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Amerika Pradėjo Didelį 
Ofensyvą Prieš Japonus

Anglija Atšaukė INDIJOJ KRIVI
NOS RIAUŠES.

Gandhi ir kiti vadai 
areštuoti.

Indijos nacionalistų kon-
ponai mus netikėtai užpuo- valdžia atšaukė Miuncheno gresas, fanatikui Gandžiui 
lė, musų prezidentas paša- p^ktą, kuri Chamberlainas vadovaujant, pastatė Angli- 
kė: mes nebuvom pasiruošę u* Daladier buvo pasirašę jai “ultimatumą,” kad per 

Jūrių kovos išsiplėtė ir mums gaj teks ^aug kur -u Hitleriu karui' išvengti, sąvaitę laiko visi anglai iš 
per 2,500 mylių. pasitraukti. Bet kai mes su- Kaip dabar visi žino, tas Indijos išsikraustytus, palik-

Pereitą sąvaitę Jungtinių sitvarkysim ir pasiruošim, paktas karo nepašalino, tik darni ją laisvą ir nepri- 
Valstijų laivynas ir orlaiviai mes išmušim priešą iš visų truputį atitolino. Jeigu ne klausomą. Tuomet jie pri- 
pradėjo iš Australijos dide- pozicijų, kurias jis bus už- tas paktas, karas butų prasi- sudėtų pne Jungtinių Tautų 
ię ofensyvą prieš japonus, ėmęs. dėjęs 1938 metais, kuomet if kovotų prieš* japonus, jei-
Didžiausis šturmas
centruotas prieš
salas Koralų juroj, _____ ___©-j-r__________j_____ - . - ...
pačiu laiku bombarduoja-imti, nes kai jie jas ėmė, jos tų atkirstas nuo Čekoslova- pnes iuos nepaklusnumo 
mos ir priešo bazės ir kitose buvo neapsaugotos, o dabar kijos ir prijungtas prie Y o- kovą, o tada gal ir visa Indi; 
salose, kad negalėtų iš tenai japonai tenai įsitvirtino. Bet kietijos. Jis žadėjo daugiau ja apskelbsianti generalini 
atvykti pagalba į Solomono vistiek jie bus iš tenai iš- nieko Europoje nereikalau- streiką, kuris* suparalyziuo- 
salas.

Rašant šią žinią, mūšiai 
tina jau šeštą dieną be per
traukos. todėl jo daviniai da

LUPA PRIEŠĄ IŠ SOLO- 
MONO SALŲ.

Miuncheno Paktą.
Jis buvo pasirašytas Hit

leriui numaldyti.
Pereitą sąvaitę Anglijos 

valdžia atšaukė Miuncheno

NUŽUDĖ ti HITLE
RIO ŠNIPUS.

Jie buvo išlipę čia iš subma- 
rinų ardyti musų pramonę.

Kolumbijos Distrikto ka
lėjime pereitą subatą buvo 
nužudyti elektros kėdėj 6 
vokiečiai, kurie nesenai bu
vo išlipę iš submarinų sprog
dinti Amerikos fabrikus, 
gelžkelius ir tiltus. Iš viso 
jų buvo suimti 8, bet du pa
likti kalėjime, nes jie virto 
liudininkais prieš Hitlerį ir 
žada papasakoti apie kitų 
šnipų veiklą Amerikoje.

Federacija Prieš 
Antrų Frontą

Amerikos darbininkams ne
pakeliui su bolševikais.

Rusai Jau Sprogdina Kau
kazo Aliejaus Versmes

VOKIEČIAI ARTINASI 
PRIE NOVOROSIJSKO.
Sovietai gali netekti pasku

tinės laivyno bazės 
Juodoj Juroj.

Vėliausios žinios iš Mask
vos sako, kad priešas jau už-

rolas Standley. Ir jis sako, 
kad Sovietų vadovybė gerai 
tatai suprantanti.

Iš Turkijos tuo tarpu aiš
kiai pranešama, kad alian- 
tai nutarę antro fronto Eu
ropoj visai nemėginti, nes 
nebūtų galimybės ji palai-

eme Maikopo apylinkę ir kyti tenai, 
kad rusai pasitraukdami is Ta pačia proga turkai ša
tenai susprogdė ir sunaiki- ko. kad Sovietų karo laivy
no aliejaus versmęs. Iš Mai- nas Juodoj Juroj stovi prieš
kopo šulinių Rusija gauda
vo 7 nuošimčius savo alie
jaus.

Dabar priešo armija arti- kiečiai paims visus rusų uos- 
nasi prie Novorosijsko uos- įus> jam nebus kur prisiglau- 

Amerikos Darbo I” edera- to, kuris po Sevastopolio yra yti. Jam esančios tik dvi iš- 
cijos Mass. valstijos kon- tvirčiausia ir svarbiausia ru- eįtys. (j > įplaukti i kui i
vencija Spiinglieldo mieste sų laivyno papėdė Juodoj nors Turkijos uostą kad tur 

dfips ‘‘ant.- Guro!. Ir nHskutmė lnivvrio VoJ intAmnAtn ii o>ho

didelį pavojų. Jis esąs sta
čiai sląstuose. Ištrukti jam 
nera kur nei kaip. Kai vo-

mušti. ti. ir (tagi garantavo likusios siąs anglų darbuotę.
Australijos premjeras Cur- Čekoslovakijos sienų nelie- Bet visi sveiko proto žmo-

tin sako. kad planas šitai čiamybę. Vengdami kraujo nės žino, kad dabar ang-
ofensyvai buvo labai gerai praliejimo, anglų Chamber- lams iš Indijos pasitraukti

nebuvo žinomi. Bet admiro- paruoštas ir turės nusisekti, lainas ir francuzų Daladier reikštų atiduoti Jndiją japo- aiškiai pasisakė prieš “ant- Juroj. Ir paskutinė laivyno kai internuotų ii, aiba (2)
las King, vyriausis laivyno Ofensyva pradėjusi ant di- nutarė Hitleriui nusileisti ir nams. Aiškiu kad Anglija ..................• _3_i —_  cncin’nL’n MinnnPionn mldita yorrolnin o”Washingtone, jau į- dėlės skalės ir dabar priešas susirinkę Miuncheno mieste negalėjo tokį “ultimatumą” 
speio visuomenę, kad šito- iau neturėsiąs laiko atsi- pasirašė sutartį, kad Sudetų išpildyti. Vietoj to, areštavo 
kioj kovoj nuostoliai turi kviepti. kraštas butų prijungtas pne Gandhi. jo žmoną ir kitus
būti dideli. Japonai jau pa- Jeigu pavyks priešą išmu-

žmonąkraštas butų prijungtas prie Gandhi, jo 
Vokietijos, be karo. nacionalistų vadus.

skelbė, kad jie nuskandinę šti iš Solomono salų, tai se- Bet Hitleris tą sutartį tuo- nistai ir kiti demokratijos 
2 Amerikos šarvuotlaiviu, 6 kantis žingsnis bus išgrūsti jau sulaužė. Įkėlęs koją Į Su- priešai Anglijos žingsni pa- 
skraiduolius ir keliolika ma- ų ir iš Olandijos Rytų Indi- dėtus, jis tuojaus užėmė vi- smerkė ir tuoj po visą Indi- 
žesnių karo laivu, iš viso— jų. kur auga guma, kur že- są Čekoslovakiją. Nors bu- ia prasidėjo streikai ir riau- 
16 ar 18. Bet Washingtono mė pilna aliejaus, cino ir ki- vo prižadėjęs nereikalauti sės. Policija pasirodė per- 
žiniomis, iki šio utarninko tokių turtų. daugiau “nei vieno colio že- silpna tvarkai, palaikyti, to-
tik vienas mūsiškis skrai- Kai kas mano. kad ši A- mės Europoje,” jis tuoj su- dėl buvo pašaukta kariuo- 
duoiri buvo nuskandintas ir merikos ofensyva buvo ura- giuostė su Stalinu ir abudu menė, Didmiekčių aikštėse 
4 mažesni laivai sužaloti, dėta dėl to. kad išgelbėti užpuolė Lenkiją. Lenkija sustatyti kulkasvaidžiab o 
Priešo skelbiamas “žinias” Sovietu Rusijos Sibyrą, nes buvo Anglijos ir Francuzi- gatvėmis patruliuoia šąl
ančiai Londone išaiškino buvo žinių, kad japonai jau jos sąjungininkė ir šios dvi muoti kareiviai. Bombejo 
tain: “jeigu japonai skelbia ruošiasi pradėti karą prieš buvo garantavusios jai pa- mieste pereitą nedėldienį

Komu-

nusiskandinti Juodoj Juroj.

didelius amerikiečiu nuosto- Rusiją, 
liūs, tad reiškia, kad jie ruo
šia savo visuomenę dide
liems savo ruostoliams.”

Japonai yra jau pasižy
mėję melagiai. Kai Ameri-

Traukia Teisman 
3 Dienraščius.

galbą, todėl Lenkijos už
puolimas buvo kartu užpuo
limas Francuzijos ir Angli
jos. Ir karas apėmė visą pa
saulį.

Įsistiprinęs su Rusijos
Hitleris

kariuomenė turėjo šaudyt į 
riaušininkus bent 10 kartų. 
Sakoma, kad 8 riaušininkai 
buvo užmušti ir 158 sužeisti.

rajį frontą” ir prieš bent ko- prieglauda, 
kią vienybę su bolševikais. Novorosijskas guli prie 
Konvencijoj dalyvavo 465 Juodos Juros, apie 60 mylių 
delegatai nuo įvairių unijų. į vakarus nuo Krasnodoro.
Bolševikai tuoj pakišo kon- Vokiečiai sakosi Krasnodo- 
vencijai dvi rezoliucijas, rą jau paėmę. Taip pat ir 
viena jų už “tuojautinį ant- Maikopą. Bet Maskvos ži
lojo fronto atidarymą,” o nios sako, kad tenai dar te- 
kita už bendradarbiavimą beinančios kovos, 
su Sovietų Rusijos darbinin- Kuomet viena vokiečių 
kų “unijomis.”

Atmesdama ----- - x. ..... . .. .tiesiai j Kaukazo vidur).
cija pareiškė, kad tie žmo- J ūsai vis_ traukiasi atgal. Sa- 
nės, kurie reikalauja “ant- tHreJorr} pasitraukti oel 
rojo fronto,” nėra Amerikos fJK^esniy priešo -Pekų. O 
draugai. Jie yra arba komu- ^a-“^va anądien skelbe, kad 
nistai, arba jų šalininkai. Stahnas įsakęs:^ Nesitrauk- 
Bostono delegatas Kearney 11 dauginu nei žingsnio, 
pasakė: “Tai yra žmonės, . b.ie^ genau rusams seka- 
kurie piestu stojo prieš pri- P1 aP.ie Stalingradą, kun^ 
valomąją armijos tarnybą ^PŲe Volgos upes. Čia 
ir prieš kiekvieną Amerikos -lie kol kas atsilaiko, nor»
apsaugos žingsnį, kol naciai 11 -nePjeiP^l- - ,
nebuvo užpuolę ju Rusijos. , Maskvoje dabartiniu lai- 
Jie virto Amerikos ‘patrio- į.u ?ra ^sinnkus! Jungtinių 
tais’ tik tada. kai Rusijai ? konferencija,
pasidarė reikalinga musu kurioj dalyvauja ir Ameri- Draevvenjmas . dautriau pagalba. Tie žmSnės pe,’- SUn^Jis ; .-daug-
S1 šS iako^SšaTn“ da^ ir kuo daugiau kila al-
musu organizacijų vadus, "asidnoti. Jisai pripažįsta. ^?SokiįU°^S

sudemoralizuoti kad RuslJ°s žmones jaučia- vl?OKie pronuktai. bitos ai-

Amerikoj Didelis 
Javų Derlius.

Agrikultūros Departamen
to žiniomis, javų derliu 
Jungtinėse Valstijose šįmet 
busiąs apie 20 nuošimčių di- 

, . XT .. , dėsnis už vidutinį derliu pe"
5-aka taiko j Novorosijską, paskutinj dešimtmetį. Šįmet 

antrojo tai tuo tarpu žygiuoja hu?ja prikulta, skaitant bu-
--» - - •< nnlznrr/\ i’irlnn Į y* __ 1Coliaic •CV E •

Kornų 
Avižų 
Kviečių 
Miežių 
Ryžių .. 
Sojos pupų

2,754,000,000 
1.332.000,000 

955.172,000 
417,000.000 

74.000,000 
186,000,000

Bulvių 378,783,000
Sėmenų .... 42,000.000
Taigi duonos Amerikai ir 

jos draugams bus į valias.Aliantų Padėtis 
Pagerėjo.

Olandijos premjeras Pie-

Karo laivyno vyriausybei
kos orlaiviai andai bombar- pareikalavus, Justicijos De- bolševikų pagalba 
davo Japonijos miestus, tai partamentas užvedė bylą pagaliau užpuolė 
japonu valdžia paskelbė, prieš 3 didelius dienraščius, talkininką Staliną, 
kad “9 amerikiečių oriai- būtent: “Chicagos Tribu- Taigi aišku, kad Miun- ter Gerbrandy, kuris dabar 
viai buvo numušti žemėn.” ne,” “New York Daily cheno sutartis neteko jokios randasi Londone, pareiškė 
O kaip dabar žinoma, nei News” ir “"VVashington vertės ir dabar Anglijos vai- spaudai, kad Jungtinių Tau- 
vienas nebuvo numuštas. Times-Herald.” Juos kalti- džia formaliai ją atšaukė. tų padėtis einanti geryn.

Kiek Amerikos orlaivių na išspausdinus tūlą straips-; - gy Nors Vokietija ir Japonija
ir laivų šitoj ofensyvoj da- ni aPie JUI?y mūšį ties Mid- JANKIAI JW5KjANUlNO nėra dar sumuštos, bet jos 
lyvauja, žinios nesako,

ir savo ALGOS LENKTINIUOJA 
SU KAINOMIS.

Kuo daugiau brangsta

NUSKANDINO
bet way salomis. Tame straips- FAŠISTŲ TRANSPORTĄ. turės prieiti prie galo, kur norėdami 

ir
________, __  __ o_____ ... _____ bininku
praneša, kad veiksmai išsi- jau žinojęs, kokiomis jėgo- mi0 Juroj nuskandino 10,- tinių Tautų spėkos kasdien gi staiga

musų spėkos tenai turi but nyje buvo pasakyta, jog A- 
nemenkos, nes telegramos menkos laivynas iš kalno

Iš Kairo pranešama, kad nebeturės iš ko semti dau- 
Amerikos lakūnai Vidurže- giau spėkų. Tuo tarpu Jung-

noreaami sunemoranzuoti - r - o-ų.kainu lenktynės neišven-
r suskaldyti Amerikos dar- •1JaDai nu nep Jle 11 njaTnu budu veda nrie in•ininkn indėii™ TJaharkejosi kad Europoje bus ^V__nu?u2e(la ,?ne n_

plėtė per 2,500 mylių. Mu- mls japonai i'uosiasi Mid- 
siškiai jurininkai jau išlipo y, ay saĮas pulti, todėl galė- 
i viena Solomono salu. J?s pasiruošti ir japonus mu- 
Jiems išlipant, juos turėio šti. Šitokių informacijų skel- 
nuo priešo uždengusi musiš- bimas reiškia karo paslap- 
kių karo laivų ugnis ir oriai- čiu išdavimą.
vių bombos. Dabar jie žy- NULĖKĖ FOTOGRAFUO

TI IR NUŠOVĖ 4 OR
LAIVIUS ŽEMĖN.

c+nmio ivnc Didžiulis Amerikos bom-
oLLHIlld J LtU51 . i-i t* xbanesis buvo nulėkęs foto- 

Taigi išrodo, kad prezi- gra^u°ti V ake saloje japo- 
dento Roosevelto pasakyti Pozicijas. Japonų orlai- 
žodžiai jau pildosi. Kai ja- \i31 tu°J puolė jį atakuoti.

Amerikos skraidomoji tvir-

giupja gilyn, irgi po savo 
orlaivių priedanga. Japonai 
pašėlusiai priešinasi, bet 
amerikiečiai
salos gilumon.

TARIASI GELBĖT
RUSIJĄ.

000 tonų talpos fašistų tran- vis auga. Anglai jau turi 
sporto laivą, kuris gabeno aiškią oro jėgų persvarą ir 
Afrikon karo medžiagą ir kasdien vis smarkiau bom- 
kareivius. Be to, jankiai barduoja Vokietijos pramo- 
smarkiai bombardavo Tob- nės centrus. Amerikos karo 
rūką ir kitus fašistu užimtus galybė da sparčiau kįla. Eu- 
punktus Afrikoje. " ropoję vokiečių ir italų oku-

--------------- puotose šalyse kasdien kila
REIKALAUJA “IŠTIRTI” vis didesnis okupantams pa- 
KONGRESMANĄ DIESĄ. sipriešinimas. Aliantams tik 

Prisidengę patriotinės or- stinga. Jeigu ne^ šitas
ganizacijos vardu, komu- Dubumas, jie jau dabai ga- 
nistai padavė Justicijos De- Je^.Jske tl ?axo anTnJ3 V>- 
partamentui “reikalavimą,” kietijoj.
kad “ištirtų” kongresmano 
Dieso veiklą. Mat, Dies tiri- 
rtėja priešvalstybinę komu-

judėjimą. Dabar ' antras Vrontas žarijos, kurios valdžia la-
Mes pažįstame Siį fronu’ J kalyti Ubo, Board j]p“ja daYbi- 
įr jie mus neap- .R j1ąpri(lurė admi. ninkus ir biznierius, kad jei-

gu tos lenktynės nesustos.

‘draugais, 
juos gerai 
gaus.”

Ir komunistų rezoliucija 
už “antraji frontą” nuėjo į 
surbą. Taip pat nuėjo į gur
bą ir rezoliucija už vienybę 
su Sovietų Rusiios darbi
ninkų “unijomis.” Konven
cija pareiškė, kari laisvų 
darbininkų unijų Rusijoj

™ _ . oi tai reikėsią įšaldyti ne tiktaiI raukings Sudaužė kainas, bet darbininkų ai-
Rusa. «3S-I -

Katastrofoje žuvo 12 žmo
nių; 36 sužeisti.

IŠGELBĖJO 30 JURI
NINKŲ.

CIO VADAS SIŪLO BAIG
TI GINČUS.

Mississippi valstijoj pe- CIO prezidentas Murray 
. įeitą sąvaitę įvyko šiurpi padarė da vieną pasiulyma

nera. Vra tik komunistų va- nelaimė ant geležinkelio. Amerikos Darbo Federaci- 
dovaujami profso,uzai Važiuojant autobusui sker- iai baigti kovą dėl vadovy- 
Stalino diktatūrai palaikyti. paj gelžkelio bėgius, atūžė bės ir nekelti karo pramo- 
AmeriKos darbininkų uni- keleivinis traukinys ir smo- nėj streikų dėl savitarpių tų 
jos pnes diktatūra kovota, gg vjsu smarkumu į bucą. dviejų organizacijų ginčų, 
todėl tarp jų ir Rusijos Oidelis busas buvo išmestas Amerikos Darbo Federaci- 
"profsojuzu negali but jo- j orą jr nublokštas ant šąli- jos prezidentas Green kol

tovė nušovė žemėn 4 japo
nų kovos lėktuvus, nufoto- . . - x — - a a- i •grafavo salą ir sveika sugiv- fnlst.M ve‘!tlib to,del J* n°r?‘ Argentinos laivas užtiko

- 6 • ty ji patį numalevot pnes- ant junų ir išgelbėjo 30 nor- kios vieny bes.
vegu jurininkų, kurie buvo -------
blaškomi nedidelėse valtv- 

AUDĖJAI NEPATENKIN- se. Jų laivą buvo nuskandi-

.. . . .... . zo namo. Apie tai praneša ---- . „
Maskvoje susirinko Jungti-, Karo Departamentas. valstybine spalva,

nių Tautų vadai.
Londono žiniomis, da 

bar Maskvoje yra susirinkę
NORI PASIKINKYT 

ISPANIJĄ.
Jungtinių Tautų vadai, jų Vokietijos generalinis šta-

TI 7% CENTO PAKĖLIMU nusi priešo submarina Pietų 
Audėjų unija reikalavo Amerikos pakrašty

tarpe ir Amerikos įgalioti- bas pasišaukė Berlynan Is- algų pakėlimo. Šiaurės vak CIITKI-.. «.A1CTA 
niai, kurie svarsto, kokiu bu- panijos užsienio reikalų mi- tijose norėjo gauti po 10 SIUNČIA MAISTĄ KARO 
du išgelbėti Rusiją. Posė- nisterį Sunerį ir generalinio;centų daugiau į valandą, o BELAISVIAMS, 
džiuose dalyvauja karo štabo viršininką gen. Davilą Pietuose—po 20 centų. War Iš Kanados į San Fran- 
strategai ir diplomatai. Mi- pasitarti apie galimą aliantų (Labor Board leido pakelti cisco atėjo 69 vagonai su 
nimi Amerikos
Standley 
Anglijos
Kerr. Norvegijos generolas lanto pakraščiui ginti, jeigu priimtinas." Ginčas paliečia kas Vakarų Pacifike. Iš San 
Steffens, laisvųjų francuzų tokia invazija (antras fron-162 audinyčias, ir kuo jis pa- Francisco tie daikiai bus 
atstovas Garreau ir kiti. itas) įvyktų. sibaigs. d a nežinia ~—”—’ ’ -siunč-’ami laivais.

LENINGRADE SUSEK
TAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ SOVIETUS.

Maskvos “Pravda” iš
spausdino žinią, kad Lenin
grade esąs susektas sąmoks
las prieš Sovietų valdžią.

gatvio, nes tai atsitiko va- kas dar nieko į tai neatsakė, 
žiuojant per Crystal Springs
miestelį. Nelaimėj 12 žmo
nių buvo užmušta ir 36 su
žeisti.

BAŽNYČIOS SENIŪNAS 
PRIPAŽINTAS ŽMOG

ŽUDŽIU.
Lon Angeles mieste baž

nyčios seniūnas Ošcar Al- 
bertson buvo atrastas kaltas 

Jis

UNIJA BARA KARO 
TARYBĄ.

Suvienytų automobilių, nužudęs tūlą Kmetzą. 
Sąmoklininkai buvę dau- orlaivių ir žemės ūkio dar- pripažintas pirmo laipsnio 
giausia jauni vyrai ir buvę bininkų CIO unija priėmė žmogžudžiu.
caro karininkai. Jie buvę rezoliucija, pasmerkiančią -------------- ;
suorganizavę “penktąją ko- National \Var Labor Boar- Pradėjus Europoje kalfcė- 
loną” kad padėti vokie- da. kad sutiko pakelti CIO ti apie “antrąjį frontą,” na
ciams užimti Leningradą, plieno darbininkams tik 44 ciai ėmė girtis savo fortais. 
Visi suimtieji sąmokslinin- centus į dieną, ne čielą kurių pristatyta eilių eilės 

• Kai busią sušaudyti. $1.00, kaip unija reikalavo, visu Vokietijos pajūriu.
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NESUPRANTA, IR GANA
“Laisvės” Bimba negali 

suprasti skirtumo tarp lite
ratūros ir, sakysime, kume
lės. Jeigu žmogus negali 
parduoti savo kuino keliems 
pilkėjams, tai, Bimbos su
pratimu. prof. Bacevičius 
negali parduoti ii- savo plun
ksnos kuriniu keliems laik
raščiams.

Bimba pradėjo skerečic- 
tis dėl to. kad “Keleivy” til
po prof. Becevičiaus straip 
nis apie Lietuvos muzikus i 
jų kūrybą. Mes jau kelis 
kaltus aiškinom, kad tą 
straipsni mums prisiuntė 
pats autorius ii kad mes jam 
už tai atlyginom. Tą pati 
paaiškino “Tėvynėje” ii 
pats p. Bacevičius. Rodos, 
dėl ko čia ginčytis?

Bet Bimbos galva vis ne
pajėgia to suprasti, i'- iug- 
piučio 3 d. ""Laisvėje" jis tę
sia savo pasaką toliau:

“Prof. Bacevičius nebeturė
jo teisės straipsni niekam par
duoti. nes jau syki jis buvo 
parduotas: “žurnalas 'šviesa* 
nupirko ir apmokėjo.

“ ‘Keleivio’ štabas neturėjo 
teisės pirkti, žinodamas, kae 
profesorius parduoda jau par
duotą straipsni. Tas straisnis 
priklausė nebe Bacevičiui, bet 
‘Šviesai.’

“Galime paimti toki pavyz 
di. žmogus atneša Michelso
nui kepurę ir parduoda. Už 
kiek laiko tas pats žmogus pa
ima tą Michelsono kepurę ir 
vėl parduoda Stasiui Gegužiui. 
Gegužis žino. kad tai Michel
sono kepurė, bet vis tiek per
ka ir savinasi.

“Tokiam atsitikime abudu 
butų lygus griešninkai: ta-ai 
žmogus ir ponas Gegužis.

“šiame atsitikime Michel
sonas sulošė tą Gegužio rolę: 
nusipirko straipsnį nuo žmo
gaus, kuris jau sykį buvo ji 
pardavęs ir nebeturėjo teisės 
ji parduoti."’

Bimba nori pasirodyti sa
vo skaitytojams dideliu “ži
novu” ir plepa apie “tei
ses;” visai nesusivokdamas, 
kad kepurės, taip kaip ir 
kumelės, negalima lyginti 
su literatūra. Jeigu kokia 
ten bolševikų “Šviesa” už
mokėjo p. Bacevičiui už lei
dimą išspausdinti io straips- 
nį, tai tas da nereiškia, kad 
ji jau nupirko io nuosavy
bės teises. Ji užmokėjo tik
tai už duotą jai teisę pasi
naudoti tuo straipsniu, ’oet 
anaiptol nenupirko iš jo 
nuosavybės teisės.

Ameiiko.ie kasdien mato
me tų pačių autorių raštus 
telpant Įvairiuose laikraš
čiuose. Tačiau nei vienas jų 
neskelbia, kad jie telpa da 
ir kitur. Pats Bimba ima ži
nias ir straipsnius iš ameri
kiečių spaudos, visai to ne
pažymėdamas. Bet jis norė
tų, kad mes, nupirkę teisę 
išspausdinti p. Bacevičiaus 
straipsni. išreklamuotume 
da ir kažin kokią ten “Švie
są.” kad ir joje tas straipsnis 
yra tilpęs.

Visu pirma, mes bolševi
kų “šviesos’’ visai neskai- 
tom. todėl ir Bacevičiaus 
straipsnio negalėjome joje 
matyti.

Antra, jeigu ir butume 
matę. mums nebūtų jokio 
reikalo nemokamai ją rek
lamuoti, nes teisę tuo straip
sniu naudotis me* nupirkom 
iš paties autoriaus.

Ar supras dabar Bimba, 
kad litei •atura nėra kumelė, 
nei kepurė9

VYTAUTAS BACEVI
ČIUS JAU IR NE PRO

FESORIUS.
Mes jau rašėm, kad ko- 

1 munistai pradėjo šmeižti 
prof. V. Bacevičių, nes jis 

'atsisakė toliau jiems už dy- 
. ką dirbti. Rugpiučio 3 d. 
į’Vilny” L. Pruseiką vėl 
{-uola p. Bacevičių:

“Pianistas Bacevičius fra 

plep'ėjo Tysliavos ‘Vienybėje’ 

apie komunistus ir nekomuni- 

sius. Kaip greit jis persiėmė 

tysliavinio žargono dvasia.

"Toliau nuo muzikos, arčiau 

prie tam tikros politikos. Per

nai jis buvc ir Carnegie Hali 

ir Orchestra Hali. Buvo progą 

prasimušti į amerikoniška 

publiką.

"Kokią publiką duos jam 

jie. su kuriais jis dabar susi

dėjo

Kaip matote, komunistai 
jau nevadina Bacevičių nei 
profesorium. O kol jis jiems 
dirbo, jis buvo ir profeso
rius, ir didžiausis muziko = 
autoritetas, ir šviesiausis in
telektas visais žvilgsniais. 
Dabar jis jau ne tik ne pro
fesorius. bet vos tik “plep- 
sėtojas,” kuris gali vos tik 
“praplepsėti.”

Ir komunistai da nesigėdi 
pasakoti, kad jie buvo davę 
jam net “progų prasimušti 
į amerikonišką publiką.”

Supraskit, vadinasi, ko 
Bacevičius nustojo, pasi
traukdamas nuo lietuviškų 
bolševikų! Eidamas su jais. 
jis butų net “prasimušęs i 
amerikonišką publiką.” 
kaip Piuseika ir Bimba yra 
“prasimušę.”
Trr A. T ar-*. a w a •KALVUS DALYKAI
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Artilerijos Dvikova Afrikos Tyruose

ši nuotrauka parodo britų artileristus Afrikcs fronte šaudant į priešą 25 svarų sviedi
niais. ši nuotrauka prisiųsta oro bangomis.

v v
Žiaurioji Rusijos Šiaure

Kas sąvaitė pirkite Karo 
■tampąs ir Bondsus už nema
žiau kaip 10 nuošimtį visų savo 
pajamų. I

Neišmoksta gramatikoj.
Kažin kodėl. “Laisvės” 

ir “Vilnies” redaktoriai ne
gali išmokti gramatikos. Pa
vyzdžiui. skelbdama bolše
vikų propagandą, “Vilnis” 
šių metų birželio 25 dienos 
laidoje, pirmam puslapy, 
rašo:

fabrikai sugriauta 
mašinos išvežta 
valstiečiams atimta pro

duktai
Ir taip toliau.
Lietuvių kalbos gramati

ka neleidžia taip rašyti. Ji 
reikalauja! kad pereitojo 
atliktojo laiko veiksmažo
džio skaitmuo ir lytis visa
dos atatiktų savo daikta
vardžio skaitmenį ir lyti.

Todėl negali but fabrikai 
sugriauta; gali but tik fabri
kai sugriauti. Ir mašinos ga
li būti tiktai išvežtos, bet ne 
išvežta. Išvežta gali but tik
tai viena mašina.

Taip pat ir su produktais. 
Šis daiktavardis yra vyriš
kos lyties daugiskaitoj, to
dėl jokiu budu jam negali
ma taikyt moteriško veiks
mažodžio. ir prie to da 
vienskaitoje. Trumpai pa
sakius. negalima rašyti: 
“valstiečiams atimta pro
duktai:” reikia rašyti: “val
stiečiams atimti produktai.”

Reikia žinoti, kad šios rū
šies veiksmažodžiai yra var
tojami būdvardžių prasmei. 
Jie nušviečia daiktavardžių 
likimą. Gi būdvardis visa
dos turi but tos pat lyties ir 
skaičiaus, kaip ir jo daikta
vardis. Pavyzdžiui: viena 
mašina yra nauja; bet dvi 
mašinos yra naujos. Jeigu 
parašytume, “mašinos yra 
nauja,” nebūtų prasmės. To
dėl, kai “Vilnis” rašo, kad 
“mašinos išvežta,” tai irgi 
nėra jokios prasmės. Tai ne 
kalba, bet jovalas, kurį skai
tant darosi koktu.

Dr. Yla.

Kas yra tundra?
Tundromis vadinasi pel

kėti ir samanuoti šiaurės 
plotai Amerikoj, Azijoj ir 
Europoj. Lietuviams dau
giausia yra girdėtos Rusijos 
tundros, nes rusų valdžia 
tremdavo i tą peklą musų 
brolius. Taigi apie Rusijos 
tundras čia ir kalbėsime.

Rusijos tundrų juosta 
traukiasi palei Lediniuotaji 
Vandenyną. Tai yra labai 
niūrūs ir nuobodus kraštas. 
Kur tik pažiūr i, visur vieno
dos. purvinai rusvos sama
nos ir kerpės. Kur nekur 
stypso žilvytėliai, alksniai, 
neūžaugos berželiai. Tiktai 
kur šiaurės vėjus kiek už
stoja kalvos, stovi nuskurdę 
balteglynėliai. Pietų pašlai
tėse vietomis žaliuoja reta 
žolelė.

Visas kraštas pelkėtas, 
vasaros metu žmogui be
veik nepereinamas, už tai gi 
pavasari čia suskrenda mi
lionai laukinių ančių. žą-ų. 
gervių gulbių ir kitokių 
paukščių savo vaikus perėti. 
Tų paukščių kirksėjimai, 
krykštavimai ir šnerėjimai, 
gyvina lyg apmirusius plo
tus. Iš miškų tuojau ateina 
vilkai. lapės, šiaurė? elniai 
ir kiti gyvuliai.

Tiktai kartu su paukš
čiais ir žvėrimis pasirodo 
galybės uodų ir mašalų. Ne
spėji apsisukti, ir visos pli
kos kuno dalys esti jų nusė
stos. Tatai žmogų baisiai 
erzina ir kankina.

Rudeniop tundrose ap
miršta viskas. Paukščiai iš
skrenda Į pietus. Nutila ių 
garsai, sniegas apdengia 
viską ir prasideda baisus 
šalčiai.

Augmenijos čia beveik 
nėra, išskyrus suvargusius 
krūmokšnius. Bet vasarą 
yra daugybė vuogų. Pelkių 
kupstai apaugę girtuoklė
mis, o samanoti plotai rau
donuoja spalgenom.

Didesni ir vėlyvesnį aug
menys negali augt dėl trum
pos vasaros ir šaltos žemės, 
nes ir vidurvasarį pašalas iš 
žemės beveik niekad neiš
eina.

Žiemos laiku tundrose re
tai kur būna kokia gyvybė, 
žuvis paslėpta po ledu. Žvė
rys ir paukščiai — šiaurės 
lapės, šiaurės elniai, kurap
kos — slapstosi po sniegy
nus arba rtoi-silrolia 

čiau. Į miškus ir ten gyvena 
ligi šiltesnio oro. Tiktai są
matinė kurapka pasilieka. 
Žiemą ta kurapka esti visa 
balta. Ji kasasi Į sniegą ir iš 
r.o sniego lesa tenai esamas 
uogas. Sniege jos nuolat ir 
gyvena. ’■ -

Pavasaris tundroj eina la
bai lėtai. Viena šalta naktis, 
paprastai rugpiučio mėne
syje. pabaigia vasaros gy
venimą.

Dangus tundroj retai esti 
giedras. Dažniausia jis ap
niukęs, pilkšvas ir liūdnas. 
Prie vėso pridėję ilgą žie
mos nakti ir baisius šalčius, 
galime pasiklausti: ar gyve
na čia kokie nors žmonės?

Taip. jų tundrose gyvena 
ir vadinasi samojėdai. Sa
mojėdai gyvena šalčiausio
se Rusijos, Grenlandijos. 
Suomi ios bei Norvegijos da
lyse. Jie yra žemo ūgio. pla
taus geltono veido ir mažų 
akiu žmonės. Savo nejau
kioj ir šaltoj šiaurės tėvynėj 
iie gali gyventi tik dėl elnių. 
Elnias jiems viskas.

GYVENIMO LIKIMAS.

Sunkios, liūdnos mano dienos.—
Širdi spaudžia sopuliai,
Jau nekartą man blakstienos’
Slėpės ašaros tyliai.
Kančių taurę paragavęs,
Vargo žengdamas taku,
Esu tankiai sudejavęs:
“Oi kaip sunku, man sunku!”
Man liepsnojančią krutinę 
Drasko audros ir skausmai.
Jau senai gamtos mėlynė 
Man šypsojosi linksmai.

Prisiuntė A.

GRAŽUMAS.
Saldus yr’ liepžiedžių medus,
Gražus vidurnakčio dangus.
Bet už abudu juos, tikrai.
Man gražesni tavo veidai.
Kas tavo mėlynas akis
Nors kartą matė—pasakys.
Tikrai, dangaus jos atspindys!...
Ir jis nei biski nesuklys.

P. M—ku».

Samojėdai gyvena pala
pinėse, dengtose elnių odo
mis, vilki taip pat elnių kai
liniais, valgo elnieną, geria 
elnių pieną, važinėja el
niais. Samojėdus elniai iš
veža ir nuveža tenai, kur 
nei žmogus, nei arklys ne
galėtų Įneiti.

Nuostabus padarai tie el- 
tniai. Daugiau kaip dieną jie 
gali bėgti neėdę ir bėga jie 
tiesiai, vienodai bent ligi 15 
kilometrų per valandą.

Vasarą samojėdai dar ga
lėtų gyventi ir be elnių, nes 
gali pasimedžioti žvėrių, 
pažuvauti. Bet atėjus žie
mai, kai žvėrys persikelia i
raifyoc n n^čala cfAi-n

ledu, kad ne elniai — samo
jėdai išmirtų badu tund
rose.

Samojėdų elniai minta 
vadinamomis elnių samano
mis, žole. šakelėmis. Ir gi
liai, speigingai žiemai esant 
nereikia jokio specialaus 
maisto tiekti. Jie patys pra- 
sikasa sniegą plačiomis ka
nopomis bei ragais ir ėda 
samanas. Tik samojėdams 
išgyventi reikia gausių elnių 
bandų. O didelės bandos 
greit apėda apylinkėj mais
tą. Tada su visa manta lei
džiasi toliau.

Samojėdas žinovas lei
džiasi pirma aprinkti vietos 
stovyklai. Suranda rietą. 
Kiek vėliau ateina visi ir su
stoja. Sukala ratu kelias 
kartis, viršūnes suriša, ap
traukia iš oro ir vidaus elnių 
kailiais, ir palapinė baigta. 
Durnam? išeiti paliekama 
viršuj skylė, o palapinėn į- 
lysti šone kita skylė, kuri es
ti uždengiama kailiu.

Viduasly tuojau kuria ug
nį ir verda valgyti. Pirmu
čiausia sėda valgyti vyrai. 
Moters valgo kas lieka vy
rams pavalgius.

Pavalgę, samojėdai ra
miai sau ilsisi. Bet ar ilgam? 
Gali pabūti vietoje sąvaitę, 
antrą, trečią, bet gali testo- 
vėti ir kelias dienas. Pri
truks elniam? ganyklos — ir 
vėl keliauk.

Kadangi elnias yra tikras 
samojėdo penėtojas, tai jis 
labai ir branginamas. Labai 
žiūrima, kad jam butų kuo 
misti.

Vargas samojėdui. nete
ku? elnių. O jų netekti taip 
lengva. Nuklos samanas per
daug gilus sniegas, ar ledas 
aptrauks, jsimes kokia liga, 
—elniai ima dvėsti vienas 
po kito. Ir samojėdui bėda. 
Netekęs elnių, samojėdas 
glaudžiasi prie laimingesnio 
savo kaimyno, kad gautų 
nors kelis elnius. Dažnai jis 
tada glaudžiasi, kad gavus 
kur pas kaimyną piemeniu, 
ar darbininku.

SIBYRO TAIGA.

Kai pasibaigia tundrų ra- 
i jonas, prasideda taiga, rus- 
'ti, tamsi galinga taiga. Jos 
nemačius, sunku ir įsivaiz
duoti, kas ji yra. Visa čia 
pilkšva, tamsu ir niuru. Sto
vi paniurę kedrai, šiurpso 
balteglės, žoliuoja eglės, 
apniukę ir nusiminę mau
medžiai. Prarečiai baituoia 
berželio liemuo, stovi krer- 
votas šermukšnis, jieva. Kur 
rečiau medžių, painiojasi 
po kojų ucgenojai. Ir toks 
miškas 'jaukiasi tūkstan
čius kilometrų, kuriame ne
paprastai retai sutiksi žmo
gų.

Kartą jojau su palydovu 
Sibyro taiga ištisą dieną. 
Diena užgeso. Atėjo balta 
šiaurės naktis. Taigoj — nei 
balso. Tik kartais suošia ii 
lyg atsidusta, ir vėl tyla. 
Naktis baltuoja. Esi lyg pa- 
sokoj. Kiek numigę, vėl jo
jom—ir vėl miškas ir miš
kas. Pasijunti, tarytum at
skirtas nuo viso pasaulio. Ir 
liūdna pasidaro, 

i Nekokie pyragai važinėti 
taiga ir žiemą. Žiema čia 
stoja staiga. Iš karto priver
čia sniego ir atkerta tave 
nuo viso pasaulio. Taip kar
tą užklupo mane žiema tai
gos rūdynuose.

Staiga ėmė snigti. Snigo 
kelias dienas iš eilės ir pri
vertė galybę sniego. Kelio 
—jokio. Tik po keliu dienų 
sniegas kiek susigulėjo ir 
kiek pašalo. Tada tik mėgi- 
nom važiuoti lengvomi? ro
gelėmis, pasikinkę dvejatą 
arklių, vienas paskui kitą. 
Pirmas eidamas pramina 
kiek sniegą, antras jau gali 
lengviau traukti rogeles.

Taigose gyvena susisupę 
i elnių odas tamsiaveidžiai, 
labai mažomis akimis žmo
geliai. Tatai—tikri taigos 
gyventoiai. tunguzai.

Jie klajoja sau nedide
liais būreliais do plačiąją 
taiga ir medžioja visokiu? 

.žvėris, kurių brangius kai
lius parduodami gyvena.

šikšnosparnis negali pa- 
' kilti oran nuo žemės, kaip 
»aukštis- ns turi pirma už
tepu an. . u»po ai ..:edžio, 
ir tik tada šoka i orą.

ŠIS-TAS IŠ FI-
LOZOFUOS.

Ką reiškia pasitikėjimas?
Spinoza sako: pasitikėji

mas yra džiaugsmas, kilan- 
tis iš to žinojimo, kad abe
jonės priežastys jau pašalin
tos. Todėl pasitikėjimą gim
do dvi priešingos aistros— 
baimė ir viltis.
Ką reiškia pasididžiavimas?

Tas pats filezofas aiški
na: didžiuotis, reiškia per
daug manyti apie save. Tai 
via pasitenkinimas savimi, 
kitaip pasakius, savimeilė. 
Šitam jausmui priešingos 
prisės nėra. nes niekas netu
ri pats sau tokios neapykan
tos, kad manytų apie save 
permaža.

Ką reiškia sarmata? '
Sarmata, anot Spinozos, 

yra gailestis, sujungta su ko
kiu nors elgesiu, kurį mes 
esam atlikę ir žinom, kad 
kiti žmonės kaltina mus dėl 
to. Bet sarmatą reikia skirti 
nuo kuklumo. Sarmata yra 
atliktojo elgesio paseka, o 
kukiui mas yra sarmatos 
vengimas. Priešinga kuklu
mui nuotaika vra drąsa.

Kerštas. — Kerštas yra 
noras padaryti skriaudą 
tam. kuris yra mus nuskriau
dęs. Kaip tu man, taip aš 
tau.

Žiaurumas. — Žiaurumas 
yra skriauda padaryta tiems, 
kuriuos mes mylim arba ger
biam. Žiauiumui yra prie
šinga malonė. Malonė nėra 
jokia aistra, bet tam tikra 
proto jėga. kurios pagalba 
žmogus susilaiko 
čio ir keršto.

nnn nvV.

Narsumas. — Tai yra pa
siryžimas vykinti tokį darbą 
ar žvgi. su kuriuo vra suriš-

AR ŽINOTE, KAD- tas pavojus. Priešinga nar-
_____  sumui nuotaika yra bailu-

Oras slegia musų kūną
apie 15 tonų, bet mes to vi
sai nejaučiame, nes gazai ir 
skysčiai musų viduje lygiai 
tiek pat slegia į lauką.

mas.
Mandagumas. — Tai yra

noras elgtis taip. kaip ki
tiems patinka, ir nedaryti 
to, ko kiti nemėgsta.

a
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Orlaiviai skrisdami per 
debesius dažnai apšąla le
dais. Lėktuvo propeleras ap- 
saugojamas nuo ledo tam 
tikru skysčiu, kuris būna 
purkščiamas per propelero 

'ašį. Gi sparnai apsaugojami 
guminėmis žarnomis, kurios 
kartas nuo karto būna išpu
čiamos ir ledą sulaužo.

POLEMIKA IR 
KRITIKA.

Europos pietuose ir Afri
koje kartais lija “kraujo” 
lietus. Prietaringiems žmo
nėms tai pridarydavo dide
lio išgąsčio. Bet mokslinin
kai nustatė, kad toks lietus 
būna nudažytas raudono- J. 
mis dulkėmis, kurias vėjas 
iškelia Afrikos tvruose.

Patamsy niekas negali 
nieko matyti. Tačiau šikšno
sparniai skraido po mišką 
tamsiausios nakties laiku ir 
niekados neužkliudo jokios 
šakelės. Taigi išrodo, kad 
jie mato. Bet mokslininkai 
patyrė, kad šikšnosparniai 
vaduojasi ne matymu, o pa
jautimu. Jų sparnai yra tiek 
jautrus, kad jie jaučia mefi- 
kiausį dalykėlį arti savęs, 
todėl visada jį aplenkia.

Jauni šikšnospamiukai 
visados laikosi prikibę prie 
savo motinos krutinės, ir ji 
skraidydama visados nešio
jasi juos su savim.

Šiltuose kraštuose yra la
bai didelių šikšnosparnių 
veislė, kuri vadinasi “spar- 
nuotofnis lapėmis.” Jie gy- 

Įvena vaisiais ir jų sparnai 
siekia 5 pėdų ilgio.

Jon. Vaiva prisipažino veras durnius.
“Draugo” num. 173, Jon. 

Vaiva vadina mane (T. J. 
Kučinską) durnium, už pa
rašytą “Keleivyje" tilpusi 
straipsnį, paremtą citatotnis 
iš katalikų spaudos apie ka
talikų bažnyčios vadų nedo
rybes ir veidmainystę.

Pagal Jon. Vaivos katali
kišką logiką, katalikų rašė- 
jai. kurių raštus panaudo
jau. yra durniai, o katalikų 
raštai — durnių raštai. Jei
gu imsi faktus iš katalikų 
raštų, kritikuosi katalikus 
jų pačių argumentais, busi 
durnius. Taigi, pagal Jon. 
Vaivos “protavimą,” kas 
rašo i katalikų spaudą, tas 
yra durnius. Kadangi pats 
Jon. Vaiva irgi rašo į katali
kų laikraštį, tai ir jisai yra 
durnius. Kurie skaito katali
kų gazietą “Draugą.” irgi 
yra durniai, — vaduojan- 
ties Jon. Vaivos aiškinimu.

Reikia pasakyti, kad Jon. 
Vaiva nors sykį pasakė tei
sybę apie save ir katalikų 
lašėjus, kad jie visi vi a dur
niai. T. J. Kučinskas.
PAPARČIO MEDAS IR KETURIOS 
K nos APYS \KOS:

(1) Ncužsitikintis Vyras: C2) Sy
ta. nerodoma kaip žmonės pai
kai tik-' i visokios prietarus, 
tuntu* ir tt. ........................ I6e.

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas 

Hans Schmidt New Yorke papiovi 
savo meilute. Ona Anmuller'aitų. 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ..................................... 10c.
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IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
CHICAGO, ILL.

Gelbėjimo Darbas Juroje
i Aną dieną einu pro “šven
to” Jurgio bažnyčią. Žiuriu, 
prie tvoros sustojęs būrys 
žmonių. Už tvoros mato i 

Dėl kraustymosi, vieną sukaišioti smaigai ir akme- 
sąvaitę “Keleivis” neatke- nų krūva. Einu artyn. Sa
kavo i Chicagą. kau, gal aliejaus šulini grę-

Prie 35-tos ir Halsted st., žia. Nes*karn gi tie smaigai 
pas laikiaščių pardavėją, i}- akmenys butu reika li: gi 
lietuviai klausinėjo: “Ar iu- tokioj “šventoj” vietoj?

Priėjęs prie tvoros ir ra-

Ką reiškia “Keleivio’ 
negavimoj.

1.,

ii Keleivi’?” Pardavėjas 
patrauko pečiais, papurto 
galva: “ ‘Keleivisa’ nie-
tu”... (jis kalba rusiškai).

Piisiartir.au prie žydelio, 
manęs atsiklausė:

dęs buri žmonių, vieno 
pvpkoiiaus atsiklaupiau: 
“Ką čia stato”?

—Liurbą. Būdavo j a lim
bą. — atsakė nenažirtamasvisai

“What is the matter, ‘Ke- vyras, 
leivis’ neprišiol”... —Ką puons saka... Liu.-

Paaiškmau, kad “Kelei-dą būdavo ja, liurdą, ne liur- 
vis’
gal dėlto

dchll LJtU, IvClCi" uuuavvju, uu.ucį, uv nui
kraustosi i kitą vietą, bą,” pataisė ii kaž-koks že- 

lėlto ir neatėjo šią są- maitis, klastydamas savo
vaitę.

—Nu, čto, a next week 
budėt “Keleivis”?

—Budėt, budėt...
Lietuviai klausinėja vie

nas kito, kas čia pasidarė, 
kad “Keleivis” neatėjo. Na, 
ką dabar skaitysim, kad 
“Keleivis” neatėjo...

Kita sąvaitę ateina “Ke
leivis.”

Prie 33-čios ir Halsted 
streeto trys vyrai klausosi, o 

Maikio ir

pypkę.
Matote, jurgine parapija

praturtėjo. nori įsitaisyti 
francuzišką Liurdą. Tik ka
žin kodėl ne lietuvišką Šilu
vą, ar ne Aušros Vartus.

Parapijonas.

CHICAGOS ĮDOMYBĖS.

ketvirtas skaito 
Tėvo pasikalbėjimą. Susto- nius Chicagos politiški 
jau pasiklausyti. lalistai’ kelia obalsį:

Motorui sugedus, anglų bomfcanešio įgula išsigelbėjo guminėj valtelėj. Vaizdelis parodo, 

kaip kitas orlaivis pakelia juos nuo vandens.

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CHACO’ ARGENTINA.
Iš musų ūkininkų gy

venimo.

CLEVELAND, OHIO.
Darbai eina gerai; įroatpin- 

kų trūksta; nepiliečiams
prasta. . £jjaco (čako) vaidu va-

Kaip kitur, taip ir Cleve- einasi Ar gentines šiam ė.
landė, darbai gina pi. nu į- p jdesr.ę to krašto dali ūži-

puikus miškai, o kitur 
ganosi galvijai ir vy .temas 
žemės ūkis. Yra čia ir lietu
vių ūkininkų, bet jų nedaug 
ii labai išsimėtę, dėl to ir 
visuomeninio veikime .aro 
jų nėra.

Lietuviai ūkininkai čia

tempimu ir amatninkų uuk- 
sta. Kas moka kokį amatą ir hi 
piiguli prie unijos, tas geiai 
uždirba. Bet paprastiems 
darbininkams, kurie nemo
ka jokio amato, uždarbis 
piastas, o ypač tiems, kurie 
r. era Amerikos piriečiai.
Mat, tokių nepiiima į kato 
darbus. Tokie dilba dar- veičiasi daugiausia medvil-

1 giausia viešbučiuose ir va’- nė? auginimu, ku i te. eitais
gyklcse, kur labai mažai už me ais neblogai vžde.ė'o ir 
daibą moka. Moterims vals- ūkininkai turėjo neb ogų 
tijos įstatymu nusta'vta 48 rajamų, ne? medvilnės kat

ros karo metu pakilę.valandų darbo sąvaitė, bet 
vyrai dirba daug ilgesnį lai
ką, nes tokiuose da.buo e 
jie neorganizuoti.

Dabartiniu laiku čia vra 
žiema, kaip ir visoj Pietų 
Amerikoj, todėl ūkininkai

Nesenai čia sudegė dide- kelta malkas ir ruošiasi atši
lę dirbtuvė. kur gamindavo nančiai va a: ai. Bet žiema 
karo reikmenis. Sakoma, Aigentinos šiaurėje labai 
kad nuostolių padaryta apie lengva, nes arčiau prie ek-

• - i —TTY»» - ■> meigina prašo užfundyti. Kaip išnyko slot jeigu mergina apstai-1
Žmones, kunems valia zlu- kusj un,pabsijonąP ;

reti nuogas mergoms. ; žin(Jma įaliunininkas,
Prieš kiekvienus rinki- kuris vos gali išsiversti, ne- 
ic nnlitiski “mn- lurj pinigų policijai ar ki

tiems miesto “moralistams.” 
Tačiaus yra saliunų, ku-

IŠ CLEVELANDO PADANGĖS.

SI,000,000.

Miršti senesnieji musų 
žmones.

vatciiau*. Tik Argentinos 
pietuose šalčiai būna dideli.

Čoko ūkininkas.

Cirko Gaisre Žuvo

mo
______ “Ap-

Skaitytojas nepratęs skai- valyti Chicagą nuo visų ne
lyti. jam nelabai sekasi skai- moralybių.’ O tas nedorv-
tyti. Vienas iš jų sako: “Tu, bes palaiko tie patys kleri- 
Džianai, gerai moki skaityt, kalai politikieriai, 
tu paskaityk.” Per kelias sąvaites bubni-

Džianas skaito. Jam seka- jo laikraščiuose, “slot” ma
ri gerai. šinos (automatai.—Red.)

Atėjo da du vyrai, ir jie- ir kiti gembliariavimo pa
du sustojo pasiklausyti, kaip buklai turi būti prašalinti iš 
Maikis su Tėvu faituojasi. saliunų.

—Ale aš tau sakysiu, kad Kuomet policija nuvyko i “krikščioniška.”
tas Tėvas tikrai velnių pri- paimti tas “slot” mašinas. | ------
ėdęs. Jisai visuomet nori tą “nerado” nei vienos!

Vietos sąvaitraštis minės atiduodami savo
5 metų sukaktį. DeRighterį. Geriau parem-

Vietos lietuvių sąvaitraš- kime savo tautos žmogų, o 
tis, “Lietuvių Žinios,” ren- ne svetimtautį.

didelų iškilmių

Liepos 1 d. čia mirė Kle-
balsus už mensas Žilis, ilgametis “Ke- 5/) Guvuliu 

leivio” skaitytojas. Velionis
labai “Keleivi” mėgdavo ir Clevelando mieste sude- 
5 kaitė jį per 25 metus. Prieš gė pagarsėjęs Ringiing bro-

V-nat nom jaut k _JLFilUai VK7I tin lonlr_tie patys iam-

mirdama*?, savo žmonai pa- hų fiimcs cirkas. Ugnis kilo 
sakė: “Kai aš numiisiu, pa- gyvulių palapinėj ir išplitogiasi prie

lugpiučio 30 dieną Machu-
riuose nuogos merginos šo- įos darže. Mat, šiuo laiku su- - —* . . , - »
ka ir pardavinėja alų. Ir to- kanka penki metai nuo to Ponai A. Gedgaudai išlei- n,irti paminėtų. V labai u buvo daug šiaudų,
kiems saliunams laisnių ne- laikraščio isikurimo ir pasi- do jau du savo sūnūs Dėdės mylėdavau, bet dabar tunu pati palapine is audeklo pa-
atima, nes jie daro didelį lodymo visuomenėj Laik- Šamo tarnybon. Žinoma, tė- su juo atsisveikinti.” Statyta. Liepsnose žuvo 50
biznį ir užtenka pinigų poli- raščio gyvavime penLeri vams yra sunku, kada reikia Velioni* Klemensas buvo Saikiu
ėjai ir miesto do.litikie- metai yra visai trumpas lai- su sunais atsiskirti, tvt tuo pileg ;š Lietuvos, Panevėžio n^bin^iab??aS
nams. Kuomet politikieriai kotarpis, o visgi “Lietuvių paeru sykiu yra ir garbė, apskrities. Pagegalos kai- nC13S’ nes buvo a'ai 1
vauna kyšių nuo tokio saliu- žinios” jau platokai paplito kad musų jaunuoliai stoja į

tų eiles, kurie gina ne vien 
‘ik musų laisvę, bet ir vi'o 
pasaulio žmonijos laisvę.

ne, viskas vra “morališka.’

nesiseka, ir gana. Ir tu žiu- raščiai rašo (neatsilieka ir 
rėk, kad tas senis visur ii’ lietuvių) ir stebisi, kur tos 
apvažiuoja. Jo visur pilna... “slot” mašinos dingo. Esą, 

—Kažin ką komunistai tikri stebuklai. Kaip savi- 
sakys, kad Tėvas taip juos ninkai galėjo sužinoti, kad 
tarkuoja?... policija eis “slot” mašinas

—Na, kažin, ar tas Tėvas konfiskuoti?
ištikrujų yra gyvas... Kaip Su tom mašinom įvyko vi- 
jisai gali žinoti, kas dedasi sai paprastas ir pačiai poli- 
Chicagoje?... eijai žinomas nuotikis. Vie-

—No, ne. Tokio žmogaus ni saliunininkai nustūmė 
kaip Tėvas gyvo nėra. čia mašinas į kitą kambarį: kiti 
kas nors kitas parašo... apvilko jas paklodėm. O ki- 

—Na. na, na! Kas gi pri- tas “slot” mašinas nuvežė į 
rašys tiek daug kas nedėlę, County Court Buildingą, 
jeigu tas Tėvas nebūtų gy- trečia beismentą. sutaisyti 
vas... už piliečių pinigus.

—Sale mano auzos gyve- Tai matote, kaip tos maši
na žmogus. Jisai gyveno nos “išnyko”!
Bostone. Sako. kad jis ištik
tųjų matęs Bostone tą Tėvą.
Sako, kad tas senis yra pa
siutęs diedas...

ir matyti, kad skaitytojų 
skaičius vis auga. Ners laik
raštis ir yra leidžiamas ka a- 
likiškoj dvasioj, vis dėl to 
pasnaiTiauja \ vietos ueuu- 

viams, duodamas vietos į- 
vairiems pranešimams.

Gedgaudų sūnūs taipgi iš
ėjo Dėdės Sam 3 tarnybon.

. pa
lasyk ‘Keleiviui.’ kad mano neapsakomai greitai, nes 

šieno ir

. . .. degę. Nuostoliai siekia apie
mo: Amerikoie išgyveno 38 S200,000. Ugnies priežastis 
metu . Liko žmona Juze, aiškinama visaip. Vieni sa- 
sunus Algirdas se<uo 1 a- pad Kibirkštis iš praei- 
cija Abhauskiene. Laidotu
ves tvarkė graborius Vii-

Kam valia matyti nuogas 
merginas.

_ . . ... ..... Prasidėjo agitacija, kad
. T.aiD 11 Pa?^au besiginei- ęjnCagOg High School mo
jančius, ar Tėvas vra gyvas, kykiose butų įvestas kursas 
31 ne- Žvalgas, dėstymui lyties sveikatos.

. . - Prieš šį klausimą sujudo vi-
LIURBA AR LIURDĄ. ga juodojo klero armija, la-
Tuurbut niekur nėra tiek biausia katalikų klerikalai, 

įdomybių, kaip Chicagos Dėstymas lyties klausimo 
Bridgeporte. Čia komunistai mokyklose esąs priešingas 
vagia “Keleivį” biznio įstai- dorai, “krikščioniškai civili- 
gose, kad žmonės negautų zacijai,” kultūrai, ištvirkins 
progos pasiskaityti ką rašo jaunimą.
apie juos. Čia kun. Prunskis Ir plutokratų spauda rašė 
darbuojasi kaip jautis, kai- ilgiausius straipsnius, kad 
bindamas imti šliubą baž- lyties klausimo mokykloje 
nyčioje, kurie yra vedę civi- aiškinimas sudemoralizuos 
liai, kaip civilizuoti žmonės, jaunimą, sugriaus “krikščio- 
Jeigu Prunskiui nepasiseka nišką civilizaciją.” 
perkalbėti imti šliubą baž- Mokyklų perdėtinis pa- 
nyčioje, tai jisai siunčia už reiškė, kad jaunimas nebu- 
dyką “Draugą,” kad beskai- siųs tvirkinamas mokyklose, 
tydami kunigų laikraštį at- lyties klausimas nebusiąs 
virstų prie “šventos” dva- aiškinamas.
sios. Nors siunčia jį už dy- Tačiau pats perdėtinis, 
ką, tačiau žmonės neskaito, “aukšti” miesto valdininkai 
nes nėra kas jame skaityti, ir kunigai, kurie daug kalba 

Čia yra “tėvo” (nežinau apie “dorą,” patys eina vai 
keno) Geniočio “šiubak- gyti į botelį, kur nuogo? 
sis.” kur šeštadienio vaka- merginos pardavinėja ciga
rais žmonės nueina pasišok- retus ir tt.
ti, išsigerti ir pabliuznyti. O Da ne viskas.
po šokių, moterėlės tik ir Laikraščiai daug bubnija
gaudosi kavalierius parsi- kelia i padanges miesto ma-
vesti namo...

Tiek to. Eikim prie da
lyko.

nančio traukinio uždegė ci>- 
ko šieną: kiti gi šneka, kad 
ugnis kilusi iš cigarete.

t Jajsva’ Gaisras kilo prieš pat vai- 
dūle is Lietuve; djnimą Eidžio;ios arenos, 

Pa-aidotas liepos kul. susjrenka pubĮika, ugnis

Mykolas G. Va las kas paau-
IM* ▼ v

najam Kryžiui.
Savo laiku M. G. Valas- 

kas yra išleidęs nemaža ge
rų knygų. Da turi Vargšo 
rašytų scenos veikalų, kurių 
kitur jau negalima gauti.

M. G. Valaskas nuspren- iucuciuib.. ,. - viii-,;

dė paaukoti tas knvs'as lie- susirinkimas atsibuvo liepos T- * j-.- t- - ;^ ^47^ 25 dienų Lietuvių saiėi. Bu-

jfem“1’ kuril aukol'ptaigjS kurk paHečk. S«“ungoš v’j-i)k,j?ffiJu.rvais j akis draps- Abudu p.ikleusė katalikų ii bandė publiką juokinti, 
klą. Po visų raportų buvo V 
nutarta, kad ateinantį rude 
nį reikia
bankietą, kaip ir kas metas

Mirimai
Minė Kotrina Pranskienė. 
o vyras,

dukterys: taipgi brolis An- kuanos raštininku. Liko du 
taras Praškevičių?

Mirė Ona 
Velionė buvo 
žiau v

Mirė Amelija Kulbeckie- 
rė, sulaukusi 60 met; am
žiaus. Liko vyras ir du su

dėjęs, jis savo kursą jau ne- ni^s'_____
trukus užbaigs, bet kur bus Lankėsi Simokaitis pas 
paskirtas tarnauti, tai, žino- Smetoną.
ma, yra karinė paslaptis. Clevelande lankėsi žino- 
Budamas kariuomenėj, jis veikėia* p B Si

....................... -r-.Somis dienomis susituokė mons.simok!liįis.'jj, aa su.
------- Valasko paaukotas 5U savo mylima mergina, su stojo ^damas H Chica.
knygas Raudonajam Kry- kum draugavo apie penke- pog j Rvtus Yra kalbama.

jorą, kuomet artinasi rinki
mai, arba kai atima kuriam 
saliunui laisnį, už tai kad

Folitikieriai rūpinasi 
apie fav2.

Nors dabar yra nepapras
ta padėtis šalyje, bet musų minties ir 
miesto politikieriai žiuri tik patriotas.

t kapinėse. repalietė. Ir už valandos po
lai būna jam amžina ramy- vaidinimas p,a idėjo
be laisvoj Amerikon žeme- kaip papla;tat ti^ jau be

dramblių, he arklių ir be ki- 
Tuo pačiu laiku mirė Juo- tų gyvulių. Apsitepę klaunai 

zas Jonuška ir Selickis. krėtė paprastus savo šposus

J UII'.
Velioni?

Kult. Darželio Sąjunga
rengs pokilį. ?avo karijeru. Kadangi atei-

t tv -. nanti rudeni bus rinkimai.Lietuvių Kultunnio Dar- . • - - v o ,• - • ; tai politikieriai negali įskeszelio Sąjungos mėnesinis • 1 • & v

9 gautus pinigus už knygas 
atiduoti Raudonajam Kry
žiui. Bet praėjo jau daugiau 
kaip šešios sąvaitės, o apie 
Valasko knygas nieko ne
girdėti.

Visų pirma M. G. Valat
kas atsiklausė  ̂manęs',jc 
užmanymas getas. Pritariau, 
kad geras. Bet jam pastebė
jau, geriau padarytum, jei
gu lietuvių visuomenei pra
neštum per “Keleivį,” kad 
diaugijos bei pavieniai atsi
šauktų platinimui knygų 
Raudonojo Kryžiaus nau
dai. Lietuvių ponios, kurios 
dirba prie Raudonojo Kry
žiaus, vargiai norės tas kny
gas platinti.

šešios sąvaitės praėjo, o 
dar nieko negirdėti apie 
M. G.

Tai parodo, kad tiem-
žmonėms šalies likimą* ma-

.. - žai rupi; jiems tik iuni gro- surengi, saunų w , į
om i:* Lroo motoc 1

sąjunga padaro, 
nutarta rengti 
rapfr*os salėl, kori 
ant Neff Rd. Diena bus 
nešta vėliau.
Čer&ukos sunui gerai sekasi.

Musų vietos veikėjo d. S. 
Čeraukos sūnūs Henrys tar
nauja Dėdei Šamui ir eina 
tam tikrą mokslą jam pa
skirtoj šakoje. Kiek esu gir-

r * * v z
srovei ir nuoširdžiai dirbo bet kiti vaidintojai savo pa- 
lietuvybei. Selickio laidotu- lapinėse sėdėdami verkė, 
vės buvo kuklios Kažin ko- p0 vaidinimo prasidėjo 
dėl jo ni augai saitai t j| žiu- apdeguSju gryvuliu šaudy- 
rejo. Jis yra buvęs Bostone _T • ‘ejO. yra uuvęs oosvone mag JUOS Šaudė pašaukta 
Romano bendroves agentu J)olicija ( seną drambli

o . t*0!? Lomos buVo suvalyta 15
Susiviemumo oO j,uiipku jj kulkasvaidžio. I 

...... ,?"nmku. Liko du- vi kuDri (verbliuda) su_
Yuškevifienė -'-e 's,e]k?.'usl u7: ^mtau- ,;uobta net 25 ku!i kos kol t uskevieiene. clo: gal j, nepasirūpino pra- jjs pa;ibaįg5 Maž£u apde.

_ velionies di.iugnms gyvuliai gydomi, 
apie jo mirti. or _____

, . , . ir ilmis laikus
du sunūs ir dvi Kataliku

58 metų am- nepįi

Liepos 16 d. mirė Katrė 
Prunskienė, Lietuvoje kilusi 
iš Trakų apskrities. Kalvių 
miestelio. Amerikon atvyko 
1914 metais. Liko vyras ir 
Fuaugę vaikai. Vietinis.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

GROMATA MAIKIO 
TĖVUI.

Gerb. Tėve!

Prisiunčiu du dolerius, kad 

išsigaląstum šoblę. Man atro

do, kad tavo zbrajus jau atši

pęs. o dabar karas, reikia ašt

raus ginklo, kad galėtum japo

nui ar kokiam Hitlerio agentui 

galvą nuimti.

. Prvnrkr snei. —Redak- 
visus raštus sutvarko, 

pasi- r.er ilgus nzt’umpina. b°rei- 
“Keleiviui.” kad žmonės.na nuvažiavo į 10 tamvbcs kaJbėti Mat dabartiniu lai- kalingus užrinuorimu* išlei- 
nradėtų tų knygų reikalauti, j vietą ir susižiedavo mtfita- j.u visa D Smetonų šeimvna džia i- šiurkščia kalba su- 
Tos knygos yra labai nau-rinkom apeigom. Linkiu jau- rvvPPP Clevelande. Kaip švelnina Yra tam tik’os tai- 
dingos. Jeigu Valaskas tai,navedziam geros ateities ir tautininkai pasakoja, tai ryklės, kuriu ’aikrašri'nė eti- 
nadarvs. atliks naudingą, sveikinu pp. S. Čerauką.- cievelandas esą* “laimin- ka . eika’aira prisilaikyti.

Z1U1. tą metų prieš išeinant į ka rau p. Simons gavo progos cijaPatariu Valaskui parašyti Huomenės tarnybą. Mergi- su An,anu Sm;tona

darbą visuomenei.
Chicagos Patriotas, šeimynos.

; susilaukus pridėčko prie jų ca? «

“runys.”

kad susilaukė “tautos Kadr ili ‘mr ta p’ašote ju- 
vado.” O komunistai cako. cU rašinio netaisyti retnim- 
kad Cievelandas neburias vuiti ir žodžiu nekeisti, to- 
“laimingas,” iki Paleckis dėl io. kain ijs dabar yra

Turiu pasisakyti, kad aš tavo 

argumentus jau seku per 25 

metus. Bet tu argumentacijoje 

prieš Maikj neatsilaikai. Ga! 

but pertankiai zakristijoną lan

kai ir zbitkus klebonui darai? 

Ret vistiek. aš tave gerbiu, nes 

tu senas ir nori vajavotis. O da

bar kaip tik vainos laikas—pa

miklink savo senas kojas...

? Jonas Deraitis vėl
28 METAI NUO PERE!- I T v Ai q b ' <! aimingas,” iki Paleckis dėl ’o kai” ii« dabar yra Tiesa, dabar moderniškas ka-

TOJO KARO. I us nomina- neatvažiuos čia aprigvventi. parašytas, talpinti negalime, ras. kardu sunku ką nugalėti,

a- , - i; i j CĮJOS. i ra apsKaiciuoia, Kan i Kiti mano dar kitaip. Jie sa- . . o,. , „ kuomet ore švilpia tūkstančiaiŠių metų rugpiučio 1 d. Cuyahogcs apskntyie vra'u ___ i^; Arsnm SHmkus.
sukako lygiai 28 metai, kaip 590,000 piliečių, kurie galės 
Vokietija apskelbė karą ca- balsavimuose dalyvauti, 
ro Rusijai. Iš to karo tuomet šiuose rinkimuose musų 
užliepsnavo visas pasaulis, tautietis Jonas Deraitis 
Dabartinį karą irgi pradėjo (John DeRighter) sieks ket- 
Vokietija su Rusija, tik kito- virto termino į Ohio valsti- 
kiuose santikiuose. ŠĮ sykį jos legisliaturą. Dabar jis 
Vokietija susitarusi su Rusi- baigia savo trečią terminą, 
ja užpuolė Lenkiją. Lietuviai nepadarys klaidos

. ko, kad tik tie ponai vra lai- Mum*
rodos, kad laišką Lietuvon

de apsigvventi, o ne tie, pas rf
kuriuos jie apsigyveno. angliška’

croplanų. o žemėj dūzgia tūks

tančiai plieno tanku. Bet kaip 

generolas iš jaunystės, tai vis-

mingi. kurie gavo Clevelan-e cabma įasv’ lietuviškai, nes
rie tenai ii nesu- . muąjŲ lauke butum savo vie- 

prastų. Bet. dėl visako. pa- 
L. V. S. rengia pramoga tartume pasiteirauti anie tai 

pp. Brazauskų rezidencijoj Raudonm’o Kiyžiaur skyiiu-

toje. kad ir su kardu. 

Priimk. seni. nuo manęs ge-

16 rugpiučio. Sako, kad li- je. Gardnery. Adresą p’alit riausius linkėjimus, lieku su 

kęs pelnas eis Lietuvos rei- sužinoti savo pašte, polici- aukšta pagarba. Tavo prietelius 

kalams. Jonas Jarus, joj, arba telefono knygoje. , P«tkus.
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Lindberghas Pelley Byloje

Iš dešinės matosi Lindberghas, kuris buvo pašauktas j 
kio" fašisto Pelley bylą.

‘sidabramarš-

Jums, Jums, Jums ir 
Visiems Jums!

prato kritiškai galvoti ir sa
kome jiems:

Grįžkite i musų eiles ir 
dirbkime visi išvien, kad lie-

LSS. Suvažiavimo žodis 
seniem; socialistams.

Po visą lietuvišką Ameri
ką, visose musų kolonijo e 
yia daug lietuvių socialistų, tuvių socialistų judėjimą;
ktu ie seniau priklausė prie butų vėl stiprus, kad sociali- 
Lietuyių Socialistų Sąjun- etinių idėjų žmonės užimtu 
gos ir buvo aktingi jos na- muSų visuomenėje jiems pri-
na,. l)ėl skaldymosi ir ne- d vadovaujama vieta
santalkų daugelis ju is musų - , , - ,. ‘eilių pa' itiauk * ir kad visas lietuviškas ju-

. dėjimas vyktų po skaisčia
Lietuviu Socialistų Sąjun- demokratijos ir socializmo 

gos šimetinis suvažiavimas vėliava,
Pittsburghe kreipiasi i visus

Kaip Washingtone Žiūrima 
Į Karą_________

Nuomonės apie “antrą fron
tą,” infliaciją, darbininkų 

algos ir tt.
Kaip bus su karu? Laimė

sime, ar pralaimėsime? Ka
ras mums kol kas nelabai 
sekasi. Bet Amerika ir Ang
lija nebus nugalėtos. Vokie
tijos pramonė ir armija pa
vargs greičiau, ir 1943 me
tais priešas bus paklupdy- 
tas. oaponija bus supleškin
ta 194-i metais. Taip kalba
ma VVashingtone privačiai.

Ar bus “antras frontas”
Europoj? Jis neišrodo gali
mas, bet kalbama apie jį 
daug. Ar jis bus, ar ne, nie
kas tikrai nežino.

Vokiečiai eis į Rusiją gi
liau. Bet AYashingtone yra dvtu^vi? 

kad nišai mėginrvilčių. at-

senuosius socialistus, kurie 
dėl kokių nors priežasčių iš 
musų eilių pasitraukė, ir
kviečia juos grįžti į musų 

.erganizacijos eiles.
Lietuviams socialistams

SAKO. FRANCUZIJA
‘‘SPARČIAI MIRŠTA.”

Antras frontas butų jos iš
ganymas arba galutinas 

žlugimas.
Užsienio Politikos Drau

gija Washingtone sako. kad 
dėl maisto ir laisvės stokos 
Francuzija “sparčiai mirš
ta.” Juo toliau okupacija, 
tuo sunkesnis darosi Fran
cuzijos atsteigimas. Vienin
telis jos išganymas, arba 
galutinis žlugimas, butų an
tras frontas. Francuzai mie-

- senai jau laikas vėl susiburti Įįava. 
i stiprią organizaciją ir or
ganizuotai dalyvauti musų 
viešajame gyvenime. Lietu
viai socialistai
tualinėmis 
stipiiausia
Mes turime veiklių žmonių.
Bet mums trūksta organi 
zuotumo. .Mes esame 
dar iškrikę. Laikas pergy- 
venti skaldymosi laikus ir 
vėl stipriai susiburti i atnau-

Mos kviečiame senuosius 
socialistus, kuriuos buvo su
vilioję komunistai neva re
voliuciniais pažadais, grįžti 
į socialistų eiles, kovoti už 
demokratiją ir socializmą 
po musų senos sąjungos vė-

Kur yra LSS kuopos, grįž
kite į jas. Kur nėra musų 
organizacijos kuopos — su- 

pajėgomis yra kurkite ją. Kur yra tik pa 
lietuviška srovė.

-avo intelek-
vieniai draugai susiriškite 
su musų Sąjungos Vykdo
muoju Komitetu. Nebūkim 

Ųįg palaidi. Sudarykim organi
zuotą jėgą. Gana snuduriuo- 
ti, laikas pabusti.

Susibūrę visi į Lietuviu
tintą ir sustiprintą Lietuvių Socialistų Sąjungos eiles, 
Socialistų Sąjungą. busime vėl stiprus, vieningi

.Mes visi atsimename tuos ir d^g daugiau galėsime 
i,it,K Vada I.iotiivin nuveikti musų kultūros ir

cuzija issilaisvintų; bet jei- kultūriniam ir politi
ku jis susmuktų, naciai iszu- niam Rur šia‘ndien

tie socialistai? Jie pakriko. Lietuvių Socialistų Sąjun-

cialirtai, 
eiles!

surikiuokim musu

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI 

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.)

Klebonas paėmė iš Dovinės šv. Jurgi i . 
net nepažiūrėjęs, kaip padarytas. Įkiš ) į 
giudų kiuvą. Pa kri atkišo Doviu, i po ą 
įubljn. , .

—Še, tau už darbą... O iš td agyno jau 
1 rtu laikas išfikrau tyti. Per jaunas dar 
esi tenai smirsti. Matai, sėjos meta !... Viri 
žmonės laukuose dilba, o tu čia u zabovė- 
lėm nešiojiesi...

—Tai kad, klebone, prašei.—r. esu prato 
Lovinė klebono nepasitenkinimo.

Jeigu butų supratęs, gal butu neda\e; 
klebonui išniekinti savo kurinio, kuri su to
kia meile ir atsidėjimu padarė...

—Prašiau, tai prašiau, — mo-telėjo ran
ka klebonas.—Padarei, gali ir eiti.

Dovinė truktelėjo pečiais ir nuėjo. Tik
tai nežinojo, kur eiti. Kišeniuje skambėjo 
du rubliai. Didelė pagunda buvo nueiti >

’ Paudonas apsiau tas, kaio gaisras, p’evė-
:avo, žirgas, ši». mas, obuolinis, piestų ttoio 
ir trypė kojomis biaurų slibiną, kurio gerk
lę pats šv. Jurgis pervėrė savo ietimi. 0 
laialaitė tai jau l uvo neansakomo g.ažu- 
tr.o. ta; si iš pa-akos, tiktai ics veidas kažką 
; aži-tairę priminė. Bet iš pradžių nieką; 
i tai neatkreipė dėmesio, ar čia stebuklas. 
Įvyko, ar kažkas kitas pasidarė.

O maldingos moterėlės jau iš pat lyto 
keliaklupsčiavo apie naujai atsiradusi šv. 
•ba gi. Kitai moterėlei net ašaros žiūrint 
ištrykšdavo:

—0 jurgutėliau, koks jis gražus sv.g.y- 
žo. tarsi iš dangaus!

Ir dar karščiau meldėsi.
Paskui nubėgo vienos pas kleboną, kitos 

pas zakiistijoną ir pranešė apie Įvykusi 
stebuklą.

Stebėjosi klebonas, kaip čia galėjo at-i-
karčiamą, bet susilaikė. Tai ir gūžinėjo po ikti, bet jeigu jau atsitiko, tai ir gerai, 
šventorių, nežinodamas, kur dėtis. O zakristijonas .Mykolas, išgirdęs tą

Sutemus vakare sėdėjo ant šventoriaus naujieną, rankomis pliaukštelėjo ir vos 
akmeninės tvoros ir žiurėjo, kaip pavasa- nesusmuko.
rinis vėjas sklaido tarp debesų žvaigždes, j Dūsaudamas atėjo piie ąžuolo ir savo 
Žiūrėdamas į žvaigždes, pamatė patamsė-;akimis pamatė ir nenorėjo tikėti: šventas 
je per šventorių kažką einant. įsižiūrėjo Jurgis buvo ne Jurgis, bet pats Dovinė, 
ir pažino kleboną, nešantį ant pečių kopė-! jojo ant arklio, kurio galva buvo zakrhti- 
čias ir dar kažka po pažastimi. į Įor.o Mykolo ir smeigė ietimi smaką—

—Kur gi iis eina?—pagalvojo ir nusekė j kleboną... I ką panaši buvo karalaitė, net 
paskui akimis. Į nepamatė išsigandusios zakristijono My-

Klebonas atėjo prie ąžuolo, kur buvo kolo akys. Pritrukęs kvapo, nubėgo pas 
tuščia šv. Jurgio pastogėlė, pasistatė kopė- kleboną. O apie ąžuolą rinkosi vis dides- 
čias. apsidairė ir kažką nadėjo. Paskui nės maldininkų min.os. ir stebėjosi Dievo 
greitai nulipo ir su kopėčiomis nudūlino galybės prajovais. Kai kas pažino ir kara- 
atgal per šventorių. laitę. Kaip gyva buvo Šiupenių Elena...

—Ar tik ne Jurgis sugrįžo?—smilkterė- Uždusęs zakristijonas Mykolas įpuolė
jo Dovinei į galvą, ir, palaukęs, kol klebo- pas kleboną ir nesavu balsu sušuko: ' 
nas nuėio. nušoko nuo tvoros ir nusėlino!
pažiūrėti, ką jis ten padarė.

Šv. Jurgis tikrai buvo sugrįžęs, tiktai

—Klebonėli, klebonėli, ir ką tas latras 
Dovinė padarė? Kaip jį šventa žemė ne
joja. perkūnas nenutrenkia?...

Dovinė jo nepažino. Visas sugadintas, su- Taip smarkiai keikiantis nebuvo girdė- 
biauriotas, viena arklio koja išlaužta, kita es klebonas zakristijoną Mykolą ir nuste- 
vos laikosi, pats šv. Jurgis vos laikosi bęs i iį pažiurėjo.

pasitiaukę į Kauka- ęiijvviij UNIJOS ŠUVA neismiiė ir ne visi nu- gos Suvažiavimo vardu:
us. 0 gal prie Vol- " 1 ego paskui Maskvos ap- • -i

sispirti
zo kalnus. 0 gal prie 
gos bandys sulaikyti priešą, 
c gal Uralu kalnuose, gal?...

Karas mums nelabai se
kasi dėl to, kad priešo padė
tis daug geresnė. Jis puola 
iš vidaus. Jo frontas trum- . . 
r.esnis ir susisiekimo keliai f‘.e.e^.a''/ 
trumpesni. Mes gi galim jį įįdanus, 
atakuoti tik iš lauko, tik oa- federacijos 
kiaščiais. Musų veiksmų ra- pasakė prakalbą. Si
tas labai platus, spėkas rei- unija pi įklauso pne
kia išskirstu plonai ir dėl to Amerikos Darbo Federa- 
musų smogiamoji jėga nėra C1J°®-
tokia didelė. Be to. mums CAVaitc mi .cv amreikia niaukti tūkstančius ^R 
mylių fr nėra pakankamai DINO 12 LAIVŲ, 
laivų. Associated Press surink-

Ar puls japonai Sibyrą? tomis žiniomis, pereitą są- 
Butų puolę, jeigu Amerikos vaitę priešo submarinos nu- 
iaivynas ir aviacija nebūtų skandino 12 laivų Ameri- 
dabar pradėję ofensyvos kos pakraščiuose. Žuvo 62 
prieš japonus Pacifiko salo- gyvybės. \ ienas nuskan- 
se. Dabar jiems reikia sun- dintujų laivų prigulėjo Ku
kiai gintis ir apie Sibyrą jie sijai, 
vargiai gali svajoti

ŽIAVIMAS.
.Michigan Cityje. India

nos valstiioi. ši nanedėli at- _. ... . s paviJIgO,
sidare United Garment 
\\ orkers of America unijos 
suvažiavimas. Susirinko 4O‘> 

Suvažiavimui at- 
Amerikos Darbo 

prezidentas

ego paskui .Maskvos ap- 
aulingus pažadus.

Dalis buvusiu socialistu
M. K. Žvingilas, pirm. 
J. V. Stilsonas. sekr.

Pittsburgh. Pa., 
liepos 2. 1942.
P. S. Jei kam reikia infor-

paugo. tfet ne visi. Dalis jų 
ii- šiandie n tebėra socialis
tai. tiktai nutraukė ryšius su macijų, prašome kreiptis 
organizacija. .Mes kreipia- pas LSS Vykdomojo Komi- 
r.iės i tuos senuosius sočia- teto sekretorių: J. Buivydas, 
listus, kurie neišsižadėjo sa- 220 Leonard st., Brooklyn, 
vo jaunystės idalo ir neat- N. Y.

PIRKIT KARO BONDSVS IR ŠTAMPAS
DO IT EVERY PAY DAY!

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
10 DARBININKU.

Missouri valstijoj, netoli 
miestelio, 
keleivinis

C) kaip išrodo dalykai na
mų fronte? Ar bus infliaci
ja? Ar darbininkų algos bus 
Įšaldytos, ar ne? Išrodo, kad nuo Warrentono 
darbininkų algų Kongreso pereitą savaite
politikieriai nelies, nes jie, traukinys užmušė 10 darbi- 
bijosi prarasti darbininkų ninku, kurie dirbo ant gele- 
balsus rinkimuose. Todėl žinkelio. Darbininkai diibo 
algos dar kils, pragyveni-į suslėgto oro mašinomis, kū
mas eis brangyn ir infliacija rios labai ūžia. todėl visai 
darosi neišvengiama. Bet negirdėjo, kad traukinys 
AVashingione stiprėja nuo- ateina.
monė, kad darbininku uni

Duųuesne, Pa. — čia bu- 
jvo suimtas juodveidis, kuris 

ii duoti valdžiai atskaitas, pasislėpęs važiavo trauki- 
kiek jie pinigų iš darbininkų niu be bilieto. Kamantinė- 
surenka ir kęsu tais pinigais jamas jis prisipažino pade- 
daro. gęs Cievelando cirką, kurio

gaisre sudegė apie 
vuliu.

jos turi but pastatytos po 
valdžios kontrole. Vadai tu-

ŽUVO ANGLŲ GE
NEROLAS.

Iš Londono pranešama, 
kad Libijoj karo veiksmuo
se buvo užmuštas anglų ge
nerolas M'iiliam Henry 
Evvart Gott.

LOS ANGELES MIESTE
SUIMTA 300 GENGS

TERIŲ.
Pereitos subatos vakarą 

ir naktį Los Angeles miesto 
policija suėmė 300 jaunų 
padaužų. Jų kišeniuose ras
ta plytgalių, peilių ir kitokių 
įrankių muštynėms.

Musų Amerikos valdžia gal jau nebus. Už 10 metų 
veda sunkų karą. Jai reikia gal bus nedarbas ir pinigas 

50 gy- labai daug pinigų. Taip pi- bus labai reikalingas. Taigi 
nigais statomi tankai ir or- kaip tik tada valdžia ir grą- 

ot Uiviai, gaminami ginklai ir žins mums tuos pinigus, ku- 
fabrikai dirba riuos šiandien busim jdeję 

karo bondsus. Kas dabar
. - ------- - rotuomet_ gaus

Taigi valdžia prašo nors de- $500; o kas įdės $750, tas

Indianapolio
rado “sidabiamarškiniu” amunicija. . . .
fašistų vada Peiley papil- 11 na«K. Darbininkai j karo bond
džiusj U prasikaltimi, už ^1;ba..,!;dehus. pm,gYS' i-nn S3'?’ 
kuriuos fctetvmai ųumlto iš \aIdzla P'!as°.no.’JAe: $n00; r
viso 220" melu kalėjimo. Jis į‘.mtda'’ uzdarb“ ide’-> 1 faus atgal visų $1,000 Ge- 
apeliuoj'a, prašvdamas per- į?1" Boti d sus ar Štampas, resnio ir saugesnio invest- 
kratyti jo bvlą iš naujo. Kiekvienas turėtų jiusistaty- mento nėra. _

J “ j ti kas sąvaitę desimtą daų Taigi nuo sios sąvaitės
Texas valstijos kalėjime savo algos Įdėti į tuos bond- pradėkit pirkti karo bond 

buvo nužudytas elektros kė- sus. Tai bus paskola musų sus, kas sąvaitė įdėdami 
dėj Emelliano Benavidez, valdžiai. Vėliau ji tuos pini- bent po 10 procentų savo 
meksikietis darbininkas, ku- gus atiduos. Ir atiduos su uždarbio. O kas gali, tegul 
ris 1940 metais iššaudė visą gerais nuošimčiais. ; įdeda ir daugiau. Remkime
ūkininko Calcote šeimyną, 
kuriai jis tarnavo.

Šiandien pinigų yra. Bet savo šalį ir kartu taupykime 
už 10 metų tokių uždarbių savo pinigus ateičiai.

ant žirgo, o šventoji karalaitė—tarsi apde
ginta, tarsi išdegutuota,—nesuprasi.

—Tai šitaip sumanei, kleboneli. iš mano 
darbo pasijuokti?—iš piktumo sugniaužė 
Dovinė kumščias.—Bet dar pažiūrėsime, 
katras iš katro pasijuoks!

Tuojau ištraukė iš pastogėlės suluošintą 
šv. Jurgį ir nusinešė Į dirbtuvę. Ten Švieso
je apžiurėjo savo darba—tikrai nepažinai, 
visas sumaitotas: apsvilintas, apdegintas, 
kažkuo išteptas, supurvintas, kad atrodė 
ne vakar padarytas, bet šimtą metu sąšla
vyne gulėjęs ar dar kažkur valkiojęsis.

—Ne kitaip. Jurgeli, kad ir tu pekloje 
buvai,—liūdnai šyptelėję Dovinė, apžiūrė
damas savo kurinį, kuriuo pats grožėjosi. 
—Kur gi kitur butum taip apdegęs ir susi- 
biauroies? Bet nieko, padarvsiu kitę tavo 
paveiksią, tiktai prašmatnesnį. Ir arkli tau 
duosiu tikrą bažnyčios tarną, savo prieteli. 
o smakas, kuri tu smeigsi, bus ne kas kitas 
tiktai tas pats velnias, kuris tave pekloj 
svilino.

Taip nutaręs, Vincas Dovinė susidėjo Į 
maiša visus savo Įrankius, nepamiršo ir su
gadinto šv. Jurgio, užsimetė ant nečiu ii 
nuėjo per miegantį, bet jau švintanti mies
telį. Dabar jis suprato, kad tiktai be reika
lo sugaišo laiką Paliepių klebonijoje ir 
ubagyne.

O ten ant rytojaus io pasigedo. Po mišių 
paklausė klebonas zakristiiona:

—Ar dar nesugrįžo šv. Jurgis?...
Zakristijonas Mvkola« visas nutirpo.
—Neiauei, kleboneli?...—bet nebaigė; 

pasakyti, išbėgo ant šventoriaus įsitikinti 
ar tikrai padarytas šventvagiškas darbas.

Šį karta dievobaimingas bažnyčio; tar
nas. atskubėjęs prie švento ąžuolo ir radę; 
tuščią pastogėlę, lengvai atsiduso. Su ta 
linksma žinia nubėgo atgal pa< kleboną i 
zakristiją.

—Nėra. klebonėli, nėra! — džiaugsmin
gai pranešė.

—Kaip tai?—nustebo klebonas, ir pats 
nuėjo pažiūrėti.

Pastogėlė tikrai buvo tuščia. Pažiurėjo 
įtartinai į zakristijoną, norėjo kažką pa
klausti, bet tiktai ranka mostelėjo:

—Bala io nematė!... Tiktai be reikalo 
du rubliu įkišau, kaip šuniui i s....

Bet ilgai gaišti ir graudintis dėl tu dvie
jų rublių nebuvo kada. Visi ūkininkai jau 
senai buvo laukuose, o jis ir tain bažnyčio
je užtruko. Liepė zakristijonui sujieškoti 
Dovinę, o pats išėjo i laukus, kur bernai 
avižas sėio. Bet zakristijonas Mykolas, iš- 
griozdęs visą bažnytkaimį, niekur nerado 
Dovinės ir apsidžiaugė.

VI.
O vis dėlto šv. Jurgis sugrįžo prieš atlai

dus į savo pastogėlę Paliepių šventoriuje. 
Tiktai taip stebuklingai atsimainęs ir atsi
jauninęs, kad net pažinti negalima buvo

—Na, ir ką jis padarė?
—Nugi šv. Jurgį padarė ir i pastogėlę 

įkėlė...
—Durniau.—atsakė klebonas. — Gal 

tai pats šv. Jurgis atgal sugryžo. Gal paro- 
į de stebuklą... Pasimelsk prie jo.

Nesutiko zakristijonas Mykolas 
prie tokio Jurgio.

—Negaliu melstis, klebonėli.—Ant ark
lio sėdi ne šv. -Jurgis, bet Dovinė! O arklio 
galva panaši i mano galvą.

—O čia dabar kas?—nustebo kleboną^. 
—Iš proto zakristijonas išėjo, ar kuri ga
lą? Pažiurėjo i zakristijoną—nagi ištik:u- 
ių—jo galva į arklio galvą užneša. Net 
šyptelėjo nenoromis klebonas. Kaip anks
čiau jis to nepastebėjo.

—O smakas, klebonėli, — net nemirk- 
telėjes zakristijonas išpoškino, — visai Į 
jus. klebonėli, panašus...

Pašoko klebonas, tarsi visas pragaras 
po jo kojomis butų atsivėrė'.

—Negali buti!—sušuko klebonas, žvilg
terėjęs i išsižiojusi zakristijoną ir nelauk
damas, kol jis dar ką pasakys, atsegiota 
sutana, be kepurės ir lazdos, kurią visada 
su savim nešiodavosi, išlėkė iš klebonijos 
ir nuruko prie ąžuolo šventoriuje.

Apie ąžuolą jau buvo susirinkusi didelė 
maldininkų minia. Pire pat ąžuolo suklu
pusios davatkos skubėjo rąžančiu atkal
bėti. Pamačiusios kleboną, keliaklupščios 
traukėsi i sali, viena ranka laikydamos rą
žančių, kitos pakeldamos sijoną.

Klebonas smarkiais žingsniais pro išsi
skiriančią minią priėjo prie ąžuolo ir su
stojo, kaip žemėn Įsmukęs. Slibino galva 
iš tikrųjų buvo panaši į jo, Benedikto Ūso
riaus, galvą.

—Na. ir šėtonas!—garsiai nusikeikė kle
bonas ir, pamatęs paskui atskubantį za
kristijoną, šuktelėjo: — Sujieškok man 
greičiau tą prakeiktą Dovinę.

Zakristijonas puolė šen ten jieškoti Do
vinės, o klebonas sugrįžo atgal i kleboniją, 
netverdamas savo kailyje ir visas drebėda
mas iš piktumo.

Yisi keliai jau dundėjo, važiavo žmonės 
i atlaidus.

Suklupusios prie ąžuolo davatkos, nu
ėjus klebonui, pasižvalgė vienos i kita1, 
lyg katės, ir viena po kitos {uadėjo kilti, 
nepabaigusios kalbėti rožančiaus. Di
džiausias sumišimas kilo dievobaimingose 
galvose, o dar čia iš šalies vienas kitas švp- 
telėio ir nusikvatojo. Tai ir spruko kuo 
greičiausia į bažnyčią.

Zakristijonas Mykolas nubėgo Į ubagy- 
ną, išvaikė visus ubagus, kad eitu jieškoti 
Dovinės. Ubagai, brazdindami lazdomis, 
kabinėdamiesi krepšius, rengėsi ap-e ti 
šventorių ir bažnyčios laiptus, todėl nepa
tenkinti niurnėjo:

(Bus daugiau)

melstis
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KAS GLOBOJA BOLŠEVIKŲ IŠVEŽ
TŲ ŽMONIŲ TURTĄ.

SAKO, RUSAI DĖKOJA 
UŽ KOLCHOZŲ PA- 

NAIKZN'MĄ.
Rusai Dirba Dar Primityviu Budu

Kretingos teismas skelbia 
šiuos akmenis “nežinia kur 
esančiais:”

Edv
lio tuito esančio Gargždų

skirtas Aleksandras Šukevi- “Deutsche Zeitung im 
čius, Alytuje. Ostland pla J ii ap.dtiiiė a,

Antaną Saulevičių. kurio kaip Vokietijos mini teris 
ardą Vojevodskį, ku-‘lur:° globėja paskirta Ona “okupuo lems Kytų kras- 
įto esančio Gargždu Saulevičiutė - Kauoinienė.:tams ~ <rn.bc ga.- p’ieme

SIobė u paskirtas' Leonas litavimo motu ir i jungą Ramanausku... Garbačauskas. Šiauliuose. bolševikų laikais.” Delega-
Joną Kentrą, kūno turto Rauno tei5ma3 skelbia eiJa> esa« “supratusi istorinį 

Kartenos valsčiuje Lukaus- «nežinia kur esančiais” Pra- posūkį, kuris šiuo metu vyk
inu \ienkiemyje, Kretingo- rę Grinkevičienę ir Juozą stąs.” Dabartinis karas 
je ir Palangoje globėjais pa- Grinkevičiu, kurių turto | “sprendžia tų tautų ateities 
skirti duktė Brone Petronai- Raune gloGėja An.|likimą.” Tos tautos turin-
tiene n žentas Ignas Kon- tan;na Kairiunienė čios savo darbu “kurti stip-

- t n ■ i , ' Utenos teismas skelbia ukininkiją.” Po . karo
Zitą ir Liudą Virsilus, ku- “nežinia kur esančiais:” vyksiąs gyvas pasikeitimas 

rių turtui Kretingos valsčiu
je, Petrikaičių kaime ir Kre-

Šis vaizdelis parodo rusą darbininkus kasant kanalą per Taškento tyrus. Meehaniškų kas

tuvų čia visai nesimato. Visas darbas atliekamas žmogaus rankomis, primityviu budu.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Domininko arba Kazi

miero Mato (sunai Vinco), kilę ii 
Siamctaičių kaimo. Papilės vaisė.. 
Šiaulių apskr. Pajieško Juozo Ma o 
žmona ir duktė. Prašome apie juos 
žinančių arta jų pačiu ats-1 se
kančiu adresu; Paulina Matas,

% “A. L. Balsas,” Casilla oe
Correo 303, B-s. Aires, Argentina.

Pajieškau seserų Valentinos, Kot- 
rinos ir Anelės Sakauskaitės. Kurie 
žinot kur jos randasi malonėkite pra
nešt jų adresus, arba jos pačios lai 
atsišaukia.

Andrius Sakacskas 
47 Arnold st., Hartford, Conn.

.Alfonsas Kašėta pajieškau pus
brolių Vincento ir Julicno Kašėtos, 
paeina iš Lietuvos, iš Vilnijos, ',-iul i- 
r.inkėlių kaimo; girdėjau kau gyve
na apiink Scrantonų, Pa. Kas žino, 
prašau pranešti .io adresų. (5)

Alfonsas Kašėta
19061 \Vood st., Melvindale, Mich.

Ona Sabaliauskaitė pajieškau dė
dės Lukošiaus JASULAIČIO ir 
ONOS. iš Lietuvos Keturvalakių 
parap., Vitgirių kaimo. Taipgi pa
jieškau Julės Vur.der ir Anės Vun- 
der po vyru Putkevičia. prašau atsi
šaukti, kurie žinot malonėkite pra
nešt jų adresų. (5)

i A. Milys. 991 Dundas str., W. 
Toronto. Ont., Canada

KRUVINA DRAMA CHI- HARTFORDO LIETUVIŲ BRIDGEWATER, MASS.
CAGOS VIEŠBUTY. DĖMESIUI. , Tuojau turi buti par<juota. Nuaja

tingoje, globoja paskirta įĮja'is‘ paskirti * Veronika Kaip matyti, minėtos de- Viename Chicagos vieš- i Rugpiučio 16 d. Hartfor- ^ub\TSiTakXSlam\^o aukfe 
Vita Paulavičiūtė. Į Putrimaitė-Šyikunienė, gyv. legacijos atvykimas naudo- bučių

Aleksandrą ir Emiliją Tauragnų valsčiuje, ir Jo-į jamas propagandos tiks- nušautas 
Juodakius, kurių turto Kre- nas Jakštonis, gyv. Vyžuo- lams, nes pats laikraštis ra
tingoje globėja paskirta nių valse. ' šo, kad delegatai net sumi . .
motina ir uošvė Paulina) Kaži, Konstantino sunešę nuo filmų prožektorių tenai aP5UlakY.°jęs -- ' prns. ninmnnri v, mo .r medžiojimo. Kreipki po
Vaitkienė ,, t . kurio turto globėjais paskir-Sviesy ir fotografų. Delega-kTdT^ulovud Sa Club orkestrą. w. . .„ K

kaz, Adomauską. tano t. Em.l.ja Lelėhenė, Birute ta, pinną kartą mag^yvą "3^^ džių, gėrimų. Pelnas skilia. Cčntro " " ■ (3) 1^® Floridoje, Reikalinga kad turėtų

turto Kretingoje globėju Katimene ir Antanas Kati-i mmisterj. Jie \aziojąmi po „r;11.—~ , . j., Iru n- ą------ :-------- =------------------------------------ apie $1,500 pinigų, aš esu viengun
paskirtas brolis Leonas A- nas. , Vokietiją,
domauskas.

Eleną ir Petrą Polikaičius rio tuito globėja paskirta■ pažymi, 
ir Eleną Vilniškaitytę-Poli- jo žmona Ksavera Urboną- vykimas esąs atsakymas . . T. »
kaitienę kurių turto globė-vičienė. į-Molotovo baisenybių pro- “art
ja paskirta Agota Vilnis- Feliciją Lukaševičiutę,. pagandą apie vokiečių elgė- ’ J __________________
kaime. kurios tuito globėju paskir- .sį su Rytų tautomis. Esą, vo- ’.a 5 ,bd. T , ....

Juozą Andriejauską, ku- tas Zenonas Lelėnas. kiečiai išlaisvinę ūkininkus į1.atl acRlsl JI nak\ojant su Londono žiniomis, per
4 A kolchozų jungo ir-dabar ^lta moteriške. Ji suvai msi birželio menesj anglų avia-

kurią “stiprią savarankišką revolverio suviu jo kru- ei ja sunaikino 32 priešo lai- 
ukininkiją.

Bronių Putrimą ir Oną!ir Ry*J kraštuose tų tautų 
. • • i • . x i labui.”Putrimienę, kurių turto glo-

APSIVEDIMAI.
l'ajieškau gyvenimui draugo, tarplame Chicagos vieš- nugp„e. visi kariai

pereitą sąvaitę buvo do Lietuvių Kliubas rengia Gnndys kieto medžio. Apšildoma turiu biznį nu Fioridoje. Pa_ 
as Gordon JIcNaugh- pikniką kuris įvyks Uetu-

Williams, kuri dėl
1 1 tt v -i 1 tt <■ rz • za >, Naughtono paliko savo vv- ga tik 25 centai. Visi prašo-Mykolą Urbanavičių ku-. Komentare D. Z. im O. . kūdiki Ji daba’- areš- mi dalyvauti. J. A. Pilky, 

ius 110 tuito globėja paskirta pažymi, kad delegacijos at- :4 J kuuikj. ji oa a. a.e. j ______tuota ir sako. kad McNaugh-
PER MĖNESį ANGLAI 
SUNAIKINO 265 PRIE

ŠO LĖKTUVUS.

gis vaikinas, nesenas, turiu Packard n . 1“ I _ ; _ - automobilių, esu blaivas ir ramausretronele Lams&rgiene budo vienam nuobodu. Plačiau 
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, klauskite laišku. (5)

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo, t Adolf Mann
Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostj- 144B Kedzie ave., Chicago, 111.
nno Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarima ir busit patenkinti. (-)

PET. LAM SARGIENE 
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

rio turto Kretingoje globėja Kazimierą Žulį, kurio 
paskirta sesuo Ona Andrie- turto globėja paskirta Teo- 
jauskaitė. į filė Žulytė-Deveikienė.

Juozą Losinską. kurio) Petrą'Oželi, kurio turto 
turto Šventosios uoste glo- globėja paskirta io žmona 
bėju paskirtas jo brolis Zig- Justina Oželienė. Utenoj, 
mas Losinskas. i ---------------

tinėn.
Svarbus Vėliausi 

Išradimai

PARDUODU FARMĄ
80 akerių, namai geri; turiu grei

tai parduot, l&au našlė, neišgaliu ap
dirbt. Klauskite kainos laišku. Par
duosiu pigiai (3)

Mrs. Chas. Mullen 
R. 2. Box 45, Branch, Mich.

“LIETUVOS ŪKIO SUSI
VIENIJIMUI” REIKIA 
MOKĖTI MOKESČIUS.X » ♦
‘Lietuvos Ūkio Susivieni-

vus ir 265 lėktuvus. Per bir-j
želio mėnesį vokiečiai buvo. keturių rusių gyduolės, 

atskridę viršum Anglijos 22 kur,os stebuklingai pagelbsti nuo. * . _ _ /ianrv įvoiriu I irr-ia
kožnoj

CHICAGOS MOTERYS 
TURI GERTI SĖDĖ

DAMOS.
Chicagos miesto tarvba ir ^ęstoną. Viršum

’ Maltos per birželį anglai nu-

Parsiduoda puiki Farma
Apie 18 akrų čystos žemės, pne

Zofiją Milienę, kurios'KĄ LIETUVOS OKUPAN- OUSiviem- j - + . v . v. i t
turto Kretingoje globėju jimas,” kuris pradėjo veikti ^otprv« 53 vokiečių ir italų or-
paskirtas jos brolis Alfon-; Kaune okupantu leidžia- vieton uždarytųjų Lietuvos • • c ‘ Iaivius.
_ -Kauener Zeitung” bir- ’ Prekybos ir Pramonės Ku- fĮ į^SklT^dėd^ ~ ,

kad mų skelbia, kad jam turi 1 *alo jr abidxi kojas lak mėnesį prarado visuose ka- -
sas Kum ponas. imas

Rokiškio teismas “neži- želio 1 d. laidoje rašo.

T. . . ® daug įvairių Ligų, užpatentuotos ,vandens ir prie didelio kelio (Routenaktis. Jie smarkiausia ata- U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu- '281, yra 2 karvės, apie 50 vištų, visi
kaVf> Norwicha Southamn- rių Šeimynoj. reikalingi įrankiai, gražus sodai, 63hd\O lNOrvvicną, OOUtnamp J/ ^uo DANTŲ GĖLIMO jauni vaismedžiai. Parsiduoda dėl to„

(for Tooth Ache Irritation and Hard- kad šeimininkas mirė. o vaikai išėjo 
ening of the Gums). Prašalina užsi- armijon. Namas 8 kambarių, su mau- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenis dyne ir steara-heat apšildymu. Gera 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su- bene, įrengta ant 16 galvijų. Geras 
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo- ; vištininkas ir perykla. Dviejų kari 
jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint- garažas. Tarpe Bridgeu-aterio ir 

A-B" Sučidysi dap- .Middleboro. arti mokyklų. Dėl kainose*k1 ą HP _ 4-1-I litru Y. ivr 1UVVII r-ks_Ti^.
pinigus. Raina tik $1.00. Ma- i susitarsime. <4>

upės valsčiuje, globėjais pa
skirti Gužienė Uršulė ir Gu
zas Adomas.

Kepalą Petrą, kurio turto 
Kalvių kaime, Kamajų val
sčiuje, Rokiškio apskrityje, 
globėju paskirtas Kepalas 
Jonas gyv. Vilniaus mieste.

Reginą ir Juozą Šukius, 
kurių, turto Rokiškio mieste 
globėjais paskirti: Romual
das Dronseika ir Anastazija 
Dibregienė, gyv. Rokiškyje, 
ir Šukytė Karolina, gyv. 
Alytaus mieste.

Genovaitę Bieliunienę- 
Stočkytę, kurios turto Aud
ronių kaime, Obelių vals., 
Rokiškio apskr., globėja pa
skirta Izabelė Stočkienė.

Lionginą Putrimą, kurio 
turto Vilkolių kaime, Pane
munio valse., globėja pa
skirta jo sesuo Putrimkaitė- 
Klimienė Stefanija.

Antaną ir Kamilę Sčiu- 
kus, kurių turto Rokiškio 
mieste globėjais paskirti 
Jadvyga Ščiukaitė-Pesec- 
kiene, Kaune, ir Adolfas 
Ščiukas, Rokiškyje.

Vilkaviškio teismas pri
pažino “nežinia kur esan
čiu” Viktorą, Prano sunų, 
Gražulį, kurio turtui Lobiš- 
kių kaime, Vilkaviškio vai., 
globėja paskirta jo žmona 
Ona Gražulienė.

Alytaus teismas skelbia 
“nežinia kur esančiais:”

Vladą Kazlauską, kurio 
turto Pošnios kaime, Miros
lavo valse., globėju paskir
tas Viktoras Kazlauskas, 
gyv. Alytuje.

Stasę Bakunaitę-Čepienę 
ir Kazį Čepą. kurių turto 
Rimėnų. ir Korliškiu kai
muose globėja paskirta Sa
lomėja Bakunaitė. Kaune.

Veroniką ir Feliksą Navi
kui, kuriu turto Dusmėnų 
girininkijoje, Onuškio vai., 
Trakų apskr., globėjų pa

ims uždrausta

eiviams ir 
į pašones.

, -- „ . . „I • i -i* • • ’••• • aiAJjLto iiiuLcniuo UZ.VU v j - NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVEtuvos prijungtų . apskričių „ mokėti susivienijimui pa- džl'kad stovėdama io3 nas buvo daugiausia suar- nuo Old and Fresh Sores. Šita Mostis 
ištaigų pareigūnai. Skyriai,. grindinį, pagalvio ir dalį kum^įoc}avo^ ka, ‘ J
kurie dabar turi tik 2,000 nuo apyvartos mokesčio. LU4prnc *
gyventojų, pasidarę apskri- šie mokesčiai laikomi vie- " *

1 Mrs. Anna Nowakowski,
NUO RHEUMATIZMO IR Plymouth st., No. Middleboro. Mass.
SKAUSMŲ. Kojose, Ran- 1-------------;-------- ------------------------------- —

Pečiuose, Sprande, Pusiau Są- Sveikata—Brangiausių
Mosuluose, nuo Užsisaldy- 1

aštraus Kosulio.

dyti. tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie 
turite senas Ror.as, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus 
bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo-

Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins but Sveikais.
Gydymas visokių liprų šaknimis, 

Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų

ties miestų. Žydams esąs į- šos teisės pobūdžio mokės- , •, , - „ - , - ,rengtas “ghetto.” Jie esą čiais. Jų nesumokėjus, jie C’”b/ld^ >£. k°-
naudo.iami įvairiems dar- išjieškomi prievarta. m“e,as pTdTtl
bams. Vokiečių srities komi- Minėtam susivienijimui 

vadovauti paskirti keli vo
kiečiai valdininkai.

sąrąs Wulff pasakęs kalbą, 
kurioje pabrėžęs, kad “kas 
kovoja už pergalę, yra 100 
procentu saugojamas vokie
čių Reicho. Kas kovoja 
prieš pergalę, susilauks 100 
piocentų atpildo.”

Vokiečių srities komisa
riato “žemės ūkio vadas” 
Rexin išsireiškęs, kad viskas 
turį buti Įkinkyta i gamybą.

Šiomis dienomis Cam-

POVANDENINIAI LAI- . T.R. . p u _______\/ a i oor V'č'ILVC ARI7MT1 Išbėrimų, Pails, Sains. Gelim4 t visokių au?ahj lietuviškai, angliškai 
V čYl rICILiKIUVKO VMU>CavU Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 

Cimnn T olro 15. Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- { lijras pydo ir kaip reikia vartoti,
oimon Lidite, ZUlOIUdo lSr jimą. Nudegimą. Sumušimą, Skau- Į «Prašau iš Kanados štampų nesiųstu 

radėjas pasiūlė Jngtiniu dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, Kanados doleris dabar tik 80 centų.)
. d.. ’ Ų- ® _ ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg-Į Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus

v alstljų Kongl'esui savo zimą, tai pažymėkite. Speciališkai : geriausia siųsti Money Orderiu, arha 
planą povandeniniems pre-^ra,n«im« . S'tos mostis, tai • popierinį doleri laiške Adresas: (-)
i , 1 , . tz j r Ginklas prieš \ ežio Ligas. PAUL MIKALAUSKAS
LybOS laivams. Kadangi Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.bridge’uje susidarė iš pen _______

kių piliečių komitetas, priešo submarinos Tr"oriai- MbsTis“‘NUo poison

kurio tikslas yra padėti ka- viai paprastus laivus su ka- !vy.’ ^Ut"ritr!ūrėta,TrtųnaGydSIR GUDIJOJ MOTERYS
LIKO BE VYRŲ. . ____ _ ________

Gudijos sostinėje Minske čiuose rinkimuose. Komite- dinaTtai šitas išradėjas siu- PinS^Mon ’̂ Orderį arba Čekį 
priskaito™ 103,110 gyven- karS^asarhit ’« Matyti povandeniniu;, lak
tojiį, kurių 60,499 moterys rminKarrk iGiKanngas oji vus, kurie galėtų gabenti po tokias išlygas, pasiųsime 2 Dežav 
ir 42,611 vyrų. Minske gy- b‘.Un,aS„»dnor1;°Ulv; 7’500 ‘OnU kr?Vni0-
VenH <300 11 e tuvi ų, R«Cl JI^ ^clieių Pačiuoti SRvO JO pasiūlymų SVJir* rrunpflTntaę HUncno i 1ft /4i

__________ balsą už patinkamą jiems pysiąs
nes “nei tautiniai skirtumai, SpECIAlX VOKIEČIAMS kandidatą ir sugrąžinti tą —---------------------------
nei nuosavybės klausimai ( VAISTINĖ. blanką atgal Į Cambridge. i Parsiduoda Farma
nevaidina jokio vaidmens.” Iš lietuviu i ta komitetą akerių, 25 dirbamos, 2$ miško;1
Iš aprašymo dar matyti, kad Vokiečių tarnautojams ir įneina adv A. o shalna. ‘ “Iri
naujai prijungtose prie Lie-!Kitiems vokiečiams Kaune Komitetas išleido šitoki gasas, elektra, maudynės, maudym- 
tuvos apskrityse, kur bolše- atidaryta specialinė_“vokie-,prašymą. jei jy? turit sunų, ”
vikai šeimininkavo virš 2 eių vaistine," Kuri uzeme zi- broH tėva v^.a ar draUga ” akerių tabako ir kiti mažesni bu- 
metu (jos anksčiau įnėjo į nomo kauniečio lietuvio yra ' užsiregistravęs gS
tą lenku okunuotojo Vii- provizoriaus Makauskio vai- Cambridge'uie balsuotojas, springfieid, Mass. Norint daugiau 
niaus krašto dalį) jau visus stinę Baltoji Gulbė (Dau- bet dabar tarnauja Ameri- Tuoda^pis klausklU la,ara- Par_

reiviams balsuoti ateinan- ro medžiaga nuolatos skan- Su£e*ia, tų. pakibą Kaina $1.00. 
-v’’ • Reikalaudami Gyduolių siųskite ir

ne- 
abejotu- 

Gerumą tai duodam 
Dėžutes 

mažesnę, 
nž-

SVar- ganėdintas, grąžink didesnę į 10 die
nų laiko, mes atitrauksime tik per
siuntimo kaštus—20c. (-)

Adresuokit taip;
M. J. ŠVILPA 

Miracle Ointment 
Kroad Str. P. O. A. Box 73,

HARTFORD. CONN.

MIKALAUSKAS 
140 Athens Street,

SO. BOSTON. MASfi.

LIETOS MEDI'. PIRMO KrOPIMO

MEDUS
TIKRAS BI<TV

(100% PURE HONEYl

Maistai
Vaistams
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 
t Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
H Bstlerv St- M. AMnctrai. Man.

Šimtas dok-riM dovanų, kuris Įrodys, Jog gis 
medus nėra tikras tačių medus.

buvo įsteigti kolchozai. Jų kanto gatvėje).
likvidavimo klausimas bu- ---------------
vęs aptartas, bet nieko kon- NAUJAS “KELEIVIO” 
kretaus laikraštis apie tai ADRESAS,
nerašo.

.kos armijoj ar laivyne, pri- 
: duokit jo pilną vardą, pa
varde ir adresą šiam komi-

pigiai. (
MRS. STASĖ DRAUGENIS

Warehouse Point, Conn.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

tetui. Komitetas nuriųs jam J 
“Keleivio“ spaustuvė jau reikalingus balsavimui po- J 

perkelta į naują vietą, bet pienus. Lietuviai gali apie •
M°dKJ^Sc SEfi2rTRI0" ofisas iki šio1 buvo vis dar tai Pranešti advokatui Shall BESIUS STATYTI. !senoj vjetok §įą sąvaitę nab kurio rezidencijos adre 

Poznanėje atidaryti spe- jau persikėlė ir ofisas. 9as yra 305 Harvard st.
cialiniai kursai, kuriuose bu- Dabar prašome kreiptis |Cambridge, Mass.
simieji instruktoriai busią 
mokomi, kaip statyti trobe
sius iš molio. Esą. molio sta
tyba esanti Rvtuose “įpras
ta.” Taip skelbia “Wilnaer 
Zeitung.”

VILNIUJE NUGRIAU
TA 50 NAMŲ.

Kauno vokiečiu laikraštis 
praneša, kad Vilniuje šio
mis dienomis nugriauta 50 
namų, kurie buvo nuo karo 
nukentėję.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

jau į naują vietą:
636 E. Broadway,

South Boston, Mass.
Ofisas bus atdaras nuo 9 

ryto iki 8 vai. vakaro kas
dien, išskyrus nedėldienius.

J ALEXANDER’S 
J CASTILE OLIVE OIL 
J SHAMPOO
' padarytas iš tikro-
• io Castile mnilo.
J U. S. P. Išplauna 
l pleiskanas ir viso-
♦ kius kitus nešvaru

mus ir sustiprina
Nantasket pajūry šią są

vaitę šaudoma iš didžiųjų 
kanuolių. Gyventojams liep- jod» w»c. už bonką. 
fa šaiiHvmn Hipnnmk išva- • ALEXANDER’S HAIRa šaudymo dienomis įsva 
žiuoti ir langu? palikti atda 
ius. *

IMBE R

OUR POLICT
“The pnrpose oi the Association »hall 
be to help pre»erie the MeaL and 
trailftlon* of onr conntry. the I'nften 
States of America, to re»erc it- l:»«« 
and Inspire others to rcpiet and oliej 
them. and In all wa,s In aid iu niukini; 
fbl* eoMNtry great c r and better"

« 
t 
t
• Aliejų ir Odą Gydančią Vaistui 
, Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
i plaukų šaknims ir Odųę gydymui. {
• 50 centų už bonką.
, Pasižymi savo gerumu. Prisiun-1
• čiam per Paštą į visas dalis Su- S 
J vienytų Valstijų.

! ALEXANDER’S CO. Jį 
J 414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS. | Į

REFRESHING TONIC

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS 
South Boston, Masa.

1410 Columbia Road, 
TeL SOUth Boston 2271.

t 4 I
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Moterims Pasiskaityt Indija ir Jos žmones Kandidatės į Modelistes

Sį SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHE I.SON1ENŽ.

KODĖL MERGINOS VAI-!
KOSI PASKUI KA- I 

REI VIUS?

D-rė Jean Menaenhall, 
žinoma kalbėtoja ir rašyto
ja, šiuo klausimu skaitė aną
dien paskaitą Bostono uni
versitete.

Paskutinį laiką taip vadi
namasis indų laisvės judė
jimas arba bandymai nuši
lti a yri an^iu valdžios ir iŠ-LIETUVA—MANO 

KRAŠTAS.

Kur piliakalniai smėliuoti 
ąžuolai tikri seneliai, 
ir takai visur vingiuoti 
po girias sudaro kelią— 

ter. sutiksi šventa diena

IndijoL gcm
Gamta labai giuži. 1\ c už

mirštamą įspūdi ;a

parašytą žodį.

Merginos vaikosi paskui puošnias, traukiančias
kareivius dviem sumeti
mais. ji sake. Vienos jų nor 
meilės, kitos — pinigų. Še 
šiolikinės ir septyniolikinė 
mergiščios daug proto d: 
neturi. Jų galvos pilnos ro 
manso ir svajonių. Jas žav 
kareivių uniforma ir puiky 
bė. Paklaustos šitokios tuš 
čiagalvės, ko jos laksto pas
kui kareivius, jos atsako 
“Jie šaunus vyrai, gražia 
atrodo savo uniformose. Ii 
jie nori apsivesti. Taig 
mums dabar gera progi 
gauti po vvrą nors trumpam 
laikui. Jeigu dabar neište 
kėsim, tai daugiau progi 
gal jau neturėsim, nes jauni 
vyrų visai neliks.’’

Bet senesnės ir gudresnė 
merginos bei moterys kitaif 
galvoja. Jos žiuri i kareivic 
uniformą ir stato sau klausi
mą. kiek ta uniforma verta 
dolerių, kiek jos nešiotojas 
gaus algos būdamas anni 
joj? Be to, kareiviai apsi 
draudžia savo gyvybę nu< 
$5,000 iki $10,000. Gudra 
galvė mergina vaikosi pas 
kui kareivį, kad gavus tuo.' 
$5,000 ar $10.000, jeigu li
kimas lemtų jai našle pasi 
likti.

Kitas merginas ir tėvą 
varo paskui kareivius, ne? 
jiems pinigai rupi da dau 
giau, negu pačioms mergi-1 a»-» XX.1IOIH2-. iid trrvų, nui ir n.vw 
čiasi pažįstamus kareivius j 
savo namus ir kelia jiem: 
baliukus vien tik tuo iš- 
skaitliavimu, kad susipažin 
tų su jų dukterimis, kad Įsi 
mylėtų ir apsivestų.

Įkaitęs prie mergaitė? 
aistringas vyrukas irgi nepa 
galvoja, ką jis daro. Mergi
na tik prisiglaudė prie jo— 
ir jis jau gatavas ją vesti 
kad gautų progos su ja nors 
vieną naktį pernakvoti. Ap
sivedęs, jis jau turės jai sių
sti savo algą pragyvenimui 
O jeigu jis apsidraus $10,- 
000 sumai ir iš karo nesu
grįš, tai ir tie $10,000 jai 
teks. O tuo tarpu gal lieka 
seni jo tėvai, kuriais jau nie
kas nesirūpins. Jis nepagal
voja. kad jo apdrauda turė
tų but užrašvta tėvams. An- 
sivesdamas jis nuskriaudžia 
juos.

Bendrai imant, tokias su
tuoktuves kalbėtoja labai 
smerkia. Ypač ios pragaiš
tingos toms tuščiagalvėms 
mergaitėms, kurios žavisi 
uniforma. Jos tik galvoja 
apie tą džiaugsmą, kurį tu
rės per kelias dienas, bet ne
pagalvoja apie savo ateiti 
kuri tesis visą gyvenimą

mergaites, 
jų ir aš mylėjau vieną— 
yeltonplaukis jaunikaitis...).
en mėivnos. gilios akys— 
aip linų žiedai. Ir rasos 

plauna kojas mėlynakės, 
r taip gražios lino kasos!
'ai—me; Irinos lietuvaitės, 
ai: Lietuva—mano kraštas, 
taip gražiosios pasakaitės— 
Atminimų mano raštas.
Aš einu su ja kasdieną— 
atminimuose širdyje:
.ik Lietuvai meilė viena 
teišnyksta, nerudyja...
Neturėjau aš nei rūmų. 
nei bakūžės samanotos 
tam krašte: nei rožių krūmų 
buvo vėžės man apstotos...
Bet, vis tiek—Lietuva miela: 
Ji—svajonių mano kraštas... 
Joje augo, kilo siela— 
lai ir šis malonus raštas!...
Ten tik aš buvau mažutis, 
tėvelius tik ten turėjau—
:r„ nors vargo ir pilnutis. 
avo kraštą pamylėjau...

Di, kaip saulė ten maloni! 
Kaip gražiai ji leidžias, 

teka!...
Koki oras turi skonį!...
Kaip gražiai lietuviai šneka!
Kad taip bučiau aš poetas— 
taip Lietuvą apdainuočiau! 
Aš svajones numylėtas,

zlninni nfiJnAoion’Mi vii vieiiiiai atiuuuviau ....

Ir, kaip motina brangioji 
jeigu vargsta—kelia

skausmą,
taip Lietuva ta šaunioji 
kelia didį. gilų jausmą!...
Kai pažvelgiu sau Į sielą— 
nei stebėtis man nereikia, 
kad už kraštą savo mielą 
tiek kartų jau kenčia verkia.
Juk mylėjo savo kraštą 
'r Kudirka ir Vaičaitis: 
įis paliko meilės raštą 
Jai kiekvienas, neperskaitęs.
Nors jie triūsė, veikė, rašė— 
bet nespėjo baigti žygių, 
nes mirtis anksti paprašė 
duoti galvas tų karžygių...
Bet, jų nebaigtą veikimą 
jų sekėjai tęsė. vystė— 
nors, kaip sunkųjį vežimą, 
tempė pančius ir vergystę!..
Ir, per vargo brolių žygius, 
augo laisvė tai Lietuvai— 
Tai, kuri dabar karžygius 
mini, kur kovose žuvo...
Jau Lietuva laisva žengia 
ateities kryptim ne vergė— 
Jai vainikas galvą dengia 
ir vaikai ją gyvą sergi...
To gražaus, didaus žengimo 
jau eilė praėjo metų—

čių Reiną, pasakiskajį Nilą,

reje Azijoje pne maijo 
vandenyno krantų gulinti 
Anglijos va'doma šalis, už
ima maždaug 1,300.000 ke
turkampių mylių olėtą; tre 
budu ji yra apie 50 kartų di 
desnė už Lietuvą. Ji visa 
y!a paskirstvta į 562 atski
las valstybėles, arba provin
cijas. Kai km ios šių novin 
cijų yra didesnės už Ang
liją.

Gyventojų Indijoj yra 
apie 320 mibjonų, t. y. 7 
Raitus daugiau negu pačioj 
Anglijoj ir kokius 120 kartų 
daugiau negu Lietuvoj. Gy
ventojų tankumas viename 
kvadratiniame kilometre 
apie 60 žmonių* vadinasi, 
ten žmonių dukart tirščiau, 
negu Lietuvoje, nes Lietu
voje gyventojų yra 30 žmo
nių 1 kilometre.

Anglų apskaičiavimu, 
daugiau kaip 99 nuošimčiai 
visų gyventojų yra analfa
betai (beraščiai), nes mo
kančių angliškai kalbėt, ir 
rašyt tėra vos 2 V. milijono 
žmonių, kas nesudaro ir vie
no viso gyventojų nuošim
čio.

Indijoj yra bent septyne-' 
tas, taip vadinamų, “didžių
jų religijų.” 200 milijonų 
gyventojų yra tikri indusai, 
su negirdėtu atkaklumu pri-

»x«r»Zk rtttlTZV ♦ i Lr v. rTvrvū? IV 
MI pi IC SčtTlF tinjvvo x«

senoviškų papročių. Liku
sieji 120 milijonų, mahome
tonai ir kitokie. Visoje Indi
joje yra 223 Įvairios kalbos 
arba dialektai.

Susisiekimas Indijoje la
bai menkas: gelžkelių labai 
maža.

Indų gyvenime yra dvi
vėntenybjė: :

Tai Šventoii upė Canga
’os vakariniame krante 

riovintis dievų miestas Be
nares. Indai tiki. kad nu?i- 
maudymas Gango' v:l?«vs 
uteikiąs aukščiausią laimi 

ii išganymą. Tūkstančiai? 
metų iš tolimiausių Indijo 
kampų fanatiško išganyme 
troškimo vedami plaukė i. 
niaukia įvairiai kalbą, viso 
kio luomo, amžiaus ir apda 
ro žmonės prie šventosio 
upės į “dievų numylėtąjį' 
miestą Benares, kad galėtų 
nors valandėlę pabūti ar
čiau dievų, ir įvairiausiomis 
spalvomis išbraižę save 
kaktose savųjų dievų ženk
lus. jie leidžiasi į šventąsias 
bangas, nuplaunančias visu? 
kūno ir sielos purvus.

Vieno anglų mokslininke 
(Murray) daviniais. Bena
res mieste esą daugiau kaip 
1.000 šventyklų, apie 30.000 
dvasininkų (kunigų), kas
met apsilanką 1 milijonas 
maldininkų.

Štai ką pasakoja važinė
jęs po Indiją vienas vokie
čių žurnalistas (Dr. Max 
Fischer) apie šventąjį mies
tą: “Man trūksta žodžių at
vaizduoti marga šio miesto 
reginį su visais jo laiptų 
laiptais, rūmais, šventyklo
mis. su visomis margaspal
vėmis jo miniomis, suside
dančiomis iš įvairiausių as
menų, senų ir jaunų, vyrų ir 
moterų, didžiūnų ir papras
tų žmonelių, šventųjų ir nu
sidėjėlių. Visi jie maldin

ai. c ri’-suję. nu.ig.ęžę į 
J ; auię. .u maldomis 
v c u.mda upėn, ge.ai

pasi- 
atlie-

s pamal- 
jšvaru- 

risas 
aiks

imomis j
apsistatę, sėdi vienuoliai, 
maldininkai, susikaupę, už-i 

Kiek toliau. | 
grupei brami-, 

pamokslus, sukinė
jasi elgetos, fakirai rodo sa
vo gudrybes.”

Apskritai, Indų religin
gumas nepaprasta?.

Dažnai indai: išsitaria:
'Ne mes turime tikėjimą, 
bet tikėjimas mus.” pau- 

iau kaip 90 nuošimtis viso 
r.do gyvenimo sudaro tiky
ba ir jos įstatymų pildymas.
Tarnavimas dievams ii- li
guistas išganymo troškimas 
iraryja visą indo gyvenimą.
Dėl to indai ir yra tokia ne- 
aiminga tauta.

Šis negirdėtas religingu- 
nas yra svarbiausioji prie
žastis viso šio krašto žmo
nių skurdo ir kančių. Gyvė
jimą žemėje indusas laiko 
tik niekingu akimirksniu, me, kad susirinkę prie Gan- 
u lygi nant su atgimimu ir; gos maldininkai braižo ant 

Amžinu gyvenimu po mir- savo kaktų savo dievų žen- 
ies. Šitokių nusistatymų ir kius.
religingumo atmosferoje; Tur but rimčiausia Indi- 
’jlaukia ir socialinis ir politi- jos tikyba via budizmas, to
lis ir ekonominis ir, apskri-,dėl paduosime čia Budos 
tai, visas indų gyvenimas. “10 Dievo įsakymų.”
Todėl ir visiškai nenuosta- I. Neužmušk, saugok kiek- 
bu, kad 320 milijonų tauta, vieną gyvybę.
gyvenanti tokiose laimingo- II. Nevok, neplėšk, ne
se prigimties sąlygose, skur- atiminėk iš žmonių jų dar
yta, ir, matyli, ilgai dar bo vaisiu.
skurs. III. Buk skaistus kaip

Krikščionybę indusai va- mintyse taip ir gyvenime, 
dina sekmadienio religija, IV. Nemeluok, reikalui 
nes jiems nesuprantama, esant maloniai, bet drąsiai 
kaip galima ne visą gyveni- sakyk tiesą.
mą pašvęsti dievams ir jų V. Nekalbėk blogo, ir ne

kalbu
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Šitos trys mergaitės kandidatuoja j modelistes. Pagarsėjęs 

moteriško grožio specialistas. Earl Carrcil, mieruoja jų ko 

jas.

(lyg ir tikybų), tarp kurių 
bendra yra tik pomirtinio 
gyvenimo dogma (tiesa), 
dievų miestas Benares ir 
šventieji Gangos vandenys. 

Štai kodėl aukščiau sakė-

SKAUDŽIOS SKRIAUDOS NUO SAVŲJŲ

T as džiaugsmas pasibaigs į' ir vergijos, nei žlugimo,
kelias dienas, o paskui pra
sidės labai nuobodus gyve
nimas. Jos nebus jau nei 
merginos. nei moterys. 
Liūdniausia yra tai, kad to
kios poros dažnai susituokia 
be ilgesnės pažinties. Mer
gina gali kartais ištekėti už 
kareivio, kuris vra jau vedęs 
ir turi palikęs žmoną kitur.

Bet jaunieji protauti ne
moka. Jie vaduojasi aistro
mis. Kai tik prasidėjo nau
jokų ėmimas, vedybų skai
čius nepaprastai pašoko. 
Pereitais metais susituokė 
net 1,565,000 porų. Tai dar 
negirdėtas rekordas.
MOTFRTS tr <soriAT.T7\U«šė August BeM, vertė V. K. R
Yra tai ąvurbiausia ir geriausia kny 
ga lietuvio kalhoie tarne svarbiame 
kteoaime. Puri 429. 1915 m. .. 52.00

nei šešėlio nesimato!
Ją apsaugos liaudis, žmonės, 
ir iškels ja darbo vaisiai— 
ir pamirš iš jos malonės 
pergyventas dienas baisias:
kaip Lietuva buvo karste— 
ir užvožta, palaidota...
Kaip iau žemę priešai

barstė...
Kaip gyvybė atkovota!...
Paminėdami vei gija, 
šia proga, po daug jau metų 
tas žaizdas, kurios užgiję, 
mes parodykim: temato 
ir pasaulio tautos didžios, 
ir pasaulio tautos mažos, 
ir draugingos, ir pavydžios, 
kad jos viltys jau nemažos!

Arėjas Vitkauskas. 
Kaunas.

Despotai ir hipokritai, draugijos priešai!_
Demono sėklą naikinsim griežtai ir viešai!...
Juk reik prieš banditus kovą žut-butinę vest,
“Nebeveizint’’ kiek sunkybių priseitų panešt.
Tiesa! mes visi negalim rinktais-“šyentais” likt; 

i Po pasaulę vendravojant tenka susipykt—
Savanaudis nebus “slaunas” per metų-metus;
Kai vieną plėšrys apgauna, šliaužia pas kitus!...
O dagiliai kvapnioms rožėms ar galės žydėt.
Jei diktatoriai papranta “blekaute” tupėt?...
Krims ponuliai juodos duonos plutą, ir skaniai.
Nes jau "Rojaus" geinio posmai pairę seniai.
Žalčiui be prasmės norėti angelu pavirst:...
Kame reikia šimtų žingsnių—šuolių nenukirst.
Žioplas, kas prieš vėją pučia—audros neatmes;
Kaip pelėda, taip apuokas šviesos neapkęs.
Kitiems ir sapnai padaro nuostolių, “kaštų,"
Ypaš “burbulus'’ kas gaudo “SAUGIROS-RASTŲ.“

Į “šnipai’’ visur bando briautis “apiekunais” tapt.
Bei vanagais vištų pešti!... Kur loja, ten lakt:..
Ką pažangus žmogus daro. tą “moronas” griaus,—
Sės usnės, sumindys kviečius, gėles draskys—raus!
Man. beariant, beakėjant dirvonus—laukus.
Tuo laiku žmogžudos plečia, didina kapus!...
Jaunos poros vedę—meilios, linksmos, taikosi.—
“Šelmiai” divorsus gamina vylių galvose.
Tik pavyzdingi moralui gerbūvį suteiks;
Kypšas kerštą, nepakajų, žemėj peklą steigs.
Paslacčicms Iškąri jotas su “rodą” ateis!...
Duobės kasti, šaukšte girdyt, tykot su “šratais.”
Paleis keršto karštą tulži, “naudą” griebdams sau. 

i Laižys veidą, durs su peiliu užpakalin tau!...
Kas akyse perdaug geras, kaip “sriubas—tiesus,”
Toks “koruptorius” bus “garbus,’’ apskriaus jis visus, 
švelnus, saldus kain “medutis,” žalos davinys.
Po jo broliška sermėga slepias veidmainys!...
Jau “žiupsnys” po žemių “gludi!” Paliko “pelnus“... 
Joja plėšrys žila kiaule trindamas delnus!
“Bravo" Blindos palikuoniau! Kaponio prasmė:
Laukine kate zilioji! žvėriška esme!...
Laikas tvarkus tiesiai eina. Kas jį suturės?
Kur begėdžio stiklo akys tiesiai pažiūrės?!
Juodi paniūru darbeliai šturmo vėju kauks.
Kaip reiks už viską atlygint, sąžinė sustaugs!
Bus “oktupui” usiraičius “buntų” lūkestis, i Už barbariškas šunybes skaudi mokestis.
Juroms nuplaukė “Raidelė” į silkių bačkas.—
Ne Bronelei!... o — “chirurgui” teks vežtis “tačkas.’’ 
Ylos maiše nepaslėpsi! Nereik nei kliedėt!
B' s kita kaina: su kaupu, riebiai užmokėt!
Savavališkas tęsimas dūlina glėbiais!
Prieš netiesą eina tiesa! Spektaklius pakeis...

' PKšrųs vilkas avies kady dantis užčiaups kąst.
Liaus “simpatijų” medžiojęs, negalės jų rast. 

i Kanibališka prigimtis ardys jo dirksnius,
| Likimas malšins biutalui geisminius veiksnius.
Tain pat geras krokodi!ius elgias griaudingai;
Pi ie nukes artyn prigužęs, jaučias gailingai: 

j Praryt grobio negalėdama “Slops LAKAMNUMU.”
I Liaukos smalsumo sutinsta verkiant liūdnumu.

Ve su savo plunksnoms puošias Rumpolio vėžys__
‘Kaimynų” daržuos “kopūstais” ganosi ožys...
Turi ’ j koki nors kūną erkė įsisėst—

'r šiltu krauju maitintis, jei ne alkiu dvėst!
Bet “raščiotas” egoistui ateina artyn!
Paims jį ta “prieblandėlė” nuodėmių naktin!

ny pastatyti. Visa ši aikštė 
nuklota pelenais ii’ kaulų 
liekanomis. Iš didžiulių lau
žų nuolat rūksta durnai. Gi
minės atneša ant laužo bal- 
tą iyšulį, ir nuliūdę nueina 
tolyn, o liepsna praryja mi- 
usiojo kūną. Šios šlykščios 

ceremonijos ir lavono čirš
kinimo smarvė dievotam in- 
dusui yra švenčiausias daly
kas, įžanga į amžinąjį gyve
nimą. Sudeginto lavono 
kaulai sumetami į Gangą. 
Mirti Benares’e ir būti sude
gintam Manikamikoj, — 
kiekvieno tikro induso di
džiausias troškimas ir aukš
čiausia laimė, nes tai jau 
?są pusė kelio i ‘‘amžinąjį 
gyvenimą.’’

Iš štai dabar šventasis 
vanduo.

Tas vanduo, kuriame kas
dien muilinasi ir maudosi 
dešimtys tūkstančių žmonių,
• kuid mėtomi lavonų kaulai 
ir kitos liekanos, į kurį teka 
visos šio knibždančio mal
dininkų miesto atmatos.— 
"as vanduo yra “šventas gė
rimas,’’ kuris kunui sutei
kiąs sveikatą ir tvirtumą, o 
sielai—išganymą. Tūkstan
čius myliu pėsčiomis atke
liavęs maldininkas rūpestin
gai semia į savo varinį inde
lį šio skystimo ir kaip di-

apieįsakymams.
Indusu religija, arba in- .. ...

duizmas, nesudaro kokio ^Į- Nepnsiek.
nors vieno, apibrėžto religi- -. kegaisink -uiao tus-
nio mokymo, kaip pav.. kaI^o™?;kalbek ka?
lamas. Tai yra mišinys dau- lel^la» aI^a tjTek. 
gybės įvairių atskirų kultų VIII. Nebūk godus ir ne- 
----------------------------------- pavvdėk, bet džiaugkis sa

vo artimo laime.

kartok negerų 
žmones.

“Raketieriškos” bakūžės duris užsivers—
Apgautų šeimų širdyse džiaugsmas atsivers.
“šišo” kuodas pretenduotas “švariu—veikėju”—
Plikas barškalas, arbūzas—kvailiu—globėju.
Drasko ateivėlių taiką šunies pavydu.
Savo “dūšią" skyrė velniui kruvinu “deedu.”
Išauš aušra! aetis šviesa! tamsa užsimerks!... 
Niekšystes ir skriaudas kentę linksminsis; ne verks! 
Laikas teisus! šiukšles vėto! Giedra prasidės!
Visi “vudčiakai” urvuose sunyks, sudrunės!...
Juk “žingeidu” uzurpatų plepalai išgirst.
Mat, jau niekšai, renegatai ima broliais virst... 
įtarimų ir paniekos daug prisiklausiau,
Nuo žmonos “ginčių” ąš kryžių švininį nešiau!
Net p>er du dėsėtkų metų kandžiotas buvau:
Smulkių, rupių įžeidimų “perteklius gavau!...
Darė užsimetę. žinant. neigiant įstatus.
Įvairių nelegalumų prikrovė “ratus"!
Daug “pasogos” prižadėta: autas, pinigai,
Namai, girios, miškas, akis, “muilas” ir laukai...
Niekas dar neištietėta iki šių dienų!
Aš be to su savo žmona linksmai GYVENU!
Nesiderins anų aktai doros buvimu—
Žmoniškumas prieštarauja, neis su jų skymu. 
Neatsakingi saumylio veiksmai dvokianti,
Tokie tarp kitų šeimynų įvykiai reti!...
Mane teršė, maliąvojo su savo purvais,—
Žmonos tėvus “makliavojo.” gąsdino "urvais.”
Pats bankrote, nesumegzdams galo su galu,
Mudviejų garbę “keitė” su melu!...
Pilkus žmones suvedžiojęs ergeliais, vaidais, 
Gyvenančius toly—neigė nebūtais vardais.
Senučių apsuko galvas, gaudė jų turtus...
“Smurtais.” “pučais" musų kieme apteršė vartus.
Jei tiesa aikštėn išeitų, but kriminalas!
Dorų žmonių “apdirbėjas." slepiantys “galus”... 
“Budus” išnaudot padaręs kad “lobius” paglemžt,
Lyg namų vagis ką viską graibsto maišan kimšt.
Mes nežinom, kuom tėvelis mirė? Ar laiku?...
Nes ant šermenų kerštingas nekvietė vaikų.
Ar ilgai taip “klynint” seksis farmų žmonelius.
Savo pačiai futras pirkti už jų centelius?
Arba “morgičius” ištrinti, fąlšyvai kraipyt.
Kitų tūkstantinėms švilpaut.' iaidokaut, svaidyt?
Juk dėl to ir “nežinomojo” antrašo vaikų 
“Teligramui.” But nelikę už skolas plaukų...
Skriaudos, triksai ir šešėliai šiaušis akyse;
Nemirs tiesa! Sauks atmonyt sukčiaus ausyse!
Čiulpęs žmonių kraują, spogsi, ute—kraugery!
Tau sustings liežuvis kuolu gerklės komury...
Šmeižei mus prieš musų tėvus vardais nebūtais...
O tu dėl jų “teisingiausiu” prieteliu radais... 
“Confidecial-crook” intekme ne mes, bet tu juos 
Apgavai! Ir pakavo jai senelį kapuos...
Naujas šposas išgalvotas bruzguliu pastos!
“Villian” kaukė bus nesmaukta prie stulpo gėdos!
Kaip čigonas, “gišeftėlj” paskubom vagei,
O sąžinėj skolų “Ciociai” granžai ką.darei?
Kitų “procia” nesidžiaugsi! Išspruks iš nagų. 
Boikotuos tave kiekvienas, snausi ant maigų!
J?.u liepto galą, kai zuikis bailys.
Liksi vienas, kai prie baslio pririštas arklys!
Geru keliu nenueisi su blogais darbais,__
Nepatikimas risuomai. apsiaustas .
Gal girdi drebulės medžio drebiančius lapos *
Žinai! Judas ten kabojo... gal jr tau Uip bus

woVLiX,s. A-Jok-WHte-

IX. Valyk širdį nuo pyk
čio, neturėk prieš nieką ne
apykantos, bet visus my
lėk ir

X. Stengkis pažinti tiesą. džiausią brangenybę nešasi 
ji namo. Ten sugiyžęs, skur- 

Buda arba Gautamas. bu- d o suvargintas, šypsosi be-
vo didelis Indijos žmogus ir 
jo moksle yra daug išmin
ties.

Ant Gangos kranto yra 
Manikemika, t. y. vieta, kur 
viešai deginami lavonai.

Tai yra vidutinio didumo 
terasa, prasidedanti kiek 
toliau nuo Gangos ir priei
nanti iki pat vandens, visa 
apstatyta šventyklomis ir 
altoriais, taip. kad kai ku
rie iš jų net jau upės vande-

ealinės laimės šypsena, ga
lėdamas šiuo išganingu van
deniu Davilgyti savo ir savo 
šeimos lupas. * ‘

Indija yra ryškus pavyz
dys. prie ko žmones priveda 
religinis fanatizmas.

Juozas Jasinevičius.

INKVIZICIJA
Parašė N. Gusev. Puiki naudinga 

knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 215 
Duslaųių. Kaina...........................51.00

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų. 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilię.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE Y'RA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠETMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 
KAINA TIK Sl.OC. Audimo apdarais $1.25.

Kiekvienas turėtų papuošti savo kny 
Kiekvienas nusipirkęs tų knyrą 
siųst “M<»"ey Orderiu.” Popierinius galima

knygyną minėta kn/ęa. 
pasidžiaugs. Pinigus geriausia 

siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir "Keleivio“ ad
resą ir nepamirškit prilipyt u!3 centus markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus Įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardaš ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
darbi-(Tąsa) jena (Prano duktė), 32,1653. Butėnas, Alfonsas (Fe- ninkė, Kazlų-Ruda.likso sunus), 26, knygvedys.1 1693. Butvilą. Jonas (Vinco Kaunas. sunus), 32, Panevėžys.1654. Butėnienė - Surblytė, 1694. Butvinskas, Antanasfina Kazio duktė), 25, tarnaitė, (Viktoro sunus), gimęs 1907, Kaunas. darbininkas. Šiauliai.1655. Butikas. Antanas (Fa- 1695. Buzas, Antanas (Ma- bijono sunus), 54, tarnautojas, to sunus), 41, Pakumris.

Mažeikiai. , 1696. Buzas, Stasys (Juozo1656. Butikienė, Katrina (Vo- gynus), 27, Vilnius.syliaus duktė), 48, šeimininkė, 1697. Bužinskas, Kazys (Ma- Mažeikiai. to sunus), 40, Tauragė.Butikas, \ ytautas (Antano 1698. Bžeskis, 55, Radviliškis sunus), 21. 1699. Bžeškienė. 40,1658. Butkevičius, Česlovas nįnke
(Mykolo sunus), gimęs 1918, 1700. Bžeskis, 17, mokinys.Vilnius. , 1701. Bžeskis, Antanas (An-1659. Butkevičius, Petras įano sunus). 53, ūkininkas, An-
f Antano sunus), 70, ūkininkas,Serbentinė. Šiluva.1660. Butkevičiutė. Odilė. _ , „(Petro duktė), 22, mokytoja.,J^vy«a, 38 ukm.nke, Serbentinė 1703. Bžeskis, Jonas (Antano sunus), 13.1661. Butkevičius, Napoleonas (Juozo sunus), 43, r.inkas. žemaičių Kalvarija.

1662.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Karo Korespondentų Gyvenimas

N .-inou.- h.a-o i.oiesp^u^cntų gyvenimai. Siame v.uzueiv yra parodyti d AmeriKos lai
kraščių korespondentai Afrikos fronte. Jis čia vėdina savo palapines išvilkę jas iš požemio

• Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

ŠVEICARŲ LAIKRAŠ
ČIAI APIE LIETUVĄ.
Ženevos dienraštis “Tri

būne de Geneve' paminėjo,

SUŽEISTAS ARKIVYS
KUPAS REINYS JAU

PASVEIKO.
Gauta žinių, kad arkivys-

tanava, Radviliškis.
1702. Bžeskienė-Misėvičiutė

1737. Cinauskas, (Voldemaro 

sunus), 5.šeimi- 1738. Cinauskas. Rimgaudas (Voldemaro sunus), 3.1739. Ciranka, Petras, 72, ūkininkas, Jasaučizra, Varėna.
1740. Cironkienė, Emilija. 70, ūkininkė, Jasauskai, Rudnia
1741. Cirtautas, Kazys. 34, knygvedys, Kaunas.1742. Cisimas, Adomas (Adomo sunus), gimęs 1915, Vilnius.

ekonominę padėti.
“Prieš kelis mėnesius vo

kiečių komisaras liepė likvi
duotis Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Rūmams, kurių 
vietoje su didelėmis iškil
mėmis buvo Įsteigtas ‘Ūkio 
Susivienijimas’. Dabar vė! 
io viotoie steigiami ‘Ukic 
Rūmai,’ kurie reiškią verslo

■ ■ ...---- —----------- ————————— ‘savivaldą’. Likviduojamojo
1775. Oimbelaitis, Juozas tano duktė). 70, ūkininkė, gyv. ‘Ūkio Susivienijimo’ vedė- 

(Juozo sunus), 34, mokytojas.; vieta Robiliai. jais buvo paskirti vokiečių

Ciuricho laikraščio “Neue i kūpąs M. Reinys per Vil- 
Zuericher Zeitung’’ paskelb- niaus bombardavimą iš bei
ta straipsni apie Lietuvos šo-vikinių lėktuvų sužeistas 
žemės ūkio padėti. Dienraš- nesunkiai. Išbuvęs hgonine- 
iis sako: Je dvi sąvaitės, arkivysku-

“‘Neue Zuericher Zei- pas jau pasveiko ir dabar 
tung’ paskelbė Įdomų straip- ■ gyvena V ilniuje. _ 
sni apie dabai tinę Lietuvos; Kauno ligoninėje mirė 

*- * Kaišiadorių vyskupas Kuk
ta. Kun. M. Krupavičius da
bar gyvena Suvalkų Kalva
rijoje, Mariampolės apskri
tyje.

SURAŠO JAVUS IR 
GYVULIUS.

Okupantu leidžiamas 
“Kauener Zeitung” prane
ša, kad nuo birželio mėne- 
sios Lietuvoje įvestos korte
lės, į kurias ūkininkai turi 
Įrašyti visus savo gyvulius 
ir javus.

Vikšnabraščiai, Musninkai. 1813. čečys, Jonas (Vinco generalinio komisariato val-1776. Čeladėnas, Petras (Sta- sunus), 33, ūkininkas, Robiliai. dininkai.”šio snuus). gydytojas. Vilnius. į 1814. čečytė, Anelė (Vinco ---------1777. čalpovskis, Lešekas, duktė). 30. Robiliai. ŽIEŽMARIUOSE MIRĖ27, advokatas, Ukmergė. 1815. čečytė, Veronika (Vin- 120 METŲ MOTERIS.1778. čapkauskas, Matas,1 co duktė), 28, Robiliai.darbininkas. Kaunas. 1816. čečytė. Stefa1779. Čaplikas, Jonas (Motie- i duktė), 25, Robiliai.iaus sunus), 33. Kėdainiai. j 1817. čečiene, Stefa (Vado . anukė jau turįntį 90 me_ j vokiečių kalbos ir Stenogra- dukte), 30, mokytoja, gyv. vie- - „ J --- „ fiins Kursai snreneti “rv-1780. Čaplikas, Viktoras, 40.

žiežmariuose mirė 120

LIETUVAITES MOKINA 
VOKIŠKAI.

Kulautuvoje rengiami tri-(\ inc° amžiaus moteris, pa- JŲ mėnesių kursai lietuvai-
, varde Bankauskienė. Viena tems, kurios nori mokytis (Tado

tų amžiaus. Velionė pergy- £įj°s- Kuisai surengti “ry-. ,, .. , 1743. Civinskaitė, Anelė (Jo-darbi-! 17M- Bzesk,s- . ^njonas no šeimininkė Ri_(Antano sunus), gimęs 192o.1705. Bžeskis, Antanas (An-!
no duktė), 36, šeimininkė, mavičiai, Gižai.1744. Civinskas. Vladas (Jo no sunus), 33, Rimavičiai.1706. Bžeskis. Raimundas 1745. Cink, Boleslovas (Sta- (Henriko sunus). 42, mokyto-;Kjo sunus), gimęs 1903. Berna- jas. Vilnius. _ _ _ tiškiai, Turmantas.

dviem seserimi 34 Alvtus 1 Ožeškienė, Vanda (Ba- 1746. Cink. Natalija, ukinin-dviem seserim), 34, Alytus. Uo duktė) 33, mokytoja. -- 1
vieta Vilnius.

Butkevičienė, Amelija,tano sunus)t 6 metų. A*? ' _  — - _ .(Antano duktė), 421663. Butkevičiutė, (Napoleono duktė), 14.1664. Butkevičius. Jonas (su
Vanda

1665. Butkevičiutė, Aušra (Jono duktė), 4 metų, Alytus.1666. Butkevičius. Mikas (Kosto sunus), 49, Vilnius.1667. Butkevičius, Leonardas (Jono sunus), gimęs 1892, kapitonas, Rumšiškės.1668. Butkevičius. Pranas (Prano sunus, 20, Vilnius.1669. Butkevičiutė, Albina (Jono duktė), gimus 1900, Po-žižmeriu dvaras, Kuršėnai.*1670. Butkus, Benediktas

gyv- kė, gimusi 1906.1747. Cink, Tomas (Boleslovo1708. Bžezinskas, Romualdas.. sunus) 6 metų64, ūkininkas, Poliesė.1709. Bžezinskis, Mundek metų.1710. Bžezinskienė, Vladė. fiO nVininV^Munaaaaua>-v*

1711. Bžozovskis, Stasys Į 1750. Cviatkovas, Vosylius(Gustavo sunus), 73. inžinie- (Timotiejaus sunus), 60. uki- rius, Vadaktai. 1 njnkįs> Jurgeliškiai, Melagėnai.1712. Bžozovskienė. Jadvy- 1751. Cicenienė, Stasė (Jurga, 62, Casčeviai, Jašiūnai. gio duktė), 1, Vilnius.
. 1713. Bžozovskis. Stasys (A- 1752. Cebilienė, Katarina (Je-(Jono sunus). 40. mokytojas, • domo SUnus), 65, ūkininkas,! ronimo duktė), 35, mokytoja. Sk.rmant.skmj. Jurbarkas Casčeviai, Jašiūnai. Obeliai. Rokiškis.

1671. Butkus Nikodemas Bžo2ovskis, Albertas 1753. Cecevičius, ’ Austacha,
' m<’kyt°Jas- (Antano sunus). gimęs 1914, 38, Videniškė. Utena.vienuolis, Vilnius. 1754. Cecevičienė, Liucija1715. Bžozovskienė, Juzė. 39. (Juozo duktė), 34, šeimininkė,šeimininkė, Vilnius. Videniškės.1716. Bžozovskaitė, Ona (Juo- 1755. Cecevičiutė. Romutėzo duktė), 15. (Austacho duktė), 10.1717. Bžozovskis, Borisas1 1756. Cecevičiutė. Irena Aus-(Juozo sunus), 11.

1748. Cink. Vanda (Boleslovo duktė), 4 metų.1749. Cydaravičius, Julius(Bernardo sunus), gimęs 1908, (Vaclovo duktė), 3 metu.|
(Vaclovo sunus). 2 metų.

majoras, Panevėžys.1781. čaplikienė. Ona (Mato duktė), 38. Panevėžys.1782. Čaplikas, Algimantas, 1819.5 metų. (Jono sunus), 22, mūrininkas,1783. Čaplikas. Rimgaudas, Vilnius.5 metų. 1820. Čekas, Antanas (Vinco1784. čaplinskas. Vaclovas sunus). 36. tarnautojas, gyv.(Antano sunus). 30. Rajūnai, vieta Girkalnis.Pasvalys. .'1785. čaplinskienė. Vera (An- duktė), 31. Girkalnis. nauja Lietuvos darbininkųtano duktė). 2,7, Rajūnai. 1822. čekaitė, Beatričė (An- partija (700 žmonių), vyks-1786. čaplinskas, Algirdas tano duktė), 3 metu. tanti darbams i Dresdeną.1 ^'.“^1/1*1^“d "nalaL(Vaclovo sunus), 5 metu. 1823. čekulienė,* Karolina Saksonijoje. Darbininkai^^ Kauno kapinėse ‘‘lie-1787. čaplinskaitė. Vida (Jono duktė), 50. šeimininkė, buvę surinkti visoje Lietu- įuvjų tautos lėšomi5.” I ka-
Rapeikiskiai. Molėtai. voje. i pines karsta palydėję drau-ioz«. vzcn.irran.ra. OT«,.p,„<ra. : gai, aaug Kauniečių Ir istai-, n-, 55, ūkininkas, gyv. vieta Plūs- RUSAS NUŽUDĖ ŪKI- : atstovai. Toliau laikraštis1/89. čaplinskas. Tadas A- čikiai, Raseiniai. * — - - -domo sunus). 46.

- ' CU5UDU namie, oiauiiu,,49, ūkininkė, Plusčikiai. — • -• .... -- 11

vežiKas. viinius. 1 1788. ČapUnsfes, Romanas

ta Panevėžys.z- -.4- \ , - zik. veno 5 kartas. Iki pat am-šium su reil^lingumu turėti
1 vtt U<n°ne -- 3 žiaus galo velionė gerai ma-i^idesnį skaičių žmonių, kūno duktė), 4 metų, Panevėžys. dyasi. lie mokėtų vokiečių kalbą.”čechanavicius, Vladas njaj - ne|jUV0 susenusi. Į ---------------

J _________ Į APIE POETO BINKIO -
LAIDOTUVES.

Apie poeto Kazio Binkio 
mirtį “Kauener Zeitung’

IŠVEŽTA DAR 700 DAR
BININKŲ.

Pasak “Kauener Zei-1821. čekienė, Natalija (Jono tung,” iš Kauno išvažiavusi. Į pranešė, kad “toli už Lietu-
vos ribų žinomas lietuvių 
poetas ir dramaturgas mirė 
šiomis dienomis.” Velionis

Bidiniškiai, Utena.1672. Butkienė,(Jono duktė), 27,Bidiniškiai.1673. Butkus. Saulius (Nikodemo sunus). 2, Bidiniškiai.
1674. Butkus, Bernardas (Kazio sunus), 74 Gerštai, Girkalnis.1675. Butkuvienė, Ona, 66, ūkininkė, Gerštai.1676. Butkus, Izidorius (Bernardo sunus), 36, ūkininkas, Gerštai.1677. Butkus. Juozas. 34, ūkininkas, Gerštai.1678. Butkus, Antanas (Bernardo sunus). 28. Gerštai.
1679. Butkutė. Janina (Bernardo duktė), 23.1680. Butkus. Liudas (Prano sunus), 50. kasininkas, Plungė.1681. Butkienė-Daumantaitė, Jadvyga (Adolfo duktė), 40, tarnautoja, Plungė.1682. Butkus. Vladas (Liudo sunus). 11. Plungė.1683. Butkus. Anatolijus (Liudo sunus), 9.1684. Butkus, Kazys (Antano sunus), 57. ūkininkas. Rikli kai. Kovarskas.1684. Butkuvienė, Ona (Prano duktė), 48, Paprudžiai, Vaiguva.1686. Butkutė, Aldona-Ona (Juozo duktė), 17, mokinę.1687. Butkus, Edvardas (Juozo sunus), 15.1688. Butkus. Adolfas (Juozo sunus), 14, Paprudžiai.
1689. Butkus, Antanas, 48, darbininkas. Pabradė.1690. Butkus, Antanas (Antano sunus), 31, Vilnius.1691. Butrimas, Vladas (Mykolo sunus), 21, darbininkas. Panevėžys.1692. Butrušaitienė, Magda-

Viktorijamokytoja.

tacho duktė), 15, mokinė.ūkininkas. ' 1718. Bžozovskis, Miroslavas 1757. Ceduka. Jurgis (Karo- (Juozo sunus). 8. lio sunus), 28, policininkas,1719. Bžozovskaitė. Danutė, Kaimeliai, Lazdijai.6 mėnesių. 1758. Cibavičius, Kostas. 57,1720. Buinauskas. Antanas darbininkas. Vilnius.(Karolio sunus), 29, ūkininkas. 1759. Cibavičienė, Katarina. Čamobylė, Trakai. 45 šeimininkė. Vilnius.1721. » Bžozovskis, Mykolas.50, ūkininkas, Geseličė.1722. Bžozovskienė, Jadvyga.
50, ūkininkė. (Martyno sunus), gimęs 1900,1723. Bžozovskaitė, Marija, ūkininkas, Švenčionėliai.18,.Trakai. 1762. Cibulskas. Jonas (Igno,, 1724. Bičkovas, Jonas (Jono sunus). 37. policininkas, Cibuli- sunus, gimęs 1920, Kaunas. Zarasai.

1725. Balčiūnaitė. Viktorija. 1763. Cicėnas. Jonas, tamau-38, ūkininkė, Salamiestis. tojas. Vilnius.1726. Bičkovienė, 'Jadvyga 1764. Cickevičius, Aptanas(Aleksandro duktė). gimus (Adomo sunus), gimęs 1905. 1924, tarnautoja. Talokiai, Miroslavas.1727. Baltiejus. Adomas, 39. 1765. Ciekevičienė. Miarijaadvokatas. Židikai. (Motiejaus duktė), gimus 19101728. Baltiejienė, Ona (Ado- ūkininkė,mo duktė), 37. 1766. Cickevičiutė, Genovai-1729. Bernotas, Kazys, gi- tė (Antano duktė), 11 metų. męs 1899. dailidė, Druskininkai. 1767. Cickevičiutė, Ona (An-1730. Biškauskaitė, Anasta- tano duktė), 8.zija (Jono duktė), 18. mokinė. 1768. Cickevičiutė, Aldona Papartėliai, Žasliai. (Antano duktė), 6 metų.1731. Bernotas, Adomas. 23, 1769. Cickevičius, Antanaskareivis, Kladiniai, Utena.1732. Cimbolaitienė, Stasė

•1760. Cibavičiutė. Marija (Kosto duktė). 21. šeimininkė.1761. Cibulskas. Adoma?

(Antano sunus), 4.1770. Cieplekienė-Mikulskytė.(Andriaus duktė, 24, šeiminin- Vanda (Jono duktė), 30, uki- kė, Vikšnabrąsčiai, Musninkai, ninkė, Elzbietava, Vilnius.1733. Cimbolaitis, Algiman- 1771. Cieplekas, Henrikas, 3.tas (Juozo sunus), 5. į 1772. Cigonaitis, Kazys. 38,1734. Cinauskas .Voldemaras, tarnautojas, Kaunas.38, ūkininkas, Amuoniai. 1773. Ciliakas, Gleb, 28, ka-1735. Cinauskas. Vytautas reivis, Vilnius.
(Voldemaro sunus), 11. 

1736. Cinauskaitė.
(Voldemaro duktė), 7.

Galia

J

1774. Ciliakienė, Natalija (Vladimiro duktė), 22, studentė. Vilnius.

■>

RUSAS NUŽUDĖ ŪKI
NINKĄ OŠKJ. ipatcikia Kazio Binkio bio-

1825. čemneskiene. Emilija, Uošurių kaime, Šiaulių’^rafiją ir supažindina skai- 
apylinkėj, pas ūkininką Oš-jtytojus su poeto kūryba.1826. čemneskytė, Ona (Ma- kį dirbo karo belaisvis ru-

25‘ - sas- Slisiginčijęs su šeimi-182/. Čenkus Jonas (Stasio) nįnku, rusas metė Į jj grana- sunus). 3/. mokytojas. Onus- kurj sprogdama užmušė 
k,s?„Ilakal' ... _ patį rusą ir ūkininko uošvi, i

1828' . ^e?kuxJ.eriė',. Marcelė’ šeimininkas Oškis buvo sun
kiai sužeistas ir mirė ligoni
nėje.

27. šeimininkė. Onuškis.1829. čenkus, Aldutis sunūs). 7.1830. čenkus, Rabutis (Jono 
sunus), 4.

1831. čepaitytė, Liuda (Jur-

(Jono

K. Binkis yra gimęs Biržų 
apskityje 1893 metais.

VILNIUJE 15,000 MOTE
RŲ NETURI VYRŲ.

Vilniuje šiomis dienomis 
priskaityta 15,000 daugiau 
moterų negu vyrų.

ūkininkas.Rudamina.1790. čapskaitė, Aleksandra,40. šeimininkė. Kaunas.1791. Čapskis. Viktoras (A- domo sunus). 67, ūkininkas.Muležai. Kamajak
1792. Čapskienė. Emilija. 40. ūkininkė.1793. čapskis, Augustinas (Victoro sunus), 20, Muležai.Kamajai.1794. Čapskytė. Jadvyga (Viktoro duktė). 15.1795. čapskis. Valentinas,gio duktė), 33, Kaunas(Viktoro sunus), 12. — ■ -1796. čarkauskas, Gasparas.35. inžinierius. Paventis, cuk-1 raus fabrikas.1797. Čarneckis, Voldemaras (Antano sunus). gimęs 1893, buvęs ministeris. Kaunas.1798. čameckienė. Elenora.41. šeimininkė. Kaunas.1799. Čarneckis, Algirdas (Voldemaro sunus), 17.1800. Čarneckis, Vytautas (Voldemaro sunus), 16.1801. čarneckaitė. Liucija- Marija (Voldemaro duktė), 14, i Kaunas.1802. Čarneckis, Povilas (Voldemaro sunus). 7. Kaunas.1803. Čarneckis, Petras (Vol-i demaro sunus). 7, Kaunas.1804. čameckienė. Kazė (Kazio duktė) 33, mokytoja. Kuk- tiškiai. Utena.1805. Čarneckis. Zbignievas (Valerijono sunus). 21, darbininkas, Kaunas.1806. Čarneckis. Bronius, 27, karinikas. Vilnius.1807. čarnovskis , Viktoras (Maksimilijono sunus), 52, ūkininkas, Vilnius.1808. čečergis, Vladas (Adomo sunus). ūkininkas. Skiemonys. Utena.1809. čečergienė. Eleonora,'45. ūkininkė. Skiemonys.1810. čečergis, Vladas (Vlado sunus), 14.1811. čečys. Vincas (Valerijono sunus). 80. ūkininkas. Robiliai, Panemunėlis.1812. čečienė. Veronika (An-

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS 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 **KaM- 
vio” Knygynu.

Adresas: “KELEIVIS“
636 BROAI)WAY,

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

AR ROMOS

piežius yra 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybes kada į Pasaulj 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 Kunigų 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 darbut 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIIL Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint aa visa katalikiškos bažnyčios praeitiuu.

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato;
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm jspauutaa kny

gos vardas, KAINA $2.00. ' '
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.2$.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO 9 KNYGYNE
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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No. .'D. Rugpiučio 12 tf.', 1942.

» » •

Aštuntas Puslapis

PILIEČIU DRAUGIJA 
DIRBA LAIMĖJIMUI KA
RO PRIEŠ DIKTATORIUS

AUKOS RAUDONAJAM 
KRYŽIUI.

Lietuvių Komitetas Rau
donojo Kiyžiaus pagalbai 
iki šios via gavęs sekančių 
aukų, kurios buvo pridu ;to 
Bostono skyriui žemiau nu
rodytomis datomis:

Peter Veša (data nepažy- 
Ju mėta) aukojo $1. Iš P. B.a-

zaieio balandžio 11 d. gauta 
pinigais $7, o iš J. A. Jan
kausko gautas $25 čekis. 
Pelnas iš \vhist parės balan
džio 17 d. $26.11. Iš Ran
dolph o ir Stoughtono Lietu
vių Ūkininkų Sąjungos gau-

valdžiai ta £e£užės 20 d- Per A. L. \ amžiai Ralsey $40.93. Birželio 25 
dieną perduota R. K. $15.

Mirė Marijona Pemavienė.
Pereitą nedėldenį, rug- 

riučio 9 d., miiė Marijona 
Pernavienė, gyvenusi prie 
22 Leedsville st.. Dorche<- 
reiyje. \ elionė buvo vos tik 
50 metų amžiaus moteris.

vvrą Bo-Pa’iko nu’iutiime
'es’ovą. dukterį Anelę ir du 
sunu Antaną ir Boleslovą.

Subatoie velionė buvo da 
visai sveika ir praleido die
na pas savo kaimynus Bar
elius o nedėlioję Baltuliai 
:: u gavo liūdna žinia, kad 
i miiu i. Palaidota šią sere- 

dą Šv. Benedikto kapinėse.
Sranislovas Bertulis ir jo 

šeimyna reiškia Bertuliu šei
mynai gilios užuojautos.

Kun. Butkovskis Turi Daug Kraujo

Jos KLu" e parduodam:)',
Apsigynimo St'mpos ir 

cuotiomos R adančio 
Kryžiaus pamokos.

South Bostono Lietuvių
Piliečių Draugija 
dirbti visais ga 
dais, kad padėti Jungtinėms 
Valstijoms laimėti kaią 
prieš diktatorius, šios drau
gijos pastangomis yra jau 
Įsteigtas Amerikai Remti 
Komitetas, kurio tikslas yra 
visokiais budais gelbėti Su
vienytų Valstijų 
laimėti ši karą.

Amerikai Remti Komite
tas vra sudalęs Raudonojo - . . ...Tr v. , X . . . . •. aare sekančiaiKryžiaus skyrių ir visokiais
prieinamais budais ragina 
lietuvių visuomene pirkti 
Apsigynimo Bondsus ir 
Štampas.

Pereitame South Bostono
Lietuvių Piliečių Dr-jos di
rektorių susirinkime paskir
ta $25.00 praplatinimui A-
merikai Remti Komiteto ne? v u - r
veikimo ir komitetas įgalio- .. avo sunkiai sužeistas ir ma-| “Wir sind gesund. Deine
tas pardavinėti Apsigynimo ne S aŽkrino ?ar>'Sloms dar ?u‘ Briefe bekommen vvir. Wir

na^lnn- ±na Zr ir 5,)ard>la3- Bet didžiausios leben t Schreiben vveiter.
r-ma ZilinsKiene dai 11 liausės prasidėjo, kuomet Tjns ist es «chon Diršiandien is poros žmonių , fibuv0 - poHcmanai ir į£s *ste& ’201100
negali išgauti nei pinigų nei pradėjo muštynes stabdyti.:
tikėtų. P-ma Tumaviciene Keliolika mu|eikų buvo su--
^aii??1.,.dar. Vei:ir^Pka /?/”'’■ imta. Tuomet apie 1,000 : 7 .
Kai s&ie .pinigai ateis 1 iždą. juocĮVeidžių puolė policiją. Laiško 
iš jų reikės uz iadijau> skel- rf,rčfiymi «nimtnnsius na- žodin:

KELEIVIS, SO. BOSTON

Rado pavargusį pašto 
karveli1

i V s. vcre miestelyje pereitąpei
M(

Juoddveidžiu balius virto 
riaušėmis.

Pereitą sąvaitę Cambrid- 
ge'aus juodveidžiai turėjo

Čia yra parodytas kun. Aleksandras Butkovskis iš Poughkeepsie. N. Y. Kairėje jis daro gimnastiką, o dešinėje skaito maldaknygę. Amerikos laikraščiai įdėjo šitą jo atvaizdą ir sako, kad per 42 mėnesiu jis 50 kartų aukavęs savo kraują Raudonajam Kryžiui. Lenkai labai juo didžiuojasi, nes jis jų tautietis.

nedėldienį C'ifford aionis 
rado r avo kieme pavargusį 
pašto karvelį, kuris nešė 
prie kojos pririštą kažin ke
ro kažin kam siunčiamą ka
žin kokią žinią. Morris pa
ti avė karvelį policijai, o ši 
t e: davė ii armiios signalų 
ko; puso viršininkams. Bet 
niekas negalėjo karvelio ne
šamos žinios iššifruoti. Ji 
rašyta kažin kokiu nesu- 
prantamu slaptaraščiu. Gali 
būti. kad svetimos valstybės 
šnipų raštas.

Laiškas iš Lietuvos •žhš iš Lietuvos nuo savo bro-
____ lio, Antano Volkausko.

A. Baltušytė rašo iš Pan- Antanas Volkauskas gy- 
dėlio apylinkės. vena Muravos kaime, Kau-

0 * , . Jonas Baltušis, southbos-!no aP^k{įęr- Vokiškai rašy- fruva vangume au-
vvhist parės, kurią surengė m\.del-s-tor?lup?s ^uo-les’ lonietjs’ šiomis dienomis• lalskas skamba taip: ;tomobilistų gauna tik 4 ga-
Thomas Park moterų grupė, le j3?gavoA ,^° ^av(?_ses;u‘i , V VT' T Lonus į sąvaitę. Automobi-
Pinigus pridavė ponia Ago- ‘ UKas,su JUO<L' el<lz,u 1®S, Alės Baltušytės, iš Lie- j und Vytautas haben Bol- įj nelaimės taipgi sumažė
ta SFarkus. S5 susidarė nuo ?!u: ? tuvos, Rokiškio apskričio schew.ken nach ------- • * ’

pirmesnės \vhist parės.
t\ 1 • tt _______ t

te ue ir 5II1U niet buvo užmušti 287 žmo-

šokių vakarą Eikš’ salėj. Sa- 
11 ivvimvc- ,. i. ... , 1 - - koma. kad juodukų prisirin-J
Raudonojo k'> a»>ie 1’200- Besivaržyda-

kiti juodžiai ir bematant Pandėlio apylinkės. Laiškas 
pradėjo lakstyti bonkos ir rašvtas vokiškai, anie nenki

Automobiliai nyksta.

Ant Massachusetts vieš
kelių jau nebedaug matosi 
automobilių, nes gazolinas 
suvaržytas. Daugumas au-

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Ll a o-a* L J°- per pereitą sąvaitę tikverschleppt. Bitte durch ^vį -gyvyhės žuvo, o pernai 
rtmerikan 1 s ch e s Rotes gj^oj^ jaiku per sąvaitę buvo

suchen lassen und užmušti 9 žmonės. Iš viso šį- 
leuten. Wlr smd ges-

Antwortet
Antanas Volkauskas/’

Lietuviškai tas reiškia:

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

, . —-• • Telefonas: SOUth Boston 1320 ines, tai vi a (6 mažiau negu ♦ ....... . _ _ _. _., t
pei nai.

Štampas draugijos patalpo 
se.

Todėl šiuomi kviečiam 
visus lietuvius užeiti i musų 
svetainę ar kliubą. E ir Sil
ver gatvių kertėj, So. Bosto
ne, ir nusipirkti kiek tik ga
lite Ausigvnimo Štampų

tautą 
zu byran

4 kos
Deine Schwester,

A. Baltušvtė.’

Musų Vladą, Heię ir Vy- NEJUDOMA
bolševikai išvilko Si-
Prašome per Ameri-

Raudonajį Kryžių
NUOSAVYBĖ

Turint pinigų, nėra saugesnės vie- 
- tos juos investuoti kaip perkant ne- 

(juos) sujieškoti ir pagalbą judomą turtą. Pirkdami namą dabar,
siiTpikti Mes e<cim sveiki. net5k ** užtikrinsite kad jūsų pini-^UieiKU. luea cadJU ovciiu. gų vertė nenusmuks, bet perkant ze- 

•žndi< Duokit atsakymą. ---  Anta- momis kainomis yra proga padidinti
no- Yr>lk-uns:koc ” sav® 111110 vertę Sueitu laiku. Dariid;> \ uihdu.hd.;. . turim pasirinkimui keliatą žemomis

Paminėtas laiške Vladas depresijos kainomis. Pavyzdžiui: 
Antano sūnūs: Helė (I> 5“’ k*mb

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dievertima;nnredumi suimtuosius nR- Žodin:

“Mes esame .sveiki. Tavo
laišką gavome mes. Mes gy- Ma Antano sūnūs, neie namas, kieto medžio lekenuotos grin
vpnamp o-prai RjLŠvkit Tn- Via Vlado Žmona. O Vytau- dys, garu apšildomas, vonia ir kiti \ ename gerai. klt [O • ...... _ patogumai, arti pajūrio City Point o.
liau. Mes. vra tai jau tau ra- tas, tai jiedviejų o metų su- ųk $2,500.' Geresnio nepabudavosi už

nnliciios 'Vežimais'i švL?^ ' > ■ ’ nelis. Visus tris juos bolševi- . . . . . o. .policijos vezmiaisi. SJU.i , . .. J c,.,* • 1:1.- (2) 2-jų šeimynų—o ir 8 kamb. sukai išgrūdo olbyran IT- llKę modemiškais patogumais, labai gra- 
Lietuvoje namiškiai neturi ir ^at^Lvietoj So- Bostone-
jokių Žinių apie jų likimą. F <$) poreheatery. 3-jy šeimyną 15

Gavės šitokį Įaiška Vac- kambanų naujos mados_ įtaisai, prie= • * " ž- ir užnakalv niarai. Vnrmalė

kitus darbininku-.
Apsigynimo Štampas par

dėta pardavinėti
Svetainėje rugpiučio s d., ir A v . ., ., , __ _____
t, diena parduota už S100 ‘ e ato>’ "‘^“Lidiė“' mrofačfoTo. fe fS™£_ S?“ lovas Volkauskas, lofe yra JįSCga «£

* Dv'/vrn X

r. girdėjote, buvo kilusi opo- dabokle. Likusieji
Lietuviu zicDa/ Da lf dabar leidžia- buvo išvaikyti 

fl mi gandai, kad šis komite

su viršum. Pirmieji Prezidento RooseveltoA. J. Namaksv, J. Tumavi- , , , .
čienė, P. žurolis. P. Yon- patvarkymu. . luojau prasi 
kers, adv. J
Lekvs ir kiti.

šokikai Tavo sesuo,
• A% Baltušytė.”• r >• -‘ t

Laiškas parašytas ant tam

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų Ugaa 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

užpakaly pianai. Normalė veri?
•' tvrinVen+’ +^U^Ptr'n°vu5’ kiečių Raudonojo Kryžiaus 
is ^°RL stoties, 9o0 kilo- gkyriaus Rygoie. Po žodžių 

- eikliu, nuo 8:30 iki 9 vai. - - - -- - - -- - - ‘
‘ Keleivio” skaitytojas,. tuoj • ,<4\ Moderniškas mūrinis namas 

, . j . seiiBvnų, visos ąžuolines grin-
padave Amerikos Raudona- dys, laibai parankioj vietoj. Parsi.

kad duos. pusiau vertės. Kaipo dalį [mo
kėjimo, priims jūsų dabartinį namą.

“Ostland,” kabeliuose, kitam bim tokia- 1am Krežiui prašymą,
„a nukliava bus Suvienytu fl, (2) dai„os,(3j P® ,Grigalių? J. dės du rinkliavos vajai. Pir- iyto/ programa

autų Šelpimui, o antra A- pasaka apie “Magdutę.’" . Ha kitokia H o L c forkliozuotu nuosavybių.narasvtas aa Kitokia vra pagrob^ Bet Rusijoj Turim keliatą namu mainymui. Taip- 
, J?u"ku.,M.no'? surasti nes

RŪMO, kad bolscvikįii ir Amerikos K3.U- Platesniu informacijų klauskite ad- 
prašoma gausiai pnsideti. ^yama'bu^ sekanti(V)ar- tų trijų skirtingų rankos donająm Kryžiui nenori 
Mes, lietuviai, taipgi priva- monistai j. Povilaitis iš So. i braiž« ,nei 'iena neatatinka duot jokių informacijų.

Prie progos noriu dar pra- ^erik(T Raudonoio Kry- FCu a • L
šti 1O2T mih*u svetainėje j • t> • • Sekmadienį, rugpiučio 16 y^nka. Vrf. *•' ‘r. r...... . ziaus naudai. Prie šitų vajų i5 tn= „Qt mmnesti

ketvirtadienių vakarais atsi- 
buna Raudonojo Kiyžiaus 
Pirmosios Pagalbos pamo
kos. O antradienių rytais 
yra duodamos pilietybės pa
mokos. Kiekvieno Amerikoj 
gyvenančio lietuvio pareiga 
yra tapti šios šalies piliečiu 
ir rūpintis jos tvarka, dirbti 
ios naudai. Atminkite, kad

parašytas

,aJa diena. iš tos pat stoties, nuo T v s.Amerikos visuomenė bus 9:30‘iki 10:30 val. pro. Jonas Baltūsis

lom rengtis prie jų.
Dr. D. Pilka.

Susikūlė du gatvėkariai; 
sukrėsta 100 žmonių.

Ant Revere ir East Bosto- rašyti po laiškelį

Bostono ir Jonas Šiurila iš J0 es 
Roxburio: (2) dainininkai 
Jonas Burbulis ir Juozas Sa
vickas iš South Bostono.

Po programos prašom pa- 
i W0RL

rankai. Laiškas, 
kaip matote, ir vokiškai pa
rašytas netaisykliškai. J. 
Baltušis sako, kad jo sesutė

-iKišenvagiai pradėjo 
darbuotis.

Pereitą subatvakarį Bos- SOUTH BOSTON
CAFE

vokato Gailiaus ofise.
BOSTON REALTY 
317 E STREET.

SOUTH BOSTON. MASS.

TRUST

{Tel. 28624 Gyv. 31132 i

S Dr Joseph A.Gaidis\ 
OPTOMETRISTAS ‘

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

"Seredom 9 iki 12 
ir susitartu. 

AKIŲ DAKTARAS 
• Ištaiso defektuotas akis ir tnka- 

mu laiku sugrąžina šviesą. Išeg- 
t zaroinuoju ir priskiria akinina.
! 114 Summer Street,

LAWRENCE, MASS.
moka lietuvių kalbą ir rašy- t<»no kišenvagiai apvogė 
bą gerai. Taigi išrodo, kad kun. Dudley iš Maine’o val-

tapti Amenkos piliečiu yra “ ųSjriSJK .kas'nors perdirbo i savotiš- kurio išeinant jam ištraukė SMAGI VIETA PAS,vaišint M g i KILLORY
knsrva, o nauaa rs to yra dr- M j"'?1? >r Mą- piniginę su $22 Kita pm.gr- p? U lULdMKI

tyt, tai padarė koks lietuvis nė buvo ištraukta policma-
Everetto policija pereitą cenzorius, kuris da nemoka nui Ordway. Trečia pinigi- 

nedėldienį suėmė 3 jaunus gerai vokiškai. nė, su $30, buvo pavogta iš
banditus su pavogtu auto-

delė. 
South Bostono

Piliečių Dr-jos vardu,
J. Lėky s.

kariai. Apie 100 žmonių bu- gramą. 
Lietuvių vo smarkiai sukrėsta ir

?ekr.

Suėmė tris seifų “specia-

keliatą motėm reikėjo vežti 
ligoninėn.

Kumštininkas rastas ne
gyvas laivelyje.

Pereitą subatą ties Beach- 
montu buvo rastas savo lai

lis tus.”
Šiomis dienomis Bostono

policija suėmė tris vyrus, vejyje nebegvvas Fred Haa=. 
kūnų specialybe buvusi tu-'į kumgninkas. Mano. 
fprogdrnh ir piešų seifus. kad jjs mirž širdies u
vienas jų buvo suimtas So. _________
Bostone. Jis pasivadino ru- Vaisių krovikų streikas 
siška pavarde, Katoff, bet padare $200,000 nuostolių, 
policija susekė, kad tikroji Sugedo 140 vagonų šviežių 
jo pavardė yra Charles Gor- vaisių ir daržovių, 
don. Pas jį rado daug įran-
kių durims ir spynoms lau- . m 
Syt. Jis padėtas' kalėjiman NORI, AR NENORI 
po $5,000 kaucija. TAISYT REIKIA.

------------------- Viai Tavorai Brangsta, bet !
per pas mus gausit senom kaiEinant traukiniui 

Brightoną, kažin kokie pik- nom visokių 
tadariai pradėjo svaidyt ak
menimis ir sužeidė konduk
torių. Geležies Reikmenų

Mrs. McLellan. Ketvirtas

Pas VINCĄ BALUKONI
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.Puikų patarnavimą užtikrina-
mobilium. Du po 18 metų, o 
trečias—15.

DAR VIENAS LAIŠKAS 
IŠ LIETUVOS.

žmogus buvo apvogtas Rox- ^ie- Vieta gražiai įrengta. Pra- 
bury; jam ištraukta $15.

Fosib reorhed 9y (t o> B8M TRIIMS or Bussec bom N© Shorepo'nhB.
Wo

i..

PLL'MBINGŲ. Geriausios Rūšies 
PENTV. ALIEJŲ. STIKLU. SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokiu reikmenų 
prie Elektros. Visokiu reikmenų iš 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD ŠOUARE 
HARDWARE C0.

A. J. ALEKNA, Savizu
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkway 1233-W

Prašo gelbėti bolševikų 
pagrobtus žmones.

Draugė Volkautskienė iš

Pereitą subatą South Bos
tono policija užstatė kilpas 
ir sulaikė 80 automobilistų.

šome visų užeit pas mus paviešėti.
258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Maldeno buvo atvykus “Ke- kui:v xazia^o pei greitai. 
į leivio” redakcijon, kad i 
verstume jai vokiškai rašri

is- | 
rašytą §

laišką, kurį jos vyras. Vac- 5 
lovas Volkauskas, gavo per S 
Amerikos Raudonąjį Kry- x

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, Vamisho, Sienoms 
Popierų—nuo 6c. rolis ir brangiau, Stogams Sma
los ir Popieros ir Abelnai Visokių Reikmenų Na
mų Pataisymui. Pas mus gausit 5'iska prieinamiau- 
siom kainom.

SO. BOSTON HARDWAKE CO., Ine.
J. KLIMAS—VEDĖJAS '»«L ŠOU 1756

322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
^OOOOOOOOOOOOOOOOMOOOMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?
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BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT I BLINSTRUBŲ VAIDYKLĄ.

VAIDOVIL1S-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ {VAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 

%^ssssg»sasBBnnB8aEBmB&BBBna8nsBaa2BBsssa93&^mS

Kampas

60 SCOLLAY SQUARE, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayetto 2Ž71 

arba Someraet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUAN1AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugfi priežiūra, kaina prieinam*. 
326 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

iTUDEB4KIR
SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKU AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jo» Kapoėionaa — aarininkai.

Taisymo Ir domonatraeimo elota: 
1 HAMUN STRIKT

BgbU 8L,




