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Amerikos Laivynas Iš
mušė Japonus iš Solomonų

UŽĖMĖ 3 SALAS IR ŽY
GIUOJA TOLIAU.

Japonai Ruošėsi Pul- Jau Ruošiasi • Ant- ’ Miestan Nukrito 
ti Pietų Ameriką, r am Karo Biudžetui. Didelis Balionas.
Jeigu japonams pavyktų Karo išlaidoms sekančiai; I San Francisco priemies- 

metais reikėsią gal U pereitą nedėldienį nukilto 
$90,000,000,000. didelis karo laivyno balio-

Washingtone jau pradėta ^i‘curis bu™ va.tojamasi 
įuoštis antram karo biudže
tui. Biudžeto biuras jau iš- 

. , . siuntinėjo departamentų
atvyko Amerikon. į viršininkams paklausimą,

Churchill su Stalinu Pada
rę Svarbų Planą Maskvojeužimti Australiją, tai tada 

iie veržtųsi Pietų Amerikon.
............. 'Tokius jų planus sužinojoužklupti ame.ikiec.us is ne- United , J

tyčių; bet jis buvo laiku pa- -
stebėtas \ ros vedėjas, Robert Bellaire,

. -la kuris iki šiol buvo Japonijoj musis tarp Amerikos ir ja- da^ar r j j
ponų laivų. Japonai P^‘,japonų karininkai jam pa-ikipk TOan - tus,. nini . trauke. Nors pneso nuosto- * k , - ? . Į kiek jų manymu reikes pim-

Pereitą sąvaitę rasėm, ]ju? patamsy nebuvo galima)1'- • • P • , gų perkad Amerikos laivynas ir JL" , ją, japonai visų pirma gneb-
aviacija pi
lijos didelę ofensyvą prieš 
japonus Solomono salose. Iš 
tų salų priešas ruošėsi pulti 
Australiją. Bet Amerikos 
laivynas pirmutinis kirto 
jam smūgi. Priešas šito visai

Fricžar buvo užkluptas neti
kėtai ir jam suduota 

skaudžių smūgių.

ir Įvyko smarkus

ateinant valdžios

stebėjimo tikslams, ir užgu
lė visą aikštę su automobi
liais. Tokie balionai papras-! 
tai yra vartojami jūrių pa
kraščiui nuo submarinų sau
got, ir jais skrenda papra

KONFERENCIJOJ DALY
VAVO IR AMERIKOS 

ATSTOVAI.

Tikos laivynas ir;raat^ tačiau tenila manyti, apyvartos metus, kurie pra- ’nd‘ ™no
radėjo is Austrą- kad jam buvo eerai suduo-!,v-,pd“° omas, iš Kurią, 1943 metų liepos 1 d. . lone ngDUX” ’Įį1. ,16"0 

' ta/ jeigu jis turėio bėgti, Jiems butų įsi- Washingtone kad žmogaus Bombų deze buvo

rZ. o^olyenrt. Pietų Amerikon. Nuo kar0 godoms per tuos me- ?,dara m bombų jau nebuvo,
Galapago Salų ir Panamos jk4 ; { a(J bilio. kas lyg ir liudytų, kad buvę

U o o I o o r-k aKot 1t Ui Ii l o * m l/orimn l/oi envortnln

Amerikos valdžių atstovais 
buvusi labai nuoširdi, drau
giška ir pasibaigusi visų tri-

_ . . ---- .. . _ . jų nutarimu, kad šis karas
Par įtar imai Kremliuje tęsėsi turj vedamas visomis jė- 

keturias dienas. gomis tol, kol hitlerizmas
Tik šią sąvaitę Sovietų s nebus visiškai sunaikintas.

radijas paskelbė pasauliui, 
kad Maskvon buvo atvykęs

Tuo pačiu laiku paaiškė
jo, kad prieš savo kelionę

lai buvo rugpiučio 8—y 
naktį. Nuo to laiko japonų Kanala<; 
laivynas jau nedrįso pasi
rodyti.

Šio utarninko pranešimas

nebetoli, vos 900 
mylių. Jau pereitą sausio 
mėnesį Japonija įspėjo Pie
tų Amerikos respublikas, 
kad jos neitų Jungtinėms

nų dolerių. Diskusijos šiuo 
reikalu prasidės rugsėjo mė
nesį. Surinkęs visus davi
nius, biudžeto biuras prista
tys juos prezidentui Roose- 
v.eltui. Prezidentas peržiu- 

. lės visų departamentų rei- 
neprasi- j kalavimus, gruodžio mėne-

raktį. kimės/ kad tai yra tik pra- įeJus Japonija nusiuntė į syje nustatys biudžeto są-
Kova tebeina da ir dabar.) fižia tu laimėjimų. Mes •Fietl^ Ameriką 60 savo eks- matą ir 1943 metų sausio

Priešas neriasi iš kailio, e?am Įsitikinę, kad japonai i Pert}l penktąją koloną or- mėnesį patieks ją Kongre
visas savo spėkas, bus išmušti iš visų salų, ku-'<yoT”‘7”“fl

nesitikėjo ir nebuvo pasi- ?ako kad amerikiečiai jau
ruošę^. Japonai pamatė turi pažmę nemaža japonų ^iZs'i 'uika^ne" b£ 
pmprikieeius tik tada. kai vi™? valstijoms į tarną, ne. nu.amerikiečius tik tada, kai, neiaįsvėn. Visas demokrati- 
sitie buvo jau išlipę į kran- rjs pasaulis džiaugiasi ame- 
tą. Tai buvo rugpiučio • rjkiečių laimėjimais, ir tikę

“nubaustos 
Dar šiam

” už tai. 
karui

traukia
norėdamas amerikiečius iš rias Įįe iki šiol užėmė, ir kad 
užimtų salų išstumti, bet iki pagaliau bus susprogdinta 
šiol musų spėkos eina į tas pati Japonija.
salas vis gilyn ir nėra abe
Jonės, kad visi japonai tenai 
bus suvaryti į jurą arba pa
imti nelaisvėn.

Iki šiol žinios iš Solomo- 
nų buvo vis neaiškios, bet ,, , .. 
šią sąvaitę musų Laivyno ,. Maskva 
Departamentas Washingto- S1 , Tr , _ ....
ne paskelbė, kad Amerikos Palaužė Kubanes liniją
iuiininkai užėmė jau 3 sa- Kauba“ lr d™>£* vietose 
ja? J persikėle per Kubanes upę,

netoli nuo Krasnodaro. Mo
torizuotos vokiečių spėkosUžimdami tas salas, ame

rikiečiai sunaikino 36 japo
nų orlaivius. Aštuoniolika 
jų buvo hidroplanai, tai yra 
tokie orlaiviai, kurie nusi

ganizuoti. Toj japonų gru-!t-uj
pėj.buvę 3 generolai, 2 pul-p į , k žinovai kad
kminkai, 2 admirolai ir tiek įurės

jame karininkai suvartojo 
bombas priešo submariną 
atakuodami. Bet kas atsiti
ko su jais pačiais, tai kol kas 
pasilieka misterija. Jų para
šiutai palikti balione. Gazo
lino tankos irgi buvo tuš
čios. Ar jis buvo jau išvarto- 
tas, ar tyčia išleistas, irgi 
niekas nežino. Balionas lėkė 
nuo jūrių pusės vėjo neša
mas ir nusileisdamas ant 
miesto nutraukė kai kurias

T. - * . 3. _ telefono vielas,
j i n • -i-.. -x t- Kongresas ne tiek ziuresdaug kitdkių mihtanstų. Jie įvairių departamentų reika. 
keliavo is vienos re&publi- iavimų, kjek remsis pramo- 

NACIAI PRALAUŽĖ KU- k°s 1 kitą kaip turistai n nėJ, produktingumo apskai- 
■ spietėsi vis apie japonų pa- šlavimais. Remianties da- 
įSiuntmybes ir konsulatu.-, kartinėmis kainomis, visa
įBuvo tai ^keliaujantis gene- -jQS jįakes pramonė negalin- f"lus mums praneša,J

- • - T j jaunis staDaš, kufiš organi-’ti nmvū, oav© pasauktas armijprisipažino, kad zavo
šią sąvaitę vokiečių armija įja.re jai planus, kad iš vi

daus padėtų japonams už- * 
imti tas salas. Japonų “pen
ktoji kolona” ir dabar esan
ti stipriai organizuota Ar-

BANĖS LINIJĄ.
Bet apie Stalingradą rusai 

atmuša

VYTAUTAS BACEVI
ČIUS BUVO PAŠAUK

TAS ARMIJON.
Prof. Vytautas Bacevi-

kad jis
« i* •KU?S1 org^!' ti pagaminti daugiau prekių pasauktas , ..
penktąją koloną ir kaip už .$85,000,000,000. nebuvo pnmtas, nes be aki-

Anglijos premjeras Chur- į Maskvą, Churchill buvo 
chill pasitarti su Stalinu ka- nuvykęs į Cairo ir turėjo 
ro reikalais. (Mes jau rašėm į konferenciją su anglų armi- 
apie tai “Keleivyje” 5 rug- jos vadu Pietų Afrikos Są- 
piučio.) jungoj. Maskvos konferen-

Maskva praneša, kad cijoj dalyvavo ir gen. Wa- 
Churchill tarėsi su Stalinu veli, anglų armijos vada - 
ištisas keturias dienas. Pasi- Indijoj, ir visų kitų karo 
tarimuose dalyvavo Angli- frontų vadai. Preziden4ą 
jos ir Amerikos karo reika- Rooseveltą tenai atstovavo 
lų žinovai, generolai, admi- brigados generolas Spal- 
įolai ir kiti. ding, W. Averell Harrison

Kas toj konferencijoj bu- ir keli kiti. Iš to jau galima 
vo svarstoma ir kas nutarta, suprasti, kad konferencija 
tai, žinoma, karo paslaptis į svarstė labai svarbius klau- 
ii viešai negali but skelbia- simus. Ir iš tų žinių, kokios 
ma. Bet Maskvos radijas yra paskelbtos, išrodo, kad 
sako, kad padarytas planas ios dalyviai įsitikino, jog 
esąs istorinės svarbos ir rei- hitlerizmas bus sunaikintas 
kia, esą, tikėtis, kad einant be jokios abejonės, 
tuo planu busianti pakreipta'
į gerąją pusę visa karo eiga.

Churchill buvo atskridęs

ritasi Kaukazo pakalnėmis 
Mineralnujų Vodų krypti
mi, iš kur jau tik 140 mylių

Šnipų Medžioklė 
Philadelphijoj.

Rasta daug ginklų ir nacių

tiių negali toli matyti. Ma
nydamas, kad reikės tar
nauti Dėdei Šamui, p. Bace
vičius buvo likvidavęs visą 
savo muzikos studiją. Dabar 
teko iš naujo įsikurti, bet 
jau naujoj vietoj: 115 Wa-

leidžia ant vandens. Jie bu-P^! proznojo, iki didžiųjų
vo sunaikinti nespėję pakilti 
į orą. Kiti 18 priešo orlaivių 
buvo nušauti žemėn iš oro.

Dabar Amerikos jurinin
kai stiprina savo pozicijas 
užimtose salose, gi aviacija 
tuo tarpu sprogdina priešo 
įrengimus kitose aplinkinė
se salose. Vieną naktį dide
lis japonų laivynas mėgino

aliejaus laukų
Bet aukščiau į šiaurę, bū

tent Stalingrado bare, rusai 
kol kai dar vokiečių atakas 
atmuša. Voroniežo apylin
kėj rusai irgi palaiko inicia
tyvą savo rankose.

Maikopo aliejaus laukai 
jau priešo rankose. Jeigu jis 
paims ir Groznojo naftos 
šaltinius, tai didžiausis jo 
tikslas Rusijoj bus jau pa
siektas. Bet Maskva skelbia, 
kad rusai ginklo vistięk dar 
nepadės. Jie kovos išvien su 
demokratinėmis valstybė
mis, iki Hitleris bus visiškai

Bombardavo Priešo
Portus Afrikoj.

Rommelio pozicijoms pri
daryta daug nuostolių.
Iš Kairo pranešama, kad nugalėtas.

anglų aviacija pereito ne-i ---------------
dėidienio naktį smarkiai; PARYŽIUJE UŽMUŠTI 
bombardavo tris priešo uos-į DU NACIŲ LAKŪNAI, 
tus šiaurės Afrikoj, pro ku
riuos vokiečių generolas 
Rommel gauna sau sustipri
nimų. Bombardavimas pra
sidėjo tuojaus saulei nusilei
dus ir tęsėsi ištisą naktį. Vi
sų pirma duota bombomis į 
Matruh, paskui į Tobruką, o 
ant pat galo į Salumą. Visur 
kilo dideli gaisrai ir sprogi
mai, kada ugnis pasiekė ga
zolino sandėlius. Spėjama, 
kad šis anglų aviacijos žygis 
pridarė generolui Romme- 
hui sunkių nuostolių.

Okupuotame Paryžiuje 
franeuzai pereitą sąvaitę 
bombomis užmušė du nacių 
•akunu ir 18 jų sužeidė. Apie 
60 vokiečių lakūnų darė 
mankštą Paryžiaus stadijo- 
ne, kaip staiga keli franeu
zai juos puolė rankinėmis 
granatomis.

gentinoj, Čilėj ir Peruvijoj.

Graikų Tragedija
T7 ± C / * ieną sąvanę r jdi agentai
i\retOS naiOįe. padarė visą eilę kratų, jieš- 

Tremtinė Graikijos vai- kodami šnipų. Buvo dau- 
džia gavo žinių, kad Kre- giasia vokiečių nepiliečių 
tos saloje vokiečiai suėmė gyvenami namai. Rytojaus ja išstatė senatorių Meadą 
apie 300 graikų ir daug jų dieną vietos dienraščiuose savo kandidatu į valstijos 
sušaudė. Tie graikai padarė tilpo nufotografuoti ginklai, gubernatorius. Norėdami 
skaudžią klaidą. Išgirdę iš radijo aparatai, Hitlerio at- Darbo Partijai prisilaižyti, 
savo žvejų, kad netoli Kre- vaizdai, vėliavos su svasti- tuoj pasišovė su savo “para- 
tos jie matę daug anglų lai- komis ir kariškos nacių uni- ma” jos kandidatui ir ko
vų, graikai priėjo išvadą, formos, kurios buvo tuose munistai. Bet senatorius 
kad anglai ruošiasi Kretą namuose rastos ir konfis- Mead pareiškė viešai, kad 
imti. Ir tylomis graikai pra- kuotos. Vienas toli sauja- komunistų “paramos” jis 
dėjo organizuotis anglams mas šautuvas buvo aprupin- nepriima. Vadinasi, gavo 
padėti. Staiga jie pamatė, tas teleskopiniu taikykliu. vyrai per nosį.
kad iš orlaivių leidžiasi že- Be to dar rasta revolverių, ---------------
mėn parašiutininkai. Grai- žiūronų ir fotografinių apa- PAŠOVĖ PABĖGUSĮ 
kai nusprendė, kad tai bus ratų. Visi tie daiktai vokie- KAREIVĮ,
anglai, ir, ant greitųjų apsi-ičiams yra uždrausti Ameri- Providence, R. I.—Perei- 
ginklavę, puolė vokiečių Loję laikyti. Tarp konfis- tą nedėldienį čia buvo per- 
aerodroma. Bet pasirodė, kjiotų šautuvų, 3 buvo šruo- šautas kareivis Conway, ku- 
kad parašiutais leidosi že- tjniai, o 4—kulipkomis sau- ris buvo pabėgęs iš kariuo- 
mėn ne anglai, bet vokiečiai jami. Svastikų rasta net aš- menės daboklės. Du armi- 
parašiutininkai darė prati- tuonios. jos seržantai suėmė jį čia
mus. Graikai, kurie puolė --------------- prie teatro, bet jis bandė iš
vokiečių aerodromą, tuoj VALDŽIA PAĖMĖ VIELŲ jų pabėgti. Jie jį vijosi, pa
buvo apsupti ir suimti.

uni formų.
North Philadelphijoj pe-j verly Place, New York City. 

įeitą sąvaitę FBI agentai
ATMETĖ KOMUNISTŲ 

“PAGALBĄ.”
Nevv Yorko Darbo Parti-

Pataria Daugiau 
Valgyt Sūrio.

toriniu Amerikos orlaiviu. Agrikultūros Departamen- 
kurį vairavo amerikiečiai tas išsiuntinėjo spaudai pa- 
lakunai. Anksti pereito ne- raginimą, kad žmonės dau- 
dėdienio rytą Churchill vėl giau valgytų sūrio. Ypač 
išskrido iš Maskvos. Sovietų svarbu, esą daugiau valgyt 
radijas paskelbė apie jo at- sūrio dabar, kuomet mėsos 
silankymą į Maskvą tik ta- stinga. Suris duoda musų 
da. kai jis buvo jau už Rusi- kunui tų pačių proteinų, 
jos ribų. Kartu apie tai pa- kaip ir mėsa. Be to, Suris yra 
skelbė ir Londonas. pigesnis ir jo yra labai dide-

“Konferencijoj buvo pa- atsarga. Vien tik vadina- 
daryti keli svarbus nutari- niojo “American cheddar 
mai apie karo vedimą prieš ?urio dabar esą sukrauta 
Hitlerio Vokietija ir jos tai- sandėliuose daugiau kaip 
kininkes Europoje,” pasakė 165,000,000 svarų. O juk 
Maskvos radijas. Maskvos y.ra daugybė ii- kitokių su- 
pažvmėjimas, kad šitie nu- riM- Taigi, daugiau valgy- 
tarimai liečia Vokietiją ir kim sūrių, sako Agrikultu- 
jos talkininkes tik Europoje, ros Departamentas, 
turi daug reikšmės. Jisai pa

-XX-- 1------- uiucnu

rodo, kad Maskva nenori 
karo su Janonija, kuri taip 
pat yra Hitlerio talkininkė, 
bet ne Euroopj. Rusijai da

li 8,000,000,000 APDRAU- 
DOS AMERIKOS KA

REIVIAMS.
Karo veteranų reikalams

bar butų labai gera proga tvarkyti administratorių' 
smogti Japoniiai smūgį ir gen. Hines sako, kad jau 
išgrūsti ją iš Kinijos, bet, 3.500,000 Amerikos karei- 

tiek vių padavė prašymus gyvy
bės apdraudai gauti. Bendra

rusai neturimatyt, 
spėkų.

Maskva priduria, kad prašomų apdraudų suma 
konferencija su Anglijos ir siekianti S18,000,000,OOP. 
----------------------------------  Amerikos kareiviai gali ap

sidrausti nuo $1,000 iki 
$10,000.

DIRBTUVĘ. galiau šovė. Kulipka patai
Bayonne, N. J.-Pcreitą M jam ! nugarą, pavojingai 

sąvaitę ginkluoti jurininkai suze.sdama.
čia užėmė General Cable PATERSONO LIETUVIAI 

Vokiečių ir italų sabma- Co. dirbtuvę, kuri gamina VEIKIA IŠVIEN, 
rinos su orlaiviais pereitą laivams plieno lynas ir kito- vi^os Patersono N T 
sąvaitę užpuolė didelį angių kius daiktus iš vielų. Darbi- lietu;iu organizacijos, * iį 
laivų konvojų, kuns gabeno pinkai buvo apskelbę strei- skyrus tik komunistus, dirba 
pagalbą j Maltos tvirtovę, ką ir sustabdę darbą, nes iš;ien. RugSėj0 6 d. jos visos

DIDELIS MUŠIS VIDUR 
ŽEMIO JUROJ.

BRITAI LAIMĖJO JŪRIŲ
MUŠI SU VOKIEČIAIS.
Pereito panedėlio naktį 

tarp Anglijos ir Vokietijos 
pakraščių sargybos laivų į- 
vyko smarkus susikirtimas, 
iš Londono pranešama, kad 
anglai šitą mūšį laimėjo. 
Vienas vokiečių laivas bu- 
\ęs nuskandintas, o trys kiti 
buvo sužaloti ir pasitraukė į 
savo uostus.

JAPONAI TURĮ 8.000,000 
KAREIVIŲ.

Associated Press korės- e - . ..
pondentas, kuris iki karo Kelias dienas fašistai ataka- War Labor Board atmetė jų bengia bendra*pikniką karo
buvo Japonijoj, o dabar , vo laivus iš oro ir iš po van- reikalavimą pakelti algas pa£ipos reikalams Pikni-
grįžta namo, sako, kad Ja- dens. Toj kovoj žuvo anglų po 10 centų į valandą. Da- kas ;vyks Lindbergh Parke,

orlamų veziotojas ‘Eagle’ bar dirbtuvę patroliuoja prie Sycomac Road, North
ir pora kitų laivų. Bet kon- ginkluoti jurininkai ir dar- Haledon N J
vojus su karo medžiaga pa- bas eina iš naujo. Streikas 1'___
siekė Maltą. buvo pralaimėtas. 61,000 AUDĖJŲ GAUS

ponijos militaristai turi pa- 
įuošę karui 8,000,000 vyrų.

ANGLAI PRIDARĖ VO
KIETIJAI SKAUDŽIŲ 

ŽAIZDŲ.
Vokietijos “švietimo” mi- 

nisteris Goebbels prisipaži
no laikrašty “Das Reich,” 
kad anglų oro ofensyvą šią 
vasarą pridariusi Vokietijai 
labai “skaudžių žaizdų.”

DAUGIAU ALGOS.
PELLY GAVO 15 METŲ į New yorko majoras La Washingtono pranešimu, 

KALĖJIMO. Guardia ruošiasi įvesti tokią Karo Darbų Taryba sutiko
Amerikos “sidabramarš- tvarką, kad šiltas vanduo pakelti kai kuriems audė- 

kinių” fašistų lyderis, Wil- viešbučiuose ir apartmen- jams po 7^2.centų į valan- 
liam Dudley Peily, tapo nu- tuose butų duodamas tik dą. Tai paliečia 61.000 au- 
teistas 15-kai metų kalėji paskirtomis valandomis iš dejų Naujoj Anglijoj ir 
mo. ryto ir vakare. Pietuose

Kaliniai Ruošiami 
Karui.

Oklahomos valstijos ka- PRA dIT?ip]?RIJiAfIAMO 
įėjime yra susidariusi 204 r bniru bila. 
kalinių rinktinė, kuri kas- Newark, N. J.—Šią są- 
diena lavinasi karo parei- vaitę čia prasidėjo vokiečio 
goms. Ji susideda iš vištva- Bahro byla, kurioje jis yra 
gių ir žmogžudžių. Daugelis kaltinamas kaip Vokietijos 
jų yra pasmerkti iki gyvos šnipas, mėginęs slapta įsi
galvos. Ir iš tokių kilo suma- fauti Amerikon.^ Bahr yra 
r.vmas organizuoti “nusidė- gyvenęs čia prieš karą, bet 
jėlių rinktinę.” Jie eitų į kaip pavyzdingas studen- 
pavojingiausius žygius, jei- |as» buvo nusiųstas V okieti- 
gu tik juos leistų iš kalėjimo j°n mainais už \ okietijos 
ir priimtu armijon. Jie siun- studentus. Dabar jis buvo 
tė prezidentui Rooseveltui rastas pasislėpęs švedų lai- 
prašymą, kad leistų jiems ve. kuris atvežė čionai karo 
stoti kariuomenėn^ bet nie- pabėgėlius, 
kas iš to neišėjo. Bet vistięk
iie sudarė kalėjime “naujo- NUSKANDINO 5 BRAZI- 
kų būrį” ir lavinasi karui. LIJOS LAIVUS.
Kalėiimo perdėtinis jų ne- Šį panedėlį Brazilijos val- 
trukdo. Jis sakosi mielu no- džia paskelbė, kad per 3 pa
lu išleistu juos, jeigu tik vai- skutines dienas priešo sub- 
džia sutiktų paimti juos ar- marinos nuskandino 5 Bra- 

Į mijon. Įzilijos laivus.

*
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Naciai Sumušė Amerikos Rašytoją

S! APŽVALGA 5

RUSAMS PAŠĖLUSIAI 
SEKASI...

gožium atgal—ir jie vėl pra
dės tą pati valstybės išdavi-

šių metu rugučio 14 d. įVg.1darb*- % iki
idoje “Laisvį’' spausdinai1941 mmj blraeI,« 22 d-laidoje “Lais\ v spau 

sekanti “manifestą, išleistą 
neva Lietuvos komunistų ir 
prisiųstą iai “iam tikrais ke
liais iš Eurooos.’ Pasiklau-

LIETUVA IR RUSIJA.
Juozas Tysliava “Vieny- 

Pasiklau-itėj” rašo:
svkit, kaip tame komunistų 
lapelyje raudonoji armija 
naikina Hitler*’ gauras:

"Raudonoji Armija... suda

vė vokiečių kai iuomenei išti

są eilę sunkiausių smūgių.
Hitlerio gau jos visu front i 

traukiasi atgal, palikdamo: 

dešimtis tūkstančių lavonų 

tūkstančius tankų, mašinų 

patrankų. Ištisoje eilėje vieti 

vokiečiai sąmišyje bėga ir ma 

siskai pasiduoda i nelaisvę ;«omybei gręsia pavojus, tai 
Raudonoji armija jau išvarė Sovietų valdžios organas 
vokiečius iš tukstančiu gyve- §aUkia visus gvventojus mu- 
namų vietovių ir šimtų mie-Į^į okupantus.’ 
sty-” Bet patys rusai buvo oku-
Jeigu rusams taip sekasi Lietuvą, ir po karo no- 

Hitlerio gaujas naikinti, tai .Įėtų įsnaujo ją pavergtu Iki 
kodėl komunistai šaukiasi 'iai f^enai -uaskva lamo sa- 
i Ameriką ir Angliją, kad ™ globoje Paleckį ir kitus 
kuo greičiausia steigtų ant- Lietuvos išdavikus, kad po 
raji frontą prieš Hitleri? 'a!(). \ei juos paso-

Jeigu vokiečiai “bėga są- dintl Lietuvoje po savo dur- 
mišyje” ir “masiškai” pasi- tuvV apsauga. Tysliava dėi 
duoda i nelaisvę, tai rusai 
jau galėtų padėti Amerikai 
ir Anglijai—galėtų smogti 
Japonijai i pakauši. Ko gi 
iie laukia?

"Tuo tarpu, kai vokiečių ar

mijos nesulaikomai veržiasi 

Kaukazą, tai Maskvos Izvies 

lija desperatiškai šaukia:
" ‘Jūsų tėvynės, jūsų ir jus. 

vaikų laisvės ir nepriklauso

mybės vardu, sulaikykite ir at- 

remkite priešą.’

"Taigi, atėjo laikas, kadi 

pačios Rusijos nepriklausomy

bei gręsia pavojus."

Kada Rusijos nepriklau- šiomis dienomis ?.rgcntinos fašistai įsiveržė į Buenos Aires viešbutį, kur buvo apsigyve

nęs Amerikos rašytojas \Valdo Frank. ir skaudžiai ji sumušė, ši nuotrauka parodo, kaip 

jis buvo nesamas iš viešbučio Į. ligoninę.

Namų Frontas.
(Office of V\.

Ką tik išleistoj knygutėj jautienos, vei sienos ir kiau-
-“Bukite Pergalės Rėmė

jai Namuose”—valdžia nu
stato šešių punktų progra
mą namų frontui.

Programas pataria, kad 
šeimininkės (1) mažiau iš-

r.enos.
Paukštiena

i
ir žuvis turi

lygią maistingumo vertę.
Kiti pietemr: maistai via 
suris, džiovintos pupos, žir
niai ir lęšiukai; jie nebran- 

leistų pinigų ir daugiau tau- gus ir juos galima labai ska- 
pytų; (2) pačios gamintų niai.pagaminti.
daiktus ir jų daugiau turė
tų: (3) neeikvotų ir ilgiau Ag n kultui os sekretorius
laikytų daiktus; (4) viską Viekai d prašo visu piliečių 
kuo atsargiausia pirktų: (5) padėti kovoti su. miškų gais- 
sutvarkytų savo darbo va-gais. Reikia užgesinti kuo
Jan.das; (6) 
ma ir padėtų apsaugoti kra
štą.

apsaugotu sei-

prie bestijų prilygino, tai to( 

neužsigina. Iš to išeina tas. 

kad nepaisant į kurią dolerio 

pusę žiūrėsi—vis bus doleris, 

arba—kaip jis ten seime nesa

kė. vis tik gerus lietuvius ir. 

SLA narius

mis."

POLEMIKA IE KRITIKA.

Amerikiečiui taupo pini 
gus. Kai ui prasidėjus daug 
bereikalingų daiktų dingo 
kas davė žmonėms progo: 
piadėti pirkti kai o bonus ii 
mokesčius užsimokėti. Dėl 
to visiems bus lengviau ka
da karas baigsis ir mes pra
dėsime atstatvmo darba.

AR TIK NE PERDAUG 
LENDAMĄ?

mažiausią ugnelę girioje ir 
a i-ai gia: vartoti degtukus. 
‘Neatsargu • degtukas pade
ki ašiai.” p. Viekard sako. 
’Apsaugod: m: girias nuo 
aisių, mes padedam laimė

ti kaią ir padedam laimėti
aiką po«karo.”

Apie 900 moterų įstos į 
Smith Kolegiją (Northamp- 
on. Mass.) Jos bus Wo- 

mer’s Reserve ir U. S. Na
riai Reserve narės.

THEIR THINKING PARA
LYZED BY HITLER.
Kaž-koks George Star- 

kauskas, kuris sakosi esąs 
komunistų “Vilnies” štabo 
rašytojas, “Laisvės” 190- 
tame numeiv rašo:

"For several years before 

Pearl Harbor. before the at- 

tack on our Russian allies. 

Hitler propaganda in this ■ 

country attempted to paralyze 

our thinking...’’

to sako:
"Amerika, kuri šiandien vi

sais galimais budais padeda 
Rusijai, niekados nepripažino 
bolševikų smurto Pacalty.

“Bet Stalinas, kuris meldžia 
si Amerikos pagalbos, vis dar 
globoja Paleckius.

"Jeigu Stalinas sutinka su 
Atlanto čarterio nuostatų dva
sia. jis turėtų tuojau, neatidė
liojant. išsižadėti Pabaltijo 
valstybių.

**TLMCIU \ ėt. lui \ ijit ir ostija
nenori nei rusų. 

globos."

nei vokiečiu

Maskvos vyrai turėtų pri
sipažinti. kad jie padarė 
klaidą užpuldami Pabalčio 
valstybėlės, ir turėtų viešai 

Taigi šitas bolševikų ra- išsižadėti bet kokių preten- 
šytojas prisipažįsta. kad sijų i tas šalis ateity. Jie tu- 
prieš karą Hitlerio propa- rėtų suprasti. kad kaip jie 
ganda Amerikoje stengėsi nori išlaikyti nepriklausomą 
suparaližiuoti jų (komunis- Rusiją, taip lietuviai nori 
tų) galvoseną. t nepriklausomos Lietuvos.

Mes gi pridursime, kad
ne tiktai stengėsi suparali
žiuoti, bet buvo visiškai su- 
paraližiavusi. Komunistai 
buvo virtę uoliausiais Hitle
rio talkininkais Amerikoje.
Jie organizavo streikus amu
nicijos fabrikuose, kui’stė 
motinas neleisti armijon sa
vo sūnų, kuriems preziden
tas Rooseveltą' “užsakęs 
1,500.000 grabų” (taip rašė 
“Laisvė”). ir važiavo Į 
AVashingtona pikietuoti pre- 
zidento Baltuosius Rumus 
ir protestuoti, kam jis duoda 
Anglijai pagalbą orieš Hit
lerį.

Yes, Hitlerio propag 
tikrai buvo apsukusi jiems

JAU PASVEIKO.

Netekus Lietuvai nepri- 
išvadino bestijo- klausomybės, lietuviai Ame- 

likoje pradėjo kepti rezo- 
T. , , .. liucijas ir siuntinėti jas pre-
Lau beriju mu^ų taipe zidentui Rooseveltui, kad 

j i a, tai žino vioi. Tai via tie .jjg išlaisvintų Lietuvą. Kur 
išgamos, kuiie norėtų pai- t.-j. įvyksta koks seimas, 
duoti musų tėvų sali bolse- konferencija ar kitoks susi- 
Vikų vergijon.^ Pne jų pu- r:nkimas. tuoj ir siunčiama 

prezidentui rezojiucija.
kad tai yra

. r________ ________ prezi-
REKVIZUOJA JAVUS. dentui į akis. Buvo Wash- 

Duonir.iams javams Esti- ingtonan nuvykusi musų de
joje buvo įvesta nauja py- legacija, pareiškė lietuvių 
liava, pagal kurią iki gegu-; troškimus bei viltis, ir, ro
žės 22 d. reikėjo pristatyti dos, to galėjo užtekti, 
papildomai po 10 kilogramų' Reikia neužmiršti, kad
---- X i l-x  Tr X-_- mncu čianrliunnuo žemes nemaro. is siu
metų derliaus reikės prista- turi rūpesčių labai daug. 
tyti duoniniu javu nuo hek- Jam rupi išlaikyti Amerikos 
taro tarp 50‘ir 104.5 kg., pa- garbę ir sulaužyti “ašies” 
įeinamai nuo derliaus: kitų nugarkaulį, o Lietuvos rei- 
įavu (avižų, miežiu, mišinio kalai jam šiuo tarpu yra tik 
ir tt*)—tarp* 20 ir 74 kg nuo mažmožis. Aš nemanau, 
hektaro. Mėsos iki šių5netų kad tąs visas musų rezoliu- 
lugpiučio 31 d. reikia prista- cijas jis ir skaito, 
tyti 7 kg. nuo žemės hekta- Lietuvos likimas priklau- 
ro, o iki kitu metu rugpiučio so ne nuo keno nors malo- 
31 d. — 18 kg. iš jų 12 kg. nės, bet nuo spėkos. Kas ka- 
kiaulienos mėsos. Sviesto,rą laimės, tas ir valstybių 
turi būti pristatyta iki šių rubežius tvarkys. Tikimasi, 
metų rugpiučio 31 d. 60 kg. kad fašistų “ašis” bus su

daužyta. Jei taip bus. tai vo
kiečiai turės iš Lietuvos

tiko po pereitojo karo. Tada šios sutaupos vi a svarbios . A.ya-.-t-- turėti či

Lietuva tapo nepriklausoma,trim atžvilgiais.’Jos sulaiko \ A ; -L
‘d Vo^tijos kainą padeda vesti,

revoliucijoms. Jeigu ne ta karą,* įr padės 
aplinkybė, jokios rezoiiuci- p0 karo.
jos nei prašymai nebūtų Lie- ----------
tuvos išlaisvinę. Raudonajam Kryžiui rei-

persitvarkyti

klauso ir pats Rokas.
Man rodos,

ESiIJOJ VOKIEČIAI perdidelis lindimas

JOS
privalo turėti bakaliauro 
laipsnį iš pripažintos kolegi
jos. (2) Privalo turėti ne 
mažiau dviejų metų patari
mo profesijoj arba biznyje. 
(3) Privalo būti Suv. Valsti
jų pilietės, nemažiau 21 me
tų amžiaus ir nedaugiau 50 
metų paskyrino dienoje, ir 
turi išlaikyti fizinius ir ga
bumo kvotimus. neturėti 
vaikų mažiau 18 metų ir bū
ti gero charakteriaus.

Aš manau, kad dabar re- kia 50,000 kraujo aukotoji? 
zoliucijos nedaug tepagel- kas sąvaitė. Armija ir laivy- 
bės. Tai kam dar lįsti su jo- nas reikalauja 2,500,000 
mis prezidentui į akis? Ver- puskvorčių kraujo. Raudo
čiau rūpinkimės, kad Ame- nojo Kryžiaus kraujo ėmi- 
rika karą laimėtų. Lietuvos mo centrai yra prašomi pa- 
padėtis šiandien tebėra la- didinti savo kvotas, šiam 
bai miglota, tai kam po tas būtinam darbui nauji cent- 
miglas klaidžioti? rai bus atidalyti.

J. Pakarklis. ---------
. i •• Kalbėdamas apie rimta . , . _

Redakcijos pastaba: — trukumą fizikos ir matema-i}M saIo?e ir Pacifiko pietva- 
Draugas Pakarklis čia palie- tikos mokytojų, Paul V. Mc- kariuose turi būti siunčiami 
tė labai opų klausimą. Gali Nutt, Karo Žmogaus Jėgų reguliariu paštu, ne oru. Oru 
hut kad nre^idontiii

Laiškai kareiviams Hava-

galvas.
Bet ar dabar

j r.uo karvės (iš jų 30 kg. tu 
rėjo būti atiduota iki geguievyne rašo:

"Gavome pranešimą iš SLA j d), o iki kitų metų tos kraustytis. Bet kaip bus ta- 
prez. P. J. Bagočiaus. kad jis pa^ (ja^0S—kg. nuo kar- d a su Rusija, kuri paskuti- 
jau gerokai pasveiko ir gali Ūkininkas turi teisę pa- niais laikais parodė tokį di 
atlikti visas savo pareigas, kur silaikvtbį» savo reikalams po
tik su jomis susiduria. Talpgi !00 ?viest0 Sąvaįteį

delį apetitą svetimas šalis 
lyti. nors pati valdo šeštą

Visiškai pasveiko SLA sekre-| a?menjuį įr p0'dalį p^aulio? Ji ir šiandien
torius, dr. M. J. \inikas. Sma-.j pįeno asmeniui per;derasi su aliantais. kad po
gu- klieną. Bulvių šių mętafder- karo pripažintų jai Pabalčio

Taigi pasirodo, kad per liaus*reikės atiduoti f60 kg. kraštus. Kad Lietuvai gręsia 
SLA seimą ne vienas buvo nuo vieno dirbamos žemės šiandien didelis pavojus, tai 

hektaro. Vištų kiaušinių iki tiesa. Bet kad rezoliucijo-
----------- šių metų rugpiučio 31 d. tu- mis butų galima tą pavojų

YRA IR TOKIŲ. |gS i)UĮį pristatyta 50 viene- pašalinti, man nesinori tikė- 
“Tėvynė” 14 rugpiučio | tų nuo vištos, o iki gegužės ti. Jeigu Lietuva atgaus savo 

•indą Aidoje pastebi, kad— I d. turėjo būti atiduota 321 nepriklausomybę,

jie protin
gesni? Tegul tik Kominter- 
nas nalienia jiems verstis ra- Chicagoje. Bet kad jis mu

Tiesia Aliejaus Rynas

čia matome Amerikos inžinierius dedant aliejaus rynas. 

kuriomis iš Texu valstijos aliejus bus plukdomas j Illinois 

valstiją, šis darbas kainuos $35,000,000 ir bus pabaigtas 

tik apie Kalėdas. Tada aliejaus ir gazolino gal nestigs 

Amerikos šiaurėj. Į
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akis’ ir nėra jam malonus rrįno dabartinius mokvtojus 
dalykas. Tačiau rezoliucijos įr tUos, kurie nori tapti mo- 
turi savo vertę. Jeigu prezi- kytojais, įsirašvt į nemoka- 
dento jos ir nepaveiks, tai mus trumpalaikius kursus, 
jos veikia pačius lietuvius, kuriuos duoda 200 kolegijų 
Jos ugdo ir stiprina musų ir universitetu.
liaudyje nepriklausomos "Fizika ir matematika bu- 
Lietuyos idėją ir pasiryžimą tinai reikalinga sėkmingam 
kovoti už ją. Tiesa, kad vartojimui ir gaminimui 
1918 metais Lietuva galėjo moderninio karo techniki- 
apsiskelbti nepriklausoma nių įrankių,” sako McNutt. 
ačiu revoliucijai ; bet tiesa ir Kurie nori įsirašyti Į spė
tas, kad nepriklausomybei cialius karo fizikos ir mate- 
išlaikyti reikėjo dar pakelti matikos kursus, privalo su- 
sunkių kovų. Jeigu ne Lie- sinešti su registram arčiau-

tik esant greitam reikalui.

Raudonasis Kiyžius įieš
ko darbininkų savo karo 
programai. Vyrai reikalingi 
kaipo “field directors” ir 
“assistant field directors” 
namie ir užsienv. Aplikan- 
tai privalo būti tarpe 20 ir 
50 metų amžiaus. Bet vyrai, 
kuriuos galima šaukti prie 
militarinės tarnybos, nebus 
priimami.

Moterys gali dirbti val
džios ligoninėse čia ir užsie
nyje. Aplikantės turi būti

tuvos savanorių kariuome- šioj kolegijoj arba universi- ^al’Pe 1! 4’5 metų. ir geros 
nė, ir jeigu ne Amerikos lie- tete. Galima gauti platesnių lsveikatos-

Interesuoti asmenys gali 
daugiau žinių gauti iš Per- 
sonnei Service American 
Red Cross National Head-

tuvių 82,000.000 paskola, informacijų ir iš Office of 
tai Lietuvos Respublika ne- Education. Washington. 
butų pasaulį išvydus. Labai,D. C.
daug prie to prisidėjo rezo- ---------
liucijos ir kitokia propagan- Kainų Administracijos '('Uaiters, ashington, D. C. 
da. Mes manom, kad su tuo Biuro Vartotojų Skyrius pa- sidabro yb ir velnio 

sutiks ir musų draugas Pa- taria šeimininkėms pirkti pra^uri:,
karklis. paukštieną, žuvį ir kitą “pro-
-----------------— — teinu” maistą, kurio dabai

maišą

CHURCHILLAS ESĄS 
EGIPTE.

Romos fašistu dienraštis 
‘Popolo d’Italia” įdėjo ži

■” maistą, 
pakankamai yra, kol stinga

tai tas r.ią iš Ankaros, kad Chur- 
vienetai. Iki kitu metu mg- prigulės nuo bendros situa- chillas atvvkęs iš Maskvon 
piucio 31 d. nustatytas pn-icijos no karo, tam kam atsi- i Kana (Egipte)._________jis mus ir visu geru lietuviu , . x x

nevadinęs bestijomis.' atidary-'Va!om“ jau ne;
damas (komunistu) seimą nu° ,b^, ™

mos žemes hektaro, būtent: 
po 50 kiaušinių nuo hekta- 
įo. Linų iš pereitų metų der-; 
kau? i eikis pristatyti po 901 
kg. nuo linų sėjamo ploto 
vieno hektaro, o iš šių metų! 
derliaus—tarn 100 ir 200* 
kg, žiūrint, koks bus derlius. 
Aviu vilnų iki siu. metu rug-į 
piucio 31 d. turi būti atiduo-.. 
ta po 900 gramų nuo avies, 
o iki kitų metu rugpiučio 31 
dienos — po viena kilogra
mą nuo užaugusios avies. 
Šieno ir šiaudu duokles bu
siančios paskelbtos vėliau.

NUMATOMA $104.000.- 
OCOCCO PAJAMŲ 
ŠIAIS METAIS.

Per pirmutinį šių metų 
pusmetį Jungtinių Valstijų 
gyventojai turėjo $52,071.- 
000,000 pajamų. Washing- 
tonas mano, kad per visus 
metus pajamų bus nemažiau 
kaip 104 bilionai dolerių.

EI, PRIE DARBO!
Ei, prie darbo, jaunimėli.
Kpc ka moka. kas ka "ali!
^en. sesutė-, broliai mi*di,
Tuoi pradėkim savo dalį!
Tik ja” dirbkime išvieno:
Musu ka’bo^. musu įaštas 
Te pažadina kiekviena.—
Lai išgirsta vicas kraštas!
Tegul dainos musų niaukia 
!’• darbuose diasos duoda.
Vi-cn žvejų dauo- ka« l.a”kia,— 
Turim griaut likimą juodą!
Cj. g-.np ipu oinču, bar^i'1, 
p»p. jiįp- klaida® kartoti!
Kffl tėvYP*1 išli’’osuoti.
Sveiką piotą reik va toli!
Fi gana iau nvk’is. rietis, 

bito neužkesti!
I ąjbas didž'o darbo griebtis 
Ii- įimtai išvieno tęsti.
Fi, prie darbo, iaunimėli.
Kas ką moka. ka< ką gali!
Šen, sesutės, broliai mieli, 
Atvaduokim savo šalį!

J. Steponaitis.

Greitas 

girnų.

kaip apatine pusė

Vaizdelis Varšuvos

ši nuotrauka buvo išsiųsta šmugelio keliu ir parodo mirš
tančius žydus užtvertam jiems garde, kuris vadinamas 
“ghetto” vardu, žydai miršta tenai iš bado. Kasdien atva
žiuoja vežimas ir surenka lavonus. Vienas tokių vežimų 
parodytas šioj nuotraukoj.

; t;
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KAS SKAITO. RAŠO
» \> sKt'K \4*t AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKĄ* NEPEIK1A

AR TURĖSIME LIETUVĮ KON- 
GRESMANĄ?

Coxey Veda Kitą Armiją IŠ TOLIMOS ALASKOS.

Ntw Ycrko republikonai 
icnr.rt adv. Dragūną.

New Yorko 9-to distrikto 
įepublikonai vienbalsiai nu
tarė statyti lietuvi advokatą

gus. Visi tvirtai tikime, kad 
Kami pasibaigus, pokarinės 
Europos susitvarkyme stip
rios įtakos turės Amerikos 
valdžia. Taikos deivbu me-

Wm. J. Diake-Draguną sa- u ’ures.b“‘> 1fkeltos H«tuvių
vo kandidatu sekantiems ■ tau,tal ?r p^os vaUybe.

jį.j padarytos sknaudos. O kas, 
■ ’ ne kongresmanas, galiKongreso rinkimams.

šiol mes lietuviško kongres- je’ . . *i • Ar‘od5l geriausia atkreipti Amen- 
- " Ros administracijos ir visuo

menės dėmesį į lietuviu tau
tos skiiaudas i? siekius?

maro neturėjome, 
mu: ų tau.iečio laimėjimas 
šioje politinėje veikioje, c 
kartu ir viltis, kad pagaliau 
lietuvis bus Jungtinių Vais- Lietuvių tarpe,, i yra ir ae-

džiugina vi- mokratų ir republikonų.
: us lietuvius. New Yorko lie- Tačiau visi, ir demokratai ir 
tuviai, kurie arčiau pažysta įepublikonai lietuviai, šiuo 
advokatą Wm. J. Drake- „Avėju turi paremti savo 
Dragūną, ypatingu pasiten- tautietį. Juk dar ir šiandien 
kinimu ir pasididžiavimu su didele padėka atsimena-; 
sutiko žinią, kad musų tau- me, kad po pereito karo 
tietis eina kandidatu į Jung- į Kongrese lietuvių reikalus 
tinių Valstijų Kongresą. užtardavo kongresmanas La į 

Arčiau Drake-Draguno Ipuardia, republikonų parti- 
esantieji žmonės tiki, kad Jos zin°gus-
jis rinkimus gali laimėti, nes Nėra ir abejonės, kad lie
tai nepaprastos energijos tuviai domisi kandidato, 
vyras. Politiniame gyveni- Drake-Draguno politine vei- ’

tijų kongrese,

Savo laiku Amerikoje buvo pagarsėjęs “generolas” Coxey, kuris suorganizavo ir vedė i 

\Vashingtcną alkanų bedarbių armiją. -Jis dabar gyvena Missillono mieste, Ohio valstijoj, 

ir anądien vedė per tą miestą karo darbininkų eiseną už Amerikos pergalę. Jis važiuoja 

čia senoviškoj “kalamaškoj.”

Kaip išrodo Matanuškos 
kolonija.

Savo laiku “Keleivyje” 
buvo rašyta, kad dėl sausros 
nukentėjusius farmerius 
'.aidžia gabena savo lėšomis

ir kelios turga-mo įmone 
v ietės.

Kolonistai čiu turi 
liu, paukščių, augina šieną, 
(•ulves, kopusiu-, morkas, 
"įieščius (sietinius), iopes, 
unkelius, svogūnus, salotas, 

ilatanSkos kalifijotus, žirnius ir uogas, 
žemė labai der- žilą koloniją galimu pa- 

inga ir klimatas pakenčia- vadinti savos rūšies experi- 
mąs. Į.mentu. Tai yra lyg ir kolos

Dabar aš norėčiau paduo-i i-oichczas. ji tun prikalė
ti “Keleivio” skaitytojam - jų ir oponentų. Priešininkai,

Alaskon 
nai koloniją 
klony, kur 

ir

ir steigia jiems te-

rr;tT.

cia steigti Atsakvmas. -x '-.rucma ’ . Z ■ «"» 'K7„ vai-
tiumpas: ją cteigti p'ivertė; - žiai kainuojanti. Kolonis- 
pats gyvenimas. Ja*. painu- a* PS§ nepatenkinti. Jems 
tus pradėta stalyti 1935 me- perdaug buvę žadėta, ir ne
tų birželio mėnesi. Taigi da-| $ lygybės. "Vieni gauną 
bar bus jau 7 metai. Mineso- daugiau sėklų ir įrankių, no
tos, Wisconsino ir Michiga
no valstijose tuomet atsira-

gu jiems įeikia, arba negu 
jie gali užmokėti, o kiti ne-

do 200 šeimynų (890 gal-i£aun^ pakankamai.
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. lietuvių, bet iš svetimtaučių, y^^^^įr^^kti ra-iUdžioši^^1 -ininkai

Kcmunistų chuliganizmas, kad jūsų itarinejami žmo-
, _ . . ,, Buvau jau rašęs “Kelei- S8,>onaciai’’ ui Pa'

me jis ne naujokas. Jis jau kia, o kartu ir trokšta, kad vyje, kaip A. Bimba užsi.
dalyvavo .įvairiuose linki 
muose, o ypatingai pasireiš
kė per paskutiniuosius Kon
greso rinkimus. Jis pačiame 
amžiaus stiprume—37 metų 
amžiaus.

jis linkimus laimėtų.
J. K.

BALTIMORE, MD.
Mirė Steponas Dulskis.

duokite FBI agentams.”

geidė “vainos ’ tarpe Ame- Antanai, čia tau naujas 
rikos lietuvių. Toji “vaina” džiabas — tapti policijos maudavo 

ijau prasidėjo. Tik. žinoma, donosčiku, jeigu turi įrody- c?hiuni

kurie nugirdę užeigoje . . .... ., . .
jiems nesuprantamą kalbą steigiamą koloniją Alaskoj 
kalbančius, reikalaudavo
“lundo,” o jei negaudavo, 
įtarinėdavo “progermanais.”
Kaip kur tokie “gudruoliai” 

pavaišinti “pun- 
5 nr-. -i FlaEur imi Sldaiys

Senose savo fanuose de 
žmonės negalėjo iš savo že
mės pragyventi ir valdžia

sau, kad ūkininkai daro 
stebėtinai gerą progresą. 
Per kokius 6—7 metui lau
kinis kraštas buvęs pavers
tas i modernišką, pavyzdin-

turėjo jas šelpti. Taigi buvo;?? žemes ūkio koloniją, tuo 
manyta, kad Alaskoj jie pa-|l-aiPu kai kito* e salies daiy

Liepos 29 d. čia mirė nuo pa- 
_ Pereituose Kongreso rin- ralyžiaus Steponas Dulskis, 63 

kimuose. jis taipgi dalyvavo metų amžiaus lietuvis. Velionis 
pil iriuosiuose rinkimuose puvo kilęs iš Žiežmarių kaimo 
(praimeryje). Kova bu\O Kauno apskričio. Paliko padorią 
sunki, bet tik-tik jis neišėjo šeimą, moterį Marijona ir tris 
laimėtoju. Jis gavo vos .tikįjau ištekėjusias dukteris: Ma- 
keliatą šimtų balsų mažiau rijoną, Pampeliją ir Valeriją. 
UŽ partijos mašinos kandi- Velionies kūnas palaidotas rug- 
datą. Nors praimeryje jis pįučio 1 diena. Mišias laikė ne 
ir pralaimėjo, bet laimėjo

sau pragyvenimą ir

meną užėjau į vieną užeigą, kad komunistiški chuli- (ieigu juos laikraščiais ga- 
kur prie baro stovėjo kelia- ganai

mokyklą, krautuvę, ligoni
ne ir tt.o___ užeigose kabinėjasi Įima vadinti) siundo savo -

tas lietuvių u* diskusavo ka- prje lietuvių ir daro insinua-ivienminčius “prieš visas ki
ro klausimus.” Čia jau “Lai- cjjaS) jeigu tie jiems už dy-itas lietuvių sroves. Jeigu jau 
svė nurodo, kad lietuvių nepripila gerklės. Tokių vadai sako “kovoti,” tad pa- 
užeigose prie barų ginčina- f;-uktų buvo ir pereitam pa-! sekėjai ir atidarė “barų 

t masi karo reikalais, kas yra sauliniame kare, tik ne iš frontą.” Vyt. Katilius.
“ ‘ iš valdžios draudžiama, nes'

se ėmė pusę šimtmečio iki 
';monės įsikūrė.

Visa tai tiesa, bet vis dėl 
*o įeiki?, neužmiršti ir to, 
kad kitose šalies vietose 
žmonės kūrėsi be kapitalo, 
be valdžios pagalbos, tuo 
tarpu kai Matanuško kolo-

Iš pradžios valdžios buvojimai įsteigti buvo paleisti 
numatyta išleisti kiekvieno!milionai dolerių ir pavarto

ki vėliau*! technikos iš adi-koloniste šeimai no $3 000. 
Buvo manyta, kad iki 1939 
metu pabaigos kolonistai

partijos pasitikėjimą. Savo £ j“'"™,. vo į žm?nžs «ali susipešti Iį LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ TRUMPAI.
distrikto republikonų tarpe airiu bažnyčioje ir kunigas .Ja- ir 1S to’ Jok!os Raudos ne;a-
JIS įskilo IKI viršumų, ui- saitis pamokslą sake angliškai, 
džiausiąs, apylinkėje repub- jjs jr palydėjo kūną i Holy Re- 
llkonų kliubas išrinko jį sa- (Įeemer kapines, kur velionis 
vo vice-prezidentu. O kada buvo šeimynos ir draugų ap
arėjo dabai tinių linkimų raudotas, gėlėmis papuoštas ir 
įuosa, tai nebuvo jokių dve- paliktas amžinam atilsiui, 
jonią. ką statyti kandidatu LaidotuVėms vadovavo 
is 9-to distrikto. Visi repub- borjus kuris ,visus
likonų kliubai. kaip vienas, lvdovus kviet5 , Ljetuviu 
isstate Wm. J Drake-Dra- gaį jetums Vclionis buv0 t3a 
guną savo kandidatu sekan
tiems Kongreso rinkimams.
Be to, jis išrinktas į New 
Yorko valstijos republikonų 
konvenciją, kuri nominuos 
republikonų kandidatą į 
gubernatorius.

Adv. Dragūnas yra gimęs 
ir augęs Brooklyne, lietuvių 
ateivių sūnūs. Tėvas siuvė- kaip siuvėjas. Vėliau velionis 
jas. Mokslus ėjo daugiausia buvo užsidėjęs mėsos krautuvę 
savo pastangomis, kartu ir apie 8 metus dirbo tame biz- 
dirbdamas įvairius darbus, nyje abudu su žmona. ^Biznis 
Mokėsi labai sėkmingai ir sekėsi neblogai, bet pakriko jie- 
baigė Columbijos universi- dviejų sveikata ir besigydyda- 
tetą. mi išleido nemaža savo sutau-

šiuo metu visoje Ameri- PV- Sukurtas turtelis sumažė
toje eina Kongreso rinkimų -io-
ruoša, o vpatingai ii gyva Velionis prigulėjo prie DLK 
Nevv Yorko valstijoje, kur Keistučio draugijos ir SLA 64 
demokratų tarpe reiškiasi kuopos, kuriose išbuvo iki pat 
didelis nesutarimas dėl kan- savo mirties. Be to, velionis la- 
didato i gubernatorius. Dra- bai mėgdavo skaiyti laikraš- 
rruno distrikte šiais metais čins, ypatingai mėgdavo “Ke- 
subruzdo ir republikonai. Ieivi” ir “Vienybę,” kuriuos ir 
Drake-Dragunas moka išju- JO moteris pasiliko skaityti, 
dinti. uždegti savo bendra- Likusi velionies moteris. Ma- 
darbius. Todėl io nasekėiai rijona Dulskienė. nuoširdžiai 
ir pradėm plačią akciją rin- dėkoja visiems, kurie pirko gė- 
kimams laimėti. Dirba ir jis Iių. lydėjo jos mylimą vyrą i 
pats išsijuosęs. Steigiami kapines ar kitokiu budu sutei- 
komitetai, renkami patikimi kė likusiai šeimai suraminimo.

Tad valdžia via iau senai--- ---------- v — --
uždraudus barų ginčus. Vi
sų užeigų savininkai tokius vičius, išeina kariuomenėn 
ginčus draudžia. Aš tikiu, Rugpiučio 23 d. draugai 
kad ir pas lietuvius karčem- rengia jam išleistuves, 
ninkus tokios drausmės yra. ---------
,Bet jeigu lietuviai karčem- Hartford, Conn. — SLA 

gra" ninkai neduoda “Laisvei” 4-tojo apskričio išvažiavi- 
apsigarsinimų, tai ji juos mas, kuris buvo paskelbia

Wilkes-Rarre„ Pa, — Jau
nas lietuvis, Dr. C. J. Ratke

mai.
Taigi palyginimas čia ne

bus jau tiek isitvirtine, kad ’.V^us. Jeigu Matanuskos 
toliau iu šelpti nebereikės ir' kolonistams butų reikėję 
jie ?alės iau pradėti savo
skolas valdžiai mokėti.jaunosios musų kaitos 

yia kilę 8 inžinieriai. 3 laivų Bet praktikoj neišėjo taip. 
kapitonai ir visa eilė visokių kaip planuose buvo numa- 
biznierių. tyta. Pasirodė, kad į kolo-

_ . . ' ristus įstojo nemaža tokių,
Delr°‘L ų*1“; ~ *'aLės kurie į farmerius netinka, 

Choras rengia pikniką įug- nes arka nemoka, aiba tingi

s savo menkomi - jėgo
mis. kaip kūrėsi kiti farme
riai, tai gal Ir Jiems butų fei- 

nusės šimtmečio isi-kėie
kurti. Keleivi: tis.

BOSTONO LIETUVIS PA
SIŽYMĖJO BRAZILIJOJ.

žmonės, ruošiami planai, 
kad surinkus kuo daugiauria 
balsų. Musu Dragūnas pla
čiai figūruoja viešuose susi
rinkimuose, kaip kandida
tas į Kongresą.

salės šėrininkas ir valdybos 
narys.

Gyvendamas Lietuvoje, velio
nis buvo paimtas rusų armijon 
ir tarnavo pulko artilerijoj. Su- 
gryžęs iš armijos namo, jau ne
ilgai Lietuvoj begyveno, nes 
1905 metais atvyko Amerikon, 
apsigyveno Baltimorėj ir dirbo

Ant. Kurelaitis.

BUSO KATASTROFA 
NEW JERSEY VALS

TIJOJE.
Pereito nedėldienio vaka- 

Apm visą Dragūno rinki- New Jersev vaisti joj su
minę kampaniją vėliau iš- gjkulė busas, ‘ kuris važiavo 
rirsime pWiau. Dabar ji tik ?u žmonėmis iš New Yorko 
pradėta. Kada ji išsivystys, į Chicaga. Du keleiviai bu- 
parasysime apie tai plačiau. Vo užmušti, o 12 sužeista. 
Juk visi Amerikos lietuviai Busas atsimušė į stulpą.
norės žinoti, kaip veikia -----------------------------------
musų tautietis einąs į Ame- AMERIKOS MACOCHAS. 
rikos Kongresą. O mums,
ypatingai šiuo metu, svarbu »*vo meiluže, On» Aumunefaitę 

Knygeli su fotografiškais atvaiz-turetl ivOn^TGSG SHVHS žmo* dais. Kaina ............................ .. 10c.

kaltina, kad jų karčemose įvyksiąs rugpiučio 23 d., H- 
prie barų yra “rišami karo ko atidėtas neribotam lai- 
klausimai.” Ar čia ne chuli- kui.
ganizmas ? ------

Bet kad pagražinti savo Newark, N. J. — Pereitą
pasaką, ji sako: “Vienas jau subatą, įugpiučio 15 d.^ čia 
gerai įsismaginęs žmogus, lvyko demonstracija uz ka- 
panašus į ‘Naujosios Gady- lĄhnėjinaą. D 
nės” vadą, lingavo ir turą- hetuvian
vojo, ‘į ūsų Raudonoji armi-

piucio 23 dieną Capita. Par_ dirbti. Jie tikėjosi rasti čia Starys Serefina*. išgelbėjo 
.<e. kur bus renkama ir Mi s loįp, pet kai pamatė, kad 4 skęstar.čius žmonos.

kirsti mišką ir valytiLithuania.” Merginos, ku
rios nori dalyvauti tame 

konteste, turi už- 
pas kurį

reikia kirsti mišką ir valyti, Rj0 ūe Janeiro laikraštis 
žemę, jie pradėjo bėgti iši“O Journal, ’ liepos 4 d. lai- 
čia. Todėl iš pirmųjų 200! cjoje turi Įdėjęs dviejų špal- 
seimynų šiandien yra heli-;tų aprašymą, kaip narsus 
kę tik apie 110: jų vieton į amerikietį Stasys Sarafi- 

V/»s.   šio- kl,vo. P!d-iųstos kitos, bet yra nas jč Bostono, išgelbėjo kė
nis dienomis čia mirė Ago- fįa, ir apleistV ūkių. Iš viso tUrius skęstančius žmones, 
et -Gikienė, susilaukusi 52 d?bar?’.a vra a?ie kolo- Saiafmas tą dieną plaukė

gražuolių 
sii egistruoti 
choristą. 

Milv/aukss

Waterbury, Conn. — Pe
reitą nedėldienį SLA 11 kp. 
turėjo neblogą pikniką Pet
ro Ki-ugerio obuolių sode.

ia bėga.’ Bet atėjo suodinas 
darbininkas ir įkirto: “Rusi
jos raudonoji aimija kovoja 
iau du metai, ne tik už save, 
bet ir už mus.” Neblogai pa- Brooklyn, N. Y.—Šiomis 
sakyta... , dienomis buvo pašauktas

Toliau tas darbininkas kariuomenėn Dr. Julius P. 
jau tiek įsidrąsinęs, kad jis Jurgėla. Jis yra tarnavęs 
“naujagadyniečius” ir kitus Lietuvos armijoj ir turi avia- 
išvadinęs “pronaciais” ir cijos vyresniojo leitenanto 
panašiais būdvardžiais. laipsnį. Medicinos mokslą 

Atrodo, kad tas “Laisvė- baigė Nevv Yorke, Columbi- 
je” “išsuodintas” darbinin- jos un-iversitete. Kovose už 
kas buvo girtas, arba girtas Lietuvos nepriklausomybę 
buvo tas, kuris tą pošnekį buvo patekęs lenkų nelais- 
“Laisvėj” aprašė. ' vėn; o Klaipėdą imant buvo

“Naujoji Gadynė” apie peršautas. Dabar jis gins A- 
tą patį dalvką rugpiučio 6 menkos demokratiją.
dieną šitaip aprašo: “Bet York, N. Y. __ “Tė-
jeigu raketierius, įėjęs į kar- Vynė” praneša, kad SLA 
ciamą, pareikalaus iš susi- centro sekretorius, M. Vini-i 
i.nkusm žmonių jam iun- ^as, irgi išleido savo sunu 
dytp nes kitaip Jis apskųs Amerikos armijon.
juos policijai kaipo Hitlerio --------
agentus’, ‘pronacius’ ir pa-i Minersvillc, Pa.

retų iam ziaus. 
Chicagos Lietuviu 
se Kapinėse, nes tok 
vo pageidavimas 
esant.

Pa’aidota rdstu šeimynos su 750 žmo-isu ?av0 šeimininkais laiveliu 
Tautiško- n.ėm.Js- Taigi kolonija pusė- netolį Flamengo kurorto.

jos bu- 
gvvai

tinai sumažėjo.
Šitai kolonijai

buvo paskirta federalinės jų jachtos buvo kitas laive 
valdžios administracija. Ji iis, kuris tapo audros sudau- 
teikė kolonistams reikalin- žytas ir nuskendo. Pamatęs,

Jiems bepludunuojant, kilo 
tvarkyti vėtra. Už kokios mylios nuo

Nashua, N.
Egerio ūkelį čia palietė gų patarimų, pristatydavo kad to laivelio žmones yra 
skaudi nelaimė. Ugnis su- jiems reikalingų daiktų, pavojuje, Saiafmas leiaosi 
naikino io 2 aukštų triobesį ėmė iš jų atliekamus pro- į pagalbą. Tiys žmonės dar 
ir 900 vištų. Nuostolis siekia duktus ir mokėjo pinigus ar- plaukė, o ketvirto jau nebu- 
$6,000 ‘ ba užrašydavo jų kreditan.' vo. Serafinas įtraukė tuos

Taip buvo iš pat pradžios, tris ir nėrė jieškoti ketvirto
jo. Ir rado. Tai buvo jauna

H.—Lietuvio 
čia

Young tcwn. Ohio.—Ko- Dabar iau vra ikurtas ko-

bet piknikas pavyko nekaip. siau valdiška įstaiga. Jis Rytoją ant rytojaus miiė. 
duoda kolonistams avanso Begelbėdamas kitu-, Seraii- 
arba paskolų, kurias koloni- Eas pats buvo pakliuvęs po 
slar priva’o išmokėti per 30 vachta i tano geiokai “ap
metu. Bet ieigu jis negali kontūzytas.” Sugryžęs

400 ANGLIJOS ORLAI
VIŲ BOMBARDAVO 

MAINZĄ.
Pereitą sąvaitę apie 400 
ngliios bombanešių bom- 

jbardavo Mainzo miestą Vo-

„ „ „ i sa-
rrokėti. kooperatyvui atly- yachtą, ji susmuko. Pa
gina valdžia. Yra kolonistų, sjekes kraštą jis rado, kad 
kuiie nepasidaro sau ir pra- ambuiansas ir įo laukia, bet
gy1 
moka
yvenimo. Valdžia tokiems jjg atsisakė važiuoti Į ligoni-

joka pašalpą. Sakoma, kad Eę. Jis vistik gavo pirmąją
iki šiol valdžia išleido tos pagalbą Flamengo Yachtų

raketierių suimti ir paduoti syklose, bet jų vaikai eina įįuždegamuių bombų ii dau- kolonijoj palaikymui jau Kliube. "iam pačiam klkifce
policijai.” aukštesnius mokslus ir tam- gvbė ardomųjų. Bombar- aP,e •s>‘*,o0v,./00. vėliau Serafinu’ buvo iškei-

Iš šio aprašymo matosi, pa visokiais profesionalais, j davimui pasibaigtu, anglų Iš pat pradžios valdžia tas garbės pokilis.
kad tas “Laisvės” peckelisiNet lenkų kunigas stato lie-(lakūnai ilgai anie ta miestą pastatė čia 176 gyvenamus Serafiną- yra vienas iš 
norėjo gauti
o kai negavo 
toliotis

Ap-i-įkietijos pramonės ir susisie- 
našius išdavikus, tai pado- gvvenę čia senesni lietuviaikimo centrą Reino krašte. Į 
rių piliečių pareiga yra tokį dirba daugiausia anglių ka- miestą buvo numesta 50,000

to negana; jis per “Laisvę” nūs, kaip toli jie mus pralen- po bombardavimo, miestas mylių geni keriu derlingai į Rio de Janeiro 
išbiauriojo “naujagadynie- kė moksluose. Jie turi 13 pavirto i pragarą. Kilo tiek teritorijoj. Tai kainavo dėlės įmonės pri<

vienos di- 
prie natriu fab-_ _ _ _ . _ * v »

daktarų, 34 slauges ir apie gaisrų, kad suskaityti juos $1,060,000. Tieca. už mos rikų statybos. Serafinas jau
tiek pat merginų mokytojų, nebuvo galima. Liepsnos ir pinigus buvo pastatytas ma- pakeltas į fabriko vedėjo
kurios užima aukštas vietas durnai kilo 15,000 pėdų gazinas javams, perykla vis- pagelbininką. Jis neužilgo

gerai tiems chuliganams at- mokyklose.” Bet lenkų ku- aukštyn. Šis žygis kainavo čiukams perinti, pieno per- tikisi aukštesnės vietos,
sako: “Jei jus turite faktus, nigas da nepasakė visko. Iš anglams 16 orlaivių. dirbimo dirbtuvė, apšildy- D. P.

čius” ir kitus įtardamas juos 
‘pronaciais” ir tt.

Tad “Naujoji Gadynė”
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

ŠVIESA TAMSIAME^ PASAULYJE
Tarptautinio Raudonojo timus bei pakeisti sąlygas 

Kryžiaus Komiteto Darbas taktingais pasiūlymais va- 
pasižymi Drąsumu ir Pasi- dovybei. Kada reikia, Tarp- 
šv ent imu. Jis yra šiandien tautinis Komitetas daro ofi- 
stipri pasaulio jėga. dalius demaršus valdžioms.

Kada karas prasideda. Rugsėjo mėn., 1939 m., 
sutartys tarp kariaujančių Komitetas atgaivino centra- 
buna panaikinamos. Viena lę agentūrą apsimainvmui 
išimtis yra Ženevos sutartis, informacijų apie karo belai- 
i agal kurią visų tautų Rau- svius. Šiandien ši agentura 
donojo Krvžiaus draugystės turi virš 20 skyrių Įvairiose 
veikia. Karo metu Raudona- Šveicarijos kantonose. su 
sis Kryžius pasireiškia kaipo šimtais darbininkų, tukstan-' 
pasauiio jėga. Kur tik yra čiais savanorių, tūkstančiai y 

laiškų ir pakelių kas dieną,' 
ir milijonus belaisvių vardų 
surašuose.

Sutvarkymas pakelių su 
maistu, drabužiais, knygo
mis ir kitokiais daiktais viso 
pasaulio belaisviams yra 
milžiniškas darbas. Tam tik-

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA,

reikalas, kur tik yra nelai
mė, kur tik nelaimingi šau
kiasi pagalbos, Raudonasis 
Kryžius veikia su pasiryži
mu ir pasišventimu. Didžio
jo karo tragedijoj jo ženk
las šviečia tamsiame pasau
lyje. gerbiamas priešo ir

—Alau, Maike!
—Labas rytas, tėve. Kur 

taip bėgi?
—Tavęs, vaike, jieškau.
—Kam?
—Noriu paklausti, ar tu 

buvai ant vyčių svodbos?
—Kur, tėve?
—Ant svodbos, vaike! 

Eini Į škulę ir da nežinai, 
kas yra svodba.

—Tėve, svodba yra slavų 
žodis. Sakyk, vestuvės.

—Kai aš buvau senam 
kra juje, tai sakydavom ve- 
selija, o dabar vadinam 
svodba. O tu, Maike, išsi- 
mislinai da naują vardą. 
Pasakyk man cekavai, ar 
buvai ant veselijos?

—Tai kas gi vedėsi?
—Ar tu da nežinai, kad 

Saubostono Gabija apsiže- 
nijo su vyčiais?

—Iš kur tu, tėve, tą žinai?
—Nemarinai, iš kur aš ži

nau.

diaugo. Sergantieji ir sužei- slui buvo įsteigta transporto, 
stieji žino jo mielaširdystę, organizacija. Raudonojo 
badaujantieji ir pavargę pa- Kryžiaus prekybiniai laivai 
žįsta jo priežiūrą. Kaip visų plaukioja tarpe Lizbonos ir. 
didžiųjų dalykų, taip ir Rau- Viduržemio Juros uostų, 
donojo Kryžiaus pagrindinė Daugiau negu 6.000 preky- 
idėja yra kukli: gelbėti ser- binių vagonų išvažiavo iš 
gančius ir sužeistus karo Ženevos, veždami daugiau 
metu, nežiūrint kokią uni- negu 12,000,000 paketų ži- 
formą jie dėvi, kokią vėlia- nomiems karo belaisviams: 
vą jie neša. Nei tautiniai, nei nuo giminių arba draugų, 
religiniai, nei socialiai nesu- Kiekvienas karas prapla- 
sipratimai neįeina į šią di- tina Tarptautinio Komiteto 
dėlę kovą prieš žmonijos darbą. Be sergančių ir karo 
kentėjimą. sužeistųjų priežiūros, atsi-'

Tarptautinis Raudonojo įado reikalas sūdanti karogus vadina daktarais. Tė
vas, daktaras, ar kunigas. Kryžiaus Komitetas Žene- 
tai vis tas pats biznis, Mai- voj. palaiko pasaulvje pasi 
ke.

—Dabar jau aišku, tėve. O 
kas daugiau ten atsitiko?

—Tik tu, vaike, niekam 
nesakyk, kad staršas vvčių domas bepartyviai. Jie pri- matuose, repatrijuoja civi-J 1 • • • i * * * 1 J 1 1 w _* *!*'>• i . i

tikėjimą Raudonuoju Kry
žiumi. Jo nariams šveica-

belaisviams centrinę infor
macijos agentūrą, kuri kei
čia sužeistuosius kareivius, 
siunčia i neutrales valstvbes

rams vadovaujant. Raudo- karo belaisvius, kurie reika- 
rojo Kryžiaus darbas vyk- lauja pagalbos kituose kli-

(Tąsa.)
—O ar velniam jo prireikė? Čia toki at

laidai, o mes eisime kažkokio latro iieško- 
ti. Susiiieškok pats, jei tau jo reikia!

Zakristijonas ir išbėgo pats į miesteli. 
Kur gi kitur tas latras bus. jei ne Leizerio 
karčiamoje? Ten jis jį ir atrado.

Vincas Dovinė jau iš pat ryto atsibeldė 
pas Leizerį, atlikęs savo nakties žygį. Nu
nešė naują šv. Jurgį į pastogėlę šventoriu
je, o klebono sugadintąjį, užnešė į varpinę 
ir padėjo viršum didžiojo varpo.

Tai atlikęs, atsibeldė į karčiamą. Prikė
lė su aušra Leizerį, tas savo akim nenorėjo 
tikėti:

—Oi, ar tai Vincas Dovinė? Negi iš pek
los parėjai?

—Iš peklos, — linksmai atsakė Dovinė. 
—Duok degtinės ir silkės uodega. Per vica 
naktį iš peklos ėjau, truputį sušalau, o ir 
liežuvį pavilgyti metas!

—O aš maniau, Vince, kad tu šventasis 
pasidalysi ir daugiau tos smarvės negersi. 
—mėgino pasityčioti Leizeris.

—Nėra durnių, Leizeri!—atkilto Dovi
nė. — Verčiau aš tuos šventuosius dirbsiu, 
parduosiu ir pragersiu.

—Oi, oi,—padūsavo Leizeris ir atnešė 
degtinės bonką. — O tu pinigų ar turi?

Dovinė su panieka trinktelėjo ant stalo 
sidabrinį rublį. — Matai?

—Nu. tai gerk ir nepasigerk, — pastatė 
ant stalo Leizeris bonką.

—Tai ką tu čia man vandens, o ne deg
tinės pripylei, kad aš nepasigersiu? — pa- 
skalandavo Dovinė bonką ir užsivertė.

Senai buvo gėręs ir greitai apsvaigo. 
Atėjęs zakristijonas rado jį jau gerokai

įkaušusi. Įpuolęs į karčiamą, pradėjo bar
tis:

—Na, ką tu padarei, bedievi? O dabar 
ir vėl laki šita ‘marvę? Eik greičiau, tave 
klebonas šaukia...

Dovinė sutiko zakristijoną Mykolą, kaip 
didžiausi savo draugą.

—Eikš, brolau!—ištiesė abidvi rankas. 
—Iškersime! Kas mums ten klebonas? Te
gul jis sau žinosi su savo šventaisiais!... O 
mums kas rupi? Savo padarei ir uliok!

Zakristijonas su panieka ir nriekaiš'u 
žiurėjo į svirduliuojantį savo draugą ir 
galva lingavo:

—Ak. tu begėdi, begėdi!...
—Kokia čia gėda? — supyko Dovinė.— 

Ne bet kokius pinigus prageriu, bet iš kle
bono rankos. Už tokius pinigus ir išgerti 
ne nuodėmė.

Zakristijonas čia visai sumišo. Ji? arti- 
-'inė tuos du rubliu, kuriuos klebonas mi
nėjo prie tuščios pastogėlės... Dabar iis 
viską suprato, nors visko ir nežinojo. Ta 
proga pasinaudojo Dovinė ir sumišusi zak
ristijoną nusitempė prie stalo, supylė jarn 
degtinės stiklinę:

—Durnas nebūk, prieteliau! Už tokius 
pinigus ne griekas gerti.

—Ar tu nemeluoji? — vis dar nenorė
damas tikėti, kad čia prisidėjo ir klebonas, 
paklausė Mykolas.

—Ir ką aš čia turiu meluoti, prieteliau? 
—ramino Dovinė, pildamas naują stiklinę. 
—Išgersi, pats suprasi. -

Zakristijonas išgėrė ir antrą stiklinę, 
bet ar jis suprato ką—nežinia. Iš karčia- 
mos išėjo svyruodamas ir kažkaip keistais 
žvengdamas. Neaišku buvo, ar jis verkia, 
ar juokiasi.

vadas veselijoj nebuvo.
—O kas jis tokis?
—Daktaras, tėvas, kuni

gas Virmauskis.
—O kodėl jis nebuvo? 

Gal senatvė neleidžia...
—Ne, vaike. Jis tą vakarą 

buvo labai piktas ant vieno 
vyčių staršo, kam tas pasi-
AVICIC ci'int įcbn ev icu?i\a "z zvi z vztti i ZJIHZęU
čiams su sandariečiais šliu- 
bavoti. Gaila, Maike, kad 
tavęs tenai nebuvo.

—Ar geras buvo balius?
—Valgyt ant stalų tai ni- 

geriai davė, o očiščinos tai 
Plevokas pristatė. Parėtkas, 
sako, buvo nekoks, ba šnap-

ziun 
kytų
sutarčių. Jie perduoda zi- 
rias tarp kariaujančių šalių 
tautinių Raudonojo Kry
žiaus draugysčių. Jie gauna 
ii perduoda valdžios karo 
belaisvių ir civilių internuo
tų sąrašus.

Tarptautinio . Komiteto 
delegatai lanko stovyklas, 
kur belaisviai ir civiliai lai
komi. Jie peržiūri dalykus ir 
kalba privačiai su belais
viais. Jie priima skundus ir 
bando išaiškinti nesusipra-

kad valdžios prisilai- liūs evakuotus iš karo zonų. 
Raudonojo , Kryžiaus jieško tų, kurie pasimeta, iš

dalina maistą, drabužius ir 
medikalius reikmenis civi
liams.

Kad pakelti tokį didelį 
darbą karo metu, Raudona
sis Kryžius turi buti aktyvus 
ir taikos laiku.

Raudonasis Kryžius su
jungė visas šalis. Šiandien 
jis yra ryšys tarp atskirų 
tautų. Valdžios irgi pripa- 
žysta jo veiklą.

Šiuose faktuose gludi di
delė viltis ateityje.

Iš Minčių apie Grožį
PARAŠĖ K. K.

Dabar yra nespakaini ^Pyle P° s^lu bonkas pa- 
čėsai, tai sekretų negalima 
išduoti.

—O kaip tau pačiam, tė
ve, tas balius patiko?

—Vaike, aš tenai nebu
vau. ba reikėjo iš kalno už- gerti 
mokėti du doleriu. Aš viską kam

GENEROLAS LEE PRIPAŽINTAS 
DIDELIU STRATEGU.

—Tai turbut dėl to. tėve, 
kad buvo šeši kunigai.

—Ar tu mislini, Maike, 
kad jų dūšia medinė? Iš

myli visi. Tik tu nie- 
nesakyk, Maike. bet

Militarinio pasaulio eksper- Bet visvien gen. Lee paši
lai jj pagerbė ir Pietų Vai- žymėjo puikiu rekordu. Jo 
stijos švenčia jo gimtadienį, puiki strategija atstume 

šiaurės armiją nuo pat Rich- 
mondo vartų. Du sykiu jis 
įsiveržė į Marylando ir

sužinojau iš savo ščvro fren- 
to, bet jis prašė jo vardo ne
išduoti.

—Tėve, man da neaišku 
apie tas vestuves.

—Aš gi tau sakau, vaike, 
kad. gabijiečiai apsiženijo 
su vyčiais. Šliubas ir veseli- 
ia atsibuvo ant korto perei
tos seredos vakarą.

—Kur atsibuvo?
—Ant korto.
—Ką tu kalbi, tėve? Ant 

kokio korto?
—Ar gi tu, vaike, 

nai lietuvių korto, ką stovi 
ant kalniuko, South Bosto
ne? Veselija. mano f rentas 
sako. buvo labai šumna. Tik 
pamislyk, vaike, buvo daug 
lojarių, daktarų, dvasiškų

kunigai ant šitos veselijos ir 
cigaretus rūkė ir su mergi
nomis flirtavo. Jessa! Aš da 
turėsiu paklausti zakristijo
no, ar valia taip kunigams 
daiyti.

—Na, tai lik sveikas,
tėve.

—Gudbai, Maik!

Pasaulio karas iškėlė su
sidomėjimą vienu Amerikos 
Civilio Karo generolu, kuris 
nors ir pralaimėjo kovą, bet 
dabar yra pripažintas kaip 
didžiausias 19-to šimtmečio 
strategas.

Ši garbė priklauso gene-

Pennsylvanijos valstijas.
Lee pastatė puikų rekor

dą, kada jis paėmė ofensy
vą. Strategai tiki, kad jeigu 
gen. Lee įsakymai Gettys- 

rolui Robertui E. Lee, kurio burgo kovoje butų buvę pil- 
gimtadienis buvo švenčia- nai įvykdyti, tai Pietai butų 
mas Pietuose sausio mėnesy, laimėję karą.

AMERIKA DAR NEJUTO 
KARO.

Karo korespondentas Kni- 
z. ckerbocker sako, kad Ame- 

rika da nejuto karo ir neži
no, ką jis reiškia. Kas kita 
esą Anglijoj. Tenai miestų 
gatvės tuščios, žmonių nesi
mato, namai apgriauti, ap
degę, kiti jau griąva. Žmo-

ypatingai Richmonde, Vir
ginijoj.

Strategai yra vertinami 
ne pagal laimėjimus arba 
pralaimėjimus, bet pagal 
savo gabumus. Militariniai 
ekspertai sako, kad per Ci
vilio Karo pirmuosius dve
jus metus Pietai turėjo vie
ną iš dešimt progų laimėti, 
bet per paskutinius dvejus 
metus tiktai vieną iš 20.

Viskas buvo prieš Lee.
turėjo- . - , . i- -i mų drapanos apšepusios, _

asabų, graborių, saliuncikų, nepr0SytOs, išrodo kaip kad Siauręs generolai 
kilbasnmkų ir da kitokių. jos but labai irkto3 daugiau ginkluotų jėgų

.r joge ^iegou Spalvų nesi- Šiaurėje buvo daugiau pini-Mano frentas sako suskaitęs 
net šešius tėvus.

—Suskaitė šešius ką?
—Maike, tu mane vedi į 

piktumą?

mato. Net moterų ir mergi- ^b’ikų, ginklų ir viso-
r.ų apdaras visas pilkšvas, reikmenų. Pietuose tru-
tamsus. Anglijos žmonės vi- ?° niaisto, drabužių, ginklų 

pasikeitę nuo to laiko, ]r nebuvo tinkamų tianspor-sai
—Visai ne. Aš nesupran- i<ajp juos smogė vokiečių Nacijos Kelių

tu, ką tėvas -nori pasakyti 
apie ?<»šius tėvus?

—Matai, vaike, neini baž
nyčion, tai ir nežinai. Dva
siškos asabos dabar vadina
si tėvais. Taigi veselijoj bu
vo šeši daktarai.

— Taip, tėve. Dabar su
prantu, kad vestuvėse buvo 
šeši gydytojai.

—Vaike, tu mane vėl ve
di į zlastį. “Darbininko” re
daktorius dabar

Gen. Lee defensyvė stra
tegija irgi buvo puikiai ap
galvota.

Gen. Lee pasižymėjo sa
vo drąsa ir pasiryžimu per
galėti neįveikiamas kliūtis. 
Tais laikais jis buvo pripa
žintas kaipo svarbiausias 
generolas konfederacijoje, 
bet per metų eigą. kada jo 
strategija buvo giliau išstu- 
diiuota, iis tapo pripažintas 
militariniu genijumi. Jo ko
vos dabai- yra studijuoja
mos jaunų karininkų. Būriai 
ių buvo išsiųsti į Marylando 
ir Virginijos valstijas, kad 
galėtų geriau išstudijuoti 
ten jo strategijos liniją. Ar
mijos ekspertai lygina jį 
prie Cezario ir Napoleono.

Jo strategija studijuoja
ma ne tiktai jungtinėse Val

ero “bliekrygas.” Dabar jie Generolo Lee armija bu-
esą pasiryžę vaikščioti basi vo blogai aprėdyta, blogai i jungtinėse vai
ir valgyt sausų duonų su juo- b“ ir™ VyS
dakava- kart tlk Kosbl™ Kinijoje generolai, daugis

nėm staklėm. Jų kanuolės i° pasimokino, taip pat ir 
buvo vežamos farmeriu ra- r1151! generolai, Irane pnpa- 
tais. Jų kardai buvo kalvių zysta J° genijų. Balkanuose 
kalti. Prieš karo pabaigą 11 &1 J° strategija mokinama. 
Pietuose jau nebuvo karei- Daugely šalių šiandien 
vių, nes karui buvo paau- pripažįsta, kad gen. Lee bu- 

Bėda bėdą veja, vargas var- kuoti visi vyrai nuo 16 iki vo didelis strategijos meist- 
visus kuni- « remia. [60 metų. ras. FLIS.

da kava, kad tik nugalėti 
priešą ir laimėti karą.

Tinginys du kartu dirba, šykštuolis du kartu moka.
Tinginiui visuomet šventė.

Musų kritikinėj literatūroj ir raštuose ’ 
estetikos klausimais daugiausia tebevyrau
ja, galima sakyti, kuone senovės skolasti- 
kų ar metafizikų pažiūros. Visokie kilnieji 
meno nepriklausomumo gynėjai, grožio 
šventovių žyniai, “grynieji” estetai, simbo
likai. mistikai, tautinio romantizmo blė - 
tančių planu kurstytojai šimtais balsu 
gitda apie “šventąjį” dėsnį—menas me
nui, apie grožį, kaipo absoliutinę, nekin
tančią nuo gyvenimo nepriklausančią idė
ją, apie visokiariopą žmogiškąją kūrybą. 
Visa tai karūnuoja A. Jakštas savo grožio 
koncepcija: “Mano giliausiu įsitikinimu, 
kiekvienas grožis yra visada Amžinojo 
Logoso atspindys. Žemėje nėra ir negali 
buti tiesos, labo ir grožio, kaip tik iš jo ir 
per jį. Todėl kas jam gyvenime ar kūryboj 
šiokiu ar tokiu budu prieštarauja, tas jau 
tuomi pat elgiasi ir nelogiškai ir neestetiš
kai ir nemoraliai. Iš to pat Amžinojo Lo
goso plaukia ir absoliučiai tikros grožio 
kriterijos poezijoj ir dailėj.

Šitokioj atmosferoj verkiant norisi pa
teikti keiiatą blaivesnių minčių apie meną. 
ne tiek apie jo esmę. kiek apie jo sąrvsi su 
gyvenimu, su realybe, žinia, tos kelio? 
mintys visai nereiškia noro čia pabertuo
sius klausimus bent dalinai išspręsti. Tatai 
butų per platu. Jų paskirtis — mesti bent 
kiek naujesnės šviesos į tuos klausimus.

Kas tai yra grožis, ką mes suprantame 
sąvoką gražu?

Rusų kritikas Pisarevas kadaise sakė, 
kad svarstyti grožio esmės klausima iš viso 
neverta, nes. paprastai, dėl skonio nesi
ginčijama. Jis rašė: “Estetika artia moks
las apie grožį butų prasmingas tik tada, jei 
grožis turėtų savarankiškos vertės, nepri
klausomos nuo begalės atskiru žmonių 
skonių. Jeigu gi grožis yra tik tai, kas 
mums patinka, ir jei išeinant iš to viso
kiausi grožio supratimai turi vienodos ver
tės, tada estetika išsisklaido lyg dulkė'. 
Pas kiekvieną žmogų reiškiasi savarankiš
ka estetika ir, aišku, bendra estetika, kau- 
piauti atskirų žmonių skonius vienon vie- 
numon, tampa nebegalima.”

Kitas žymus rusų kritikas čemiševskis 
yra pareiškęs, kad grožis tai gyvenimas, 

i Sulyg jo mintimis į anksčiau pacituotuo
sius Pisarevo žodžius galima butų atsaky
ti, kad greičiau be galo yra įvairų? žmonių 
norai, bet ne normalus skoniai. Taip pat io 
nuomone grožis turi savarankiškos vertės.

Bet kaip tai suprasti, kad grožis yra gy
venimas? čemiševskis tatai aiškina šitaip: 
gyvūnijoj žmogui gražu atrodo tai, kame 
reiškiasi jo nuomone jaunumas, sveiku
mas, jėga. Žinduoliuose, kurių organizmas 
kaikuriais atžvilgiais yra panašesnis žmo
gaus anatominiai ir išoriniai Išvaizdai, 
mums gražu atrodo formų apvalumas, pil

numas, jaunumas ir gracija, “nes gracingi 
judesiai yra tik to gyvūno, kaip pats Čer- 
niševskis sako, kuris dernai nuaugęs ir pri
mena žmogų dernai sudėtą, o ne išsigimė’Į 
ar luošą.” Krakodilas taip pat primena 
mums žinduolį gyvūną, bet tiktai išsigimė
lį. šlykštų,—štai kodėl jis mums atrodo 
biaurus, negražus, atstumiantis. Varlė 
mums dar šlykštesnė, ne tik dėl savo iš
vaizdos, bet ir del tos šaltos gleivės, kuria 
apsidengia lavonas, žodžiu, tvirtina čer- 
niševskis, visų musų estetiniu pajautų pa
grinde guli musų gyvenimiškasis suprati
mas.

Bet čia gali buti nesutikimu. Pavyzdžiui, 
atsiranda žmogus, kuram palytėjimas šal
tu prakaitu apdengto lavono sukelia malo
numą. Aišku, jokie musu įrodymai ne- 
į stengs jo įtikinti, kad jis klysta: žodžiai 
nekeičia pojūčių. Bet tatai ir nereikalinga. 
Mes turime pilniausią teise laikyti jį ne
normaliu, išsiskiriančiu iš žmogaus pri
gimties nuostatų. Mes galime nežinoti ko
kia potologinė priežastis sukėlė tą išsisky
rimą, bet mes neabejojame ją esant.

Grožio vertė yra taip savarankišką, kaip 
savarankiška yra žmogaus prigimtis.

Bet čia ne viskas. Čemiševskis, sakyda
mas kad “grožis yra gyvenimas,” pridūrė: 
“Gražia būtybe žmogui atrodo toji būtybė, 
kurioje jis mato gyvenimą tokį, kokį jis 
supranta.”

Bet ar visi žmonės gyvenimą supranta 
vienaip?

Pavyzdžiui, mums labai patinka i>- dide
lio pasigerėjimo sukelia gėlių žiedai, čer- 
niševskis vykusiai atsako: “Augaluose, ra
šo jis, mums patinka žiedų jaunumas, iškil
numas, prabanga. įvairybė, turtingumas 
formų, pasireiškiančių jėgų gausumu, gy
venimo jaunatve. Vystantis augalas negra
ži.?; augalas, kuriame mažai gyvybės sy
vų, negražus.”

Tai išrodo vykusiai ir iš dalies tei ’n- 
gai pasakyta. Bet bėda štai kame. Yra ži
noma, kad įvairus laukiniai, pav.: bušme- 
r.ai, australiečiai ir kiti savo kultūrine bū
sena jiems artimi žmonės nekuomet ne?i- 
dabina ir nesigrožėja gėlėmis, nors jų ten 
yra apsčiai ir labai gražių, gražesnių net 
negu musų kraštuose, šiandienykštė etno
logija tvirtai pažymi tą faktą, kad lauki
nių žmonių ornamentika savo motyvus 
ima beveik visiškai tik iš gyviu, o ne auga
lų pasaulio. Tuo tai pu, pavyzdžiui, lietuviu 
ornamentikoj stipriai pasireiškia gėlių for
mos: tulpių, lelijų ir kitų žiedų. Išeitų, kad 
tie laukiniai visai nesidomi augmenija (at
seit, kaip pasakytumėm, gyvenimo supra
timas) visiškai nesutinka su kątik anks
čiau pacituotais Černisevskio žodžiais. 
Klausimas, kodėl9

tBus daugiau)

i' r
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Lietuvos Viltys Pa
vojai, Užduotis.

ir(a) Liepos 28 diena—Lie- Tai buvo britų kilnumo 
tuvos diplomatinio pripaži- draugiškumo mažosioms 
nimo per Ameriką 20-meti- tautoms pavyzdys. Jei britai 
nė sukaktis—paminėta nuo- pasiryžo šį netikėtą žingsnį 
širdžiai ir įspūdingai. padaryti dabar, tai galim i

Lietuvos ir Ameiikos manyti, kad jie tai padarė 
draugingumo pagerbimui, sunkių apystovų verčiami, 
ant Lietuvos Pasiuntinybės prieš savo norą. Nors 
namo Washingtone tą diena dėtuvių tautai tokis žingsnis 
plevėsavo didžiulė Lietuvos -via skaudus ir nepriimtina,, 
trispalvė vėliava. bet lietuviai bandys suprasti

T. • v x • • britus, kurie per ilgus metusLietuvos įgaliotas minis- buvQ gerf mu^ biSuliaij

tias p. Žadeikis .a pioga rejįLŠ<iami pasigailėjimą, 
lankėsi State Departamente kad jfe tek‘o 
u ten pareiškė padėką uz mon, im& T.,.
p.-aeiues santymų palanku- ftetuv03 ministras ir ki- 
mą Lietuvai. Pareiškė taipgi uiko sav0 £enoje rezi. 
lietuvių tautos lyztmgumą de^ijoje p,ie saV0J pilmi. 
ir ultį atgauti lauvę Atlanto pareigu duoda pagrin- 
Carteno dvasioje kaiui pa- do manyti;ka<1 Baltijos vai-
sibaiguo. stybiu pasiuntinybių nepa-

Visuomeninis sukakties lninėjinTas reguliariame dip- 
paminejimas susikoncentra- Įoma^ų surašė nereiškia tų 
vo Čhicagoje n pasižymėjo valstybių legalinio pagrin- 
clncagiecių giliu patriotui- do n;pripažinimo kurios ki- 
gumu. Kaip žinia Illinois tbS valstvbės naudai, 
gubernatorius ir Chicagos T . . - . . .
majoras paskelbė tą dieną Lietuvos žmones, kaip 
Lietuvos Respublikos pripa- PJiyame I pauliniame Ka- 
žinimo šventę. Ji buvo sim- tatp 11 daoarnestovi nuo- 

saliai, bet aukoja savo ener-

šis vaizdelis parodo kaip japonų bombos, 
damos išmeta aukštyn stulpus vandens.

kurios buvo taikomos i Moresby uostą Naujoj Gvinėjoj, krinta i jurą ir sprog-

pirkti arba jei
pakankamą vaistų kiekį au- 
kavimo budu. Taigi yra apie

boliškai reikšminga nes Der 5auai» auKoja savo ener- i-U-P^UotA, *r
noiisKai lencmmga, nes per .. ti ičsiiuiąvinimn praktiškai veikti lietuvisko-
tuos aukštus pareigūnus kai- llal;s\inlm° \;e. dirvoie O svarbiausia-bėin Amerikos žmonės i tikslui: keliolika tūkstančių Je . <nry°je« u svarbiausia. Amenkos žmones ! Lietuvos jaunimo h. kari iš; nei dienos nepraleistame 

- _ neprisidėję prie Dėdės Sa

surenkame VALDŽIA GALI PAIMTI 
SOUTH BOSTONO 

DIRBTUVĘ.
Apie Viską Trumpai Svarbus Vėliausi 

----------- i Išradimai
Kompanija atsisako nusi

leisti CIO unijai.
South Bostone yra S. A. menų gamybai. 

Woods Machine Co. dirbtu-
bėjo Amerikos žmones
Lietuvos žmones. Dariaus ir t kauiasi Ruriios že- nepnsiaeję prie ueut
dden°miSįnkka° amerikk keliosJdešimtys tuks- mo P^tangTj, išsi- yė, kuri gamina karui i įeika ,
ooje, rmlzinuka amenkie- +Js i __ „ juosę dirbdami dirbtuvėse lingus daiktus ir samčio apie oai kasdien pagaminama po

ir pirkdami bonus. ; 700 darbininku. Bet taip tos 3,970,450 bačkų aliejaus.
L. P. S. Z. N12. kompanijos ir‘jos darbinin- Gatavo gazolino dabar yra 

1942-VIII-12.
Washington, D. C.

------------------------ ---------- -  priklauso CIO unijai ir rei-
Stalinas Bijosi Ant- ta™*3** ‘ Depa“-

čių lietuviu minia susikau- ^čhį tremtirfių. is Lietuvos 
pus išklausė rimtų ir su į- Samyti!Sovietijos ir Siby- 
kvėpimu pasakytu Lietuvos 10 Piat>be'e. atiduoda savo 
konsulo, buvusio Amerikos likutines jėgas darbams, 
ministro Lietuvai ir kitų orą- kūne jiem, via paskirti; he
lerių gilaus turinio prakal- ^ai. ^anonai ir darbi- 
bas; garbingas susirinkimas ninkai duba apsaugos dar- 
pasižadėjo talkininkauti bu(l5e ' įsuose Jungtinių Tau- 
Lietuvos išvadavimui, ir čia frontuose. gi pačioje Lie- 
pat nupirko Dėdės Šamo X11sa tauta nesą vo-

ą Tai ktecių okupacijos jungą
buvo gerai padaryta: lietu 
viai ėjo savo lietuvišku ke

Pajieškau Domininko arba Kazi
miero Mato (sunai Vinco), kilę ii 
Siametaičių kaimo. Papilės vaisė., 
Šiaulių apskr. Pajieško Juozo Ma'o 
žmona ir duktė. Prašome apie juos 
žinančių arta jų pačių atsiliepti se
kančiu adresu; Paulina Matas,

% “A. L. Balsas,” Casilla de
Correo 303, Bs. 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 Sakarskas 
47 A.mold st., Hartford, Conn.

Alfonsas Kašėta paj:eškau pus-* 
brolių Vincento ir Juliono Kašėtos, 
paeina iš Lietuvos, iš Vilnijos. Lauki- 
ninkėlių kaimo; girdėjau kaa gyve
na aplink Scrantoną, Pa. Kas žino, 
prašau-pranešti jo adresą. (o)

_ . Alfonsas Kašėtaj l'AOOl Wood st., Melvindale, Mich.

• Ona Sabaliauskaitė pajieškau dė
dės Lukošiaus JASULAIČIO ir 
ONOS, iš Lietuvos Keturvalakių 
parap., Vitgirių kaimo. Taipgi pa- 

„ jieškau Julės Vunder ir Anės Vun-\V ashingtonas praneša, KETURIŲ RŪŠIŲ GYDUOLĖS, der po vyru Putkevičia, prašau atsi-
k-Mfl ir saldainiu dirbtuvės: kurios stebuklingai pagelbsti nuo šaukti, kurie žinot malonėkite pra-
Kdtl lr saldainių Cllioiuve- daug įvairiu Ligų, užpatentuotos nešt jų adresą. (5)
yra pritaikomos karo reik- u- s- A- Turėtų rastis kožnoj Lietu- A. Milys, 991 Dundas str., W,

vių Šeimynoj.
NO. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 

(for Tooth Ache Irritation and Hard- T , - - i, , . ening of the Gums). Prašalina užisi- 'Jungtinėse Valstijose da- vietrvjimą ir sustiprina Smegenis . .. .,
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su- Ieškau gyvenimuidraugo, tarp
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo- .,r metų, esu pasitunnti našle, 
jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint- lurri blzn}: <7™™ Floridoje. Pa- 

- - dan- Ke*dauju, kad vyras butų pratęs į
“ 1 ~ ie biedno. Rašydami prisi

i)

Toronto, Ont., Canada

APSIVEDIMAL

kompanijos ir JOS darbinin- gazolino UdUdl yra ir kaina tik $1.00. Ma- bįzn»> ir ne biedno Rašydami pusių
kų kilo ginčas del naujos pagaminta atsargoje 81,- ^ė-soc RHEumATIzmo IRį#k,u pave,k^nterBF«a. U 
darbo sutarties. Darbininkai ^lo,000 bačkų. įvairiu ska usm Kol Le. LnR i l - .-t:-------------——:——JVAIR1Ų SKAUSMŲ. Kojose, Ran- It,.-.. ,. ...koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są-L.P^.,e^au apsivedimui nusies nuo 

nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldv- ’K*. 40 m?ty. amz>aujb vaikų; 
ir aštraus Kosulio. Kaina $1.00. r>ebuciau priešingas jeigu su vienu 

vaiku. Mylėčiau kad butų ištikima 
m., jy • r- j- gyvenime draugė ir gražios išvaiz-
Old and F Sores. Šita Mestis dos ^š esu našlys, vidutinio am- 
tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie įJaus neturiu vaikų, nevartoju svai- 

senas Ronas, kurias Skauda ir pančių Rįrimų, turiu savo biznj.
tuojaus Rašykite laišką ir prisiųskite

mo
pareiškė, kad Amerikos | No. 3. miracle m. j. s. salvebutų įrašytas punktas, ___ ......rojo Fronto? prie unijos privalo prigulėti ginkluotos spėkos nesikis į-^oo

J----------  ir vadinamieji “mainte- v.ldujmius Indijos reikalus ir'turite
m . Kievm oKiiuaci.os lunva Rusai SaIėtli nuversti jo dik- nance” darbininkai, kurie Gausių malšinti tenai neis.

hunu uz stambią sumą. Tai vi"os kitos navmrtoš ,alur* ir isteigti <•««*««- nieko negamina, tik palaiko
hinv. erprai nadarvta: Kaip ir \ltOS Klto> pateigtos . , Valtin dirbtnvsf unoritntautos. Lietuvių tauta todėl Ją’ 8aKO» valtln- dirbtuves apaiaią geroj
lin knric varia inAnrikian luG pilną teisę ir užtenka- Rusijos žmonės labai lau- G'_ark°J. Kompanija atsisa-
trmvriP ir laicvp ni*____ •- ma^ Da"Gndo reikalauti, kad kia antroio fronto ir Mask- tokį punktą 1 naują kont-
-omyoę ir laisvę nuo germa- . \ iai«vė ir npnri- vos «nauda daue- anie ii ra- laktą įrašyti ir darbas duonų ar kitų kaimvnu impe- -I0,' teu.es, lau v e ir liepi 1 v o. .pauda daug apie jj «u«toio War labo-
rializmo. Pono ^umner ^omybe but^ resPektuo\ ^ciau. pate Stalinas da
AVelles “Memorial Dav” Jamos- n’ekur antrTaPl £ont? neri ^n ri a Šri unriai m =ileff i
kalboje tarp kitko buvo gi (c) Musų lietuviški uždą- ra prisakęs. Jis bijosi ant- 
pasakyta, kad “šis karas viniai šiuo tarpu galėtų būti,rojo fronto, nes zmo kad į 
i'aktinai vra karas dėl tautu kad ir šitaip suformuluoti: demokratijoms karą laime- . P. > ‘'
išlaisvinimo: jis turi užtik- žodžiais ir darbais kurkime jus ir išgelbėjus Rusiją, Ru- įr V^Yterima Šato 132,000,000 svarų
rinti suvereninę lygybę vi- lietuvišką praktišką vieny- sijoj .vyktų sukilimas: zmo- ^^1 Ją 1 e. mą bato
som« tautoms ’’ b§> vedami Lietuvos išlais- nes nuverstų Stalino dikta- aVsaK>m^ -11 nict.vuoja

(b) Kaičia, laisvoj Ame- ™in>? atmesdami ^X£te'tokiądka"pkAtmeę “Mes nematom jokio rei-------------------------------------
rikos padangėj, ^n^A^joj ' kalo. dėl ku.io mei tmėtlr- PARDUODU FARMA

vS ir triumSlišlSi ^tai hd- i esamų problemų iš- Taip sako Jan Valtin, ku- ’ne buti verčiami išsižadėti tai parduot, liEau našlė, neišgaliu ap-
vai ir tllUmiailSKai, iai m- ‘ - ‘r.=n; rL,c; ..to nJd elorv ?avO pilietiniu teisiu, kad dirbt. Klauskite kainos laišku. Par-mis dienomis vėliau anglu‘ Pr^ndimą beigeiesni pau us ilgai yra dirbęs kaip slap- .. . . nainiavo^ kuria duosiu P'*iai

brendo neiaukus riur- ruošimą ateities proble-,tas komunistų žvalgybos KeJu -°‘ r Mrs. chas. Muiiensalose orenao nejauKus siur-fl;dare organizuoti daibi- r. 2. box 45, Branch, Mich. pryzas: iš Londono pasiekė -“orn‘ -va,styti. agentas ir Amerikoje yra
mus žinios, kad ten trijų Vasaros sezonas baigiasi parašęs apie tai pagarsėju- 
Baltijcs valstybių legacijos ir vėl prasideda darbingas šią knygą, “Out of Night. 
nuo rugpiučio pirmos dienos įuduo. Plačiomis akimis į Dabar Jan \ altin gyvena 
nebeminimos oficialiniame mus tebežiūri Lietuvos ir jos Jungtinėse \ alstijose ir pe- 
diplomatu saraše. Nuo So- tremtinių šelpimas. Atrodo, reitą nedėldienį jis kalbėjo 
vietų įsiveržimo į Pabalti yra didelis vaistų pasiunti- Ashlande, Workmen’s Cir- 
laiko, reiškia per du metus mo Lietuvon reikalas, ir taip cle forume.
su viršum, tos trys pasiunti-gi atrodo esančios galimv- \ Bet kad Stalinas ir nebi- 
r.ybes — Lietuvos, Latvijos bės padaryti tai artimiausiu jotų antrojo fronto, tai stei- 
ir Estijos — ten išgyvavo ir laiku, jei tik sudaroma rei- ffti JJ dabartiniu laiku vis- 
figuravo diplomatų sąraše, kiama suma vaistams nu- tiek dar nebūtų galima, sa-
________________ ________________________________ ko Valtinas, nes tai reikštų

savžudystę. “Vokietija da
bar turi 9,000,000 kareivių 
po ginklu ir jai dirbh visi 
keturiolikos pavergtų šalių 
žmonės, jei ne karo lauke, 
tai fabrikuose gamina gink-

Jo Vardu Pavadinta Vieta

Texa« valstijoj įsteigta nauja lakūnams ruošti mokykla ir 
pavadinta Randolph‘o vardu. Atvykęs i tą mokyklą aciaci- 
jos kadetai irgi itin Randolnh’o pavardę. Todėl jis skaito 
lentoje sius \iet> .* i>a „duonų u stebisi, ką visa tai reiškia. 
M it, jis da nežinojo, kad ši vieta buvo pavadinta Randol- 
phv ardu jo tėvui pagerbti, kuris buvo pasižymėjęs avia
cijos kapitonas.

Fabrikantai reikalauja, 
kad Kongresas sumažintų 
korporacijų mokesčius, o į- 
vestų 8 nuošimčių mokesni 

ant visokių pirkinių.

niekas jurns nepagelbėjo,
bandykite šitą Mostį. Geras nuo V o- veikslą. Pareikalavus paveikslą grą- 
cių. Išbėrimų, Pails. Sains. Gėlimą žinsiu Anton Warnecke * (5>*
Ausies, nuo Lzs,saldymo, Žaizdų 6745 ave Chicago> I1L
Burnoje arba Neseje, bile uzsivietrv- , ____________________________
jimą. Nudegimą, Sumušimą, Skau
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio,
ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg-

pa

Reikalingas Darbininkas
Prie vištų ūkio. Geram darbininkui

......... ta! pažymėkite, Sneciališkai gęra vieta ir onera užniokęstis. PaT-

Pranešimą gausite, šitos mostis, tai bas pastovus. Kreipkitės šiuo adre-
Ginklas prieš Vėžio Ligas. aus- JOHN STEVENSON
Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c. | 298 High st.. Randolph, Mass.

NO. 4. MOSTIS NUO POISON »------------------------------------------------------
mėsos sandėliuose buvo ta^uri^Srėt^^GyduS Partnerkos arba
629,300,000 svarų užšaldy- Su‘ei.Vai erTitą- pSsa?bą,-. Kaina,?10P- . , . Reikalaudami Gyduolių siųskite ir
tŲ VISOKIŲ ITICSŲ. I H1 yra Pinigus Money Orderį arba Čekį ne-

Šių metų rugpiučio 1 d.
Partnerio.

Prisidėt prie mano puikaus Rez1'1.-- 
„. .. , . ,, -. to Floridoje, Reikalinga kad turėtųmažiau mazlau *a'P Kurie aoejotu- apie SU500 pjn,^. aš esu viengun-

met Gyduolių Gerumą tai duodam gjs vaikjnas nesenas, turiu Packard 
tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutės automobilių, esu blaivas ir ramaus 

Vljną majesnę. JV artok tą mažesnę, budo. Vienam nuobodu. Plačiau 
neatdaryk didesnes. Jeigu nebusi uz- klauskite laišku
ganėdintas, grąžink didesnę j 10 die- i ‘ Adolf Mann 
nų laiko, mes atitrauksime tik per- ; 144g Kedzie ave Chieago. III.
siuntimo kastus—20c. (-) |____________________________________

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA

Miracle Ointment

laiku

(d)

PARSIDUODA FARMA

ius,” aiškina jisai. Vokieti- ■»"«» Somh Bostone r.ns-- 
ion busią galima įsiveržti! ,els darbininkam?, rašant

ninkai. stengdamiesi pasi
naudoti iš šalies pavojaus.’’

Traukit mus i teismą, sa- Ap»« is akn* čystos žemės prie
ii •• . • vandens ir prie didelio kelio (Route.<O kompanija, ll tegul teis- £g), yra 2 karvės, apie 50 vištų, visi 
mas ši klausima išsp: endžia. reikalingi įrankiai gražus sodai 63 T v t> .i“ i . - i. jauni vaismedžiai. Parsiduoda del to,UaDOr rJoarcaS oave Kom- ka<j šeimininkas mirė, o vaikai išėjo
Danijai laiko susitaikvt SU armijon. Namas 8 kambarių, su mau- 
1 dyne ir steam-heat apšildymu. Gera JUniia iki šio Uiammko IZ banė. įrengta ant 16 galvijų. Geras j
valandos. Jeigu iki to laiko vištininkas ir perykla. Dviejų karu j 
, .. garažas. Tarpe Bnd^ewaterio irkompani ia SU darbininkais Middleboro, arti mokyklų. Dėl kainos 
nesusitaikys, War Labor susita^eAnna Nowakowski (4) 
Boardas raportuosiąs Ši rei- Plymouth st., No. Middleboro’ Mass. 
kalą prezidentui, kad iis na-
darytu tinkama patva-ke
rną. Tokiu atvėiu va’džia 
paprastai paima dirbtuvę 
^avo kontroiėn.

Ar Woods mašinų kom-

Parsiduoda puiki Farma

Broad Str. P. O. A. Bos 73,
HARTFORD, CONN.

LIEPOS IIEDV. PIRMO KI'OPIMO

80 akerių žemės su budinkais. Par
siduoda pigiai dėT to, kad farma ran
dasi prie Hart, Michigan, o savinin
kas gyvena West Virginijoj. Norint 
daugiau žinių, klauskite (o)

K. Žukauskas
Box 88, Rivęsville. W. Va.

TIKRAS BKię

MEDUS(100*: P’ RE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
37 Batterv St, N®. AMn<toa, ’

šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. )o< iis 
medus nėra tikras bičių medtas

BRIDGEWATER, MASS.
Tuojau turi buti parduota. Nuaja 

stuba—penkių kambarių su maudy- 
1 ne. Visi kambariai ant vieno aukšto. 
Grindys kieto medžio. Apšildoma 

' štymu, balta sinka, sienoje įbudavo- 
i ta prosinimui lenta, elektros meka- 
nizmu varomas vanduo, cementuotas 
skiepas. Labai gera barnia ir višti- 
ninkai. Nepaprastai geras arklys, 45 
akeriai žemės. I*uiki vieta dėl žuva- 

I vimo ir medžiojimo. Kreipkitės po 
'numeriu 319 Cross Street. Cross 
Street prasideda nuo Suth Street, 
apie mylios nuo Bridgewaterio 
Centro. (3)

šiuos žodžiu- d a nebuvo ži- ’ 
Jeism nonurilmc: tai 

aidžia.
tik tada, kai aliantai galės 
sukoncentruoti 1.400 dide- nio? ,. , . 
lių laivu ir iškelti 200 divizi- 105 dirbame -laim
ių armiją, kuri žaibo greitu
mu galėtu pasiekti ir užimti 
Berlyną. Tuščios yra viltys, 
kad prieš Hitleri galėtu su
kilti patys vokiečiai. Revo
liucijų istoriia mums paro
do, sako Valtin, kad žmo
nės sukila tik tada,s kada 
jų valdžia pralaimi karą.

“Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
iv. Jonuj galva. Drama art-

ikre. parašvta garaau- '•) r:.’-ti 
•irlcn. V»rtėt-i ki»kv»- on-" p —

•kaityti........... ■*r

Petronei

TRAUKINIU KATAS
TROFA.

Šį panedėli Michigano 
valstijoj susikūlė du trauki
niai — keleivinis traukinys 
įvažiavo i prekių traukini. 
Vieno mašinistas buvo už
muštas, antro sunkiai sužeis
tas.
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i padarytas iš tikro- 
I io Castile muilo. 
} V. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso- 
♦ kius kitus nešvaru

mus ir sustiprina

TIKRAI GERI
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

»‘odą. 50c. už bonką.

> ALEXANDER'S

s

HAIR 
REFRESHING TONIC

t < <
• I i• i •I

J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu l , 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J i

1 am-arffienė ! PIaukl> šaknims ir Odos gydymui. J c ^am .argiene ,-0 rcntų až
isn\ių vaistų nuo rožių, ’ Pasižymi savo gerumu. Prisiun- J 
ir nuo V au' ) v i-no »čiam per Paštą į visas dalis Su-J

Užlaikau v 
ronotu kojų
Taipiri turiu Ga'in-ra Gydymo Mo«tį • vienytų Valstijų, 
nuo Reumatizmo Kurie tm;,. ko' u? J VVAM1
nesveikumu®, i r' ipkitėu duosią gen i a imi
patarima ir busit patenkint-'. f-) •

PET. LAMSARGIENC i
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa
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SOUTH BOSTON. MASS *

ALEXANDER’S
414 W. BROADWAY

CO.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0-, Ine.
'T

OUR POLICY
-The pnrpose of the A* socialiu n shall 
’.e l<> lieln preserve the MeaN and 
ti;»ditioii» of our coiuitry, the I'nltei! 
st;:lc- oi lioerlea. to revere Its laws 
. - I i; - r<,;her<t to re»p«-ct and ohey 
fi .i. and in all ways to aid in making 
tliis coiuitry greater and better“ ,

TELEFONAS
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. TeL SOUth Boston 2271.
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moterims Pasiskaityt
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KAS KOVOJO CŽ MOTERŲ TEISES?
T. J. KUČINSKAS.

Keikta gyvenimo ironija. 
Rašoma ir kalbama apie 
motei ų teises, apie jų veiklą 
ir 11. Tačiau nenurodoma, 
kas buvo didžiausi> y riešą.-

Ji buvo nepaprasto iškal
bumo ir energijos moteris. 
Sakė prakalbas, rašė stiaip- 
snius, brošiūras, agituoda- 
ma moteris i kova už savo

suteikimui nu
Kas ner.oiejo pripažinti mo-

tei ių. ttises.

Moteris Mokina Vyrus Skraidymo
’T" APIE VALGIUS.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Rutha Harmca, 27 metų am žiaus aviatorė. yra vienintelė . -.meriKos mergina, kuri turi 
teisę mokinti jaunus vyrus skraidymo. Ji čia parodyta tarp savo mokinių aviacijos mo
kykloj. Kenoshoj, Wis. Ji turi 10 metų skraidymo praktikos ir pripažinta gabiausia la
kūne.

K!M.-~Ao M .ETOS VERšIE-NOS K EPS NIS.
I1.- svaru maltos avinčienos.
1 išplaktas kiaušinis.

2 puodukai sutrupintos baltos 
duonos.

mulkiai sukapo-

.'•prando. ar kitokį nebrangų 
i .-molėj. Geriausia tinka top 
: rouud steikas. Pačios išsirinkit 
ir liepkit sumalti.

Vienos jautienos ipaltą mėsą 
nereikia lacai ilgai kepti ar vi
rinti; bet jeigu sumaišysit su 
kiauliena, tai ruikia žiūrėti, kad 
guai išvirtų arba perdėm per
koptų. nes nuo pusžalios kiau- 
l.enos gaiima užsikrėsti trichi- 
i o2io liga. Tik didelis karštis ir

Va puoduko 
tų salierų.

U puoduko smulkiai sukapo

tų svogūnų.
2 šaukštai ištirpyto sviesto.
1 šaukštukas druskos, 

žiupsnelis juodų pipirų.

Ti puoduko karšto vandens.

1 šaukštas lemono sunkos.

1 šaukštukas ’.vrrcestershire 

soso. •
Ištirpintam svieste ant lėtos 

ugnies pašutint sukapotus sa
lierus ir svogūnus. Kaip bus jau 
minkšti nukelk nuo ugnies, su
dek duonos trupinius, druską ir 
pipirus. Biskeli pasūdytą mėsą 
padalink pusiau. Vieną dalį iš
plak kaip blyną keptuve kur 
mėsa keps ir ant jo uždėk iš 

j kemšalo padarytą ritinį, kurį
------ --- i uždenk kitu mėsos blynu. Mė-

pi ietarų tin- j SOS kraštus gerai apspaudyk 
kad kemšalas laikytųsi kepalo 
vidury. Kepk neuždengtą ne
mažiau Uė vai. kas 15 minučių 
laistant su mišiniu karšto van
dens, lemono sunkos ir worces-

Tuo pradėjo organizuotis 
“Fannv \\ right Societie5,” 
d raug i jos laisvamani.- bais 
i amatais. Draski! vedė kovą 
prieš krikščionybės prieki
us. kurie per šimtmečiu 
.rikė ir tebelaiko pavergę 
uoteri.

Ka kunigai veikė? Jie iš 
akyklų skelbė, kad “Fannv 

Wright Societies’’ yra “lais
vosios meilės lizdai.*' Kuni
gai organizavo juodašim-

teri žmogumi*.’ Kas 
laikyti ją pustumčėk 
ji buvo laikoma per kuni
gija?

Moterys turi avo ergam 
zacijas. leidžia laikraščiu' 
žurnalus ir knygas, iačiav 
jų organizacijas ir literatui: 
kontrcliuoja kie * ikakzma 
kuris visuomet moterį žemi 
no ir niekino. Kunigai skei 
bė, kad moteris yra sukurta
tiktai vyro gašlumui (mat. čius ir padaužas, kad ardy- 
jie sprendžia pagal save), tų Frances \Vright prakal-

norę
kokia

Dabar tie veidmainiai jau bas ir susirinkimus. ____________________________________
lašo, kad krikščionybė pa- Kai ii atvyko iš Anglijos Tbb i i į Č7
kėlusi moterį, suteikusi ja i Ameriką organizuoti šios kieTS,1.^ kal5^- j^vo kunigų smerkiamos i:
civiles teise: pripažinusi jr šalies moteris, daugely vie- 
žmogiška esybe. tų negaudavo svetainių pra-

Istorija mus mokina, kad kalboms, nes kunigai' grą- 
pagoniškose Arabijos, Egip- gindavo svetainių savinin- 
to, Graikijos ir Romos civi- lais, kad svetainių jos mitin- 
lizacijose moterys galėjo gams neduotų.
buti advokatės, gydytojos. Negaudama svetainės, ji 
mokytojos, ir jos tuo būda- laikydavo prakalbas gatvė- 
vo. Kas nežino, kaip katali- se. Tada kunigų pasamdyti Prietaių, _ ir

palaikius savo
Elizabeth Cady Stanton, keikiamos. Ambonose Kuni- kie. 

teisėjo Cady duktė, būdama gai visaip išjuokdavo mote- Prieinam prie išvados,
82 metų amžiaus užbaigė ris dėl organizacijų teigi- kad didesnio pasižeminimo 
rašyti 4 tomus “History of mo. Iššaukdavo bažnyčiose moteris negali užsitarnauti,
Women Suffrage.” Savo vardus tų, kunos priklausė kuomet ji užmiršta savo ge- 
raštuose ji nurodė, kad reli- piie moteių draugijos. Ne- radėjus, kurie pdėjo' jai tershire soso. 
gija buvo didžiausia kliūtis priimdavo išpažintin, jeigu iškovoti teises.
paliuosavimui moterų nuo težinodavo kad moteris pri- Neužmirškit: kova prieš Jba’kita.7žaiLmy-

Įgijimui polius- klauso prie kokios nors mo- klerikalizmą nėra lengva -
Duodant į stalą apkaišykit

ilgas virimas bei kepimas su
naikina Iricliinos perus.

Geriausia visa mėsą sumalti 
namie tam tikroj mašinėlėj, nes 
bučemėj, kad ir geriausią mėsą. 
išsirinkus, galima sugadinti 
maiant tokioj mašinoj, kurioj 
kelios valandos atgal buvo ma- 
Irma kokia prasta mėsa. ir r.uo 
to laiko mašina dar nevalyta. 
Vasaros karšty tokie mėsos li
kučiai mašinoj tuoj pradeda 
gesti ir patekę į gerą mėsą su
gadina ją visą.

Mėsa geriausia malti tuoi 
prieš vartojimą. Jei būtinai rei
kia padėti į šaldytuvą ant kelių 
\alandų, tai padėkit šalčiausioj 
šaldytuvo vietoj kokiam nors 
inde, kad šaltas oras galėtų 
apie ją cirkuliuoti. Niekados 
nelaikykit maltos mėsos suvy
niotos popieroj arba uždengtam 
inde.

kų kunigai nužudė Aleksan- padaužos mėtydavo i ja pa- kos laisvės. toru organizacijos. kova.
drijoj pagarsėjusią mokyto- gedusius kiaušinius ir kitus Kas nežino kovotojos už ?ačiau Rada mote PJ7njEnWQ
ją Hvpatiją? nešvarius daiktus. Po Fran- IFl<**n* *eisfs’ Su>aIJ'js B. greso neSulaikė, kunigai KEDAKLIJUS

Kai krikščionybe įsigale- Ces VVright buvo kitos kovo- ; Jo.5pradėjo skelbti, kad jie bu-
Šėkf° KmiST netV dSio’ tOjLucreteOte MMtSeS' seser= neT pašto ženklelius. ** ° vę kovotojai už O. Neviduenei—Straips-
M mpriSvo ei Abbv Sk lXv Tačiau kiek ši prakilni ™.tenitelses’ ’ Mat, ne pra- neims jsutvarkę sunaudojo-
°aMoeSaSZ buvto°uždrausta “an. mergina. Susana B Antho- Xu'?teLuX kad'

lankyti mokyklas, buti pro- Gage, Lydia Maria Child. ?y> nukentėją nuo kunigijos ____ ;--------- --------------- ;___1;___________________
fesionalėm. advokatėm, gy- Ernestine Rose, Amy Post, ir politikierių, kuomet ji 
dytojom, muzikėm ir tt. Helen M. Gardner,~ Susan agitavo už pripažinimą mo- 

Po didžiosios Franeuzų Wixon, Elizabeth Cady terims lygių teisių su vy-
Revoliucijos, 1789 metais, Stanton ir Susan B. Antho- raį- , . .. ,
paskelbus obalsĮ Laisvė, ny. Kadangi ji buvo nepa-
Lygybė ir Brolybė, prasidė- Jos visos buvo laisvama- prasto gabumo kalbėtoja, 
jo agitacija už moterų tei- nės, kalbėtojos ir rašėjos. kur tik ji kalbėdavo, Ru
ses. už pripažinimą laisvės, .Jos drąsiai aiškino, kad nigai (labiausia katalikų) 
lygybės ir brolybės ir joms. krikščionybė pavergė ir pa- prisakydavo svetainių savi- 

Ne kunigai ~ pakėlė baisa niekino moteli. ninkams neduoti svetainių
—- - - - * buvo žy- k’ svetainių negaudavo.

Ji parašė Kuomet ji kalbėdavo po 
of Athe- atviru dangumi, kunigų or-

ATSAKYMAI
KAIP RAUGINTI AGURKUS.

už moteries išlaisvinimą: ne Ernestine Rose 
krikščionybės skelbėjai už- du rabino duktė, 
sistojo ją, bet bedieviai, lai- knygą “Defense 
svamaniai ir laisvamanės, ism.” Kadangi ji buvo tur- ganizuotos gaujos švilpda- 
kaip Mary Wollstonecraft, tinga, tai galėjo leisti raštus, vo, kaukdavo ir lodavo, kad 
kuri parašė knygą “Vindi- laikyti prakalbas savo lėšo- suardyti prakalbas, bei mi- 
cation of the Rights of Wo- mis. Savo raštuose ir pra- tingą. 
men” (1792). Tai buvo pir- kalbose ji gynė moterų tei- Troy, N. Y., kunigų orga- 
mutinis trimito balsas šau- sės ir smerkė vergiją. O ku- n’?aota £auJa sudaužė laik- 
kiantis moteris Į kovą už sa- nigai skelbė, kad vergija rasčio spaustuvę už įdėjimą 
vo teises. Jai mirus, jos dūk- esanti nuo Dievo; kas prie- apmokamo skelbimo, kad 
tė tęsė savo motinos prade- žinosi vergijai, tas priešinosi Susan B. Anthony kalbės, 
tą darbą, kovą už moterų pačiam Dievui. Kada šių prakilnių mote
te ises. Matilda Joselyn Gage rų ilgų metų sunkus darbas

Kita prakilni moteris bu- parašė knygą: “Women, pradėjo vaisius, daug mote- 
vo škote, Frances Wright, Church and State,’’ kurioj ių metė bažnyčią, nes jos 
išauklėta ir išlavinta savo parodo, kad bažnyčia visuo- persitikrino, kad bažnyčia 
laisvamanio tėvo. Būdama met remia despotizmą ir pa- yra Įstaiga palaikymui neži- 
18 metų amžiaus jaunuolė, vergia moteris. nystės ir prietarų. Kada mo
ji parašė pagarsėjusį-raštą: Helen M. Gardner para-terys jau iškovojo lygias tei-
Epikuro Filozofija. še knygą: “Men, Women sės, tai dabar kunigai giria-

Jos tėvui mirus, jo turtas and Gods,” išleido Truth si, kad jie buvę pirmieji ko
jai paliko. Ji visą ši turtą Seekers Co., laisvamanių votojai už moterų teises,
paaukavo kovai prieš prie- organizacija, ši knyga yra Joseph McCabe, žinomas
tarus ir už moterų teises.

Patarimas Jankiams Australijoj

ši mergina pasitinka iš laivo išlipusius Amerikos karei
vius su plakatu, kuris skelbia: “Nepasakokit man karo pa
slapčių.”

išversta į franeuzų, tusu, vo- laisvamanių rašė jas (buvę- 
jėzuitų profesorius) parodo, 
kiek moterys įvertina laisva
manių veiklą ir kovą už mo
terų teises. Jisai pats daug 
rr.šė ir kaibčio už teisių ly
gybe.

Kada moterys iškovojo 
lygias teises

Motina Prie Kapo.
Aušta aušrelė, kaip gelumbelė;
Teka saulelė, kain ritulelė—
Eina motulė aukštan kalnelin,
Pi įsikelti ten savo dukrelės:
Kelkis, dukrele mano brangioji,
Skauda širdele, nebesustoja...

Nebeskaudink savo širdelės, 
Nebeprikelsi savo dukrelės.

Kelkis, jaunoji mano dukrele.
Tau aš sukroviau didį turtelį.

Man nebereikia tamstos turtelių, 
Užteks man vieno grabo lentelių.

Kelkis, brangioji, mano dukrele,
Tau aš priaudžiau plonų drobelių.

Nebereikia man tamstos drobelių, 
Užteks man po galva žalių nJtelių.

Ant tavo kapo svyruoja smilgos...
Naktys man klaikios, dienos man ilgos.

Ant mano kaoo auga rūtelės, 
Žalias diemedis ir lelijėlės.

Kelkis, dukrele mano mieloji,
Skauda širdelė, nebesustoja.

Oi, nebeskaudink savo širdelės, 
Nebeprikelsi savo dukrelės.
Užbėrėt akis mano šviesiausias, 
Prislėgei grabą žemėm sunkiausiom.

Eik, motinėlė, savęs raminti,
Nes manęs tau jau nebeprikelti.

Fina motulė namo verkdama,
Jaunos dukrelės n.eprikeldama.

M. Rubick-Petksvich.
South Boston. Mass.

1 pekas agurku.
1 svaras rupios druskos.

galiono vandens.
Krapai.
Vynuogių lapai.
Keli kopūstų lapai.
Supilk druską į vandenį, už

virink ir nugriebk putas. Agur
kus nuplauk ir nušluostyk. Tu
rėk molinį puodą dviejų galio
nų, arba medinį viedrelį. Pa
klok ant dugno kelis vynuogių 
lapus ir saują supiaustytų kra
pų. Tuomet padėk eilę agurkų, 
ir vėl eilę krapų ir vynuogių 
lapų. Kartok tai kol sudėsi vi
sus agurkus. Tuomet ant pat 

; viršaus uždėk kopūstų lapais, 
padėk ant jų švarų dugnelį ar 
torielką ir prislėk švariai nu
plautu akmeniu. Ant viršaus 
supilk paruoštą vandenį su dru
ska. Tegul pastovi porą sąvai
čių. Agurkai turės gintaro spal
vą ir bus beveik permatomi. Tai 
yra geriausis būdas agurkams 
raugint.

JUOKAI.
KODĖL TĖVAS TAIP SAKO? 

—Mama, aš radau adatą. Pa
daryk iš jos vežimą.

—Na, sunau, kaip gi iš ada
tos gali vežimą padaryti?

—O kodėl tėvelis nuolatos
sako, kad tu iš adatos vežimą 
padarai ?

MODERNIŠKA MATE
MATIKA.

Mokytojas stato mokiniui ši
tokį uždavinį;—šimto mylių il
gio keliu važiuoja vienas prie
šais kitą du automobilistai. Abu 
važiuoja 60 mylių greičiu per 
valandą. Pasakyk, kur jiedu su
sitiks ?

Mokinys.—Jiedu susitiks pas 
graborių.

MALTA MĖSA.

Iš TVARTO IR TUOJ ANT 
STALO.

Moteris krautuvėj žiuri į 
kiaušinius. Paskui ji kreipiasi į 
krautuvninką:

—Ar šitie kiaušiniai švieži?
—Juozai! — sušuko krautu- 

nininkas į savo patarnautoją.— 
Pačiupinėk tuos kiaušinius ir 
pažiūrėk, ar jau jie ataušo iš po

SAKO, ŽMONĖS PER
DAUG VALGO MĖSOS.

Armouro mėsos kompani
ją eiti laisvama- jos prezidentas Ea«twood 

nių pagalbai, ir kada Lon- šią sąvaitę pasakė, jog mė-
dono parke joc surengė savo sos pritruko dėl to, kad žmo- 
laimėto? kovos a.ivaikščioii- nės perdaug jos valgo. Jisai 
mą, kur dalyvavo virš 100,- kaltina “dideles algas.” Sa- 
poo žmonių ir 12 olatfotmų ko, kad niekad Amerikos 
kalbėtojams, tai kalbėio ir istorijoj nebuvo tiek daug 
kunigai. Bft nebuvo nei vie- mėsos pai duodama, kiek 
no laisvamanio kalbėtoiaus; dabar.
nebuvo užkviestas nei Jo- Sveikata—Brangiausiu 

Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins būt Sveikais.

i— 
ii i u;

KELEIVY^
•»*ni o.io^'slmm^i tilptų•r i” prigimti g*r«»nl*nx

5»*NEDIt.
I o ZA^-APO ShT)Č»Ant pe« paA- 
.n ooaIusT »A kad pa-

'VMea, z»e vAI-ao kaip oaned*- 
ly. VrhA-* 0jrstnlmM | tot

patai-o»nt
N »»4(3

. tr.ikdyLi tykiu Pau4c«l<t1mf i
ii e^tkla Ir znokeatl-
ii!i OPAUGIJOM9 renplant plknik*ki*ok] paregima, trumpę prane* p.vta(pinam <1.00 O< d*dne- oąrw<n*n>ua sKattoma nuo colio.

«o* |i*^voj'muA darbininkų, par- davlmu* Ir kitokio smuflclue pranO

senh McCabe, kuris daug 
rašė ir kalbėjo už moterims 
lyčių teisių pripažinimą.

Tain yra ir su lietuvėm
P ot-'-jyTi .Jeiorji įf)c Gydymas v’-nkių li<ru Šaknimis. **'. , p ovėmis diedais. S»-k-
vpknr?. ju kalbėtojai huną lomis ir remsis jojo to>pa ai y va-dv
knnirai, ar kunigu ca-tum- ’-’jy ". ’ , _ m lotyniškai, ir nanisk'mmai kokiasrie!lai politikieriai. Jos lieas evdn ir kaip reikia vartoti. (
L’V’ipZĮo tnnę Vnrip vicuom^t ^Prašau is Kanados štampu nesiysti. ■ ; K\iecia tuos. Kurie Visuomet Kanados doleris dabar tik SO centų.) ■ 
vedė aštrią kovą prieš jas. Kaina su prisiuntimu $1.00 Finišais

jOS paClOS lietuve- mote- popierinį doleri laiške. Adresas: t-> 
rys, kuomet jos pradėjo or- paul mik alalskas 
ganizuoti moterų draugijas, 140 Athe"’ so**Žoston, mass.

ii

: Mmus. k«ln« 2c. ut Žodi. St«mbe«
: '»ldėm »ntpal»l»—15c. eatra.

;| oš
,».»>>>* giminiu Ir draugu, kai
na tndj. MaOa»*i« najlatkn.
|lmo kaina #5c.

Norint pajfašket au pa valkatų, reikia paalųat fotografiją Ir klane* kainos.
KELEIVIS, 636 BROADWAY 

•O. BOSTON, MASA.

vištos?
Iš maltos mėsos galima paga- ------------------

minti daugybę įvairiausių vai- IŠAIŠKINO STEBUKLĄ, 
gių. Ir ji yra ekonomiška, nes —Biblija sako, kad Loto pa- 
nereikia mali. gerą steika arba ti. bėgdama iš degančio miesto, 
kitokią brangią mėsą. Nežiu- atsigryžo atgal pažiūrėti ir pa- 
rint kokį steika sumalsit, vis- virto į druską. Kažin, ar biblija 
tiek bus tik “hambuigas.” Ta- čia tik nemeluoja, 
čiau nepirkit gatavai sumaltos —Kas čia nepaprasto. Štai 
pigios mėsos, kuri paprastai einant man aną dieną su savo 
buna pilna sumaltų taukų ir moteriške, užpakary pasidarė 
kremzlių. Geriausia yra išsirin- kažin koks triukšmas. Ji tik at- 
kti vidutinės kainos mėsą, ga- sigryžo pažiūrėti—lept ir pa
bąlą minkštimo nuo jautienos virto į purvyną.

SIELOS 
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugelio spalvuotą puikių paveikslų. 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
H PALINKSMINS JUSV IJUSVAS NUO 

DARBO VAT.ANDXS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RŪŠIŲ EILĖS-

TAUTRKOS. ŠEIMYNIŠKOS IK P VRBININKIŠKDS 
TIKRAI GRASI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK $1.90. Audimo apdarais $1.25.
!\irk»irn»- turėti) papooM mtb knygyną minėta knym 

Kiekviena* nu-i pirkęs t« kayeą pasidžianes. Kniicun peri a u-l n 
siuat “Money Orderio.” Popierinius galima siųsti tie.-*ioir papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio" ad
resu ir nepamirški: prilipyt ut3 centas markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

HanBHnanmmnHm
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kuri sudarė Lietu
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ii 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms Įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina

Poterionys, Alos ė.
1890. Černiauskas. Vytautas, 

21. mokinys, Vilnius.
1891. čemis, Vytautas (Vik

toro sūnūs), 16, Vilnius. *
1892. Černius, Izidorius (Juo

zo sūnūs), gimęs 190S. tarnau
tojas. Ukmergė.

1893. Černius, 
suims), 
jampolė.

.Juozas (Juozo 
32, pardavėjas. Mari

pavarde, varčias ir.

iriasi Gaudyt Submarinos Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos

skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

(Tąsa)
1832. čepan, Vladas, 42, tar

nautojas, Švenčionys. •
1833. čepan. Genovaitė, 30,

Švenčionys. .
1834. čepan, Edmundą.- (Vla

do sūnūs), 10.
1835. Čepan. Elzbieta (Vla->

Floridoj via Įsteigta mokykla, kur yra ruošiami sufcma- 
rinams naikinti jurininkai, ši nuotrauka parodo vieną tos 
mokyklos pamokų. Jurininkas signalizuoja.

(Gautos požemio keliais.)

ARDANT ŽMONĖMS
GRANATAS, BUNA
DAUG NELAIMIŲ.

Lietuvoje, kaip matyti iš 
laikiaščių, įvyksta daug ne
laimių su ginklais, kuriuos 
vaikai ar šiaip neatsargus

OKUPANTU PLANAI 
EUROPAI.

Šveicariečiu laikraštis 
“Die Tag" (Vii. 8) aptaria 
Vokietijos planus Rytų Eu
ropoje. Vokietija, kaip išve
da laikraštis, turi du tikslus: 
(1) sudaryti
tautų valstybe i.

1891. Černius, Mikas (Kazio 
unus). 32. karininkas, Vilnius.

1895. Černius. Petras, 32, tar
nautojas. Vilkaviškis.

1896. Černienė, Ona (Stasio 
1937. Pa- duktė). 30, Vilkaviškis.

1897. č'-ibiutė, Nijolė (Petro 
duktė), 7.

1898. černiutė, Danguolė 
(Petro duktė), G.

1899. černocka. Viktorija 
(Bernardo duktė), 33, ūkinin
kė, Bajorai. Ignalina.

1900. česna, Vincas (Jono 
(A-į senus), 32. policininkas, gyv. 
tar- vieta Kaunas.

1901. česnienė - Zablonytė. 
gi-1 Stasė (Viktoro duktė), 22, šei

mininkė.

sparo sūnūs), gimęs 
ventis.

1863. čerkovienė. Maia.nija, 
70, Panoteriai, Ukmergė.

1864. černauskas, Janas 
(Baltraus sūnūs), 35. knygve
dys, šakiai.

1865. čemauskas, Algiman
to duktė), 8. tas (Jono sūnūs). 9 metų.

1836. čepan. Zbignievas (VIa- 1866. Čarneckis, Stasys
do sūnūs), 6. domo sūnūs), gimęs 1887,

1837. čepan. Kazys (Adomo nautojas, Vilnius,
sūnūs), gimęs 1905. Karliškė, 1867. Černeckienė. Stefa, 
Daugai. mus 1887. Vilnius.

^17n1an,ls^ ; žmonės bando ardyti.
(-i kolom-j Netoli Trakų vaikai sura- 

bandė ją išar-
rr . r- , t - u.u. Granatai sprogus, trys

^p!loataclJa vaikai buvo užmušti vietoje, 
n^in'ls ketviitas mirė pakeliui į li-

pasiekti. Sconinę, o trys vaikai nuvež-
Visas germaniškas tautas, Įj j lit;/)ninv 

esančias Vokietijos pasieny- * Mūkiuose užmuštas
ie, Vokietija non sujungti ^įninkąs Andriuškevičius, 
vienoje valstybėje, kuri su- band s išardyti surastą arri- 
darytų pagnnda vokiečių ]eiijos sviedfni.
hegemonijai -Naujoje Eu- % Petkeiįškiu3se ūkininkas
i opoje. \ okieuja jau ke- Viublevskis nunešė kalviui 
kais atvejais pagrasino Simanecui 
Olandijai ir Norvegijai jas dalig gj

zuoti Rytų Eutopą Politiniu !(lo t^ jr 
pavergimu ir ekonomine d f G,anata
Prtn h nrnnnc & zenh.lo - -

1838. čepionė, Stasė (Liudo 1868. Čarneckis, Vladas 
duktė), gimus 1907. mokytoja, šio sūnūs), gimęs 1922, 
Karliškė, Daugai.

1839. čepkauskas. Kazys 
(Juozo sūnūs). 46. Kaunas.

1840. Čepkauskas, Mykolas 
(Jono sūnūs), 40. tarnautojas.
Pagojus. Betygala.

1841. čepkauskienė, Stasė.
30, šeimininkė. Pagojus. 1871. čemevičius, Antanas

1842. čepkauskas. Romanas (Antano sūnūs), 35, mokyto- 
(Mykolo sūnūs), 12.

1843. Čaplikas, Jonas (Mo
tiejaus sūnūs), gimęs 1907, in
spektorius, Kaunas.

1844. Čeponis, Alfonsas (Mo
tiejaus sūnūs). 17. Kaunas.

1845. Čepulis, Juozas (Myko-

(Sta- 1902. Česna, Algimantas-Vin- 
gyv. ieas (Vinco sūnūs), 3 metų. 

vieta Vilnius. 1903. Česnauskas, Liudas
1869. černeckienė. Kazė (Ka- (Kazio sūnūs), 38, Tauragė,

zio sūnūs), gimus 1906. moky- 1904. česnavičius. Jonas (Jo- 
toja, Kukliškiai, Utena. no sūnūs), 65, ūkininkas, Aš-

1870. čemeliutė, Adelė (Ado- ir.oniškiai, Bubeliai, 
mo duktė), 20. darbininkė. Kai 
varija, Marijampolė.

1871. čemevičius.
(Antano sūnūs), 35, 
ias, Sintautai.

1872. černeckienė, 
ra (Kazio duktė). 35 
ia, Kuktiškiai.

1873. Černiauskaitė, Viktori
ja (Bernardo duktė), 35, ūki
ninkė, Bajorai, Ignalina-.

Kjizimie-
mokvto-

lo sūnūs). 34. Radviliškis.
30,1846. Čepulienė, Marija, 

šeimininkė, Radviliškis.
1847. čepuliomis, Viktoras 

(Juozo sūnūs). 18, ūkininkas, 
Bernotai. Melagėnai.

1848. čerbulėnas. Jonas (Kie- Mono duktė). 30, raoraoe. 
menso sūnūs), 40. Spalvyškės. 1877. Černiauskas. Tauras

1849. čerbulėnienė, Eugeni- (Jono sūnūs), 5 metų.
1878. Černiauskaitė, Danguo-

Algirdas lė (Jono duktė), 2 metų.
ja. 35. Spalviškės.

1850. čerbulėnas.
(Jono sūnūs), 8.

1851. čerbulėnaitė.
(Jono duktė). 6.

1852. čerekas, Edvardas 
leksandro sūnūs). 20.

1853. čerekas. Vincas (Alek
sandro sūnūs), 33. mūrininkas, 
Kaunas.

1851. čerekas. Zenonas (Ka
zio sūnūs). 30. Kaunas.

granatą, kurios
, x. . . . . šis turėjęs pritaikinti

aneksuoti, jeigu jos gėluoju kažkokiam padarguj. Gra- 
neistos į germanų tedera- natai sprogus> abu vyraį
ei ją. ši federacija tuietų buVę gunkiai sužeisti; kalvis 

fuehren, kas reik- -- - • •1938. čipiienė, Julija (Juozo Ašruliai, Igliškėliai. , ,
duktė). 37, Kaunas. 1974. Dabašinskaitė. Janina ?en<lr3 iuenrerj, veiK- įjgOnĮnėje jau miręs.

1939. Ciuprinskas, Aleksand- (Juozo duktė), 20. padavėja ‘U v?lsty.b«l Anschhis-,

ras (Juozo sūnūs), 51. barzda- valgykloj “Valgis.” Vilnius, 
skutvs. Panevėžys. 1975. Dabkuvienė, Koste

1940. Čiukšys, Kostas (Kazio (Juozo duktė), 52 ūkininkė, 
sūnūs), gimęs 1904. mokytojas, Vaiškunai. Užpaliai.

1905. česnavičienė, Antanina, Dauginčiau Kovarskas. 1976. Dabkus, Bronius. (An-
50. ūkininkė, Ašmeniškiai. 1941. čiukšienė, Anelė (Juo- tano sūnūs). 26. Vaiškunai.

1906. čemavičius. Jonas (Jo- Zo duktė), 32. šeimininkė. Pa- 1977. Dabkus, Leonas (An-
no sūnūs). 21, Ašmeniškiai. piškis, Kovorskas. tano sūnūs), 30. Vaiškunai.

1907. česnavičius, Zigmas 1940. čiukšys, Rimantas (Ko-( 1978. Dabkuvienė. Adelė, 37,
(Jono sūnūs, 20, ūkininkas. sto sūnūs). 2 metų. Vaiškunai.

1908. česnavičiutė, Regina 1943. čiulada. Vincas (Stasio 1979. Dabrašauskienė, Prako- 
(Jono duktė), 17, mokinė. ,sūnūs), gimęs 1907. mokytojas, vija. gimus 1897, Kaunas.

1909. česnavičius. Gediminas Utena. į 1980. Dabravalskis, Stasys
(Jono sūnūs), 16. 1944. čiuplinskas, Antanas (Tarno sūnūs), 39, ūkininkas,

1910. česnavičius, Mečys (A- (Petro sūnūs). 60. ūkininkas, čekuva. Ariogala.
1874. Černiauskas, Jonas. 34. domo sūnūs), 43, mokytojas, Rajūnai. Pasvalys. 1981. Dabravalskienė. Ona,

tarnautojas, šakiai. Parausiai, Pilviškiai. 1945. čiuplinskienė. Uršulė. 42, šeimininkė. Čekuva.
1875. Černiauskas, Jonas 1911. česnavičius, Vytautas, 56. ūkininkė. Rajūnai. , 1982. Dabravalskis. Vacys

(Stasio sūnūs), 34. mokytojas,j 44. mokytojas, Parausiai. 1946. Čiuraitė. Marija (Po vi-1 (Stasio sūnūs), 15.
Pabradė. 1912. česnavičienė, Elena lo duktė), gimus 1908. tamau-i 1983. Dabravalskis, Stasys

1876. Černiauskienė, Jadvyga (Jono duktė), 42, šeimininkė, toja. Panevėžys. (Stasio sūnūs), 12 metų.

' 2 MARKĖS UŽ KVORTĄ 
Vokiečiai jaučią, kad jie PIENO

vieni patys nepajėgsią įgy-1
vendinti savo užsibrėžtų “Kauener Zeitung” rašo, 
planų, nes turi per mažai kad už vieną kiaušinį “juo- 
žmonių. Todėl jie šaukiasi dojoje biržoje” mokama 
pagalbon kitas germanų tarp 80 pfenigių ir 1 mar
tautas, kurias tokiu budu ti- kės; už pieno litrą—2 mar
kiai įtraukti į bendradarbia- kės; už litrą giietinės—13 
vimą ir federaciją. Vokiečių markių. Grietinės gamyba iš 
kolonizaciniai planai siekią viso uždrausta. Už medines 
net iki Sibyro, o ekonomi- sandales, prie kurių pritai- 
nės eksploatacijos projektai sytas odinis dirželis, moka- 
apimą ir Afriką. ma 15 markių, už seną dvi-

Šveicariečių laikraščiai iš račio pedalį—40 markių. 
Berlyno praneša, kad Rytų Kaip žinome, prieš karą ofi- 
Europai kolonizuoti numa- riale markės vertė buvo 20 
tomą pritraukti “germanis- Amerikos centų.
kasias tautas”: norvegus, į ---------------
danus, olandus ir flamandų•
kilmės belgus.

Parausiai.
1913. česnavičiutė, Aldona 

(Vytauto duktė), 6 mėnesių.
1914. česnavičiutė. Elena 

(Mečio duktė). 5 mėn-, T*a-

VIUI IV 7UVV«R5 / A lzvxr -t no a

zo sūnūs), 56. ūkininkas, 
raiščiai, Anykščiai.

1948. Čiurlienė, Marija, 
ūkininkė.

Pa
_ i-v:..L/a ura v ai> m >.

ll.,Lz,««mentan-
dras (Stasio sūnūs). 9 metų.

1 1985. Dabravalskytė, Renė
52, (Stasio duktė), 5 metų.

1986. Dabrila. Juozas (Juozo
1879. Černiauskas, Juozas rausiai. 1949. čiurlys.Aloyzas (Aloy- sūnūs), 38. Bubeliai, šakiai.

Gražina (Jono sūnūs), 19. ūkininkas. 1915. česnienė, Anelė (Ju- zo sūnūs). 28. ūkininkas. Pa- i<k7 r>«hri«inc Piinc
Pabaiskas. Ukmergė. baus duktė). 28. mokytoja. Ra. raiščiai. zo sunusk ZZ ukiX

1880. Černiauskas. Kazys, seimai. 1950. čiurlienė, Vanda (Jono kas Alvitas. Vilkaviškis
32. Biržai. 1916. česna, Antanas (Anta-

1881. Černiauskas. Vladas no sūnūs), 3 metų.

(A-

(Jono sūnūs), 35. Užpaliai. 1917. česna, Gintautas
1882. Černiauskienė, Ona tano sūnūs), 2 metų. 

(Jurgio duktė), 30. Užpaliai. 1918. česnulis. Kostas
1883. Černiauskas. Algiman- zio sūnūs), 28, Vilnius.

duktė). 19. ūkininkė.
1951. Civilis. Jonas (Jono su-

(An- nus), 33. mokytojas. Kaunas.
Magdalena 
mokytoja.

1855. Ceris. Stasys (Jono su- tas (Vlado sūnūs). 10.
1884. Černiauskas, 

(Vlado sūnūs), 6.
nūs). 32. Lentvaris.

1856. čerienė. Rozalija 
mus 1914, Lentvaris.

1857. čerytė, Liuda 
duktė), gimus 1939.

X1-
1885. Černiauskienė. 60, ūki- Vilnius.

1919. česonis, Jurgis 
Sigitas gio sūnūs), 25, Vilnius.

1920. četriak. Jadvyga,

1952. čivilienė.
(Ka- (Jurgio duktė). 33.

Kaunas.
(Jur- 1953. Civilis, Jonas (Jono sū

nūs). 1 metų.
46. 1954. Civilis. Aleksandras

' (Jurgio sūnūs), 20. Vilnius.
(Stasio ninkė, Milvidai, Kuršėnai. 1921. čenkus. Algimantas 1955. čižaitė. -Jadvyga (Juo-

1886. Černiauskienė - Janavi- (Juozo sūnūs), gimęs 1932, mo- 7.0 duktė), gimus 1921. darbi-

1988. Dabrišienė. Uršulė (Si
mo duktė), gimus 1900, šeimi
ninkė. Alvitas.

1989. Dabrišius. Bronius 
(Juozo sūnūs), gimęs 1902. tar
nautojas. Alvitas.

1990. Dabrys-Dabr|>šauskas. 
Leonas (Juliaus sūnūs), gimęs 
1898. knygvedys, Kaunan.

(Bus daugiau)

VICTORY

BUV
UNITED
STATES
DEFENSE
BONDS
STAMPS

STEBISI AUKŠTA RO
KIŠKIO KULTŪRA.

i
i “Kaupnpr Zeitung’’ ko- 
.respondentas, atsilankęs Ro
kiškyje, pripažįsta, kad šia
me “mažame mieste” užti
kęs “aukštą kultūros lygį.”

REKVIZUOJA AVIŲ 
VILNAS.

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje paskelbė, 
kad iš šio pavasario kirpimo
nuo kiekvienos avies reikia
atiduoti po 1 svarą vilnų, o 
nuo kiekvieno ėriuko — po 
pusę svaro.

1858. Ceris. Vaclovas (Stasio čienė-Senkiutė. Izabelė. 46. ūki- kinys, Utena.
sūnūs), gimęs 1940.

1859. čerka. Povilas (Kazio 
sūnūs), gimęs 1912. Biržai.

1860. šis numeris praleistas).
1861. čerkauskaitė. Sofija 

(Karolio duktė), gimus 1908. 
šeimininkė. Paventis.

ninkė. Milvidai.
1887. Černiauskas. Balys, 

ūkininkas, Milvidai.
1888. Černiauskaitė 

(Aleksandro duktė).
1920. tarnaitė. Vilnius.

1889. Černiauskas.

1922. čepkauskas.
28, (Jono sūnūs), 49, ūkininkas. 

Pagojukas, Betygala.
Kazė 1923. čepskas. Viktoras, gi- 

gimus męs 1896. ūkininkas. Mulevai, 
Kamajai.

Vincas 1924. čepskas. Alfonsas, gi-

ninkė. Šiauliai.
Mykolas j 1956. čižauskas. Adolfas

1862. čerkauskas. Jurgis (Ka- (Stepo sūnūs), 54. tarnautojas, męs 1906. Mulevai.

Automobilių Pramones Vadai

ši nuotrauka parodo Detroito automobilių fabrikantai, ku
rie dabar gamina karui pabūklus. Iš kairės Į dešinę stovi: 
General Motors prezidentas \Vilson, buvęs tos pat korpo
racijos galva*Knudsen (dabar jis pakeltas j leitenant ge
nerolus), Chryslerio prezidentas Keller ir Karo Produkci
jos Tarybos pirmininkas Nelson.

1925. čiaučionis. Stasys (Bro
niaus sūnūs), gimęs 1911, leite
nantas. Vilnius.

1926. čiaučionis, Petras (Bro
niaus sūnūs), gimęs 1912, leite
nantas. Vilnius.

1927. čibilis, Stepas, 40, mo
kytojas. Obeliai, Rokiškis, t

1928. čibilienė, Katarina,’ 36. 
mokytoja. Obeliai.

1929. čibilytė, (Stepo duktė). 
6 mėn., Obeliai.

1930. Čibiras. Antanas (Pra
no sūnūs), gimęs 1911, iš Če
kiškės. Daugėliškis.

1931. čiburas, Ipolitas (Jono 
sūnūs), gimęs 1906, gydytojas, 
Kaunas.

1932. činčius, Stepas (Anta
no sūnūs), 32. mokytojas, Jo
niškėlis, Biržai.

1933. činčiuvienė, Teodora 
(Jono duktė). 30, šeimininkė, 
Joniškėlis.

1934. činčius, Vidiniantas 
(Stepo sūnūs), 3 metų.

1935. činčiutė, Nijolė 
duktė), 4 metų.

1936. činčius, Julius 
sūnūs), 114 metų.

1937. čiplys, Adolfas
sūnūs), 46. kapitonas, Kaunas.

(Stepo

(Stepo

(Petro

(Juozo sūnūs). 42, ūkininkas, 
Kruonis.

1957. čižauskienė, Jieva (Vin
co duktė). 41. Kruonis.

1958. čižauskaitė. Leokadija 
(Adolfo duktė), 16. mokinė.

1959. čižauskas. Albinas (A- 
dolfo sūnūs). 11.

1960. čižauskaitė. Olga (A- 
dolfo duktė). 9.

1961. čižauskas. Juozas (Mo
tiejaus sūnūs). 44. ūkininkas. 
Bardauskai. Gižai.

1962. čižauskienė. Ona (Vin
co duktė), 35. ūkininkė. Bar
dauskai, Gižai.

1963. čižauskas. Sigitas (Juo
zo sūnūs), 2 metų.

1964. Čiževskis, Julius (-Jono 
ounus), 33, pirklys, Letvaris.

1965. čiževskienė. Liuda. 31.
1966. čižeskis. Jenas (Juliaus 

sūnūs), 4 metu.
1967. čižius. Jonas (Vlado 

sūnūs), 27. Biržai.
1968. čyžas. Vytautas. 52. 

inžinierius, Ukmergė.
1969. čyževskis. Jonas (Vin

co sūnūs), gimęs lapkr. 17 d.. 
1921. mokinys. Tytuvėnai.

1970. čuchauskas. Jonas 
(Prano sunūs). 38. N. Vilnius.

1971. čuplinskas, Antanas 
(Petro sūnūs). 60 darbininkas. 
Pajūris, Pasvalys.

1972. čuplinskienė. Uršulė. 
57, darbininkė. Pajūris.

1973. Dabašinskas, Jurgis 
(Kazio sūnūs), 26. ūkininkas.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.

Parašė
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 
vio” Knygynu.

“KuM-

Adresas: “KELEIVIS” 
63S BROADUAY.

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas 

A. M. METELIONI 
7747 Navy Avenue,

Detroit, Mich.

AR ROMOS

opiežius yra Kristaus

PARAŠĖ KUN. VALADKA

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

SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaar.e 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 darbui. 
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 VIII. 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 tą 
knygą, nes joje rau daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint bu visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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 knygoj* kun. M Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina JI.25.popieros

Galima gaut pas au* >r;ų, sekančiu adresu: 
M. VALADKA. R. D. 2, DALTON PA

636

REV.

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i

* 1 t



Aitmtaa Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 34. Rugpiučio 19 d 1942 m.

*

Vietinės Žinios
CAMBRIDGE'AUS KLIU-'mus, užeina ir į Kliubą, kur krantą, bet jis buvo jau ne- kimasi surinkti šiais metais' Uvniaeesiu inžinai aužeidė 

EAS ATIDARĖ SAVO I palieka po dešimtuką-kitą. begyvas. Kaip rodos, Gra-'100,000 svarų skardos. Lie- ° s 
Ir draugijoms naudinga ne dzevičius buvo “vilenskas tuvės moterys irgi privaloNAMĄ.

Nucž ugo visa lietuvių kolonija.
joms dabar neie.kės idlnotis dzūkas.” 
su savo mitingais po svetim
taučiu sales. Lietuviai čia

Pasakiau dėl mandagumo 
"gudbai“ ir einu laukan, lyg 
tvma nybuipiuvpk

rinkti “kenus.” Blėšines rei 
i.ia išplauti, popierą nulupti 
ir koja suploti. Paskui reikia 
sudėti jas j kokią dėžę arVIERNCJJO TAMOŠIAUS 

RAPORTAS. “Keleivį” ge’ai surišti į vieną daiktą, 
draugė A.

respondentas sakau. » rOą0S Luke. \ amui
Laukė, svajo- gražiai savo pastogėj

dų sostinę. Da blogiau—iš
rodo kaip subombarduotas j *r J1S ,tuoJ ant manęs uzs.- 
iš musų nenugalimos raudo- puola -
ncčios armijos patrankų. . * kodėl dlaugas lasai 
Griuvėsiai tik rūksta ir liep- i mus^ prnesų spaudų?, 
snoja. Kai kurie musų drau- “Reikia eiti i minias,” at 
gai džiaugiasi iš to. Sako, sikirtau a
žiūrėk, kaip kapitalis.iška čiau, kad ir pats 
tvarka griūva! Kai viskas saliuno išlindai. O juk tenai 
bus išgriauta ir sudeginta, ne komunistų partijos Cen- 2 
tai turėsime darbininkų tė- tro Biuras. Tai kogi tenai 
vynę, taio kaip Kasėjuje. buvai? Minių jieškoti. Ar

Bet aš nelabai tam tikiu,!ne taip? ....
nes vidury tuščio loto sėdi’ “A, tagul jas velniai, tas nois susirinkusiu? 
kunigas Virmauskas su savo i mtntas,’ numojo ranka eks- patenkinti, 
bažnyčia ir visai nemano, graborius ir nuėjo savo ke- \amo atidarymas 
Icraustytis. O ar galima Įstei- j liais.^ paskubomis, nes sutartis su
gti proletariato tėvynę, kuo-' *^s tada užsukau pas pa- senosios vietos savininku

įausios kloties 
lietuviųSenas Gyventojas.

PRISIUNTĖ GĖLIŲ IR 
3 SKAITYTOJUS.

Sveikindama
noiiiAi

Blidgewate- Lietuviu radijo rroe-ims 
iuntė musų Per WORL, 950 klc.
bukietą gė- Subatoje, 22 rugpiučio. 

lių ir 3 naujas skaitytojas, ruo 8:30 iki 9 vai. ryto: (1) 
V1 1 Pridėtame laiške ji rašo: dainininkės iš Šou’h Bosto-

“Sveikinu ‘Keleivį’ įsiku- no
IU:

žmones.
Charles ir Third gatvių 

kryžgatvy, East Cambridge’
uje, pereitą nedėldienį susi- 
ku’ė ugniagesių inžinas su 
troku. Keturi ugniagesiai ir 
vienas praeivis buvo su
žeisti.

PARSIDUODA GERAS 
VIRTUVĖS PEČIUS.
Juodos spalvos, combination.šildomas gazu ir aliejum. Prie 

(2) muzika! (3) pasaka aliejaus vra įtaisytas “coil” 
naujoj vietoj ir tunu vii- apie “Magdutę.” vandeniui* šildyt. Kaina, $25.

,ld’ ties. kad mes visi ilgamečiai Nedėldienį, nuo 9:30 iki Sužinot galima “Keleivio” ofi-
ridvna žemės 1941 ----- ’ ' skaitytojai stengsimės pa- j0:30 ryto: (1) muzika;
i muri-rnė sau užei- v remti sav0 mVllma laikraštį <24 Keistučio ir Bimtės ra-

ga, o kartu ir visiems lietu- , poetu tapo g? galėdami. As dalau pia- p,,o choras Valantinai Min
tiems uivi-a. Kliubo vedė- . <iz1?' pnsiųsdama 3 naujas klenei vadovaujant.

I leitenantas

■e. 636 Broadtvav.

IciS— . .......-, ... ..... Pamanauskas paskel-
aš jam. “Juk ma- 1 ė kepo 26 dieną per radi- “etro
ir pats tik dabar iš a. kad Kii- bo namas bus Ketvirčių >unus, 

ercdoie. lieros Australijos savo

Edmundas 
ir Elenos 
atsiuntė iš 

parašy.ą

prenumeratores ir puokštę 
gėlių. Lai gyvuoia musų 
‘Keleivis.’ lai skelbia mums
tiesos žodi ir lai pliekia vi-

New Bedfordo verpėjų 
streikas.

žmones "kere in Australia.
Jaunas Ketvirtis nuri- 

• , skundžia savo eilėrašty, kad
saulė Australijoj yra kaip 
koks “prakeikimas” (likę a

Reikalinga Šeimininkė
Vduiamžė moteris reikalinga prie 

lengvo namų darbo ir virimo. I.ab'i 
gera vieta tokiai moteriškei, kuri no
ri sau gero gyvenimo, kad ir su ne
dideliu ativginimu. Adresą galima 
sužinot “Keleivio” ofise.

NEJŪDOMA
NUOSAVYBE

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

Turint pinigų, nėra saugesnės vie-
Nevv Bedforde sustreika- “j

Aš tada užsukau pas pa-k“noH0s“a vo Hathavvay audeklinės 
met bažnyčia stovi? — pa- garsejusj auksonų Petrą buv0 jau pribaigusi ir jisai t1 kasdien dai ost vis verpėjai supaiahziuodami momis kainoms >r. prora padidins
klausiau Jš vieno savo ta^- Ketvirtį kuris parduoda ne H,vlė; ka, Klubį ku0 į.ei. karštesne, debesėlio nešima- visą medvilnes skyrių Dar- »

- 1-1 to, tik raudonos dulkes eina.bo Depaitamento valdmrn- depresijos kainomis. Pavyzdžiui:
t' „ , 1 , per tyrlaukius sūkuriais. Vi- kas Steelman pareikalavo, O> 'ienos šeimynos s-kių k*«nb.

;. • . , , si tenai ilgisi pamatyti žalią kad dirbtuves ir unijos at- dys, ^ru apšildomas, vonia ir kiti
Nauja krupo \ ieta aapai Nemato jie tenai stovai atvvktų pas jį į Wash- y15 Pa->urio c«ty Point’c.lunciasi po numenu 823 ___:_____________________________________ _?2^oo. Geresnio nepaoudavosi az

Main Street. Namas

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SC. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320ir žiedu?, 
plokšteles

tiktai laikrodžius
„ . .. , .. , , bet ir visokiasO, jes, jis sako. Šiur, kad gramafonams.

S “kaip Inai"“ atlk ' “Ar turi stor* died* >'°1' 
Bo, kaip anais metais atėjo pak|aujiau jį

Petras pakraipė galvą, 
sako:

nsciaus.

iš Maskvos ukazas tiesti 
ranką katalikams? Visas ,
Bimbos vaiskas vaikščiojo pa??hoJO’.n, ,
atkišęs.savo rankas.. Teisy- Storų diedų polka, 
bė, sako, katalikai nusispio- ^10S da negu dėjau. ha 
vė ant tų rankų, ale vistiek bobų polka,
mes parodėm, kad mes no- *^s Jam paaiskin.au. _
rėjom su kunigais vienytis, storų moterų nemyliu, n is- bo Įkurtuvės, formalus
O kai katalikai mus nepri-!ej^P- . v . . atidarymas. Bankietui su
ėmė, tai mes nuėiom pas Dabar noriu piane&ti \ie- išrinkta komisija
metodistu kunigužį'ir su juo lm.^ zini3- Amzin3 

1---- atilsy musų

T°-
tik

kad

merginų, nėra ir degtinės: ingtoną ginčui išrišti; bet $5,000'
. . gana via aiaus> nepigus, visu piima streikieriai priva- <y> 2-jų šeimynų—5 k 8 kamb. su

Ra? Mėnesėna naktimis būna la- ią sugrįžti į darbą, tik tada žioj ir patogioj vietoj So. Bostone, 
rik uzema, kiekvienas gensi. baį bet ir j. nueįna ?u jaįs konferuosiąs. <; Kaina tik $3.000.

Liepos 30 d. Kliubas tu- niekais, kuomet nėra mergi- --------------- kambariųrna^josryik>do’ įtaigu? prieš
n0S’ .butų galima Prasid®j° kėlinių rinkimas. i'o^5

b rl ," £ Vn- tuo grt>žiu Pasigėrėt. Laiš _____ _
deli bankieta. Tai bus Kliu- Australijon eina ilgai jJi!? L.7ZL;:_ Z šeimynų, visos ąžuolinės gnn-

padarem sojuzą. Kalbėjom a?
poterius ir giedojom psal- visuomenes
mes, kad ruskiai vėl musą ?nd»v? Dievn.1 dusią 
Lietuvą pažabotų. Tas n'j- ‘late kojas iš bado

ši panedėli po visą salį c <4\
in • • v »- j 1" • i~- ' prasidėjo blėsimų rinkimo dys, laibai parankioj vietoj. Parsi.•|U jei Kalėdų korta pasiekia ta- valus Laikraščiu aDskaičia- duos pusiau vertės. Kaipo aaiį įmo- VP npr Velvkas tai labsi • * TT F J’ kėjiųio, priims jūsų dabartini namą,\e per venKas, tai iaoai Vimus Bostone pirmą dieną bile turit porą tūkstantių cash. 

gerai. r- cnnpšra anie 10 009 «vani Pilniausias katalpgas Bankų ir
Lietuvos Dukterų ir Sunu Tai toks maždauo- to pi- Li--- • t- • V> L- c- forkhozuotų nuosavybių.KJU u lai IOKS, maždaug, to ei- blėsimų. Is VISO Bostone tl- Turim keliatą namų mainymui. Taip-PidadiVSa< ^aagi’a savo susirinkime lėraščio turinys. 

,.x:_ J r>? įugpiučiood. nutarė persi-.Pa-
Mat,

ugpi1-rzi.If l J\CU1
i —

UliuRzv nainu1 I KULI Lt IYHUVV Iiau jtj

laikvs savo-mi-.
r'__ i___kirauzci

r-------- v-. 1-4. •• v...............narna ir c:a u
sų kunigužis tikrai apsuknisjtingus. Todėl sekantis
vvras. Buvo daktaru, loje-iProfesio^aĮ^. nen?yė:į? mėnesinis susirinkimas į-.-3. • • - -
riu, profesorium, o dabarjĮ^1?® vyks jau naujoj vietoj. 1 dieni prigėrė

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Visi Tavorai Brangsta, bet

nuėjo į Fore River fektorę \admasi, pasidarė piona 
prie šitų dirbti. Ir sako. kad Sia1’ ^aip musų Laisve sa- 
neblogą pėdę gauna. Dabar ^°- beduoda pinigu mU'U 
mes nutarėm jau ir nuo jo: propagandai, ir gana. Tjk.-i 
bažnyčios atsimesti, nes rei- Rasistai. Bet, kažin kodėl, n 
kia palaikyti savo kliuba, o ?e

Forest ežere, netoli nuo
Lawrence’o, pereita nedėl- . - . .

R. Gradzevi- Pas m?s Saullt *enom 
nom visokių

gi gerą saldiną labai geroj biznio 
vietoj So. Bostone, tik už $6,000. 
Platesnių informacijų klauskite ad
vokato Gailiaus ofise.

BOSTON REALTY TRUST 
317'E STREET,

SOUTH BOSTON, MASS.

kai sueidavom jo bažnyčion, 
tai kliubas ant Broadvės bū
davo apleistas.

Atsisveikinęs su tuo tavo- 
riščium, aš, smalsumo dėlei, 
įlindau Į “Keleivio” bildin- 
ga. Ziuriu, maišų maišai, su
dėti viens ant kito. kain Ba-

parėmė? Matyt, ir tenai iau 
priviso fašistų. Na, ir numi
rė musų pažangus radijušas. 
Reouem atternam!

Jūsų viemas Tamošius.

.. .. čius iš Methueno. Jo duktė.
Lietu? o> Sūnų Draugija jozefįna Paulauskienė iš 

t.-npg1 nutaie persikelti į Dorchesterio, pamatė jį plu- 
naują Kliubo namą. Kliubui (Įuriuo^ant veidu žemyn, 
įas naudinga, nes draugijų atokiai nuo krašto, ir nrane- 
nanai, ateidami į susirinki- apįe taj savo broliui. Tas 

nuplaukęs tėvą ištraukė Į

Geležies Reikmenų ^uth^boston

Dėl bitės įvažiavo į medi.
Newtone pereitą nedėl-

bilionijos bokštas. Ir darbi- dieni buvo šitoks atsitiki
mas: Du vyrai važiavo auto
mobilium. Staiga jų maši
non iskrido bitė ir pradėjo 

Ali

ninkai vis krauna tų maišų 
daugiau. Ir kiekvienas mai
šas Dažymėtas Dėdės Šamo 
vardu, vadinami, pašto pri-1 zvimbti apie jų galvas, 
statytas, ir kiekvienas pilnas tomobiliaus vairuotoja

A. J. NAUAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roibory, Mass.
TeL Parkway 1233-W

PLUMBINGV» Geriausios Rūšies 
PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokią reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.
Ka\nw%riIrn?iXwSarp?SSS^ Visokių Stiprių ir Minkštų 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD ŠOUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
TeL ŠOU 4148

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS
SMAGI VIETA PASIVAISINT

Pas VINCĄ BALUKONĮ

Gėrimų ir Užkandžių.Puikų patarnavimą užtikriname. Vieta gražiai įrengta. Prašome visų užeit pas mus pavie- išėti.
258-260 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL ŠOU 28C5

DAKTARAS

/. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo d ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organų 
5ilpn^jiS5g.

moterų. Moterą ir Vyrą ligaa 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos: riuo 10 ild 12 dieną 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVE^ 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.

Tel. 28624 Gyv. 31132 {

DrJoseph A.Gaidis *
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir pasitarus.

AKIŲ DAKTARAS 
t Ištaiso defektuotas akis ir tžnka- 
l mu laiku sugrąžina šviesą. Išeg- 
, žeminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
lavvrence, mass.

“Keleivio.”
“Ar tai jus tiek daug 

spausdinat ‘Keleivio’?” — 
paklausiau aš administrato
riaus.

“O kodėl mes nespaus
dinsime, jeigu žmonės rei
kalauja” — atsakė Jurgis.

Na, tai matai kaip yra. 
pamislinau pats sau. Musų 
“Laisvė” nuolatos rašo, kadi 
“Keleivio” jau niekas ne
skaito, o kaip dabar matau, 
tai tas “Keleivis” auga kaip 
ant mielių. Jis eina po visą 
pasaulį. Net markatna man 
pasidarė. Ot, pamislinau 
sau, kad musų “Laisvė” tu
rėtų tiek skaitytojų, tai ne
reikėtų nei aukų rinkti. O 
dabar tikras vargas. Turėjo 
tuščią seifą, ir tą vagys iš
plėšė.

mė
gino pašalinti bitę iš auto- 
mobiliaus ir nepastebėjo, 
kaip atsimušė savo karu Į 
medį. Rezultatas buvo toks, 
kad abudu vytu reikėjo vež
ti ligoninėn. Vienam jų bu
vo perskelta galva, antram 
sugniuždinta krūtinė.

WATCH REPAIR
•• • 'jlteeS

MES PARDUODAM 
BULOVĄ, HAMILTON, GRUEN, ELGIN, WEST- I IELD ir EVKOB Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312

Mass.
Iiroadway

South Boston.

.:.x r s = sj;

BLINSTRUB'S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
KURIE NORI JAUKIAI PAS [SMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT J BUNSTRUBŲ VALGYKLĄ.

Eoji'b reecfced 
EI or TRAINS

•rBvssesbom No Shorepoints

VAIDOVILK—FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS. ŠOKIAI! 

Floor Shov susidės iš žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTRUS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

UlOIlDFRlfllID
Kampas D STREET ir BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
■■■BOHagBSSOBffifflKKJOK^SDtSKSEaBffDaSa

JEIGU JUS PRAŠOTE ‘ALE’ 
TĄ JUS TIK IR GAUNAT ...

Prašykite

PICKWICK

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room »

BOSTON. Telef. Lafayette 2171 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
126 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIU 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kalnon Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraelic Brokais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

lšDIRBYSCiŲ.
Peter Trečiokas ir
Jo» Kapočiunaa — savininkai.

Taisyme Ir 4 »m« esti avi ase vieta: 
1 HAMLIN 8TRKKT

Slghth 8L,

ti (

paaiskin.au



