj paliks tik paprastas, lengvai išaiš-

11 -era tokios elgtų Mussolinis. aišku, kad jis pne tiesos neprives, bet tik kinamas gamtos reiškinys.
kliudys pažinti tiesą. * Vadinas, pažintis su gamtos mokslais

—Ar tėvas žinai,
butų geresnė? n T • i—Šiur, Maik. NusiDirk , _"K2-ltl’ te^e. jJei^u \ ei-bios, ir kad jas bus galima 
tokia, ką parodo kaip re’ikia n!? nėouyų. jai Kunigai para- atgauti vėliau, u jeigu mes 
dainas rašyt. Tu žinai, kad PDonų visai neturėtų butume pralošę Midvvay,
aš mėgstu dainuot Aną- —Kibą tu pasiutai.... mes dabar butume turėję 
dien radau vienoj gazietoj —Tikėk man, tėve, kad ir ginti ?avo vakarų pakraštį, 
gražią dainušką. Perrašiau tu pats neitum bažnyčion, vieton kovoti Naujoj Gvinė
ją ant popieros, padėjau sa- jeigu velnio nebijotum. Nie- j°j ir Solomonų salose. Bet 
vo vardą ir nusiunčiau Į re- kas neitų. Žlugtų visas kuni- vra Amerikoje žmonių, ku- 
dakciją. Sakau, išdrukavok gų biznis. Taip. tėve, raguo- rie tvirtina, kad Aleutų Sa- 
savo gazietoj, tegul žmonės ta baidyklė jiems labai rei- los yra svarbiausia vieta Pa
dainuoja. Ale kad tu žino- kalinga, todėl jie ją ir pra- cifike. ir kad jas tuojau tu- 
tum, kokią sarmatą apturė- simanė. rės^me atgauti. Tokia galvo
jau. Redaktorius sugrąžino —Gali but, Maike, kad ir sena praloštu bile koki karą. 
man tą rastą ir sako. tu sve- tavo teisybė. Musų vyriausias stabas i-
timų dainų nevog ir savo - lodė. kad supranta savo už-
vardo po jom nedėk, ba taip svifatas atpigo duoti.
negražu. Taigi aš norėčiau 
dabar pats išmokti dainas 
lasyti, ale nežinau kaip. Ar 
tu negalėtum gauti tokią 
knygą, iš katros butų galima 
išmokti?

—iš knygos, tėve, neiš
moksi dainų rašyti.

—0 kaip išmoko tas vy
rukas, ką Lietuvoj seniau 
tokias gražias dainas rašy
davo?

—Lietuvoj, tėve,

SVIESTAS ATPIGO, 
BET...

yra buvę daug. Ar nežinai 
jo pavardės?

—Žinojau, ale užmiišau. 
Lyg ir ant paukščio panaši.

—Gal Strazdelis?

KONFERENCIJA IŠLAIS
VINTIEMS KRAŠTAMS 

ATSTATYTI.
Šią vasarą Washingtone 

ketina susirinkti Jungtinių 
Tautų konferencija pasitar
ti apie išlaisvintųjų kraštų 
atstatymą ir jų gyventojų 
šelpimą.

Memnono “balsą girdėjo dar kitas tų aiba tikslios ir tikros žinios apie gamtą yra 
laikų mokslininkas, Payzanijus. Jis sako,, reikalingos senovės padavimams ir šven- 
kad garsas labai pąnasus Į trūkstančios to., i c m s knygom? suprasti. Mokslas nuro- 
stygos garsą. . < ; do tei singus budus tiems padavimams ir

Matyti, toks garsas toli gražu ne “grau- senovės knygom? patikrinti. Jeigu jose yra 
dingas ir ilgas dejavimas.” Juo labiau ne pasakyta tiesa, tai ji turi išlaikyti visokius 
žmogaus dejavimas, ir visai ne tas, kas tikrinimus. Bet jeigu knvgo-- moksliniu 
“slaptingos jėgos ir slaptingai verkianti tikrinimų neišlaiko, tai nėra ko ir kalbėti 
garsai...” apie tai, kad jose tiesa parašyta; tuomet

Apie tai, kad statula skambėjo ir vaka- telieka tik atmesti ju pasakas/kaip ir kiek- 
rais, niekas iš tikslių ir sąžiningų žiūrėtojų vieną kitą melą.

. nemini... Jei taip. tai tiesa savaime aiškėja. štai koks gali būti Memnono stebuklo
Kataliku Jei iš pasakojimų apie dainuojančią statu- patikrinimas: jeigu Memnonas skambėjo, 
i? Bimas išmesime visa, kas stebuklinga ir nega- tai prie tam tikrų aplinkybių gali kiekvie- 

lima. taip pat visus priedus ir pagražini- na? akmuo skambėti; jeigu jis Tėbuose 
mus, tad gausime štai ką. t skambėjo, tai jis gali ir kiekvienoje kitoje

Kodėl akmenys skamba? vietoje skambėti, jeigu tik bus tinkamos
.... -■ . aplinkybės. Kiekvienas gamtos reiškinys

Kadaise Memnonas skambėjo, čia ne- jj kaitotis. jeigu tiktai kartojasi jo prio
rą mažiausios abejones. Kas gi tatai skam- fa-tys
bėjimas? Jis susidarydavo iš eilės garsų.

Negera propaganda.
“Vilnies” AndrulG p‘ks 

ta. kam Lietuvių 
Federacijos Spaudo 
(LKFSB) bruka kataliku; 
laikraščiams “hitlerinę” 
propagandą. Ištikrujų, tas' 
biuras negerai daro. Nejau

Francuzų vieningumas.
De Gaulle ir Giraud susi 

tai ė ir suorganiza vo komi
sviestas atpigo 5-kiais cen- tetą. kuris valdys vi as fran- gi jis nežino, kad Andriuliui 
tais ant svaro: bet vėliau euzų teritorijas, neužimtas geriau patinka naleckinė 
pasirodė, kad krautuvėse priešo,
sunku sviesto gauti. Kaip tik bus išlaisvinta, 
valdžia numuša kaina, tai ------

Pereitą sąvaitę moterys 
išgirdo linksmą žinią, kad

ligi Francuziją pati propaganda, su Stalino pyp- k < prasidėdavo 
icv-infu Tada tas kės “kvapu?” 1 - -

saulei nasirodžius Kalbant apie skambančius akmenis ga- 
cv K-- • v i pasuoju . Jį Jg ank?t ėti k d ir kitose
Skambėjimui jtekos darydavo ora.s koks s R skambantieji akmenys,
tuo metu būdavo. Kartais aplinkybe tiek PavV7džiui Rarnakp dar šii
kenkdavo skambėjimui, kad net visai ne- r 1 •, ’•leisdavo Memnonui skambėti. didžiausios senovės

Toliau, be galo svarbi ir kita aplinkybė. meto nr'eš Krl-io^Anais
, . . 5T « i u-- „ i t j i mokis uz 1630 metu pnes Kri.-tu. Anaisbūtent: Memnonas skambėjo tik tada ka- ; f s iga.^juJi visame
da viršutine statulos puse nukritusi gulėjo £ ; įai ? 1 B -
zemej ir apatine sienele plyšio, ^daliju- Mjk tjk ^uv&iai kurie dal.
šio s ta u ą , dvi dal, buvo atvira. Bet kaip , J fc j Didžiulės akmen>
t,-kl^K»bk0„ęata,^t VlrSU. ?e 'rLe kolonos, išrašvtos šventai-iais raštais, dai

P‘y*3u-»° tebestovi ant raudono granito, marmuro ir 
uždengtas,-Memnonas nustojo skambėti. m;,!ain.;0 uoIy ant kl,,lu 

Jei taip,

numuša
prekė- tuoj prapuola, žino
ma, jos neprapuola, bet 
maisto ti u -tas neparduoda

dainių
Sviestas atpigo, bet dabar 

nelengva jo gauti.
Viską gadina tas “bet.”
Sviesto kaina nupiginta, 

bet “pointų” vertė nenuma
žinta. Už svarą sviesto rei
kia duoti 8 raudonus “poin- 
tus.” kurie taip pat reikalin
gi ir mėsai pirkti, ir suriui. 
n visokiems riebalams. Tų 
pointų valdžia duoda žmo
gui tik 16 ant sąvaitės. Už 
svarą jautienos dabar reikia 
atiduoti 12 pointų. Kaip 
tuomet šeimininkė gali nu
sipirkti sviesto, jeigu ji ne
turi pakankamai “pointų”

su
ne-

—Gal Vanagėlis?
—Irgi ne.
—Daugiau rašytojų 

panašiom pavardėm aš 
žinau. tėve.

—O, jes. Maike! Aš jau 
atsiminiau.

—O kaip?
—Jovaras.
—Bet Jovaras nėra pauk

štis, tėve. Tai yra medžio 
vardas.

—Tai koks čia difrensas, 
Maike? Juk paukštis ir ant 
jovaro nutupi.

mėsai?
Sviesto kaina nupiginta, 

BET sviesto gamintojams 
—Nevisuomet. tėve, ir ne valdžia mokės -ubsidijas. O 

kiekvienas paukštis. Ant:s, ia kur ji ims tas subsidijas? 
pavyzdžiui negali Į medį Iš musų kišenių. Jau skel- 
nutupti. biama, kad nuo liepos 1 die-

—Kodėl negali? nos iš visų algų bus nutrau-
—Todėl, kad ji prisitai- kiąma po 20 procentų vai

kius prie vandens. Jos kito- džiai. Tai reiškia 20 centų 
kios kojos. nuo dolerio.

—Maike, jeigu tu apie Vadinasi, sviestas atpigo, 
paukščius taip daug žinai. BET jis kainuos mums daug 
tai išvirozyk man. ar velnias brangiau, ir prie to dar ne 
yra paukštis, ar gyvulys? >lengva bus jo gauti.

Tai Bent Kovotojas

Chicagos drutuolis Harry Tanen parodo, ka jis gali. 
Jis vienas pats neša .50 kalibro kulkasvaidĮ, kuri 
paprastai nesą keli kareiviai

! sian • 
šven-

ant kurių buvo šventykla 
tai suprantamos ir priežastys, pastatyta. Jos stovi ilgomis eilėmi-, aukš

čia kartojasi tas pats 
Memnono statuloje—jos

skamba.
įuota, tuo tarpu, kai visas statulos pavir- Saulei tekant Kamako šventykloj girdi- 
šius buvo poliiuotas. Be to, granitas, iš ku- mas ypatingas gaisas, panašus Į virpan- 
riobuvo padalyta statula, nebuvo visas i čios stygOr garsą, toks pat garsas, ka’j» ra- 
vienodas. Jame buvo daug plyšelių. Tokio Pavzanijus. kalbėdama? apie Mamno 
nevienodumo dėka ir pasidarė plysys, ku- ną. Apie tą akmenų skambėjimą Kainake
ris perskėlė statulą. ......... j-u buvo senai kalbama, taip pat su Įvai-

\adina?, stebuklas išaiškinamas labai £ jausią’: priedais. Daugelis tomis pasako- 
papra-tai. n;g j? karto patikėjo, kiti visai netikėjo, o

Egipto rasa esti nepaprastai gausi. Ji treti, užuot ginčijęsis ir kalbėję tuščias 
dengia visokius atvėstančius paviršiu?. Bet Raibas, nusprendė patikrinti, ar tiesa, kad 
įytmetj. vo? tik saulės spinduliai paliečia akmenys skamba?
rasotą paviršių, tuoj rasa ima garuo k ’ , ,, . •« .
Diėgmė, nusėdusi smulkiausiuose pavir- Stebuklai pas.kar.op,
šiauš Įdubimuose, išdžiūsta. Rasa ir šilima' Jeigu tai tiesa, tai kada ir prie kokių ap- 
akmeni ardo. Todėl jis pamažu pradeda; Iinkybių? To patilti susirinko mok-linin- 
guiėt; jo paviišiuje atsiranda plyšių plyšo- kai francuzai: Žolua, Devilje, Kosta, Lė
lių; šitie plyšeliai savaime didėja ir didė- nėr. Delil ir kiti. Jie tuo reikalu nu\yko i 
ja. Jei akmuo butų visai vienodas ir sūdė Karnaką. Ir iiems iš tikruių pavyko ištirti 
ta? iš be galo mažų dalelių, tai plyšelis di-'stebuklingieji garsai akmenyje ir ištirti jų 
dėtų pamažėle ir vienodai. Bet kiekviena- priežastį. Tą pat g’i dėio ir garsu-is Egipto
žino, jog granito medžiaga toli gražu ne 
vienoda; granitas sudėtas iš įvairiu dides-

tyrinėiojas- —šampolionas .Jaunasis. 
(Bu?, daugiau)
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KANADOS LIETUVIŲ VEIKLA.
Diplomatiniai susirašinėji- jfurther Information is avail- 

mai Lietuvos reikalais. !able in thismather.
,7. i-i Yours faithfully,Visam pasauly eina kovai J

už tautų laisvę, už demokra-J
tiją ir už paduosavimą žmo-!

G. L P. Grant Suttie.
Lithuanian Consulate 
General.nijos iš vergijos jungo. Mu

sų tėvynė Lietuva taipgi 
kenčia svetimųjų jungą ir 
šaukiasi pagalbos. Kanados dentas Edvard Beneš, kuris 
lietuviai labai gerai supran-į įupinasi savo šalies ir kaitų 
ta savo gimtinio krašto, savo: kitų Europos mažų tautų li- 
tėvynės ir savo artimųjų li- kimu. Jam tapo priminti ir 
kimą. Jie bendrai seka tarp-'musų tautos, tėvynės Lietu-

mu*ų tėvynės naudai. Rei
kia atsiminti, kad pas muš 
nėra nei profesionalų, neigi 
garbingų inteligentų, čia 
vien tik paprasti darbo žmo
nės, kuiie dirba sunkiuosius! 
kaio pramonės darbus, pel
nydami sau kąsni duonos, ir 
vis gi landa laiko ir reika-'

Birželio 4 d. Kanadon at- lingu gabumu atlikti tokius 
vyko Čekoslovakijoj prezi-'svarbius reikalus, kaip vir- 
Jonric E'rlu-urrl Ronoč Iru: •’'= ;uje paminėta.

Reporteris.

Amerikiečių Atminties Paradas Londone

tauutinę polkiką ir. kiek iš
galėdami, dilba savo tėvy
nės naudai. Kanados Lietu
vių Taiyba. kur tik mato 
progos ir įeikalo, tuoj taria 
savo žodį, ar tai protestuo
dama. ar prašydama, arba 
savo simpatijas reikšdama, 
kad tik ’ pasitarnauti Lietu
vos labui.

Čia talpiname tris svar
bius dokumentus, kurie pa- 
įpdo Kanados lietuvių dar
bus ir siekius. Pradžioje šių 
metų, vasario mėnesi, pa
stebėjom kitataučių spau
doj, kad Rusija skaito Pa
balčio kiaštus, kartu ir Lie
tuvą. savo imperijos dali
mis. Kanados Lietuvių Ta
ly ba tarė protesto žodi prieš 
tai ir pasiuntė jį diplomati
niais keliais Jungtinių Tau 
tu vyriausybėms.

vos reikalai, ir pasiųsta se
kamo turinio telegrama:

Hon. Edward Beneš, c-o 
Czechoslovak Legation, Ot- 
tawa. Canada:

Žiūrint is Šalies.
Kuo jis pasižymėjo?

Rokas Mizara švaistosi 
“Lai vėj” dzūkiškais “per
lais” į nepatinkamus jam 
žmones ir, taikydamas sau-

Šicmis dienomis gavom 
pranešimą, kad musų pro-
testo rezoliucija pasiekė sa- ž „ - d NewYorke ks j

t .L;?tuvos konsulą? t. labai va, bi konvencija 
B. K. Balutis is Londono r - . • • • - , TJ-T - . , , ; Lietuvoj gimusių žydu. Jiepraneša Lietuvos konsului ...... ___________________
G. L. P. Grant Suttie Kana
doj, o pastarasis lašo Kana
dos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkui sekamai:

vaks dating from the fif- zymėju antisemitinės pro- 
teenth century we greet yoo pagandos skleidime? 
in the name of eleven thous- Kuo p. Vileišis pasižymė- 
and Lithuanians \vho found jo tos piopagandos skleidi- 
fieedom and a happy home nie, Mizara nepasako. Jeigu 
in Canada. We hope that in jis neįėjo pasakyti, kad pats į 
your politicąl activity for P- Vileišis tokią propagan- 
the cause of' the small na- dą skleidė ar skleidžia, tai 
tion? of Europe you will re ;jam tas visai nepavyko. Iš 
meniber that the Lithua- to, kas Mizaros yra parašy- 
nians love liberty and de-’ta, galima suprasti, jog p. 
serve freedom just as much Vileišis pasižymėjo antise- 
as your gloriotis nation. mitinės propagandos sklei-

. ' _. . . dime tuo, kad iis tai propa-Antanas Navickas. daj buv0 pj.iešingas. K 
President of National . ., . .
Couneil of Lith. in - Mlzaral relkla Paam0 
Canada. >

Rašant šiuos žodžius, bir-

Amerikiečiu kariuomene Memorial Dienoje maršuoja Londono gatvėmis. Iš kairės, viršutiniame kampa, parado žiuri An

glijos karalius Jurgis su savo šeimyna.

SKAITYTOJŲ PAREIŠKIMAI. Apie Viską Trumpai PAJIESKOJIMAI
Aš. Albina Orentaitė, Viktoru Oren- ; 

to duktė, po vyru Zelenkienė, pajieš- ’ 
karą iš-į 

nežinau kur į 
jis dabar gyvena. Norėčiau, kad jis ; 
atsišauktų. Aš gyvenu Kanadoj; ma-j 

• no adresas toks:
Mrs. A. Zelenkienė,

0778 3rd avė.. Rosemont.
Montreal, Canada.._______________________ i

Pajieškau Lukošiaus Kaziuno, ki
lusio iš Kauno gubernijos. Gyvent 
Hartforde, Conn., bet girdėjau kad 
išvažiavo kitur. Jis yra siuvėjas ir 

"yra vedęs suvalkietę moterį. Busiu

Atsiprašau Maikio Tėvą, kurią aš labai širdingai tam- belaisvių stovyklos Te _____ , _—
kad neprisiunčiau jam ant stoms dėkoju. Dabar čia vėl xaj 'ai"^J°J pe/^tą sąvaitę tau savo dėdes kuns pnes 
batu tuoiau caves is io na- nnsiuncui nrenumerata uz ° navun. .- (Labar „vvena. Norėčiaubatų tuojau gavęs iš jo pa- prisiunčiu prenumeratą uz 

, . . , yiestką. Bet generolo aš ne- vieną skaitytoją. Aš pats' .. —
kinti gramatikos, nes dabai apleisiu. Man labai patinka, skaitau “Keleivį” jau nuo; . uambndge, Mas>., pe 

išeina^ad jis dažnai užtepa per 1911 metų. Seniau ir para-j s^xaltV prapuolė • •
i nosį komunistams. Siunčiu šydavau kai ką, bet dabarjmerJ?mOs- P° metų
! penkinę ant batų. jau kitokie laikai. Priklau-'amziaus-

Su pagarba, V. M—kus, jau prie keliu draugijų ir vi- ~ .
Montreal, Canada. sose esu valdybų narvs, tai- Massachusetts agrikultu 

gi nėra atliekamo laiko. Be Į komisiomerius

io peckeliojimų 
' juokingi paradoksai

30 šermenų.
Komintemo vykdomasai 

iteta* praneša iš Mask
vos, kad i-akius Stalinui lik-

tvarsto savo ir kartu musų , -A x -- _ ,
gimtinio krašto — Lietuvos !koml.tet??. P",anesa “ 
reikalus. Čia dalyvauja ii' ., . , ,
ako kalbas labai žymus ’1^uo-1 tarptau.mę komum- 

žmonės, k. t., buvęs * Nev s:1- organizaciją (Intęrna- 
Yorko valstijos srubemato- ^onaląj. jau 30 jos skyrių
liūs Lehmauas, senatorius-1™lr:Q-e sal>3? n.ut5™ ls?!’ 

you, 10-2-17, dated March Wagneris. rabinas Weiss, L y.a?ina^’ 30 poli-
22, 1943, I am desired by Sydney Hillmanas ir dauge- barakui. 30 šermenų. 
His ExeeUeney Mr. B. K. lis krtų;. Kanados Lietuvių 'alP «sau didžiausis
Balutis. Minister of Lithua- Taryba matė reikalo ir tenai grabonus yra Jbo-

Dear Mr. Navickas: 
Further in m v letter to

zas Džiugašvili.nia at London. England, to pasiųsti sekamo turinio tele- 
convey to you his cordial ap- gr amą: 
preciation and thanks for Convention. American Fe 
the Resolution adopted by deration of Lithuanian, Komunistų laikraščiai su- 
the Lithuanian League of Jews, Manhattan Center, i sibičiuliavo su Kaziu Pilėnu. 
Canada on 14 February W. 34th st., New York City: Kai anai? metais Pilėnas pa- 
1943. a letter which I have 
today from the Ministei 
contains the following:

susidėjo “su šnipu.” O da-

Susibičiuliavo su šnipu.

skelbii. .. TV 1 1 m nuio. cuonumv z-»v , . . , . - • - . i- labai dėkinga, iei jis i>ats ar kas ki-Gerbiamojr Redakcija: p kad šitai valstijai gręsia di- tas praneš man jo adresą. (2s, •
ra nronllmur-j- _ ’ ° . D.U n;orln Lorloo rnc forl! Stella Drangenis.

\Varehcuse Point, ConnNors “Keleivio” prenumera- 7 hien^ ; =avaite Ipim luL pieno badas, nes far- 
ta yra $2.50. bet aš siunčiu , tmėėimi i valii*? mi nri ^neriai išpardavė savo galvi- 
money orderi b3.0u sumai. flan{riilll n‘lir jus juodos rinkos -------- ’’-i i ?iUra^- kalbinčiau ir daugiau naujų Juottai siuntinekit man laikrasų gkaitytojų “Keleiviui.” į ninkams.
10 sąvaičių ilgiau. “Keleivi • Draug5kai. A .
as skaitau per daug metų ir ' vinras žukauska. Apie S0 procentų
labai ji mvliu. v įso labo vi-
sam “Keleiviu” štabui,

smuge ■ Pajieškau pusbrolių. Antano ir Jc- Į 
kubo Talalų iš Miliūnų sodžiaus, Sic 
sekų parapijos. Kauno gub. Kas apit • 
juos žino meldžiu man pranešti arba : 
tegul jie patys atsišaukia. U26K

A. S.,
739 E. Broadvvay, So. Boston, Mass-į

Aš, Juozas Vansevičius, Mariukus į 
šunim j jūsų j pByerkns ^ėsė= į
Mikolo Zablacko, Gnkapėdžio kaimo • 
Jėzno valsčiaus, Trakų pavieto, Vil-j

Prfjvidprp-p’fi l.a- ,niaus krašto. Pirmiau gyveno Camrrov įcience o mieste r-a brWKe> Masy Jis pats ar kas žinc. 
mo savininkas vvickford.-te, meldžiu pranešti Šiuo adresu;

nubaustas $500 —Juozas v««evičius, (27

Vincas Žukauskas,! . ^Pie ™ P™ve*nų jaunų
Biidgeport, Conn. <Ja^iaiU» kūne šįmet baigia 

įmoksią, busią paimta arrr.i-
Mrs.- Mary Barsh, Gerbiamoji Redakcija! i°n ir laivynan. 

Detroit, Mich. 3jUnoiu $2.50 Maikio Tėvui
kad jisKelei- ant batų, kad jis galėtų ir 

vio” prenumeratą kitiems ^°^au lankyti? į mano pasto- 
metams ir patariu nupirkti nes as nenoriu su juo 
Maikio Tėvui maudymosi

Siunčiu $2.50 už

John Žiažiunas.

i-uvo nubaustas pa
bauda už tai, kad pakėlė bu
to nuoma.

R. I). 4, Tunkhaiinock, Pa

The 
nian
ing eleven thousand erai

“The efforts of the Lith- grants from eur common . u_... . „ . .
uanian League of Canada metherland of Lithuania, ,.ai Patl Vllnis talpina Fi- 
to stand defense of the in- sends its sincere greetings'}en? \a;tu2 \r ,^zia^pas?’ 
t ei est= of Lithuania are and wishes for your delibe-:^3?. i0^l, , a? -O1 !^ei^ -. P1,*" 
highly appreciated and I ration and hope? that you Pazista Paleckio valdžią 
vvish to thank them for this will join your esteemed. Anot tos žmonių patarles 
patriotic manifestat:on. At voice to aid the reconstruc-'—feria .ls .° 1 Rurl
(he šame time 1 should likę tion of war-tom Lithuania P^pmune 
to inform you, and through again into a free and inde-
you the Lithuanian League pendent democratic repub- 
of Canada, that I am sub- lic.
mitting this Resolution to Pres. A. Navickas,
the Right Honourable Win- Sec. L Gudas,
sten Churchill, the Prime m . .
Minister. as derėti.” TalP lnlnial lr telP ruPe3'

skiiti? kol gyvas busiu.
Felix Velovitch,
Bvesville, Ohio. UT •• 7 7“ .... .J Japonija turi visiškai su ,

,,.,,*1-1.,^; T,,n Tr;.-,,-,- Va 1 ot i i-a c sveiki rakandai. Merginos metai ne-Didžiai gerbiamas Mai- paiRmti Jungtines valstija^ kad tik butų sveika, nuo i3S
1.; . T-A..at H' Anglija, kitaip p pati bus iki 155 svarų, siuvėja ar virėja, mo-
aIO leve. bjunciu tams.ai oll-L *-0 ” T-jit taoc ten' kant* aritmetiką. Amerikos lietuvė 
snt pusbadžių, kad galėtum Jį11}3.1. 1 ... lal{> I)ab<1^c Aš vyras prie tvarkos ir takto, bilde1 - 0 - Tokijo mitinge parlamento! ris, pasidarau sau pragyvenimą. Bu-

• • • 1 m , 1 -i i tų geistina kad atsišauktų iš Brook
lyno apylinkės ir iš toliau. (25)

J. B. L. Tailor,
15 Ten Eyck st., Brooklyn, N. "V

APSIVEDIMAI.
Reikalinga partnerka. 4 puikus, 

kambariai, svarus langai, nauji ir

Raudonas Pipiras.

Prisiunčiu Maikio Tėvui
pinigų, tegul jis lanko musų ir toliau mano pastogėn lan- . . , Oi i-
namelius ir toliau. Matyt, kvtis. nes tamsta esi iabai i na-. .
kad senio batai visai jau mylima? ir laukiamas mano (!a- UZ . d'-u
nuplyšę, taigi tegul prisika- draugas. Jau 15 metų kaip d|‘a -Ijeigu nedėsi kuo” 
la padus, nes naujus batus tamsta varstai mano duris fzn??a" , & ,, ' ’
su tokiai? ilgais aulais dabar]ir manau, kad tek- ja? vai?- tal kltag tave gues-_______ ]
sunku gauti. tj-ti kol aš gyvas busiu. Montelloj parsiduoda namas

tingai Kanados Lietuvių Ta liui bus 
You vvill be advised vvhen įyba atlieka savo pareigas kortos.

Bostono apylinkėj val
džia pradėjo vajų prieš au
tomobilistus, kurie vartoja 
gazoliną nereikalingiems 
pasivažinėjimams. Dauge-

atimtos gazolino . akv? matvs.

Su pagarba. J. Bartkus.
Gardner. Mass.

Siunčiu money orderį ir 
pranešu, kad su “Keleiviu” 
aš nemanau skirtis kol mano

Juozas Bernotas, , Šešių šeimynų, po 4 kambaiius, Montreal, Canada. yra vašta.ai, kieto medžio fliorai, 
rendų iš viso $82 į mėnesį. Kaina 
$7,000; įr. -št $1,500. Sužinot “Kelei
vio” ofise (27)REDAKCIJOS

ATSAKYMAI

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

Indijos Kareiviai Anglų Armijoj

Si nuotrauka paredo dalį indų savanoriu, k irie tarnauja anplų armijoj ir pasižymėjo ne

paprastu narsumu šiaurės Afrikos kovose Beveik kiekvienom mūšy jie ėjo tenai pirmu1 

tiniai. Paskutinėse ko'-os- Tunisijoj jie p„ėmė nvla;svėn 100,000 vokiečių ir italų Jie pa
ėmė tenai ir vokiečių ' a *a g»-n< rola Arminą Sj,ų Indijos Savanorių anglai turi ^iavo 

armijoj arti 2,000.000 vyru.

Reikalinga moteris
__________ 1 Reikalinga apysenė moteris dirbti

A Karlatisk'prei ič Wind-'stul>°j ar’ ukė*‘ Gera raokestis» l’a' A. r^ariausK e. ei y vv i.ki jstovi vie, t gcrai m(,tert.i. Darbas
Of. Ont. --  Lietuviu-ispanu toks: ai ruošti stuba ir pagaminti

kad Maikio kalbų žodyno nėra. 'Anglui;*1'^
JO celencmai ispanu Žodvna galėtume [nių galit rašyti šiuo adresu;

L C. Rasmussen,
R. Nr. 1, Hilton Pk. Rd.,

Muskegon, Mich.

S. Lubeskis,
Chicago, Iii.

Sužinojęs.
'Tėvas kelia
'Smetonai balių ir žada vai- tamstai gauti, bet neuždmo- 
šinti tautos vadą keptomis ketų mum? jį siųsti i Kana-;

f
♦«««♦»i»
•
I padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
!u. S. P. Išplai r.a 
I pleiskanas ir viso-

j j kius kitus nešvaru- 
{ mus ir sustiprina

j t odą. 50c. už bonką.

{ ALEXANDER’S HAIR
i S REFRESHING TONIC

• Abejų ir Oda Gydančių Vaistų
i J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 

l n’anku šaknims ir Odos gydymui. 
J 50 centų už bonką.

.. S Pasižymi savo geruma. Prisiun-
nuo rf,z'U čiam per Pastą į visas dalis Su- 

O,«n„ 1
! ALEXANDER S CO.
1 414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

(25,

varlėmis, . iu porą .ub- da. ne.? tamsta gali tokią / Petrjne,ė Lam,argienė
lių ir pusę ant »<rupniko, nes knygą gauti M indso’o mie=- Už]aikw visokių vaistų
prie varliu reikalinga' skvs- te. Patariam pasiteirauti mnotųk>jų ir nuo kai i f-___ - ‘j 1 . - ‘ Taipgi tiriu Galingą Gydtimas.

Ta pačia proga linkiu vi
sam “Keleivio” štabui kuo 
geriausios kloties .

R. Elijošius, 
Kenosha, VVis.

Taipgi
nuo Reu .latizr.io. Kurie turite kokiu?- 

. . , nesveikumus, kreipkitės, duosiu geraS. Survilai.   Draugas patarimą ir busit patenkinti. (-)
kundiesi, kad nereguliariai . PET- LAMSARGiENfi

knygų krautuvėse.

gaunate laikraštį Edmonto- 
ne. Labai gaila, kad mes ne
galim nieko tame padaryti

Prisiunčiu 3 dolerius Mai- keikia atsiminti, kad g\\e- 
kio Tėvui ant naujo? pyp-lnam karo metu. Daug paty
kos ir nonų. kad j s lankvtų ;usiu Pašto tarnautojų išėjo 

etuiv, n<-r Aibine mo. armijon. Jų vietą užėmė ne-mijon
prityrę žmonė*. ir tų pačių 
dar stinga. Todėl darbas 
pašte neatliekamas taip 
greitai, kaip pirma, ir prie 

J. Jokūbaitis, 'to da pasidaro daug klaidų. 
'.Vatefbvrv. Conn. ' Taip yra pas mus. Jungtinė 

' te Valstijose, ir taip yra pa

mušų stuba per čielus me
tus ir 10 sąvaičių. Aš labai 
myliu skaityti tėvo pasikal
bėjimus su Maikiu.

Su guodone

Geibiamo.ii “Keleivio” 
Administiaci.ia’ Porą savai
čių atgal aš prisiunčiau 
jums money orderį $12.50 
rumai už 5 -kaitytojus. Uz 
mano pa/.d ūkavimą drau 
gai prisiuntet man knygą 
“Teisin'- l'itarėjas.” už

’us, Kanadoje. Be to. sve- 
timkalbiai laikraščiai Kana
doje via cenzūruojami i 
dažnai užtrunka cenzūroje 
ilgiau negu reikia. Dėl šitv 
priežasčių skaitytojai ir ne 
ganu laikraščių paskirtu 

1 loIL’.ii

1514 S. Waler St., Philadeliihia, P*

aras

i

L

Europoje
karą ir kitu3 Naujienas".

Jei norite žinoti apie 

įvykius, tai skaitykite

“Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių dienraštu Amerikoje.L’žsirašvkiie “Naujienas" šiandien. Naujienų prenumerata metams Amerikoje (išimant Chicagą), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00. 
Money Orderį cr čekį siųskite:
"NAUJIENOS"

1739 South Halsted StreetCHICAGO, ILLINOIS
Siz:ipaiinin'.ui kspiją pasiūgima

pasaulio

i



KELEIVIS. SO. BOSTON. No. 25. Birželio 16 d.. 1943 m.

JVIoterihs Pasiskaityt
BĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

VANDENS LELIJA IR ŽIRGELIS.

Nebrangi Apranga Vasaros Atostogoms

Tarp žalių krūmų ir me- tau, mano brangusis, berei- 
džių bėgo čiurleno upeliu- kia?
kas. Aukštos ir laibos nen- —Tu, lelija, esi žemesnio į
drės. krantus apstojusios ty- luomo už mane, — atsakė i 
liai čežėjo vėjelio pučiamos, vikšrelis.—tai nei neįstabu, j 
O upelyje lelija plūduriavo kad nesupranti aukštesniųjų 
baltą žiedą aukštyn iškėlu- siekimų. O aš vis tiek kada 
si, žalius lapus ant vandens norint žirgeliu pavirsiu, 
išklosčiusi. , Jis tuo tarpu nusileido'

Paprastai prie upelio ty- stiebeliu i pat apačią ir čia j 
lu, ramu. Bet lig tik pūsteli ėmė ryti smulkųjį gyvį, kad 
vėjelis — nendrės pagauna dar labiau nutuktų, 
ošti. čiučėti, o lelija — van- Lelija tuo metu ramiai 
denyje nardytis, tiktai jos ~au plūduriavo ant vandens 
lapai aukštyn pasistiepia ir ir galvojo.
išsikišę ant vandens pasvyra —Nesuprantu tų gyvulių:
net drūtieji kotai vos gali puldinėja, laksto kiauras 
nusiturėti nelužę. dienas nuo pat ryto ligi va-

Lelijos stiebu kiaurą die- karo, gainiojasi, ryja kits ki-! 
naitę rėplinėja žirgelio virš- ą ir niekados neturi ramios 
relis. alandėlės. Mes, gėlės, kur

—Ar ne tiesa, juk pasku- .as protingesnės. Mes ramiai 
lelija?—tarė kartą vikšrelis sau augame viena pagal ki- 
lelija?—tarė karąt viršrelis tą. geriame saulės spindu- 
į gėlę žvilgterėjęs. ;ius. lietutį ir visados tenki-

—Tau taip rodos? — at- ramės tuo, ką turime. O aš, 
siliepė lelija.—Tat yra pats galiu sakyti, esu kuolaimin- 
gerasis ir gražusis daiktas, giausia. Dažnai sausumos 
kokį tik gali įsivaizduoti. augalai verkia, dūsauja 

—Ne, nesuprantu,*—atsa- džiovos troškinami, o aš tuo 
kė vikšrelis.—Tavimi dėtas laiku ramiausiai kaip inks- 
senai jau bučiau atitrukęs ras taukuos vartaus ir puikiai 
nuo kotelio ir ore beskraidąs žydžiu viršum vandens. Vis 
kaip pats didysis, pats gra- dėl to mums. gėlėms, ge- 
žusis žirgelis. liausiąs likimas paskirta,!

—Et,—atsiliepė lelija.— bet kvailiai gyvuliai to nie-į 
Abejoju, bene butų geriau! Rados nesupras.
Kas kita ramiai sau pludu- Kai vakarą saulė už kalnų
niuoti vandenyje. Svajoji, nusirito, žirgelio vikšrelis Rjau ką tiek ilgai svajojau, 
gen saules spindulius ir lai- kiūtojo lelijos stiebelyje ko- Tad jį. kuogreičiausiai 
kas nuo laiko leidies upelio jeles aptūpęs. Jis šiandien ,pagdeįdo išil<gai

Jeigu jus turėsite šią vasarą atcstogu. jums, be abejo, rūpės aprangos klausimas. Mo
terys ir merginos kartais praleidžia daug pinigo atostogų drapanoms. O tas visai nereika
linga. šiame vaizdely yra parodyti trys praktiški aprangos pavyzdžiai. Iš kairės matom 
perkalinę suknelę, kuri visai nebrangi ir kurią visuomet galima išskalbti. Vidury, vilno
nės kelinės, megstinė lėmenė ir perkaliniai marškiniai. Iš dešinės—perkalinė šlėbė šokiams

“Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins ‘‘Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri
sius $2.50. tam “Keleivis” duos $130 vertės knygų dovanų.

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

kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
sirinksite už S2.00, tai 50 centų reikės primokėti.

štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

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

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- 
ęą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, 

j Labai užimanti ir pamokinanti kny
• ga. Su paveikslais. Kaina
Audeklo apdaruose .................... 75c.

* BYLA DETROITO KATALI
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 

' sais teismo rekordais ir liudininkų

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Raukius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku' 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida 
Sutaisė St. Michelsonas. PusL 96.
Kaina .................................................. 86c
SVEIKATA.

Arba tiesus ir trumpas kelias j 
sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
111., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
’ki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
rius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asvrai, 
Lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
vai vadinosi, kur jie gy veno ir ko- 

50c. rius jje santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga standi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 

1 ky. Kaina ..................................... lOe.

pasupama. Tai bent pra
me? yra! 

Viršrelis
mąstė.

nutilo ir
vi_ -A_-ivaioeK

parodymais. Kaina .................... 25c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

,. . Labai įdomi knygutė šituo svarbiu' -naudinga bus klausimu Ją turėtų perskaityti kiek- tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
____ J____ v.t.in,*= i- JtniZk.t.c Parašž ?razi. Paraše J. B. Smelstorius, 221

puslapių. Popieros apdarais .. $1.00

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo-
savininkams _ _______,
yinoti kiinoiTK HjteŽO- n^s katalikas ir socialistas. ParašėŽinoti. Kieh KUllOms. aarzo E Vandervelde vertc Vardunas.

—Tai tau, kad nori!—ta 
i ė lelija ir pasipurtė iš išgąs 
čio. — Eikit jus, gyvuliai, 
gyvuliai! Kokie jų? juokin
gi padarai. Na, tikrą tiesą 
pasakius, ar negaliu di
džiuotis savo ramiu gyveni
niu? Aš niekam žalos neda
rau ir manęs niekas nelie- 

geriau bus naujame kailyje! čia.. Aš be galo laim...

upelį, 
į pasaulio

ro
suėdė nesuskaitomą daugy- dQ5? skubinosi 

. bę visokio gyvio ir taip iš-kraštą... 
susi-drutėjo. rodėsi, sprogs pu-, _Vis dėlto tas vaikpalai-

siau. Nežiūrint į.tai vikšre-; kis savaip pastatė. —galvo- 
— iis buvo nė visai linksmas. jo jej j ja.nekalbėjus. — lls ouvo ne visai w _

vėl pradėjo vikšrelis, — o .Jam nėjo iš galvos lelijos į —jęa žiūrėsime, ar jam 
mane traukia kazm kas žodžiai, ir neramios mintys
aukščiau. O kad mano va- nedavė kiaurą naktį akių 
lioj butų, tuojau žirgeliu pa sumerkti. Nuo tų minčių 
virsčiau.

Ji nebaigė savo kalbos.
KdeKafc, skaid- jam net galvą ėmė įkandėti į ^ė’Tl JleTdb H^jos 7"° p3t pr° * P‘aUkė 

riais sparneliais plezden- juk tokie rūpesčiai jam bu- žieden
čiau. viršum upelio skraidy- vo pirmiena. Nugarvtę ir __a'
čiau, tave baltą bučiuočiau, pilvelį irgi varstė diegliai. džiugo’ &ii>. —*pigaHa«7 ir 
o pavargęs nutupciautav o jam rodėsi, tuojau sutruk- pasirodei. O aš maniau. >nano 
lapuose pasilsėti. Pasilsėjęs. cjąs. auskeldėsiąs ir numir- rad jau j^dai • ' ’ rnano"
atsitūpęs ir vėl skrisčiau cjąs.
maudyčiaus saulės spindu- prieš aušrą skausmai dai
liuose. padidėjo.

—Tu, brol, nori į puikybę ‘ —Ne. ilgiau nebeišturė- 
pasikelti, o tat jau kvailas siu! — vaitojo baisiai nusi- 
daiktas. Mes žinome tai. kas gandęs vikšrelis.—Per daug 
jau yra, ir nežinome, kas da dideli skausmai, ir aš neži-

laivelis.
Tai gražumas lelijėlės! 

.sY.e.ikas gyvas—nu- —visa nušvitusi sušuko Jie- 
turi būti

... ” ne?.en?r‘ Mergaitė pasilenkė iš lai-
buvusių draugu bepažinti. velio £ nusi^-nė gražuolę 

—Sveika. — burbtelėjo lelijėlę.
kur man —Parėjusi namo mergai-

padeti kiaušeliai. tė įmerkė leliją į vandens
Na, ko taip skubmies, Aklinę. Stiklinėje lelija iš- 

ai nesuspėsi. Geriau atsi- ’GUV0 tris paras kitų gėlių'
bUs. Atldisk. meldžiamasis, nau. kuo visa tai pasibaigs... P^tOgiau -ir Papasak.ok tarpe, 
norėčiau sužinoti, kokiu bu- Gal būt. lelijos teisvbė: man^3.? ..beg^?e^L. Al genau _Į)abar visai nebesu 
du manai į žirgelius išvirsti? ?kirta biauriu vikšreliu
į tave pasižiurėjus to nega- ti. Net prakaitas muša nuo ^.^1YlksZeį1?į Tr,ano aie"
Įima laukti. Tau reiktų labai tokios minties. O aš taip no-'p^E01’- 
išgražėti, o nebūti tokiam rėčiau būti žirgeliu ir skrai- L
murinam, kaip dabar kad ritre; coniirt^io padėti. nekantriai ijk

vems reikia laiko nunokti, kaina ........ ’..................... ioc.
skaitant nuo jų pasodinimo DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
į daržą. GERT IR VALGYT?

Tomeitėms įeikia maž-į Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
į norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
i Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir ošiko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- 

' žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. 
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ........................................ 20c.
MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

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

daug 75 dienų. 
Krūminiams

40 iki 60.
Morkoms—80. 
Kopūstams—80. 
Salotame—75. 
Špinakams—40. 
Chardui—50.
Bi okoliams—60. 
Burokams—60. 
Pipirams—100. 
Ridikučiams—30. 
Kernams—75. 
Cibuliams—60 iki 90 
Pasternokams—150. 
Agurkams—60.

binzams

esi
kad rlvti. džiaugtis saulutėje... J’3,—,Peli3nu!al,Oi! oi...! nugarėle la^lil^j? ^KF-^3"13 :

MERGINOS PASIPRIE
ŠINO KELINĖMS.

Pereita

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos

Fru-rin popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia miltu . ■ • - ■

Audimo apdarais ........................ $1.50
BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo Dasau'.io iki užgimimo Kris-

Tarijęg čia ĮrTiyga nįpkag nPRMZfli-
lės. 382 puslapiai. Žarna .... $1.00
KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuc 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemiapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res->ą\aitę r Uiuu išaiškinta visa jų bepatystės istorija, publika. Čia telpa vigi svarbesni do- 

dirbtuvėn Detroite apie 400 jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos .kumėntai: Steigiamojo Seimo nuta- 
r* mero-irtn atėir, be Voli i nupuolimas, šią knyga turėtų per- rimai, taikos sutartis su bolševikais, OIlsO merginų atėjo oe hCll skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir sutartis su latviais, aprašymas visų 

llin. Kompanija buvo įsa- jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
, H j. ... , ,.f i terįs, dukterįs ir mylimosios nepa- knyg-a. bet tiesiog žibintuvas, kuris
K1US1 JOmS flevetl Keline; pultų į tokią kunigų globą. Parašė apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
(slaks). nes vaikščiojant ap-'^P- Geo Townsend Fox d. d., su- 

ketuvino Ferdinand de Samogitia.
Imk masinas sukneles gali Kaina .................................. 25c.
įsipainioti ir gali įvykti ne- • SOCIALIZMO TEORIJA, 
laimiu. Bet mergaitėm? ke- Šis veikalas trumpais ir aiškiai?
1itiaq npnntilm noe tipv įsm .aktais, parodo, Kaip iri šiol keitėsiline. nepailKO. ne. pei jas draupjos formos, ir kodėl turės būti 

pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

prantu aš to pasaulio.—pra
bilo lelija ketvirtą dieną.— 
Juk ir man ne geriau kaip 
tam žirgeliui.

—O jus. mano gėlelės, 
kaip greit jus suvytot!—ta
rė Jievutė i nėjusi į kambarįpuldinėjo iš vienos vietos į

—nuliūdęs tarė vikšreli?.— Jam rodėsi, kad nugarėlė m? b n^lvodama naėmu-
As nei pats nežinau, kaip plvšo pusiau, ir iš to didelio nU 31 gę' nu’ ,i išmetė ias visas pro lan-
ptadėsiu, bet tikiuosi, kad skausmo jis baisiai suriko-! _NaPka Ditsakok.—vė' ?9-
pavyks. Todėl m ir rėplinė- Tuo tarpu pakrančių nend- į3 *JHj P^-0^ IeIijėlfe
)U skersai ir «ilgai ir ryju .& tykai suciucėjo. paragno leųa. . žiedelis Jatsi.
Sk.r’’ aP_ ~Jaf ,”Ublv°' buvo aSso «r- §urt purvyne.

kt ; 1 , —pagaIv°J° \nksrefcs.—\a- cauillt£ ubai ----------------
—Aa, mat. ką sumanęs! dinas, aš prieš mirtį dar kar- , -j"L.- .-

Tai ka, tu ėsdama^ manai i tsr išvysiu šviesią saulutę. gr??1 Įr skraidyti viršum u- 
didikus iškilti?-ėmė juoki VoTne v0S. paskutinėmis'^10, ^bai ma onu, tik as 
tis lelija. — Tai bent puikus padangomis jis užrirepeta-įV,e^riu ,.aikobūdas išpenėti! ' vo am ldijos lap^, k££ė iKa<l tu, k«k

—Man rodos, — kaistai kojytes ir laukė mirties.
atšovė vikršrelis. — tai pats O kai iš anapus miškų iš- 
geriauria® ir tikriausias bu niaukė skaisčioji saulutė, 
das. Aš ryju ir ryju per kiau- vikšrelio nugarėlė, sprogo

—Čia mano visa nelaimė, Rodos, jau mirštu !...

KIEK KURIOMS DARŽO
VĖMS REIKIA LAIKO 

NUNOKTI.
Massachusetts žemės Ūkio

(State College) vedėjas,
SZ/k&SS I"a> -ų-,Ko?n>
skraidyti ir rūpinti- naud.ngą garimų ^mazų

•turiu darbo! Jaunystės die 
nose jokio vargelio nežino
jau
turiu skraidyti ir rūpinti-

• 9 yseipas.aiškiai matosi jų 
Todėl jos susitarė ir visos 
atėjo su suknelėm. Kompa
nija atsisakė duoti joms 
darbo. Jo? kreipėsi į CIO 
uniją. Tarp unijos ir kompa
nijos prasidėjo ginčas.

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

VIBERTY IIMERICKS

* „ Si • v 'ii- v ■ kt narzų savininkam?,
ras dieneles, kol nutuksiu ir K£žin kas nugarėlę kutenę, it reikia daržoves sodinti, kad 
išdrutfeiu. man rodos, tuii niežtėjo, dilgintą dilgino, irlį“ “ X Ji 3 « nedidelio daržo įavus'
ateiti laika-, kada mano tokią ankštybę pajuto, nors; u . . -83d* kain galima daugiau nau-
taukeliai pavirs dailučiais alnk ir nebesikelkl. Oi. tat —A1.’^ a®..tau n^kjau! dog*
sparneliais, auksinėmis dul- buvo neapsakomos kančios, —susuko lelija. — Atsime- §jandįen pavasaris jau1 
kelėmis nubarstytai?, ir visa Iš skausmo kuone alpda- ni- sakiau, kad tavo laimė .įn,j;ėies. todėl dabar naso-l 
tuo. kas tikram žirgeliui pri- mas jis užsimerkė. Nugary- dar abejotina.
valu turėti. tę _ baisiai niežtėjo, o visą | .—Sudiev!—-atsiduso

•įpusėjęs, todėl dabar paso- 
dintos daržovės, kurioms!

- - v kt * • š -i 4zlr"’ieikia ilgai nokti, gal jau1
Lelija tik palingavo savo kūneli lyg replėmis spaudė. £e“s- — Neturiu laiko tavo nesoės pįma šalnų.

i »- 4-. « .. pamoksiu klausytis. Vėl pavyzdžiui, jeigu tomeitesprotingą, baltą galvelę.
—Liaukis nieku< kliede

Galiausiai 
vas besąs, o

jęs. — tarė ji, — ir tenkinki? akytes, žiuri — beskraidąs 
tuo, kas tau iš anksto pa- ore su gražiais stangriais 
skilta. Dabar tu ramiausiai, sparneliais, gražiu žirgeliu 
be jokio rūpesčio gali žaisti pavirtę-. Ten žemai, ant le- 
apačioje. tarpe mano lapų, lijos lapo, gulėjo,jo biauri. 
ir rėplinėti aukštyn ir žemyn purvina išnarėlė. 
mano stiebeliu, maisto tau —Valio! Valio! — suka-,
yra iki valiai, o rūpesčių ii vo, džiaugėsi antrą kartą gi- Ir plačiai išsižiojęs sučiu

pasijuto laiš
kai oram erkė

vargų nei jokių—na, kogi męs žirgelis. — štai ir pasie-

man reikia kiaušeliai dėti. pasodinsite 15 liepos, tai 
Besirengiant nuskristi pusė ių nespės nunokti ir 

purpt atlėkė varnėnas. daug žaliu nušals. Bet tuo

KĄ DUOSI TĖVUI 
DOVANŲ?

Birželio 20 yra Tėvų Diena
Nesenai turėjome MOTI

NŲ DIENĄ, o dabar turėsi
me TĖVŲ’ DIENĄ. Ji pripuo
la ateinantį nedėldienį. 20 bir
želio.

Tėvu Diena yra paskirta 
tėvo pagerbimui Ji apvaikš
čiojama taip kaip ir Motinu 
Diena. Kcno tėvas jau miręs, 
tas prisisega tą dieną baltą 
Kėlę, o keno dar gyvas—rau
doną. Be to, gyvam tėvui vai
kai nuperka kokių nors dova
nų.

Jeigu šio skyriaus skaityto
ja ar skaitytojas turi gyvą

A chef who knew lotą aboat 
dough

Said, ”So far, we’ve raiaed 
it too alow—

We’ll beat Hitler 
One dollar in ten

Is pat Inte War 
Let’a go f*—Žiūrėk, koksai čia ma- pačiu laiku pasodinti knuni-Į tėvą, mes patartume užrašyti

žutis, gražutis žirgelis. — 
džiaugėsi varnėnas. — Tai 
bus lauktuvių mano vaike-
nams:

po žirgelį ir nusinešė.

niai binzai užaug? ir nunoks 
Nors binzai taip jau bijosi 
šalnų, kaip ir tomeitės, bet 
iie nenušals, nes jie anks
čiau nunoksta.

Todėl “Victory” daržų

jam “Keleivi” dovanų tai die
nai.

Ta pačia proga musų Mote
rų Skyrius sveikina visus tė
vus ir linki jiems visokios lai
mės!

whra and only whaa »»»»- 
kody doaa hla part. Dao’t 
l«« tha U. 8. daara. Pat •

VLth w
ai

iš vidaus. Kaina ........................ $1.00
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.

Ir Vitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
čiai,” 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 IR
DEKLAMACIJOS, 

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

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

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

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (11 No- 

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

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ................................... 60e.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi, 

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šita knvgute. Kaina 10c. 
“Keleiviu” 636 Bro*dway,

South Boston, Mat*.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kuri sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas angių kalba ii 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ii kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima, daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

Išleistuvės Laivyno Akademijoj
( ............ ■..

(Tąsa) • tStepo sūnūs), 8, ūkininkas,
Užuseliai, Jonava.

9704. Semioncvas, Stepas 
i (Baltramiejaus sūnūs), 53,
ūkininkas.

9704. Semionovienė, Vera

9682. Semiokas, Juozas (Jo-i 
no sūnūs) 34, Kaunas.

9683. Selezniovas, Irgendijus 
(Alekso sūnūs), gimęs 1911,
darbininkas, Josvainiai. , » . . . , .„„o, e , T .. (Stepo duktė), 50, seimininke.9684. Selezniovas. Jurgis (A- .. . .9705. Semuškienė, Danutė 

j (Stasio duktė), 19. šeimininkė,
; Raseiniai.

. ..................... ! 9706. Senauskas. Jonas (Pra-Laitiesiniai, Pa-į v '
t no sūnūs), gimęs 1911, mokyto- 

e i »es. Kaunas.
9707. Senda, Vincas (Jurgio 

i sūnūs), 37, samdinys, Alytus.
9708. Senevaitis, Vladas (Ig- 

ino sūnūs), 30, kalvis, Kaunas. Į
(Ju-j 9705. Senikas, Alfonsas (Juo- 
Pa*;zo sūnūs). 8, Išlaužą, Prienai.

i 9710. Senikas, Juozas (Jur- 
37. gio sūnūs), 38. ūkininkas.

lekso sūnūs), gimęs 1914, ūki-: 
ninkas.

9685. Selickaitė, Goda (Anta
no duktė). 3, 
švitiniai.

9686. Selickas. Antanas, 
mokytojas.

9687. Selickienė. Felicija (Jo- į 
no duktė), 28, mokytoja.

9688. Selickienė. Elena 
liaus duktė), gimusi 1901, 
nevėžys.

9689. Selickas. Antanas,

35,

ūkininkas, Gustaičiai. Žalioji, j 9711. Senikienė, Marija (To-i
9690. Seliuginas. Jonas (Gri- mo duktė), 27, ūkininkė,

goriaus sunnus), 36, ūkininkas, 9712. Senkevičius, Jurgis, 
šmatai. Jonava. • (Petro sūnūs), 2, Užpaliai.

9691. Semeška. Antanas(Pra- 9713. Senkevičius, Jonas(Ka-' 
no sūnūs), valdininkas. Rasei- rfo sūnūs), gimęs 1900, ukinm-j

kas, Biliūnai, Rudnia

Laivyno Akademija Annapolyje, Md., išleidžia 
baigusius jurininkus.

Rožė (Jono duktė), gimusi 189* 
mokytoja, Kaunas.

9770. Slabšys, Ignas (Jono 
sunūs), gimęs 1899, darbinin
kas, Kaunas.

9771. Slančiauskas, Vincas 9797. Simonavičius, Petras 
(Vinco sūnūs), 42, mokytojas, (Stepo sūnūs), 3. vežikas, Kau-

mokslą

mai.
9692. Semeška. Antanas (Jo

no sūnūs), 68. ūkininkas, Lie- 
piškiai, Šiauliai

9693. Semeška. Antanas (Jo
no sūnūs). 39. valdininkas.

9694. Semaškienė,
(Stasio duktė), 19.

9695. Semaškienė, Ona. 60. 
ūkininkė. Liepiškiai, Šiauliai.

9714. Senkevičienė, Veronika 
(Adomo duktė), 30, dentistė, 
Užpaliai, Utena.

9715. Senkevičiutė, 
j (Petro duktė), 8.

Danutė 9716. Senkienė, Monika, 
mokytoja, Skriaudžiai.

9717. Senkus, Algimantas(Kosto sūnūs), 1, Liudvinavas,

Dalia.

45,

9696. Semaškytė. Stasė (An- Marijampolė.
Affl o

9795. Simonaitis, Povilas, 34,' 9820. Sirijataviėienė, Ona
kapitonas, Vilnius. (Jono duktė), 34. Skuratiškiai,

9796. Simonavičienė, Jadvy- Raseiniai.
ga. 28, veimininkė, ViKjam-• 9821. Sirijatavičius. Adomas

(Enriko sūnūs), 32, knygvedys.
9822. Sirutienė, Marija (Jur

gio duktė), 55, šeimininkė. Ma-. 
lijampolė.

9823. Sirutienė, Ona, gimusi 
j 914, mokytoja. Dalginė, Liud- 
' i navas.

9824. Sirutis. Bronius (Bro- 
i iaus sūnūs), 15, mokinys, Ma- 
1 ijampolė.

9825. Sirutis. Jonas, gimęs 
'938. Lazdijai.

9826. Sirutis, Jonas (Felikso 
tunus), gimęs 1911, samdinys.

9827. Sirutis, Jonas (Jono su
ims), 2 metų amžiaus.
9828. Sirutis. Juozas (Felikso 
unus), gimęs 1913.

9829 Sirutvtė. Marija (Bro- 
uaus duktė), 13, mokinė, Mari- 
ampolė.

9830. Sisaitė, Marija (Karo
lio duktė), 18, siuvėja, Miciu- 
:iai, Gervėčiai.

9831. Siveckienė, Irena. 43, 
ūkininkė, Alksnynė, Margai.

9832. Sivickas, Kazys (Anta- 
;.o sūnūs), 50, Rumšiškės. Kau
nas.

9833. Syruvienė, Eugenija

polė.

Namajunai, Lazdijai.
9772. Slančiauskas. Algirdas 

(Vinco sūnūs), 10.
9773. Slančiauskaitė, Laimu

tė (Vinco duktė), 4.
9774. Slančiauskienė, Alek

sandra. 39, mokytoja.
9775. Slatvinski. Miroslavas 

(Juozo sūnūs), 32, ūkininkas, 
Dūkštas.

9776. Slavėnas, Stasys, 55, 
ūkininkas, šeštokai.

9777. Slavėnas, Antanas 
(Jurgio sūnūs), 2, Tvirbutai.

9778. Siemaška, Zigmas, 30, 
Vilnius.

9779. Siemaška, Zimas. 48.
9780. Siemaška, Vojciehas

.(Bronislovo sūnūs), 32, Vilnius
9781, Siemenczuk, Marijona 

((Kazimiero duktė).
1887. vienuolė, Vilnius.

9782. Sienkevičienė, Zosė

nas.
9798. Simukaiti.% Antanas 

(Juozo sūnūs), gimęs 1910, lei
tenantas. Varėna.

9799. šimkevičius, Antanas 
(Prano sūnūs), 35, leitenantas, 
Vilnius.

9800. Sinkevičius, Kazys (Juo 
zo sūnūs), 35, siuvėjas, Vilka
viškis.

9801 Sinkevičius, Pranas 
(Antano sūnūs), 30, samdinys, 
Rudmoniai, Jonava.

9082. Sinkevičius, Juozas 
(Antano sūnūs), 40. ūkininkas. 
Šapava, Siesikai.

9803. Sinkevičius, Aleksas 
(Petro sūnūs). 21, karys, Jona- 
na.

9804. Sinkovičiutė, Irena(Le-
gimusilonc duktė), 13, mokinė, Vilnius

9805. Sinkiutė, (Povilo duk
tė), Krikštoniai, Seirijai.

9806. Sinkus-Sinkevičius, Po-(Edvardo duktė), gimusi 1913, 
knygvedė, Vilnius. į vilas, (Jono sūnūs), 34, moky-

9783. Siemikovas. Arkadijus tojas, Krikštonys.
(Andriaus sūnūs), gimęs 1904. 9807. Sinkus (Povilo sūnūs).

9724. Serapinas, Pranas (A- (Viliaus sūnūs),3. 
domo sūnūs), 37, mokytojas. Į 9753. Skeberdienė, Juzė (Jo-

samdinys, Raudondvaris.
9784. Siero vaite, Irena, 11, 

Rūdiškė.
9785. Sierovienė, Michalina 

(Motiejaus duktė), gimusi 1888
i šeimininkė.

9786. Silvestravičienė, Mari
ja, 70, Lepkasai, Kuršėnai.

9787. Simanavičienė, Liudmi
la (Ilijaus duktė), gimusi 1916. 
pardavėja. Kaunas.

9808. Sinkuvienė, Ona (Juo-
duktė), gimusi 1907. moky- < Broniaus), 39, mokytoja, Pa

(Motiejaus duktė), 34, 
to ja.

moky- biržė.
9754. Skeberdelis. Leonas

9726. Sepapinavičiutė, Euge- (Motiejaus sūnūs), gimęs 1908

žo 
toj a.
(Jono sūnūs), 28, mokytojas,

9809. Simanauskas, Bronius 
Svėdasai.

9810. Sipas Bronius (Mečiaus 
sūnūs), 57. samdinys. Rokiškis.

9811. Sipavičius, Stasys (Ko
sto sūnūs), 32, ūkininkas, Pa
nevėžys.

9812. Sipavičius, Domas (Pra
no sūnūs), gimęs 1907, darbi
ninkas, Kėdainiai.

9813. Sipavičius, Kostas (My
kolo sūnūs), 30, ūkininkas, Pa- 
rodomona. Rudamina

9814. Sinkus (Povilo sūnūs), 
Krikštonys. Seirijai.

9815. Sipavičius, Jonas, 40, 
Kaišedory s.

r. e vėžys.
9834. Syzvid, Anelė, 47, Vil- 

r ius.
9835. Syzvid, Vladas (Tado 

sūnūs), 47, Vilnius.
9836. Skabas, Danielius (Viktoro sūnūs). 4, Radviliškis.
9837. Skabas, Viktoras, 29,pašto viršininkas,
9838. Skabienė, Apolonija 

(Prano duktė), 35. mokytoja, Radviliškis.
9839. Skadauskas, Medardas,40, samdinys, Ukmergė.
9840. Skadauskas, Vytautas 

(Medardo sūnūs), 13, mokinys.
9841. Skadauskaitė, Irena 

(Medardo duktė), 19, mokinė.
9842. Skadauskaitė, Beatriče, 

15 metų.
9843. Skadauskaitė, Janina(Medardo duktė), 6.
9844. Skadauskienė (Marce

lino duktė), 38, mokytoja.
9845. Skamarakas, Vincas 

(Simo sūnūs), 63, biznierius, 
Daugai, Alytus.

9788. Simanavičius, Juozas
(Juozo sūnūs), gimęs 1938,
Kaunas.

9789. Simanavičius. Juozas
(Simono sūnūs), gimęs 1911,
Kaunas.

9790. Soročkikas, Vladas (Jo-
kubo sūnūs), 80. darbininkas,

nija (Prano duktė). 5.
9727. Sergejev, Mikola j 

nimpadristo sūnūs), 45, d 
ninkas, Vilnius.

9728. Sicinskas, Stasys, 
darbininkas, Vilnius.

9728. Sicinskas, Stasys, 
darbininkas, Vilnius.

Aleksandrava, Varėna.
(A- 9755. Skerla, Izidorius (Ka-

trbi- rio sūnūs), 32, ūkininkas, Mi-
čiunai, Gervėčiai.

45,! 9756. Skėrys, Vytautas (Kon-
l stantino stinuš), gimęs

45 ‘ samdinys, Vilnius.
9757. Skerstovas. Jonas (A-

Sirutiškiai, Kėdainiai.
9791. Soredytė, Serafiną, 10,

Rinkellškiai, ŠHuva.
9792. Sinfenavičiutė, Janina, (Jonas), 17, mokinys. 

22, darbininkė, Vilnius.
9793. Simanavičius. Jonas 

(Justino sūnūs). 46, ūkininkas.

KO * rxo/\ . —0.0 ».lz » sunnninrc. ZTJ1O. ocimirs,
9697. Šerno kas. Juozas (Jono mokytojas, Skriaudžiai, 

sūnūs), 35 darbininkas. Kau
nas.

9698. Semenas. Albertas (Po
vilo sūnūs), Adutiškis.

wxnw cruntK:/ no -i z» 
7OIU. SipwViviU5,

9719. Senkus, Kostas, 35, 
ūkininkas, Liudvinavas, Mari
jampolė.

9720. Senkuvienė, Albina
9699. Semenas, Alfonsas (An-: (Stepono duktė). 25. ūkininkė,

tano sūnūs), 18, ūkininkas.) 9721. Senulis, Vincas (Prano 
Adutiškis. -sūnūs), 30, leitenantas, Vilnius. ■ (Jokūbo sūnūs), gimęs 1905,

9700. Semenas, Antanas, 9722. Serafinas. Pranas (Pra- Radviliškis.
9731. Sidaravičiutė. Vincė

(Jono duktė). 22, slaugė, Kau-
(Juozo sūnūs). 50. ūkininkas. no sūnūs). 45, mokytojas, Ve- 

9701. Semenas. Kazimieras viržėnai.
(Kazimiero sūnūs), gimęs 1921 9723. Serapinas, Algimantas nas.

9729. Sidabras, Antanas (An- tano sūnūs). 37. mokytojas
tano sūnūs), gimęs 1896, pulki- Mendercdė, Akmenė, 
ninkas, Vilnius. 9758. Skenftonas, Algiman- tDidžiagraščiai, Kupiškis.

9730. Sidabras, Bernardas tas (Jono sūnūs), 9.
9759. Skerstonas. Alfonsas 

(Aleksandro sūnūs), 22, samdi-,maitkiemis, Larelejai. 
nys, Šiauliai.

9760. Skerstonaitė. Dalia(Jo< 
no duktė). 6. Medonrodė, Ak-i

9794. Simiunas, Vincas 
no sūnūs), 23, seržantas,

9817. Sipavičiūtė, Eugenija 
(Jono duktė), 18, studentė.

9818. Sipavičienė, Emilija, 
138,(Jo-! 9819. SirijaVavičius, Povilas

že- (Jono sūnūs), 29, samdinys,
j Kaunas.

—

ūkininkas.
9702. Semionovas, Grigorijus jenai.

(Prano sūnūs). 9. Raleliai, Tau- 9732. Sidaravičienė, Vincė,'menė.

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

bės kada į Pasauli atėjo 
ji Kristaus žodžiai

SK YRIUS I. Aiškinama laitai ir aplinl 
Kristus. Pagoniška tų laikų vien3 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažr.včia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(S) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fandameataliną teologija, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje. 
SKYRIUS V. Popiežių vardai i# devinto šimtmečio ir Jų darbai 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SK YRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Fruncozijai. 189« n». 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas t&lačrajų lietuvių apts 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų psaėšmitjmai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes Joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki « kftoM ■*- 
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir ta ru
sinimą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje ktt H. Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audime viršeliais, gražiai sMakrtaėm raidėm įspaustas kay- 

goe vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $lJ$.

31, Kaunas.
9733. Sidaravičienė. Petronė 

(Prano duktė), 60, ūkininkė. 
Prieseliai. šakiai.

9734. Sidaravičiutė (Prano 
duktė), 2.

9735. Sidaravičienė. Ona. 29, 
i ūkininkė.

9736. Sidaravičius. Pranas 
I (Kazio sūnūs), 33, ūkininkas.

9737. Sidaravičienė, Scholas- 
itika. gimusi 1902, Vilnius.

9737. Sideravičius, Juozas 
(Vaclovo sūnūs), gimęs 1930.

: Vilnius.
9739. Sidoravičius, Vaclovas 

i (Juozo sūnūs), gimęs 1898, 
:elektro-technikas. Vilnius.

Galima gaut pa 
REV. M. VALADKA.

auDrių, sekančiu adresu.
te. D. 2, DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina tr

‘KELEIVIO” KNYGYNE 
S36 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

9740. Sidoravičiutė, Regina 
(Vaclovo gurius). gimęs 1928.

9741. Sidzikauskas, Vladas 
(Bernardo sūnūs), gimęs 1895,

| pulkininkas, Vilnius.
9742. Sedlecki. Marijonas 1 

(Stanislovo sūnūs), 55, direk-1 
torius. Vilnius.

9743. Siekierskaitė, Jadvyga 
! (Juozo duktė), 25, studentė.

9744. Siekierskis, Juozas, 53. 
samdinys. Vilnius.

9745. Siveckienė, Irena. 39, 
ūkininkė. Margai, Bartininkai.

9746. Sližys, Simonas (Jono 
sūnūs), ūkininkas, Miškiniškiai 
Skiemonis.

9747. Sližys, Keistutis (Simo
no sūnūs), 13.

9748. Skardinskas, Antanas 
(Juozo sūnūs), 36, ūkininkas, 
Lapiškiai, Antalieptė.

9749. Skavranska, Katarina 
(Andriejaus duktė). gimusi 
1915. vienuolė. Vilnius.

9750. Skeberdis, Vinius (Jo- 
■ kubo sūnūs), 36, Užušiliai.

9751. Skeberdis, Algimantas 
(Viliaus sūnūs), 4.

9752. Skeberdis. Romualdas

9761. Skerstonrenė. Eugeni-į 
ja (Kazio duktė), 32, mokytoja,! 
MedonTodė.

9762. Skauteris. Vladas (Juo-, 
20 sūnūs), 35. ūkininkas. Gend- 
vihai, Radviliškis.

9763. Skiepinaitis. Andrius 
(Jurgio sūnūs). 27. siuvėjas.! 
Jurbarkas.

9764. Skunčikas, Mykolas, 26 
studentas. Vilnius.

9765. Skunskis, Leonas (Pe
tro sūnūs). 39, direktorius,; 
Valkininkai.

9766. Skunskienė. Barbora 
28, šeimininkė.

9767. Skunskytė, Margarita 
(Leono duktė). L

9768. Skunskytė, Julija (Le
ono duktė). 2.

9769. Slabšienė - Biliunaitė.

PAGAUSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia p-'Cuotl garsinimą 
adminlstracijon nevėliau PANEOt- 
LIO VAKARO. Siunčiant per pai- 
tą, reikia pasiųsti l* anksto, kad pa- 
•lėktų muj nevėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai t tos 
sąvaitės numeri nespėjama patal
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir pinigus.

DRAUGIJOMS -engiant pikniką 
ar kitok) parengimą, trumpą prane- 
Šimą patalpinam už *1.00. Už dides
nius garsin gus skaitoma nuo colio.

Už pajieškojimus darbininkų, par
davimus Ir k tokius smulkius prane- 
limus, karna už' žodi- ųtambes- 

mčm raidėm antgalvis—15c. extra.

••Kelslvie" prerum«r«tor1ama u* 
pajieškojimus gimimų Ir draugų, kai- 
na 1c. už žodi. Mažiausio pajleSko- 

Jimo kaina 65<-

Norint pajefkotl au paveikslu, 
reikia pasiųst 'e-ngrafljų Ir klaust 
kainos

KELEIVIS. «« BW>AOWAV

80 BOSTON, MAM.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų' Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti. I • !’ >

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.
štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Kų reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų 
visi slepia, tų 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? Džipas Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

kad ir labai nori
oterys i 
? “Teisin Patarė

jas” ir šitą klausimų atsako.
Kokius vyrus moterys myli? Ko

kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas5’ pasakys jums vie
kų.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams , turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

1 visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais. 228 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsirado žmogus ant žemės ?—lr 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 Thrutns” 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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Barberiai nutarė “užsi
čiaupti.” •

Vžpeici.ą nedėldienį Bo
stone Įvykęs bai bėrių suva
žiavimas nutarė išleisti vi
siems barbei ių organizaci-

PAKĖLĖ PAŠALPĄ SE- 'sukako jau 65 metai ir kuris ..nariams patvarkymą:
neturi iš ko gyventi, dabar tavo lupas' už
gaus nemažiau kaip $30 per čiaupę. las pats patvarky- 

. . . mėnesį, jeigu jis gyvena šei- mas tainomas n merginoms
Bus mokama nemažiau kaip niynoj- o jeigu jis gyvena už man iki mįslėm?, kurioj ap- 

$30 per mėnesį pavieniui šeimvnos ribų. jis gaus $40įkarP° ir nupoliruoja vjaams 
po 65 metu amžiaus. uer mėnesi " i nagus plaukų kirpykloje,

c • _ T • *’ -! Nutarimas “užsičiaupti”J™"’. n,r n • Jeigu ?ajargell'< tu.n,buvo padarytas dėl t® kad
kūne netuii jokio tuito nei žmoną ir abudu gyvena prie-, ,• nėr-
pajamų. Massachusetts vai- šeimynos, tai jiedu saus „r..,,,: ih,,..

NIEMS PAVARGĖ
LIAMS.

salpgayių -»<woau,iu»ws jau vigai nebloga pa-
S iŠ Tr P šalpa. Bet ji mokama tiktai80,000. Dabar legisliatura , ..F .. n, * .. ... ...

kaia.

Dar prie Karpavičiaus 
šermenų.

Velionies J. Karpavičiaus _ 
našlė prašo mus pranešti, ,*kad be tų. kurių vJrdai jau O Connellu. sukako 59 me- 
buvo paminėti, gėlių yra au- laI kaip jie įsventmtaa j kum- 
kavę dar šie draugai: Jonas gus, Massachusetts legislia- 
Godlauskas, Mary ir Wal- tuios politikieriai nutarė pa- 
ter Stasiai, ir K. Zabitis. gerbti tą sukaktį atsistoji- 

“ mu. O pagal konstituciją,
R ijo programa. ! bažnyčia Amerikoje yra at- 

. Lietuvių Radijo Korpoia- ^įlta nuo valstybės ir jokių 
?,‘^o?r°£Zma pagerbimų valstybinės jstai-

Legisliatura pagerbė 
kardinolą.

Dėl to, kad kardinolui

W0RL stoties, 950 kilocik- 
lių.

Sekantį sekmadieni, bir-
gos neturėtų 
kams reikšti.

bažnytinin-

želio 20 d., nuo 9:30 iki r 
10:30 iš įvto programa bus • 
tokia: }

1. Armonistai Gedrimas } 
ir Survila.

2. Dainininkės Jeane Bai- į 
kus iš South Bostono ir H e- {

•

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: noo 2 ild 4 

ir noo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Žvejai uždirba po $6 C09 
i diena.

„_o___  jokiu naja-' Juioje yra daug pinigų,
mu iš šalies. Piliečiai' kurie tik įeikia mokėti juos paim- 
per visą savo gyvenimą sun- ti. Štai, ketun žvejai—Bre- 
kiai dirbo, nęgiitųofciiavo. wer, Pinkham, Robinson ir 
nebomavo. bet ?tengėri do- Aikgan — išplaukė pereitą 
lerį-kitą susitapp^-^ie ši- sąvaitę saiadinku gaudyt, 
tokios paramos -negauna.

... ., . - piliečiams, ir tik tokiemišleido naują Matymą. Kuns jo(rfo? nūQsavv
tą pašalpą pakelia tiek, kad b
tos bt .u vienam
nemažiau kaip $30 per mė 
nesi. Tai reikš apie $30,- 
000.006 per metus daugiau 
negu iki šiol buvo išmoka
ma.

Pu-ę; tos pašalpos valsti
jai prietaka federalinė val-

Maine’o pajūry, ties Sou.h- 
poitu. jie užtiko toki gausų 
saradinkų nerštą, kad per 
vieną dieną su vienu tinklu 
prigaudė jų 20,000 bušelių

Iena Juknevičiūtė iš Revere.
3. Pasaka apie “Magdu-

tę-” . i------------------------------------------
Prašom parašyti atvirutei S tel. šou 2712

saVo įspūdžius ir prisiųsti /)r i P Spumnur 
šiuo adiesu: W0RL. Lith ; Į Ur* ^ymour
uanian Program. 216 Tre-į ♦ (landžius)

mont st.,- Boston. Mass.
S. Minkus.

džia; du trečdaliu antros! Byla prieš policijos vaidi- 
pusės duoda valstijos iždas. ninkus numarinti.
o li kurią dali turi pridėti sa- Prokuroras BUshnelI bu- n pardavė po $1.25 bušeli*
vivaldybė (local eommuni- vo iškėlęs BostOfio ^policijos .Jie gavo iš viso $24.000 ir
[y)- ’ valdininkams keliatą "krimi- pasidalijo po $6,000.

Dabar visiems pašalpga- nalinių bylų i> grane! jury * Dabar jie gali per kokius
viam^j; valstija siu^kta^ju į vTisus juos apkaį^Eo. Bet tei 5 metus gyventi nieko ne-
knygws, kuriose aiškina- sėjas visas bylas numarino veikdami?'
ma, kaip veiks naujas pa-ijr policijos komistanierius - ------------
šal perstatymas. *— 'Timiltv vėl jau užėmė savo Pasirūpinkit kuro sekančiai 

žiemai.
• Kuro įeikalų žinovai sa- 

F Išrodo. kad gubernato- ^o. kad ateinančią /žemą
Jeigu šelpiamojo pa var-iriuš'oaltonstall nėra pateli- Bostone gali būt didelis ku

gelio sūnūs ar'duktė riji vė- “ “*
dę, turi bent vieną vdueą jr 1 
gyvena, atskirai, tai .dabarj .
jau jie nebus verčiami3 taLai^f’Bilfiąlau jama, kad-^aįa»pr'ę^-'jnfrtono valdžia rn^iasi 
kyti senus savo tėvus, jei'tu prisaikintujų;suolas, o.he stengs tuojau privežti ^ang- 
neturės daugiau kaip $2.300, vienas teisėjas. .» - - I Naująją Angliją, sąko-

---» — —-ma, kad kietųjų anglįyėka-
Yagyven.mas Jabar ,įi“?žia' a£«lis

__  _______ • vitlstriasi n-Aail-yra pauuu?uęggg^; .......

ne
bet ir jų vaikus.

ar u
iki $2^io pajamų nuo. 
tėvų še Wo. .Bet J.< 
nūs yra nevedęs 
atskirai

užmušta. 
^■Keleivis” -'pati 

ssFvo'skaitytojams tuojaį ši-
- Kainų adjnin ,

atskirai nuo ’avo Davareė-’S-antl - BUP-Kinia rae=a- .bQ--tuo veikalu pasirapinti. Galibut-kad r'laiku d?r *?«:
mas nuc, jų šelpimo tik iki|"ūkuoti. ‘^Christian Scienl m= *I!“

Monitor” išskaičiavo.!

fcaria

tik iki
$1,150. Kitaip pasakius, jei-j 
gu jis nėra vedęs ir uždirba 
daugiau kaip $1,150 per 
metus, tai jis privalo senus 
savo tėvus šelpti.

Jeigu seni tėvąi turi vai
kų. kurie gyvena kartu su 
jais ir turi apmokamą dar
bą, tai tokių vaikų uždarbis 
yra paliuosuojamas nuo tė
vų užlaikymo tik iki $14. 
Jeigu vaikas uždirba dau
giau kaip $14 per sąvaitę, 
tai tas perviršis turi but da
linamas perpus su tėvais. 

Senas pavargėlis, kuriam

ma anglių gauti, bet kai 
ateis ruduo ir visi pradės jas

f? , A1.?"1™ lssKaie!avo-Pirkti, tai tada gal jau bus kiek ištikrujų pragyvenimas - i 
galės atpigti. Sako. mėsa at
pigs 3 centais ant svaro. Bet 
pagal kainų administracijos 
nustatymą, žmogus negalės

Sustabdė 3,500 automo
bilistų.

OPA agentai ir policija
mėsos gauti daugiau, kaip pereitą subatvakaii ir nedėl- 
80 svarų per metus. Jeigu dieni susstabdė 3.500 Bosto- 
žmogus sutaupys ant kiek- no automobili?tų. kurie bu 
vieno svaro po 3 centus, tai vo nužiūrėti eikvojant gazo- 
per metus bus sutaupyta ly- liną nebūtiems reikalams, 
giai $2.40, arba nepilnas Kiekvienas bus šaukiamas 
“nikelis” per sąvaitę. \ pasiaiškinti, kur ir kokiais

----------------- i tikslai; jis važiavo. Kurie
Ties Dorchesteriu Į jurą negalės išsitesinti, i.etek? 

nukrito mokomasis orlaivis, gazolino kortelių.

PROF. VYTAUTAS BA
CEVIČIUS BOSTONE.

Bus Tarptautinis Muzikos 
Festivalis.

Sekanti nedėldieni, 20, 
birželio, kaip 3:30 popiet, 
ir 7:30 vakare, Svmphony 
Hallėj, prie Huntington ii 
Massachusetts avė., bus į 
tarptautinis meno festivalis. 
Apart žymiausių aktorių ir 
kino (mūviu) žvaigždžių, 
dalyvaus ir garsus lietuvių 
muzikas, kompozitorius ir 
virtuozas Vytautas Bacevi
čius.

Kaip žinome, prof. Bace-
_________ vičius yra koncertavęs Chi-,
R. Vą.ili.u..unu5 vokiečiu ši panedėlį metti-ys puolė įngel'^!^ Yorke'h 

, nela“veJ- ceverykų krautuves.; kad su- kitur Jis taipgi kelia lietu-
Anąsyk rasėm srojė vieto vartoti 17 tą kuponą. viu vardą ir meną per di-

je, . kad bombarduojant is ------------- L. A džiausiąs ir stipriausias Ned
oro Vokietijoj miestus, dm- WONDERLAND-SŪRŲ Yorko radio stotis: NBC.
go lietuvis lakūnas. Įeit.’ LENKTYNES. < WEAF ir WNYC. Pjačiai
George S. \ aail, žinomojoj .. • pagarsėjęs! dirigetitis Sto- i"
E. VasiHa®-Vasiliausko su-j R*k “k» P^ubet, « pasta- Da5rinkeį ste< Į
nūs. kuris buvo išsiųstas An
glijon. Dabar tėvai gavo iš 
Washingtono papildomųjų 
žinių, kad jų sunu; yra pa
imtas nelaisvėn Vokietijoj.

Nelaimė tunely.
Park Streeto tunely ši pa

nedėlį popiet Įvyko nelai
mė. Trijų gatvėkarių trau
kinys susikūlė su Egleston 
skvero gatvėkarių. Abudu 
buvp kimšte prisikimšę 

! žmonių, šeši asmenys buvo 
eužeisti ir apie 200 sukrėsta.

Panedėlio utarninko naktį 
šią sąvaitę sudegė New Ha- 
veno gelžkeiio tiltas per Ne- 

■ ponset upę. tarp Bostono ir 
Quincy. Sudegusio tilto sijai 
nukrito ant gelžkeiio bėgių 
ir turėjo but sulaikyta; trau
kinių judėjimas.

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

J Vartoja vėliausios konstrukcijos 
I X-KAY Aparatų.

Pritaiko Akinius. 
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 1-& 

534. BR0ADWAT.
SO. BOSTON, MASS.

TeL TRObridge S330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBKIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Lening.ado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyių ligas 
Kraujo ir Odos Ligas.--- dLi ion<XK7 IV IBI

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakaro 
180 HUNTINGTON AVĖ,

BOSTON, MASS.
Tel. Common* ealth 4570.

, , v, / kowskfe Vita pasirinkt sta-; i Tei. 28624rujai kurtų lenktynių, kurios . J , n n ♦ 11— f Gyr. 81183
tyti šį rudenį Bacevičiaus • Dr Joseph A.GūidlS

, , , D . . .. , “War Symphony.” Bostone {derlande, Revere. tai išrodo. I r . • !, . , , , , prof. Bacevičius tarsis su Jkad šįmet dalvvauja keliatas r. - .. ,. . . .. •, . , simfonijos dirigentu Kuse- trauiu keturkoju greituoliu, ku- • ,. . ..... .. j. .. • . vickiu ir vietinėmis radijor;e gali uztemdmti geriausius , .. . J
rekordus, kurie buvo pastatvti v • x • • - - j. ' *. Lietuviai yra prašomi da-.,nėr aevvnerius metu.-v pagarse- , x- • . Sk -- lyvauti viename ar antrame mu laiku augrųžmu šviesų. Us«-jukose bycu lenktjMM. . g.,.^ kainos >Ta; , u pn.k»„ •*--

Nors \Yonderlando sezonas $1.10, $1.65 ir $2.20. Patar- 
dar jaunutis, bet keliatas kurtų tina jų įsigyti iš kalno, nes 
jau parodė stebėtinų čempijo- viso; vietos yra rezervuotos, 
nato požymių, ypač gražiai pa- ii prie durų gali pritrukti, 
sižymi penki reiseriai su pirma- .Jų galima įsigyti asmeniš- 
eiliais rekordais. / kai ar laiškais pas p. S. W.

Cypsy Band. Jovial GesUrc. ‘Z!
Inintime. Spring Bjington ir

vyko per penkis vakarus Won-
OPTOMETRISTAS

Valandos: » ild 13 
nuo 2 iki 8, 
nuo 7 iki 3.

Seredom 8 ild 13 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka-

114 Summer Street,
LAWRENCE. MASS.

didžiausios “night club
jambar''.Joe7kur*e “puikiai'pa-i- ?a'gos Bostone savininką, I 
žymėjo pereita žiema Floridoje. W ėst Bioad\say, Southpereitą žiemą
sudaro tą penketą, kurie taip Mas?.,—-tame pat
šauniai pasirodė pirmutinius l?amet. ^ur -\T.a 11 advokato
tris vakarus ant Revere trekių. BagOCiaus ofisas.____
Gypsy Band iš 36 bėgimu Flon- ą RUIMAI
t loję turėjo 24 rekordus su pin.- Ą ruimai ant rendos po numeriu

T«L ŠOU 2806

DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nao 9 ryto iki 7

Seredomis:
Nas 9 ryto iM 18

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Ties Miitonu, Neponset lgais; Inintime iŠ 24 bėgimu 280 3-rd st., South Bostone. Savi- fl J
v U r-, -1 • , • -• A 1 L ninką galite matyt visados po nume-. <*.1upėj. pereitą subatą buvo Hondoj laimėjo 9 kartus; rių 5t._j; h.udaicr •“ fil) SCOLLAY SQVARE. Room 22

--------- BOSTON. Telef. Fafayette 2371
arba Somerset 2044-J

rastas prigėręs žmogus. Visi Spring Byington, kurio darbas
ženklai iš jo drapanų paša " Floridoje nebuvo įekorduotas. Parsiduoda
linti. todėl jo asmenybė; VYonderlande šįmet laimėjo pir- aia^^n^U^lTnis "^Mainyčiau ir
policija iki šiol negali SUSta- mutinį bėgimą: gi .lambar Joe ant nedidelės farmukės. nes dėlei . .• t ° • . • i-i -j i .v.. sveikatos turiu gvventi ant famios.tvti. Lavonas padėtas į turi Hondos rekoraą su 23 pi- Atsišaukit pas c. B. <26>
Southern Mortuary, Bosto- niginiais laimėjimais iš 27 bėgi- 220 E Street, So. Boston, Mass. 
ne. mų.

išdirbtas SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Švenčių Lenktynės—June 17

BUNKER HILL
HANDICAP

Pridėta $5,000
»

Subatos Lenkt.nės 
BETSY ROSS SI AKĖS 

Pridėta $7.50ti

trvfpfUlOnDERBD

DAILY DOUBLE Baigias 2:15 
VĖLIAU PRASIDEDA 

1 Reisas 2:30—8 R< išas 6:00

SUFFOLK OOWNS

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Offica Tel. So Boston 0948
87 ORIOLE STREET 

West Rotbary, Mass.
TeL Parkvray 1233-W

S. BARASEVICIUS
IR SŪNŪS

MOTERIS PAGELBININKĖ 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tel. SOUth Boston 2590 
Sunaus gyvenamoji vieta: 

538 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

ATDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
Ha pat ir i to
limas rietas.

Saugi priežiūra,
823 BROADWAY,

SO. BOSTON, MAS3. 
TcL SOUth Bortcn 4C13




