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Maskvos fronte rusai sako
si sumušę 135,000 vokiečių.

Ši sąvaitė prasidėjo nepa
prastai stambiais įvykiais. 
Vokiečiai visiškai atkirto

Anglai Ginčijas Dėl
Paramos Rusijai.
Anglijos unijistų kongre

se delegatas Tanner pareiš
kė, jog premjero Churchillio 
kabinete esą žmonių, kurie

... , . trukdą Rusijai paramos tie-
tuo tarpu di- kima. Tarp kitų jis įvardijo 

dziausio susidomėjimo kelia orlaivių gamybos ministerį 
Padėta. , agresija pulk Moore-Brabazoną, ku-
pnes sios salies laivus ant rjg vješaj reiškiąs savo norą, 
atvirų junų. Pereitos sąvai- kad Rusija butų sumušta, 
tęs pabaigoje netoli nuo Is- Anglijos valdžioje yra 
landijos vokiečių submanna žmonių> kalbėjo komunis- 
uzpuok Amerikos naikintu- tuojantis delegatas Tanner,nuo sausžemio Leningradą.

Dabar buvusi Rusįjos carų irJovėJ jį dvi i^r^no^ Ed Rusijai
Vokietija bekariaudamossostinė su 3,000,000 gyven-> torpedas. Naikintuvas atsa 

tojų yra apsupta plieno lan- Į kė gilumos bombomis. Taip 
ku ir be paliovos daužoma iš * tvirtina amerikiečiai. Vokie-
010 ir iš didžiųjų kanuolių. 
Miestas paskendęs liepsnose 
ir durnuose. Nuo sprogsta
mų bombų dreba žemė. 
Kaip ilgai Leningradas lai
kysis. šioje valandoje dar 
sunku pasakyt.

Vokiečiai sako, kad Kije
vas irgi “beveik apsuptas.” 
Odesa apsupta jau kelinta 
sąvaitė, bet vis dar laikosi. 
Odesos padėtis tačiau geres
nė negu Leningrado, nes ru
sų laivai gali teikti jai para
mos nuo Juodos Juros. Le
ningradas tokios pagalbos 
negali iš Baltijos Juros gau
ti. nes tą jurą kontroliuoja 
vokiėčiai ir finai.

sunaikinsiančios viena-kitą. 
ir Anglija išeisianti lai
mėtoja.

“Aš manau, kad kiekvie
nas sutiks, jog šitokia nuo

PRASIDĖJO TRE
TI KARO METAI

Rusijos fronte kritę apie 
7,500,000 kareivių.

'Pereitą sąvaitę sukako ly
giai dveji metai, kaip Hitle
ris su Stalinu susitarę užpuo
lė Lenkiją, užkurdami antrą 
pasaulinį karo gaisrą. Perei
tą sąvaitę prasidėjo jau tre
ti metai, kaip liepsnoja Eu
ropos miestai ir liejasi žmo

gių kraujas. Jeigu tikėti Ma- 
' skvos ir Berlyno praneši
mams, tai vien tik Rusijos 
fronte krito jau apie 7,500.- 
000 vyrų. Vokiečiai sako, 
kad 1.250,000 rusų jie turį

čiai gi sako. kad jų submari 
na buvusi amerikiečių užpul
ta ir paleidusi tas torpedas
tik ‘‘apsigynimui. ’ Nacių taika tai prasižengimas ne 
spauda Vokietijoj kelia tiktai prieš Rusijos žmones, 
triukšmą, kad prezidentas jr prjeg Anglijos liaudį,” 
Rooseveltas isprovo- karščiavosi Tanner, “nes jei-
kuoti Amerikos-Vokietijos ęu Sovietu Rusija atsilaikys, 
karą ir todėl jieskąs prie- Anglija atsilaikys, o jei-

-• x • 1 - j-i gu Sovietų Rusija kris. tai Bet n^pejo triukšmas dėl * PS krisim» Salėj pasigirdo 
šito incidento nutilti, o Wa-
shingtone gauta žinių, kad p^kui Tanner buvo įne- 
pereitą nedeldieni buvo uz- sumanymą, kad unijų 
uulta« jau kitas Jungtinių į5ongresas užmegstų santi- 

laiva^- užpuolė gu Anglijos komunistų 
vokiečių ar italų orlaivis partija. Tas įnešimas buvo 
Raudonoj Juroj ir bombo- į7meJstas. Kongreso sekreto- 

• mis nuskandino žmones bu- rius citrine pareiškė: Su ko- 
įsgelbeti. Jis vadinosi munigtais mes negalim turė-

Kainų Tvarkytojas
Esąs Komunistas?
Kongresmanas Dies para

šė prezidentui Rooseveltui 
laišką patardamas pašalinti 
iš pareigų Leoną Henderso- 
ną. federalinį kainų admini
stratorių, nes jis prigulįs prie 
komunistų organizacijų, to
dėl pavojingas valstybei 
žmogus. Tūli Hendersono 
tarnautojai taipgi esą komu
nistai, todėl ir jie turi būt 
kuo greičiausia pašalinti.

Hendersonas atsakė vie
šai. kad jis niekados prie ko
munistų neprigulėjęs ir da
bar neprigulis. o kai dėl sa
vo tarnautojų, tai jis turis 
jų 900 savo Kainų Adminis
tracijos biur
rai žinoti,

Anglai Ruošiasi Sekantį 
Pavasarį Pulti Vokietiją

ištraukė iš Norvegijos. Olan
dijos, Belgijos ir Francuzi- 

z- i-x ............. . . ! jos. kad užlopyti pasidariu-
9^lJP?statytl -W- \IS° aM1C s’as spragas Rusijos fronte. 
6,250,000 vyrų, jei Amerikaj Tiesa šitos žinios apie an-

pagamintų pakankamai |?lų ruošimąsį pulti Vokieti- 
Smklų. i ją nėra oficialios. Jeigu ge-

Londono “Daily Herald. ’ neralinis štabas ir turi tokiu 
darbiečių organas, išspaus- planu, tai aišku, kad viešai 
dino pranešimą, kad vyriau- jįs jų neskelbs. Bet šitokių 
šioji karo vadovybė nutarusi pėjimu daro pašaliniai ste- 
saukti armijos tarnybon dar bėtoiai ir laikraščiu repor- 
milionus žmonių, nes atei-[tenai, kurie stebi daromu* 
nantį pavasarį Anglijaii bu- • valdžios pasiruošimus, sku-

vo

TURI APIE 4,000,000 KA
REIVIŲ ARMIJĄ.

paėmę nelaisvėn ir 3.750,- tamautuju. «.<*i iuiP . An<yiiiai bu i i 7- "♦ '
000 jų užmušę bei sužeidę. jų 900 savo Kainų Adminis- “nt* ' eikaHnea laba dide-T dz‘°S 
Rusai gi sako, kad HiUerio tracijos biute ir negalįs Uk- f/?1* bo‘« armijos didinimų. O
mmija netekusi jau apie rai žinoti, kurie jų kur pri- ’C ^'^„u Amerikos žinių "T ’iV r "i^T“ 
2,500.000 kareivių. Taigi, klauso: jis galįs pasakyti tik a J“°Ura UP uiane^B Lon ,3 S* uz‘ok,?.«al‘m-'b«- 
abiejų pusių nuostoliai siek- tiek kad visi valdžios tar- p2įP4kailioi da. Dal1-' He,dld pa'ak"
tų jau septynių ir pusės mi- nautojai prieš samdant yra

stropiai tyrinėjami, kad ne
turėtų kokių ryšių su prieš
valstybiniais gaivalais. Juos 
tyrinėja kita ištaiga, ir jeigu 
ji nieko prieš juos nesuran
danti, jie būna priimami.
Taip buvę pasamdyti ir jo 
tarnautojai. Jis neturįs įro
dymų, kad jų tarpe butų ko-

liono žmonių.
Tiesa, šitiems skaičiams

niekas netiki. Juk nereikia 
užmiršti, kad iš abiejų pusių 
frontan buvo pastatyta apie 
9.000,000 kareivių. Jeigu 
tie nuostoliai butų tikslus, 
tai reikštų, kad iš 9 milionų 
kareivių per porą menesių
beliko tik pusantro miliono. [kių kenktakojų.
Bešališki neitralių šalių ste- ----------------
bėtojai apskaito, kad vokie-i IŠTREMIA 400.000 VO-

dono. kad Anglijoj esą da- beveik aiškiai, kad Anglija 
romi planai pulti V okietiją galės perkelti savo karą Vo- 
ateinanti pavasarį. Jeigu kietijos žemėn, ir Londono 
Rusija iki to laiko nesuklup- cenzūra šitoki pareiškimą 
sianti. tai anglams busianti praleidžia.
gera proga smogti Vokieti- __________
jai iš Vakaių pusės. Suimta 
tarp dviejų ugnių, ji turė
sianti kristi.

Dabartiniu laiku Anglija 
turinti 4,000,000 kareivių 
armiją, gi iš viso užregist-

Mirė Prezidento 
Motina.

Bet Maskvos bare. | ___ ___________ ____
nuo Smolensko, rusai sakosi«“Steel Seafarer,” 5.000 tonų Tgkjy Reikalu* hes^jie^ne- 
sumusę 135,000 vokiečių ar- (talpos prekybos laivas. Rau- pastovus ir jais negalima pa- 
miją, kuri dabar bėganti ‘ dono.p Jura guli tarp Afn- sj^kėti
galvatrūkčiais. Gali būt. kad! kos ir Mažosios Azijos, ir jos 
tas “bęgimas” pridėtas tik ’ vandenimis Amerikos laivai 
pagražinimo dėlei, bet kad j veža anglams karo pagalbą, 
i ūsai čia didžiausiomis savo Amerika yra pareiškusi, kad 
pastangomis po 20 dienų ii stoja už juriu laisvę ir jo-__ • l.i_ ____ »ii_ IX

ANGLAI UŽKLUPO 
ŠPICBERGENĄ.

Šį panedėlį anglų karo 
laivai nuplaukė į Špicberge-kruviniausios kovos pasi- kios agresijos iš fašistų pu- laivai nupiaune j spicoeige- 

stumėio kiek pirmyn, tai iš- sės nepakęs. Taigi šitokie no salyną, sunaikino tenai 
rodo tiesa, nes jie sakosi jau ivykiai gali priversti šią šalį anglies kasyklas pasiėmė su 
atsiėmė Jelnios miestą. Ko- imtis griežtų priemonių savim apie 1.000 noivegų 
va eina trikampyje, kuris prieš agresorius. Šį ketvergą angliakasių[ir įssiveze Ang- 
guli tarp Smolensko. Gome- prezidentas Rooseveltas ža- hJon. špicbeigenas piiklau- 
lio ir Briansko. To trikampio da pasakyti per radiją pra-
šonai turi maždaug po 200 kalbą Gal išgirsime, kad JtfNororifa
myliu ilgio. Šitame plote. Amerikos karo laivynui Įsa- j^-Kadangi pati į»Ja 
rakoma, krito jau apie kyta jau medžioti jūrių uz- dabar yra okupuota vokie 
2,000,000 kareivių iš abiejų puolikus.
pusių, nes jau daugiau kaip

čių. tai ir Špicbergeną vo
kiečiai laiko savo grobiu.

NEVOS UPĖJ ŽUVO 
1,500 VOKIEČIŲ.

skolbiH kad 1 *
Maskvą, todėl rusai deda čia ningrado fronte kelianties Vyriausis vokiečių armi- 
naskutines savo spėkas prie- vokiečiams per Ne vos upę, jos vadas, maršalas "Keitei, 
šui sulaikyti ir, kiek galima, kapitonas Donskoj su savo paskelbė užimtuose Rusijos 
atmušti jį atgal. Neitralių ša- kareiviais nuskandinęs 1500 kraštuose įsakymą ūkinin
kių strategai Šveicarijoj spė- vokiečių. Bet Berlynas sako, kams, kad visi javai turi būt 
ja. kad šitame plote busiąs kad vokiečiai per Neva jau; surinkti nuo laukų tvarkin- 
nulemtas visas rusų-vokiečių persikėlę. [ gai. Už produktus vokiečiai
------  ----------=—=----------- ----------------------------- ‘ mokėsią Rusijos ūkininkams

BALTIJOJ ŽUVO 92 geras kainas.

du mėnesiai Čia vyksta di
džiausios skerdynės, šita 
kryptimi vokiečiai taiko į

VOKIEČIAI ŽADA AUKŠ 
TAS KAINAS RUSUOS 

ŪKININKAMS.

PAIJKO BERLYNĄ 
LIEPSNOJANT.

RUSŲ LAIVAI.
Vokietijos žinių biuras 

dviejų * (DNB) praneša, kad Suomi- 
)ereitą jos įlankoj, kuri išeina iš 
barda- Baltijos juros, buvę sunai- 

vo iš oro Vokietijos sostinę, kinti 27 rasų karo laivai ir

Žymėdami karo 
metų sukaktį, anglai 
sąvaitę smarkiai bom

NUTEISĖ SUŠAUDYT 18 
! BUVUSIŲ LENKŲ PO

LICININKŲ.
Iš Berlyno pranešama, 

kad Poznanės mieste ypatin
gas nacių tribunolas pasmer-Berlyną šitam tikslui buvo 65 transportai, kuriais rusai uiounoug. pasine.-nei ly ną. onaiii ursiui uuvv ! armiia ! ke SUSaudymUl 18 buvusiu

vartojamos taip vadinamos:stengėsi išvežti armiją , , , Qni.Qu:n“skraidomos tvirtovės.” mil- ir ginklus iš Estijos. Estija *enkl* P°li«mnkų, apkaltin- 
iau visiškai “anva-: ^mas juos žudžius vokiečių

keturiais moto-; lyta.
žiniški Amerikos bombane-: esanti jau visiškai “apva 
šiai, varomi
rais. Į ----------------

Be to, anglai pradėjo var-i ^NAIKINO 26 RUSŲ 
toti naujas bombas, kurios? TRAUKINIUS.
taip pat Amerikoje yra ga
minamos. Jos turi baisią nai
kinamą jėgą. Anglams teko

Berlyno žiniomis, Mask
vos fronte, kur rusai sakosi 
sumušę 135,000 vokiečių

i tautybės žmones. Naciai sa- 
i ko. kad 1939 metų rudenį, 
' kai Hitlerio armija pradėjo 
veržtis per Lenkijos sieną, 
lenkų policija nužudžiusi 
672 vokiečiu.

patirti, kad numestos į Diu-1 pereitą nedėldienį vokiečių 
seldorfą kelios tų bombų • orlaiviai sunaikinę 26 rusų1
sunaikino 900 triobesiH’

Sugiyžę namo anglų la
kūnai rugsėjo 3 d. pranešė, 
kad jie palikę Berlyną lieps
nojant.

Dabar jau reta būna nak
tis, kad anglai nebombar- 
duotii Berlyno.

traukinius su amunicija 
kitokia karo medžiaga.

ir

Vokietijos žinių agentūra 
praneša, kad pereitą nedėl
dienį aplink Leningradą vo
kiečiai numušė 71 rasų or
laivį.

FINAI NUĖJO 50 MYLIŲ 
PIRMYN.

Finų karo vadovybė pra
neša. kad Ladogos ežero 
šiaurės rytuose finų armija 
kirto naują smūgį savo prie
šui ir nustūmė jį 50 mylių 
atgal. Finai čia siekia per
kirsti vadinamąjį Stalino 
Kanalą, kuris jungia Lado
gos ežerą su Onegos ežeru.

Hyde Parke. New Yorko 
valstijoj, pereitą nedėldieni 

, . mirė Sara Delano Roosevelt, 
ruotu armijos tarnybai vyių jungtinių Valstijų preziden- 
iki 40 metų amžiaus Anglija to motina> kuri buvo susilau- 
tunnti arti 6.2o0,000. Be to, j.ug jau gg metų amžiaus, 
tris diviziias yra pristačius prezidentas Roose-
Ranada. Dabar Anglijoj pa- x ------ . -------

čiai galėjo netekti 1.000,000 j KIEČIŲ IŠ PAVOLGIO. 
vyrų, o rusai-—2,000.000. Ir, šią sąvaitę Sovietų Husi
tai milžinSki skaičiai. O jos valdžia pradėjo urmu na- , . , .
kiek jie padidės, tai paro-; tremti iš Pavolgio visus vo- ukta m amonėn 500 000 ^eltas Pas‘k$1 Pasau- 
dvs tik ateitis kiečius i Sibvro eiluma Pa- bauikla Plam°ne.n ouu,ouu jlul sval.b!ą prakalba tarp-y —— i votoU, a}pie » vt ra#terų - -tini- reikalais bet dėl
Meksika Atnaujins j kiečių kilmės gyventojų.

M Maskva bijosi, kad jie dabarbantUctUS SU Anguja nevirstu “penktukojais” ir
Tarp Meksikos ir Angli-1 neužpultų rasų frontą iš už

jos dabar nėra diplomatinių pakabo, 
santikiu. Jie buvo nutraukti1 ----------------

vietas fabrikuose, 
imami aimijon.

Anglija galinti pastatyti 
iki pavasario didelę armiją, 
jei tik Amerikos pramonė 
spėsianti pagaminti pakan
kamai ginklų.

Taigi karo eiga gali pa
krypti Į priešinga pusę, negu 
iš karto išrodė. Iki šiol buvo

tautiniais reikalais, bet dėl 
o \yiai motjnos mirties atidėjo ją

kitam kartui.

REIKALAUJA IŠTIRTI
“AMERICA FIRST’ 

KOMITETĄ.
Kongresmanas Dickstein 

pareikalavo, kad Dieso ko
mitetas ištirtų “America 
First” komitetą, kuri atsto-_ c *■
vauja Lindberghas ir senato
rius Wheeler. Kongresma- 
nas Dickstein sako. kad tas 
komitetas organizuoja Ame
rikoje fašistišką judėjimą.

1938 metų gegužės mėnesį,; NACIAI AREŠTUOJA AR- 
kuomet Meksikos valdžia! GENTINIEČIUS FRAN- 
nusavino Anglijos kapitelis-į CUZIJOJ.
tų kapitalus, sudėtus į alie- Kadangi Argentinos vai- tikėtasi, kad vokiečiai veriis 
jaus pramonę Meksikoje, džia pradėjo areštuoti Hitle- Anglijon, o dabar iau pra- 
Bet pereitą sąvaitę Meksikos, rio agentus, tai nacių vai- dedama kalbėti, kad anglai 
užsienių reikalų ministeris. džia Francuzijoj areštavo nujs Vokietiją. Jeigu rusai 
Padilla pranešė, kad greitu [ visą eilę Argentinos piliečių, jšsiiaikvs per žiemą, tai vo- 
laiku santikiai su Anglija Argentinos vyriausybe ban- kiečiu generolai turės su
birsią jau atsteigti. Įdė sužinoti, kuo tie argenti- lraukti Rusijos frontan pas- Keikia esą ištirti, kas to ko

Meksika neturi diplomą- niečiai Francuzijoj yra kai- kutinės savo spėkas. Jau da- veiklą finansuoja,
tinių santikiu ir su Sovietų tinami, bet kol kas
Rusija. Bet apie užmezgimą nepavyko, 
ryšių su bolševikais ji dar---------------

sužinot bar jje daug savo kareivių

negalvoja, nors komunistiš
kos organizacijos Meksikoje 
labai to norėtų.

AMERIKA DUOS LEN
KAMS GINKLŲ.

Prezidentą* Rooseveltas 
nutarė duoti Lenkijos pabė-

1,260,000 GELŽKELIEČ1V
NUTARĖ STREIKUOT.
Apie 1,260,000 Amerikos 

gelžkeliečių nutarė beveik 
vienbalsiai skelbti streiką.NORVEGIJOJ VAROMAS

SABOTAŽAS. lYoavaiuzau, sauvuvų, uvn.u , •• , ..
Netoli nuo Diameno, Nor- ir kitokiu karo mašinų, ku- n kad nacii

vegijoj. sprogstamųjų me- riomis bus aprūpinta Kana- J aervbos pasibaigt nie- vystyt 
džiagu dirbtuvėj nežinia kas doje ruošiama lenkų kariuo- į \ 'nahar nreztdent^ 
išsprogdino 4 tonus parako, menė. Lenkija buvo pirmu- , P naskirti
Kiek laiko atgal tenai buvo tinė Hitlerio-Stalino agresi- v.a

jos auka

ANGLAI UŽĖMĖ SVAR
BIAUSIAS VIETAS 

IRANE.
Iš Simlos pranešama, kad 

britu ir indų kariuomenė Ira
ne (Persijoj) užėmė visus 
susisiekimo centrus ir visusgeliu valdžiai kanuoliu. kul- • • , -• , ,• , •• n

kasvaidžių, šautuvą, trukų ir neiš. r‘>ąteginius punktus tai,.
naciai negalėtų tenai iš- 

>kios veiklos.

išsprogdinta parakui žalia
va. Tai vis sabotažas prieš 
nacius.

TURKAI NEPRALEIDŽIA
NACIŲ ORLAIIVIŲ.

Turkija atsisakė praleisti pirmininkas, 1* 1 * 1 * *

ANGLIJOS UNIJOS REI
KALAUJA UŽIMTI 

ITALIJĄ.
Anglijos Unijų Kongreso 

George Gib-

komisiją. kad ištirtų padėtį 
ir rekomenduotų išeitį. Tas 
gali užimti da apie 60 dienų 
laiko.

UŽSIDARO DAUG DIRB
TUVIŲ.

laikraščiai praneša, kadper savo šalį vokiečių oriai- son, pareiškė reikalavima, L-mm-
vius, kūnais Hitleris norėjo Kad Anglijos karo jėgos uz- ... Tx i•' i o* -i*- gamina ne Kami leikalingusišvežti savo žmones iš Perai-, imtų Italijos salą Siciliją ar- - s
jos. Spėjama,, kad anglai da- ba pačią Italiją. Bombarda- 
bar tuos vokiečius Persijoj vimas iš oro Vokietijos pa- K1IOs 
suims ir uždarys koncentra- kraščiu nedaug naudos pa- rjai 
cijos stovyklose. daro. sako jisai. 1 zail<1

SIŪLO ŠAUKTI AMERI-
KOS-ANGLIJOS DARBI
NINKŲ KONFERENCIJĄ.

Generalinis CIO sekreto
rius Carey agituoja, kad

JAU TREČIAS AMERI
KOS LAIVAS VLADI

VOSTOKE.
šią sąvaitę jau trečias A- 

merikos laivas

daiktus, negauna žaliavos ir 
priverstos mažinti savo veik
ią, kitos ir visai užsidaro.

ivos stokos kenčia 
apie 40 įvairių pramonės 
šakų.
WISCONSINO POTVINIS 

ATSLŪGO.

STREIKAS HENDEY 
DIRBTUVĖJ TĘSIASI.

Torrington, Conn. — Dėl 
to. kad Hendey dirbtuvėj 3 
darbininkai atsisakė prisi
rašyti prie CIO unijos ir 
kompanija jų nepašalino, 
apie 1.300 unijistų metė 
darbą. Ši panedėlį žadėjo į- 
vykti streikierių konferenci
ja su valdžios atstovais, ne* 
ši dirbtuvė gamina karo 
reikmenis.

BANKETAS ANĄPUS 
DEBESŲ.

Atlanta, Ga.—Čia gyvena 
tūla M ra. Couraey, kuri turi 
15 metų sūnų ir jau per pen- 

. keris metus kasmet kelia 
iam gimtadienio balių už 

Pasisamdė didelj
Wisconsino valstijos pot

. . . su gazolinu vinis, dėl kurio 1,500 šeimy- debesų _________ ____ e
trumpu laiku butų sušaukta Rusijos orlaiviams pasiekė nų turėjo bėgti iš namų, jau orlaivį, pasikviečia draugus. 
Anglijos ir Amerikos unijų Vladivostoką. Japonai pro- atslūgo ir žmonės grįžte i sa- iškila i padanges ir tenai ge-
atstovų konferencija “Hitle- testavo ir grūmojo, bet ne
riui sutriuškinti.” _ Įdrjso amerikiečių užkabinti,

gųžtai 
vo pastoges, kurios prineštos 
pilnos dumblo,

ria ir valgo. įvyko toks ban
ketas ir pereitą savaitę.

14tOS.NO


KODĖL KATALIKŲ KRA
ŠTE BUVO SPROGDINA

MOS BAŽNYČIOS.
Čia klausimas eina apie 

karalikiška.ią Ispaniją. Bu
dingą šiuo klausimu straips
ni randame klerikališkojc 
“Garso“ rugpiučio 14 d. lai
doje. Jo autorius sako:

“Kai marksistinės revoliuci
jos ir pilietinio karo metu 
skaitydavom apie Ispanijos 
bažnyčių sprogdinimą ir džiun
gliškai baisius tikinčiųjų per- 
sekiojimus. sunkiai Įsivaizda- 
vom. kode! taip darosi grynai 
katalikiškame krašte, didžiųjų 
mistikų bei šventųjų tėvynėj. 
Kas gi ten buvo. kad su pasi
gerėjimu dinamitą po bažny
čiomis dėjo žmonės, kurie, gal 
būt. tose bažnyčiose buvo 
krikštyti...

“Kodėl tie žmonės taip atsi
mainė. jog su savotišku malo
numu dvasiškius ir veiklesnius i 
katalikus apipildavo žibalu ir' 
viešose aikštėse gyvus degin
davo

“Kas tuos Įvykius sekė pro
taudamas. tas nenustebo dide
le Ispanijos liaudies neapykan
ta savajai religijai ir jos atsto
vams. Tai ne kas kita. kaip tik 
išdava daugelio šimtmečių eko
nominio ir kultūrinio tos liau
dies skurdo.“

šaudymas. Rado keno na-Į 
muose valdžios jieškomą as-’ 
meni — namu savininkui 
mirties bausmė. Ištisi kaimai 
ir miesteliai buvo ištremti 
Vokietijon sunkiųjų darbų 

nėra jokia naujiena. Kada dirbti. o jų namuos ir ukiuo- ( 
tik Ispanijos žmonės buvo apgyvendinti vokiečiai, 
pradėję sprogdinti bažny-i, Suminėjęs istisą eilę ne
rias ir vyti iš savo šalies ku- ! žmoniškų priešo veiksmų, 
nigus. mes visada nurodėm manifestas sako: 
tikrąją tų Įvykių priežastį. “šitam smurtui, plėšimams 
Bet mums Įdomu, kad atsi- ir žmogžudystėms vykinti Hit- 
•anda jau ir klerikalų tarpe' leriui i talką atėjo išsigimęs 
žmonių, kurie pradeda tik- Rusijos revoliucijos Įpėdinis— 
rovę suprasti. Stalino bolševizmas... Desėtkai

Kai kam gali būt dar ne- tūkstančių Lenkijos piliečių 
aišku, kodėl ispanai viską buvo sukišti Į Sovietų kalė.ii-

Amerikos Misija į Maskvą

mus. Niekas nežino, kiek jų 
buvo sušaudyta. Vartodama 
savo ‘erdvės kalėjimą.’ Sovietų 
valdžia ištrėmė daugiau kaip 
100.000 lenkų i Sibyrą. kur jie 
buvo pristatyti prie kelių tai
symo ir miškų darbo. Darbo 
sąlygos buvo tokios baisios, 
kad negalėdami jų pakelti 
daug tremtinių nusižudė. Ištisi 
Lomžos. Baltstogės. Lvovo. 
Tarnopolio ir kiti apskričiai 
buvo ištremti Rusijos gilumon 
bei Azi.ion. Buvo tremiami ly
giai inteligentai, kaip ir papra
sti darbininkai ir ūkininkai; 
lygiai lenkai, žydai, baltgu- 
džiai. kaip ir ukrainiečiai.”

krikštija bažnytiškais var
dais. jeigu ištikrujų jie tos 
bažnyčios taip nekenčia?

Norint šitą suprasti, rei
kia dirstelėt istorijon. Bu-i 
vo, mat. Europoje laikotar- • 
pis. žinomas Tamsiųjų Am
žių vardu, kada Romos po
piežius su savo kunigais tu
rėjo labai didelę galybę. Po 
visą katalikiška  ją Europą 
;ada siautė inkvizicijos teis- 

Į mai. Vargas buvo tam. ką •
‘ kunigai įtardavo esant “at- 

ar “bedieviu.’’ To- i 
i kie būdavo žiauriai kanki- 
j narni ir gyvi ant laužų degi- 
; narni. Daugiausia inkvizicija 
tais laikais šėlo katalikiškoj Bet Lenkijos demokratija 
Ispanijoj. Garbingas ir lai- tikisi susilaukti šviesesnės 
mingas tada buvo tik tas. ateities. Karas da nepasibai- 
kas buvo ištikimas popie- gęs. Jo pabaiga gali būt vi
žlui. Todėl turčiai statė sai kitokia, negu Hitleris su 
puošnias bažnyčias, politi- Stalinu tikėjosi jį pradėda- 
kieriai krikštijo šventųjų mi. Stalinas jau prarado vi- 
vardais miestų gatves, biz-' -as užgriebtas svetimas že

Čia yra parodyta Amerikos misija, kuri tarsis Maskvoj su 
anglais ir rusais apie Rusijai karo paramos tiekimą. Vir
šuje matosi iš kairės i dešinę: admirolas Sandley ir pagal
bos tiekimo administratorius (Londone) W. Averell Harri- 
man. Apačioje iš kairės į dešinę: aviacijos ekspertas gen. 
Brett. ginklų ekspertas gen. Burns ii* medžiagos pristaty
mo direktorius \Villiam L. Batt.

džiai: ‘meluoji.’ O iš kampo pa- 
sigrsta balsas: *prašau balso..”

“Prieina keliatas vyrų prie 
to žmogaus, kuris vis kartojo 
paskaitos laiku: meluoji ir
švelniai išprašo iš salės. Prie

Didžiausia Ispanijos žmo- nieriai Įstaigas, o skur- mes. Hitleris nors ir paver- durų vyrai susigrumia. Kai. -v 1 i « • i _ « /drr-i.-n T’Cll’V,^ _— T*___ _ 1 _ 1. 1 _ 1  A.*

čius ir dėtis “katalikais.” 
Užsimovę “brostvas,” jie iš
sižadėjo ir komunistų vardo.

Dr. Jekyll vėl pavirto i 
Mr. Hyde’ą.

Paukščiai be Plunksnų

džiai—vaikus. i gė Europą, bet karo baigti
Ilgainiui ši praktika virto negali. Anglija atsilaikė 

papročiu, kuris šiandien jau prieš visas jo atakas ir šian- 
vra religinės prasmės visai dien ji yra tvirčiausia tvirto- 
nustoięs. . ve. kuria remiasi visų pa-

Todėl minėtojo straipsnio vergtų tautų laisvė ir viltys, 
autorius ir sako. kad Ispani- “Mes buvom suvaryti i po- 
ioje daug bažnyčių, bet ma- žemi.” sako lenkų liaudies 
žai tikėjimo. manifestas. “Bet mes esam

--------------- tvirtai Įsitikinę, kad priešas
LENKŲ LIAUDIES ATSI- bus nugalėtas. Atėjus pirmai 
ŠAUKIMAS Į PASAULJ. progai sukils visos pavergtos
Pasirodo, kad demokrati- j ^au.^os.į. suduos jam pasku- 

nė LenkiĮos liaudis turi su- mirtiną smūgi. .. 
organizavus platu “pože- u Pasiraso: Lenkijos Dar
ulio judėjimą ” kuris jau tu- bo žmon1^ Požemio Judėji

mų skurdo kaltininkė buvo 
<ir tebėra > Romos katalikų 
dvasiškija. Todėl ispanų 
liaudis buvo (ir tebėra 1 nu
sistačiusi prieš viską, ką tik 
kunigai darė ar daro. Kuni
gai pristatė pilną kraštą baž
nyčių ir iš paviršiaus Ispani
ja išrodo labai religingas 
kraštas. Bet žmonės tų baž
nyčių nekenčia ir. pirmai 
progai pasitaikius, sprogdi
na jas.

Katalikiškas klerikaliz
mas Ispanijoj buvo Įsivyra
vęs iki tokio laipsnio, kad
paprastas banditas kartais!įėjo slaptą suvažiavimą ir 
vadinasi Jėzaus vardu. Šven- į išleido savo manifesta i pa- 
tujų vardais yra vadinami ■ ?aulio tautas. Tas jų atsišau- DR. JEKYLL ir MR. HYDESV~" ’---- • • - - •-- • i---  . . . ... - . _
čemo 
ui

10
lašo

“Mai

mas.”

prie durų kilo triukšmas, iš 
pirmojo suolo pakyla kokia de
šimts vyrukų ir šoka pro atvi
rus langus. Mat, keliolika ko
munistų buvo i susirinkimą at
ėję kelti triukšmą.”

Taigi čia komunistai pasi
rodė aiškus katalikybės prie
šai. Bet štai, prasidėjo reak
cija. Amerikos valdžia po 
karo pradėjo komunistus 
areštuoti ir specialiais lai
vais gabenti Rusijon. Ir kun. 
Švagždys pasakoja, kaip 
Brocktono komunistai tuo
jau pradėjo pirktis rožan

LIETUVOS ATSTOVO
RASTAS AMERIKOS 

VYRIAUSYBEI. 

(Telegrama “Keleiviui”)

Washington, D. C.—Lie
tuvos atstovas, įgaliotas mi
nistras P. Žadeikis, rugsėjo 
3 dienos notoje Amerikos 
vyriausybei plačiai išdėstė 
Lietuvos tarptautinę padėtį, 
pabrėždamas Lietuvių Tau
tos viltį ir pastangas atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę 
drauge su kitomis dabar pa
vergtomis tautomis.

straipsnio

Ispanijoje

REDAKTORIAI, KURIE NEMOKA 
TAISYKLINGAI RAŠYT.

. ... - ~ Skiriamieji ženklai ne vietoj šitoki dalyką: “Parašytas jis
autorius American Friends of Polish charakteriiC vieną j^pavi Pas rusus yra tokia anek- J™.™, heP°s 23 d* 1940 me' 

Democracy išleido jį brošiu- tindamas “Dr. Jekill.” ant- dota: sėdi kareivis ir skaito/31^; ..
.. . teko būti:ros formoje ir platina po vi- fa__“Mr. Hvde.” 'knygą. Praeidamas pro jį' klaida čia ne didelė,

gavėnios ir pavasarinių šven-' *ą sali. \ iena jo kopija buvc dindamas “Dr. Jekyll.” ant-'karininkas klausia: “Gerai Į** taisyklingoj lietuvių ra
čių metu. Paviršinis įspūdis— prisiųsta ir musų redak- - rr,Lip uir)_moki skaityt?” Kareivis pa- syboj visgi taip neiasoma.
«—----- ■ «n‘.« &au. pure, o m . nya . k ir išsitemnes atsako* §1 sakinį reikėtų pataisytg^ftnnasĮS yra .deahsto? vąše 4>: “Parašytas ‘ buvo

blagarodije. Paskaityčiau 1940 metli liePos 23 dieną.”
geriau, bet ženklai trukdo.” , “Tankinį technika.”

• šj. anekdotą, žinoma, pa- Išskyrus Mabanbjaus 
M... sa„,,,ą pasiuvu H pas au- juokia Rusijos kareivio tam- .^„įę - daugiausia lietuviu 

<elb,a mumsus iki tūlo laipsnio, sumą, nes kas moka skaityt, kalbą darko mūsiškių jĮomul 
politiniais Tą pati dalyką jie vieną die- ; tam skinamieji ženklai ne nfetu laikraščiai.. S^’^Lais- 

Hizara
dies vardu mes kreipiamės i . • — « v i kartais visai nebutu salima '*’ Ši knyga buyp .kaito

. -oniiz, Ko,„ii Nelabai senai jie garbi-1 . * . s. . . , ma paskutiniu žodžiu tanki-
ir Xiam Iri m no” demokratiją ir skelbė £UPrastl autoriaus minties,.^ technikoje.”
ir kviečiame stoti su mumis į . . , .J?. . ; arba gautųsi visai klaidingas ?
kovą prieš totalitarišką tironi- | Jį - Stalinas «U I suPratimas* i Na’ kaiP Salima skaityti

rs ateis- Toliau manifestas pabrė- tuoiaus pradėįo išvien su fa- ■ stebėt Sandaios 31-mame' .J j • . *
iUs yra žia. kad Lenkijos liaudis bu- šisteis kasti demokratijai i numel>'. kur redaktoriaus kiekvieną knygą pradedu

:ijai,
Atsišaukimas sako: kūrėjas: pastarasis gi—šmė-
“Organizuotų okupuoto.i kla, kuris viską griauja ii 

Lenkijoj darbininkų, valstie naikina.
čių ir inteligentų slaptas šuva- šitą dvejopą psichologiją 
žiavimas. atstovaudamas dau- galima pastebėti ir pas ko- 
giau kaip 2.00d grupių, skelbia
savo solidarumą su puuuutM.' i ą paų uatyną jie vieną u iv- :• mm skinamieji zeimiai ne ni«tu laikraščiai & 
ir socialiniais pasaulio darbi- na keikia, o kitą dieną jau trukdo, bet palengvina skai- Į V£S’’ redaktorius ■ 
ninku siekimais. Lenkų liau- garbina, arba vice versa. į tymą. Be skiriamųjų ženklų j ra-Q.

kraštas tikrai labai religingas, i 
Kiekviename didesniame kai
me bažnyčia. Kiekviename di- i 
dosniame miestely bent kelios 
bažnyčios ir keli \ ienuolynai. i 
Namų kertėse Dievo Motinos 
ar šventųjų statulos. Mieste
liai ir kaimai dažnai pavadinti 
šventųjų vardais. Kiekvienas 
ispanas ir ispanė turi bent ke
lis (būtinai!) krikščioniškus; 
vardus. Berods, tik ispaniškų 
tautų berniukus mėgstama! 
krikštyti Jėzaus, o mergaites į 
—Jėzusos vardais...

“Todėl Ispanijoj visai ne
nuostabu. jei koks nors 
tas arba garsus banditą
ne kas kitas, kaip Jesus Avė- vo pirmutinė žiauraus mili- duobę.

ii-mutine §ian
ypože- kiasj j . ........... .. .........

užpuoli- beg, jos mUgtų tą “besti-

Kaž kas pasirašęs Komu
nistų Veteranu ar Veterino- 
rium (arklių daktaru) “Lai
svėje” 22 rugpiučio laidoje 
labai išsamiai gvildena kai 
kuriuos klausimus. Auto
riaus tėvynė, matyt, yra Ma- 
tuškoj Rosėjoj, stepėse ar už 
Uralo, Mongolijoj, nes jis 

: retkarčiais kartoja žodelį 
i “YOt.”

štai keliatas jo minčių:
; “...Kas tą tarptautinį pa-
: baisą-banditą sumuš? Juk 
nesumušus jo nenuginkluo- 

' si! Ar iš tikrųjų palikta tas 
darbas vienai Sovietų Są- 

: jungos raudonajai armijai? 
Jei taip, tai dideliausia klai- 

• da. Nepaisant kaip raudo- 
; noji armija narei ir galinga 
(mano pabraukta.—Š. A.), 
bet tai per didelis darbas.”

“...Nore Anglija pasirašė 
' sutartį su S. S. išvien kariau- 
j ti iki galo prieš bendrą prie
šą, bet iki šiol menkai pasi
rodė (mano pabraukta.— 
Š. A.). Kitaip sakant, duoda 
visas progas vokiečiams lai
mėti karą prieš Sovietus. Iki 
šiol suteikta pagalba tik be
veik morališka — aktualės 
pagalbos dar neapčiuopia
ma nei iš Anglijos, nei iš 
Jungtinių Valstijų, (mano 
pabraukta.—Š. A.). O bai
susis bendras priešas vis 
žengia piimyn, kad ir ne 
žaibo gieičiu. bet vis šliau
žia priekin. (Mano pabrauk
ta.—Š. A.)...”

“...Todėl čion Amerikoj ir 
reikia per unijas daryti gali
mą spaudimą į savo valdžią, 
kad skubiau ir greičiau stotų 
i efektingą kovą prieš tą 
bestiją. Tuo pačiu kartu da
lyt reikiamą spaudimą į An
glijos darbo unijas, kad jos 
darytų efektingą spaudimą 
ant jų valdžios, kad pradėt 
vakaruose sausžemio milita- 
rinį frontą kartu su oro 
frontu.

“Ir tai reik veikt be atidė
liojimo, ūmai. visiems per 
unijų spaudą, per susirinki
mus ir tt. Jei stos visi į akty
vią kovą. tai yra, A. J. V. ir 
Anglija, taip kaip Sovietų 
Sąjunga...”

Ar aišku dabar visiems, 
kas ir kokiom priemonėm 
kursto Ameriką įvelti į ka
rą? (Galima bečyti, kad au
torius Kom. Veter. bus pats 
joškė Umanskis, arba kuris 
nors iš jo padėjėjų-bendra- 
keleivių.) Tai matote, ką 
reiškia “vot.”

Netikėtumei jokiu budu. 
kad tai tie patys Washing- 
tono pikietininkai, Anglijos 
imperialistinio karo prieši
ninkai, Amerikos kapitalis
tinio režimo pagalbos boiko- 
tuotojai. Štai, dėl aiškumo 
kai kurie tų paukščių išvilk
ti iš plunksnų:

Communist Party — per 
savo partijos organą “Daily 
Workerį” nuo 1939 metų 
rugp. mėnesio, kada Stali
nas susibičiuliavo su Hitle
riu. dieną dienon skelbė sa
vo pasipriešinimą Amerikai 
įsivelti į “imperialistinį ka
rą,” o prezidentą Rooseveltą 
vadino karo pirkliu—war- 
mongeriu.

American Youth Congress
—baisiai priešinosi “karo is
terijai,” viešai pasmerkė 
Roosevelto šalies apsaugos 
programą, kurios tikslas, 
anot jų. “hitlerizuoti šią ša
lį” ; ragino Ameriką prie izo
liacijos ir griežtai pasmerkė 
Amerikos pagalbą Anglijai, 
pardavinėjimą ginklų ka
riaujantiems ir privalomą 
karo tarnybą; reikalavo ne
sikišti į svetimus karus, lai
kytis neutralumo ir pikieta- 
vo Baltąjį Namą Washing- 
tone (apie tai Ormaniukas 
galėtų daugiau paaiškinti) 
ir tt. ir tt.

American League for 
Pcace and Demorracy —

!nuolatos agit t.<» prieš įsivė- 
Į limą į karą. nuolatos smerkė 
Į prezidentą Rooseveltą už 
pagalbą Anglijai. Šieji 
penktakojai pirmieji plačiai 
paskleidė obalsį: “The 
Yanks are not Corning.”

Progressive League to 
Rcbuild the American La- 
bor Party—dar birželio 14d. 
paskelbė, kad ji pradeda 
skleisti milijoną lapelių vien 
New Yorko valstijoje, skel
biančių protestą prieš karą. 
Tuose lapeliuose žmones bu
vo raginami rašyti preziden
tui Rooseveltui ir protestuo
ti prieš laivų apsaugą—kon
vojus, laikytis jo rinkiminio 
pasižadėjimo nesiųsti Ame
rikos jaunimo kariauti sve
tur.

P. S. Yra ir daugiau pana
gių organizacijų. Šiandien 
dauguma jų pakeitė savo 
vardus naujais, dar skam
besniais. su nekaltais titu
lais. Bet tai tie patys vilkai, 
nežiūrint koks jų kailis.

Šalum Aleikum.

Francuzijoj Prasi
dėjo Teroras.

Pereitą sąvaitę Francuzi
joj buvo pašauti du Hitleriui 
parsidavę franeuzai—Lavai 
ir Deat (ištark: De-a). Jie
du buvo sunkiai sužeisti, bet 
taisosi. Šovikas, tūlas Paul 
Colette, buvo tuojau suim
tas. Iš pradžių manyta jį 
esant komunistu, kas reikš
tų jam neišvengiamą mirties 
bausmę, bet dabar tas kalti
nimas nuo jo nuimtas. Ma
noma, kad jis bus greičiau 
“laisvųjų franeuzų” šalinin
kas.

Fašistiška Francuzijos 
valdžia dabar organizuoja 
savanorių legijoną prieš Ru
sijos bolševikus kovot. Co
lette tyčia įsirašė į tą legijo
ną. kad galėtų gaut ginklą ir 
prieiti prie Francuzijos de
mokratijos pardavikų. Ir kai 
Lavalis su kitais fašistais at
ėjo tuo legijonu pasigerėti, 
Colette pradėjo juos šaudyt.

Paklaustas, kodėl jis ne
šaudė į vokiškus nacius, bet 
i saviškius, Colette atsakė: 
“Vokiečiai eina pavestas 
jiems pareigas, o mūsiškiai 
fašistai laisvu noin tėvynę 
pardavė.”

Bet Paryžiaus požemio ge
ležinkely buvo nušautas ir 
vienas vokiečių valdininkas. 
Jo užmušėjas taip pat esąs 
“laisvųjų franeuzų” judėji
mo šalininkas. Po to vokięr 
čiai suėmė Paryžiuje daug 
franeuzų ir grąsina juos su
šaudyt. jei bus užmuštas da 
nore vienas vokietys.

Visoj Francuzijoj siaučia 
teroras ir sabotažas. Sprog
dinami traukiniai, ardomi 
geležinkeliai, daromi areš
tai, kapojamos galvos ir tt.

d
t

Pirmu

Kartu

Lietuvių
Kalboje

aa Pa- 
veikalaia\

pirmutiniu žodžiu, ir tai toj 
Visa ką gavo, šios nar- knygoj. bet ne tan-

sios mažos respublikos ko-ikineJe technikoje, 
voje už savo laisvę buvo tik1 Laikraščio redaktorius tu- 
žodžiai.” ' i ėtų žinoti, kad tokio daly-

Redaktorius čia norėjo t ko, kaip “tankinė technika.”
_ _____ __ _ ____  __ ____ ____________ ____ pasakyti, kad toms respubli- lietuvių kalboje visai nėra ir
vo tai liūdnos ir sunkios die jo su Hitleriu susibroliuoja, koms buvo žadėta pagalba negali būti. Gali būti tiktai 
nos. bet jos švietėsi Lenkijos jie vėl išvers savo kailį. Dr. i kovojant joms už savo lais- “tankų technika, 
kareivių narsumu, kurių tuks- Jekyll vėl pavirs i Mr.i v£- bet ta pagalba buvo tik, m „X Mizara vartoia ir 
tančiai paguldė savo gaivas Hyde’ą. žodžiai; tačiau iš jo rašto iš- į toj - netikslUmą. kaip “so-

š* m??? vietiniai partizanai,” tartum
tie partizanai butų nulipdyti 

Tokia hipochondrija išėjo, iš sovietų, kaip. sakysim,

mana Saivador. kad prasčiau- taiizmo auka. ji piimutine šiandien jie vėl jau šau- 
sia miesto gatvelė pavadinta turėjo . organizuoti pože- kjasi į demokratines valsty* 
-Jėzaus širdi ’ ' ” '
parduotuvė-
ninė. Vienas pilietis, vyninin
kas. neblogą vyną pavadino 
Kristaus ašara, tai kitas toks 
ant paskutinės rūšies vyno už
dėjo jau tiesiog Jėzaus Kris
taus etiketę. Dar daugiau.
Koks nors Įtartinas madų sa
lonėlis reklamuojamas Sv. Au- 
ielijos vardu, o gretima taver
na jau š\. Antano... Vienas vo
kietis pirklys Barcelonoj paša

< plaza. o pieno nuo pnesmimąsi 
šv. Brigitos pie- ’ Kui. ir tęsia:

“1939 metu
ią Hitlerį. Dabar jie jau 

rugsėjo mėnesi “demokratijos šalininkai.” 
užpuolikas užėmė Lenkiją. Bu- Bet tegul tik Stalinas iš nau-

Kutno kovose, arba mirė gin- šitą komunistų dviveidiš- 
dami Varšuvą. Gdynią. Lvovą kūmą yra pastebėję jau ir 
ir kovodami Rytų fronte...” mūsiškiai klerikalai, kurie 
Užėmę Lenkiją, naciai papūtai šitokiuose daly-

buvo pasakyta:

pas jį dėl to. kad jis padėjokietis nii-Klvs Barcelonoj paša- L žemę i^enKiią, naciai { • , . .. - .s i. J* ,. ,-----
madėio nlėšti tin ta ir 7u- kuose nekaip onjentuojasi J skirsneli (,) kur nereikia, o

r. !lti link dvti evventoius Vokiečiai kun‘ ^eti-aitis pasakoja kur reikia, tenai visai nepa- pnedanga Imks- , i “Drauge,” kaip komunistai -■*-
vienos labai lipino ant sienų savo pi opa- , . * ’ r nrakalha«
s:oa vardu, gandą, išjuokiančia lenkus. #esi Pei 1° piakalbas

. * . Lvnne:
mybių landyne’ 
populiarios švento
Ten viliojamos ‘dirbti’ mergai- Kas drįso tą propagandą nu- 
tės turinčios būti nesenesnio plėšti, buvo sušaudytas. Ra- 
amžiaus. kaip anoji jaunute do naciai pas ką nore ginklą 
Romos ŠV. kauk ne ’ —mirtis. Sugavo ką nors

klausanties užsienio radijo, sta: 'meluoji.’ Kalbu toliau, ii 
—tuoj karo teismas i* su-Į vėl sales viduryje skamba žo-

Lynne:
“Ateinu j salę ir vos tik išta

riau: gerbiamieji ir gerbiamo
sios. sales vidury tuoj pasigir-

i-r t

Alums. _ SvClĮdiStaui'

dėjo
Tą jo sakinį reikėtų su- 

skirstyt ženklais šitaip: “Vi
sa, ką šios narsios mažos res
publikos kovoje už savo lais
vę gavo. buvo tik žodžiai.”

Kitoj vietoj, tam pačiam 
“Sandaros” numery, skaitau

puodai iš molio.
Tokie būdvardžiai, kaip 

“sovietiniai,” yra priimti tik 
rusų kalboje — “sovietski- 
je.” Lietuvių kalboje gali 
būt tiktai “sovietų partiza
nai,” arba “sovietiški parti
zanai.” jeigu jie sovietams 
nepriklauso, bet sudaryti so
vietų partizanų pavyzdžiu.

Prof. Gnaiba.

Oabsr k« ti ttėj* fc pa apaata

Nauja Lietuviška

BIBLIJA
SATYROJE

Micra Bib'.Usa catlaa, tari Mt
partapter ir i?9 pernkalčliaa. Labai 
HMOt ir naudinga kMit ienai ypatai. 
jEaMpas (kaitydama* šia Biblija ir tė- 
■aydaiaaa i paye<k*lč!iai>. (hnrie per
stata ka> bare pirm aa,vėrine avieta 
Ir Iki aigiailaiai Kriataasi. uimiri vi- 
aaa aava varcaa ir džl.mgaia jokiai ta
ki* knje* įgijo, jam bro traatpi tie- 
tane vakarai

TIK *1.00
Marinti raut n* Biblija, pinigą* 
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ris arba regiatnzoiantc laieke advan:

-KELEIVIS"
255 Brondway.

So. Boston. Mas*



No. 37. Rugsėjo 10 o., 1941 m. KELEIVIS, SO. BOSTON freėias Poslapi*

KAS SKAITO, RAiO 

TAS DUONOS Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Iš kriaučių susirinkimo, J panti Hitlerio galvarėzus. 
Rugpiučio 27 buvo kriau-;5imonas’ ..kaiP huvęs rau- 

cių 54 skyriaus mėnesinis su- • mjtingą įfe k,au^

Hitlerio Šnipai Brooklyno Teisme

Nariu susirinki- «»*» kiaušu pro-. Manų susirinki- km „ šaiomskio pamoks- 
■vavo vidutiniai. K,auso Roko paHmokslo

Ant galo klauso ir Antano 
Bimbos išminties. Visų jis 
klauso ir jam atrodo, kad vi
si jie meluoja ir meluoja. 
Vienam jų susirinkime Si
monas pareikalauja balso ir 
aiškiai jiems pasako: jus 
tauškiate apie tokius daly
kus. apie kuriuos visiškai 
nieko nežinote. Aš, girdi, 
buvau raudonoje armijoje ir 
aš žinau, kad jie nėra tokie 
jau smarkus, kaip jus čia 
pasakojate.

Toks raudoarmiečio pa
reiškimas, tai, nelyginant, 
perkūno trenksmas. Visi tik 
sužiuro i Grišką. O tas tęsia 
toliau:

“Štai, girdi, i Lietuvą atsi
bastė rusai, o ką jie gero pa
darė? Tiesa, jus rašėte ‘Lai
svėje.’ kad rusai atvežė Lie
tuvon milionus rublių. Bet 
už tuos milijonus rublių jus 
negalėtumėt nei šolderio 
nusipirkti. Amerikoje plaka
tas turi daugiau vertės. negu 
Sovietų Rusijos rublis!”

Toliau Griškus jau nega
lėjo tęsti savo kalbos. Ša- 
lomskas su A. Bimba šoko 
niekinti jį ir pradėjo rėkti, 
kad jis prisiskaitęs “Kelei
vio” ir atėjęs čia Sovietų 
šauniausią pasaulyje armiją 
šmeižti,” nors jis raudonos 

armijos visai nešmeižė, tik 
norėjo pasakyt, ką jis tiesio
giniai joje būdamas patyrė. 
Bet kur tau! Argi leis tokie 
“žinovai.” kaip D. Šaloms- 
kas ir A. Bimba? Ne! Nei 
jie toj armijoj buvo, nei jie 
Rusijoj buvo, bet tarška nuo 
ausies, tartum žinodami.

Brooklvniečiai dabar juo
kiasi. kad “Laisvės” štabas 
nusigando seno raudonar
miečio žodžių. Na. o kas bu
tų, jeigu Bimba su D. Ša- 
lomsku pamatytų vokiečių 
tanką? Jiedu numirtų iš bai
mės! Vytautas Katilius.

sirinkimas. 
me dalyv 
Klausant unijos atstovų pra
nešimus, atrodo, kad dabar
tiniu laiku kliaučiai dirba 
neblogai. Musų lokalo atsto
vai taipgi pranešė, kad rug
sėjo 26 ir 27 Utica mieste 
bus New Yorko štato CIO 
uniios konvencija. Jie pažy
mėjo. kad Amalgameitų uni 
jos New Yorko Joint Boar- 
das taja konvencija esąs la
bai susirūpinęs. Kai peniai 
panaši konvencija įvyko 
Buffalo mieste, tai kairieji 
(komunistai) su John Lewis 
išstojo prieš Roosevelto kan
didatūrą trečiajam terminui. 
Buffalo konvenciioje kairia- 
sparniai prakišo, bet jie ran
kų nenuleido; jie per ištisus 
metus organizavosi, kad ga
lėtų užgriebti sekamą kon
venciją, kuri dabar įvyks 
Uticoj. Tuos kairiasparnių 
planus puikiai žino Amalga
meitų unijos viršininkai, ir 
todėl iie rimtai ruošiasi prie 
šios CIO konvencijos.

Musu delegatai, o ypatin
gai iš Broad of Directors. d. 
Ch. Kundrotas, sako: “Į šitą 
komunacija negali vykti iš 
Amalgameitų unijos lokalų 
abejingi žmonės. Mes esame 
Amalgameitų unijos dalis ir 
mes turime eiti su unija. 
Unija stengiasi nusiųsti kon
struktyvius delegatus, o ne 
kokius svyruoklius, todėl ir 
mes turime rinkti aiškius 
unijistus, o ne kokius komu
nistus ar jų simpatikus. Nu
ly kę į Uticą musų delegatai 
turi žinoti kur stovi.”

Po visų raportų eita rinkti 
delegatus Į CIO konvenciją. 
Nors yra keli musų lokale 
komunaciai, bet jie neturėjo 
drąsos pasipriešinti. Tik vie
nas jų “spoksmenas” miksė
jo. kad nuvykę musų dele
gatai nieko daugiau neveiks, 
kaip tik galvas linguos. Kaž
kas iš susirinkusių pataisė: 
“Ne galvas linguos, bet ko- 
komunistus ir jų uodegas!” 
Rodos, teisingai pastebėta. 
Delegatais į Uticos CIO kon
venciją išrinkti: F. Vaitu
kaitis ir A. Bubnys. Jų kelio
nei nutarta išmokėti po 35 
dolerius.

Delegatas A. Bubnys savo 
raporte pažymėjo, kad lietu
vių dirbtuvės dirba neblo
gai : kaip kur trūksta opera
torių ir ger-ų rankinių siuvė
jų. Jo raportas priimtas ir 
tuo susirinkimas pasibaigė.

Federaliniame teinise Brooklyne prasidėjo 19-kos naciu-šnipą byla. Vaizdelis parodo, kaip 
valdžios atstovai veda juos teisman. Vienas jų turi uždengęs veidą.

jie jau turį savo fondą užre
gistravę Washingtone ir lie
tuviai jau galį dėti jiems sa
vo pinigus. Be registruoto 
fondo, sako, nevalia aukų 
rinkti.

Toliau p. Olis pasigyrė, 
kad jie jau turį keliatą žy
mių asmenų to fondo “gar
bės nariais;” pats “garbin- 
giausis” narys, žinoma, yra 
Smetona. (Aš tikiu, kad 
“garbės narių” jie gali turė
ti, bet aukotojų p. Olis ne
paminėjo nei vieno.—K.V.)

Pagaliau p. Olis perstatė 
publikai ir patį Smetoną. 
Kaip ir visada, “tautos va
das” išrodė labai mizernai. 
Jis nesugebėjo pasakyti nei 
paprastos prakalbelės į pub
liką, bet skaitė iš popieriaus 
viską, kas Amerikos lietu
viams senai jau žinoma iš 
laikraščių.

Po to, buvo renkamos au
kos į Smetonos fondą. Sakė
si surinkę apie $500.

IS CLEVELANDO PADANGES.
Pradėsime veikti iš naujo

Šiuomi pranešu “Kelei
mių. (Bet ar nebūtų galima 
nors syki balsuoti už visą se- 

io” skaitytojams, kad nuogąją Ta1' n išvengt! nn- gjaunegu gimimų.

I Kaip Darbuojasi Chicagos Lietuvių
Romos Katalikų Kunigėliai.

! --------------- -
Chicago, III. priekaištas. Visi senai žino-

’ Šv. Jurgio parapijos kuni- me- kąd niekuf niekados 
gai laikas nuo laiko išleidžia Amerikos viešose mokyklo- 

; keturių puslapių laikraštu- se niekas nesityčioja is to,
; ką, pavadintą “Šv. Jurgio kas vaįkų tėvams šventa, 
i Parapijos Žinios.” Tas laik- Įrodinėdamas, kad ge- 
’iaštukas paprastai pasirodo liausis vaikams auklėjimai 
prieš parapijos piknikus, yra religinis, kun. J. Pruns- 
prieš parapijos vakarienę, kis primena popiežius, kar- 

; prieš klebono vardines ii dinolus ir net Napoleoną, 
i prieš tokias šventes, kurių “Mes turime tūkstančius pa- 
: metu daromos stambios ko- vyzdžių, kaip kitų kraštų ka- 
i lektos. talikai tėvai įvertina tikybi-

Kas mėgsta jieškoti įdo- nį auklėjimą,” sako jisai.
• mių dalykų, tai jų gali rasti Tie tūkstančiai kun. Prun- 
i ir tame mažame Šv. Jurgio skio pavyzdžių iš kitų tautų 
i Parapijos laikraštukyje. ir kitų amžių dalyką šildo

--------  tiek. kiek mėnulis, o nušvie-
Parapijos prieauglis. čia da mažiau, negu menu- 

Sakysime, tame lapelyje ko sviesa. Juk vaikų auklėji- 
skelbiami parapijonų gimi- mo klausime -\arba via ne 
mai ir mirimai. Iš to galima Ja!ne; ką popiežiai, kardmo- 
padaryti išvada apie parapi- al: x>-kupai. kunigai ir Na- 
ionų prieaugli/ poleonaspasakė apie tikybi-

Šių metų pirmutiniame $ auklėjamą, bet tame, ko- 
numeryje “Šv. Jurgio Para- kia> Pluktus dabai įslei- 
pijos Žinios” paskelbė, kad dzia paiapijmes n apskntai 
sausio mėnesyje krikštu bu- katalikiškom mnkvklom. G
vo o, o laidotuvių 10. Taigi 
mirimu buvo du sykiu dau-

dabar vėl tilps įvairių žinu- į kinių kovos? —Red.>
čių iš musų kolonijos. I ei §u akroniečiais pasikalbėjus si taip blogai būna, 
keliatą sąvaicių sis skyrius ‘ - -
buv
ties
laiko parinkti šiam skyriui; OT » . «
žinučių. Bet nuo dabar vėl1 len?tasSLA 198 
viskas eis normalėm vėžėmkas. Publikos pnsir

Tiesa, ne kiekvieną mėne- 
bet tai

katalikiškos mokyklos. O 
kad tai sužinoti, nereikia 
knistis po senoviškas ir nau
joviškas knygas, popiežių 
enciklikas, kardinolų ir kitų 
vyskupų epistolijas. Norėda
mas tai sužinoti, kun. Pruns-

ir šiame skyriuje vėl bus Į- ; ^us būrelis, ir visi turėjo ga- 
vairiu žinučių iš musų kolo-j D,a .8TazU pasilinksminimą.
niins " * i laja proga teko pasikalbėtinijus. | -v . . • ot *i su veikėjais ir apie SLA rei-

buvo su- -nuiv.Lu-. nu kasdien renkasi prie sv. J ui
kp. pikni- pigų kova prieš. gimdymo gį0 bažnyčios. Tie vaikini 
linko gra- kontrolę yra tuscias darbas. yfa baigę vietinę parapijin

Kas ir ką aukuoja Dievo 
garbei.

Vėliausiame “Šv. Jurgio Tegul 
,kalus, taigi ir apie ateinan- Parapijos Žinių” numeryje klauso

aikinai 
parapijinę 

mokyklą: jų tarpe nemaža 
via ir tokių, kurie lankė ir 
katalikiškas high schooles. 

kun. Prunskis pasi- 
tu katalikiškų jau-Svečiuos pas pittsburgiečius

Nors jau butu ir pervėlu įčius Piid- Taiybos rinkimus. įdėtas raportas apie paskuti-' nuolių kalbų, teprisižiuri į jų 
kalbėti, tačiau gražiu paren- i A = meniški d»lvk»i ni parapijos pikniką. Reiš- j elgesius, tepasiklausinėia a- 
gimu, gražiu ivykiu negali-i kiama padėkos žodis tiems. į pie tuos jaunuolius jam žino
ma pamiršti.’ Man teko’lan-’ Ponia D- Janėne buvo is- kuvįe davė tam piknikui do- mu geru parapijonų. Tepri- 
kytis Pittsburghe pas savo važiavusi porai sąvaicių ato- vanų. Ir taip. parapijos pik- į sižiuri jis, kaip tas jaunimas 
senus pažystamus ir geru? ^ogų pas savo pažįstamus pįko proga Dievo garbei štai elgiasi parapijos piknikuose 
draugus, būtent pas pp. J. K. PP- G- Russell įus, kurie turi kas ir ka aukojo (rašyba pa- ir kitokiose pramogose. Ne

gražu vasarnami už 50 my- liekama’iurtriiiė) • ’ i prošal i butų pastudijuoti irliu nuo Clevelando. G. Rus- le"! j g* ' Alicijos rekordus,
sėli vra vice prezidentas . Norime padėkoti mu>u biz-, dalvka betirinėda-

- - . Wkiu Mntnv Pn v,iri ctafrt menams, kurie davė si ta dėl i laiP dalyką oeinineaakad Dalgio radijo piknike. Ištie- Motoi^Co., kun stato piknjko Aukotojai vra:
2___ 1. K. Kaziliauskas, 1 bačką

Pas J. Jarus buvo atvvku- alaus.
2. Obeluniene. 1 bačka alaus.

Raudonarmietis išvanojo 
kailį komunistams.

Kaip Brooklynas yra pla
tus miestas, taip jis turi ir vi
sokių gyventojų. Simonas 
Griškus prieš pirmąjį pasau
linį karą buvo parvykęs Lie
tuvon. Karo metu su pabė
gėliais atsidūrė Leningrade 
(tada buvo dar Peterbur
gas). Kilus revoliucijai ir nu
vertus Rusijos carą, o vėliau 
ir Kerenskį. Simonas Griš
kus įstojo liuosnoriu į rau
donąją armiją. Vadinas, jis 
savanorys raudonarmietis!

Nusiblaivius Sovietų Ru
sijoje visokioms revoliuci
joms. Simonas Griškus grižo 
Lietuvon, o vėliau atvyko 
Amerikon pas savo šeimyną. 
Žmogus jau pagyvenęs ir 
visko matęs. Iš amato jis yra 
kriaučius. Apart kriaučys- 
tės — griežia ir smuiką. Tai 
tipingas zapyškietis, kuris 
neduos bet kam pro nosį 
braukyti.

štai. Hitleris užpuola sa
vo partnerį Juozą ir prasi
deda batalija. Stalino religi
jos išpažintojai rengia pra
kalbas, daro pranešimus, 
kad Juozo Stalino armija lu-

KAS GIRDĖT PO 
CHICAGĄ.

Smetonininkų piknikas su 
pačiu “tautos vadu.”

Rugpiučio 24 d. River- 
view parke įvyko Vanagai
čio “Margučio” piknikas. 
Vanagaitis ta savo bizni 
garsino per kelis mėnesius, 
sakydamas, kad piknike tu
rėsiąs “didžiai gerbiamą 
svetį” — Antaną Smetoną.

Buvo skelbiama, kad 
“linksmybes” prasidės nuo 
ketvirtos vai. po pietų. Aš 
nuvykau po 5-tos. Kadangi 
po biskį lašnojo lietus, tai 
žmonės buvo išsisklaidę ir 
be ūpo. Tiumpai kalbėjo 
adv. J. Grisius, bet publika 
vis laukė, kada pasirodys. 
Vanagaičio išreklamuotas 
Smetona. Bet pradėjo ir 
temti, o “tautos vado” vis 
nesimatė. Tik apie 10 valan
dą vakaro kažin iš kur išlin
do kelių smetonininkų lydi
mas jo “eks-celencija.”

Pirmiausia pats Vanagai
tis jį išgarbino ir išreklama
vo, o paskui garbino ir kėlė 
į padanges adv. Olis, smeto
nininkų fondo pirmininkas, 
kuris perstatė tą pabėgėlį 
kaip labai “didelį” Lietuvos 
darbuotoją. Esą, Smetona 
dėl to tik ir Amerikon atvy
kęs, kad galėtų čia laisvai 
dirbti “Lietuvos atstatymo 
darbą.” Aš norėjau paprašy
ti balso ir paaiškinti p. Oliui, 
kad Smetona atvy ko Ameri
kon ne Lietuvos reikalais, 
bet gelbėdamas savo kuda
šių nuo bolševikų, todėl ne
reikia žmonėms meluoti.

Toliau Olis aiškino, kad

Mažuknus. Maceikius, Šim
kus ir pas daugelį kitų. Taja 
proga apsilankiau ir p. P.

Vanagaitis pranešė,
nuo dabar Smetona važinė-' buvo nuostabu matyti to
siąs po visas lietuvių koloni- ■ kią minią žmonių ant pikni- ______ _______________
jas. sakysiąs prakalbas (gal i ko. Svečių matėsi iš artimų Chicagos Jarų močiutė, 
iš to paties popieriaus) ir ir tolimų kolonijų. Per pub-. ku,.į nra]eįdo kelias dienas 
rinksiąs iš žmonių pinigus.' Hka nei prasigrusti nebuvo pas saV() sunus cievelande. 
Olis pridūrė: graikai surin- galima. Mat. jei visuomenė pas Stasį Jaru buvo sureng- 
ko $6,000.000, lenkai surin- kų niyli, kam pritaria, tai ten -ias didelis pokilis močiutei

mas, kun. Prunskis suras, 
kad tie katalikiškų mokyklų 
auklėtiniai yra paskutiniai 
nepraustaburniai. storžie
viai, vandalai. Nevienas jų 

1 yra turėjęs reikalo su polici
ja ir jau sėdėjęs kalėjime.

Tai ve, kaip ir kur reikia 
i jieškoti tikrų faktų apie ka- 

'/2 bačka ; talikiško auklėjimo vaisius, 
alaus. j Jei Romos katalikų kuni-

7. J. Sugždas 1 qt. uhiskey. įgams rūpėtų tiesa, tai jie
8. Ponas Butkus i ųt. degtinės ' taip ir darytų.

3. Ambrosia Brevvery, 1 bačka 
alaus.

4. K. Ūkelis, tį. bačkos alaus.
5. Ponas Churas, 2 kinkos

ko $70,000. o kiek mes su-'11’ pasekmės būna didelės, priimtu Stasys nesenai įnėjo degtinės, 
linksime savo tautos reika- Matyti,, kad p. Dargis turi di- : Kerniu šeimyną, tai buvo iš 6- A. Gramantas 
lams? (Vietoj prašyti dau- rielę įtekmę Pittshurgho Tinsiu
giau pinigu, p. Smetona tu- apieiinkėje. 
retų pirma" pasiaiškinti, kur priekaB^ p. čeraukai 

nepamatuotas.
Vienas clėvelandiečių pa 

rašė i “Naujienas” apie Sta

jis padėjo tuos pinigus, ku
riuos Amerikos lietuviai 
siuntė jo vardu kai jis buvo 
Lietuvos prezidentas.—Rd.)

abieju pusių artimesnis susi
pažinimas. Pp. Černiai yra 
malonus žmonės, todėl sma
gu buvo su jais susipažinti.

Pas J. Jarus buvo atvažia
vę iu geri draugai pp, J. Ma-

9. J. Azukas tį bačka alaus, j Dabar gi jiems rupine
10. K. Aidukas. t ųt. degtines , tikra apšvieta, bet kaip iš-
11. F. šemetis i pt. degtinės, kaulyt iš saliuniniiikų dau-
12. J. Pocius l qt. degtinės, i giau alaus ir degtinės katali-
13. P^Kairienė 3 qts. degtinės' kų piknikams. Vietoj draus- 

žmones nuo girtuokliavi-
jie ragina kuodaugiau- 

ie«« gerti alaus ir degtinės, 
- i kad daugiau butų pelno 

Romos bažnyčiai! 
Keliaujantis agentas.

sį Čerauką, musų vietinį vei- teikiai iš Pittsburgho

Kilti JŲ ZvliLtiS DU v O l<i

nigų.
reikalams
daug nesudės, o Amerikos ką pažįstu — tai tame užme 
lietuvių visuomenė smeto- time visai 
niškai kompanijai nepasiti- rauka buvo
ki ir aukų jiems neduos. munistų judėjimo priešas, dėl pp. Maceikiai pabuvę palinksminančio 

Kūjų Vincas. Jei Cerauka kalba apie gau- Cievelande tik apie 10 mi-
---------------———---------  tus laiškus iš Lietuvos, kurie nučiu. skubiai gryžo namo.

buvo rašyti komunistų lai- " ------
ku. arba įei čerauka abejoia pP- Glugodai minėjo savo 
kas laimės ši karą—Hitleris jungtuvių 25 metų sukaktį, 
ar Stalinas — tai tas dar ne- Pokili< ivyko Lietuviu salėj, 
reiškia, kad jis yra jau suko- Svečių dalyvavo apsčiai.

Demokratinėj

nėra tiesos. Ce- baį užgautas dirbtuvėj ir rei- Ponas Dievas tikrai gale- 7
o ir yra didelis ko- kėįo operacija padalyti. To- jo būti linksmas, gavęs tiek h 
judėjimo priešas, dėl nn. Maceikiai pabuvę palinksminančio “štofo.” i

GALI SUSMUKTI MARI
NA VOTŲ GYVAČIŲ 

PRAMONE.

Floridoj yra miesčiukas, 
kur konservuojamos bars- munfstėjęs 
kuolės gyvatės. Ir pats mies- šalyje galima visaip manyti 
telis pavadintas Rattlesnake įr ^įp kalbėti. Bet aš ’ži- 
vardu. kas reiškia: barškan- nau, kad p. Cerauka nėra 
ti gyvatė, šito gyvačių biz- buvęs komunistu ir dabar 
nio savininkas George K. juo nėra 
End skundžiasi, kad karas
skaudžiai atsiliepęs ir jo Kaip bus su SLA viršininkų 

rinkimais?

AMERIKA DAVĖ ANGLI
JAI 500 TANKŲ.

Associated Press sako, 
kad iki šiol Amerika yra da
vusi Anglijai 500 tanku.

Jonas Jarus.

Melagingas priekaištas ir 
tušti argumentai.

Kadangi dabar yra moks
lo metų pradžia, tai “Šv.
Jurgio Parapijos Žinios” ir . ... .
to nepraleido. Kun. J. Prun- , Anghjai esą ati-
skis parašė kar šta raeinima dl,od:i?a <1auS!au ka>P I?“?*parase karstą raginimą 
parapijonams, kad jie savo 
vaikus leistų tik i parapiji
nes mokyklas.

Geras biznierius savo pre-

ITALIJOJ UŽDRAUSTA 
BRANGMENŲ PREKYBA.

Italijos valdžia visiškai 
uždraudė pardavinėti ir pir- keg girdama* nepeikia kito 
kti auksinius daiktus ir bran- biznieriaus prekių. Etiški 
gluosnis akmenis. Bijoda- biznieriai nei savo konku-

visu Amerikoj pagamintų 
tankų. Bet kiek jų dabar pa
gamina. nepasakyta.

MAINE’O VALSTIJOJ 
DREBĖJO ŽEMĖ.

Aną panedėlį Maine’o vals-“pramonei.” Geriausi bars- . . , . . ...
kuoliu medžiotojai buvę pa- Daugelis veikėju SLA mi^! -r, r i rent^ neniekina. Bet kitaip tijoj buvo jaučiamas lengvas
imti kariuomenėn. “Dabar kuopoje pradėjo rūpintis at-nb-ktlT? el?i.asi Fiomos katalikų baž- žemės drebėjimas, 
mes negaunam pakankamai einančiais SLA Pild. Tary- “v°piap. nyčios kunigai Kun. J.

r nu. ir brangiuosius Pr„n«kk norėdamas ištirtgyvačių, dejuoja jisai, “ir bos rinkimais. Nominacijos ^npkl]napįįa nekil- Hruns?.,.s- įsRi™
prie to da valdžia gali už- jau artinasi, o mažai kas te- parapijines mokyklas, prieš
drausti mums vartoti metali- sigirdi apie kandidatus. Gal Sž Gubikė TvSam 60G .^etimo įstaigas si-
nes skardines.” butų laikas jau šiek tiek pra- saIaike ™ < taip agituoja: “Jaunųjų šie-

h£,rakSSi dAry<'•’ dėti •e-ikti'Ge,ai Ži"°r •kad " re Wv&i kad ZJrS
vęs gera biznj. nes Amen- opozicija nemiega. Ji savo U ? ? «nekuliantai yra.ngl0>ai , 
koj yra žmonių, kuriems darbą varo pirmvn. Tai kam SP tų juos atiduoti j tas mokyk-
keptos vištos ir aiskrymas gi mūsiškiam laukti iki pa- __________ las’ kur kasdien girdėtų pa
jau nusibodo. Jie reikalauja skutinės dienos? Reikia dar- amžinos dainos. sityciojimus iš to. kas tė-
marinavotų gyvačių ir moka bą sutvarkyti iš anksto, nes i šioje knygutėje telpa 44i reria®^ vams taip šventa, 
už jas gerus pinigus. tik tada galės būti pasek- j0°^r?r daikavimui Tai, žinoma, melagingas

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p p 
ir nuo 6 iki $:SO vakaro.

Šventadieniais: 10 iki 12 diena.
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO. 1LL.
Te!. Boulevard 8483
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

RUSIJON IŠTREMTŲ LIETUVIŲ 
ŠELPIMO REIKALU.

Bolševikai traukdamiesi 
iš Lietuvos išsivežė arti 100,- 
000 lietuvių, iš kurių vien 
tik j Altajaus kraštą Azijoje 
ir i Sibyrą išsiųsta apie 30,• 
000. Altajaus krašte tremti* 
niai paskirtyti sekančiai:

■..
2. Nauji daiktai priimami 

ne didesniais pakietais kaip 
11 svarų;

3. Su daiktais turi būti tų 
krautuvių, kuriose jie pirkti, 
sąskaitos. Tik didelių ir pa* 
tikimų krautuvių (depart-

stoįty^--Joient Stores), arba aukščiau 
* ' minėtų bendrovių rekomen-

'—2,625. Eis gei. stoty*-Įduotų krautuvių sąskaitos 
9,841, Bamaule — 2.065 ir pripažįstamos;

4. Siuntiniai kelyje už
trunka taip trijų ir šešių mė
nesių;

5. Rūbams ir smulkiems

Zaicanore—175. Be to. Si 
byro geležinkelio stoty išso
dinta 1,015 tremtinių. Ber
nauk gyvena Vilniaus kraš
to lietuvių veikėjas Kastas daiktams muitas apskaito- 
Stašys. Domicėlė Gineitienė Į mas nuo jų vertės, o kon- 

; iš Tauragnų su dviem sunu- servuotam maistui (herme- 
mis. Ona Zulienė su trim į tically sealed foods) nue 
mažom dukrelėm,Reinių šei- svorio. Muitas ir visi kiti mo- 
ma iš septynių asmenų. Ja- i kesčiai turi būti apmokėti 
senai ir daugelis kitų. daiktus įteikiant. Štai kokie

Nereikia ir kalbėti, kad muitai imami už labiausiai 
visiems jiems reikalinga pa- kasdieniniam - vartojimui 
galba šiltais rūbais, maistu naudingus daiktus (čia pa- 
ir medikamentais. Patyrinė- i duodami nuošimčiai nuo 
jus galimybes siųsti jiems vertės):
daiktų, paaiškėjo, kad da-. Gatavi rūbai, įvairus 100 
baltinėmis sąlygomis tas yra j 
nepaprastai sunku, nes, vie-' 
na. siuntiniai ilgai užtrunka; 
kelyje, o antra, ir mažiausias
pakiečiukas apdėtas dide
liais mokesčiais.

Net ir lenkai, kurie dau-
t. , , , . oriausia turi galimybių, iki
I bus bintus, uz iunko\cs ii* shkoi komun konkrcčiui suvo tremti* 

Maike! į policiją, pažiūrėsim kas tu įiams pagalbos suteikti ne-
—ri kur tėvas buvai pe- do per vienas. Kaip tik jis ...............................

reitą savaitę, kad neatėjai man už rankovės, tai aš jam
capt už kalnieriaus! Koman,

{vairus
Peiliukai barzdai skųst 100' '<■ Į 
Plaukam kirpt mašin. 100'< Į 
Jvairiu rusių barzdos skus- i

tuvėliai..................... 75% i
Elektros lemputės—bata- 

reikos (flashlight) 75% į
Įvairių rusių apavai (batai.

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m* —————

(Tąsa.)

šiame mieste, per Ilgus metus gujamos 
ir naikinamos, ugdėsi drąsios keršto min
tys ir slėpėsi revoliuciniai sąmokslai, siekę 
laisvės* laisvame savo krašte. Ir ne kaitą 
buvo momentų, kada nebeištverusi kantry
bė išnešdavo, senai ugdytą protestą į mies
to gatvių grindinį, į plačius laukus, į dva
rus, Į kaimus ir tamsias girias. Kai atkak
liose kovose palūždavo kovotojų atspara, 
ir silpnėdavo jų jėgos.—Vilnius ne kartą 
Į ešafotus lydėjo geriausius savo ir savo 
krašto vaikus. Muravjovo Koriko šešėlis, 
per ištisus dešimtmečius slėgė ir miestą ir 
kraštą, pilkomis Penktųjų metų spalių mė
nesio dienomis išnyko kaip migla, nuslinko 
kaip baisus košmaras. Ir-visų akyse, kas 
nebuvo pardavęs savo kraštą už skambius 
titulus, už ordenus. už aukštas vietas, suži
bo kitokia viltis,—štai kodėl savotiškai at
rodė tada Vilnius.

mo klausimu. Kada Palenas išsiskyrė iš mi
nios ir buvęs jau pravažiavęs kariuomenę, 
kažkas, apsirengęs žandaro rūbais, šovęs iš 
balkono. Šito šūvio užtekę. Kareiviai palei
dę kelias salves į minią. Vietoje palikę 5 
užmušti ir keli sužeistu Šitoji skerdynė įvy
ko ties Jurgio viešbučiu. Dėl įvykio buvo 
visaip kalbama. Viena versija tvirtino, kad 
pats Palenas. pravažiavęs pro kariuomenę, 
davęs provokacinį ženklą šauti, kad visos 
tos dienos įvykis buvęs iš anksto sugalvo
tas ir išprovokuotas, kad kaip nors galima 
butų paraližiuoti kįlantį nerimą.

Savaime aišku, kad šis Jurgio prospek
to kruvinasai žygis dar daugiau sukėlė 
Vilniaus gyventojus ir darbininkus prieš 
caro režimą. Spalių 17 d. įvyko visuotinis 
streikas, iškilmingos užmuštųjų laidotu
vės, kurios sutraukė neregėtai didelį daly
vių skaičių. Laidotuvės vykusios su raudo
nomis vėliavomis, revoliuciniais Šukiais ir

, . , - , Įkaitinta minios nuotaika. Spalių 18—21
Prasidėję mitingai gatvėse, saiėseJr admi- 
nistracija buvusi bejėge išsklaidyti žmones

"pagarbinti?
—Pereitą savaitę 

vau už gronyčios.
—Nesuprantu, tėve 

tu nori pasakyt.
—Aš noriu pasakyt. 

Kanadoj buvau.
—Nuo policijos bėgai?
—Ne. Maike. aš ne Sme-

pajege. Daugiausia ką jie 
yra padarę, tai sudarę pašal- 

. pos darbui reikalingus ko-
aš bu- sak<m. ir tu į policiją. Ale mitetus ir surinkę tikslių ži- 

pasiimk senvičių ant kelio- nįų apje Sovietų Rusijoje iš-
nes, sakau, ba tavęs nepa
leis. Kaip tu toks didelis 
Hitlerio priešas, sakau, tai 
reikės važiuoti i Stalino vai
ską Leningradui ginti. Ir
kad tu matytum. Maike, ko- į,e muito rubus ir kitokius 

. kiu buvo fonių. Kaip tik tas daiktus, kurie butų naudo-1
tona. nuo bile ko a* nebėgu, bolševikas išgirdo, kad jam įami ištremtiems lenkams is- 
Kanado> lietiniai tuiejo >a- reįkėS važiuot už Staliną ka- dalinti. Iki šiol bolševikai 
yo seimą, taigi buvau nuva- nauti< tai kad jįs šoko iš ma- vartotu daiktu visai neįsi- 
ziavę- pasiziuiet, ai nenu- no rankų? tai tik jo kalnie- leidžia, o naujų galima sius-į 

armiją oiga- rius liko mano saujoj. Pa- ti ne didesniais pakietais. 
akau. gal galėsiu bėgo kaip zuikis šūvi išgir- kaįp vienuoliką svaru. Siun-

dęs. osujuo ir kiti bulšiai tjnvs kelvie užtrunka nuo 
ji butų įeika- nusinešė. Sakau tau. Maike, trijų iki ieiių menesių 

Jin?a- tokiu sol kiu as kaip gyvas Tremtiniu
—Čia. Maike. tu dūmą da nebuvau matę:

klausimą man uždarei. Kaip 
gi aš saliu tau dabar pasa-

ka

kad

blaškytus tremtinius, bet šel
pimo darbas dar priklauso 
nuo susitarimų su Sovietų 
Rusija. Didelis klausimas, 
ar bolševikai sutiks Įsileisti

šliurės) .............. ... . 75' .
Kojinės ................. .... 75%Į
Nerti dalykėliai .. .... 75'/<!
Vaistai .................. ... . 25% 1
Įvairios smulkmenos; (siu-

lai. adatos) ........ ... 100''!
Rašomoji medžiaga (popie- i

ris, rašalas) ... 110%
Baltiniai ............... ... 75% |
Vilnonė medžiaga .... 50'' į

režimui smoge ne aristokrato ar šlėktos- 
rivarininko išlepintoj rankoj laikomas kar
das, ne valstiečio aštriai išgaląstas dalgis, 
jieškąs laisvės iš ponų vergijos, bet šį kar
tą tą smūgį kirto paslaptinga, visuose caro 
valstybės kampuose pabudusi jėga, kuri, 
kol kas, be kieto plieno pagalbos, paklupdė 
prieš save per amžius įsigalėjusius savo 
viešpačius ir valdovus. Be tautos ir tikybos 
skirtumo vien sunkaus naudojimo ir darbo 
pančių į vieną vienumą sukaustyta darbo 
žmonių masė. smogė sunkų smūgį naudo
tojams bei satrapams ir prablaivė didžiu
lio miesto veidą.

* * ❖

arba neleisti susirinkimų; žodžio laisvė bu
vo įvykdyta neprašant leidimų iš viršaus. 
Spalių 21 d. L. S. D. Partijos ir P. P. S. mi
tinge buvo paskelbta, kad kitą spalių mėn. 
dieną. t. y. 22 d., baigiamas visuotinasai 
Vilniaus darbininkų streikas, šis sprendi
mas be to dar buvo praneštas Vilniaus gy
ventojams atskira visų kitų revoliucinių 
partijų proklamacija.

Bet spalių 21 d. įvykęs naujas minios 
su kariuomene susirėmimas. Kareivių šū
viais dienos metu užmušta 8 žmonės ir ke
liolika buvo sužeista. Spalių 23 d. naujos 

. ljL. ... . i didžiulės užmuštųjų laidotuvės.
Nors visa keliones naktis praėjo be mie-. *pajp plėtojosi revoliuciniai įvykiai Vil- 

o. bet atvykus V dniun, ęareig«i Rjuje Iškilus generaliniam susisiekimo į-
buvo sujieškoti partijos draugus ir pasi
matyti su L. S. D. P. vadovybe. Būdamas

muje. iskuus generaliniam 
monių streikui, kiekviename mieste vietos 

; darbininkai visur skelbė, vietos atskiru
visuomet drąsiai eidavau į Šni- ■ miegįy visuotinius streikus ir visa savo ma- 

Įnskio banko koloniją, kur gyveno Joku- ?e ^jo j ga(Vę, kur vykdė visas reikalingas 
bas J.-T., bet si kartą mano apsivilta, mat, gu ^jgvgg^ — vadinasi, caro režimas su sa-

tars lietuvišką 
nizuoti. 
džiaba gauti. 

—O kam
gelbėjimo at

žvilgiu lenkai yra daug ge-

J.-T., bet šį kartą mano apsivilta, mat. 
jo tenai neberadau. Po šito pirmojo nevy
kusio žygio stačiai ėjau pas draugą Andrių 
(daktarą A. Domaševičių), gyvenusį Por- 
tovoj gt. A. Domaševičius skubiai papa
sakojo kai kuriuos spalių mėn. dienų įvy-

vo spalių 17 d. manifestu teikė ne kokią 
malonę, bet parašė popieiyje, ką gyvenime 
revoliucija jau buvo įvykdžiusi, štai tikroji 
Penktųjų metų spalių revoliucijos esmė. 
Tas pats, kas buvo Vilniuje, vyko Šiauliuo-

Konservuotas maistas (food in 
hermetically sealed cans):
Jautiena..........už svarą 20c.
Saldainiai .... už svarą 55c .
Suris ............. už švara 25c.:
šokoladas .... už svarą 55c.;
Kakava ...... už svarą 73c. i
Kava už svarą 55c. j
Riebalai (lard) už svarą 27c. ’
Kumpis.... už svarą 32c. i
Mėsos produktai už sv. 29c.
Kondensuotas pienas 18c.
Arbata ..........už svarą 90c. s
Muilas skalbimui už svarą 6c. i 
Tualetinis muilas už sv. $1.58 
Prie muito reikia pridėti dar 1

Ar ištiktųjų taip buvo ? resnėje padėtyje negu lietu- 
—Dalibuk. Maike. kad viai. Mat, jie turi užsienyje 

buvo. Jei nevieriji, galiu pa- savo valdžią, kuri su bolše- šiuos mokesčius: 
sibažyt. vikais yra sudariusi atitinka- 1. Apžiūrėjimo mokestis iki;

—To nereikia, tėve. mas sutartis ir veda derybas ll svarų. $1.65.
__ Olrait vaike jeigu ne dėl lenkų tremtinių. Mums 2. Patarnavimo mokestis

-.reikia, tai ir n'esibažvsiu'. ^aba1«>n«V’i?.^!y?°™s1tep- ,<s?rvice »*•»«•> « ' »uo pa-i 
vėl ii mu< Vilnių atimti O Ale vafeka mums reikia įsi- ka Įikjauktiir žiūrėti, katp kebo vertė,

taisvt. ba už Lietuva vfetiek! lenkams, o po to. 3. Sovieto Rusijos apraudos
reikės vajavoti. Jeigu ne ?al '.ut- P,agt! Amerikos ir mokestis i ; nuo pak. vertės. 
Jžermanai. tai maskoliai, o Anglijos valdžių, kad tarpi- «. Leidimo mokestis: ,
jeigu ne maskoliai, tai palio- nl"kaut’l P™s bolševikus ir Jei patele yra nuo 1 iki c į 
kai ia užpuls. Be vainos. P^H sudaryti parastas ««ukty.Mo»; nuo 6 ik. 1» daik-, 
Maike gyvenimo nebu«. gelbėjimo sąlygas, kaip ir tu, $2.06; nuo 11 ir daugiau,

__ Tėyp tu eaii <au darvt len^ams- Amerikos Raudo- daiktų. $250.
ka nori bet aš prie to nepri- nasis Kiyžius Rusijoje savo 5. Eksportinio supakavimo

kyt. kam bus reikalingas 
vaiskas? Ve. gazietos rašo. 
kad Kanados paliokai ima 
navabrancus ir riktuoja pol- 
ską legijoną. O ar tu žinai, 
ka iie mislina? Gal ruošiasi

jei savo vaisko neturėsim, 
tai ir vėl šventas musų Vil
nius bus dingęs.

—Reiškia, tėvas rengėsi Į 
kaią su lenkais?

—O kaip tu. Maike, le
kuoji. ar mes pasiduosim 
jiem< kaip veršiai? Nausa! 
Aš esu vaiaunas žmogus ir 
žinau, kad be šoblės savo 
prapertės neapginsi. O pa
liokai via kiauliškas naro- 
das. iie vi-ada kiš savo snu
ki. kur lietuviai bulves so
dins Valuk to aš ir buvau 
nuvažiavęs i Kanadą pajieš- 
k«>t pleiso. kur musų vaiskas 
galėtu maniebius daryti.

—Buvai su kai du?
—Zmema.

Ar Kanados
nieko nesakė?

policija

atstovų neturi. Jei jam butų mokestis: nuo 1 iki 5 sv. $1.50: i 
sudalytos sąlygos laisvai vei- nuo 6 iki n svarų. $2.oo. 
kti tenai. Amerikos lietu- 6. Persiuntimo mokestis j Azi- 
viai. neabejotinai, juo pasi- jos Rusiją: 5 svarai, $2.52; € 
naudotų nelaimėje atsidu- svarai, $2.81. į
tusiems broliams gelbėti. Už kiekvieną sekanti svarą’ 

Kaip dabar kad reikalai reikia Pridėti P° 28 centus, taip 
stovi, tai lietuviams Sovietų kad 11 svarM persiuntimo mo-; 

—Okei. Maike. tai tu gali Rusijoje kitokio kelio pagel- kestl* $4.24. ,
sau eiti kur tau patinka, o bėti nėra. kaip tik mažais . } 1SU.S tuos mokesčius sude-
aš mobilizuosiu savo vaiską. pakiečiukais, nedidesniais, 1us> įkaitant ir daiktų vertę.
=---------------------:---------------- kaip po vienuoliką svarų. menkiausias pakiečiukas kai- j

STUDENTAI TURĖS Iki šiol. kiek man teko patir- nu2ja 20
KASTI BULVES. ti, nei lenkai, nei žydai nėra Tok,uke.,u ,ablalj Pa^ltun j 

■ gavę išimčių ar privilegijų iš ?ai saNsk,us seIptl- .,r to’ į

sidėsut.
—Kodėl?
—Todėl, kad aš nematau 

teikalo muštis už koki ten 
žemės sklvpą. kuomet Ame
rikoje oalima pauti žemės 
kiek tik norint be jokio 
karo.

kius \ įlniuje ir tuojau patarė eiti į darbą, ge jr kituose Lietuvos miestuose. Pav., Kau
pės jo tiek prisinnkę, kad partijai stigo iRe darbininkai išėjo į gatvę dar anksčiau, 
žmonių. Is kalbos supratau, kad iš tikrųjų; ^paliy 6 d., neatsižvelgdami į jokius suvar- 
darbo daug esama, kad visi partijos žmo- žymus. Kauno darbininkai sudarė milži
nes jo turi pakankamai. Daktaras dar pn-! njgką manifestaciją nuo Vytauto kalno 
aure, kad iki šiol mitingai ėję kas dieną, (Petrovkos) i miestą. įvyko susirėmimu su 
kad jam tekę gatvėse po kelis kartus per - - - — • - -
dieną kalbėti, kad stinga žmonių, kurie
galėtų jį pavaduoti.

Kai po kokios valandos susijieškoiau 
St. Kairį ir. rodos, Vladą Sirutavičių, Vil
niaus įvykiai buvo kur kas daugiau man 
paaiškėję. Dėl mitingų gatvėse ir visi kiti 
draugai patvirtino, kad di-g. Andrius (taip 
partijoj vadinome daktarą) buv\s nenuils
tamas kalbėtojas. Buvę dienų, kada dakta
ras kalbėjęs po kelioliką kartų, savo mitin
gams pasirinkdavęs judresnius gatvių 
kampus ir visur skelbdavęs L. S. D. Parti
jos nusistatymus ir informuodavęs susirin
kusius apie revoliucinių žygių eigą ir pa
ties sąjūdžio uždavinius. Kadangi gatvių 
kampuose nebuvę kur pasilypėti, daktaras 
turėjęs tam tikslui kėdelę, kurią su savim 
nešiodavęsis. Taip buvę per pačias karš-

kariuomene. Kitą dieną musų dabartines 
laikinosios sostinės darbininkai laidojo už
muštuosius. o jau kitas dienas prasidėjo 
streikai, kurie spalių 18 d. įgavo visuoti
nojo streiko formą, — judėjimas buvo ap
ėmęs visas pramonės ir prekybos įmones. 
Kauno darbininkai visuotinojo streiko 
(spaliu 18 d.) didžiulė 5,000 dalyvių mi
nia. iškilmingai manifestuodami, perėjo 
dabartine Laisvės alėja (tuomet—Nikola- 
jevskij prospekt), gi kjtą dieną, tokia pat 
vieša manifestacija susitelkė ties kalėjimu 
ir pareikalavo amnestijos politiniams kali
niams. Persigandusi administracija palei
do 9 politinius kalinius. Taip dėjosi Lie
tuvos didesniuose miestuose.

Įvykiai Rusijoj.
Lygiai tokia pat maždaug tvarka pleto-

čiauSas skaliu revoliuciils dienas ir nieks ^osi evoliuciniai įvykiai visose kitose Ru- 
musu draugo Andriaus Vilniuje pralenkti^., vieio-e- negalėje?. Ir tikrai, revoliucijoj metų L. S. I ?aLoiI.1VolS?:, J?

vietose. Kiekviename didesniame 
minios dar-

D P Vilniau^ oran^čiiT ^rt«S i binink* ėjo 1 ^atvę ir visai
u. r. vimiaus organizacija su partijos, neatsižveigdami j tei kad tie revoliuciniai

žygiai priešingi visiems buvusio režimo 
įstatymams ir nustatyta jai tvarkai. Veltui 
Peterburgo generalgubernatorius Trepo- 
vas. gindamas “nepajudinamus caro Rusi
jos pamatus,” šulių 14 d. išleido įsakymą 
kariuomenei: **tuečiom'« nešaudyti, patro
nų nesigailėti.” Narsaus generolo įsakymai 
pasiliko be atgarsio, tik sukėlė kovojančiu-

Maine’o valstijos faline- LAN.'aTri’Zci; liau nebus daroma konkrečiu žy-—Policiia nesakė nieko, . -yaine ° vaistijo.- laime- įjendl.os padėties ir tik gali ..... , .
ale su bu'šrt ikais be mažko 1 lai; o V patingai Aiooatooko pao-ejĮjėti saviškiams pagal p11’ ’s?aut* lengvatų per Amen-, 
nesusikil toin. apskrity la ku susirūpino įau nUQ «Įenaj galiojančiu« kos ^alK’onaj! Kryžių ar net ir

-Dėl ko? kad Pera. darbininkų bul- bendrus nuostatus. Kadangi Amerikos valdžią i Sovietų
—Matai, kai aš pradėjau vems kasu. nes daug jaunų ir tokiomis sąlygomis vra Rusi’a patekusiems lietuviams, 

kaioėt, kad lietuviams rei- ' VĮ u išėjo anmjon, kiti gi is- norinčiu pagelbėti.
yra 

tai jas
kalingas \aiskas. tai jie tuoj y ko 1 gertus pi ie apsaugos pa(juosju detaliai, 
ir prikibo prie manęs. Sako. dar')Ų- Todėl \aldzia nutarė Įvairiuose Amerikos mies
tu Hitlerio agentas! Aš tuoj x,eUĮ atidėti mokyk- ĮUf)Se ,.ra fjirnų, kurios tarpi-

i. ------Ių atidarymą, kad studentai - i ...i~-^~ _i—:

gelbėti, tai musų brolių ten lau- į 
kia baisus likimas. į

P. Gulbis.

Centro Komiteto nariais savo veikimu bu
vo įsistumusi į pirmąją eilę ir jokia kita 
socialistinė partija nesugebėjo išplėtoti 
tiek energijos ir atlikti tokio didžiulio dar
bo, koki tuomet atliko L. S. D. Partija ir 
populiariausis jos, Vilniuje organizacijos, 
narys draugas Andrius.

įvykiai Vilniuje.
Ir Vilniuje generalinį streiką pradėjo jų revoliucinę energiją, ir senasai režimas 

geležinkeliečiai. Spalių 14 d. sustreikavo priverstas buvo kapituliuoti ir pripažinti 
Paliesės (Polesskaja žel. doroga) geležin- kas buvo gyvu ir jau įkūnytu faktu, 
kelio valdybos tarnautojai. Ta pačią dieną Žinoma, Rusijos caras negalėjo prisipažin- 
įvyko jų mitingas jų pačių kliube. Spalių V’ *a” darbininkai ir visa revoliucinė Rusi- 
16 d. įvyko naujas mitingas Paliesės gele- «la -lau y£a įvykdžiusi tai, ką jisai duoda 
žinkelių kliubo patalpose. Šitame mitinge ^Pamanifestu, todėl ir savo mani

Klausiu: o keno jus agentai?
Jie rako: mes einam su An
glija. ri aš iiems sakau: me
luojat. bulšiai! Jus ne su 
Anglini ale su Maskva. Sa
kau a< skaičiau jūsų gazie- 
tas n žinau, ką jus apie Ang- išviję rusus

. j ninkauja pakietų siuntimui jgalėtų eit bulvių kastu SovietųJ R^iją New YorRe

FINAI TĘSIA KARĄ 
TOLIAU.

man yra žinoma pora tokių 
patikimesnių firmų, būtent:

VAIKU PARALYŽIAUS į 
EPIDEMIJA. į

Kanados provincijoje Į 
Brunstvick pasirodė jau 163

Kousmichoff PM and Sons. vaiky paralyžiaus aUitiki- 
Buvo pasklidę gandų, kad 252 W. 55 Street ir World ™ag Dėlto kai kuriuose 

iš savo žemės, Tourists, Ine., 1123 Broad- > miestuose neatdaromos mo-
iią rasei, .sakau, da tik va-į finai pasiūlė Maskvai taiką. way, corner 25 Street Šios kyklos. 

ka-. iu- ia keikėt. kam prieš Bet Maskva tuos gandus už- firmos priima pakietus į So- davatkų gapzinkos r 
ginčijo. Finai tęsia karą to-. vietų Rusiją maždaug tokio-
liau: jie nori atsiimti visą mis sąlygomis:
Kareliją, kuri kitąsyk pn- i L Vartotų rūbų ir daiktų 
klnusė Suomijai. visai nepriima;

Hitieij kariauja.
—ri ka jie ant to?
-.Jie baisiai įširdo. Mai-

R.- V’ir-na- nusitvėrė inanr

kito* 1
. s

juokinmi riainiį, eil’’i. paroki,■ ir u ' 
Daugeli!* iš 4wn" ' ’ik i jr >’- ‘
deklamanjoni*. šlešta paperima 
laida, 4$ pu' 1..................................... • l<»c 1

I ITllVlllgU ui Irti IlUiVjy . -- ----------------
garantuoti miniai laisvą pro kariuomenę į nJ1 Jls ”us įdomus tiems, kurie tų laikų ne- 
praėjimą ir stengėsi išvengti kraujo pralie- atmena-
jimo: jie kreipėsi į Paleną. prašydami at- Vyriausi* Manifestas,
imti iŠ ten kariuomenę ir praleisti minią iŠ Iš Dievo Malonės Mes Mikalojus Antrasis vi- 
Paliesės gelž. kliubo mitingo. Palenas iš sos Rusijos ciesorius ir savavaklvs. Lenkų kara- 
dalies išpildęs šitą prašymą, atimdamas liūs. Didis Suomijos kunigaikštis ir k ir k. ir k 
kariuomenę iš Chersono gatvės, bet iš Jur- skelbiame- visiems ištikimiems pavaldiniams: 
gio prospekto atsisakęs nuimti, nes, Paleno i Sumišimai ir bruzdėjimai sostapiliuose ir dau- 
žodžiais. ta galįs atlikti ne iis, bet Vilniaus gelyje kitų cesorystės Musų \ieiu didžiu ir sut. 
general-gubernatorius. Gubernatorius Pa- kiu nubudimu pripildo Musų širdį. Rusų (aro 
ienas pasiūlęs mitingo atstovams važiuoti gerovė yra neatskiriamai surišta su žmonių jfe- 
kartu SU juo pas generalgubernatorių ii i rovė ir Žmonių nuliūdimas—yra Jo nuliūdimas, 
kalbėtis su juo asmeniškai minios praleidi-* • (Rus dauginu.) j

•z * • • • • • • ’ • .1......... I



KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas Puslapis

rim, keliu važiuoja pirmas I 
raudonarmiečių sunkveži
mis. Sunkvežimį prisileidom' 
tiek arti, kad galima butų be 
klaidos iš revolverio patai-

KAIP MES VADAVOMES IŠ KARINIO .■** karta sal.
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMO KAUNE. ’v,S»^nSSM-

----------------- ; vežimis įvažiavo į griovį.

Ne. 37. Rugsėjo 10 <U IMI a.

Hitlerio Pavergtų Kraštų Atstovai Londone

Devintame Kauno forte 
buvo karinis bolševikų kalė
jimas. čia buvo laikomi kri
minaliniai ir politiniai kali
niai.

šių metų birželio 22 sek
madienio lytą sutrikdė 
smarkus sprogimai ii- lėktu-

Keturiese pasiekiam pir-Raudonarmiečiai, persigan- 
mają ūkininko sodybą ir,dę. išbėgiojo. Politrukas mė- 
koks džiaugsmas — Kauno-gino dar priešintis, bet ne- 
radijas proklamuoja laisvą spėjo. Sunkvežimyje rado-
Lietuvą! Ir jei bolševikų te
roras per ilgus kalėjimo mė
nesius neįstengė išspausti 
skausmo ašaros, tai šį kartą

vų ūžesys. Kaliniai, pašokę į musų akys prisipildė džiaug
ia guolių, vienas kito klausė: ismo ašaromis.
“Ar jau karas”? Bet lėktų-' Iš forto puses matėsi vis 
vai nuskrido, triukšmas nu- į daugiau ir daugiau išvargu- 
tilo ir atrodė, kad tai buvo šių, palinkusių žmonių, trau- 
tik anksčiau žadėti rusų ma- kiančių Kauno link. Per ža- 
nevrai. liūs laukus ir pievas žengia

Slinko pilka, eilinė kali- žmonės, pakėlę fizinį ir dva-

me du kulkosvaidžiu, daug 
šovinių ir kelioliką šautuvų.

Vienas mūsiškių pabandė 
automobilį. Sako. galima 
bus važiuoti. Ir nuvažiavom. 
Važiavom priešų jieškoti. 
Vienoje vietoje, tarp Pane
vėžio ir Naujamiesčio, rau
donarmiečiai buvo įsirengę 
bokšte stebyklą. Ją pirmiau- 
'sia ir užpuolėm.

Londone dabar gyvena beveik visų Hitlerio pavergtų kraštų valdžios bei jų atstovai. Sukakus dviem karo metam, visi ji,: 
kalbėjo per Londono radiją j savo šalių gyventojus. Iš kairės i dešinę stovi: Čekoslovakijos užsienio reikalų ministeris Jan 
Masaryk. Graikijos pasiuntinys Londone Simopoulus, Norvegijos karalius Haakon, Amerikos radijo CBS direktorius Mur- 
row, Belgijos premjeras Pierlot. Amerikos ambasadorius Biddle. Anglijos informacijų minisleiis Bracken. Lenkijos prem
jeras gen. Sikorski, Olandijos premjeras Gerbrandy ir Liuksemburgo užsienio reikalų ministeris Bech.

Tinkamoje vietoje susto- NUO BIRŽELIO 24 DIENOS VILNIUJE
ni« dieoą. ir skeptikai iš- sinį teroią. Žengia tam, kad įę, pradžiom raudonuosius PRASIDĖJO NAUJAS GYVENIMAS. 
blaške entuziastų viltis. Tik nekuomet Lietuvos veido kulkosvaidžiais sutinti. Ne- 
dienai įpusėjus prižiūrėtojas nemindžiotų purvinas rusiš- Įilgai priešinęsi, iš bokšto vie- 
Raudanskas, jau anksčiau į- kas bolševikų batas. Inas po kito išl""x~ :
vairiais budais mums daug “Ūkininkų Patarėjas” ap- iiaudonarmiečiai 
pagelbėjęs. iš kameros pasi- rašinėja, kaip bolševikų če-' Tuo pačiu laiku mus pra- 
šaukė generolą Kubiliuną, kištų terorizuojami lietuviai dėjo šaudvti iš netoli buvu-

jpriėdusios dingsta. Kur jos 
i pasideda, gal tik Dievulis 
I žino.

BELGIJA ARTI BADO.

otti • • i 4. -• », j • j x - • t .i- i Buvo atsitikimu, kad šuotnas do kito iškrito astuoni . Ūkininko Patarėjas de- misaro pavaduotoja. J. 2iu-lsuftla tu nuo(,„
U oiizizvnoi-mioAioi da aprašymą apie gyvenimą gzda ir L. Gira. kadrų valdy-i •

sostinėje Vilniuje
‘Raudonųjų likučiai is 

Vilniaus dar birželio 23 d.

Atvykęs Amerikon buvęs 
Belgijos premjeras Dr. Zee- 
land sako, kad Belgija esan- 

poi ą-tre- ti jau arti bado.
jatą dienų paserga, pakvai-bos viršininke Vaineikyte ir įuoja bet’nį «% ,!,. Katė 

- JOS pavaduotoja Sarpalyte, ’ bijį „ « bį -au.
oriimnictroni i/vc 11K1O v * _*• _ 7 .•* .administracijos ūkio sky
riaus viršininkas Priespa-> vvsl<yalMsll 
liauskas, politinio švietimo 
viišininko pavaduotojas Le-! Nebūtų

TAJ IEŠKOJIMAI
pranešė, kad karas jau pra- dėjosi į partizanų burius ir.sios sargybos busto. Šaudy- Vilniaus dar birželio 23 d. 
sidėjo ir pažadėjo savo ir kovojo su raudonaisiais oku- tis teko ilgiau, kol neišmu- palaidai išbėgo. Dalis jų 
keliatos kitų prižiūrėtojų pa- pantais: šėm visų. Troboje buvo trys skubėdama mėtė ginklus į
galbą bolševikų teroro at- Laisvės alėja eina nuo ii- mongolai, kurie kaip lauki- Nėrį, daržus ir sodus. Su bė 
vėju. gos kelionės apdulkėjęs, su- niai

Tuojau padarėme kame- vargęs, skepetaite sužeistą niujų----------------------L _. iri •
ros vadinamo “štabo” pasi- ranką parišęs pusamžis krės- tas mongolas dar mėgino Birželio 24 d. Vilniaus 
tarimą ir nusprendėme irto- nas vyras. Veide nematyti mano broliui į koją įkąsti, gyventojai ramus ir sventa- 
liau palaikyti kameroje nuo- nuovargio, o akys spindi Pas mongolus radom grana- dieniskai nusiteikę išėjo į 
monę, kad tai nėra karas, 6 džiaugsmo viltimi. Tik gerai tu ir kitokiu šaudmenų. Pa- gatves. Iš ankstyvo ryto Ge- 
tik manevrai, nes bijojome įsižiūrėjus jo veidą, gali pa- sijutom galingi ir ryžomės dimmo ir Vilniaus gatvių 
žmonių išsišokimo ir to pa- žinti, kad tai yra žymus lie- leistis i didesnį žygį — link kampe pradėjo rinktis su gė-
sėkoje bolševikų teroro, tuvių patriotiniu organizaci- Panevėžio. i lėnus, x - - , - ,
Slinko ilgos lūkesčių ir neri- jų veikėjas. . .. x A : pasipuosusios moterys, su sukurtus žemes ūkio s^y-
mo pilnos valandos. Pava- Pasirodo, jis, kaip ir dau- . Artėjant pne miesto, pra- jomis vyrui, senukai ir vai- liūs. visos ką nors bendio tu-

sveikatos apsaugos komisą 
ras Girdzijauskas, jo pava
duotojai Micelmacheris. Ka- 
randašov ir kiti.

“Panaikinus apskričių ir 
tautiškais drabužiais miestu komunistinio režimo

karyje iš fortų koridorių pa- gelis lietuvių, paskutiniąsias d®Jor? sutikti vis daugiau u*,kai. Po kiek laiko laukian- 
sitraukė visi prižiūrėtojai. iki karo dienas gyveno pa- daugiau važiuojančių rau-; ciujų miniomis užtvino visos 
Prasidėjo triukšmas: viena vojingą ir nuotykių pilną donarmiecių. Lupėm visus, svarbiausios Vilniaus gat- 
kamera im> kitos išlaužė du- gyvenimą. ‘ Dideli sumišimą šukelėm., vės. Susirinkusių pasitikti
ris ir atsidūrė tamsiuose for- Birželio 14 d. jį iš miego Matėm, kaip sumisę raudon- vokiečių armijos kanus mi
to koridoriuose. Didžiausią pažadino smarkus beldimas, armieci, i bėgo ir kaip juos mų nuotaika buvo nepapras- 
triukšma pakėlė forte buvę Duris pats atidarė. Į butą politrukai šaudė. j tai pakilusi.
kriminaliniai kaliniai, kurie įnėjo čekistai ir vienas vieti- Mes šaudėm, šaudė ir ‘Vos pasirodžius pirmie- 
laužė ir daužė, kas pakliuvo, nis svetimtautis bolševikas, mus. Vieną mūsiškių sunkiai siems vokiečių kariams, 
Gi politiniai naktį praleido —Arčia gyvena Jonas .sužeidė, vairuojanti—leng-, žmonių miniai sujudėjo ilga

nncias su žemės ūkio Įstai
gos pavestos Žemės Ūkio 
valdybai. Vilniaus srities že
mės ūkio valdybos valdyto
jų paskirtas agr. M. Čibiras, 
prieš bolševikų okupaciją 
buvęs Vilniaus apskrities 
agronomas.

“Dedamos visos galimos 
pastangos vėl normaliai dir-

paklausė bolše- viau- Automobilis sustojo. ovacijų ir valiavimo banga- bti. plačiai informuoti ir pa 
T«lz« bvoiicHrfic Vinto no. Tčfloa Jmno miuctn nfitvnmic (Jėtj ūkininkam4* tę«ti VISUS

žemės ūkio darbus. Žemės 
ūkio reikalų valdyba teikia 
savo globą buvusiems vals
tybiniams ūkiams ir savinin

budėdami ir laukdami, kada Alūnas? 
bolševikai ateis vykdyti te- vikas.
rora. Tam atvejui buvo pasi------čia, — atsakė. — Ko iš jo
ruošta ir nusistatyta savo norit, 
gyvybes brangiai parduoti. —Esi tremiamas ir skubiai
Apie tai. manau, gerai žino- ruoškis kelionėn. <----- ; -jo ir bolševikai. Taip prabė- Sumetęs Arūnas reikalą &?**££ t

Teko kraustytis. Vieta pa- į Ištisa dieną miesto gatvėmis 
sitaikė ne per geriausia. Mu- judėjo gėlėmis išpuošti ka
sų būrelis persiskyrė pusiau.' riuomenės daliniai.

---------  į “Nuo birželio 24 d. Vil-
Pirmadiemo naktį apšau- niaus gyventojai pradėjo

go pirmoji triukšminga ir pradėjo su čekistais ginčytis, sugedo mus^ į “Pats miestas nuo karo
nerami karo naktis IX forte, kad ne jis Arūnas, bet jo šei- n , v , j vel^smtJ maza tenukentėjo.

Pirmadienio lytą i fortą mininka^ šeimininko namie daJįabs?k £ikia įuti ki^i ‘.‘Dar besitraukiant raudo- 
atėjo keli prižiūrėtojai, ank- ^1įJai^nLųiils''>ko' lr tlk kulkosvaidį. Vienoje vietoji
sciau su mumis palaikę lysi. po savaites grjs. skersai kelio pade jom rasta P bU?- -uoaryto. aKty^K
ir pranešė, kad administraei- , čekistą! svyruoja bolsevi-;P į- kultas Į‘H P8rt'zan,ų į™181-™ V'!’

----- kas nervinasi. Kiek padelsę; •,• ’ & nu niaus Miesto Komitetas vi-
ir pasišnibždėję, iš buto iš- p >ži sustoio kaž isiems civiliniM gyventojų 
eina. , 711 susvJ°-..z* i reikalams tvarkyti ir santy-

—Kaune man ne vieta, iL~ fkiams su vokiečių kariuome-
S? dS k»U i

ja fortą apleido, bet jį sau
go rusų kareiviai, kurie pasi
ryžę šaudyti į kiekvieną, ku
ris dris išeiti iš forto.

ko. kad dalį kalinių, gal, pa- o-olpcj,, Uncrvian n<»ix ir nn«w* ,IIIV’ IVCXI1IU®4 l,,uc> 159IVU1IVV’ leis. dalį paliks forte, o dalį gTe’t„’sJpsiVtis P SVaW¥°.¥u<,yt” “ «nws

Komitetas pirmą savo 
paskyrė į- 

gyvenimo sritims 
centrinėms istai-

mio. Kafimš į iškultoj-S01"?
svairlžin sandvti t iaiidnm ir ZUOtl laikillUS leikalŲ \aldj-

tojupastatys prie sien;». Įtempi- lJžsukes Panevėži„ 
mas ir pavojus didelis, bet -am1„ „Araaal.

nas mes- Č^ido.
bet Į mus daugiau šau- • • • - *Neliko kitos išeities, TekSinffesniam ,r tvar‘

Prabėgo triukšminga pir- -Kelias buvo ir man į <•’ t_,du į-n* "ir Sa Su- kruopų’ sviesto’ mėsos ir 
madienio diena. Atėjo nak- mišką. i • ? „ ’ {cukraus pardavimas pagal
tis. Silpnesnieji sugulė ir tik —Einant į mišką, veika-! p a "• , , m~naflI nakn korteles.
paskiri žmonės liko budėti ir lingas buvo ginklas. Pirmą; isiJaJI! “Šiuo metu Vilniaus pre-

* miIi-iS agraste W .bai^??.
lijampolėj girdėjosi dažni cininko Panevėžyje 
šūviai — tai musu šaunus —Besislapstydamas ra 
partizanai didvyriškai kovo- dau broli ir dar septynis to-

čia, kad čia jos kaiminkų Vincas Kariūnas, Petru Kartono 
'sūnūs, jieško savu dėdės JUOZO i KARBONO. iš Lietuvos paeina iš 

nuostabu.! Mergežerių kaimo, Vilniaus rėdvbos.
Seniau jis gyveno Schenectaily. Ne\v

nes ir didesnis nešvarumas; ‘________________________
bet jų pilna ii ant Noith Si-! Pajieškau apsivcdimui merjrinvs 
dės, aukštos aristokratijos arl,a našles be šeimynos nuo 40 liiri 
kvartale, apie Sheridan Rd.
Vienas tarnas man pasakojo k‘c,au kdd nebijotų biznio ir butų pa-
UI adės net 36 žiurkių U1\US g-erai pasiturintis, be šeimynos, turiu

prie Sheridan Road, skersai i>or^ Pri<* vandenio, ge-* r , TT . . . lai atrodau, esu o3 metų, sveriu 1 tb.
nUO LOVOlOS Universiteto, Su pirmu laišku prisiųskite paveiks- 
apie fontaną, krūmuose, pa- l!J- a,<iau susipažinsime per laišką, 
lei tvoras. Tai ką jau bekal- 35014 River Rd., Rockuood, Mict*.
bėti apie Stock Yardų dišt-i ~~ w------------------—
riktą, kur gatvės negrįstos, Pajieškau Partnerio arba 
išmatos stovi neišvežtos Partnerkos

Worcester, Mass.

per i 
baisi smarvė! Turiu puikų rezorta Floridoj, yra

. ..... Buildingai, stuba 2-jų aukštų po iNors Žmogelis 1S fronto gėles kamliarius. 2 karvės. 2 mylios nuo
endinii IpIi'Ūk yvdi hpf 117Č- Atlantiko ir Daytono byčių. .Visokių ^.OClina, leil.io. zyoi, oet^uze i medžių, gražiausių kvietkų. Rožes 
jus užpakalin turi užsičiaup- Žydi apskritus metus. Yra daugiau 
ti ir be<vti ikaip 5’>0 orandžių medžių. Klimatas
tl 11 Degli. neapsakomai sveikas. { namo vidų te-

ka mineralinis vanduo, irgi labai svei-KaS tame Kaltas." Kodosi, kas vartojimui. Yra 17 akrų juodže-
tlll'ime perą miesto *eimi-ini^s' zuvavimui vieta kuogeriausia. LUtiHie getą aiiesio s*einn Reik prisidėt tik su ?1,500. ir busi ly- 
ninką. majorą Kelly, kuris gus savininkas tos puikios vietos.
dužniii vjjyiiini;! i <?niinjr_ pardav,mo kaina Skolų nėra.oaznai važiuoja l opi mg-, A- esu ncvedęs, :«» metu amžiaus, 
fieldą ir net i Washmgtoną, / runu naujų automobili 1941 (9)
ir vis‘ finansiniais reikalais, i U4S So. kS ave^Chkago, m.

mėnesi kita.

kų apleistiems ūkiams, o bet tų finansų kaip nėra, taip 
taip pat mašinų — traktorių|nera. Vos ne vos Įstengia va-. Pajieškau Darbininko
stotims.

Kaip Chicagiečiai 
Muša Žiurkes,

Įsavini koncertą Grand Par-į ,njrbt ant fannos- kuns suprantu• ! i ‘a- t • Delnai farmos darbus ir mokėtų kiekRe. v) takSOS ant nuosavybių karves melžt. Geram vyrui darbas už-
didžiausios. Gal niekur nėra !iKrintas " va7ar?/ Apie mo', . . ... , i • z'.i - 'kestį paaiškinsiu įx*r laiškų.tokių aukštų taksų, kaip ( hl-! Mrs. 1>. Marcinkus

Montrose, Fa.R. D. 4,cagoje. Nesenai forklozavo
Congress HotelĮ, kad neuž-j Pajieškau Darbininko 
mokėlO $/O,000 taksų. O kur j Iiirbt ant Farmos, nereikalingas
šimtai kitu nuosavybių, ver-i!a’.vrimas-,bil‘' ai,,e nulius

l _

Vyrai muša jas lazdom, 
moterys šluotom, gudiuoliai 
stato sląstus prie jų urvų, bet
kaip jų yra. taip yra. Jau ne i gress HotelĮ. kurios da (lau
kai tą vietos laikraščiai rašė. igiau moka taksų! Bet mies-' Parsiduoda Ūkis 
kad Chicagoje yra daugiau!tas “broke,” pinigu nėra.! ;,7 akt.riai ,-uimų stuim. mtoi, 
žiurkių, negu žmonių. Aš čia Turbut šelmiai kl iaučiai siu-; I;ris!,,!-Ia,i» rat ani 
negaliu pasakyti, kas ir kaip’darni politikieriams drabu- i<i daužau informacijų
jas suskaitė, bet taip buvo : žius paliko kišenius kiaurus.

O gal žiurkės nugriaužė ki
šenių gilius...

Jurgis Slabuška.

. . . ... ir namus dirbti. Su alga susitaikysi-tesnių ir geresnių uz (. on- per įaiska. j«.e i-undik
K. <i, Uharlotte. Micb.

kreipkitės )>o antrašu: (9/
i». Uiskevičius, 49 \Vashington av«.., 

l orrington, ( onti.

Sunkvežimyje buvo ^?™s.f’arhas- Vis^e pre- 
tožkokios dėžės. Hįal delsti Įęk’bos jmonese paskirti nau- 

direktoriai, tik pramones
jo su raudonuoju slibinu, kius vyrus, kain ir mudu. I S®J°nįit, prekybos skyrius dar tebe-ĮL*?^ Mėsines jomas.
Paiyėiu išgirdome forto iš- Vieną pavakarę žiuriu. neto- „,‘^au‘SX tvarkomas, nes tame skyrių- Pasl™ "'? 'S81 su’

........................ jebuvonet90nuoAtamau- »J8^?.
Kom. Jau toli nuėję matėm, : • žvdu bletines pasidaro 68 smote-
kaip smarkiai pleška visas; «Vi«i ^vpntoiai maistu !iai- Palieka juos per naktį 
•unkvežimis. 'bus pnnaMnSmi lau S. a"‘ ^tal«- Tešla biskį ap^

Tai tik mažas ępizodėlis d ® tn-n ektoriu’ kadras džiūsta. Rytojaus dieną iš- 
lartizamnės veiklos asmę- pSfeįrfežtoi Drižhirės fed dėsto ant stalų ir po šmoėiu- 
nų, kokių visoie Lietuvoje *” į {L£ ■ b “ **ka suvynioia į paprasto laik-
veike tūkstančiai. ir ^£^yiraščio popierą. kaip lietuvis-

y , produktu paskirstymas pa- i5.3® sa’da.1P^s;. $uPda 1 ™al* 
▲RKI hTmifcAę 'gal korteles vyktų tvarkin- sluRus ir išdalina po wardus.

, w ■ gai. jvainjs spekuliantai bus Taigi pilietis, kuris būna
Gal ne visiems žinoma, griežtai baudžiami. žiurkių užpultas, lai kreipia-i

kad arkliui nėra reikalo at-j “Visa senoji bolševiku si prie savo wardos alder-1

rovą.

rašyta
Štai kaip tą bradą ištiki u

ju naikina. Šiaurinėje mies . _ „___A j i • a iir x i ■ •» mvlios nuo miesto. l/;> akenų. 40to dalyje, ant Western avė., ; inkelių brangaus, pušu ir aržuolų nii-
prie Irving Park bulvaro. 47 v5R Krn R'n" irko’,1-7 atk, ,iŲ ,yff?us prie Tolio ,au*, . ® ; KITOS AI’V s (bus- j.-o, budinkai. gyvuliai, mulai, avys,
WarOOJ, antro aukšto patai-i (i) Neužsitikintis Vyras; (2) ?y- ‘tanuos įrankiai ir derlius. Viskas
pose vra pristatyta miltu ’3 V n';n»«loma kaip žmones pa.-I parsiduoda Ukrai Pigiai Klauskite.

. f t V-v t,V» i v’-oV’ns prietarus. i MKb. Z. AI’AMb (bį
maišų, ir Stovi platus. Ugi Įkurtus ir tt. K-ina ........................ 15c. t BERKIS'. MO.
stalai, o aplinkui krėslai. At
rodo kaip bekarnė. Kinietis 
sveria ant svarstyklių mil
tus. Ima vieną dalį kvietinių 
miltų, kitą dali avižinių, tre
čią dalį nuodų, sumaišo, su- 
minko. padaro tešlą ir deda 

kertėtas blėšines foimas.

GERA FARMA

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

ore.i, kad prie forto esanti liese kažkas sujudėjo kru- 
kariuomenė atsitraukia. Pra- muose. Jei krūmai juda, tai 
sidėjo didelis sujudimas, kas nors turi ir būti juose. 
Jautėm, kad pavojus jau yra Atsargiai sėlinu viskam pa- 
praėjęs, ir visų akyse ir žo- sirengęs. Nagi žiuriu, mano 
džiuose spindėjo artima tikras brolis pasiruošęs ma- 
laisvė. ne taip pasitikti, kaip patį

Pirmieji iš forto pradėjo didijį savo priešą. Sakau: 
bėgti kriminaliniai kaliniai. “Ka tu čia, Mikai, veiki?” O 
iš kurių 10—12 žmonių ru- jis šypteli:
sai prie pat forto nušovė. —Ta patį, ką ir tu.
Mes matėm, kaip krito sim- ---------
patiškas, storapilvis virėjas. Iki karo pradžios musų 
jaunas, gražus vyrukas kori- būrelis, galima sakyti, tik 
dorių šlavėjas ir kiti. žvalgėsi, bet kai suskambėjo

Tik apie 10 vai. lyto ma- pirmi karo aidai, iš j>at anks- 
žais būreliais pradėjome tyviausio ryto pradėjom vei- 
slinkti iš forto išbalę, ap- kti. Telefono ir telefrafo lai- 
driskę, barzdomis apžėlę, it dus nutraukėm, 
šmėklos. • Vos tiktai padarėm, žiū

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

BR0CKER7 BREWING C0„ Ine
įgulusiam miegoti. Arklys sulipdyta Lietuvai mulkinti mano. arba tegul parašo jam 
gali išbūti neatsigulęs išti- ‘švietimo’ vadovybė, išski- laiškutį, o jis atsiųs žmones. 
*us mėnesius. Mat gamta yra i iant kai kurių buv. švietimo kurie atėję suranda žiurkių 
davusi arkliui tokį raumenų komisariato valdybų virsi- urvus ir Įmeta po du šmotu- 
mechanizmą. kuris leidžia ninkus, jtasišalino. J Įstaigą ku tų nuodų, o kur didesnis 
arklio kojom pasilsėti ir sto- neatvyko: švietimo liaudies j urvas—po ketinius. Žiurkės 
vint. _ " komisaras A. Venclova, ko- tas “kendes” labai mėgsta ir

TELEFONAS 
Worce«ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. Tek SOUth Boston 2271.
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Moterius Pasiskaityt
ŠI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHElSONIENfi.

ŠEIMOS AUKLĖJIMAS.
Musų skyriaus vedėja drg. dirba restorane, stovėdama •

Miehelsonienė retkarčiais 
mus pabara už neveiklumą 
ir nesirūpinimą savais reika
lais. Tame yra daug tiesos. 
Alės labai mažai laiko pa
švenčiam savo reikalams. 
Tas yra labai peiktina, ir aš 
nuo savęs prižadu, kad pasi
baigus vasaros karščiams 
pasidarbuosiu kiek tik išga
lėsiu. Tikiuos, kad ir kitos 
bendradarbės taip padarys. 
Mes prisiusimi savo negra- 
matnų raštu tiek daug. kad 
musu skyriaus vedėja ne
spės su jais nei apsidirbti.

Dabar prie temos. Kadan-' 
gi musų skyriuje dažnai bū
na gvildenami šeimos auklė
jimo klausimai, tai aš irg' 
noriu išreikšti savo nuomo
ne šiuo reikalu.

ant kojų. Vakare ji pareina 
iau labai nuvargus. O jos 
mylima dukrelė parėjus iš 
nokyklos numeta knygas i 
iampą. pažiūri i sinką pri- i 
srautą neplautų dišių dar. 
tuo pusryčių, pasidaro sau 
‘senvičių" ir atsigulus ant: 
ovos klausosi radijo, kol i 
notina nepareina. Ta naba
gė parėjus iš darbo ir radus 
lukrelę volionanties po lovą 
lieko nesako, tik skubinasi • 
krautuvę, plauna dišius iri 

kubinasi ruošti vakarienę. ■ 
ie* vaikai alkani.

i
Ta motina tikrai velta pa- 

igailėjimo. Ji per savo ne- 
usipratimą ir pati vargsta ii 

kartu savo dukteriai ruošia i 
.•argingą ateiti, nes užaugusiį 
:a merga bus didžiausia tin- i 
ginė. o tinginiams gyveni
mas prastas šiame pasauly. 
Gyvenimas būna lengvas tik 

natvs apsišvietę kurie sunkiai ji prade-
auklėjimo dar'- i ia iš jaunystės. Gi kas leng- 

ai jį pradeda, tam būna

Alano supratimu, kūdikis 
išauga toks. koks būna jc 
auklėjimas. Jei kūdikio auk
lėtojai yra
ir pasiruošę 
bui. tai iu kūdikiai užaugu
geii ir dori žmonės. Jei ku-: 'un^\ pabaiga. Nuo pat ma- 
dikio tėvai tamsus, apsileidę :ens išlepinta mergaite bijos

KELEIVIS, SO. BOSTON

Skrybėlės Mokyklų Mergaitėms

Buvo kitąsyk mada mergaitei eiti kolegijon be skrybėlaitės, ši rudeni jau kitaip yra. Kaip 
parodo šis vaizdelis, šįmet mokinėms siūlomos visokio fasono kepuraitės ir skrybėlės. Iš 
kairės yra škotiška kepuraitė; dešinėj matom minkštą veltinę, o žemiau—puošnią bėrę.

DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI.
BENEDIKTINĄ IŠRADO bario gyventojams nieko ne- 

VIENUOLIAI. • trukę, bet už tai jie užmiršę
j Jei kas mano, kad totali-' aPp®'n‘mo raitolą. tik 
kii dvasiškus nėra nieko iš- i keI? bal,us brangiuose savo 
radus tai ti klysta štai šv i ri""“05*- lenktynes, cirkus ir 

j kiu kol atėję baisus priešai,
yra išradę tokią degtinę, ku- Pale!d? dvie« "R1” uz.tv?ra? 
ii net ir šiandien jų vardu “I1™*4* AP>«
vadinasi - benediktinas. lk> sl0> lr nesirupinę

Pirmąjį benediktiną pra-} jtalai geologai sako, kad 
dėjo gaminti ir pilną jo mo-! taj esan*j tiesa įr minimas 
nopoliją turėjo Normandi- mjesęag l<aip ir daugelis ki-
jos vienuoliai (Francuzijoj). 
Šis gėrimas vėliau pasidarė 
labai madoj tarp aristokra- 

i tų. O atsitiko taip. Karalius 
Pranciškus I kartą aplankė 
vienuolyną, kur vienuoliai 

i pavaišino ji benediktinu. 
Karaliui jis labai patiko ir 
per jo rumus perėjo i visos 
aristokratijos tarpą. Vienuo
liai tuomet parduodami la- 

’ bai daug ir brangia kaina, iš 
benediktino pasidarė dideli 
turtuoliai. Bet užėjo didžio
ji revoliucija, vienuoliai ta- 

: po išblaškyti ir su tuomi bu- 
:vo dingęs benediktinas. Ir 
i tik gerokai vėliau chemikui 
jLegrandui pavyko vienuoly
no archyvuose atrasti bene- 

| diktino receptas. Tuomet jis 
imta gaminti.

tų romėnų miestų, buvęs ug- 
niakalnio lavos ir pelenų už
piltas. Jis galįs būti arti Ve- 
zuvijo arba Etnos. Specialė 
žinovų komisija šito miesto 
jau jieško.

TEN, KUR DRAMBLIAI 
DIRBA DARBĄ.

KUR PARŠAI SUDARO
MERGINŲ KRA1TJ.

Forzomos saloje yra įsigy- 
venęs toks paprotys, kad vi- 
-os. mergaitės sulaukę vedy
binio amžiaus užsideda tam 
tikrus karolius ir nešioja kol 
išeina už vyro. Tie karoliai 
turi keliariopą reikšmę. Pir
mučiausia jie rodo, kad mer
gaitė tebėra nevedus, o ant
ra. tuose karoliuose visuo
met esti keli daug didesni 
mėlyni rutuliukai. Vienas 
toks rutuliukas reiškia, kad 
mergaitė turi dvidešimt 
paršu pasogos. Jei turi du 
rutuliuku, reiškia, kad turi 
40 paršų ir tt. Nei pinigais, 
nei kuo kitu kraitis Formo-

ii j ieškostaudingo darbo: 
ik “good time" 
uštybiu. Per
na tokios mergaitės dažnai 
r bėdos susilaukia. Ir kas 
ada būna kaltas? Aš šaky-; 
-iu, kad ta motina, kuri ne-} 
pratino mergaitės prie dar- i 
bo. Ji kalta, kad davė per- j 
didelę valią.

Šalia manęs gyvena labai 
:auna pora. Mažo kūdikio 
motina vos tik 16 metų. 
Kuomet kitos mergaitės gat
vėje žaidžia, tai ji pameta 
-aro kūdiki ir bėga su jom 
bovytis. Vieną kartą kūdikis' 
pradėjo labai verkti, tai ji i 
mgryžus pasiėmė ji ir pati 
pradėjo labai verkti. Syki 
iš paklausiau jos motinos, 
kodėl ji leido tokiai jaunai 
tekėti: motina paaiškino, 
kad reikėjo, nes kūdikis gi
mė už 2 mėnesių po vestu
vių.

Tūli tėvai nusiskundžia, i 
kad čia Amerikoj “škulė" i 
ių vaikus ‘‘sugadina.” todėl į 
iie negali jų kaip reikia iš- < 
mokinti. Tas netiesa. Šku- 
•ėj vaikai yra mokinami 
mandagumo, paklusnumo ir 
doros. Jei jūsų vaikai nege-j 
i. tai jus patys kalti, o nei 

’-kulė. Kiek kartų tenka ma
nyti vaikučius su tėvais kliu- 
buose prie stalo arba saliu
tuose prie baro. Koks gi čia 
vaikams pavyzdis?!

Mes negalim kaltint kitų.: 
mitai ti. ar galima jo prašy-. kad savo trukumus pateisi-! 
mą Patenkinti, o tik tąsyk ! nūs. Geriaus patys mokinki-j 
duoti atsakymą. Prižadėti, c Į mes. švieskimės ir užsilaiky-i 
vėliau to neišpildvti. yra la- , kime taip. kad musų vai-Į 
ba: bloga* pavyzdi*. i kams nebūtų gėdos. Moky-i

kim savo vaikus darbo, pa-. 
klusnumo, mandagumo ii' 
doros iš pat mažens, tąsyk: 
nebus širdperšos nei gėdos'

ir ištvirkę girtuokliai, tai n 
jų vaikai užaugę paliks to
kiais. Užaugus jų papročiai 
ir palinkimai būna tokie | 
prie kokių jie jau nuo pat į 
mažens yra pripratę. Ką į 
jiems Įskiepija nuo pat ma-' 
žumėlės. tas jų atminty pasi
lieka ant visados.

Kaip sakiau, pavyzdingų 
tėvų būna pavyzdingi ir vai
kai. Jie visais klausimais pa
siklausia savo tėvelių patari
mo. jų klauso ir juos gerbia. 
Jie niekados tėvų nepamirš
ta ir neapleidžia. Jie pamyli 
ramų tvarkingą gyvenimą ii 
patys tvarką užlaiko. Jie ne
apkenčia tokios betvarkės 
kokia šiandien daugely šei
mų viešpatauja. Netvarkin
guose namuose netik tėvai, 
bet kartu ir vaikai, ką kur 
turėjo ten ir paliko. Jų na
muose daiktai po visus kam
pus išmėtyti. Motina nepa
mokina vaikučių, kad nusi
vilkę drapanėles gražiai pa
sidėtu. tąsyk iš lyto butų 
lengviau jas surasti ir jos 
daug geriau atrodytų, negu 
kur nors po lova sumestos. 
Motina taipgi nemokina vai
kų mandagumo ir šiaip gra
žaus apsiėjimo. O tai gali 
daug ką reikšti vaikui paau
gus.

Nuo pat kūdikystė* tėvai 
turi mokvt vaikus laikytis 
duoto žodžio. Vaikui ko 
nors prašant, pirma reikia

ir kitokių; 
dideli išdvki- ■ Bet tikėt nenoriu,

Man mintin ne’teitų.
Kad tėvynėj brolis 
Dar prieš broli eitų.
O taip noris gero,
Noris džiaugsmo tyro, 
Kad visi išeitų—
Vyras paskui vyrą!

B. Gaidžiunas.

ALKOHOLIS.

į Ceylono saloje visus sun- 
' kiaušius darbus ir nešioji-
į mus atlieka drambliai. Jie . j j

reikiamas vietas zos merginoms nėra duoda- 
akme-

sunesa į
,. . . . i sunkiausius sienojus
tiesioginis i njg plytas įr kitas sunkeny

ma—vien tik paršais.
Formoza randasi Kinijos

Keikia nuo pat mažens! 
kūdiki atpratint nuo užsi-l 
spyrimt . Nuo pat pradžios 1 
reikia jam duoti suprast, i 
kad užsispyrimu jis nieko 
nelaimės.

lems užaugus. Moteris.

PIRŠLYBOS JĮ PAMOKINO.
Džianas nori apsivesti.
Tik bėda merginą rasti. 
Mergos čia neprigulmingos, 
Vyras joms nereikalingas: 
Pačios ruko. pačios geria. 
Pačios viską sau padaro.
Automobiliais važiuoja.
Ir dar orlaiviais lekioja.
Turi pinigu kai šieno.
Joms permaža vyro vieno!
Eina Džianas pas Agotą.— 
Jau širdis jos pažabota;
Eina iš ten pas Daratą.—
Bet ji Džianą nusikrato;
Eina vėl jis pas Alarytę.— 
Ta nenori nei matyti.
Prašo rankos pas Elzbietą— 
Ji kitam jau pažadėta;
Siūlo meilę Elenutei.—
Ta iš karto pasipūtė;
Kviečia apsivesi Brigytą.
Bet ir čia jam atsakyta.
“Merginos, matyt, negausiu. 
Tad našliu pasiteirausiu.” — 
Musų Džianas taip galvoja 
Ir pas našlę jau dunksnoja.
“Buk tu mano mylimiausia. 
Ap siveskime greičiausia!”
Bet našlė tik pažiurėjo 
Ir juokus daryt pradėjo. 
Pagaliau trumpai ji kerta: 
“Apsivest dabar neverta!”
Eina Džianas nusiminęs.
Kad negavo gaspadinės. 
Smerkdams visą dailią 
Ir nežino kas daryti.

lyti.

blogas dalykas, tai 
nepilnamečiu vaiku

Kita- 
dažna*
lankymas kiutamujų pa- 

Tas pakenkia netikveikslu.
jų sveikatai, bet kartu ir 
sveikam protavimui. Aš at
simenu dar iš seno* tėvynė*, j 
kak) elgdavosi su mokiniai*.! 
Ten ueros buvo leidžiama 
paveiks?’)* lankyti tik vieną 
kartą i savaitę, ir tai tik to-į 
kiti-, kokio buvo pritaikyti.' 
pro ių amžiaus. Ir nemany
ki’ kad ten vaikai moksle1 
abilieka. Anaiptol!

štai. viena* pavyzdis., 
kaip Jungtinėse Valstijose’ 
gvvondamos lietuvės mamos’ 
išlepina ir išdykina savo du-i 
kieles. Mano pažystamoj ! 
seimo’ sūnūs eina aukštesnį

VYRAS PASKUI VYRĄ.

Ten vaga nearta.
Ten neužakėta — 
Nevisur artojo 
Tvirta ranka sėta.
O taip noris gero.
Noris džiaugsmo tyro. 
Kad visi išeitų—
Vyras paskui vyrą!
Kad nebūtų vargo.
Kad nebūt smutkelio, 
Kad per musų kraštą 
Tiesus eitų kelias.
Aš tikiu, kad žemėj 
Žemės balsas šaukia, 
Kad tėvynės kloniai 
Musų rankų laukia.
Aš matau, kaip saulė 
Vakaruos nukirsta.

Susitiko .iis pas tvorą 
Savo moterį—Barborą.
Tai pati io pirmutinė.
Tik atvykus iš tėvynės.
Ji varguolė atvažiavo 
Susirasti vyrą savo.
Džianui akys net nušvito.
Ir glėbin pačios jis krito.
Bėgt nuo jos jau nemėgino. 
Nes piršlybos pamokino.

Atliktas Kriukis.

mokslą, o duktė lanko high i O šalnos pakąsta
škulę. Jų motina visą dien? j Lelija nuvysta

Alkoholis yra vartojamas Alkoholis yra 
pavidale alaus, vyno ir deg- nervų nuodas. Nervų ligos neapsieina nef ke- pakrašty ir kitąsyk Kinijai
tinės, kuliuose jo yra nuo 5 yra paprasčiausias alkoho- k„ vedimai nei namu stntv- prigulėjo, bet dabar ja turi 
iki 50 nuošimčių. Alkoholio lizino apsireiškimas žmo- „ei sunkiu kroviniu to-
yeikmė yra tokia: jis istiau- gus ima sau pavaizduoti vi-:,imi išnešiojimaį. Tik visa 
kia vandeni is kūno mezgi- sokius balsus amuolų ir vel- : nelaimė p kad darbo 
nių, suvn-skina baltymą, pa- nių, nebūtų gyvulių, jaučia! metu „ neduoda kelio vė
daro nervus nejautriais, at- elektros srovę einant per jo išmali Dėl to Cevlono val- 
bukina protą, paleidžia va- kūną, valgis ima savotiškai džia dabar iįleido isakvmą> 

kveneti. .To kalba pasaliniam ... j __ - „ t..' Č

prigulėjo, 
pasiglemžę japonai.

džias. Žmogus užmiršta kui 
esąs, pasiliuosuoja nuo viso
kio suvaržymo, užmiršta 

. mandagumą, dorą ir plepa, 
kas tik jam ant seilės užeina. 
Ilgai jį vartojant, atbunka 

•žmogaus protas, sumažta jo 
kūno pajiegos. o daug varto
jant—ir visai proto nustoja

AR NEBŪTŲ GALIMA BE 
KARO GYVENTI?

Dabartini karą teisina jo
kvepėti. Jo kalba pašaliniam ‘ ^d ^miHrarab! Pa<legejai tiiomi, kad toiku-
zmogtu skamba abai keis-1 liams‘ butu prikabintos lem- rautoms “'ūkę vadl«a-
tai. 5.UO tokio atako žmogus iš priį^kio baltos švie- mos gyvybines erdves. Bet 
pasitaiso ir sykj ir kitą. bet j £7 ba,t()S s|)alvos o uz a. stai ką yako Londono Geo- 
galop užsibaigia proto nusil-; kafv raudonįs grafų Draugijos pirmimn-
pimu. *____ ______ į kas. Jisai sako, kad ant mu-

Kitas alkoholizmo apsi- i nqrį SURASTI DINGUSI žemės kamuolio dar yra 
reiškimas yra taip vadina- Į MIESTĄ. * daug vietų visai neapgy-
mas delirium tremens, kada : ventų ir daug kur dar žmo-

Ant Vim nraunn vpikmė girtuokliui akyse ima rody-i Italijos valdžia paskyrė gaus koja nebuvo įžengusi. 
Ant Kitų oiganų V®“™® tis žalžia; velniai> visokios!net 100,000 svarų sterlingų Tokių vietų dar yra daug

tokia: alkoholis padilgina 
j skilvį, išskečia kraujo sudy- 
nus, pagerina apetitą, pa
daugina sultis. Ilgainiui nuo 
to pasidaro skilvio kataras. 
Alkoholis išskečia odos su- 
dynus, nuo ko pasidaro rau
dona nosis. Alkoholis pa
gimdo jaknų katarą ir sukie
tėjimą. nuo ko pilvas prisi
pildo vandens, pasidaro taip 

; vadinama vandeninė liga. 
Alkoholis taipgi sugadina 

i inkstus. Todėl geriančio 
žmogaus amžius skaitomas 

į yra penkiolika metų trum
pesnis. negu negeriančio, 

greitai

baidyklės, kurios kėsinasi i tam asmeniui, kuris padės Centralinėj Afrikoj, netoli 
ant jo gyvybės. Jis būna ap- -'Uiasti. tai yra kuris nurodys čado ežero. Pietų Amerikoj, 
imtas baimės, jo protas ap-: vietą, kaip galima greičiau Amazonos upės siytyse, 
temęs. Delirium tremens i ir patogiau surasti dingusį Australijos centre, Naujoj
pereina, arba pavirsta į be
protystę. Žmogui rodosi, 
kad jį kaž-kas persekioja, 
nori užmušti, kad jo moteris 
susideda su kitais. Toks li
gonis yra labai pavojingas 
namuose. Daugelis naminių 
tragedijų, kur vyras užmuša j Sybaris, kuris gyvenęs 
pačią arba vaikus, yra alko- j džiaugiame pertekliuje, 
holizmo pasekmė. Tokiam 
ligoniui vieta beprotnamyje, 
nes jis gali nuskriausti arti
mus žmones. Ant nelaimės.

senovės romėnų miestą. Gvinėjoj ir kitur.
Apie šį miestą, po visą Itali- --------------------------------------
ją dar ir šiandien visų kalba- kunigų celibatas.
ma ir visų aiškinamos legen- —Išaiškinta kunigų nepatystės is- 
Jnc •mizi i.v puolimas, šia kn.vga turėtu perskai-dos apie JO pasakingus įori;a pasekmės įr ja doriškas nu-
turtus. tyti kiekvienas vyras, tėvas ir jauni-

Minimas miestas vadinosi dukteris ir mylimosios nepapultu į 
di- l°kia kuniuu globą. Parašė kun. Ceo.

Totvsend Fox, D. D., sulietuvino OV- FerdinarvI de Samov.ria............. 2-oe.

Girtuoklis greitai pagauna ... . ...,. .
džiova ir plaučiu uždegimą, to^llį.ats,ltl.įimK. gana 
nuo to tankiausiai užbaigia matvt' '^krasauose. Di- 
tavo dienas.

Prie alkoholio lengva pa- 
■ prasti, o papratus — neleng
va atsikratyti. Pagiriom 
žmogus jaučiasi geriaus išsi
gėręs. o išsigėrus reikia vėl 
pagiriot, o pagirioms ir vėl 
išsigert. Ir taip yra daug 

i žmonių, kurie visą amžių 
‘ pravaikščioja ukuose’ su ap- 
J svaigintu protu.
1 Iš visų organų nuo alko
holio daugiausia nukenčia 
nervų sistema. Massachu
setts valstija 1910 m. pasky
rė komisiją ištirti kaip alko
holi* veikia žmogaus nupuo
limą. Pasirodė, jog didžiu
ma atsitikimų kriminališkų 
prasižengimų, nuomario ir 
nupuolimo pareina iš alko
holio. Bridgewaterio ligon- 
būtyje 20 nuoš. ligonių sta- 

alkoholio, o 40

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR \NGI.Iš!v AI - LIETUVIŠK AS, telr*

’s/mV' žodžių. Labai parankus turėt 
kišeny įe. Gražiai apdarytas dirbtine , čiai aukos 
kurą. ICO puslapių. Parankesnio i' > ..

rer«-nio kišeninio žodynėlio lietuviu nUOS. IŠ alkoholio prieŽHS- 
kalboje nėra. Gaunamas "Keleivy ’ tje*. Noi’S alkoholizmas h 

i nėra stačiai paveldimas, bet 
i girtuoklio «uardyta sistema 
nersiduoda vaikams, jo pa- 
oročiai persiduoda naujai 
kartai ir pagimdo tokiu bu
du eiles degeneratų.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškia: išyjidyti pilietybės įstaty 
įinai su reikalingais klau-imais ir at 
sakymais lietuvių ir ansrbj kalbos* 
Antra peržiūrėta ir pagerinta
aida. Kam* 25

matyti laikraščiuose. Di 
džiuma alkoholikų valkioja
si iš saliuno į kalėjimą, iš ka
lėjimo i beprotnamį, pakol 
užbaigia savo dienas.

Jauniems žmonėms patar
tina visai neimti alkoholio į 
burna, kad neįgautų papro
čio. Tas yra lengviaus, negu 
papratus prie alkoholio nuo 
jo atsikratyti.

Dr. F. Matulaiti*.

••Salomėja**, arba kaip buvo nukirsta į 
iv. Jonai Kalva. Drama vienam*

akte. pnrašvta garsau* anglų rašti- 
nnko. Vertėtų kiekvienam per- 
ikaitvti............................................... f*e

LIETUVIU LAISVES MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTE

WAUKEGAN, ILL.
VALDYBA IMI METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Preacott St. AVauke^an. III 

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., Waukcjran, IU. 

Suzana Gabris—patarimų rait.
730 McAlister avė., Waukegan. III 

Emilija Kernagis—turtų rašt.
720 Vine Place, Waukeean, TU 

R. Vaitiekūnas — kasierius.
726 — 8th St., Waukegan, III 

KASOS GLOBĖJAI 
*>. lauraitis, K. Ambrozanas.

MARŠALKOS:
K. Pečulis. J. Stoškus.

Susirinkimai būna paskutini 
dieni kofno mėnesio. ln»0 v. p<« ni»-tu 
Liuosyi*ės Svetainėje, kamp. Sth b 
Adams Sta. Waukesan, III.

KOKIUS DIEVUS 2M0NEę 
GARBINO SENOVEI

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

Senovės Lietavių tinyčia

Vpattns’M dabartinės krikSčianyber gadynėje Me-viena* turėtų 
perekaityt. ne» tik tada gslėa aiškiai supranti Dieve buvimų.

Knyga didelio formato, turi 271 poslapi. Kaina popieros apdarais 
—1 00: audimo apd.—91.26. Pinigus galinta siųsti nopierinj doleri 
arba "Money Orderi’*. Adrssaokit sekančiai:

KELEIVIS. 253 Bro*dway, So. Boston, Mass.

v . . v
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KAIP KAUNO PARTIZANAI GYNĖ 
ALEKSOTO TILTĄ.

KELEIVIS, _ SO. BOSTON

Kur fina Didžiausi Mūšiai

Septintas Poslapis

Bolševikai jį ižsprogdė, kai 
per jį žygiavo jų pačių 

armija.

Laikraštis “Į Laisvę” ap
rašinėja lietuvių partizanų

esančių partizanų apsaudy-į 
mą. Per dešimtį partizanų 
vietoje nukaunama, o pats 
Įeit. Dženkaitis peršauna
mas Į dešinįjį plautį ir kai-

kovasJKaune pne Alek«)to T
tilto, šių kovų metu, kaip . suįeistXisViakUnas1
pasirodo, žuvo ir lakūnas su”Kia* sužeistasis lakūnas
leitenantas Dženkaitis- nutraukiamas į apačią, vie-! leitenantas DzenKaitis. nos ^8^0^ sesutes

“Vakar Įsidejome trumpą perrišamas ir tik antradienio
ne visai tikslią žinutę, sako ry^ perkeliamas per Nemu-
Kauno dienraštis, apie mu- iaįveįįu įr paguldomas
sų partizanų kautynes dėl senamiesčio ligoninėje, kur
Aleksoto tilto ir lak. Įeit. trečiadienį po piet ir miršta.
Dzenkaicio žuvimą. Šian-j -Likusieji partizanai. so-.
dien įedakcijai pavyko gau- vjeĮų smarkiai apšaudomi.
u apie tai papildomų žinių, Linksmaterinio šiai-j
!°^e,. fa kkshai nu' tais trauktis. Traukiantis vel 
sviesti herojiškas partizanų -uva ^eli partizanai. O va-į 
kautynes de.1 tilto ir didvy- kare, lygiai vienuoliktą va- 
nską lak. Įeit. Dzenkaicio landą, sovietai, bijodami

. naujo partizanų puolimo.; 
iš svarbiausių Į tiltą išsprogdina, nore tuo 
pareikalavusios ■ metu tiltu žygiavo pačių so- 
musų partizanų vietų pėstininkai, kurie visi 

aukų. buvo kautynės dėl sykiu su tiltu ir žuvo.” 
Aleksoto tilto. Pirmadieni

“Vienos 
kautynių, 
daugiausia

me pro langelių virbus išvar- JURBARKE BOLŠEVIKAI PurtizUMĮ Ktipai Pft 
Visą Lietuvą.'gusius suprakaitavusius vei- PRIEŠINOSI NEILGAI, 

dus dar girdime mažųjų Jurbarke, kaip pasienio 
verksmus, tačiau nebegali- mieste karas tru£o tP ai 

ime su jais pasikeisti nei vie- Daugumas raudonosios ar- 
nu kitu žodeliu. Payaikscio- mjjos daliniu iš pasienio 
ję ir apverkę jų dalią skau- pasitraukė bil:žeHo į0 ir 21 
dancia širdimi grįžtame į £akti Sekmadienio rytą vo- 
sostmę. savy ;e klausdami, kiečių lėktuvai bombardavo 
kada bus musų eile. dvare esančia raudonųjų

‘Laimei, mes_ to nebesu- stOvyklą. Apie 6 vai. ryto 
laukėme. Ratas ėmė suktis į miestą pasiekė vokiečiu mo- 
kitą pusę.”

Po šiuo aprašymu padėtas 
parašas: Studentė.

TRUMPOS ŽINUTĖS.

torizuotos dalys. Susišaudy
mas truko neilgai. Šaudė iš 
pašto ir kitų trobesių pasili
kę raudonieji. Dėl to kelia
tas namų yra apgadinta.

Tą pat dieną mieste buvo! Kauno Universiteto staty- 
■ bos fakultete šie studentai atstatytas normalus gyveni- 
: gynė diplomatinius projek- mas. Pradėjo veikti policija, 
!tus inžinieriaus laipsniui į- paštas (tik vietoje), bankas, 
j gyti: Jeronimas Vytautas miesto ir valsčiaus savival- 
i Dabrila. Domas Pekarskis, dybės. kooperatyvų krautu- 
j Jurgis Gimbutas, Viktoras vės, kiek vėliau Lietūkis ir 
Dargis. Jurgis Okunis, Alek- pieninė. Iš miesto pabėgo 
sandras Bulota, Aleksandras tik komunistai, čekistai, žv- 
Petrelevičius, Stasys Laurin- dai ir stambieji komunistų 

! skis ir Kazimieras Bučas. pareigūnai. Kai kurie jų.
---------  kaip Joffė, Pranckaitis, Mic-

> Paskelbtas pranešimas, kūnas ir Aksionaitis iššaukti 
i kad ginklui laikyti leidimai i Raseinius ir iš ten negrįžo, 
i neduodami. Tais reikalais Bolševikai taip greit bėgo.

(birželio 23 d.), dar gerokai 
prieš piet. išsprogdinus gele- i 
žinkelio tiltą, sumuštos rau-, 
donosios armijos daliniai vi-; 
są dieną traukėsi Aleksoto 
ir Panemunės tiltais rytų; įr turto, kurio savininkai bu- 
link. Tuodu abu tiltu saugo-;vo boišeVikų išgabenti ar 
jo stiprios rusų šarvuočių ir i šiaip kur di B bolše- 
pestmmkų sargybos. Buvo, vik vaidininkai ir GPU če- 
aisku. kad tiltai užminuoti ir į
kai tik raudonosios jėgos 
juos pereis, jie bus tučtuojau

KAUNE LIKO DAUG
TUŠČIŲ NAMŲ IR 
PALIKTO TURTO.

Kauno laikraščiai prane- 
i sa, kad tenai liko daug butų

Juodos dantuotos linijos parodo, kur pereitą sąvaitę rusai 
pradėjo eiti prieš vokiečius kontratakomis. Tarp Maskvos 
ir Kijevo rusai sakosi nustūmę vokiečius apie 30 mylių at
gal ir atsiėmę daugiau kaip 20 kaimų bei miestelių. Lenin
grado apylinkėse rusai taipgi smarkiai kontratakuoja.

KAIP BOLŠEVIKAI VEZE
SIBYRAN LIETUVIUS.

kad net savo seimų nespėjo 
pasiimti. Liko keliatas rusų

--------- moterų su vaikais, o viena,
Buvusios bolševikų vals- vaikus palikusi, pabėgo, 

tybinės knygų leidyklos Vii- Žmonių nuotaika labai 
niaus skyriaus bugalteriui gera. Kiekvienas atsidust > 
Vyt. Vaitkevičiui pavesta lengviau ir džiaugiasi iš kru- 
perimti tos leidyklos Vinjuje vinosios vergijos išsivada- 

Į esantį turtą, o Šiaulių sky- ves. Mieste maisto pakanka, 
i liaus vedėju paskirtas Da- atvežama iš kaimų, 
mažas Markevičius.

piliečiai prašomi Į jokias i- 
istaigas nesikreipti.

gonus iš Šiaulių ir iš Mari
jampolės. Kiti jau išvažiavę 
toliau į nežinią. Pamatę 
mus, išvežamieji susigrūda 
prie langelių, prie truputi 
pravertų durų ir visu nuošir
dumu nori mums patarnauti

kištai (šnipai) bėgdami iš i Laikraštis^ Į Laisvę de- 
Lietuvos taipgi nespėjo savo da toki aprašymą apie susi- 

_ ,j-i i -i u mantos pasiimti. Vien tik iš tikimą su lietuviais, kuriuos 
išsprogdinti. Todėl kilo bu-iKauno išdumė apie 300 įvai. bolševikai veze Sovietų Ru- 
tinas reikalasv yeną tų tiltų, rbj Maskvos agentų. Laik- sB°n:
per Nemuną, žūt būt, apsau- j.a^jaj patarja namų prižiu- “Tai buvo gražią saulėtą 
goti nuo išsprogdinimo. { rėtojams likusį jų turtą su- dieną, kai Lietuvos marga-

“Dar gerokai prieš piet, i krauti Į atskirus kambarius spalvėse pievose dūzgė bi- klausdami, ko jieskome. 
lak. Dženkaitis. vieno musų ■ ir užrakinti, kad neprapultų, t ės, o lietuvio širdy slėpėsi į Viename vagone matome
aviacijos karininko padeda-- ----------------- i didžiulis skausmas. Važiuo-‘jauną moteriškę su mažu
mas, Aleksoto kalne. Links-j KAUNAS TVARKOSI IR jam traukiniu iš Vilniaus i. vaikučiu ant rankų. Girdi- 
madvaiyje. pradeda organi-' ATSISTATO. Naująją Vilnią. Žmonių vei-;me jo prašymą: ‘Mama,
zuoti partizanų buri Alekso-: Tvarka Kauno mieste jau duose nevilties šešėliai. Gir- duonos.’ O ji pro asaras pa
to tiltui užimti. Surenkama baigiama atstatyti. Norma- dėti dūsaujant. Akys nėra- žvelgia į mus. Suprantame 
apie 15—20 žmonių, bet nė-,Įįaj veikia seneliu namai. Se- miai žvilgčioja pro vagonų jos skausmą. Su savimi tun- 
ra ginklų. Tuo metu Links-1 neliai maistu aprūpinami, langus. Pravažiuojam pirmą me, .pasiėmę baiankučių, tik 
makalnyje sovietu buvo pa- i Sveikatos skvriuie darbai stotl—Pavilnį; antroji bus nežinome kaip jas paduoti, 
degtas ginklų sandėlis. Pa-iyykste nomaHai. Medicinos Naujoji Vilnia. Netenka ii- Moteriškė nuleidžia virvutę, 
sibaigus didiesiems ginklų pagalba teikiama, nors jau- £ai laukti. Sušvilpia. Visi Vos baigiame ant jos x'ovt'

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?
Kaip Nojus galėjo surinkt į kelias die
nas vjsu V5>:shu gv v uitus, Kurie gyve- 

i na išsimėto r,o visa žemės kamuolį ? 
Kaip jis galėjo tuos irvvųntjs prastok

MYTAI APIE KRISTŲ ! arkoj sutalpinti? iš kur ėmėsi
, , . „ . 1 tiek vandens, kad visa žemę ansem-Knygote rasite legendas apie Kristų ,1J? K,.r ,a< van,5art dabnr yr&- K.ir 

kaip jisai buvo {dievintas, ir kaip jj Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
; taf»o Dievo sur.umi. _ • ,vano iuodveidžiai. raudonveidžiai

.TIKIME J KRISTV. todėl turime , ;r kitu veislių žmones? Šitie ir sint- 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida- : tai kitu klausimu, i kuriuos negali 
re. Žinosite kaip krikščionys pasisa- atsakvti jokia kunigas, vra nuosakiai 
vino nuo pagonų pasaka apie Kristų, j ir a,skini išdėstyti šitam veikale 

*r Vcb’kjl šventes,_ o dabar , Knvga be galo idomi Kas žodis—tai
knkscior.vs adina pagonis bedie- ; fnktas: ka<- sakįnys_tai r-auias ku 
viais. Atrasite kad. net Kibina nezi- argumentas griūva Mokslas ii
no kada Kristus gimė, mirė ir kaatt , nT3džio< iki galo Ka^
jisai buvo nukrvziavotas.

MYTA! APIE KRISTŲ knyga tu "1......... .......................
ri 111 puslapių. Kaina tikta: "5 cen 
tai. Galima gasti “Keleivio” afise ar 
ha pas

Ar Buvo Kristus?

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

i PIRŠLYS SL VADŽIOTOMS
; Vieno veiksmo Komedija. Pailso 
Ben. Rumšas. Gana juoku.-zas veika-

Į las. Tlalvvauia 2 moterys ir 6 vyrai, 
i KUNIGO MEILĖ. Vieno veiksmo K<>- 
' mediją. Parašė Ben. Rumšas. Juokin- 
! gas veikalėlis. Dalyvau ja 2 vyrai ir 
12 motervs. Abu veikalėliai vienoje 
'knygutėje Kaina ....................... 2S<-.

‘T Laisvę” rašo:
“Iki birželio 27 d. užre

gistruotų žuvusių partizanų 
skaičius tik Kaune toli pra
šoka šimtą. Kritusiųjų sąra
še turime 110 pavardžių, o 
kur dar visi tie, apie kuriuos 
nepavyko gauti žinių. Dau
gybė šeimų dar vis jieško 
dingusių sūnų, vyrų. brolių. 
70 kapų išdygo Kauno kapi
nėse. Kiti palaidoti Šančiuo
se, Panemunėje. Aukštojoje 
Fredoje. Aleksote.

Į herojų eiles Įstojo geriau
sieji. atspariausieji lietuviai 
—buvę šauliai, savanoriai, 
skautai, politiniai kaliniai: 
studentai, moksleiviai, dar
bininkai. Įvairus tarnautojai. 
Iš ligšiol surinktų žinių, žu
vusiųjų partizanų skaičiuje 
turime du inžinierius — uni
versiteto lektorių Juozą Mil
vydą ir Kazį Matuli, studen
tus — Antaną Norkūną. Po
vilą Vaškeli, Andriu Radvi
lą. Antaną Gurevičių (tri> 
paskutiniuosius žiauriai su
badytus), eilę gimnazistų, 
bet visų didžiausiąją kritu
siųjų dalį sudaro musu dar
bininkai. Jie saugojo sandė
lius. geležinkelius, gynė vi
sa. ka tik bolševikai bandė 
sunaikinti.

Daugiausia partizanų žu
vo Aleksote ir Šančiuose. 
Vieni sušaudyti, kiti subady
ti durtuvais. Aukų aukos 
dėl tėvynės! Vis tai mu
su geriausias jaunimas—nuo 
15, 18, iki 25 metų. Liko jau
nos žmonos, maži vaikai, se
nos motinos. Susiduriame su 
tragiškiausia laisvės kovų 
puse, tačiau tenka stebėtis 
ištvermingomis, nors pa
laužtomis herojų šeimomis. 
Nustebino senutė motina, 
kuri sužinojus, kad žuvo sū
nūs, nelaužė sau rankų, o su
sikaupė ir giliu žvilgsniu ta
rė: “Toki sūnų paaukojau, 
nei negaila, per daug tie 
žmogžudžiai mus iškankinu, 
išžudė...”
“O. S. S.” arba šliuhin' iškilme.

pora-' vry»!n Kr ina .... 15c.

andėlio sprogimams, Įeit. Siamas didelis specialistų ?kuba Į peroną.
Dženkaičio partizanų būrys: gydytojų trukumas. Ligoni- “Dairomės. Tuoj prieš 
įsibrauna Į išlikusias nesu- i nės ‘ ir poliklinikos veikia, musų akis stoja visas miškas some 
naikintas patalpas ir apsiru- Ligonių lankymą namuose gyvulinių vagonu. Vos kelia- 

labai sunkina susisiekimo; tą žingsnių žengę, atsidurė- 
priemonių trukumas. Vete- me prie tų nelaimingųjų, lai- 
rinarijos ir kelių Įmonės vei- svės ir tėvynės netekusių lie-

pina ginklais bei šaudmeni 
mis. Tada Įeit. Dženkaitis 
pradeda Aleksoto tilto puo
limą, nežiūrint to, kad juo Gatvės prižiūrimos ir
traukia labai stambios So- taisomos. Žymiai nukentėju
vietų jėgos. Prisidengdami 
Linksmakalnio šlaito me
džiais. partizanai pamažu

tuvių, kurie smurtu išveža
mi Į Kazachstaną, Sibyrą,

šių gatvių nėra. Kuro Įmonės Kamčatką. Visi vagonai už 
dėl transporto priemonių daryti, tik aukštai pro mažu- 

. , stokos normaliai dirbti ne- tį, aptvertą prekinio vagono
prislenka prie Fizikos-Che- gab Kurą teks taupyti. Ka- langelį ir kai kur pro atviras 
mijos Instituto patalpų ir nalizacija ir vandentiekis— duris matyti galvos. Nei vie- 

tvarkoj., išskyrus Aleksotą, no veide nesimato ‘buržujo,’nuo iu besileidžiančiame
šlaite Įsikūrę, pradeda tilto j Vandens analizės daromos bet visuose labai lengva įš- 
ir Į ji vedančių gatvių ap-, kasdien, ir gyventojams tei- skaityti liūdesys dėl pamin- 
šaudymą. j kiamas geras vanduo. Darbo tos žmogaus teisės laisvai

“Šaudymas labai sėkmin-1 skyrius registruoja neturin- gyventi, galvoti ir veikti, 
gas. Leit. Dženkaičio parti-įcius darbo. Norintieji gauti Kiekvieno akyse matyti žo- 
zanų būrelį tesudaro apie i darbo ir darbininkų gali ten džiais nenusakomas skaus- 
20—^30 žmonių, tačiau jo i kreiptis. mas, o lupose — neišreikštas
automatinių ginklų ir šautu-' Miesto sodininkystė nenu- skundas.
vų ugnis tokia stipri, kad kentėjo. Daržų ir ūkių Įmo- “Pirmasis ešalonas. gal
Veiverių gatvę, Nemuno pa 
krantėse einančias gatves, 
išilgai tilto kitoj Nemuno 
pusėj priešais esančias gat
ves partizanų ugnis šluote 
šluoja. Sovietų susisiekimas 
tiltu nutraukiamas. Nuotai
ka pakili. Žemai esančiuose 
Senamiesčio ir Naujamies
čio rajonuose vykstąs inten
syvus kulkosvaidžių šaudy
mas partizanams, tilto puo
lėjams. Įkvepia dar didesnės 
drąsos. Jau, regis, nebedaug 
tereikia, kad tiltas butų išlai
kytas ir nuo Veiverių gatvės 
pusės sovietų puolimas su
stabdytas. Bet apie 17—18 
vai. (5—6 po piet) iš užpa
kalio Įeit. Dženkaičio parti
zanų buri puola tankietėmis 
ir šarvuočiais ginkluoti so
vietai ir numuša paliktas už
pakalio apsaugai nedideles 
sargybas. Po to, išlipę iš šar
vuočių automatiniais gink
lais rusai pradeda šlaite

nės veikia visai gerai. Pro- apie 50 vagonų, negailestin- 
duktai teikiami ligoninėms gai prikimštas žemaičių.

verti
barankutes, girdime šau
kiant raudonarmieti. Nepai- 

Moteriškė iš langelio 
prislėgtu balsu klausia: ‘Ar 
dar neprasidėjo karas?’ Iš 
kito vagono kaunietis klau
sia paskutinių naujienų. Tei
raujasi apie draugus ir pa
žįstamus. Bet jam rupi svar
biausias dalykas: ‘Ar galima 
ko tikėtis iš Vakarų?’ Sura
miname. O jie ir mažiausia 
viltimi patenkinti -—širdimi 
ir lupomis džiaugiasi.

“Bejieškant išvežtų ir pa
žįstamų, pasigirsta du šū
viai. Sužinome, kad vienas 
lietuvis norėjo pabėgti. Rau
donarmietis tuoj iššovė ir 
sugavęs surištomis rankomis 
ji nusivedė i ‘saugesnę’ vie
tą. Prikimštų vagonų saugo
jimas dar paaštrėja. Nebe- 
prileidžia arčiau nei vieno 
žmogaus. Iš tolo dar mato-

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

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

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

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:'
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina *

ir prieglaudoms. Klausiame, iš kur esą. Be
veik visi pro virbus atsako: 
‘Iš Tauragės, iš Tauragės.’ 
šitokio atsakymo susilaukia
me iš visos eilės vagonų, 

toliau raseiniškiai.

PANAIKINTI ŽYDŲ 
TEATRAI.

Elta skelbia: nuo 1941 m 
liepos 1 d. panaikinami šie Kiek 
teatrai: Kauno muzikinės Vargšai žemaičiai... Musų
komedijos, Kauno žydų dra-, akyse pasirodo ašaras, ta
nios, Vilniaus lenkų dramos, čiau jie neverkia: ir kentė- 
Vilniaus lenkų muzikinės damas, žemaitis moka tylėti 
komedijos, Vilniaus jaunojo dantis sukandęs. Tik viena 
žiūrovo, Vilniaus žydų dra- gyvenimo naštos palaušta 
mos, Vilniaus lėlių, o taip senutė, žila, kaip pražydusi
pat ir valstybinis cirkas.

MIRĖ SUŽEISTAS INŽ.
LAPAS.

Liepos 1 dieną Kauno pamačius stovintį prieš va- 
Universiteto klinikoje mirė goną sūnų, kuris neturi tei- 
nuo žaizdų inžinierius Vik- sės nei rankos paspausti iš
taras Lapas. Jis buvo sužeis- vežamai motinai, nei stiklo 
tas kovose su bolševikais vandens paduoti, 
prie Aleksoto tilto. Palaido- “Einame toliau. Vėl kal
tas Kauno partizanų kapi- biname, raminame savo se
nėse. Ises ir brolius. Randame va-

obelis, rankas laužydama 
rauda. Didelės ašaros rieda 
raukšlių išvagotais veidais, 
šitaip jos skausmas išsiliejo,

PAGARSINIMAI
•KELEIVr

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
adminlstracljon nevėliau RANEDft- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pa$- 
tą. reikia pasiųst lt anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvaltės numeri nespėjama patsi- 
plnt.

Norint, kad garsinimas nr*»s' 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok) parengimą, trumpą prane 
tlmų patalpinam ut *5.00. Ut dide. 
nlua garsinimus skaitoma nuo eono.

Ut pajletkojlmus darbininkų, par 
davimus Ir kitokius smulkius prane 
Mmus, kaina Se. ut tod{. Stambe* 
nėm raidėm antgalvls—15c. estra.

••Kslelvlo” prenumeratoriams ut 
pajlstkojlmus giminių ir draugų, kai
na te. ut tod|. MaLlauslo pajirėko 
Jlmo kaina «5e.

Norint pajletkot au paveiksi*- 
reikia pasiųst fotografiją ir kia.-s* 
kalnoo.
“KELEIVIS.” 853 GROADVVAv 

•O. BOSTON, MASS.

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

se,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlčbč? Jaunosios šydras? 
Ryžių barstymą- jauniems ant jral- 
vų? “Midaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir "Teisingas Patarėjas” ėia 
patiekia įdomių intormaeijų.

Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
lyti- iš kabio? D-ras Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
jiaduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir laitai nori? “Teisingas Patarė
jas" ir šitą klau-imą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivaio tekėti? “Tei
singas Patarėjas’’ pasakys jums vis
ką.

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

{ visus šiuos klausimus "Teisingas 
Patarėja-” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai; 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalyku.

“Teisingo Patarėjo“ parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei 
kalai, kaip VVellso “Pasaulio Istorija." Jordano "Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija.“ Boeische’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gftes "Sexual Thruths“ ir daugybė kitu. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit "Teisingą 
Patarėją.**

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Ma»s.

<
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SKANDALINGA SITUACIJA

GERA PROGA JAUNUO-’sto vidurv. o dirba Sprinę- 
LIAMS IŠMOKTI AMATŲ t’ieldo, Holyoke’o ir Chico-

Reikia tuojaus kreiptis ! Na-, Quincv mieste, prie van. 
nonai Youth Administration' fjens NYA turi Įsigijusi lai- 

°*IS^- Į vų dirbtuvę, kur jaunuoliai
Tarp 17 ir 24 metų am- i mokinasi laivų statybos. Jie 

žiaus jaunuoliai, kurie neturi ■ tenai stato nedidelius rnedi- 
darbo ir norėtų pasiruošti' nius laivus armijai, karo lai- 
krašto apsaugos* industrijos j vynui ir pakraščių sargybai, 
darbams? turėtų tuojau krei- į Jaunuoliai tarp 17 ir 24 
ptis i artimiausi National metu amžiaus turėtų pasi

naudoti šitomis progomis ilYouth Administration ofisą.
Toki pranešimą mums pri
siuntė Alassachusetts valsti
jos jaunimo administrato-S Iurj darbo ir neina i aukštes- 
rius. John L. Donovan. J r. įnius mokslus, tuojau turėtų 

Apsaugos pramonė reika-jkreiptis i National Youth 
jauja tiek daug jaunų vyrų' Administration ofisą, kuris 
iš NYA. sako administrato-i randasi Park Square Build- 
rius. kad NYA dirbtuvėse j inge. 31 St. James avė., Bo- 
jaunuoliams dabar esanti: stone, arba i artimiausi NYA 
geriausia proga pramokti i- ofisą prie savo namų. 
vairiu darbų.

vra atdaros vi

gai nelaukdami. Kiekvienas 
jaunas lietuvis, kuris da ne-

PAaMcpAoC*
Laikraščiai kas diena gąsdina, žmones, kad šią žiemą nebusią skysto kuro. nes nėra kuo išvežioti aliejaus. Gazolino jau da
bar rytinėse valstijose stinga ir jo kainos keliamos. Bet geležinkeliu draugijos pirmininkas Peily pereitą savaitę prista
tė Senatui šitą nuotrauką, paaiškindamas, kad tai yra žibalo vagonai, kurie dabar stovi Philadelphijoj visai nevartojami. 
Tokiu tanku-vagonų esą 20.000. Jeigu aliejaus kompanijos norėtu, jis sako, jos galėtų tuos vagonus pasisamdyti ir alie
jaus trukumo visai nebūtų. Taigi pasirodo, kad aliejaus trukumas yra daromas tyčia, kad butų kuo pateisint kainų kėlimą.

Tai. TRObridg*

Dr. John Repšius
(BBPBTS)

LIETUVIS GYDYTOJA* 
Valanda*: S*4 ir

NedėltaaU ir ivsatadtaalali 
nuo io iki 12 ryta.

278 HARVARD________
kamp Inman ii. arti CaMTOl

CAMBRIDGE. MAS*.

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

ir nuo 7 iki 8. 
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
528 COLU.MBUS AVĖ.,

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutartį.

Telefonas: KENmore 7432

Progos yra atdaros 
siems jaunuoliams, sako ji
sai. nežiūrint ar jų tėvai gy
vena iš pašalpos, ar kitaip.!
Vienintelė kvalifikacija e-|^vo diena 
sami tiktai amžius—nuo 1 
iki 24 metu.

darbu NY

Lietuvių Diena Brocktono 
Fėruose. Išrinktas komitetas Dariaus Lietuvos Rėmėjų Draugijos 

gatvei atidaryti. į konferencija.
p -v t- v Pereitą są vaite lietuvių Pereitą nedėldieni South 

. ,, . Parke, kur kas legijonierių kambariuose i- Bostono sandariečių kamba-
puderųyra daromas jomar- Vyk0 draugijų atstovų pasi- riuose buvo susirinkusi Lie

jikas, (fėrai L yra pastatytas tarimas, kaip iškilmingiau tuvos Rėmėjų Draugijos at
dirbtu vėsei iauni vaikinai nCažu da^š^mTn^melvfė ?ti.dai^i Dariaus gatvę nau- stovų konferencija, ‘kurioj
meilino* kurie pirma lietu- , daržu. Šįmet namely je J0J vaidziOs namų kolonijoj, dalyvavo 1/ delegatų. Posė- mei^mo.. Ru.ie puma neiu buvo ltaigyta lietuviškų įnnrh Rns.nnp \laT - - - - - -

Brocktono Fėruose perei- 
tą nedėldieni lietuviai turėjo

Pramokė

Kurie pirma netu- 
patyrimo, dabai 

tūkstančiais eina iš tų dirb
tuvių i gerai apmokamus 
darbus.

NYA dirbtuvėse galima 
išmokti visokio mašinšapiv 
darbo, būtent: geleži tekint 
dirbti viską iš blėtos. meta
lus virinti tveldyt). medžio 
darbų, liejyklos darbų, radi
jo aparatus taisyt ir daugy
be kitokiu mechanišku dar- „ *■ *
bu.

iMokindamiesi dirbti viso
kius darbus. NYA jaunuo
liai gamina reikalingus daik
tus armijai, laivynui ir kito
kioms \ aidžios Įstaigoms. 
Tose dirbtuvėse jaunuoliai 
padarė jau tūkstančius įvai
riu medžio baldu Camp Ed-

rejo jokio >tdv. di vedė drauiriio>s

Ačiū.
Ona Krauchunienė širdin

gai dėkoja visiems, kurie da
lyvavo jos mvlimo vvro Jut- 
gio laidotuvėse. Širdingai 
ačiū visiems, kurie gražiom 
gėlėm papuošė ir šv. mišias 
už velioni užprašė.

... Jurgis krauchunas buvo 
pnmmin- na]ajdotas ji savo namų su 

čios apeigom iš St.

L ITHUAN1AN 
FURNITURE CO.

A . •PRAUST!
PERKRAUS 
fYTOJAI. 
t Insurta 
Vvverst

rerkraustom 
čia pat ir į to 
lin ia» vielas

>augi priežiūra, kaina prieinama 
32H BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4tįl.x

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 

Ausų, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatu.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

334 BKOADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

. bažnyčios, Fair-
•vta< bufetą* parduodami ^.atx- tenai pagadinti Da- Delegatas Matjaška pada- view Cemetarv, Hvde Park,
‘•-i , ; P i • , naus vardu—Darius Court. inpšima kad dvniriL mužkandžiai, alus ir kitokie Datvvavo anip 05 deleeatai f F*81”1?’*“**! draugija pa- Jlass.

T nava kari D-ras .? apie delegatai kviestų i Bostono apylinkę ------------------
" 1 • -- ’ • • is apie-0 draugijų. Gatves “prezidentą”’ Smetoną. Dėl Kardinolas O’Coiinell

siu metų g;t0 gUmanyino kilo gana kiti reakcininkai kelia baisų
Vaitkų* Dakvtoė^ ori^i^i- *S-jP*e d-"prezidentą Smetona. Del Kardinolas U Conneil ir 
\aitkus pakvietė pne mi atidarymas įvyks šių metų 5;tn «,manvmo l-ih/rana kiti r^k,............................ 1
h-kalbėtoji! P rmSs’S sValių 5 padalyti ka,jt<į diskusijos? Delega- triukšmą prieš sumanymą
M“gonPo'“s,^. >as Kontrimas įasiulė ineši- pavesti gimdymo kontPolėš

*kui valstijos sveikatingumo
departamento komisijonie- 
ius Dr. Jakimavičius-Jak- 

mauh. o ant pat pabaigos—
SLA prezidentas adv. F. J.
Bagočius.

Fen, parke yra ir daugiau JIjkijmėn, 
tokių namelių, kaip lietuvių.
Vienas reprezentuoja Fran- 
cuziia. kitas Airiją, dar ki-■y .*" 1 • • TA • 1 • 7 j *

nuo lietuvių legijonierių na- ma visai atmesti, nes jis klausimą patiems piliečiam; 
mo. v įsi prašomi susirinkti kompromituoja šitos draugi- išspręsti visuotiniu balsa- 
tenai 12:30 po piet. \ įsos ; jos vardą Smetona nebuvo
organizacijos kviečiamos j j,. n^ra Lietuvos prezidentas, 
dalyvauti. \ ėhau bus pa-;saį0 Kontrimas. Jis įsigavo 
skelbta daugiau informa- j f vaidžia smurto kenu? "

virnu.

Lietuvių Radijo programos.

šeštadieny. September 13!
stoti; 

30 įy-

jnejo: adv. Gį^aliu., demokratijos ir parlamenta- (3)kalbės apie groži Yvon-, 
rizmo. Ir dabar mes. denio- ne Niaurienė iš Dedham.

September 
tą 

lyto:, 
kes- 

dain. 
Agnės

Ciunvs. adv. Yankus.

taip

NA A turi didelių mašin-, alų ir šnekučiavo. Atsidaro pilietybės pamokos
simas nepraėjo. ,

Vienas dalyvių.
Steponas Minkus.

sapiu Charlesto\vne. Spring-! 
fielde. \Yorcesteryje. Chico-1 
pee. Hoiyoke. Nevv Bedfor-! 
de ir Ware. Trumpoj ateityir \\ are. 
bus atidalyto 
tUVė: 
sett -

Jaunuoliams iš farmų. kur 
dirbtuvių arti nėra, N A'A už
laiko gyvenamus butus 
Springfielde ir Spenceryje.
Spenceiyje jaunuoliams yra 
miške pastatyta kempė ir 
mašinšape. kurią pastatė 
į atvs NA'A jaunuoliai, paty- 
1 usiems mechanikams vado- 
vauiant. .Springfielde jau
nuoliai apgyvendinami mie-’turkampi užpakali

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.

197 SL'.MMER STREET. 
LAMRENCE. MASS.

/
Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
D 1 e o ( OPTOMETRISTAS 

L> d l 5 d. I * j O(te„Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriška organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas. , 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

PERDUODAMI 
BET KUR
AIŠKIAI

Nors buvo daug pagerinimu 
nuo pirmojo telefono, bet kai 
kuriuos dalykus apie jį dar 
sunku patikėti.

Paveizdan. kuomet jus norit 
kalbėt su kuom nors mylių- . 
mylias tolio—daug, daug to
liau negu galėtum prisišaukt r 
—tad sunku patikėt kad ju- 
sų balsas bus perduotas tokį

Tel. 28624 Gyv. 81122

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 ild lt 
ano 2 iki », 
nuo 7 iki t. 
tom 9 iki 12 
susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku augrųžinu šviesų, lšag- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

Ten buvęs. g- keĮveiga nigsėjo 11 d..------------------------------- —
. 2 valandą popiet. South Bos- Gerai Šeimynai — Puikus 

du vaikėzu, kurie išsivedė
Roxbuiio policija suėmę ,ono Lietuvių Salėj prasidės
... . o pilietybės pamokos tiems, ■ , „ n,

miškan svetimą vaiką 8 me- n«ri tunti oali^ r^aai>K!Tk,teAl., - -• KUlie noil tapti SIOS suliesi 219 Brnad«ayn Kituose 3ia»acnu- tu amžiau* žiaunai 11 pn- r» 1 u j,‘ z.mun«xi IĮ pu pll,ecials pamokoS bus dUO-
\alrtno> miestuose. kankino, paskui pririšo pne „„„ o

didelės’ dirb-
Kambariai

Visi įrengimai. 5 kambariai, pigi 
V. BALUKONIS

South Bostone.

paskui pririš, prie da(nos įas ketvergas, nuo 2 j 
medžio ir paliko. Abudu iki 4 vaiandos popiet. Visas! j 
piktadanai tun po lo metų j^]ajdas apmoka valdžia,'J 
amžiaus. lankytojai nieko už jas ne-5}

T ,. .• . , „ moka. Bet mum* rodos, kad {Lynno policija vis da ne- ,ietuviams ku,.ie dienos lai.ij 
suranda, kas įsveze automo- k(J djrba nebu< kaįp ja? ,an. ,
bilium i ki umus 19 metų am
žiaus Cochran’aitę ir nužu- kyti. Matyt, mokytojai pasi-
,_ , .• _ i. j sktie toki 'aika. koks, nems jde. Tik tiek vra žinoma kad ,^.ankiau LietlIviai ?lįirin. 
as automobilis turėjo ke- , pareikalauti, kad

VAKACIOS BAIGIAS
MOKSLAS PRASIDEDA

LAIKAS BRANGUS.. K<w’ėl nežinot kur kiekviena mi
nutė praleidžiama — moksleiviams tas svarbu ir reikalin- 
ca... todėl nupirkit jiems naują BULOVĄ. \VALTHAM, 
GRUEN, HAM1LTON. ELGIN. arba EVKOB Laikrodėli.

SI RAŠYMO MAŠINĖLĖ (TYPEAVRITER)
Dari a- piae mokslo eis greičiau ir lengviau. Lekcijas pa- 

> aryt bu- galima aiškiau ir skubiau. Mašinėlės parsiduo
da nuo K29.95 ir daugiau.

Nupirkit :en.> plunksną ir paišelio setą — kiekvienas 
ircksleivis turė> palengvintą darbą su gera plunksna, 

s., "..n.:; auksine plunksna uo $2.95 ir daugiau. Visi setai 
Parker Setą: j>arsiduoda nSkurinė piniginė svarbiems po-
pieriam.-. ’.r pinigams — tik 69c.

Pirkit > wa:lk Setą - 
K la ra'. sciu Iv t iv 11 x Uc i u. 
ziai pasirėdęs n s aru

su Swank kalnieriaus špilka ir ka- 4 
ius.i sūnūs mokykloj atrodys gra- 
"e'ai nuo 30c. ir daugiau.

KETVIRTIS & CO.
312 IIROADA \\

Tel S»H l«I9
Dalbai g i. klika- pi'k’ 

Pasij>elii> U :

SOI TU UOSTO N

la I <lat zein«, kainos roga,

kę turėtų par
pamokos butų duodamos 
vakarais. ,

South Bostono pamokoms j 
vadovauja Mrs. Siebert iš ! 
iš WPA projekto, kurio ofi- J 
sas randasi prie 739 Boyls- j | 
ton st.

i

į*tiJau apie 100 automobilis- • 
tų Bostone neteko laisniu už { 
tai. kad važiavo greičiau '
kaip 40 mylių per valandą, i

YVONNE'S
IIOUSE OF BEARTI

Namas Parsiduoda
Kampinis muro namas, 1810—lxi<> 

Dorchester avė., keturios šeimynos 
po $25.00 randos ir 3 storai tinkami 
visokiam bizniui arl>a saliunui. Kai
na labai žema. Savininką galima 
matyt 15 Lafield Street,, Iiorchester. 
Mass. (8) ’

Reikalingos Merginos
Veiterkos ir dirbt už “kounterio,” 

turi būt patyrusios. Taipgi rvlkalin- 
naktinis kukorius. AtsišaukitJ 1 gas

’ tuojaus pas
INTERNATIONAL CAFE 

31" Broadway, So. Bostone.

YVONNE MAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 163«

Puikus Kambarys
Ruimingas, aplinkui medžiai, vie

nam vyrui. Išrandavnju labai pigiai. 
Matyt galima bile laiku.

Mrs. A. Mikalauskas Suite f,
25:> Broadvvay, South Bostone.

Turi būt parduotas tuoj
Cafe įsaliunas) su pilnu laisniu per 

f, dienas iki 1 vai. Atneša per
savaitę. Renda $15 per mėnesį, lysas 
ant 5 metų. Arba galima narna at
pirkti pigiai. Kaina SS,5(Ht. Vieta 
South Bostone. Sužinoti per “Ke
leivio’’ ofisą.

fS
f\
ts
fs

tolį tik kalbant j tūtelę apie 
pusę colio nuo lupų ir kal
bant paprastu halsu, čia 
reiškiasi veik nenugalimas 
impulsas nepasitikėt telefo
nu, bet pradėt šaukti.

Žinoma, tas klaidinga, nes 
šauksmas sukelia telefone 
didesnį vnliumą pernešt hal- 
są, negu jam skirta. Tikre- 
n\beje... telefono mnkslinin- 

. kai ir inžinieriai dirbo metų 
metus kad perduot normalį 
halsą pilnai normaliu... leng- 

F vu ir nenuduotu. lygiai to- 
kiu kaip jūsų kalbos balsas.

S K* EaUMTC TEIEMOVE A TELESRtm CO

ts/s

s

DR. G. L. K1LLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayetto 2271 

arba Somcrset 2044-4 
SPECIALISTAS KRAUJO INK8TU 

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

SENIAUSI SOUTH BOSTONE

STOGDENGIAI--ROOFERS
Užtikrintas Stogo Gerumas ir Amžius.
Išmokėjimais duodama, kurie nori.

Dedam visokius stogus: asphalt shingles. smala ir 
žvirgždas, ir etc.

Mes apdengtam Side Walls namus su mediniais šingeliais 
arba su ypatinga “insulating mastic.” Puikios spalvos.

ORMSBY C0.

NAMŲ SAVIN1NKA
Dabar kasdien visos Prekės brangsta. Namų pataisymo 
Prekės ir brangsta, todėl nėra išrokavimo laukt kol jos 
pabrangs daug daugiau. Geriausias laikas taisyt dabar.

PAS MIS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
LABAI PRIEINAMA KAINA.

Sienom popiera 6c. Rolis ir brangiau.
MALEVA—VARNISH—SHEI.LAC

Aliejus—Tarpent inas—Le ad—Kalcimain—Eime—Plast er 
Cementas—Dratai—Stogą m Popiera—Smala—šingeliai

Viską, kas reikalinga prie taisymo namų. pas mus gau
site žymiai pigiau. Didesnius kiekius pristatome dykai. 
Užeikite pasižiūrėt.

SOUTH BOSTON HARDWARE, INC.
JONAS KLIMAS.-VEDĖJAS

I
i
«L

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 9948 
R ES. 251 CHESTNUT AVĖ,

jamaica, Plato, Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

TOOfRAMFR
SOUth

1058
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaino* Stebėtinai Pieta*.

Dideli pagertoiinai Ir 
Hydraalie

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TUOKUS VISOKIŲ 

IADIRRYSCIŲ.
Peter Trečiokas Ir
Jae Kapočisnas — ravtatokai.

Taisymu Ir
380 W. FIRST STREET,

Tel. SOL 2824-5
SO. HOSTON, MASS. 322 BR0ADWAY,

Tel. ŠOU 1756
SO. BOSTON, MASS. 
tarpe D ir E Streeta

1 HAMUN 91KBT




