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Per Metus Hitleris Neteko 
Rusijoj 10,000,000 Vyrų

Japonai Artinasi 
Prie Alaskos.

RUSŲ NUOSTOLIAI ESĄ 
TIK 4,503,000 KAREIVIŲ, radijo

Užėmė jau antrą salą 
Aleutų salyne.

Šią sąvaitę Washingtonas 
Londone nugirstas Vichy PaskeJbė, kad japonai už-

v omo lon ir K iclznc eoloėmė jau ir Kiskos salą, kuri

Alaska Nepakan
kamai Apsaugota.

Amerikai trūksta ginklų vi
siems karo frontams.
Alaskos gubernatorius 

Gruening senai jau reika-

Birželio 30 Bus Jau
nų Vyrų Regist

racija.
Turės registruotis visi 
18—20 metų jaunuolai.

Sekantį antradienį, birže

Libijoj Sunaikinta Visa 
Anglų Armija ir Ginklai

PAVOJUS GRĘSIA EGIP-

Vokiečiai jau įsiveržė į Se
vastopolį. Kovos eina tvir

tovės požemiuose.
Birželio 22 d. sukako ly

giai metai, kaip vokiečiai 
užpuolė Sovietų Rusiją. 
Maskvos apskaičiavimu, per

pranešimas si pane- .. . ,
(lėlį skelbė, kad Sevastopo- 8uh “z .°?9 JnyL’y 1 vakaru? 
iio gatvėse einanti baisi "uo Du ch Hari>oro, A™'.'1- 
skerdynė, ir kad kuomet kos v?ksm.?., PaPede?' pa
vieni rusai stengiasi priešą kos s? a Pnklauso Pne A eu-
atmušti. kiti jau pradėjosa|ynA°,> ,kuns
sėsti j laivus, kas reikštų, J™* A,askos pakraščio, 
jog ruki jau ruošiasi Sevaį Kiek anksc.au buvo pranes-
topoli apleisti. ta> kad JaPfiPal uzeme A«u

Vokiečiai oficialiai skel- *?>*• aPle Uo mylias i siau-tą laiką Hitleris neteko, .^1^1 - T_. , _ . .
10,000,000 vyrų. į tą skaičių bia, kad visas Sevastopolio rės nu.° ~Kl?kos- Taigi 
ineina užmušti, sužeisti ii .įlankos šiaurės pakraštys P°.va]\ai
patekę nelaisvėn. į esąs jau jų rankose. Šį pa-Pr.ie. 4 ask®s*. Mūsiškiai, or-

Savo nuostolių Maskva nedėlį jie paėmę tenai jau ^aiviai mate Jau ir palapines
priskaito iki 4,500,000 ka-1 paskutinį fortą. pastatytas japonų
reivių.

Dalydamas metinę karo 
nuostolių apžvalgą, Mask
vos Informacijų Biuras sa
ko, kad vokiečių buvo už-

Gali būt, kad 
skaitytojas šiuos
skaitys, Sevastopolis 
jau priešo rankose.

karei-
bi.Aniur viams Kiškoje. įlankoje sto- 
žodžius V1 keb japonų karo laivai.

Jauja W ashingtone, kad jo iio 30 d., bus da viena vyrų TUI IR SUEZO KANALUI 
atstovaujamoji teritorija registracija rinktinei armi- 
butų geriau apsaugota. Da- jos tarnybai. Šį sykį turės 
bar jis da daugiau to reika- registruotis visi jaunuoliai 
lauja. Jis sako, kad japonai tarp ig įr 20 metų amžiaus.
gali ne tiktai |pšaudyt Alas- Oficialiai registrantų am-1 „
kos pakraštį iiuo jūrių, bet jjius nustatomas sulyg gimi- žinios. Libijoj vokiečių ge- 
gali iškelti tėnai savo ka- ni0 dienos, būtent: ■ nerolas Rommel paėmė
riuomenę ir_ įtvirtinti. Kas gimė tarp 1922 metų Tobruko tvirtovę su 25,000

Jisai nuėjo šiuo reikalu sausįo 1 d. ir 1924 metų bir- anglų, su visais jų ginklais 
tiesiai pas prezidentą Roo- želio 30 d., tas privalo re- ir sandėliais. Pernai Tobiu- 
seveltą. Prezidentas išklau- gistruotis. kas buvo apsuptas ir išsilai-
sė jį ir paklausė: “O kaip Registruotis privalo ly- kė 7 mėnesius, o dabar pa- 
tamsta manai, kiek orlaivių gįaį piliečiai kaip ir ne- imtas per 24 valandas, 
mes turim New Yorko mies- piliečiai, lygiai vedę kaip iri Kritus Tobrukui, Bardia 
to apsaugai? ’ Pasirodo, nevedę. Į ir Bir EI Gobi
kad nedaug. O New ^orko Registruotis nereikia tik be mūšio.

Aliantams gal teks keisti 
visus savo strategijos 

planus.
Iš Afrikos labai blogos

tokių puikių ginklų iš Ame- 
1 ikos,taip puikiai buvo įreng
ta, sako šitas koresponden
tas, kaip Afrika da nebuvo 
iki šiol mačiusi. Ir visa tai 
dabar sunaikinta, arba pa
teko į priešo rankas. Spėja
ma, kad priešui pateko ir tie 
laivai, kurie keliatas dienų 
atgal, po didelės kovos, pri
buvo iš Aleksandrijos į Tob- 
luką su pagalba ir iki šiol 
tenai stovėjo.

Londone šitas anglų fron
to Libijoj susmukimas lai
komas didele katastrofa, 

buvo paimti , \es sunaikinta ne tiktai ar-
Tai reiškia, kad mija, ne tiktai prarasta daug

bombardavo ir vieną tren-1 AiasW miesčiukai Daly- "įba kuX mokS JaTsu^L^lnt ^ieL^aėme^S^
portą nuskandino, o. didelj,Kas yra toks, kad Amenka karoJmOkyklose. . [žodžius žinios sako. kad !aį uostą, pe^ri

Svetimų valstybių pa- priešo pulkai artinasi jau jįs dabai galės gauti sau su

bUF Amerikos orlaiviai juos jau miestas juk svarbesnis, negu tiems

mušta nemažiau kaip 3,500,-j Puti RusilOS ?kraida?1į suĮal°j°- Iki šiol į nespėja pagaminti pakan-
000 kareivių. aPylinkę apdengęs į karnai ginklų visoms vie- siuntiniai ir konsulai taipgi prie Egipto sienos. Sakoma, stiprinimų^ Egiptui atakuoti.

Priešo Rankose. lustas rūkas. Pnesas, matyt, ,toms, Runas pnesas gali uz- nesiregistruoja. 1 kad Egipte, pasieny, anglai' jeįgu prįešas paims Egip-
Iai visu pir- Rpon-sfravimrtd ™ mirtai turėjo įsitaisę stiprių pozici- tą ir Suezo Kanalą, tai jis

reivių
Per metus laiko vokiečiai 

nc-teko 20.000 orlaivių, o ru
jai—9,000.

Tankų vokiečiai prarado 
24,000, o rusai—15,000.

Vokiečiai neteko 30,500 
kanuolių.

Nežiūrint tokių baisių 500,000 keturkampių mylių 
nuostolių, vokiečių armijos Rusijos žemių. Per visą žie- 
rmogiamoji galybė tebėra mą rusams pavyko atsiimti

Darydami metinę Rusijos J.r pasmaudojo. Bet
J z y VV nehinn4Anoc monrv Lro/1karo apžvalgą, Amerikos ĄVashingtonas mano. kad

žurnalistai paStebi, kad ne- ^P0.".“5 nesunku bus ls
žiūrint rusų ofensyvos. kuri nai '_________
tęsėsi ištisą žiemą, pnesas JApONA| TURĖJO DIDE- 
tun užėmęs da daugiau kaip lAjvYNĄ PRIE

MIDWAY.

pulti. Todėl ginklai visu pir- Registravimojsi punktai 
ma siunčiami į Rusiją, į pus pa§kelbti panedėlį vieti- 
Australiją ir į kitas vietas. njuose laikraščiuose.
kur eina aktualus mūšiai. __________
Jeigu suvdfone savo oriai- SIŪLO STATYT POVAN- 
vius ir tanius į Alaską, .ar DENINIUS LAIVUS, 
sustatvtime apie New Yor- ,
ką. sako pfezidentas. jie čia Washingtone yra svarsto-

jų. Bet ar jie tenai tun kiek gaiės žengti ir toilau Per 
Į kareivių toms pozicijoms Sirija ir Iraką jis galės pa
ginti, ir ar tie fortai galės siektj Kaukazą iš antro; 
atlaikyti naikinančią priešo pusės 0 jeigu vokiečiai pa- 
gm, tai lieka dar pamatyti. ims Kaukazo aliejaus šalti- 

Vos pora sąvaičių atgal r.ius. tai jie galės tęsti karą
Kas sykis ateina vis dau-

labai didelė” ir payojįnga-.tik Rostovą,-Tufą, Motais-, JPie, ±T^’-±LtU?!^U Senlto
Jgadtk’jb1, tori SĮ pil ~ — —--------inimatr ne vra rw- - -

pora sąvaičių
roUT^v^hedarbo* kelis mas s^anymas statyti po- ang^i sakėsi turėję savo da? ketvertą metų, sako 

tom,, v; vandeninius laivus karo tankais vokiečius Libijoj Londono komentatori

ią»j>BlinHrį ir i įrnOgį—į

komentatoriai.
apsupę, o dabar patys atsi- Vienu žodžiu, anglų fron-

T. — t « _ ____
nedėlį priešks atnaujino skaitant kaimų. Gi priešopasioaige Jlei^ .ai_ 
ofensyvą Charkovo fronte rankose tebėra visas Balti- džiausią katastrofa. Pasiro- 
ir tuo pačiu laiku didžiausiu jos pajūris, beveik visas do, kad jų armada susidėjo 
pašėlimu atakuoja Sevasto- Kiyrmas ir daugiau kaip pu- }s st1Priausiy ir brangiausių 
polį. sė Ukrainos. Pradedant nuo karo laivų. Jon įnejo 4 sar

si antradienį Maskvos Juodosios Juros ir einant yu.ociai» 0 orlalvlV vezioto- 
oficialus pranešimas sako, Rusijos viduriu aukštyn į
kad Sevastopolio gamizo- šiaurę, priešas turi savo ran- 
nas jau pradėjo silpnėti, koše tokius centrus, kaip Ki- 
Dviejose vietose priešas jau ievas, Odesa, Taganrogas, 
prasilaužė per i*usų apsigy- Stalino, Charkovas. Kūre
nimo linijas. . j kas, Orias, Brianskas, Vjaz-

Gi Berlyno žinios skelbia, ma, Ržiovas, Staraja Rusa. 
kad vokiečiai jau įsiveržė į Novgorodas ir daug mažes- 
kai kuriuos Sevastopolio nių miestelių. Be to, naciai 
fortus ir užėmę viršutines jų yra stipriai įsikasę prieš Le- 
patalpas. Kova dabar einan- ningradą. Nežiūrint didžiau- 
ti tvirtovės požemiuose, ku-jsių rusų pastangų, išmušti 
i juose užsidarę rusai ginasi vokiečius iš čia nepavyko, 
iš apačios, o vokiečiai ver-Į
ziasi iš viršaus.

SUPLEŠKINO JA 
PONŲ BAZĘ.

Iš Australijos pranešama,

Anglijoj Užmušta 
Jau 100,000 Žmonių.

Be to, sugriautas kas 
penktas namas.

Naujas Anglijos pasiun-

jai, 8 skraiduoliai ir daugy
bė naikintuvų, kanuolėlai- 
vių, submarinų, orlaivių ap
tarnautojų ir daugybės 
transportų su kareiviais, 
tankais, kanuolėmis ir amu
nicija—iš viso daugiau kaip 
50 laivų. Bet visas šitas jų 
laivynas buvo sudaužytas ir 
išblaškytas į visas puses. 
Orlaivių vežiotojai buvo su
naikinti visi. Iš viso nugar
mėjo Pacifiko dugnan apie 
18 priešo laivų ir manoma, 
kad daug sužalotųjų nu
skendo vėliau, nepasiekę 
namų.

SLA Seimas 
Smetona.

nios visą laiką skelbė; kad statė Jungtines Tautas į to- 
anglai ir orą tenai kontro- kią padėtį, kad gal reikėsią 

bai dideli, kad galėtų ga-. kuoja. Ir nežiūrint to visa, keisti visi strategijos planai, 
benti tik apie 7,500 tonų. priešas laimėjo. Apie antro fronto atidary-

Pitts- Senatorius Hill reikalauja,* Londonas negali suprasti, dabar gal jau neteks 
kad tokių laivų statyba bu-;kaip tai galėjo atsitikti. kalbėti.

ir
kad tokių laivų galima pa
statyti. Jie turėtų būt nela-

Sekančią sąvaitę
burghe bus SLA seimas. , ... , XT , .
Mums teko girdėti, kad i ,’i Pradeta !uo?au' N<?rs la!‘ 
seimą amks ir Antanas 'al P° Y"dekn‘u negkal't grel‘ 
Smetona-atvvks ne kaip Plauktl- bet Jle butų ge- 
delegatas. bet kaip “tautos ra! aP?W?U nuo priešo 
vadL“ Jis prašysiąs, kad submarinų ir orlaivių, 

prezidijumas leistųseimo
jam pasakyti prakalbą į sei 
mo delegatus. Ar prezidiju
mas leis jam kalbėti, da ne
žinia.

Kaip žinoma, SLA seimai

UPĖJ RADO DA VIENĄ
ŽMOGŲ SU NUPLAU

TA GALVA.
Monongahelos upėj, Pitts

burghe, buvo rastas nežino- 
niekad nebuvo Smetonai m.° vyriškio kūnas su nu- 
prielankus. Da labiau nepa- Įnnuta galva. Policija spėja, 
’ ’ • ‘ ’ -• • kad tai busiąs to paties Cle-

kad Amerikos orlaiviai di- tinys Amerikai, Harold But- 
deliam skaičiuje bombarda- ler, kuris pereitą nedėldienį 
vo japonus ties Rabaulu, ne- atskrido orlaiviu iš Londo- 
toli nuo Australijos. Trys!no į New Yorką, sako, jog 
bombos buvo pataikytos per šį karą Anglijoj buvo 
tiesiai į japonų 10,000 tonų užmušta jau daugiau kaip 
transportą. Teko ir kitiems 100.000 žmonių, būtent.
priešo laivams. Trys bom
bos nukrito tarp japonų or
laivių ant žemės ir visus 
juos sunaikino. Visa japonų

58,000 kareivių ir 44.000 ci
vilių. Be to, kiekvienas pen
ktas namas yra apardytas 
arba visiškai sugriauta*

bazė buvo apmėtyta bom- priešo bombomis. “Bet da
liomis ir apšaudyta iš kulka- bar mes jau pradedam prie- 
svaidžių. Septyni japonų šui atsilyginti,” pridūrė jis.
orlaiviai buvo tuos ameri---------------
kiečių bombanešius užpuo-i NUŽUDĖ JAU 400 ČEKŲ. 
lę, bet vieni jų buvo nušauti; Dėi koriko Heydricho už- 
žemėn, kiti pasitraukė. Visi,mušimo, naciai sušaudė jau 
amerikiečių bombanešiai daugiau kaip 400 čekų. Pe- 
sugiyžo sveiki. reitą sąvaitę dar 26 čekai

___ __ . 7 __________ buvo nužudyti. Ju tarpe bu-
^ETE BOMBĄ J JAPO- , vo vienas profesorus, vienas 
NŲ LAIVYNO BUVEINĘ. • advokatas, vienas mokyto- 

Kiniečių žinių agentūra! jas ir vienas fabrikantas.
praneša, kad Amojuje buvo’ --------------
Įmesta bomba į japonų lai- ANGLŲ SUBMARINA 
vyno buveinę. Daug japonų NUSKANDINO 3 LAIVUS 
laivyno karininkų buvę už-! Iš Londono pranešama, 
mušta. Amojus (Amoy) yra kad Malakos siaurumoje 
Kinijos uostas, kurį dabar langių submarina nuskandi- 
tnri užėmę japonai. no 3 japonų laivus.

GRAIKŲ SUBMARINA 
NUSKANDINO 5 AŠIES

LAIVUS.
Iš Aleksandrijos prane

šama, kad graikų Vidurže
mio juroj nuskandino pen
kis ašies laivus. Šita subma- 
rina yra pagarsėjusi per 
sraikų-italų karą, kuomet ji 
nuskandino tris italų laivus 
su kareiviais.

ANGLIJA PASKYRĖ DA
4 BILIONUS KARUI.
Anglijos parlamentas pe

reitą sąvaitę paskyrė dar 
1,000.000,000 svarų sterlin
gų karo reikalams. Ameri
kos pinigais tas reiškia 4 bi
lionus dolerių. Tai bus išvi
so jau §40,000,000,000 karo 
ėšų iš Anglijos pusės.
JUGOSLAVIJOS KARA
LIUS W ASHINGTONE.

Pereitą nedėldienį Wash- 
ngtonan atvyko jaunas Ju
goslavijos karalius Petras 
’I. Sakome jaunas, nes jis 
uri tik 18 metų amžiaus. Jis 
įtvyko Amerikon iš Angli
jos. Kartu su juo yra ir Ju
goslavijos užsienių reikalų 
ministeris Ničič.

lankus jam bus šis seimas. 
Šitaip dalykams stovint, vi
siems butų geriau, jei Sme
tona seime nesirodjių. Bet 
ar jis susipras?

velando “mėsininko” dar
bas. kuris tarp Pittsburgho 
ir Clevelando yra jau sumė- 
sinėjęs panašiu budu apie 
20 žmonių. Visoms savo au
koms tas žmogžudys nu
plauna galvas taip gabiai, 
kaip kad jis butų patyręs 
chirurgas. Pittsburghe da- 

rastas lavonas buvo

PRIEŠAS APŠAUDĖ KA
NADOS PAKRAŠTĮ.

Pereitos subatos-nedėl- 
dienio naktį japonų subma- ^“,7
r:na apšaudė Vancouvero nuogaS- Matyt, drapanos 
salą A akaią Kanados pa- pašalintos dėl to. kad niekas 
krasty. Ant tos salos-stovi 11 ne2raiėtu aukos atpažinti. ----- - x-- paciu vardu. ________

LENKIJOJ PRASIDĖJO 
MASINIAI ŽUDYMAI.
Lenku valdžia Londone

Amerikos žinių agentūros: Associated Press kores- 
(UP) korespondentas R. D. pondentas iš Egipto prane- 
M’Millan kaltina anglų va- ša, jog Libijos frontas taip 
dovybę. Iš Kairo jis telegra- staigiai susmukęs dėl to, 
fuoja, kad anglų vadovybė kad vokiečiai atsigabenę 
buvo stačiai apsileidusi. Ji naujų ginklų tankams nai- 
niekad priešo neatakavo, tik kinti. Tai esančios 88 mili- 
gynėsi. O jei priešas neturė- metrų (apie 4 colių) pa- 
jo jėgų puolimui, tai anglų trankos. Jų ugnis esanti to- 
vadovybė sėdėjo ir žiurėjo, kia smarki, kad ir Anglijos 
kas bus toliau. Išrodė, kad ir Amerikos tankai buvę su- 
ji bijojo. Rommel išrodęs daužyti Į skeveldras. Gali- 
jai kaip ir koks baubas. O mas esąs daiktas, kad dabar 
buvę gerų progų jį sumušti jau neužsimokėsią daugiau 
Anglai turėjo nemažiau ka- tankų ir daryti, jeigu naujas 
reivių, kaip vokiečiai ir ita- ginklas taip lengvai juos su
lai. Ir anglų armija turėjo naikina. Per pereitąjį karą 
----------------------- ——— tankai pasirodę, o per šį ka-
VOKIEČIAI 191A gal išnyksi» 
LIETUVOS VYRUS nori gaut $161,000.000

miestas tuo 
Priešas taikė į radijo stoties 
bokštą Estavan Pointe, bet 
niekur nepataikė, tik keli
stoties langai išbirėjo nuo skelbia, "kad okupuotoj Len-
oro spaudimo.

NORI ANTRO FRONTO 
TUOJAUS.

Kalbėdamas Londone a- 
piė Rusijos karo metines,

kijoj naciai vėl pradėjo ma-

Visi 21—29 metų varomi
Vokietijon darbų dirbti.
Iš Berno (Šveicarijoj) at

ėjo žinių, kad pereitą sąvai
tę visose trijose Pabalčio 
valstybėse vokiečiai * paskel
bė darbininkų konskripciją. 
Visi Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos vyrai tarp 21 ir 29 
metų amžiaus turi eiti Vo
kietijon vieniems metams

KAINOMS KONTRO
LIUOTI.

Kainų administratorių; 
Hendersonas pareikalavo 
§161,000,000 savo pagelbi- 
ninkų algoms. Kongresan 
jau yra įneštas bilius, kad 
tokią sumą jam paskirtų. 
Bet Kongreso politikieriai 
jau pradėjo organizuoti; 
tikslu apriboti Hendersono

iaejo ma- v samdomąją galią, kad į ta>
Simus žudymus. Poznanėj darbų du bų Taigi rudieji ]ė ! kjr.
šiomis dienomis buvę pa-1 okupantai elgiasi taip pat, ’
karta 15 lenkų, iš jų 12 mo- kaip elgėsi raudonieji, skir- 
teru. Iš Varšuvos kalėjimo

ti savo frentų ir giminių.
tumas tik toks, kad naciai 
daro tai atvirai ir kol kas tikbuvę paimta 40 lenkų, jų . .

lordas Beaverbrook pereitą tarpe 22 moterys, visi buvę vieniems metams, o bolse 
nedėldienį reikalavo, kart nugabenti į Modlino tvirto- yikai trėmė musų brolius Si 
ilgai nelaukus butų atidary- vę ir sušaudyti.

NUSKANDINO LAIVĄ 
MEKSIKOS ĮLANKOJ.

tas antras frontas 
kietiją.

prieš Vo-

SUVARŽĖ KAREIVIAMS
TEISĘ PAČIUOTIS.

Karo Departamentas pa
tvarkė, kad Amerikos ka
reiviai už Jungtinių Valsti- duris, 

šiol

ŽAIBAS ATIDARĖ KA
LĖJIMĄ; VĖJAS IŠKA

SĖ BULVES.
Marylando valstijoje, 

Snow Hill miestely, žaibas 
kirto į kalėjimą ir atidarė 

Gi Kansas valstijoj 
buvo tokia smarki audra sujų ribų nuo šiol negalė- , .................

tuoktis be savo viršininku hetum, kad išplovė ir išnešė 
leidimo. (farmeriu pasodintas bulves.

Pereitą sąvaitę Meksikos 
byran slapta ir gal jau visam įlankoj be jokio įspėjimo 
amžiui. Bet darbas vistiek buvo nuskandintas nedide- 
yra priverstinas — baudžia
va.

Iš Graikijos ateina žinių, 
kad ir tenai vokiečiai prie
varta ima vyrus darbams.
Šiomis dienomis iš Makedo- gebėjo, 
nijos buvę išvežta Vokieti
jon 26,000 darbininkų. Ma

lis norvegų laivas. Priešo 
submarina suliuobė į tą lai
vą apie 35 šuvius iš 4 colių 
kanuolės. Vienas jurinin
kas buvo užmuštas, 17 i«<i-

tyt, Vokietijoje vyrų jau ne
daug beliko.

POPIEŽIUS SERGA.
Berno žiniomis, popiežius 

susirgo influencos liga.

anksc.au
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KOVOS? • inas Amerikoje komitetas, i 
Ji rinko lietuviu socialistu

Sužeisti Filipiniečiai Australijoj

IŠ 1905 METŲ
“Kova’’ buvo Amerikos , , . , - .

lietuvių socialistų organiza- kuoPos’ ,ku,rlU- ° Ja» 
cijos laikraštis. PinSas jos kolonijose. Pavyz-
numeris pasirodė 1905 metų ZLU1‘ , t> . i
gegužės 9 dieną. Jos forma- . ^uth B“sto.no. ku?pa «- 
usbuvo nedidelis, kaip vie- nnko revoliucijai selpt. ko- 
nas
lenktas
^s-oTŠiegeTst; Phi£ niRka: .R?tk* agitatorium 
delphia, Pa. '.. ph,ladelph,jos kuopa bai-

Pirmam numery telpa re- s*!vo. .aiJ)‘ ‘,1^ “M„«« pirmininkas; A. Lalis, sek-
D-ras Šliupas, įz-dakcijos straipsnis, -----, »ptnrin<-

reikalai ir uždavinys.” Su-,,e . , ’ T D , . ... .
glaudus, reikalai yra tokie: kinkas, o J. Baltrušaitis ir

J. Naujokas—patarėjai. 
Brooklyno lietuviai balsa

vo taip kaip ir Philadel
phijos.

Shenandoah’rio kuopa
siūlė: D-rą šliupą ir komite-

darbininkai pagamina visus 
pasaulio tunus, bet patys 
nieko neturi. Neturi dagi 
žmogaus teisių. Juos skliau
džia. išnaudoja, o jeigu jie
tam pasipriešina, sustirei- . . ...r r T lo pirmininkus, v. snaKi į

sekretorius, o A. Olševskj Į 
kasierius.

Westvillės, Ilk. angliaka
sių kuopa paskyrė $400

Tas judėjimas apsireiszkė

KELEIVIS, SO. BOSTON

ši nuotrauka parodo sužeistus Filipinų kareivius, kuriuos amerikiečiams pavyko išvežti 
Australijon. Jie dabar gydosi amerikiečių ligoninėj, Darvvino mieste.

Paleckio “Valdžia” Į 
Lietuvą Jau Nebegrįš
Pereitam “Keleivy’’ buvo 

jau rašyta, kad Sov. Rusija 
atsisako nuo Lietuvos. Lat
vijos, Estijos ir kitų kraštų, 
kuriuos 1939-40 metais ru
sai buvo ginklu prisijungę.

Prasidėjus dabartiniam 
karui ir rusams tų kraštų vėl 
netekus, Maskvos diploma
tai buvo pradėję daryti 
spaudimą j Anglijos ir Ame-

turi pripažinti Lietuvą Ru
sijai.

Bet šita propaganda ne
davė jokių rezultatų.

Tuomet Maskva nutarė 
atsiųsti Amerikon patį vy
liaus} savo užsienio politi
kos komisarą šitais reikalais 
pasitarti. Atvykdamas Ame
rikon, Molotovas sustojo 
Londone. Jis penkias dienas 

’oės
pasitarimuo

se, ar derybose, dalyvavo ir

i ikos valdžias, kad po karo i su Anglijos yalstyi 
Rusijai butų leista tuos kraš- vadais. I uose pasitarimi 
tus iš naujo pasiglemžti.

kuoja—juos šaudo, 
darbininkų uždavinys yra: 
organizuotis, šviestis ir siek
ti socializmo. “Kova” sako:

DEMOKRATIJOS TEI
SINGUMAS NUGALĖJO 
BOLŠEVIKIŠKĄ PO

LITIKĄ

ji daugiau nebesikėsins jų su-, 
tremti. Visus ‘kvislingus’ (Pa- 
leckius, Kuusinenus ir kitus:

dau
tas

klaidų. Ir ne vien 
šio karo nebūtų buvę.” 

Perskaitė tuos žodžius

Amenkos ambasadorius 
.^P^enai, Winant. kuris tvirtai palai

kė Washingtono nusistaty
mą. kad Atlanto Čarterio 
negalima keisti, nes jį pri-

...----- - —_r -m- • Jungtinės Tau
pė tą kovą tarp Londono ir:. , . y- .i.Aik-

tik Washingtono pralaimėjo.
Rusai reikalavo štai ko:
1. Pripažinti jiems tris

Washingtono 
kurie stebi tarptautinę dip
lomatiją, dabar parodo, 
kaip Rusijos diplomatai už 
tuos kraštus kovojo ir kaip

Tokią prasmę “Naujie- 
atspausdinimui socialistiš- nos” mato Londono sutarty,

ir tarp lietuvių. Lietuvoje su- kosi,’grynai darbininkiškos kuria šiomis dienomis pasi- „ . pasiųsti šunims
bujojo Lietuvių Socialdemo- knygos,” bet pinigus nu- rašė Anglijos užsienio rei- ^ko Hlautlnu.‘ v^u'1 “kv1?', 
kratų Partija. Amerikoje szį- sįuntė buvusiam tuomet kalu ministeris Edenas ir ingų talkininkife Amen-

parsidavėlius) ji turėtu tuo-,. . .-„<>• u • x - - rv . ,
jau pasiųsti šunims ‘ šėko “L^ves Bimba ir tuoj pn- Pabalcio valstybes, ^būtent: 
piauti!”

"Dabar visi tai mato. Lloyd

visoms tautoms laisvę, nes 
už tautų laisvę ir visas šitas 
karas eina. Kur gi butų tei

singumas ir logika kariauti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, už tautų paliuosavimą ir tuo 

2. Pripažinti jiems Rytų;pačiu laiku daryti slaptas

sitvėrė Lietuvių Sočia- TMD pirmininkui M. Palta- Rusijos užsienio reikalu ko- ^oje.met su
listų Partija... Dabar mums 
reikia tik ją plėtoti, auklėti. 
Reikia mums tam tinkamų 
rasztų, reikia laikraszczių.

"Tą uždavinį, tarp dauges- 
nio kitų, pasiėmė pildyti Lie
tuvių Socialistų Partija Ame
rikoje.”

Straipsnis baigiamas šu-

naviciui 
ręs).

Apgailestaudama šitokį 
vvestvill iečių nesusipratimą, 
“Kova” tuomet rašė:

(dabai ji* jau mi- muaras Molotovas. Esą TAI B£NT PATAIKYTA. 
"Londone ėjo kova tarp

dvieju, griežtai priešingu vie- Kalbėdamas apie dabai 
na kitai nuomonių. Maskvos Prirašytą Anglį.J OS^RuBl j OS 
atstovai sakė. kad Rusijos atitarti, Lloyd George pa- 
saugumui reikia išplėsti jos Stebėjo.
sienas i vakarus. Įjungiant i "Jeigu šita sutartis butų 
Sovietų Sąjungą suomių Ka- buvus padaryta prieš kiek

George buvo vienas iš tų, ku- Lenkijos plotą, einant be-1 sutartis tautų pavergimui? 
rie reikalavo susikalbėjimo ir veik tiesia linija nuo Vii-j Ir Molotovas turėjo nusi- 
draugiško sugyvenimo su So- niaus iki Galicijos Lvovo Teisti. Jis Sovietų Rusijos 
vietų Sąjunga. Bet Anglijos (Lembergo). ! vardu pasirašė, kad Rusija
konservatoriai tuomet orien- 3. Pripažinti Rusijai tris išsižada savo pretensiju prie 
ta vosi i Hitlerį.” Rumunijos provincijas, bu-svetimų žemių.

tent: Besarabiją, Moldavi- Atvykus Molotovui į Wa-
Anglijos konservatoriai į • įr'Bukoviną. ' 
įtlpn nnenbn’nsi ta- . r, • -• , •

“Kad westvillieczaai soči j a- 
listų darbus paveda ne-socija- 
listams, tai nėra ko perdaug 
stebėtis; yra dar gana žmonių, 
kurie neatskiria darbų socija- 
lizmo nuo sieninių kalendo
rių.”

kiais: “Tegyvuoja Lietuvių 
Socialistų Partija Ameriko
je!” “Tegvvuoja tarpt au-
tiszkas socializmas!” B pirmutinio <.Kovos-

Kaip žinia, Rusijos 1905 numerio matosi, kad 1905 
metų revoliucija gegužės metų gegužės mėnesyje lie- 
mėnesyje da nebuvo įsisiu- tuviu socialistu kuopos gry
bavusi, bet “vidaus karas” vavo‘ jau įr kitose kolodi
jau buvo caro valdžiai ap- įose, būtent: Clevelande. 
skelbtas. Ir l=mam “Kovos” Wilkes-Barriuoge, Waterbu- 
numery . jau randam apie jyje, Pittsburghe ir kitur, 
tai šitokią žinią: Vienu žodžiu, kuopų bu-

Balandžio 18 d. Maskvo- vo jau tiek, kad jau buvo 
je buvo revoliucionieriaus įeikalas šaukti partijos su- 
Kolajevo byla. Kolajevas važiavimas arba seimas.1 
metė bombą ir užmušė caro Centro komitetas siūlė tokį 
dėdę Sergejų. Maskvos teis- seimą šaukti Newarke, N.J.. 
mas už tai nuteisė Kolajevą kartu su Lietuvių Laisvama-

reliją, Pabalcio kraštus, šiau- metų, 
rėš Bukoviną ir Besarabiją.
Gavusi tas žemes. Rusija tu-

butų buvę išvengta'tu į dangų.

Hitlerį “orientavosi,” ta
čiau ne “susiorientavo.” Su 
juo “susiorientavo” prieš 
Angliją pats Stalinas.

Bimba pataikė, kaip pirš-

ANGLIJOS-RUSIJOS SUTARTY

; shingtoną, šituo klausimu
4. Pripažinti Sovietams; jau neteko daug derėtis. Čia

visą Suomijos Kareliją ir Molotovas tik reikalavo, 
nemažą Rytų Suomijos kad Amerika < apskelbtų 
plotą. Vengrijai, Rumunijai, Bul-

5. Apskelbti karą Vengri- garijai ir Suomijai karą.
jai. Rumunijai, Bulgarijai ir šituo klausimu teko pasi- 
Suomųai. . i ginčyti. Amerika sutiko ap-

Šitok} reikalavimą Mask-skeibti jau apskelbė karą 
va nusiuntė iLondoną jau trįm pirmutinėm valsty- 
du ar trys mėnesiai atgal, bėm, nes ir jos, Hitleriui 
Bet anglai nesiskubino šitą Į spaudžiant, yra Amerikai

sienas, t. y. galėsianti atsi- TRŪKSTA SVARBAUS SKIRSNELIO.
ginti nuo priešo. -----------------

“šituose savo išvadžioji- Amerikos žurnalistai ap-! jaugi Anglija ir Rusija iš- . . . ,. ,;r---------r”,'.” —
muose .Maskva buvo nuėjusi siaurėjo, kad Britų-Sovietų tikrųjų taikym .u Hitleriu. '™s ’karą apskelbusios. Bet Suo-

g sutarties tekate, kuris buvo jeigu jisai aUuakys nuo ag- Palia;iaP jau i "Skelbti erAme1ikSkvisu^

nepriklausomas 
Girdi, jas gali koks nors ‘prie
šas’ vieną gražią, dieną pa
grobti ir paskui pulti Rusiją...

“Demokratinė Anglija su 
tokiu sovietų ‘saugumo’ su
pratimu negalėjo sutikti, o

pakarti. Išklausęs teismo 
sprendimą, pasmerktasis 
pareiškė: “Aš ne*u nusikal
tėlis, o jus nesat mano teisė
jai. Aš esu tik karo belais
vis—vidaus karo, kurį ap
skelbė Revoliucijos Komite
tas.”
" Toliau 
kių žinių:

nių Susivienijimo seimu, 
kuris turėjęs įvykti 1905 
metų gegužės 21 d.

Beveik visi laisvamaniai 
tada buvo kartu ir socialis
tai, o socialistai—laisvama
niai.

Iš 2-rojo “Kovos” nume- 
paduodama šito- rio jau paaiškėja ir “Centra- 

linio Revoliucijos Šelpimo 
rinkimų davi-

lėlio (,), kurio nebuvimas žino. kad šito mažučio ženk- ™et pe prižadėjo įtanjaj džiausiu simpatijų Ameri- 
duoda sutarčiai visai kito- lėlio išleidimas gali būt aiš- daug svetimų žemių bet po j kai ir Anglijai. Tik nelai- 
kią reikšmę, negu iš pra- kinamas kaip nusileidimas kai? -pI įgalėjo is-, mingos aplinkybės taip su- 
d«os buvo manyta. Hitleriui, tačiau jie pridūrė, ’ sidS^ -iai tek?

To kablelio trūksta anl- jog \Vashingtonui yra gerai t10.Jkucla?‘kiu Dn.™^t :^vo žemę nuo rusų. kuomet
paragrafe, ku- žinoma, kad sutarties auto- į^tb,?” TaSi Schi l nf .k?n?UJa vokiečiais. 

— - . - . įgrieou. vnurciini yisi zmo kacĮ nacizmui
padavė aukščiau -----

ram sutarties
juo labiau negalėjo sutikti ris skamba sekančiai:
Jungtines Valstybes. Jos pa. S^itanancKB^ljs pį aukštųjų“Londo- ri£kVamba^dorbd1Wbian! anais ŠuomŲoj mėgi-

, - -ii.. —U-L __ nn vaUmmln, ov eiitOT-tlzu? HKOS dmiJdMdOnUlJV llldll- pf) nfl k’pltl VU lvH
~ ~ ' L- Irio Vito _ tr-l.t-rt rv>*imnol£k in-o toc clrircnolic I---------- r kad tHS pd SlUStU

tarp Anglijos ir Rusijos karo KOKia Kita

liai tokio tikslo neturėjo. 
Tuomet telegrafu buvo minėtąjį guomjja priešinga. Kai

siulė sovietu valdžiai kita pia- ----- —— -* . tikos amoasanonui w man- ;
na: abipusės pagalbos sutarti su hitleiininkų valdžia ar no valdininkų, ar sutarties . R d persiųstų ji z? p?.k?!t1., ga \

„ kokia kita valdžia Vokieti, originale yra tas skirsnelis hiKaa 31 (lapujieciai) jie buvo tuo
met. ir bendro apsigynimo su- joj kuri aiškiai neatsisakytų padėtas, ar ne? Buvo mat. Wa‘hta«onas rusų apeti- JauT.llk-y>d?1°.‘>

i oa e.4 m mm vien nor peiine tikeln ” manoma, kad tas ženklelis zacija išnaikinta. Turėdamatarti po karo, per 20 metu ar- nuo visų agiesijos ūksiu... *no*iy*i*«, ««« nenntare Musu uzsie- • - i - * -i
v . , -I, , j u ’ j i,-tt craleio būti netvcia išleistas . ,.f., ; visa tai eralvoje, Amenkos

« * V - tarn^ntinio Jeiffu šita sakini paimti persiunčiant sutarties tekstą r}^°, PO1^PS. ^ePartamentas valdžia nenori Suomijai ka-
ryta platesne larptautmm Jeigu s 4 '.Amerikon. ’ c’1P1?m?tlĄka>. "V10" .a skelbti. Molotovui buvo
saugumo sistema. taip Kaip jis čia yra parasy kad šitokia sutartis lau- j * i j < -v e.pasakė tas. tai išeina, kad Anglija , Is Londono gautas atsa- Ka(1j; 10 a iau nurodyta kad Amerikos aV-

ir Rusija sutinka eiti į dery- kymas, kad nėra to ženkle- * a^?.į dinlomatai f °?7-bė dabar
bas ir su hitlerininku vai- lio ir sutarties originale. Bet ^et J uad t1?o ilabT naudl,1?cras dėjimo

jeieru tik ji atsisakys tai Įvykę per klaidą. Sutar- f Adantn punktas militanmems musų

“Vadinasi, anglai 
Maskvai: Jeigu Rusiją bandys 
kas nors pulti, tai mes padėsi
me jai atsiginti; jeigu Angli- džia.

Rygoje streikuoja 7,500 Komiteto 
darbininkų. niai.

Revelyje ir Rygoje caro Dr. A. Bacevičius, iš Ne- 
policija susekė dvi slaptas vvarko, išrinktas pirmininku, 
spaustuves, suėmė keiiatą J. O. Sirvydas, iš Phila- 
žmonių. delphijos, sekretorium.

Varšuvoje per Pirmos Ge- Dr. J. Šliupas, iš Phila- 
gužės demonstracijas nu- delphijos, kasierium. 
šauta 30 žmonių; sužeistų J. Naujokas iš New Yor- 
labai daug. ko ir J. Baltrušaitis iš Ply-

Kališe (irgi Lenkijoj) 3 mouth. Pa.,—patarėjais, 
žmonės nušauti ir daug su- Tame pačiame “Kovos” 
žeista. numery pranešama, kad

Lenkų Socialdemokratų Spring Valley’je, III., isiku-
Partija apskelbė visuotini rė jau 23-čia Lietuvių Sočia- t-v-Z* nnHrika Ynač us daue-
?-rnnną'^ streikuoja lįstų Partijos Amerikoje Pmažesnių PtautJu žm0?
7o,000 darbininkų. kuopa. Is karto įstojo lo n5ni5 __

Pietų Rusijos miestuose narių, 
prasideda sumišimai. Fabri-

NESUGRIAUNAMAS
ARGUMENTAS.

ja butų užpulta, tai jai ateitu nuo visų agresijos tikslų. ries tekstą reikia esą supras- r^n^^Lietuva^LatvJįa! tlkslarns ir 
i pagalba rusai, šita paaiuly- Tuo tarpu gi ir Anglija ir ^ip kaip su skirsneliu. Lenki- P
mipatvinino. nors oficialiai Amerika iki šiol skelbė, kad . Jai matote, ka mskia ra- ~u a Xv0 keprl? Am«I,ko/ ne.eu,'bo
ir nepasirašė. Jungtinės Vai- su Hitleriu ir jo genge Aega- ?yboje vienas mažas ženkle- “ m KumuniK, oaiv buvo Molotovu, teko
Stijos” li buti jokiu derybų? kad ir hs-,.,v'^1 Pa5auį10 ;?‘??a įaHkimaf ju prie Ru45 S‘T klaus™u

. kažin kokius pasižadėjimus «?le M dėl jo pakrypti kito- pa ’ ,™a A’ p ,e č Londonas jai. paskelbė
ar atsisakymus tie gengste- --------------- prieštarauti. tartį k prezidentaS Roose-

JAU “60,000” LENKU -iV asklpStonas tačiau pa- vePas pareiškė spaudai, kad 
VILNIUJE SUŠAUDYTA. ?lhk° prie. nuomones, dėl užtįkrinimo tautoms

tyje, po frazės .“hitlerininkų Lenkų propagandininkai Maskva’" ne™avo°' Jos £^5^, 
valdžia, ’ turėjo buti pade- nesenai buvo paskelbę, kad agentams Amerikoje buvo untrnįn f.nnfntas skirsnelis (,). kuris ang- Vilniuje lietuviai “išžudę j^kyta varvti propaganda lr del antrojo ka,° f,on<°
lų rašyboje vadinasi “com- 30,000 lenkų ir žydų.” Da
ma.” o pa? ruius—“zapiata- bargi iš Stokholmo
ja. ---------——- j-------------------------------j — , -------------------------- muvu uiiciuv-. . c • . tarta

Ir Molotovas turėjo pri 
pažinti, kad šitas demokra
tinių valstybių planas yra
daug sveikesnis ir žmonis- tVTna pareikšti raštu, sutar 
kesnis projektas, negu Mas-

riai darytų.
Bet norint šitokį nusista-

kad Suomijos 
daugiau palin-

kantai ir kiti turčiai bėga Į j 
kitus miestus. Visur panika, 
visur siaučia kazokai.

Lietuvos Socialdemokra- nies’’ redakcija “kritiKuoja” 
tų Partija paskelbė Vilniaus katalikų “Draugą:” 
suvažiavimo nutarimų vyki- “ ‘Draugas’ jau kelintą kar- 
nimą. Tas suvažiavimas, tą rašo, kad tik komunistai} 
tarp kitko, reikalavo: pasisakė prieš prokuroro Bid-

1. žodžio, spaudos, susi
rinkimų, organizacijų, as-1 
Jnens ir namų neliečiamy-į 
bės.

2. Paliuosuoti visus politi
nius ir tikėjimo praskal- 
tėlius. į jr fcas prieš tokį “ar-

3. Panaikinti visokias pri- gumentą” gali atsilaikyti?
Vilėgijas. Iškoliojai savo ojionentą

4. Pilnos autonomijos Lie- “melagium,” “žuliku,” ma- 
tuvai su seimu Vilniuje. garyčioms dar pakišai jo

Lietuvos revoliucijai rem- panosėn špygą—ir priešas 
ii tuomet buvojau renka-.sunaikintas!

Štai. kaip bolševikų “Vil-

nems. nes—
“Jisai atėmė pagrindą so

vietų reikalavimui, kad SSSR 
‘saugumui’ butų paaukotos taip:
Pabalcio tautos. Lietuva, Lat- “Susitariančios šalys

die dekretą deportuoti Harrv jbuvo Žalingas ir pačiai Rusi-
Bridges.

“Tai yra
melas.

“ ‘Draugo’ taktika yra 
kiška.”

pigus žulikiškas

žuli-

. FVHT’t Tt teigimo šiais metais, nors
n nac rnnic__ 'Nuniuro r>arcn is voknoimo nranp ir-e ..uvaį> > ; kas šituo klausimu nutarta,o pas 1U:US— zapiata- nargi iš atohnoimo piane- Vija< Estiia. Suomijos Rvtai • s .
Turėjo būt parašyta šama, kad atvykęs tenai vie- jr kitos žemės buvo prisidė- ?r Jėl tinkln

nas lenkas tvirtina, jog “vo- iusios prie Sovietų Rusijos " del ginklų RuS1Jai
pa- kiečių kontroliuojama lie- -^-0 noru” ir todėl po ka- viS Sitų vu„rimai vra

vija ir Estija galės atgauti sižada neiti į jokias derybas tuvių policija Vilniuje nužu- )0 Vėl turėsiančios grįžti at> v-1 ’i?e KiausiTnai vra
savo nepriklausomybę. Gal su hitlerininkų valdžia, ar džiusi 60,000 žydų ir len- gaj prje Sovietų Rusiios. O abai svarbu?
būt, ir su Suomija dabar rusai kokia kita valdžia Vokieti- kų.”
galės prieiti prie taikos.” joj kuri aiškiai neatsisakys Tuo tarpu gi

Bolševiku imnerializmas nuo a£re*jos tikslų...” informacijos sako, kad su-j “Hitlerio agentai.BoiseviKų įmperųmzmas 5a„dvts» Ki,™ tik is u„k„__ :„i.=

bet mums, lie-
.. , • * • - • tuviams, svarbiausia yra tai,

Londono r*’ v* ?I°Ja ?r«?,nlmą kad Rusija buvo priversta
....... —, P,etenSi'
šaudyta buvo tik 18 .lenkų, p^kė prieš . bolševikų Vaikio “valdžia" Lietu-

iai nes naverodos tautos bu Su tuo ženkleliu tas pats ir juos sušaudę už sabotažą diktatūrą, KieKviena> io ja^rSs ir^rie pir'- *a™a . ^..k*- "“į- bet “>« apšaukus “p,-o-naziu,
morp/ogos ^ebdavoYūž pr?sm.^ ''^kia polki3a- 
ginklo, kad išvyti okupan- kad anglai ,r ,ūsai pasižada
tus. Taip buvo su Pabalcio J?kla’ grybas tikta.
k,oStoic tolrv riokor c, hitlerininkų valdžia, ta

čiau su kitokia . valdžia Vo-

kiekvienas buvo yon turbut jau
■ — ■ ■ ■ -■

stapininku” ir kitokiu. Vie
nu žodžiu, Maskvos agentai įviainfriii qtdfivaq Amerikoje stengėsi sudaryk MAINERiy STREIKAS, 
ti tokį įspūdį, kad lietuvių žinios sako. kad šią są-

ANGLIJOJ PASIBAIGĖ
NUBAUDĖ MIESTĄ 

250,000 MARKIŲ.
Nacių valdžia uždėjo tauta nori būt po rusais;. vaitę Anglijoj pasibaigė

kietijoi jie neatsisako tartis, Grevenmacherio miesteliui tam priešinasi tiktai “Hitle- angliakasių streikas. Strei-
jeigu ji atsižadėtų nuo visų1 (Liuksemburge) 250,000 rio agentai.” O kadangi kavo 16,700 žmonių, reika-

* Jeigu Rusija nori, kad ma- agresijos tikslu. markių pabaudą už tai. kad Amerika prieš Hitlerį ka- laudami algų pakėlimo, nes

Suomija. Todėl “Naujie
nos” ir sako:

zosios tautos padėtų jai gintis Taigi dėl šito skirsnelio
nuo priešu dabar ir ateityje. Žurnalistai VVashingtone iš- 
tai ji privalo jas įtikinti, kad kėlė didelį klausimą: ne-

nežinia kas nakties laiku nauja, tai jo “agentams.” Anglijoj labai pabrango 
kreida prirašė ant sienų ne- kurie nori laisvos Lietuvos, pragyvenimas. Jų reikaląvi-
palankių pastabų Hitleriui. ji negali pritarti. Amerika mas dalinai patenkintas.

ii i
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KELEIVIS, SO. BOSTON

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIME 
NE VISKAS GERAI.

Žmonės atlanko ir papuošia 
savo mylimų ir artimų drau
gų kapus. Prisimena savo 
tylų ir nuoširdų gailestį. 
Užperka jos ar jo atminčiai 
giesmes, kurios garsiai ir 
jaudinančiai skamba po vi
sas kapines. (Tas kainuoja 
tik 1 dolerį!) Bet labai ne 
vietoj čia išrodė kažin iš kur' 
atsiradęs, lyg nuo altoriaus'

Biznio piknikai ir varžyti
nės dėl jų pradeda žmo

nėms nusibosti
Chicagiečiai jau pilnai

Įsisiūbavo Į vasarini sezoną.
Visos kuopos, draugijos, 
kliubai ir rateliai i nieką ne
atsižvelgdami stengiasi iš
naudoti vasaros linksmybes.
Lenktiniuoja rengdami kas 
nedėldienį
gas
mogas publiką, prižada sal- . . ......
džiausiu linksmybių. Rodos, ;lvert«?! ubagų, jis slankiu-,
atėjus nedėldieniui miestas '» P« kapus paišiukus par- 

J b t davinėdamas ir išmaldos i
prašydamas. Žmonės vieni'

ėldienį visokias pramo- * ^i“?
Ir kviesdami i tas pra- atkllt^s’... kuni?as ksu V1^1S 

oe ^v(> misiaunais rūbais. Pa-

pasiliks visai tuščias;
tų žmonių mieste kaip yra ^•^Hdti'k^kSi 'kad 
tain vra O nnvvkes i tuos' g«DeJ0S1- kin JUOkesi, Ka<l 

Dievo tarnas paklydo.taip vra. O nuvykęs į tuos 
šaunius parengimus, neran
di nieko gera. Viskas išrodo 
mizerna, žmonių mažai; 
kaip kas po medžiu kurks- 
niuoja, o kaip kas apsikabi-

Lietuviai neteko Birutės 
Daržo.

Kitais metais būdavo
nęs kumutę dainuoja—tai taip: kaip tik pasibaigia ka
ir viskas. Rengėjai, žinoma,; pinių šventės programa, pu- 
norėtų pasidaryti sau šiek biika virtinėm traukdavo į 
tiek pelno. Bet dažnai tenka pikniką Justice parke, šalia 
pasitenkinti ir su nuosto- kapinių. Kapinėm būdavo į 
liais. puiki parama, nes tai duo-i

Piknikai, kaip rodos, bai- davo nemaža pelno kapinių 
gia išeiti iš mados. Žmonės, iždui. Visi džiaugdavosi ty- 
daugiau mėgsta šeimynišką iu oru, kalnais ir kalneliais, 
arba šiaip draugišką išva- dideliais žaliuojančiais me- 
žiavimą, negu grvno biznio džiais ir švelniomis pievo- 
pramogą. O gali* būt, kad mis, kurios viliodavo ir džiu- j 
tiems piknikams kenkia ir [gindavo visus, lyg pati gam
tai, kad paskutiniu laiku ta butų visa tai paskvilis lie- i 
Čhicagoje pridygo daug Į- tuviams.
vairių kuopų, kliubu ir kliu- Bet lietuviai nesugebėjo 
helių. Du ar trys pavapi jo- tais gamtos malonumais 
nįs susitiko, ir steigia savo naudotis. Ir viskas atsidu- 
“locną kliubą.”. To negana, rė į lenkų rankas. Sena len- 
jie nori turėti ir nuosavą kė už pusdykį pasiėmė iš 
chorą. Todėl visokių chorų lietuvių panosės visą Biru- 
ir chorelių Čhicagoje irgi tės Daržą—Justice Parką, 
nestinga. Ir kiekvienas vis . , ,. , . .
lenktiniuoja su kitais. Kai , A,r ,e«al‘ \ut ^"e ge- 
kurie ių važiuoja net kitur'?? lietuviams? Asmeniška, 
gastroliuoti. O kaip sugriž-i?? nekaltinu nei Liepos, ne
ta atgal i Chieagą, tai chori-“ V v i onrdaitštai ir choristės vos gali pa- ..Bet, įa«P fMeU
nešt savo garbę ir nori, kad kaPmlS ’^das yra in good
visi jiems lėles beitų po ko- shaPe.”. D?oda J“*“8 an/ 

J & morgičių ir jieško mvest-
mentų. Nenumatyt ir pralei-jom.
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Jeigu as klystu n man kas tokja progų, kaip Birutės 
pastabų padaro, as tam vi- Darža3’t< „a apsileidimas, 
sada esu dėkingas. Bet pas Ne tik jiemį visuome.
mus to kaip ir nera. Niekas, ne j kur į taip gausiai remia 
nenon pnsipazinti prie sa- tą js(aigą yI£ skriauda

Liūdna ir net skurdu da-
--------  rosi, kad įvažiavus į daržą

Peiktini dalykai Tautiškose neleidžia lietuviams auto-
kapinėse. mobiliaus pasistatyti. Pa

klausia kas, kur čia reikia

vo klaidos. Tai yra labai ne
gerai.

Kapų puošimo dienoje 
(Decoration Day) Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse teko 
pastebėti šitokią ydą: Kaip 
tik ateina laikas programą 
pildyti, tai mikrofonas su
stoja veikęs — susinervuoja

“narkyt.” gauna atsakymą:
“Važiuokit į Kauną!”. 1 '»

Šitie dalykai neturėtų bui 
užmiršti. Reikia kelti tuos 
klausimus draugijų ir kuopų 
susirinkimuose. Reikia ru-

ir tyli. Ar jis publikos persi- pintis kaip nors tą daržą at- 
gąsta. kurios taip daug flat- pirkti. Jeigu ne abudu dar- 
foimą apstoja, ar koks para- žu, tai nors vieną. Susidėjus 
lis! Kai publika pradeda kelioms kuopoms ir draugi- 
skirstytis, mikrofonas vėl joms butų galima tai pada- 
atgija ir linksmai skamba ryti. Juk mums netrūksta 
po visas kapines. nei spėkų, nei turto. Reikia

Amerikos Legijono Da- tik nusikratyti tų nelemtų 
riaus-Girėno postas kapinė- apsileidimų.
se netinka. Tokis triukšmas,: Mažai kas iš lietuvių ži- 
maršai, šaudymai daro labai nojo apie ši dalyką. Tik ka- 
nejaukų įspūdį. Kapinių di- pų puošimo dienoje daug
rektoriai ar rengimo komisi
ja turėtų apie tai gerai pa
galvoti. ir apie tai, kad kapi
nių šventėj nebūtų kalbėto
jų agitatorių. Kapų puoši

kas apie tai patyrė ir pama 
tė, ir visi nusiminė. Gerai at
simenam, kokia buvo puiki 
vieta prie Archer avė. kam
po, skersai Kean avė. Šian- 

nei kojos ne-mo dienoje susirenka įvai- dien ten jau 
l ių minčių ir nuomonių pub- įkelsi. 
lika, ir kalbėtojai tokioje Daug triūso ir darbo pa- 
valandoie neturėtų jai aiš- dėjo Joe ir Mary Geštautai, 
kinti apie politiką, nes čia kol įtaisė užeigą prie Archer 
tam ne vieta. Juk kapinių avė., netoli nuo 79-tos gat- 
direktoriai bei globėjai turi vės. Bet lenkai juos apstatė 
pakankamai medžiagos ge- arkliukais, 
rai programai ir be politi- Lenkų Reservation kapi- 
kos. Juk kiekvienam gali nės kaip prasideda prie Ar- 
but įdomu sužinot kiek bu- cher avė., tai ir eina iki pat 
vo nauių paminklų pastaty- Kean avė. Lietuviams čia 
ta. kiek lietuvių mirė, kiek nėra jokios progos — nei 
naujų kapų supilta, kokia kur prisiglausti.
buvo apyvarta ir kas yra 
planuojama veikti ateityje.

Kaip žinoma, į tautiškas 
kapines kas metai suplaukia 
didelės minios publikos.

Iš rytų pusės vėl jų rezer
vacijos ir plotai žemės iki 
pat musų kapinių, taip kad 
musų kapinės atsidūrė tarp 
lenkų, kaip jų kišeniuje.

Traukinio Katastrofa North Carolinoj
9181

m

LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI.

North Carolinos valstijoj anądien įvyko greitojo 
sugniuždintas vagonas, kuriame žuvo 8 asmenys.

traukinio katastrofa, čia matosi vienas

Godotinas Tėve! Kasau tau Tėvas atsako.—Garbingi vai- 
gromatą iš slaunaus VVinnipe- Juciai iš Kanados pasviečio! 
go, Man. Aš prašyčiau tavęs. Pasiaiškinimas mano bus toks. 
tėve. paaiškinti, kur tu buvai Jau jei kokią sąvaitę pas jumis 
aną kartą, kad "Keleivis” atke- neatsilankiau, tai žinokit, kad 
liavo be tavęs? Neduok Dieve, ne iš gero. Va, kad ir aną syki, 
jei musų senis kojas pakraty- buvau susirgęs. Ar duosit vie-

jtų! Kas gi mus VVinnipego but-
Jegerius beaplankytų; ir kas 
juos bepamokintų, kaip sama- 
gonką (munšainą) su česnakais 
daryti ?

į Pas mus vienas tavoriščius 
su mainerium prie vienos būtie 
gėrio leidės belysdami, susipe
šė. Turėtum, tėvai, atvažiuoti 
ir ugadas padaryti. Ot, tai bent 
gautum gerai išsigerti.

ru, užpuolė mane greitoji. O čia 
prieš šventes, visos kūmos už
imtos, nei devildrekio gausi, 
nei snapso ant gyvatės užpilto. 
Vos išsilaidžiau iš tos kvarabos.

Kojų pakratyti staršas gene
rolas da nenori. Butlegerių aš 
nemyliu ir jų štofo jau negeriu. 
Kam gerti munšainą, jei yra 
amerikanckos očiščenos? 

Neatvažiuosiu ir ugadų dary-
Kliubietis. ti tarpe jus peštukų. Susirinkit 

keli razumnesni vyrai, pasišau
ki tuodu peštuku, ir mano var
du ikrėskit jiems po penkis dir
žus i sėdynę, ot, ir bus ugados.

Musų kuopoms, kliubams ir 
draugijoms laikas subrusti 
ir įtempti visas savo jėgas, 
kad išpirkti iš lenkų abudu 
daržu. Tuomet jie nesiūs 
mus “važiuoti į Kauną.”

Jurgis Slabuška.

PROVIDENCE, R. I.
Vakaras D-ro Chapo 25 me

tų sukakčiai.

Įvairios Žinios iš
Connecticut Val

stijos.
Organizuojama tautiška 

parapija.
Gandai plečiasi apie Hart- jjus jr prašau pasakyti man to- 

fordą, Conn., kad tenai at- jų triksą. Kadaisia, rodos, bū
vy kęs iŠ Pennsylvanijos Vai Telšiuose kalviu, taigi gal 
(nuo Scrantono, ar nuo Wil- žinai, kokiu spasabu dortinas 
kės Barre) . kaž-koks kuni- kalvio rankas nusimazgoti? Aš 
gaS„?1. ėJ£s I kunigus asmuo, jrgį kalvėje dirbu, aie kaip pa- 
ar šiaip atsidavęs Tautinės reinu iš darbo, tai Į velnią, o ne 
katalikų bažnyčios idėjai ir .• -žmogų, bu nu panašus. Net ir 
norįs suorganizuoti Tauti- muįias nieko nemačija. 
nės lietuvių katalikų bažny- jei pats neturi gero patyri- 
čios parapiją kur nors apie m0( tai paklausk pas Maikj. 
Hartfordą.

Keli tuo užinteresuoti as- gų? 
menys jau turėję pasikalbė
jimą ir buvęs karštas prita- ,. r ,,
rimas tai idėjai. Palengva ' vartos1’.. ,lort"'i» darh“ 
vra plečiama agitacija. Sa
koma, kad keliolika parapi
jonų yra atvažiavusių iš 

tautinės bažny
čios ir iš Wilkes Barre; taip

Mylimas seneli! Aš kviečiu 
tave ir toliau lankyti mane. čia 
prisiunčiu tris kanadeiskus rub-

Gal jis išvirozys mums iš kny- 
Jančys.

Tėvas atsako: No mader ko-
tiesa, ar ne, bet Dieve duok

‘.jiems Dvasią Šventą. Jei 
pamatytume tai tikrenybė
je, tai žinotume, kad jie tik-

Tai buvo vakaras, kuri.-: vai atsivertė į gerąją pusę; č;crJntono
įvyko musų gerbiamam Dr. nes man teko buti Lietuvių x
Benediktui Chapui pagerb- Piliečių Kliubo susirinkime, /at ^^surarta senu narani'-ti. Tai buvo 25 metų jo dak- kur buvo daroma rinkliava ? esą suimta S! Pi.?P?  -
taravimo sukaktuvės. Raudonam Kryžiui, tai visi * apsiginusių siu^mus^toraMk.

Draugų bei svečių sHsi~ ši°Je apielinkėje. ; Apkalbę- tou, Maike.
Batavia randasi tarpe Vakarf TuotS^Lvo^abai tai viena^ neįmetė nei du^kandid^triT^- * neŠ‘°k

BATAVIA, N. Y.
Iš karo veteranų gyvenimo.

Buffalo. N. Y., ir Rocheste-
iio, N. Y. . -r. musu kolonijoje. Amerikoj

Gyventojų yra apie li,- Liet’vių pjjįa, Pašaipiais

000; yra ir lietuvių, bet ma- Kliubai? prisidėjo su gražia 
zai, ir tie patys sulenkėję ir dovana. H Lietuvių Romos 
lenkais vadinasi. Lenkai čia xataliku Piliečių Kliubas ir 
tun savo bažnyčių ir kunigų, D L Gedem]n0 Draugy- 
iai ir lietuviai jų lanko. Ptė sveikino telegramomis.

smagi, kas retai pasitaiko cento i kepurę
i • • • a _ "1 IfKorespondentas.

NORWOOD, MASS.
Jų galvose negerai.

Tūlas laikas atgal kelia-

dirbdamas gražių rankų netu
rėsi. Jei nori poniškų rankų, tai 
mesk kalvę ir eik Į kunigus. 
Gausi baltas rankas ir gražią 
gaspadine. Ai bečiu. busi satis- 
fait.

Tu esi jaunesnis, man "Keleivį"’ kas sąvaitę. Be jo aš nenoriu buti. 
pigas M. Valadka iš Scran- Maike. patark ir savo tėvui 
tono ir arkivyskupas Genio- jaugiau skaityti “Keleivį,” ba 
tis. Nutarta kreiptis prie dažnai nušneka . niekus, 
kun. M. Valadkos, kuriam Matvt, jis semia savo informa- 
geriau sekasi parapijas tver- cijas iš Sapnininko. Aš irgi bu
ti, negu Geniočiui. vau toks, kaip jis, kol “Kelei-nebuvo ant mano stalo.
Hartfordą. Kiek tame tie 
sos, da nežinia. Dėlei šių 
visų kalbų davatkos iš ry- 
miokų bažnyčios esą labai 
susirūpinusios. J. Senuta.

, - k 8 • i-" Tai tokie vra gandai apie vio”tas vyrų čia buvo pasivadl- Hartford* Kiek tame tie- St 
Šalia Batavijos miesto Svečiai iš tolimesnių mie- nę choru ir laikydavo repe-

randasi didelė pasaulinio stų dalyvavo: Dr. Amelia ticijas Lietuvių svetainėj, 
karo veteranų ligoninė. Tai Tutles ir Alexander Tutles Vadovavo komunistai. Da- 
iabai daili vieta. Iš vienos iš New Britaino, Dr. Z. Zi- bar tie dainininkai jokių re- 
pusės yra ežerėlis, iš šono kus, Dvarackas ir keli kiti iš peticijų nebedaro, bet pali- 
giraitė. o aplinkui gražios Worcesterio, Mass. ko savo seną pianą—laužą,
pievos. Veteranų čia randa- T_ R ' Dr A Ps jiems nebereika-
si apie 600, jų tarpe yra ke- UQRoib-,o Kadangi jis maišosi Socialistų kuopa siunčia du batn&ykad.neprag-ertum su savo

po kojų, tai salės Bendrovė delegatu j suvažiavimą. frentu zakristijonu. Kitą ket- 
liepė komunistams jį pasi- Birželio 7 d. laikytame vergą ateik, pas mus su naujais 
imti. Komunistai už tai Ben- susirinkime nutarta nusiusti batais ir pilnu žinių “Keleiviu.” 
(liovės narius ir jos valdybą 2 delegatus į LSS suvažia- Tėvai, eidamas pas mus, ui- 
apšaukė per “Laisvę” “hit- vimą, kuris bus birželio 28 eik ir pas tuos žmones, kurie 
lėlininkais,” “nariukais” ir dieną Pittsburghe. “Keleivio” dar neskaito.'Pakal-

liatas ir lietuvių, beveik visi 
iš Rochesterio. Man vienas 
rochesterietis papasakojo, .. 
kad lietuviai veteranai tenai r’ilimta> 
luri ir savo lietuvišku vardu 
Amerikos Legijono postą 
Nr. 459. Jis pavadintas J.
Gudino vardu, nes J. Gūdi

Dr. A.
Kapočius. Mrs. Shallna ir 
Lietuvos garbės konsulas 
A. O. Shallna. kuris buvo 

gausiais aplodis
mentais.

Svečiai, kuriu buvo su-
virš du šimtai, pareiškė^vo kitokiais 

Advo-

AKRON, OHIO.

Su godone. Jūsų Kazys.

Tėvai! Gasau paviestką, kad 
tavo batai jau prakiurę. Taigi, 
ant greitųjų padariau rodą su 
savo Ciciltja ir po trumpų dis
kusijų nutarėm tau pasiųsti $2. 
Gavęs pinigus, tuojau nusipirk

troriuii-inc Unk-piimiK D-rni rkltvn-1£‘*s vardais, kokių tik Delegatais išrinkti drau- hink juos, kad užsirašytų; tu
Chanu? ir io žmonai Advo komunistų žodyne randasi. gaj A. Gutauskas ir B. Ya- žinai, kad “Keleivis”’ yra ge-

nas buvo pirmutinis lietuvisn - . i • Išrodo, kad komunistų gal- rašius. Nutarta apmokėti Gausia gazieta. Turi puikiai
iš Rochesterio. žuvęs pašau-į .„ ’. ; . • t ose visai jau pradėjo gai- delegatams kelionės lėšas ir vedama Moterų skyrių, kuri la
imiam kare. V • • p . • j-• dūkai riedotiRochesterio veteranai! ftelg>"»L kas sujudino visų

verti pagyrimo, 
vienybėje ir palaiko lietu
višku vardu savo postą.

Memorial arba žuvusių 
kareivių atminimo dienoje 
čionai atsilankė J. Gudino 
posto komandierius, Silvest
ras Butrimas su kitais drau
gais, ir aplankė lietuvius ve
teranus.

Veteranai čia yra puikiai 
užlaikomi 
čioti, gali po lauką ar parką 
pasivaikščioti. 3 sykius į są
vaitę vakarais rodo judo-

v dlltrt 13 1 • •
kad laikosi <’aIyv>U jausmus.

Tai buvo vakaras, 
paliko gerą įspūdį 
Providence’o lietuvių.

kuris
tarpe

B. S.

HARTFORD, CONN.
Ką Hartfordo draugijos dir

ba žios šalies apsigynimui.
Kaip matosi laikraščiuo- 

kurie gali vaikš-ise, visų miestų lietuviai su

pasveikinti suvažiavimą su l,ai myli skaityti mano Cicilija. 
$5.00 auka, kuri skiriama “Keleivis” paduoda daug žinių 
suvažiavimo lėšoms. iš Lietuvos ir iš visų pasaulio

čia bu- Taipgi nutarta surengti kamP1?- 
vo išauklėtas laisvamanių piknikas liepos 4 d. prie Linkim tau gerų pasekmių, o 
dvasioj ir kada vedė mote- 959 W. South st. Piknikas “Keleivio” štabui ilgiausių mė
li, jam kunigo nereikėjo, rengiamas suvažiavimo de-
Buvo pradėjęs veikti odos legatams pasitikti, 
darbininkų unijoj ir priklau- Malonėkite visi akronie- 
sė prie Amerikos Lietuvių čiai ir apielinkės lietuviai 
Piliečiu Bendrovės. Bet su- dalyvauti LSS 20 kuopos 

piknike.
V. T. Neverauskas.

Kraštutinybės susisiekia.
Vienas jaunuolis čia bu-

tu. S. S. ir C. Su \Vatertown, Conn.

sibičiuliavo su komunistais 
ir Bendrovės susirinkimuose 

bruzdo dirbti šios šalies ap- P,af]ėj() baLuoti už juos. Iš
sigynimui. ro;e-.kad tas,

Hartfordo lietuviai taip Bet štai ,s^Jp sv.
muo*sius paveikslus; valgis,pąt neatsilieka. Beveik kiek- ^nriži^^leidžian^s
geras ir daktarų patamavi- viena draugija nupirko De • “ ’ 

fense Bondsų. kiek kuri gamas ko puikiausias. Vetera
nai yra už tai dėkingi Dė
dei Šamui.

Kitą sykį parašysiu dau
giau.

I Karo veteranas.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškiai ištnildyti pilietybės įstaty
mai su reikalingais klausimais !r at 
sakymais lietuvių ir anglų kalbose 
Antra peržiūrėta ir pagerintalaida. Kama 25e

SEATTLE. WASH.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

G. I. Strimaičiui. ~ Už 
iškarpą ačiū. Straipsni apie 
I.itvinovą taipgi sunaudo-

4 liepos bus gražus lietuvių jam. 
piknikas, Soony Beach Par- j. Jakimavičiui.—Kai ku- 
ke prie Jenįva ežero. K vie- |10s iškarpos buvo geros.

—— —V — kad ta? subolševikėies vyru- Ačiū labai. Bet paprastų žklejo. Yra rengiami parengi- a s» ^iKejęs puikų pasivaisinimą atsilan- nių iš angliškų laikraščiu
mai Raudonojo Kryžiaus .ia“ 1 įĮf£a,aP Jn_ kyti. Dabar daug lietuvių prašome nesiuntinėti, nes
naudai. Lietuvių Piliečiu Jam. uz Pa_ yra suvažiavusių iš svetur j0« telpa ir Bostono dien-

i Kliubas turėjo šokius ir pal P™ valdžios d a Arų, tad at- .aščiuose.

Buletinis Nr. 10, ir pasirodo,

darė apie $290. Kitos drau- nia- alff? ZIP03es ^ako važiuokite susipažinti su------------------------------ -----
gijos turėjo bazarą. Visas >a' .ka<^ kraštutinybės susi- c^attle’o lietuviais. Vieta PIRŠLYS SUVADŽIOTOJAS
pelnas buvo atiduotas Rau- siekia- randasi tarp Seattle ir Ta- ̂ n'e^un^^w^an^°j^k&s Meiluj
donajam Kryžiui. Komunis- Laimingos kelionės vi- coma. rengia DLK. Gedemi-
tai gyrėsi, kad net ir jie šį-tą siems komunistams į kun. no draugija. Visi atsilankiu- ledija. Prirašė Ben. Rumšas. Juokin-
dirba kad pagelbėjus šį ka- Kneižio parapiją. šieji turės daug smagumo. D*,T*?Y".2 ,T
rą laimėti. Nežinau ar tai Buvęs Parapijonas. Barbora Tuinilienė. knygutėje Kaina ....................... Sfte.

J
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PROTESTUOJA DEL BROWDERIO 
PALIUOSAVIMO.

ATLANTO ČARTERIO
PAŽADAI DAR NESU* 

LAUŽYTI.

Ryšium su Amerikiečių- 
Britų-Sovietų pasitarimais 
ir susitarimu, Amerikos 
spaudoje pasirodė daug 
komentaru.

“The New York Times“ 
korespondentas Wąshing- 
tone, Arthur Krock, net 
dviem stiaipsniais smulkiai 
aprašo derybų eigą, kaitų 
pažymėdamas, kad tai bu
vęs pirmas rimtas Atlanto 
Čąrteriui bandymas, kuri jis 
pergyveno nepažeistas.

Sovietų vyriausybė reika
lavo iš Anglijos, kad ji ga
rantuotų Rusijai 1941 metų 
vakanj sienas, Į kurias Įeina 
Lietuva, Latvija, Estija, da
lis Lenkijos, dalis Rumuni
jos ir Suomijos. Sutikimas 
su tais reikalavimais butų 
aiškus Roosevelto-Chur- 
chillio pasižadėjimo ma
žoms tautoms laužvmas.

vos, Latvijos ir Estijos grą-
Amerikos spauda, organi

zacijos ir visuomenės veikė-
zinimo. Vėliau, kaip tie Jai l?bai nepatenkinti, kad 
pranešimai sako. Uoloto- prezidentas Rooseveltas jpa- 
vas atsisakė nuo
kalavimų
džiosios Britanijos 
dėjimų, i kuriuos, gal but,
Įeina antro fronto atidary-

iš kalėjimo komunistų 
Brovvderį, kuris už

savo rei-pe*do
naudai kitų Di-:',* .

pasiža-: valstybes ištaigu apgaudi
nėjimą buvo nuteistas kalėti

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

Patriotiškai nusiteikusi A- 
merikos visuomenė nenoi i 
jokios vienybės su tais ele
mentais, sako Philadelphi- 
jos laikraščio rašytojas. Ji 
protestuoja, kad tokie žmo
nės paleidžiami iš kalėjimo.

Amerikos visuomenė i? 
spauda gerai žino. jog ko
munistai nėra Amerikos ka-

Karčiama
(Tąsa.) j Bernas meta darbą. Jam kas

šiokiomis dienomis būdavo tur dįbti: .
-čia ar ki-

1 metus. Paleisdamas jį iš 
kalėjimo, prezidentas pasa
kė, kad jis tai darąs “tautos ro talkininkai. Jie rėkia už 
vienybei palaikyti.” Mat, karą tik dėl to, kad komin- 
kol Brovvderis sėdėjo, tai temas jiems liepė rėkti. Ar 

kėlė triukšmą. Browderis paleistas, ar ne, 
“kongresus,” rinko jie vistięk butų rėkę už ka

pai asus ir kasdien siuntė rą, nes to reikalauja Rusi-i 
«iiai ipi Vokietiia bus ^u-'VVashin^nan peticijas, ios interesai. Jie tarnauja 
mušta ir nuginkluota vieną kad jis but« Presuotas. Rusijai ir klauso tik Rusijos; 
karta ant visados. Dabarti- Spauda dabar parodo, l^kyTnų. Amerika jiems iy-Į 
niu metu jų (Baltijos vals- kad tas komunistų triukš- P1 tlk kad jie galėtų;
tybių) vertė salėtu būti re-1 mas buvo gryna apgavystė, nuversti jos valdžią ir Įrteig-;

fe- ” «•> S»UsSwr

“Jeigu Suomija butų įJ .'"a labai Įgudę ir dirba ne- 
traukta i Jungtiniu Tautu nutįsdami. Penki komumš- 

stovvkla. ji pasidaryti taI gali sudaryti 24 organi- 
zacijas, pavadinti jas Įvai-

mas.
“Rusija užpuolė Pabal

čio valstvbes 1940 metais, 
kada Stalino vyriausybėj L 
mane, kad jos reikalingos i. 
gynimuisi nuo v okietijos.
Jos nebus tiek svarbios Ru-

tu^fa/pakimiiėmis čežėjo tarakonai, kių-' O dovinė pasižiūri į berną nuo galvos 
tindami savo ilgus utus ir juodomis akimis’ ly? k‘au?dan?as. ar Įdiegs Patal-
bailiai žiūrėdami i apsikniaubus) ant stalo, intl’Patf aau šypteli it sako.

u,- ' —Menkas iš tavęs darbininkas, ale 1girtą Vincą Dovinę. Neramu buvo ir kar-' —Menkas iš tavęs- darbininkas, ale ko 
čiamninkui. Geriau jau. kad nei to vieno [cia 11 norėti. L»z kiek gaspadonui dirbi, 
gėriko nebūtų karčiamoje. Tada jis bent
kiek atsikvėptų. Nereiktų visą laiką viduje 
smaksoti ir kęsti amžina baimę, galėtų pa
sėdėti tarpduiyje prieš saulę, pasikasyti

-Už kiek Čia dirbsi?—nenoromis atsa
ko bernas.—Už pilvą.

—Na, tai pas mane dirbsi už gerklę!—
atrėžia patenkintas Dovinė.—Gerai dirbsi

barzdaTr pasvajoti apie fain V" ?aUSt b!ogai—1 .sprandą!_
kuri kada nors jo sūnūs padary’ Tai ir" n.,ek<? ,<iau.?lau nesakęs, nusiveda berną

svarbia baze operacijoms .F.3'
prieš Vokietiją.“

jas įvai
riausiais vardais, ir tais var-

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

Klausimas: — Laikraščiu
Nuo savęs galima pašte- ("-“nešimuose buvo sakoma.Amerikos vyriausybė jau, K<XI11IUX r-------------- ---------

prieš kelis mėnesius sužino-' bet i. kad viešas Rusijos at- a.skingtone gaunama 24 kad Anglija ketina siųsti . veltul ąlen,
jo, kad įusai stato Anglijai sisakymas nuo pretenzijų į iX’XkUU ^artoS kliu- Pab?.^lias kG“ian?.' Prašau! ka‘homfe"beittW 
tokius reikalavimus Taip Baluos valstybes tikrai ga- 'į;° J“™“,,,sirkitokios paa.lak,nt1' kur vleta meistrą, o jeigu b
P?1 •‘SS**#*.AngllJOS V-i 1«W patrauki Suomi» Jung- bag > ai žrodo “didto ' ’ " ’ ''
to^r^su^taTreZla"""^ TaUt- ir PaI‘‘ng-«‘lvbč” Oištikrujų toto
bus priversta su tais. reikaia- vmti pačios Rusijos gynima. . „•rimais sutikti. Mat, anglams KX kartu/ vla’ tekei^P^* ’

tadSu reikalavimai skaityti- i^tlauka'i ® Suomi- Pbiladelphijos “Inųuirer“
r.®lk?.!?,'7!na! ?2a ,na i )®s socialistų spaudos, ku- birželjo 3 iaidoje ražo;

tai išrodo “didelė . , _ . _ .Atsakymas:—Britų Guia 
na randasi Pietų Amerikoj, 
Atlanto pakrašty, prie pat 
ekvatoriaus. Į vakarus nuo

turalus Nesutikti «u tais rei- -------- :u7;'r — oirzeuo o o. lamoje rašo: Gunanos guli \ enezuela, i,
turaiųs. iNesutiKti su tai rei nO|5e prikisama vokiečiams Komunistai <akori «urin- Pietus — Brazilija. Guiana i 
kalanmais. anglų Įsitikini- ^ėl pabalčio valstybėms lai- i.p , n «... " neticriomrt apima 90,000 ketvirtainių1 
Inu, reikštų rizikuoti, kad sves negrąžinimo. Jei Rusi- 3A0OOOO parašu kurie rei w*yBų- žemės plotą ir turi
Rusija pasitrauks is karo. ;a atsisakvtu nuo savo nre-:i i ° t> j • kurJ? rei aDįe 319 000 gyvento iu Di- 

manė kad užtikrinti ...-į?-. ?r.° , p?e i kalavo Brovvdeno paliuosa- ap!c ai-.uuv gyventojų, uiangiai mane, Kaa uzuKnnu tenzijų i Pabalčio valstybe? d„. r-aHanoi iip vra dziuma žemes apaugusi tan-
rusu vhIvvhviitih km c buvo nptmkflvtii orp’^nizuoti^ • *• • • • * • į-’****^ toninio Ln*- aldamr žvarbiau nemi laikvtis - neuuKuvuų oigamzuoiu grera, zinomi melagiai ir aaug svaipiau negu laiKytis užsienyje tu saliu vvnausv- hlnf^riai tai nipk-a< tai inAtlanto Čarterio principų, bėms ir kariuomenei tai ir . tai.,n-ieko tai
iei iau tikrai toki *unku Da- c •• k Jonienei, taii it ,skaithnei netikės. Bet ir tie jei. jau tikrai t°KĮ >unKų pa sUOnuio«s politikoje galėtų.: bendrakeleiviail kurie
sirmkimą reikia daryti. neaheiotinai ivvkti nosukis i _Dei?5,ldKeleivl31> *urie , . neaoejounai ipKu dosuki> (jave nem$ gavo parasus.

Tuo p.aciu metu buvd apie demokratinio bloko link.
tai painformuota Amerikos 
vyriausybė, o Edenas pradė
jęs ruošti tokią politinę po- i

padarys
laukė nesulaukdamas kada Dovinė išeis 
iš karčiamos. o tas visai ir nesirengė.

Gal butų Dovinė ir nerugęs Leizerio 
karčiamoje, jeigu butų žinojęs, kur eiti ir 
išblaškyti savo sielvartą. Aplinkui—kur 
eisi, visur plačiose lygumose sočios ūkinin
kų sodybos — gūžtos, kurios uždengia to
lumas ir širdį pripildo nykaus nerimo.

Tai kur galėjo dingti Dovinė iš karčia
mos?—Kai akis degtine užpildavo ir su
smukdavo po stalu, tiktai tada užmiršdavo 
savo nelaimę, bet išsipagiriojęs dar labiau 
noiėdavo gerti, o gerdavo, kol vėl su
smukdavo.

Ir veltui stengėsi Leizeris blaiviomis 
kiek prablaivinti nusigėrusi 
butų ir prablaivėjęs, tai gal 

dar didesnei io nelaimei, nes prablaivėjęs 
gal butų nepakėlęs savo susmukusio gyve
nimo ir pirma laiko su virve ant kaklo bu
tu pražuvęs busimas dievadarbis Vincas 
Dovinė.

V.

ziciją, kuri butų užtektinai 
tvirta išlaikyti kritikų puo
limus pačioje Anglijoje ir 
imperijoje.
monių keitimasis tarp Wa 
shingtono ir Londono. Ame
rikos ambasadorius Londo
ne. Winant, buvo specialiai 
tuo reikalu atvykęs Į \Vash- 
ingtoną. Paties Krock žo- 
dziais :

LATVIAI NENORI BŪTI 
NEI BOLŠEVIKAIS NEI 

NACIAIS.

davė Jiviib.- -v. » w yuic,.-uc, 
buvo apgauti, nes komunis-. yste. 
Jai skelbė, kad jų vadas sė- 
di kalėjime dėl savo politi
nių isitikinimu. Amerikos 
demokratija dėl politinių 
Įsitikinimų savo piliečių ne-

kiais krūmokšniais, bet čia 
įandasi daug mineralų. Bri
tų Guiana dar visai neištirta 
ar čia galima butų auginti 
iavus ir užsiimti ukinin-

“Washington Star“ gegu
. . žės 6 dienos numeryje yra persekioja, todėl ir Brovvde-

Prasidėjo nuo- Latvijos ministro Dr. ris neturėtu kalėjime sėdėti,
asi« tarn "^- Alfred Bilmanio straipsnis, jeigu jis kitokio nusižengi- 

kuriame tarp kita rašoma: mo nebūtų padaręs.
“Sovietų premjeras Sta- Bet Brovvderio prasižen- 

linas savo gegužės 1 d. girnas buvo kriminalinio po- 
kalboje pavadino latvius i Dudžio. Visų pirma, jis va- 
savo ‘broliais.’ Prieš kiek dovavo organizacija^ kuri 
laiko vienas Vokietijos siekia jėga nuversti šios ša- 
gauleiteris nacių okupuo- lies valdžią. Taigi jis vado- 
toj Latvijoj latvius savo vavo priešvalstybiniam ju- 
kalboje pavadino savo dėjimui, o šios šalies Įstaty- 

nuo to momento, kaip tik ‘draugais’. Vienas lygiai mai laiko tokį darbą krimi- 
Prc ridentas ir Sekretorių3 hypokritiškas kaip ir kitas, haliniu prasižengimu vals- 

“Latviai nenori būti nei;tybei. Toliau, Brovvderis 
naciais, nei bolševikais. Jie buvo sup ūtas apgaudinė- 
yra demokratinių valsty-jant valstybės Įstaigas imant 
bių pusėje ir tikisi, kad de- pasus užsienin važiuoti. O 
mokratijos laimės ir Atlan- valdžios Įstaigų apgaudinė
to Čarterio principai bus jimas irgi nėra “potibnis Įsi- 
pilnai Įgyvendinti ir Latvi- tikinimas,” bet kriminalis 
jos atžvilgiu. į pi asižengimas. Todėl jis sė-

“Latviai neapkenčia na- dėjo kalėjime ne už politi- 
cių ir bolševikų. Jie nori ką, bet už baustiną nusikak 
gyventi kaip demokratai ir;štamą darbą. Žmonės, kurie 
laisvi nuo vargo ir baimės, lašėsi po komunistų petici-

Ar galima 
Suv. Valstijų prezidentą 
areštuoti ?

Atsakymas: —Negalima. 
Amerikos prezidentas, kol 
jis eina savo pareigas, yra 
aukščiausias asmuo valdžio
je ir jis visai neliečiamas. , 
Prezidento negalėtų areš
tuoti net už papildymą 
žmogžudystės. Bet. prezi
dentą galima kaltinti, kriti
kuoti ir net iš prezidentūros i

“Iš Washingtono atėjo 
tiktai vienas nesvyruojan
tis atsakymas, nepakitėjęs

Hull buvo apie tai painfor
muotas. Šito atsakymo pra
smė buvo t**, kad turi būti 
surastas kck« nors kitas ke
lias susitarimui pilnai ko
operuoti kare ir užtikrinti 
saugumą Rusijai, ir kad 
po karo ta« susitarimas bu
tų pastatytas ant Atlanto 
Čarterio pagrindų.”

Ponas Edenas pateikęs 
šitą naują alternatyvą Molo
tovui pareiškė, kad jai pil
nai pritaria Jungtinių Ame
rikos Valstijų vyriausybė, 
ir kad ii nepajudinamai yra 
priešinga šiuo metu likvi
duoti Baltijos valstybių ne
priklausomybę ir didelius 
Lenkijos ir Suomijos plotus. 
Britų vyriausybės nustebi
mui. kuri gerai žino įusų ne
pasitikėjimą demokratijo
mis, Stalinas davė patvar
kymą Molotovui tuojau su
tikti su alternatyva, ko re
zultate Molotovas pasirašė

naudotis visomis laisvėmis, 
kurių jie negali rasti nei po 
bolševikų, nei nacių val
džia. Latviai dabar kenčia 
nacių okupacijoje, bet dar 
yra dešimtys tūkstančių

Prasiblaivinęs Vincas Dovinė iei ir išei
davo kur Į darbą, tai nebent rubli kitą už
sidirbti degtinei. Toks baisus apmaudas ji 
smauerė. kad neapsvaigęs negalėjo gyven
ti. Niekas nebuvo miela, niekas netraukė. 
Net ir savo nelaiminga ia meilę buvo degti
nėle paskapdinęs ir visiems atšiaurus pa
sidaręs.

Pirmą darbą atlikęs ir sučiupęs keliatą 
rubliu, grįždavo atgal i smukle. Kartais 
nakelvje sustodavo, jei būdavo karšta dar
bymeti ir laukai pilni žmonių. . *

Vienmarškiniai ūkininkai, su visa šei
myna. sušilę, prakaituoti skuba atlikti dar
bus. Dangus niaukiasi, gali būti lietaus, 
nėra kada gaišti. O Dovinė stovi nuošalyie 
ir darosi abeiingas. Jam nėra ko skubinti. 
Smuklė nepabėgs, o ir noro nėra vienam 
eiti pas Leizeri. I gvva kaula Įerriso savo 
plepalais. Tai ir stovinėja, dairosi.

Pikta žmonėms žiūrėti Į dykaduonį. Ki
tas neiškentęs net keliatą kukužių pasiun
čia. Atsirado, mat. ponas. Tada neišken
čia ir Dovinė. Pikta pagunda sužiba akyse, 
prieina prie ūkininko:pašalinti. Tuomet jis tampa 

paprastu piliečiu ir gali but —Gaspador. man labai reikalingas šian-
areštuojamas bei teisiamas, dien darbininkas, ar neatleistum? — su 
Prezidentas gali but kartais, klastinga šypsena prakalbina.
areštuotas per klaidą, arba Ūkininkas, pakulinių marškiniu ranko
gali savo noru pasiduoti ve nubraukia prakaituotą kakta, piktai oa- 
areštui. i ?ižiuri i Dovinę, o tas šypsosi, kaip velnias.

------- - , Ar tik neoabludo, kad nėr toki darbymeti
Klausimas:—Kuri valsty- prašo darbininką atleisti?

Bet Dovinė neatstoja, žėri pagunda 
akvs. Truks—laikvs. o savo nadarvs. Visas 
užsidega ir pats itiki, kad jam reikalingas 
darbininkas. Tiktai ūkininkas ir kalbėti 
nenori, puse lupų prataria:

—Matai, darbvmetė, tai koks čia tau

bė pirmoji pripažino Suv. 
Valstijų nepriklausomybę, 
kuomet Amerika atsipalai
davo nuo Anglijos?

Atsakymas: — Franeuzi-
:a pirmutinė pripažino Ame
rikos nepriklausomybę 1778 i gali būti darbininkas?

jomis Brovvderiui paliuo
suoti. šito nežinojo. Jeigu 
jie butų žinoję, jie nebūtų 
savo parašų davę.

Taigi tie “trys milionai 
parašų“ yra gryna komunis
tų apgavystė

metais.

latvių Rusijos deportacijos 
stovyklose ir tūkstančiai rinkimais komunistai buvo 
kalėjimuose, vyrai atskiri pastatę Brovvderį savo kan- 
nuo žmonų, vaikai nuo tė- didatu i prezidentus ir ji 
vų. " į surinko vos tik 46,251 bal-

“Kur yra tos ‘kilnios in- są. Tai parodo, kiek komu

K’ ?usimas: — Koki trys! 
didžiausi pasaulio miestai 
gyventojų skaičiumi? I

Atsakymas: — Didžiau-i
Paskutiniais iias pasaulio miestas yra 

Londoną-’—Anglijoj. Ant-
las vra Ne\v Yorkas—Ame
rikoj. Trečias yra Tokio— 
Japonijoj.

tiesiog i karčiama.
Ūkininkas žiuri paskui ir siunta:
—Tai velnias! Per tokią darbymetę ir Į

smuklę!—svyla ūkininko delne rublis. 
Primanytų—trenktų pasivijęs tą rublį Į

snukį, bet rublis vis dėl to yra rublis, o gal 
ir be berno ligi vakaro bus galima apsi
dirbti.

Pasižiūri į dangų. Saulė svilina. Pakraš
čiai niaukiasi. Lietaus bus. Ir stveriasi 
ūkininkas išsijuosęs darbo, vienas už tris 
dirba.

O Dovinė sėdi karčiamoje pavėsyje, 
pats geria ir berną girdo. Ir toks patenkin
tas ir linksmas, tarsi niekados jokios bėdos 
jo galvos negraužė. Tiktai nila bernui, o 
tas vos spėja gerti. Jeigu atsilaiko—gauna 
ir bernas į-ubli. o jei po stalu nugriuvo— 
eina kito darbininko samdyti, jei dar kiše- 
niuje pinigų turi. Ir taip geria, kol viską 
prageria ir kaimo bernus nugirdo.

Ūkininkai siuto iš piktumo ir iš galvos 
kraustėsi. Parvėžlins bernas iš karčiamos 
girtas, kad tiktai i trečią dieną išsipagi
rios, o ir išsipagiriojęs, iei gavo rublį—žiū
rėk. vakare prapuolė, į trečia dieną atsi- 
fas,—taip ir pražūdavo darbininkas visą 
sąvaitę.

Bet ir čia dar nesibaigdavo ūkininkų 
bėdos. Pakalbink pusbernį per darbymeti 
į darbą, tas ir pasišiaušia:

—Kiek tu čia man duosi?—Auksiną?— 
Su Dovine gerdamas įublį gausiu.

Ir daiyk, ką nori su pusberniu, o čia lau
kuose javai byra.

Prakeikė ūkininkai tą vasarą Vincą Do
vinę, kaip jo perkūnas viduryje dienos ne
trenkia ir šventa žemė nešioja. Butų pri
manę—patys butų nutrenkę, kad žmonių 
nepiktintų. į pagundą nevestų. O Vincas 
Dovinė vaikščiodavo tada smagus ir juo
kaudavo :

—Viena bėda—pinigų per mažai turiu. 
Nugirdyčiau ne tiktai bernus, bet ir gaspa- 
dorius. Tai bent linksma butų.

Ir vienam Dovinei nyku pasidalydavo 
begalinėse lygumose. Bėgtų į pasaulio kla
sta, bet kur pabėgsi?—Vienas kelias į kar- 
čiamą. O ten nuėjęs ilgai gerdavo, kol pra
blaivėdavo, o prablaivėjęs ir vėl gerdavo, 
nes baisiai neramu būdavo. O kartais neiš
turėdavo. toks graudumas širdį suspausda
vo. kad apsikniaubęs stala žliumbdavo, 
kol savo ašaromis pasigerdavo. Ir jau ne 
dėl nelaimingos meilės žudėsi. Senai ją 
pragėrė ir užmiršo. Pats save žudė. degti
nėje skandino, nes pats su savimi išsitekti 
negalėjo. Nusibodo iam visi darbai. įkyrė
jo duonos ir pastogės rūpestis, kuris toks 
smulkus ir neieikalingas atrodė, išsiilgo 
naujo gyvenimo ir nauių darbu, bet kokių 
—ir pats nežinojo. Tiktai nykus nerimas 
rirdį spaudė ir akvs, kaio pamišėlio, kla
jojo. Bet kasdien ias užpildavo degtine, ir 
ios apsiblausė, ir tas didysis naujo gyveni
mo nerimas užgeso. Ir juo toliau, iro la
biau gyvas ir linksmas veidai užneš® i nu
mirėlio kaukę, ir stumdėsi jis po karčiama, 
kaip gyvas lavonas.

Stebėjosi žmonės tokia keista pei maina 
ir priežastis spęlio’o.

—Nebūk mergos vaikas! Kitas žmogus 
~u tokiom rankom ir tokia gaiva gvventų 
ir namus užsigyvenfu. o šitac—karčiamo- 
=e vi^a laiką po suolais voliojasi.

Niekas nesuprato, kad ne namai Dovi
nei įunėjo. O jeigu namai, tai toki—kaip 
visas Dievo pasaulis.

VI.
Praėjo gilta vąsara. nugriuvo į.hurvvną 

luduo, o Vincas Dovinė vis dar iš karčia
mos neišėjo, nes ir nebuvo kur eiti. Grąsi- 
nimais. prievarta išlupdavo iš Leizerio 
degtinės ir amžinai girtas būdavo. Senas 
karčiamninkas nežinojo, ką ir bedaryti, 
kaip atsikratyti Dovine, ir jo žilą galvą rū
pestis prislėgė. Pašauktų vyrus, išmestų 
bet iis ir vėl ateis, langus išdaužys ir dar 
kažką padarys, nes girtas žmogus viskam 
pasiryžęs. Ir senio Leizerio paausiai dar 
labiau žilo ir raitėsi iš rūpesčio. Pagaliau 
pamėgino bent šiek tiek nuostolius sau at
silyginti, paversti Dovinę savo bernu, bet 
menka nauda iš pasigėrusių berno buvo. 

(Rns (tauriau/

—Kokia čia darbvmetė? — patraukia 
pečiais Vincas Dovinė. — Tokia darbyme- 
tė pernai ir užpernai buvo. Pa« mane di
desnė darbvmetė.

—Kokia gi — negaišuodamas laiko pa
klausia ūkininkas.

—Atleisk, tai pam-tysi,—šypteli Do
vinė.

—Eik sau no galais!—jau ne juokai? 
rradeda pykti ūkininkas.

—Pusę rublio duosiu!—pasiūlo Dovinė 
ir jo akyse sublizga k^ta.

—Pusrublis ne pinigai, darbas ne juo
kai!—atkerta ūkininkas jau dirbdamas ir 
nežiūrėdamas i Dovinę.

Bet tas vis neatstoja. Eina paskui.
—Rubli!—gundo.
Ūkininkas sustoja. Ar velnias čia ii at

siuntė su pagundomis? Bet lublis vis dėl to 
pinigai.

—Duok!—ištiesia pagaliau ranka
O ar gaila Dovinei niblio? Jis tą rubli 

pasiims atgal iš ūkininko ir dar su priedu, 
bet vis tiek ir tą pragers.

—Še!—atsako nesvyruodamas ir suker
ta rankomis.

Ūkininkas apsidžiaugia rubli dykai ga
vęs, pats sau pagalvoja—durnių radau, ir 
sako bernui:

—Tai tu, Jurgi, eik pas Dovinę šiandien.

Klausimas:—Ar gali tęsti; 
dar ha asmuo, kuris gauna 
reguliarę mėnesinę seno 
amžiaus pensiją?

Atsakymas: — Einant
“Sočiai Security Act’u,” 
oensijai gauti parenkami 
rie, kurie nuo darbo pasiša
linę aiba pašalinti dėl se-> 
natvės (retired

nistai turi Amerikoje šali
ninkų. Tik ant popieriaus 
jie gali savo “galybę” padi
dinti. Iš penkių asmenų gali 
padaryt 24 “organizacija?.’’ 

Todėl patriotiškai nusi- 
PRALAIMĖJĘS RINKI- tei^ . Amerikos visuome- 
MUS IŠKĖLĖ BALSUO-’ ?e la \ai nepatenkinta, kad

TOJAMS BALIU. vadas buvo Pallu°suotas
„ T , “tautos vienybei palaikyti.”Nevv Albany, Ind. — Čia — -------

tencijos’, paskelbtos ‘urbi 
et orbi’ (miestui ir pasau
liui) Maskvoje 1942 metu

sutarti ir išvyko i Washing- gegužėsJ. di%ą?”nT kla.u- 
J šia ministras Dr. Bumams.toną.

SUOMIJOS KLAUSIMAS.
“PM” korespondentas 

\Vashingtone, Kenneth C. 
Cravviord. komentuodamas
birželio 12 dienos laidoje buvo nepaprastas atsitiki-, 
amerikiečių, anglų ir rusų mas. Pralaimėjęs rinkimus Į 
susitarimą, rašo: miestelio majorus, demo-

“Pirmiausia, kaip spau- kratų kandidatas iškėlė ba- 
dos pranešimai iš Londono lių balsuotojams, supranta- 
fcako, Molotovą." reikalavo ma, tik tiems, kurie už jį 
Baltijos valstybių — Lietu- balsavo.

MEMBER

oru POI.ICT
"The pnrpojie nl the AoMcistlon skali 
he to help preserve tbe Meals and 
trndltioiiA of our roantrft U** Vnited 
States of America, t« reiere its laes 
and in«pire others to respeet and ohey 
tkea, and In all ways to aid ia maklntr 
this eoantry rreater and hetter**
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Lietuvių Muzikos Kūryba.
RAŠO PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS.

PAJIEŠKOJIMAIAmerikoje Renkama Sena GumaBe to Kačinskas užsisakė 
irgi fortepijoną su dviem 
klaviturom, kurių viršutinė 
vra ketvirtą tono dali aukš
tesnė. Tokie fortepijonai 
randasi tik Prahos konser
vatorijoj, Egipte (Kaire),

muzikos jaunutę literatūrą.
Nors Gruodis baigė studi- tas ir rimtas kompozitorius, Londone. Paryžiuje, Mark- 

jas Vokietijoj, tačiau jo ku- tik nelabai originalus. įyoj, New Yorke ir pas Ka
ryboj jaučiasi žymi įtaka m- V1 , . , ,. činską. Bet Kačinskas dau
sų kompozitorių, ypač Čai- , Vl ,a’ JokubcnM, stucti- giausja kuria muziką pu to- 
kowskio. Taip pat jį kiek ko^pozic.04 Rygoj, o rjnę jįs \X-to amžiaus ku-
paveikė poromantinės epo- veliay y^etijoj. J- Xla; rėjas. Turėdamas stiprų in- 

parasęs kelias dainas, kelia- telėktą, pasižymėjo kaip ge
tą dalykų r-hnrin tmn nat , .

(Tąsa)

paveiKe poromantinės epo 
chos kompozitoriai — im- 
presijonistai ir ekspresijoni- 
stai, tad nors jo kurinių cha- 
rakteris yra perdėm roman
tiškas. tačiau pasitaiko nau
jesnių priemonių muzikališ- 
kų, impresijonistų vartoja
mų, kaip pav. visatominė

chorui, taip pat ras publicistas.
fortepijonui, bet kiek įdo
mesnis yra simfoninėj kury- Kauno Valstybės Konser- 
boj. Jis šiaip atstovauja mu- vatorija išleido keliatą jau- 
zikos formalizmą ir net ™jų kompazitorių, Račiu- 
akademizmą. Dėka įtakos ną, operos “Trys Talisma- 
2-jų pažangesniųjų lietuvių nai” autonų. kuris dar nesu 

.- trio-ui-ctol kompozitorių, kurie smar- spėjo individualizuotis, kad
a? imontara" tei tfcHai ^ai kritikavo jo atsilikimą, dar sėdi svetimu įtakų sfe- 
ai sąmoningai bei tiKsnai pradė*o kad h. nedrą. roję. toliau Nabazą, kurio

šiai naudoti naujesnes mu- fortepijono Sonata ir Sim- 
zikos priemones. Jo prieš foniją turi stiprią formą 
kelis metus parašyta simfo- įdomias naujas, progresy- 
nija jau yra truputį įdomės- \es priemones, Budziuną, 
nė, instiumentacija neblo- Graužinį ir dar vieną-kitą.
ea. Masinis f abrikavimas | šitam straipsny apibudi- 
lietuvių spaudoje straipsnių nau kūrybą tik tų kompozi-

vaitojamos kvartų ir kvintų 
paralelės. Gruodis parašė 
daug dainų solo balsams su 
fortepijonu ir dainų chorui, 
toliau visą eilę kurinių mi- 
niaturinio pobūdžio fortepi
jonui, bet ir vieną stambes
nį veikalą.—tai sonatą. Be 
to paiašė ir smuikui su for
tepijonu sonatą. Simfoni
niam orkestrui parašė Sim
fonini Prologą, kurį nesenai 
perinstrumentavo, nes anks
tyvesnė instrumentacija jam

Po visą Ameriką dabar eina senos gumos rinkinio vajus. Kas turi seną padangą, kaliošus, 

maudymosi kepurę, ar kitoki daiktą, tegul nuneša į artimiausią gazolino pilstymo stotį ir 

atiduoda ar parduoda. Kas nori atlyginimo, gali gauti po 1 tentą už svarą.

ir kritikų jam neleido tinka- torių, kurie stipriau Lietuvoj dėjo iš kokių 45 ar 50 žmo- 
mai atsiduoti kuiybai. nasireiškė ir kurie užsitar- nių.

Pažangiausieji Lietuvos nauja kompozitorių vardo,
kompozitoriai-atonalistai ir nes pas mus Lietuvoj kiek- _____ ____
ekspresijonistai yra Jeroni- vienas -kaimo vargonininkas fej įr atvežti i Nevv Yorka 
mas Kačinskas ir aš, bet ka- chorvedys, kuris sugeba

nepatiko. Toliau turi orkest-į dangi man pačiam apie sa- (dažniausiai su klaidomis) 
rui “Katarinką,” “Armoni- ve nėra patogu rašyti, ’tai suharmonizuoti liaudies dai-

Nuskandini!? švedų laivo 
jurininkai buvo išgelbėti vi-

ką,” “Gyvenimo Šokį” ir 
kitus. Taip nat Gruodis pa
rašė baletą “Jurata ir Kas
tytis.” kuris buvo statytas 
Valstybės Teatre Kaune. Šio 
baleto instiumentacija pasi
žymi įvairumu ir spalvinsi
mu. Didžiausias Gruodžio 
dramatizmas yra išreikštas 
jo muzikoj parašvtoj “Šali
no” dramai, kuri ilgus metus

kiek ilgiau apsistotam ties laiko save kompozito- 
Kačinsko kūryba. num. Bet tos rūšies “kom-

J. Kačinskas baigęs Pra
hos konservatoriją kaip di
rigentas ir kompozitorius, 
užsipelnė labai didelės pa- 

'garbos lietuvių tautoj. Kaip 
gabusis Kauno V alstybes.
Radiofono simf - orkestro

RINKIM SKARDINES 
KARO REIKALAMS.

Pajieškau pažystamų iš Šiaulių 
miesto, Kauno gub.. su kuriais sykiu' 
austome. Žinau, kad atvažiavo i šią 
šalį merginų ir vaikinų, su kuriais 
aš augau. Kurie mane atsimenat, 
prašau parašyti, ypatingai Rimšą 
Olesė ir Gelumbauskų Pranė prašau 
atsiliepti. (6)

Misa Emilija Paulauskaite 
i 250 E. 8-th Street.

So. Boston, Mass.

Pajieškau C. DATKEVIČIAUS, 
pirmiau gyvfeno 4440 So. Wood st., 
Chicago; III. Iš ten jis išsikraustė, 
bet kur, nežinau. Kas žinote, kur jis 
dabar randasi, prašau pranešti jo 
adresą man laišku.-'turiu labai svar
bų reikalą. Už pranešimą atsiteisiu.

* Ji. Klimavičia (6)
1301 So. 4-th Street,

Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolio RUMBACKO 
VINCO, paeina iš Šiaulių apskr., Jo
niškio parapijos, Verškutių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti. (6)

Rozalija Grigaitienė 
632f> Ellsvcorth avė., Detroit. Mich.

MANO PASTABOS
--------  yra daug svarbiau Romos

tiusto tikybos reikalai, ne
gu tautos ar valstybės rei-

“Dirvoj’’ rašoma, 
Tysliava per kelis 
“melžęs” Laukaitį., 
kaiti mačiau

kad J. 
metus 

Lau

Franciška Miknius, pajieškau bro
lio ANTANO DAMULIAUS ir pus
brolio Aleksandro Pividžio, abudu 
paeina iš Žemaičių Kalvarijos. Anta
nas Pamulius turėjo farmą Wiscon- 
sino valstijoj. Prašau juodu atsišauk
ti, nes turiu svarbų reikalą pranešti. 
Aš jo sesuo sunkiai sergu ir noriu 
labai kad brolis atsišauktų. Kūne 
žinote kur juodu gyvena, malonėkite 
pranešti man ju adresus. (7,

.Mrs. F. Miknius
2117 Manufacturers st.,

Point St. Charles,
Montreal, Canada.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau draugės gyvenimui tarp 

50 ir 60 metų amžiaus; aš esu 58v j • Tr 1 w . 1 * 1 ** '™ IIlVUtĮ alll£l4kCKcroip I kHlHl. rv. ±aKStUS, Kaip Kata- metų. Atsišaukite bile iš kur, atsą- 
. . 1CafOJf’| Iikų Žmogus, gal ir norėtu k>siu »r teisingai parašysiuSLA seime. Jisai atrodė t t p - apie save koznai. s. s-tz. <o>Lietuvių-Lenkų unijos. id-i 253 Broadway, So. Boston, Masb.kaip ir visi kiti žmonės, o ne

,7 -11- 11 kaip melžiama ožka. Kaipgiiiiuu. ivc šyviu- \ aidžia reikalauja, kad ulltll <ralpips ii
pozitoriai” buvo diletantiz- moterys tuojau pradėtų “^elžti?” J S J? J.
mo skleidėjai Lietuvoje. 

(Pabaiga)
linkti cinuotas skardinei 
(“kenus”). Skardinės yra 
aptrauktos cinu, kad nerū
dytų. Cinas labai reikalin
gas karo tikslams; o Ameri
koje jo nesama kiek rei-i

Nuskandino Jau 
268 Laivus.

taaioiono simi - orKestro ... i.; Pirma hultaą mota- v UVJ<1 1X01 via(dabar Vilniaus Radiofo- Amerikos pakraščiuose sub- Kia. nrma tas baitas melą nistu kiimudi Vilniaus lujuiuiu -----.------.—.. ---- jas buvo įvežamas is uzsie- ' ____
nio. Dabar Įvežti negalima.,

. . , T - — Ty * Todėl valdžia nutarė rinkti:■u naujausia ir vertingiausia Laivyno Departamentas tuštiaf skardines nuo mais_ 
simfonines muzikos litera- Washmgtone paskelbė, kad
turą ir ta pačia proga nepa-' nuo sausio vidurio iki bir- 
miršo visuomenę supažin- želio 10 d. priešo submari- 

Kazys Banaitis dinti ir su lietuvių literatu- nos nuskandino Amerikos 
—lirikas, kuris pats save va- a. Kačinskas atsistojo vie- pakraščiuose jau 268 Jung- toranai ir viešbučiai yra pra- 
dina elegiku-svajbtoju. Be- noj eilei su pažangiausiais tinių Tautų laivus. šomi tuščiu skardinių ne-
abejo Banaičio muzika yra šių dienų kompozitoriais. Jo Vieną
lietuviška, tik gaila, kad jo nonetas :‘-------*—"• 4
muzikališkas 
yra truputį 
net vaikiškas 
dus. Dažni 
monių pasikartoj
fantazijos stoką Tai nereiš- Tarptautini kompozitorių fobmfoifoTšuriV Amerikos 
kia, žinoma, kad visi jo ku-: kestivah. 1938 metais). Jis j£jvas užsidegė Dvi jo vai
riniai butų silpni. Geriausias nesenai yra baigęs rašyti lys buvo p, ješ’o ugnimi su- 

nniVio cimiV^niio Jis Viu VU- * .

no) dirigentas, jisai supa-« v • ~ • 1 • •* 1 • • 1 • lIV I MU iei vllKX3, IOUmGdžiaugėsi diaeliu įsiseki- . d; £ietuvos visuomenę 
mu Kauno scenoie. Si muzi
ka yra parašyta simfoni
niam orkestrui.

Gruodžio didžiausias kon
trastas yra

marinos siaučia nuo 
sausio vidurio.

to ir tam tikrose dirbtuvėse 
ciną nuo jų nutirpinti.

Taigi visos motery s, res-

.... mesti į šiukšles, bet išplauti 
instrumentams ųi;švariai, nulupti popierą. iš-pereitos

vojus ! V. M. Rinks.
FOREST SPA

Pajieškau apsivedimui draugo, ku
ris mylėtų gražų, rimtą gyvenimą; 
aš esu 45 metų našlė, tunu gražią

5)5 MAIN STREET—CAMPELLO vietą, keturis akrus žemės prie par
Brockton, Mass.

buvo partneriais"Viinif džiaugiasi savo dabar palilo
kultūra ir didžiuojasi, kad steve Bagdonas.

TJnekfnrdp “kllltnrip- Smagi užeiga linksmai praleistiuotKiorae ios Kuitune )aiką visokių išsigėrimų. už

su Joe 
savininku

čiai” įsteigę karčiamą. Lai kandžių ir geriausio alaus 
gyvuoja karčiaminė komu- 1££j>me užeiti ir

STEVE BAGDONAS
..........................  595 MAIN STREET

Vilnis^ skelbia, kad esą, Brockton, Campello, Mass.
renkami žmonių parašai, ir: ____________ ____________
kai bus surinktas milionas »
parašų, tai jie bus pasiųsti •

sveikinimas {
TIKRAI GERI 
PREPARATAIRusijai kaipo ,

ir pagalba. Ir keista ir kvai-i { AI FYANnFn»o
T. •___ _____ - J CASTILE OLIVE OIL

geresnis nusijai pa^eiKim.^ sHAMPO^
mas ir parama, iei “Y įlnies » ....

r s «. t padarvtas is tikro-suorganlzuotų J ‘jo Castile muilo.
Išplauna 
ir viso- 

nešvaru- 
sustiprina 
už bonką.

ko, river swimming pool, netoli nuo 
miesto. Norėčiau kad but geros šir
dies, rimtas ir taikus, nesenesms 
kaip 48 metų. Nejieškau gražaus, bet 
rimto, didžiausias turtas, meilė. 
Kreipkitės laišku arba atvažiuokit 
ypatiškai. (t>)

Mrs. Elizabeth Armul 
17899 Savage Rd., Belleville, Mich,

Taproom Parsiduoda
BUDINKAS IR BIZNIS, plačiai* 

žinoma vieta. Norint daugiau infor-: 
niacijų klauskite: (8>"

JOHN GWARDIS A
431 E. 4-th Street, Ghester, Pa. 'fi 

Telefonas: .Cbester 29251.
tt

komunistai

IŠRODO, KAD IND1JO- 
NAI APSIGAVO.

HAIR
REFRESHING TONIC 5

lengva
Dabar

• Aliejų
} Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl {

Reikalingas Senyvas Vyras,
Kuris galėtų dirbt lauke Lietuvių^ 

Vasarnamio Kliube. Turi but teisin-* 
gas vyras ir. nevartotų perdaug sv«i-,_ 1-^-__ X
aiupuMt žoles ir abelnas ūkės darbas.;
Atlyginimas geras, kambarys ir val
gis. Atsišaukit greitai. (7)
K. CZEPARTS. % Lith. CouDtry < 1. 

R. D. 1 Box 2<Ki, Clairton, Pa.

jo kūrinys bene bus Sonata 
violončelei ir fortepijonui, 
kurioje gana stipriai yra iš
vystyta muzikališka mintis.
Fortepijonui žymiausias jo ?kspresinga, begalo 
kūrinys yia Tema su Vari- mišk?,, 
jacijomis (“Sutemų Giss- harmonija

dar konservatorijos muzika yra perdėm

puikią simfoniją. Jis yra ra
dikalus novatorius, naudo- 

; ją'" naujausias muzikos pne- vandenin ir patvs jon
mones. Jo kūryba yra labai buvo iš viso 16,

i komunistams butų 
| Gyventi ant svieto, 
jiems labai sunku:

Odą Gydančių Vaistą

i plaukų šaknims ir Odos gydymui. {
dirba i 50 cen*y už bonką. i

. ii- i**' ♦ Pasižymi-savo gerumu. PĮsiun-Jpardavė ?]annattano prakaituoja iki sulindo ir »čiam per Paštą į visas dalis su-J 
• vienytų Valstijų. »

Amerikon indiįonai kita
naikintos, tik trečia išliko gvk
sveika. Amerikiečiai ją nu- ?ają u2 $24 ir kelias bonkas paleidžia i svietą kokia

degtinės. Pereitą sąvaitę oriją” ar “tėzius.” o Grigai- 
Manhattano sala. ant kurios tis davė kelis žodžius—ir 

vienas prigėrė ir vienas ptovi dalis Nevv Yorko mies- v įsos komunistų “mandry- 
subirėjo.

susėdo, dina- bet
, žinnmt Lbuvo sužebtas- Sužeistąjį ■ ,0. buvo įkainuota $7,6fi4,- bės"
ra uerdlnrikotmt ?78’9P' ,Gi visaČ, NeA.Yo'"

me ), uar Konservatorijos muziKa yra peraem koshio- marina a išo žaizdas ir vėj R- u Manhattanu. Komunistų pasekėjams
suole parašytas. Jo trio su politine ir bergždžiai joje .u?,.ąžino j vąlti. Davė kelis Bronzų Queensu. Brookly- uždrausta skaityti "Naujie- 

visai vai- nu jr Siaten Islandu Įkai- nos, ’ “Keleivis’ ir “N. Ga
mai ir paleido. { deganti nuotas $16,122,975,455. dynė,” kad jie nesužinotų!

---------------------------------ką komunistų laikraščiams
Petronėlė Lamsargienė ;atsako socialistai. Todėl ko-' 

Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, munistai nieko ir neišmano.

arpa turėjo atvaizduoti kai- jieškoti lietuviškų motyvų. palionus vandens 
mo vestuves; šios muzikos o vis dėlto jo kūryba yra ^jaj jr paieįd0 
naivumas pralenkė kaimiš- daug lietuviškesnė už tų t»merikiečiu laiva voki°čiai 
kos muzikos naivumą ir su- kompozitorių kūrybą, kurie <|ar paleido kelis šūvius? Kai 
skaldymas kurinio į daugy- vartoja liaudies temas. Jis pra(jėio skęsti ^ubmari-
bę smulkių, panašių šmočiu- vra taipgi parašęs eilę dainų na pagįnėrė ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo
kų kompozitoriui garbės ne- ?olo balsams ir chomi. bet T. ? ... ... Ta’p£ ^r'11 'Alinga Gydymo Mosti .
sudaro. Orkestrui Kazys Ba- tos dainos kaip ir kiti jo ku- . amerikiečiai nesvejųunius. kreipkitės duosiu gėra montuoti
naitis visai neiašė. Už tai viniai papildo ir praturtina , ?d pneso_ submarina patarima ir busit patenkinti m 
geriausiai sekasi jam rašyti ne vien tik lietuvišką, bet ir ^uvo labai didele, anie 200 igi< Pa
dainas solo su fortepijono pasauline muzikos literatu- 0°”^ Og10* n JQ> įgula susi- - --------- -
akompaniįamentu, bei dai- rą. Kačinskas yra vieninte-
nas chorui. Banaitis taip pa- li« lietuviu kompozitorius 
sidave dalinai impesijcn’s- užsiiminėianris ketvirtato- 
tų Įtakai. Jo švelnus liriz- rine muzika, nes iis yra mo- 
mas vertingoje dainose yra kinvs garsaus čekų ketvirta- 
labai malonui Banaičio ku- toninės muzikos kūrėjo 
ryba yra labai nuoširdi iv Aioise Haba.
ękspresinga. Manau, kari šj ,abaj į(|omi muzikos 
Banaitis savo namais kuri- krai neturi tuo tar 
mais sug-.aus mano apie i. ,,jd.snfu perfpektvvų ne fo 
pažiūra r privers mane k.- Lie(UVoj, bet ir bendrai pa-' 
taip apie ,ų galvoti. šauly, rte, žmonių klausa

Jurgis Kamevič'us yra taip turėtų būti išlavinta, 
kūrėjas simfoninės muzikos, kad visi galėtų lengvai skir- 
Jo žymiausi veikalai ra ba- ti ketvirtą tono dali. Be to 
lėtas “La Bellotte’’ (“Gm- tuiėtų būti padaryta visų 
žuolė”) simfoninis veikalas instrumentų leforma. tuo 
“The Ov?l po'-mait” ir dd larpu ši sistema gali būti 
operos: “Gražina” ir “Rad- naudojama tik styginių in- 
vila Perkūnas.” Nors “r;--, stiumentų ir dainininkų, 
žinoi” yra panaudota 40 lie- ! urie deja kartais ir pusto- 
tuvišku mo*vv’\ tp^iau niuo^e suklvsta. Tiesa, jau 
zika turi nelietuviška b t andasi reformuotų valtor- 
nisišką charakteri. Kam •- niu ir trombų su oaoildo- 
vičius buvo Čaikovskio ir mais ventiliais, pritaikytais 
Rimsky-Knrsakovo įtakoje, ketvirtatoninei muzikai ir 
Kad ir rusu būdamas nema- tokius instrumentus Kačins-

Kareivis Aptemdo Taikyklį

Amerikos kareivis aprūko šautuvo taikikli 

rosininio žibinto apdengia metalą ir jis

Suodžiai iš ke- 

a nežiha.

žai jisai praturtino musų kas iš Prahos atsigabeno.

ALEXANDER’S CO. J
414 W. BROADUAY

SOUTH BOSTON, MASS. »____________________________________ t

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Graži Moderniška Farma
Priimu .paikus ant burdo ir pailsio, 

ant sąvaitės. mėnesio ar ilgiau, ant 
kiek nori. Aš auginu pati vištas, dar
žoves ir pati pasidarau sviestą, sūrį 
ir kitokius valgius. Vaikučiai gauna 
šviežius, geriausios rūšies valgius ir 
gera priežiūrą. Taipgi gera vieta ir 
suaugusiems pailsėt ir praleist va- 
kacijas gražioj, ramioj apielinkėj. 
Kainos už kambarius ir valgj priei
namos. Kurie nori. gali pasiimt vien 
tik ruimus. MRS. GIVENAS (6>

215 Blanke Horse Pike,
Cecil— -Williamstown. N. J. 

Telef. Williamstown 23—R 4.

ur.ros iiroc. i ikmo kvotimo

kada tenka argu-^ Juodgalviai, rudgalviai, geltongal- 
‘•"Vilni ” • I v‘a* ’r baltgalviai. Prisiunčiu i visas

( SU V ilnies ai dalis Suvienytų Valstijų ir j Kanadą
|“I>aisvės” pasekėjais. Varg- ' geo. bendoraitis 
šai, jie tiktai tiek žino, ką "
“Vilnis” ar “Laisvė” para
šo. Plaktai jiems nieko ne
reiškia... Jie tiktai “žino,” 
kad Rusijoj viskiy; gerai, 
kaip rojuje!

Dr. I). Pilka rašydamas'
“Keleivyje” apie gonorėjos 
pavojingumą, pasakė daug 
tikros tiesos, bet abelnai 
imant gonorėja visgi nėra 
tokia baisi, kaip daktaras 
nupiešė. Chicagoje, North-’ 
tvestern universiteto dakta
ras aškino kitaip.

Chicagoje nemažai ir gar
siai kalbama apie tai, kad 
Lietuvos piliečių sudaryta 
Tautinė Taryba (arba jos 
nekurie nariai) daro koku- 
sus pu lenkais, -kad po karo 
ruvienyti Lietuvą ir Lenkiją 
ir sudalyti unia. Jeigu tai 
tiesa, tai butų labai pavojin
gas romansas. Faktas yra 
toks. kad LTT sekretorius, 
K. Pakštas, dalyvavo lenkų
vt ntėje (Chicagoje) šių J

320 Wilson st.. Waterbiiry. Conn.

MEDUSTIKRAS BUIV

IIOD-V PVP.E HONETI

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
S? Raltrr, M. fu. Mm.

Sonia* A S. no Arx,nų kuris irMys. its
nrdtK nAra r ikras bečių mMuc

XXX ALE IR STOCK ALE 
/š KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worce«ter—5-4334

81 LAFAYETTE STM 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston. Mass. TcL SOUth Boston 2271.
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Beitas Poslapis No. 26. Birželio 24 d., 1942 m.

Moterims Pasiskaityt
Pakelėje į Alaską

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELEONIENĖ.

NESVEIKAI VAIDENTU
VEI VAIDINASI BAUBAI.

Kaž-koks Kubilius gailiai

IRPALIKO KŪDIKĮ 
$200 PINIGŲ.

Dideliame ofisų bildinge,
verkia komunistu “Laisvė- Philadeiphijos mieste, ne- 
je,” kad D-ras Pilka dar- -enai buvo rastas kažin ke-
buojasi “fašistų tarpe. -.;O paliktas kūdikis. Duota 
Mat, komunistams visi kiti žinia policijai. Kūdikis nu- 
5ra “fašistai. tik jie—ne. vežtas prieglaudon. Pasiro-' 
Kaip Kristus pasakė Mor- Jė, kad tai buvo 5 sąvaičių 
tai, kad neverktų jo, bet tik mergaitė. Ji buvo gražiai 

uvvniota j šiltą antklodę,savo vaikų, taip aš nuo sa
vęs patariu tam Kubiliui. 
D-ras Pilka yra rimtas žmo
gus netik savo profesijoj 
bet kartu ir politikoj. Dau 
gelis metų kaip aš ji pažįs
tu, bet jis dar nei kaito nėr: 
mainęs savo pažiūrų. Jis 
kaip dirbo taip ir tebedirba 
tarpe visų lietuvių, nešda
mas apšvietą. Jis nepiudo 
vienų lietuvių prieš kitu 
lietuvius, kaip tai daro Ku 
bilius su savo komunistais 
Jie yra tikri musų tautos 
kenkėjai. Kaip tik kas ką 
nors surengia, tai ir jie tuo; 
rengia savo jomarką. kad 
kitiems pakenkti, nelygi
nant kaip tie skėriai, ką pa
matę gerą derlių, tuoj puo
la jį naikinti. Kubilius, tur
but. dėlto taip darbuojasi sv 
tais kenkėjais, kad kitur jau 
neranda sau vietos.

Šiaip ar taip, su D-m Pil
ka jam visgi nesusilyginti.

Bepartyvė.

CHICAGIETĖ GERAI 
PASAKĖ.

nt galvukės turėjo uždėtą 
ilkinį ružavą gopturėlį, ko-! 
ūkės apautos megstiniais 
>aeiukais. į blanketą, kuria
te buvo suvyniota šita mer- 
vtė, buvo idėtas laiškas ii 
200 pinigu. Jauna motina 
aiške rašo:

“Prašau, labai prašau 
uoti mano kūdikiui gerą 
•rieglaudą. Aš čia įdedu du 
imtu dolerių. Tai viskas, ką 
iš turėjau. Aš bandžiau- pa- 
i surasti savo dukrelei prie
glaudą, o paskui eit jieškoti 
larbo. Bet visokie įstatymai 
iską trukdo ir varžo 
'su priversta savo kūdikį 
jalikti nežinomam likimui. 
\š labai bijau, kad mano 
nergaitė nenumirtų. Aš pa- 
i nesveika, sergu. Jeigu yra 
Dievas, tegul jis susimyli 
mt jos.’’

Motina savo vardo ir pa
vardės nepaliko. Kaip išro- 
lo, vyro neturi. Bet jos mei- 
ė savo kūdikiui yra stebėti- 
įa. Būdama be darbo ir ne
sveika, ji paliko paskuti
nius savo pinigus, kad kas 
nors pasirūpintų jos nauja
gimiu...

KELEIVIS, Sa BOSTON

Iš Amerikos dabar yra tiesiamas cementinis kelias i Alas
ką. Važiuojant tuo keliu galima matyt tokių vaizdų, kaip 
šis: Albertus provincijoj, Kanadoj, indijonė motina nešasi 
savo vaiką ant nugaros. Bet vaikas jau turi užsidėjęs 
amerikonišką kepurę ir laižo aiskrymą iš kono.

lu neišduoda. įėjęs i kiemą 
mergaitę išsitraukė iš veži
mėlio ir taip baisiai ją paga-

kad mažjtė, \i- nuojant lietuvaičiu atvykusių
i r*’’ i? ^rUvlna. 11 be sąmonės, Lietiivos. Keno ji parašvta, 

'buvo nuvezta ligoninėn. '
Daktaiai sako, kad nėra
vilties jos gyvybę išgelbėti.

Vaiko tėvai sako. kad jis 
jau “nuo pat gimimo die
nos” turi palinkimų prie 
žiaurumo.

Jei mergaitė mirs. tai tas 
3 metų vaikas bus jauniau- 
sis pasauly žmogžudys.

LIETUVAITĖS SVAJO
NĖS.

Šią dainą esu nugirdęs dai

AUKSAS.
Karaliai, turčiai bėgiojo, 
auksą skrynėse vež.ojo.
Kur reik bėgti, kur važiuoti, 
kur tą auksą pakavoti?
Senovės laikai atėjo, 
auksą slėpti kad reikėjo. 
Vieni slėpė pelenuose, 
kiti šiene ar šiauduose.
Kiti kasdavo Į žemę 
kada buvo jau sutemę, 
kad jų niekas nematytų 
ir atkasti nemėgintų.
Kiti gerai pakavoję. 
nei patys nesujieškojo. 
Kada auksas surudėjo.
Tada degti jis pradėjo—
Kas tik pamatyt galėjo, 
visą žemę kasinėjo.
O atradęs seną auksą, 
bėga, kitų rodos klausia:

Ką čia reikia padaryti, 
kaip tą auksą išmainyti ? 
Išmainyti jei galėtų, 
visas skolas išmokėtų...
Bet karaliams reik bijoti, 
ir vėl auksą reik kavoti.
O dabar bloga gadynė, 
tup karaliai nusiminę.
Iš jų sostų puokus daro, 
bulvių skųst karalius varo. 
Niekas jų nebšenavoja.

nežinau. Paduodu ją dėl to. kad ant kelių nebeklupčioja; 
joje išreiškiama daug gražių 
svajonių. Svajotojas.

“Keleivio” No. 23, Mo
terų Skyriuje, Chicagietė 
savo pastabom atsakydama 
Adelei Prunskienei, pasakė 
bešališką ir tikrą tiesą. Tu
riu pasakyti, kad vyrų-mote
rų klausimu iki šiol nei vie
nas ir nei viena nepasakė į 
taip bešališkai ir teisingai.'
kaip Chicagietė. Moterys; .... ...... . .
smerkdavo vyrus, vyrai mo- i W mezginį, įdėjo į tam 
teris, bet su tikrove apsi- :^rą bonxą ir nzpjle skys- 
lenkdavo ir vieni, ir kiti. -\mu’ Padalytu is vistos 
Chicagietė pasakė tikrą tie- plazmos, maišy tų me-ų skys- 
są, kad sudėjus ant svars- 2iO» _tu 3? druskų ir gliuko- 
tyklių vyrus ir moteris, vieni :os- Aa širdis gy t ena n sian

IŠPIAUTA ŠIRDIS GY
VENA JAU 30 METŲ.
T risdešimts metų atgal 

Dr. Alexis Carrel išpiovė
•-ičėinlro čirriiv icvivtivv nupmp npfli---- -----

VYRAMS ŽODIS.
Nemanykit, kad moterys 

myli žiaurius vyrus geriau, 
negu mandagius. Tas ne tie
sa. Aš irgi turėjau vyrą. Ant 
pažiūros buvo labai dailus. 
Jei nueidavom kur į balių, 
tai žmonės sakydavo, kad 
dailesnės poros už mus ne
būdavo. Tačiau gyventi su

Nėra širdžiai čia ramybės. 
Nėr paguodos čia tikros,
Vien tik vargas, neteisybės, 
Veidmainystė, ašaros.
Nei bernelis, nei tėvynė 
Nebežadina jausmų, 
lr viltis ta paskutinė 
Nuolat žūna tarp skausmų.
Nors ir sužiba aušrelė, 
Ateities nauja viltis,
Bet ir vėl jausmai atšala,
Ir vėl gelia man širdis.

kitų beveik nepersvertų. dien
Bravo, Chicagietė. kad dry- 
sai pasakyti tiesą.

V. M. Rinks.

PHILADELPHIA, PA.
M irė Anelė Sirupa- 

Masonienė.

Lederle.5 Laboratori- 
New Yorke. Kadangi 

paprastas vištos amžius 
trunka tik apie 10 metų, tai 
ši širdis, maitinama “moks
lišku maistu,” pergyveno 
jau tris vištos amžius. Jeigu 
tai pritaikyti prie žmogaus, 
tai reikštų jau apie 200 me-

Po labai sunkios ligos ir tų, sako Dr. Albert Elbing. 
operacijos atsiskyrė iš gy- kuris rašo apie tai “Scienti 
vujų tarpo vos 46 metų su- fic American” magazine, 
laukus draugė Anelė Siru-
pa-Masonienė.

Mums visiems labai gaila
ŽIAURUS VAIKAS.
Aną dieną Cambridge

netekus energingos draugėj mieste. šalia Bostono, trijų 
ir veikejos. \ elione buvo metų vaikutis taip baisiai 
simpatiška moteris, todėl sužalojo 13 mėnesiu mer- 
lurejo daugelį draugų. Jai gaitę, Virginią Michells, 
įnirus, draugės ir draugai vaf] jį vargiai išliks gyva. 
jį. įsiuntė daugybę gyvų ge- lotina buvo palikus ją kie-

“'3 Se8uzęs. vežinėlv miegančią.
Kadangi velionė buvo Iais- Vaikas, kurio varda polici-
vų pažiūrų, tai laisvai ir pa- ” '_____
laidota Oaklando kapinėse.
Tinkamą ir įspūdingą atsi
sveikinimo prakalbą pasa
kė draugė J. J. Potienė. Ve
lionė prigulėjo LMPS 11 
kuopai ir joj daug darba
vosi. J kapus palydėjo 18 
automobilių.

Ilsėkis, brangi drauge, te
būna tau rami šios šalies že
melė. K. M.

PASVEIKINIMAS.
Sveikinu draugus, Jieva 

ir Tarną Ferevičius, kurie 
šiomis dienomis apvaikščio
jo savo šeimyniško gyveni
mo 35 metų sukaktį.

Draugai Ferevičiai yra 
nuoširdus, rimti žmonės ir 
nuolatiniai “Keleivio” skai
tytojai. Aš savo geriems 
draugams širdingai linkiu 
dar ilgai, laimingai ir links
mai pagyventi ir kariu su 
savo dviem dukrelėm ir šu
neliu gyvenimu pasidžiaug
ti. Anelė Liutkus.

KNYGOS DŽ PUSĘ KAINOS.
“Keleivis” tuojau turės keltis į naują vietą, nes da

bartinį savo namą paveda krašto apsaugos reikalams. 
Kad sumažinti persikėlimo lėšas, norime sumažint savo 
knygyną ir todėl siūlome visas savo knygas už pusę 
kainos.

Už Sl duodam $2 vertės knygų.
Už $2 duodam $4 vertės knygų. Ir tt.
Šitas “bargenas” prasideda nuo šios dienos.
Prašome pasinaudoti proga. Kai knygynas bus per

keltas į naują vietą, knygų kaina bus pakelta į senąją 
normą. Knygas reikia pasirinkti iš žemiau paduoto ka- 
taliogo:

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir Žmogus“ yra labai pamo-

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- kinanti kny?a' IŠ ,jos sužinosi, kaip 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai Avveno senovėje, kaip

Nojus butų ralėj„ surinkti j &

kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- ........... ..............................
nūs prastoj savo arkoj suta:oi*iti . l'/yl’ii’c1 r\in*i*c 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą KORIUS DIEVUS ŽMONES 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- GARBINO SENOVĖJE? 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Panašios knygos lietuvių kalboje 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
tai kitų klausimų, j kuriuos negali kius dievus garbino senovės indai bei 
atsakyti jokis kunigas, vra nuosakiai anjonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
Knvga be gaio įdomi. Kas žodis—tai vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- kius jie santikius su žmonėmis turė- 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir į°- Knyga stomli ir labai užimanti, 
mokslas nuo pradžios iki galo. Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
Kaina ............................................... 25c. Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

25c.

Auksą, karūnas numauna, 
ir pačius juos dar nušauna. 
Nauji vadai atsistojo, 
o karaliai išbėgiojo.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- KUNIGŲ CELIBATAS.
RIJA JUŠKEVIČIAUS Si knygelė parodo, kodėl Romos
n 4 ivrrkci? popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia
DAINOSE. išaiškinta visa jų bepatystės istorija,

Jei nori žinoti, kaio senovėje lietu- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
viai gyveno, tai perskaityk šita kny- nupuolimas, šią knyga turėtų per- 
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
daug pačių, o žmonos po kelis vvrus. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 
Lafcai užimanti ir pamokinanti kny- terįs, dukterjs ir mylimosios nepa- 
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
Audeklo apdaruose ................... 75c. kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su

lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Nors tur aukso pilną skrynią. BYLA DETROITO KATALI- Kaina ............................................... 25c.
bet gyvena nusiminę. KŲ SU SOCIALISTAIS. KURGI VISA TAI NYKSTA?
Šiandien tarnu geriau būti. Dalijant Detroito lietuvių socialis- Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

toms plakatus netoli nuo bažnyčios, žmonės kuria per amžius? ši intri- 
kunigo pakurstyti brostvminkai uz- guojantj politiškai-ekonomišką klau- 
puolę juos ir žiauriai sumuse. Sočia- sjjn_ aiškina garsuis Vokietijos so
listai įskėlė užpuolikams bylą, kuri cįai3emokratų teoretikas Kari Kauto-
ir yra šioj knygutėj aprašyto, su vi- ky Kaina ...................................... 10cu - • ♦- » - sa*s teismo rekordais ir liudininkųPrisiuntė B. Gurskiene. parodymais. Kaina ................... 25c. EJLeS IR STRA.IPSNIA.I
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. , Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
..... . , ..... daugybė straipsnių, juokų ir tt.Labai įdomi knygute šituo svarbiu Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

Klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė

neg dėl tuščios garbės žūti.
Tarnams nėra ko bijoti, 
nereik auksą jiems kavoti.

Kas Mums Rašoma
u Keleivio” sužinojo apie BLBL"* SAT^ R0J,E- . .

savo draugų likim,. Kd~ .................................. £3S&‘S
Drg. Albertas Captain iš SIELOS BALSAI. .

Kanados rašo : . J>u*k* knyga, daugybė labai gražių tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-
i n eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo- taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai.______ _____ ___ __ BUS jau 1U metų Kaip tų paveikslų. Popiera gera ir spauda ]įs 332 puslapiai. Kaina .... $1.00

Tsevr sS'V.s.«v., ...t. — — - — - —* : __ . ū . — puslapių. Popieros apdarais . . $1.00 KUR MUSŲ BOČIAI

O jaunystė tiktai bėga, 
Kaip audros pirmi lašai; 
Kur išnyksta jaunos jėgos 
Negali atmint visai.

ziauius. Jis mane tiek da- 
ėdė. kad nutariau pamesti ir 
būti geriau nevalgius, bile 
tik turėti ramybę, bile nie
kas nemuš ir nekolios.

Moteriškei gyventi su vai
kais vienai, be vyro, ne len
gvas daiktas. Negana kad 
reikia sunkiai dirbti, bet iš
ėjus dirbtuvėn visą dieną 
tenka rūpintis, kad likę na
mie vaikai neuždegtų stu
bos ir patys nesudegtų. Bet 
reikėjo skirtis, nes vyras 
buvo žiaurus, turėjo daug 
kitų moterų, parėjęs namo 
koliodavosi ir mušdavosi. 
Reikėjo skirtis. Verčiau vie
nai gyventi ir vargti, negu 
kasdien laukti vakaro su 
baime, kad busi biauriau- 
riais žodžiais iškoliota ir su
mušta. Elzbieta N—nė.

Nuo redakcijos. — Ačiū 
draugei Elzbietai N—nei už 
dovanelę šio skyriaus vedė
jai ir už pluoštą eilių, kuriu 
da neturėjome laiko peržiū
rėti.

Pasikelt kuosai aukštyn,
Ir nuplaukti lyg vėjalis 
Ten, toli, toli, pirmyn...
Ten. kur šviečia vis saulutė. 
Kur laimužė yr’ šventa...
Kur neverkia mergužėlė 
Pikto draugo nuskriausta.
Kur už auksą yr’ brangesnis 
žodis ištartas rimtai,
Kur gyvenimas ramesnis 
Ir dera stovi aukštai.
Kur brolybė viešpatauja.
Nėra ponų, nei vergu;
Kur tiesa visiems tarnauja. 
Kur silpniems gyvent ramu.
Bėgčiau ten. kur laimė žydi. 
Kur brangioji laisvė yr’,
Kur vargai žmonių pelydi,
Ir jų ašaros nebyr’. .

Bet... kur bėgsiu aš silpnutė?' 
Juk mintis mano—sapnai. 
Tegaiiu tikta; svajone 
Nuplaukti—pasiekt tenai...

vėl siunčiu užmokestį, 
nenoriu, kad “Keleivis’

nes Audimo apdarais .......................  $1.50 GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo

nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši galima gauti, kaip tik tos, norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, knyga parodo, kodėl taip manoma, 
i i • i »» t’ Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio Labai įdomus ir pamokinantisRą randam Keleivyje. ls žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- skaitymas. Kaina ......................... 25c.
“Keleivio” aš sužinojau. Stos duoda daugiau spėkų kitas ma- 
. . _ . x • Dėlko žmogui reisia cukraus,kad LietUVOS gyventojai yra druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-
iivežami Vnkiptiinn Vėliau dėl iam reikia riebalu? šituos klausi- įsvezami voKieujon. veuau mus suprasi tiktai iš šios knysrutės. 
sužinojau ir adresus savo gi- Parašė D-ras G-mus. Kaina

SU- DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
stotų mane lankęs. Iš Lietu- GERT IR valgyt? 
vos dabar kitokių žinių ne-

15c.

PAVYDŽIU.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip

nunių, au.ic_uuvu jrtu V y; SVEIKATA. tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė-
kietijon išvežti. Dabar vėl Arba tiesus ’ ir trumDas keiias i mė-ir- va!p ?a\kD!j J i • • „ j •F . l‘esus ir trumpas senas j paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa-radau Keleivyje liūdną sveikatą- Pamatines žinios 1S anato- Įjuosuota iš carO valdžios ir kaip ji 
žinią kad bolševikai bėgda-
mi 1S LietUVOS nužudė pora UI-,, o-’S Pusl. Drūtuose at-steigtos nepriklausomos Lietuvos
mano p-eril draufm Vilka- aud,mo aPdaraos«- Kaina •••• $2 50 rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 

viskio apskričio Balikaitį ir MATERIALISTIŠKAS kuri parodo, kaip gimė Lietuvos kes-
Mariampolės apskričio Oną istorijos Sl PRATIMAS.
Katiliūtę. Tai buvo pasitu- 33°; eha^°irl1Unnia,- ta,kos,sutartis s« bolševikais.• »• . - *i • .lizo.ijos mokslą. Jei nor. žinoti, kas .sutartis su latviais, aprašymas visųrinčių, gerų tėvų vaikai. gimdo pasaulyje guriausius nuoti- muaių su lenkais ir tt. Yra tai ne

Albert Captain k,u?g j3? perskaityk šitą knygelę, knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris
nrifT T>- 7 ^aI> ’abaJ 1?nprV'^ Kny?a Protau- apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
VVnite River. Ont. jantiems darbininkams neapkai- iš vidaus. Kaina .. .................... $100

nuojama. Kaina .......................... 25c. . • >
----------------- K UIP SENOVĖS ŽMONĖS

GUDAI KELIA SAVO DŽIAN BAMBOS SPYČIAI. ĮSIV’AIZDUODAVO ŽEMŲ
KALBĄ.. Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne- Labai įdomus senovės filosofų da-

• j Amerikoj munšaino. šioje knygo- leidimai apie žemės išvaizdą. Antra\ ilniaus gudų sąvaitras- I je telpa net 72 “Džian Bambos spy- knygutės dalis yra: “Išvirkščias M4k* 
tis “Bieloruski Holas” rašo, fe ^Ipsn^’i^juoSi. AntJT’’ -,BS arb* Kaip Atsirado Kaib«.“ 
kad į Vilnių buvęs atvykęs pagerinta laida. Kaina ............... 25c.

Kaina .............................................. 10c.

Antspaudas Už Auką

Bostone anądien buvo renkamos aukos Jungtinių Tautų 
karo fondan. šis vaizdelis parodo, kaip Hollyv.ocdo “žvaig
ždė,” Jinx Falkenbergaitė, bučiuoja Anglijos jurininką, kuris davė- auką.

Pavydžiu tau laimės, 
Pavydžiu linksmybių, 
Pavydžiu regėti 
Pasaulio grožybių.

Kad mane apleidai, 
Kitą pamylėjai,— 
Po kojų pamynei. 
Ką pirma kalbėjai.

Gudijos mokyklų vadovas 
Sivica. Jis čia turėjęs pasi
tarimu su Lietuvos gudų 
veikėjais. Sivica pareiškęs, 
kad Guduose dabar esanti 
kuriama nauja gudų mokyk
la, pradedant liaudies mo-

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
SVEIKATA LIGONIAMS ne’rali tikėti- Pilna argumentų, kurių □ vciNrtlrt LHJirniĄIVIO nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 

Pamokins but Sveikais. knygutės ........................................ 20c.
Gydymas visokių ligų Šaknimis, MONOLOGAI IR 

Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk- nrvT 
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų LFEKEAMALIJUo.

T r, -.ritso ^sokių augalų lietuviškai, angliškai šioje knygoje telpa daugybė nau-kyklomis. Jo nuomone, Visa ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias jų, labai gražių ir juokingų monolo-
Svaiotoias gudų inteligentija, gudui srv<!? ,'r kaip reikia vartoti, gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
■7 *4/ £Prasau >s Kanados štampų nesiųsti, darbininkiškos, revoiiucionienškos,

> ___________________ 1 priešų išvaikyta, dabar tu- Kanados doleris dabar tik 80 centų.) tautiškos, humoristiškos ir iaisvama-
LIETUVIŲ LAISVES MY- rinti susirinkti į tėvynę. Jį^kos- Y*3?3, skambios, visos geros.

Minsko gUdų laikraštis popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) baliams, koncertams ir tt. Antra 
“Mienskaja Hazetar

LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
WAUKEGAN, ILL.

VALDYBA 19t2 METAMS.
PIRM.—Juozas Maču lis,

906 Prescott st., Waukegan, III.
PIRM. PAGELB.- F. Sedorąvičia,

733 Lincoln st.. Waukegan, III.
PROT. RAST.—Susam L. Gabris, .... ... .
•730 McAlister av&, waukegan, in. tingiausia savo praeitimi uz 
IŽD—Kazimieras Vaitekūnas. VlSaS kitas SlaVU kalbas. Gu-
Fi?EE«Th-E;r'S’^ii"1Bre, kalba "e £k ?eiįl0ge?n® 

111 McKiniey ave., Waukegan, ui. uz rusu ar lenku kalbas, bet, 
kasos globėjai — d. Lauraitis, atvirkščiai, turinti turtingą
MARŠALKOS — Jonas Stoškus, •» • -1^ ... , ,

M. Kernagis. . gUIUO atžvilgiu JOklU budll
Susirinkimai bnr.a paskutinį nedii- nenusileidžianti kaimyni- 

dienj kozno menesio, 1:00 v. po pie- 
tų, Liuosybės Sve ainėje, kamp. 8th nemS tautoms, 
ir Adams Sts.. \V.-,ųkegan. 111.

rašo,
kad gudai turį rodyti dau
giau tautinės savigarbos ir 
nesigėdyti savo gimtosios i 
kalbos. Ši kalba esanti tur-!

PAUL MIKALAUSKAS 
124 W. 9-th street,

SO. BOSTON. MASS.

FOKVICTORY

MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Para-
šė August Bebel, vertė V. K. R 

Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių kalboje tame svarbiame 
klausime. Pusl. 429, 1915 m. .. $2.00

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas

Hans Schmidt New Yorke uapiovė 
savo meiluže. Ona Aumuller’aitę. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina .................................... 10c.

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE
ŽONDS

STAMPS

gerinta laida. Kaina

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

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

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

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys 
Su rašytojo* paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina ..................................... 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

$ ■ f
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

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

Vokiečių F uito Sargyba

- Ti
H'

tv
F

»

(Tąsa)

54,n 14. Bartašius, Juozą: 
Utena. Putvinskio gt. 14.

915. Bartašienė, Genovaitė 
(M ykolo duktė) 30. tarnautoja, 
gyv. vieta Utena.

916. Bartašius, Karolis. 40. 
ūkio tvarkytojas, Pagirys.

917. Bartašienė. Bronė, ūki
ninkė, Pagirys.

918. Bartusevičiūtė, Lilijona 
(Karolio dukė), 11 metų.

30, ūkininkas, Mikališkiai.
957. Bartuševičienė, Jadvy

ga, 35, ūkininkė. Mikališkiai.
958. Bartuševičaitė, Zofija 

(Klemenso duktė), 16, tarnaitė, 
Vilnius.

959. Barvinskis, Edvardas, 
38, tarnautojas, Kaunas.

960. Barzda. Antanas (Anta
no sūnūs), gimęs 1911, parda
vėjas, Vaiminai, Dusetos.

961. Barzda. Petras (Jono sū
nūs), gimęs 1905, mokytojas,

Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos
Gautos aplinkiniais keliais.

NACIAI PASIGLEMŽĖ 
LIETUVOS AUDIMO

PRAMONĘ.
Naujieji okupantai eina 

senųjų pėdomis.

Daug vargo laikraščiai 
turi su pristatymu skaityto
jams. ypač provincijoje. Ne
sant pakankamai kitokių 
susisiekimo priemonių, laik-

Keliais atvejais esame ra- iasclai >’ra pnversti organi- 
šę, kad “Ostlande” vokie- zuoti laikraščių pristatymą 
čiai yra pristeigę įvairių ta- Į didesnius
riamai ekonominių bendro- liais. 
vių. Viena tokių bendrovių 
yra, pav., “Ostland- Faser- 
gezeilschaft” (Ostlando 
pluošto bendrovė). Dabai 
yra patilta, kad Į tą vokie-

centrus—ark-

VOKIEČ1Ų STOVYKLO
SE MIRŠTA KARO BE

LAISVIAI.
.... . . Valentinas Strungys, ki-cių bendrovę yra priversti- j £ Skerdupio kaimo, Vil- 
nal visa Lietuvos kavigkį0 apskr., ir Antanas
tekstilei pramone, kūną Valiušaitis, kilęs iš Ketur- 
lusat buvo suvalstybinę, kiemių kaimo> Kėdainių ap. 
V*d,v°kiecmi ją laiko sava- skrj^jo grįžę iš belaisvių 
Ja* Tokiu budu visa Lietu- S(OVyki0S Rytprūsiuose, Sa-
,vo* es_. P\a™one. vitarpinei Pagalbai paliudi-laktiskai perėjusi į vokiečių kad įvai,iomįs aplinky- 
rankas. Taip via ir kitose belaisvėje vra mirę
Lietuvos pramones srityse. -;e Hetuvių buvę kaį.iai; (1)
J vokiečių bendrovių vado- jVOgka kįię§ įg Lydos apsk., 
yybę skinami išimtinai vo- Rodunės vaL< PaValakių 
kiečiai. Kai kūnų sakų pi a- kaįmo. (9) Kačkauskas An-

» r ir- v -> d i - -- mones Įmones neaprupina- tanas kilęs iš Raseinių ap-
1032. Bieliauskiene. Ona (Mj- I0o3. BemsUuskyte, Manja. mos reikalingomis žaliavo- skrfčio Viduklės vals.; (3) 

998. Batoras, Vytautas (Na- kalojaus duktė), gimus 1898, 45, ūkininkė, Knukenai. mis. tad jos tun sustoti, o K.aUkellS Bronius .kilęs iš
poleono sūnūs) 26, tarnautojas, j gyv. vieta Biržai. 1054. Benislauskytė, Janina, darbininkai visokiomis prie- r .,j_. .Jnci,r RodnnaZval

toja. gyv. vieta Kaunas. I 1 . 'S “ ” e'i "9- Batoreviėius. Viktoras- 1033. Beleckas, Jonas (Jono 21, Kriukeliai. monėmis raginami vykti pavalakžu kaimo; (4) Mi-
923. Banninkaitytė. Gražvy. °^įBirutė <Pet- *“"* ‘“i5 T’ traktOn>in- 1055’ Beniu,is’ l‘Wn“s <Vin- Urbams i Vokietiją. ?ius lxM,„as. k;, g Rasei.

— I 96«. Barzdaite. Birute ( | darbuunkas. Vilnius. sas gyv. vieta Kaunas co sūnūs), gimęs 1906. kareivis, ------------------ nių aoskr., Bėty^los vaisė.,
1034. Beleckas, Povilas (Jo- vimus. PRADĖJO SLOPINT! LIE- Puknaičią kaimo; (5) Ožuo-

TUVIŲ SPAUDĄ. lis Jonas, kilęs iš Panevėžio

919. Bartasiutė, Kristina Gydafcjemis, Merkinė.
(Karolio duktė), 10 metų.

920 Bartašius, Andrius (Ka
rolio sūnūs). 6 metų.

921. Bartninkaitis, Vladas. 
28, tarnautojas, Kaunas.

922. Bartninkaitienė. Katrina 
(Benedikto duktė), 36, moky-Į

Vokiečiai bijosi, kad jų faterlandan neįsiveržtų anglų armija, šis vaizdelis parodo nacių 
fortą Anglijos kanalo pakrantėj ir vokietį kareivį stovint sargyboj prie to forto.962. Barzdienė, Izabelė, gyv. 

vieta Merkinė.
963. Barzda. Algirdas (Petro duktė), 53, ūkininkė, gyv. vieta • (Petro sūnūs), 17. Petrašiūnai. Eriukėnai, Melagėliai.

unus>- i Strėvininkai.
964. Barzda. Petras (Petro;

<unus).

966. Barzdaitė. Birutė (Pet- jarhin5nVa« Vilnius da (Vlado duktė), Kaunas. I Hnkt-v darbininkas, Vilnius.
v v nlac ‘ 0 dukteL 1000. Batukaitis. Algimantas,924. Bartkunas, Mykolą Barzdaitis, Juozas (Sta- 7 metu Milašaičiai Raseiniai

(Adomo sūnūs), 47, ginnmkas.: .r v 1904 tarnau metl^’ Milašaičiai, Raseiniai.
Ceiružinė Trakai -io sūnūs) gimęs 1904. tarnau-, l001 Batukaitytė, Elena, 3.
Gegužine. 1 rakai. ^»jas, Kazlų Ruda. Milašaičiai Raseiniai

925. Bartkunas. Jurgis Vai-' ofio Alfonsą Mllasaicla1’ Ka;>einiai-
r iuvVaIa -„„„a in i 968’ Barzdenas- Alfonsą., 1002. Batusevičius, Victoras,devutis (Myko; ), d (Stasio sūnūs), gimęs 1919, 19 darbinįnkas, Vilnius,

ūkininkas, gyv. vieta Melagė

no sūnūs), 40. tarnautojas, gy
venimo vieta Kaunas.

1035. Beleckienė, Ona, 
teisininkė, Kaunas.

1056. Benotas, Feliksas, (An
tano sūnūs), 36, gelžkelietis, 

40, gyv. vieta Kaunas.

< 5

Gegužinė, Trakai.
926. Bartkunienė. Stefanija 

(Kajetono duktė), 37. Geguži-' 
nė, Trakai.

927. Bartkunas, Julius Ado
mas (Mykolo sūnūs), 8,

gyv.
nai, Švenčionėliai.

969. Brazdzius, Pranas (Pra- 
’ no sūnūs), gimęs 1907. referen- 
! tas. gyv. vieta Kaunas. 

gyV’ 970. Basalykienė, 80.
vieta Gegužinė.

928. Bartkunas, Gediminas
Jonas (Mykolo sūnūs, 7 metų. , Uno sunus)> 55> medinčįus, Ci-

929. Bartkunaitė. Agnieška ik Druskininkai.

vieta Cimakovas, Druskininkai. 
971. Basalykas, Vladas (An-

Birute, 9 mėnesių.
930. Bartkus, Antanas (Jono 

sūnūs). 59, sargas, Šiauliai.
931. Bartkuvienė. Anastazija 

(Adomo duktė), 52. šeiminin
kę. Šiauliai.

932. Bartkus. Kostas (Anta
ne sūnūs), 28, teisėjas, gyv. 
vieta Šiauliai.

933. Bartlingas, Vaclovas, gi
męs 1901. mokytojas, Alytus.

934. Bartlingienė, Elzbieta, 
gimus 1902. mokytoja, Alytus, j

935. Bartlingaitė. Teresė 
(Vaclovo duktė), 14. Alytus.

936. Bartlingas. Romas (Vac
lovo sūnūs), Alytus.

937. Batlingas, Jonas (Vac
lovo sūnūs), gyv. vieta Alytus.

938. Bartlingaitė. Marija 
(Vadavo duktė), Alytus.

939. Bartlingaitė. Vida (Vac
lovo duktė). 5. Alytus.

940. Bartnickas. Stasys (Ma
rijono sūnūs. 45. pensionierius, 
gv-v. vieta Vilnius.

941. Bartosevičiutė. Felicija, 
gimus 1905. vienuolė, Vilnius.

942. Bartusevičius, Jonas 
(Aleksandro sūnūs), 67, ūki
ninkas, Vainekoniai, Vaškai.

943. Bartuševičienė. Julija 
(Aleksandro duktė), 55. ūkinin
kė, Vainekoniai.

944. Bartuševičienė, Ona. 
šeimininkė. Vainekoniai.

945. Bartusevičius. Jonas (Jo
no sūnūs), Vainekoniai.

946. Bartuševičienė. Adelė, 
23, šeimininkė. Vilnius.

947. Bartusevičiūtė, Genė, 
18, gyv. vieta Vilnius.

948. Bartusevičius, Juozas, 
45. knygvedys, Varėna.

949. Bartoševičius, Vladas 
(Adolfo sūnūs), 42, darbinin
kas. Vilnius.

950. Bartosevičienė, Severi 
na, 27, gyv. vieta Varėna.

951. Bartoševičius, 3, gyv. 
vieta Varėna.

952. Rartosevičius. 2 metų. 
Varėna.

953. Bartoševičius, Leonar
das (Liudo sūnūs), Vilnius.

954. Bartusevičius, Kazys 
54, ūkininkas, gyv. vieta Mika
liškiai. Maišiogala.

955. Bartuševičienė. Malina 
48. ūkininkė, Mikališkiai.

956. Bartusevičius, Bronius

Serafiną

Antanas

1003. Batvinis, Dzidas, 75, 
gyv. vieta Stulgiai, Šimkaičiai.

1004. Batvinytė, Bronė, 18. 
gyv. vieta Stulgiai.

1005. Batvinis. Jonas, 14, gy- 
' • i venimo vieta Stulgiai.

1006. Batvinytė, Genė, 11,
Į gyv. vieta Stulgiai, 
i 1007. Baubinaitė, Elena (Al
fonso duktė), gimus 1918, dar
bininkė. Kaunas, Šančiai.

1008. Baublys, Juozas (Vac
lovo sūnūs), gimęs 1907, darbi
ninkas. Perloja. Varėna.

1009. Baublienė, Marija. 35. 
šeimininkė, Perloja. Varėna.

1010. Baublytė, Aldona (Juo
zo duktė, 9, Perloja.

1011. Baublys, Stasys (Juozo 
sūnūs), 6 metų, Perloja.

1012. Baublytė, Ona (Juozo 
duktė). 2 metų amžiaus.

1013. Baublys, Juozas (Ju-
gyv.

29.

972. Basalykienė,
15, Cimakovas.

973. Basalykas,
(Vlado sūnūs). 18.

974. Basalykaitė. Anastazija 
(Vlado duktė), 10.

975. Basalykas. Bronius, 43. 
medinčius, Cimakovas.

976. Basalykienė, Elzbieta.
38, gyv. vieta Cimakovas.

977. Basalykaitė, Elena (Bro- 
aiaus duktė), 19 mėnesių.

978. Basalykaitė. Vanda (Bro
niaus duktė). 4 metų. liaus sūnūs), 24. kareivis

979. Bastys, Antanas (Simo vieta Alytus.
;unus), 34, tarnautojas, ygv. 1014. Baubuolis, Jonas.
.ieta Jurbarkas. darbininkas. Marijampolė.

980. Bastienė, Sakome (Ka- 1015. Baumilas. Stasys (An- 
.10 duktė). 20, šeimininkė. tano sūnūs), 35, tarnautojas,

981. Bastienė. Marija (Joku- gyv. vieta Eišiškė.
duktė), 43. gyv. vieta Retu- 1016. Bauša. Juozas (Marel

iai, Jurbarkas. jono sūnūs), 42, ūkininkas, gyv.
982. Bastys. Pranas (Simo vieta Ramaškonys.

-unus), 28, Retuliai. 1017. Bazinkienė, Juzė
983. Bastys, Juozas (Antano zio duktė), 43, ūkininkė.

;unus), 23. kareivis, gyv. vieta vieta Gervičiai. Radžiūnai, 
teisiai, Jurbarkas. 1018. Bazinkaitė, Genė (Kos-

984. Bastys. Kazys (Antano to duktė), gimus 1916. 
unus), 26, miško sargas. Gei- ninkė. Radžiūnai.
iai, Jurbarkas. 1019. Bazinkaitė. Ona (Kos-,

985. Bašinskas. Vladas (Ma- to duktė), gimus 1923, gyv. vie-! 
>o sūnūs). 34. policininkas gyv. ta Radžiūnai, Gervičiai.
rietą Vilijampolė. Kaunas. 1020. Bazinkas, Jonas (Kos-

986. Bataitis. Juozas (Kazio to sūnūs)., gimęs 1925. gyv. vie
šinus), gimęs 1916. ūkininkas, ta Radžiūnai.

(Ka-
gyv.

jyv. vieta Fermos kaimas.
987. Batakienė, Marija. 50. 

ūkininkė. Fermos kaimas.
988. Bataitis. Pranas (Kazio 

Minus), gimęs 1922.
989. Bataitienė-Vosyliutė, Bi-

Esame gavę žinių, kad aPs^r-» Šeduvos valse., Mar- 
1057. Benotienė. Joana, 4o. vokiečių administracija vi- gavenų kaimo-

1036. Beleckaitė. Marija (Po- tarnautoja, Kaunas. Šokiais budais slopina lietu- čnipaS RFT RFPROTIS
vilo duktė), 5 metų amžiaus. 1058. Benotaitė, Vanda (Fe- vių spaudą. Nekalbant apie ^niirAO, dli otruuiu.

1037. Belejevas. Grigalius likso duktė), ll, mokinė. cenzūros priemonėmis daro- “Keleivyje” buvo jau ra-
(Vosyliaus sūnūs), 79. sodiniu- 1059. Bepirštis, Kazys, 76. spaudimą, laikraščiams čyta, kad federalinės vai
kas. ūkininkas, gyv. vieta Naviny- neduodama pakankamai džios agentai suėmę rusų

1038. Belejevienė, Marija kai, Keturvalakiai. popierio, motyvuojant tai “kunigaikšti” Vonsiackį
(Mikalojaus dunkte), 60 metų. 1060. Bepirštienė, Elzbieta, “popierio stoka. Tokiu bu- kaip šnipą. Po to jis buvo

1039. Beliauskienė. Ona (Jur- 76. šeimininkė, gyv. vieta Navi-du lietuvių laikraščiai nega- atgabentas i Hartfordą ir
gio duktė), gimus 1912, naoky- nykai. Ui spausdinti tokio egzemp- nustatytas prieš teismą,
toja, Simnas. Alytus. 1061. Bepirštis, Antanas Uorių skaičiaus, koks nor- Kaip Įtariamam šnipui, teis-

1040. Beliauskaitė, Bronė (Kazio sūnūs), 40. ukinikas. maliai butų reikalingas. Pa- mas uždėjo $25,000 kauci-
((Adomo duktė), 24, darbinin- Navinykai. vyzdžiui, yra žinoma, kad jos. Vonsiackio advokatas
kė^ Alytus. 1062. Bepirštienė, Marija, 37, Žemės ūkio tumų leidžia- pradėjo prieš tai protestuo-

1041. Beliauskas. Antanas. Aeimininkė. Navinykai. mas “Ūkininko Patarėjas.” ti, sakydamas, kad jo klien-
gimęs 1906. mokytojas, Sim- 1063. Bepirštytė. Albina (An- išeinąs vieną kartą p€“ Sž|- tas esąs pakvaišę If turėtų 
nas, Alytus. 1 tano duktė). 10. mokinė. vaitę ir ūkininkų labai mė- but patalpintas pamišėlių

1042. Biielskaitė, Marija (Jo- 1064. Berendas. Zigmas, 30. giamas, šių metų pradžioje ligoninėj, o ne kalėjime.
no duktė), 39. darbininkė, gyv.: pirklys, Vilnius. buvo pasiekęs 160,000 eg- Kartu su Vonsiackiu yra
vieta Alytus. 1065. Beresnevičienė. Stefa zempliorių tiražo. Bet vasa- kaltinami du nacių agentai,

1043. Benderienė, Erika. 28,'(Jono duktė), 72. ūkininkė, gyv. rio mėnesi laikraščiui buvo kuriems taipgi paskirta po
šeimininkė, Kaunas. vieta Kalniškiai. Papilė. pranešta, kad jis begaus po- $25,000 kaucijos.

1044. Bendinskas, Bernardas 1066. Bergeris, Ričardas (Eu- pierio 60,000 egzempliolių.
(Jurgio sūnūs), gimęs 1890,'genijaus sūnūs). 24, tarnauto- Kito sąvaitraščio, skiriamo

jas. Vilnius.mokytojas. Sasnava.
1045. Bendinskienė, Ona 1067. Berienė, 75. Vilnius.

(Antano duktė), gimus 1896,. 1068. Berlinskas. Klemensas
siuvėja. - i (Justino sūnūs), gimęs 1911,

1046. Bendinskas, Vitalius kareivis. Daugeliškiai.
(Bernardo sūnūs), 13. mokinys.

1047. Bendoraitis. Bronius 
(Mykolo sūnūs). 25, tepliorius, 
gyv. vieta Kaziu Ruda.

36.

**SalMoėia”. arba kain buvo nukirsta 
{▼. Joaoi gaiva. Drama viename

gausingai Lietuvos ukinin- Par.a2^a ^ar?a’(s ansr’!’p.. . . nirko. Vertėtų kiekvienam per-kijai, nėra. skaityti...............................  26*.

(Bus daugiau)

1048. Befidorienė, Kazė 
seimininkė, Kaunas.

1049. Bendovskis. Kazys 
(Stasio sūnūs). 21, šoferis, gyv. 
vieta Vilnius.

1050. Beneckis. Aleksandras
darbi- (Eugenijus). 27. studentas, gy

venimo vieta Vilnius.
1051. Bendickis. Jonas (Juo

zo sūnūs), gimęs 192-3, darb'-' 
ninkas, gyv. vieta Kazlų Ruda.

1052. Benislau-kienė. Jadvy
ga. 78, ūkininkė, gyv. vieta

1021. Bazinka. Zenonas (Ko
sto sūnūs), gimęs 1928. gyv. 
vieta Radžiūnai.

1022. Bazinkaitė. Danutė 
(Kosto duktė), gimus 1932.

1023. Badnauskaitė. Viktori-
utė (Andriaus duktė), 28. dan- ja (Antano duktė), gimus 1905. 

riste, Kaunas. vienuolė. Vilnius.
990. Bataitytė. Vida (Juozo 1024. Beinarienė, Marija(Juo-' 

luktė), 5. gyv. vieta Kaunas. z0 duktė). 60. ūkininkė Bart-
991. Batarevičienė. Teofilė, kiškiai, Smalvos.

30, gyv. vieta Vilnius. 1025. Beinaraitė. Stasė (Kos-;
992. Batarevičius. Mikas (Jo- to duktė). 25, Bartkiškiai.

no sūnūs), 46. darbininkas, gv 1026. Beinoris, Domininkas 
(Romano sūnūs). 49. ukinin- 

26. kas. Veredava. Girkalnis.
1027. Beinoris, Jurgis (Anta-1 

(Jono no sūnūs). 54, policininkas, gy-

venimo vieta Vilnius.
993. Bateika. Vytautas 

kalvis, Naumiestis.
994. Batinienė, Stasė

duktė). 38, šeimininkė, gyv. venimo vieta Alytus.
vieta Joniškis. 1028. Beinorienė, Elena, 38,

995. Batinas. Aleksandras. gyV. vieta Alytus.
35, knygvedys. Joniškis. 1029. Beinoris. Keistutis

996. Batoras. Napoleonas (Jurgio sūnūs). 6, Alytus. 
(Leopoldo sūnūs), 54, gyv. vie- 1030. Beinorvtė. Regina (Jur
ta Strėvininkai. Žiežmariai. gio duktė). 12, Alytus.

997. Batorienė, Elena (Kazio 1031. Belauskas, Alfonsas

PAGARBINIMAI 
‘KELEIVY’

x. i
Norint, kad pagaralnlmaa tilptų 

GREIT, reikia pr duoti Qar»lni-n« j 
admlnlstracljon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Sl rifilant per paS- 
tą. reikia paalųst ifi infcato. kad pa- 
elektų mui ne vėl au kaip panedė- ' 
ly. Vėliau gauti g.iralnimal | toi 
savaitės numer) nespėjama patal- 
olnt.

Norint, kad garsinimas netusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mcvstj. !'

DRAUGIJOMS rengiant plkn'ka 
ar kitokį parengimą, trumpą prane- į 

Almu patalpinam už Sl.OO. Už didės 
nius garsinimus ska toma nuo colio

U# pajleikojlmiis darbininkų par. I 
davimus Ir kitokius smulkius prane 
Šimus, kaina 2c. už žod|. Stambes ! 
n<m raidėm antgsivls—15c. extrs.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleikoilmus glmln | Ir draugų, kai

na 1c. už Žodi Ma.lauslo pajleftko 
jimo kaina 55c.

Norint pajleikot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS.“ 251 BRO»OWAV.
SO. BOSTON,

I

I

Pekla
BROŠIŪRA S V PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TUS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 

253 KROADWAY.
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS L Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigą Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. diandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalyką ir geriausiai galės 
susipažint su riša katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
sini mą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardan, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

^KELEIVIO" KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.253
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON

t

No. 26. Birželio 24 d., 1942 m.

ORO APSAUGOS PRA
TIMAI BOSTONE.

TAI BUVO PENKTAKO
JŲ MELAS.

n

Valdžia netardė nei manęs, 
nei socialistų.

Savo laiku spaudoje bu- 
• au pareiškęs, kad daugiau . x . , . _ A. 
iepolemizuosiu ir nieko ne- Administration> pia-
itsakinėsiu i ex-graboriaus 'J?'«Į?. šaukė daug

Petruškevičiaus bliuzniji-i llu^lninK^* ^ių metų gegu

ninkai čia “nepunčiuoja.” išsijuosęs dirbo Hitlerio 
Timekeeperis nie užčekiuo- naudai ir jo karo pergalei, 
ja, vakare iščekiuoja. Ne- Bet, kaip ir visi bolševi- 
stebėtina todėl, kad čia bu- kai, dabar tas žmogiukas, 
vo lengva blogos valios pei si vertęs ragožium, kitus 
žmonėms valdžią apgaudi- “fašistais” vadina, kalba 
nėti. Ir apgaudinėjo. Buvo apie karo bonus, bando pa- 
susekta. kad tūli timekeepe- sirodyt 100 nuoš. patrijotu. 
riai už pinigus užskaitydavo kad paslėpti savo komuna- 
laiką visai tą dieną nedir- ciškas pėdas.

Lietuviai stropiai remia 
Karės reikalus.

South Bostono
Piliečių Dr-ja vėl nupirko nKHI MA7rnTrura karė boną. bet šį kartą nu- D1SIŲ MAZGOTOJOS

Parsiduoda Krautuvė.
Kendžių, aiskrymo ir groserių. 

T . . Adresas: 112 F st.. South Bostone.
LietUVlU Savininką galima matyt krautuvėj.

Dėl potvinių sustojo 
traukiniai.

Dėl smarkių liūčių ir pa
tvinusių upių pereitą nedėl
dieni tarp Bostono ir Nevv• i - o. /.zvzv v: t Patyrusios dišvašerkos $18.00. są- TT , . , ...pirko uz .>4,000. viso L. r. vaitėj ir valgis. Kreiptis j: essex Hampshire valstijos miestų 

Draugija jau dabar turi Suv. FQOP shop, i Essex st.. Bostone.

bantiems.
Šitai susekus, Federal

Works Agencv. Works Pro-

Bet visa tai apgaulinga. 
Tai yra vilkas apvilktas 
avies kailiu. Tas žmogiukas 
nesenai dar girdavosi, važi
nėdavęs su “prakalbomis” 
ir agitavęs motinas neleisti

ius bolševiku “Laisvėje”!d. pašaukė ir mane savo vaikų Į kariuomenę!
3et ši karta darau išimti ir!liudv!i?r n?su mokė«s P*’ "Pasakydavau: motinos,
tai dėl ko* ‘ nigų; jei mokėjęs, tai kam; kam gimdėte vaikus? Ir vi-

Netikėtai i mano rankas ar ne?u ma^s kitus mokant, sa salė imdavo verkti”—gir- 
akliuvo “Laisvės" 129-tas >r panašiai. dayosi e.vgraborius. .
tumeris iš birželio 3 dienos. Šito** Įstaigos buveinė . *l . to^os reputacijos., 
ur tarp kito šlamšto randu randasi Bostone, Park žinomų^ rastus ‘Laisve 

Souare Buildinge. Mane ap- ima uz pmigą

Panedėli švilpė sirenos 
utarninko vakarę, ap

temdinimas.
ŠĮ panedėli Bostone 

apylinkės miestuose buve
bandoma apsauga nuo už
puolimo iš oro. Apie vidur 
dieni buvo duotas ženklas 
kad piiešo orlaiviai "puola' 
miestą. Žinoma, jokio už
puolimo nebuvo, bet norėta 
išbandyti, kaip tokio pavo 
jaus atveju veiktų apsigimi
mui paruoštos priemonės 
Pasirodė, kad jos veikė ne 
blogai. Viršum miesto pra 
dėjo skraidyti apsaugos oi i atkoms tokią “sensaciją”: Strong — Assistant Field 
laiviai, o sirenos ėmė švilp-1 ‘So. Bostono socialistus vai- Agent in Charge, Division 
ti, kad žmonės slėptųsi Į na ! .ižia tardo kaip penktako- of Investigation.

'aunucio - Petruškevičiaus
askelbtą “balšavikų” da- klausinėjo Mr. \Villiam H. spausdina, o

Valstijų karės bonų nupir
kusi už .$5,000. Supranta-i 
ma čia nėra priskaitytos ki
tos lietuvių organizacijos. 
L. I‘. D-ja išaugo Į veiklią 
organizaciją, nes jon susi
būrė didžiumoje jauni, vei
klus žmonės. Kliubo valdy
bą sudaro rimti vyrai su 
veikliu piimininku adv. J. 
Grigalium. Rep. B.

Naujas Selective Service 
direktorius.

Veiterkos Reikalingos
Patyrusios—$15.00 są vaitėj 

gis. Kreiptis į: ESSEX 
SHOP, 1 Essex st., Bostone.

buvo nutrukęs susisiekimas 
traukiniais. Kai kuriose vie- 

, tose buvo išgriauti gelžkelio 
eooi) tiltai, kitur išplauti bėgiai.

NEJUD0MA
NUOSAVYBĖ

Tel. TRObridge 6330

Dr. John
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central skr. 

CAMBRIDGE, MASS.

mus ir kitokias patalpas.
Gi utarninko vakarą, apie j 

10:30 valandą, turėjo įvykt, • 
viso pajūrio aptemdinimas. į 
Iš viso turėjo but aptemdin
ta 57 miestai ir miestelia 
Bostono* apylinkėj. “Kelei
vis” ėjo spaudon da prieš 
aptemdinimą.

Oro apsaugos vadovybe 
yia nustačiusi ir paskelbus 
tam tikrų patvarkymų, ku- ‘

us; J. Krukonis ir keturi ki 
i ištardyti.

Kas žino tą buvusi grabo- bes 
ių, buvusi kunigų purmoną nian 

kataliku bažnvčios

spausdina.
Buvę lojalus ir

Amerikai lietuviai
T, , . x. . ... karą, bus ištikimi ir dabar?
Pakai .otinai pareiškus dirbę Amerikos priešu 

man. kad apie tokias sukty- naudai pirma. £
pirmu kanu girdžiu. tikimi ir dabal._nežiurin[ 
ua\e rastą, lodami jįe įj-yžiavotųsi. kaip

Selective Service 
praneša, kad vyriausiu šios 

. „ !r Įstaigos direktorium Massa- 
" v imis persi- chusetts valstijai yra paskir

tas Įeit. Dulk. Ralph M. 
Smith. kuris iki šiol ėjo di- 

Drieš šĮ!re|ętorjaus padėjėjo parei
gas. Buvęs iki šiol direkto
rius. brig. gen. Erickson, 
Įstojo veikiančion armijon.

ištikimi

rtų gyventojai privalo lai- ’-k 
kytis pavojaus valandoj.
Svarbesnieji tų patvarkymų 
vra šie:f .

1. Pasigirdus pavojau- 
signalams, visi turi skubėti į 
patalpas.

2. Visi automobiliai tni: 
sustoti prie šaligatvių ir už 
gesinti žiburius.

3. Automobiliuose neva
lia sėdėti pavojaus valan
doj. Reikia iš jų išlipti ii 
slėptis kitur.

4. Jeigu užpuolimas bun: 
nakties laiku, reikia užtrau
kti visus langus ir užgesin i 
visus žiburius.

5. Patamsy namuose ne
vaikščioti, kad nesusižeisti.
Užsilaikyti ramiai ir šaltai.

6. Prie langų nebūti, ne
boju boms sprogstant ore 
spaudimas būna toks dide
lis. kad langų stiklai truksti ėtkai tuk 
ir lekia. Jie gali labai pavo 
jingai žmogų sužeisti.

r uolų katalikų bažnyčios kiek valandų sutrukdė, kad '«»iH7iaIva?iivs»iitn 
.inkytoją. o paskui tapusi už tas valandas butų man J 
olsevikų organo ''kalaspan- užmokėta kaio liudininkui, 
entu,” tas perskaitęs tą jo Tai ir viskas.
tepalą nusispiaus ir paša- Kad raudonieji penkta
is—“meluoja. kojai pasiryžę kitaip ma-
Betgi nevisi tą žmogeli rančius skųsti ir skundžia, 

ino. Antra, jisai plepa ne niums visiems aišku. Antai,

That is all..
J. Krukonis.

Karo

A. J. NAMAKSY

apie mane vieną. Jis vi- pereitų metų gruodžio mėn. delegatai 
us socialistus pravardžiuo- bolševiku suruoštam mitin- 
a "penktakojais (pats bu- se Kubilius isteriškai šaukė:
:amas penktakojų) ir “ži- —“numaskuokim lietuvius cle •

SLA delegatai ruošiasi 
Į Seimą.

šią sąvaitę SLA kuopų 
jau išvažiuoja i 

kuris susirenka 
Pittsburghe ateinanti pane- 

Beveik visi važiuoja

Kcal Estate & Insurance 
4,4 W. BROADVVAY 

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

VVest Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-VV

Turint pinigų, nėra saugesnės vie
tos juos investuoti kaip perkant ne- 
judomą turtą. Pirkdami namą dabar, 
netik ką užtikrinsite, kad jūsų pini
gų vertė nenusmuks. bet perkant že
momis kainomis yra proga padidinti 
savo turto vertę greitu laiku. Dar 
turim pasirinkimui keliatą žemomis 
depresijos kainomis. Pavyzdžiui:

(1) Vienos šeimynos 5-kių kamb.
ofisas narnas» kieto medžio lekeriuotos griti.

'dys, garu apšildomas, vonia ir kiti 
patogumai, arti pajūrio City Point’e. , 
tik $2,500. Geresnio nepabudavosi už 
$5.000.

(2) 2-jų šeimynų—5 ir 8 kamb. su 
moderniškais patogumais, labai gra
žioj ir patogioj vietoj So. Bostone. 
Kaina tik $3,000.

(3) Dorchestery. 3-jų šeimynų. 13 
kambarių naujos mados įtaisai, priež 
ir užpakaly piazai. Normalė vertė 
$13.000—parsiduoda tik už $5,100.

(4) Moderniškas mūrinis namas 
6-ią šeimynų, visos ąžuolinės grin
dys, laibai parankioj vietoj. Parsi. 
duos pusiau vertės. Kaipo dalį įmo- 
kėjimo, priims jūsų dabartinį namą. 
bile turit porą tūkstančių cash.

Pilniausias katalogas Bankų ir 
H. O. L. C. forkliozuotų nuosavybių. 
Turim keliatą namų mainymui. Taip
gi gerą saliuną labai geroj biznio 
vietoj Šo. Bostone, tik už $6,000. 
Platesniu informacijų klauskite ad
vokato Gailiaus ofise.BOSTON REALTY TRUST

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

ir nuo 7 ild 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

317 E STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

io" kas buvo tardomas ir fašistus, išduokim juos vai- laukiniais nes automob.- 
<as bus. džiai” ir tt. O “fašistais” jie liams gaunas neuztikrin-

Aš su Petruškevičium esu vadina visus, kas tik stoja už tas-
š vieno krašto, šu jo šeimy- laisva Lietuva. » D .
na Lietuvoje buvau artimai Beje, Petruškevičius pa- §nas . rcv*c,us *»lr— 
ažystamas. Nestebėtina, duoda dar vieną Krukonio t Birželio 13 d. mirė Ignas 
ad So. Bostone su juo irgi “grieką.” Esą, “J. Krukonis Rudrevičius. 66 metų am- 
raugavau; net jo namuose susirietęs tvirtino, kad ši ka-

iuvau pasirandavojęs kam- rą laimės Hitleris.”
■arius. Bet kaip tik jis virto Bet tai yra melas. Kruko- 
oolševiku — musų draugys- nis tokių kvailų tvirtinimų 
ė nutruko. Vis dėl to susiti- nedarė ir nedarys, 
ę gatvėje ir dabar vienas yra hitleiizmo bei
ritam pasakome “alo.” didžiausias priešas. Kruko- .ouKieri, saitų, .^ anuKus. «u ;f 

Bet kaip gi ten buvo su ta nis už tai sėdėjo net ir Var- broliu ~ir seserį Antaniną’
o korespondencija, kad aš niu koncentracijos stovyk- Rasevičienę.^ Palaidotas bir- 
ruvęs tardomas? iloie. Krukonis tai Įrodė šim-iželio 16 d., šv. Mykolo kap»-

Visus metus aš išdirbau i tais straipsniu. Jis dėl to tu-i n®se» su bažnytinėm apei- 
>outh Bostone statomame'įėjo bėgti iš Lietuvos. ,Som-
savy Yard*» čia dirba

žiaus lietuvis, gyvenęs Ja
maica Plain. Velionis buvo 
“Keleivio” skaitytojas, kilęs 
iš Vilniaus krašto, Valkinin- 

nes jis kų miestelio. Amerikoje iš- 
fašizmo gyveno, 43 metus, paliko: į 
Kruko- dukterį, suhv.4 anūkus. du:i

Užbaigus Noksią
- I-.Geriausia dovana užbaigus mokslą, tai LAIKRODIS, jis parodys, laiką jūsų sunui ar dukterei Į gyvenimą ir pasiliks atmintyje ant visados.BULOVĄ IR GRUEN laikrodžiai geriausiai padaryti ir geriausiai laiką laiko. Tik mes vieni lietuviai Bostone šiuos laikrodžius parduodame. Turime didžiausią pasirinkimą HAMILTON ir ELGIN LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, LAKETŲ, BRANZOLIETŲ ir LENCIŪGŲ.Taisorn Laikrodžius, žiedus. Akinius ir perdirbame iš senų Į naujausią madą. Darbas gvarantuotas.

ToL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomia:
Nuo 9 ryto iU 12 diena. 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Čia
čių

d ė- Tuo tarpu gi
darbinin- čius “ išsijuosęs”

Petruškevi-

bonų komitetas 
susirinkimą.

Pereitą sąvaitę buvo pir
mutinis Karo bonų lietuvių 
susirinkimas. Išrinkta pa
stovi valdyba: adv. A. Šal
na, pirmininku; M. Michel-' 
sonienė, vice pirmininke; 
adv. Young, sekretorium:, 
p. Cunienė, jo padėjėja.

Antras susirinkimas nu
tarta turėti liepos 9 vakarą. 
Bus kviečiami draugijų vir
šininkai ir šiaip visuomenė^ 
veikėjai. Ir visi kviečiamieji 
turėtų dalyvauti, nes val
džia reikalauja kad lietu
viai nesnaustų. Karui reika-i 
lingi pinigai ir bonai turi 
but perkami. Čia visų pa
reiga. —

Pp. A. Namaksiai turė’o 
inkurtuves.

Pp. A. Namaksiai nusi
pirko labai gražų namą W. 
Roxburyje ir pereitą nedėl
dieni turėjo jau inkurtuves. 
Svečių buvo apie 100. Nau
ja pp. Namaksių rezidenci
ja turi, rodos, 13 kambarių, 
garažą ir labai gražų daržą.

Linkime pp. Namaksiams 
daug laimes naujoj reziden
cijoj

dirbo prieš
<ų. kurie ^skirstyti i labai “imperialistini” karą. prieš 
laug grupių ir kiekviena Angliją, prieš prezidentą 
o upė turi savo “timekeene- Rooseveltą. Tik metai tam

turėjo j.” Jokio laikrodžio darbi-!atgal, kaip Petruškevičius

SUBATOJ, BIRŽELIO 27
MYLĖS STANDISH 
STAKES—

$7.5041 PRIEDO

Post Time 2:30
• Kitom dienom, 2:45, 

Daily doubie užsidaro 2:15 
(Kitom dienom. 2;30, 

Grandstand, 50c 
Clubhouse, ^1 
(Tax įskait.)
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7:15 7:05
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Namu Savininkai!
i

Reikalingus pataisymus prie savo namų neatidė
liokite — padarykite tuojaus.

Visokių reikmenų kasdieną sunku yra gauti, ne
kuriu daiktų gali visai pritrukti. Todėl nelaukite 
kad nereikėtų mokėt keliatą kartų brangiau.

Pas mus dar galima gaut visko labai prieina- 
mom kainom.

Visokių Maliavų, Shellaco, Varnisho, Sienoms 
Popierų—nuo 6c. rolis ir brangiau, Stogams Sma
los ir Popieros ir Abelnai Visokių Reikmenų Na
mų Pataisymui. Pas mus gausit viską prieinamiau- 
siom kainom,

SO. BOSTON HARDWARE CO., Ine.
J. KLIMAS—vLljeJAS Tei. SOL 1753

322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
^ooonoaaarKvuBoeeoaaeMseMscseceeoaoniaeoooeaoaeoocRMOOOOOi.*

KETVIRTIS & CO.
BROADWAY

stiklas

PICKMCK
"ALE that is ALE

-tAOt»AJK HO4S71

//

O
sustiprina ir atgaivina

BONKOSE . IŠ KRANO

•«<wto »r MAMtNttFFfR S CO., I.<„ Mm... tIMėl tlM

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą an- 
mlpnėjime. Gyvenimo permainą 

motorą. Moterą ir Vyrą ligas
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: ano 10 ild 12 dMm 
nno 2 iki 4, nno 7 iki 8 vakaro 

18« HUNTINGTON AVH, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonoealth 4570.

»TeL 28624 Gyv. 31182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 ild 12 
nno 2 iki 5, 
nno 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir ausitarns.

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
ma laiku sugrąžina šviesą. Išog- 
zaminuoju ir priskiriu aŪnios.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayetto 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, ouo 10 ryto iki L

L 1 T H U A N 1 >Cn
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
$26 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4619

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

I I
IIo SOUth

Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios. 

DideH pagerinimai lr
H y dra i

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas Ir
Joa Kapočinnaa — savininkai.Ir

HAMLIN STRKHT

■
I I

H
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i

t i i




