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Antra Didelė Batalija
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SUNAIKINO DAUG 
JAPONŲ LAIVŲ.

Kova tęsiasi nuo pereito ne
dėldienio. Amerikiečiai 

laimi.
Šis “Keleivio” 

ėjo jau spaudon, kai Wash- 
ingtonas paskelbė, kad ja
ponai pradėjo kontratakuoti 
Solomono salas, norėdami 
išmušti iš tenai amerikie-
C1US.
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KINIEČIAI LUPA
JAPONUS.

Pereitą sąvaitę atsiėmė 
11 miestelių.

Meilė Pasibaigė
Kruvina Drama.
Warwick, R. I. — Pereitą 

sąvaitę dėl meilės čia dvi 
gyvybės žuvo, o kitos dvi

Brazilija Pradėjo Karą 
Prieš Fašistų Valstybes

Laivų.
Washingtonas paskelbė, 

kad šiomis dienomis mūsiš
kės submarinos nuskandino 
4 japonų laivus, 
loio. Vienas

„ , Kiniečiu valdžia praneša,
_ o au suza- kad pereitą sąvaitę Kinijos buv0 skaudžiai pakirstos,
iš sužalotųjų armija išmušė japonus iš 11 Buvo taip. Automobiliuje

imti ši Danedėli 4’ iaoonu'Vargi!' j^0-. pa?.iekti “'svarbią miestelių ir atsiėmė sėdėjo dvi poros ir mylavo-
imu. .į paneaeų 4. japonų rrjUS> todėl ir jį ga ima skai-;puAau kur ianonai turėio S1- Tai buvo du vyrai su sve-bombanesiai puolė bombar- lvt: sllvl,cin mi-ičVin f . au’ japonai uueju .. . Tl.duoti Daru-irin uosta An«5t kyti zuvuuu. Šitie mūsiškių lP1taise didelę bazę.Jaoonai timomis moterimis. Ii visi 
,mo r!. 7. . “ . submarinų veiksmai nepri- dabar“ traukiasi Mančuko " *—. , talijoj, kur amerikiečiai turi kiaušo Drie veiksmu anie f- i j-- • iVlancuK°numeris cavo baze Bet ir ši_ £lauso Plie veiksmų aP?e link išbadėję ir nuvargę,

; oazę- .,ir._ Solomono salas, is kurių kaip “alkani šunys ” Toin

sudaskyti i skutus. 
Negalėdami tu salų atsi-

KONFISKAVO 17 AŠIES’ 
LAIVŲ SAVO UOSTUOSE

tas ban.cb_mar . Pasit>aige šiomis dienomis japonai bu- 
Pem.® Aidžiausia katastrofa. vo išmušti. Vienas didelis 
Mūsiškiai

Mančuko da Jauni> tarP 24 ir 32 .mety 
amžiaus. Prie automobiliaus 

Taip priėjo trečias vyras ir sušu- 
juos aoibudino vienas kinie- ko vienai moteriškei, kad ji---- jį

vienas per iį atsidūrė Sibyre. 
ri apie 40,000,000 žmonių. 
Bet karui ji nelabai pasiruo
šus. Bet gerai bus nors tai, 
kad dabar ji neleis Vokieti-

Orlaiviai tuojaus pradėjo 
medžioti priešo submarinas.

Pereitą subatą Brazilija jos ir Italijos šnipams veikti 
apskelbė karą Vokietijai ir'prieš Jungtines Valstijas. 
Italijai. Tai buvo atsakymas Kai kas mano, jog vokie- 
Į fašistų agresiją, kuri tęsėsi čiai tyčia skandino Brazili- 
per kelis mėnesius. Vokie- jos laivus, kad Įtraukus ją Į 
čių ir italų submarinos be karą ir gavus progos jsiverž- 
jokio pateisinimo nuskandi- ti jon. Vienas Brazilijos šo
no 19 Brazilijos laivų, su ku- nas yra labai išsikišęs Į At- 
riais žuvo daugiau kaip 600 lantą ir vokiečių orlaiviam"! 
gyvybių. Ir tolyn šita agre- nesunku butų jį pasiekti iš 
sija darėsi vis aršesnė. Pe- francuzų Dakaro Afrikoj, 
reitą sąvaitę buvo nuskan- Bet Brazilija tą pavojų ge
dinti net penki Brazilijos rai žino ir žiūrės kad, prie

šas jos neužpultų. Budės ir 
Jungtinių Valstijų laivyną?.

mai orlaiviai tuoiau .....~, ’C—?• —^ių kariuomenės atstovas, išeitų iš mašinos laukan. „
orJd7 ai ,LUOjaponų prekybos laivas bu- janonai “alkani kain šunvs” nepaklausė. Tuomet jis issi

- ju nukktokžemėnemLikSieji [° paleis^s juros d.u^an ;u daugiausia esa dėl to, kad traukė revolverį ir pradėjo 
jų nukirto zemen. Likusieji karo medžiaga prie Aleutų kiniečiu cartizanai veikda- liuobti į automobiliaus vidų.-Ijaponą orlmviai lydosi beg- o kiti buvo sunaikinti užpuoh J? meilužė, 24 metų am-

Tolimųjų Rytų vandenyne, nriešo =andėlius ir naikina riaus Mrs. Lawton, krito 
Musų Laivyno Departa- juos. Naikina maistą, amu- negyva, o kita moteris ir 

mentas sako, kad nuo gruo- raciją, drapanas ir ką tik vienas vyras buvo sunkiai
džio menesio, kai japonai randa. Be to. paskutiniai? sužeisti. Sveikas išliko tik

Magarvčicms da ir kinie- k,a^ingai., . “P“0.1.® p“ii laikais daug japonų sande- 'jenas vyras. Paskui užpuo- |aivai
čiai nradėio ianonams karš- Harb21- ,lk! 5101, J** neteko !™ sunaikino Amerikos la- hkas Įrėmė ginklą į savo

juos
ŠĮ syki priešas sutrau

kė didelių savo jėgų. Kova1 jr bėgdami išmėtė savo 
prasidėjo pereitą nedėldie- bombas Į laukus, kad leng- 
nĮ popiet, rugpiučio 23 d. viau butų bėgti. Nei vienos 
Bet žinios sako, kad iki šiol bombos jie negalėjo numes- 
musiškiai ima viršų. Pakilę tj j uostą.
nuo laivų mūsiškiai bomba-
nėšiai, vadinamos “skraido
mos tvirtovės,” tuoj subom- ti kaili jeigu japonai ruošė- ^aį^’ kuriuos nu- kūnai, kurie padeda kinie- galvą ir pats nusišovė. Jis
’ ’ • ~ i --—- o- . n Kaių. jeigu japonai ruošė Gandino arba sudaužė mu- čiams naikinti bendrą prie- vadinosi Erle LeGane. Sa-• v $ • • $ • • • e — $ • • ’ * * 1 J • • $ • Tfc Įtbardavo priešo laivus. Su- sj puiti Sibyrą, tai dabar jie 
sprogdintas japonų šarvuo- negali apie tai nei galvoti, 
tis. Sudaužytas taip pat jų _________ _
orlaivių vežioto jas “Ryu- pnln;^n;a ‘Jn/rOfO zvo” su 24 orlaiviais. Suža- rMūiaOjO AMI'OĮO

siškiai laivai ir lėktuvai. šą. Čunkino pranešimas sa- 
Vien tik musų submari- ko, kad Kiangsi provincijoj 

nos sunaikino ar sužalojo japonu armija jau visiškai
91 japonų laivą. Iš to skai- susmukusi.

koma, kad jis buvo i Mrs. 
Lawton labai Įsimylėjęs ir 
šėldavo iš pavydo, kad ji 
susidėdavo su kitais vvrais.

loti keli skraiduoliai ir daug Fronto' Kanadiečius
mažesnių laivų. Pranešimas j- Anglijos pranešama,
pn^uria, kad per šitą muši ka(j Brookwoodo miestely,; __________
amerikiečiai lžeme syaibią panados kareivių kapinėse, '
priešo bazę ties Tulagi. Ja- oereita nedėldieni buvo pa- Alumino Darbimn-
jponų orląiyrai amf" laidotas 41 kanadietis, daly- firiimnin Streikunkiecius ir Guadalkanalo vavęs «antrojo fronto” ban- K(U grūmoja eiKU
ra.op bet amerikiečiai cia ^T^H^ kurie buvo Įvy- 
r.umuse 21 pneso orlaivi.

nmti pvivna cvivvc* x «om«vw

Iš pranešimo išrodo, kad zįjoi."
japonai tenai gauna gerai Jie buvo sudėti Į papras- kad rugpiučio 27 dieną vi- Francuziją, Dieppe apylin-

ciaus 60 buvo nuskandinta. 
16 spėjamai nuskandinta ir 
15 sužalota.

BRANGUS “ANTRO 
FRONTO” BANDYMAS. 
Anglai neteko 5,300 vyrų 

Dieppe žygy.

AMERIKOS DARBO PAR
TIJOJ NESUTARIMAS.

Amerikos Darbo Partijos 
konvencija Nevv Yorke pe

Pereitą sąvaitę, rugpiučio teitą subatą nominavo savo 
. .19 d., anglai darė “antro kandidatui Nev'Yorko vai-

Alumino darbininkių uni- fronto” bandymu. Nusiuntė stijos gubei natoi įus acl\o- 
ja (CIO) pranešė Ameri- keliolika, tiikstimčiii wru su-kątą D. Alfangę. Bet Nevv 
kos Alumino Korporacijai, tankais i vokiečių okupuotą orko kaustės , darbiečiams

J kaili. tus grabus ir užkasti trijose sose j°s dirbtuvėse bus ap- Į<ėj. Vokietijoj tas sukėlė
Japonai jau priėjo liepto bendrose duobėse. Šerme- snelbtas streikas ir sustab- dideli lemtą. Vokiečiai ma- 

galą. Jie tikėjosi žaibo grei- nys atsibuvo su militarinėm dyta alumino gamyba. Tai nė, kad jau prasidėjo inva- 
tumu sumušti Ameriką. Bet apeigom. Ilga eilė Kanados busiąs darbininkų atsaky- zija. Taip manė ir francuzai. 
persmarkiai jie šoko ir per- kareivių palydėjo savo rnas Karo Darbų Tarybai, Bet Anglijos radijas tuo į- 
toii siekė. Savo “blickry-draugus Į kapines ir tenai kuri atmetė unijos.reikalą- spėjo francuzus, kad tai yra 
gui” perdaug išeikvojo ir atsisveikino su jais ant vi-irimą pakelti darbininkams tik bandymas ir kad jie ne
jau nebegali išlaikyti užim- sados. P° $l;00 į dieną. Amerikos gidėtų prie jo. Anglus paši
lų pozicijų. Amerikonai' Kiek žmonių per tą Fran- Alumino Korporacija turi tiko pragariška vokiečių ug- 
juos jau išlupo iš trijų Solo- cuzijos pajūrio užpuolimą J dideles alumino dirbtuves, R;s> Dieppe majoras dabar

iš viso. da nėra pa

Brazilijos kantrybė išsi
sėmė. Žmonės pradėjo kelti 
demonstracijas, pradėjo 
daužyti vokiečių ir italų at
stovybių langus ir pradėjo 
reikalauti, kad valdžia ap- 
kelbtų užpuolikams karą.

tas nepatiko ir jie nutarė Ro gitą žinią didžiausiu en-

KAIP BUS RŪPINAMASI 
SUŽEISTAIS,

jeigu priešas užpuls Bostoną
Massachusetts Committee 

Ir valdžia pasKelbė, kad ka- on Public Safety prašo mus 
ras tarp Brazilijos ir Vokie- paskelbti lietuvių žiniai, 
tijos-Italijos jau eina. Japo- kaip yra ruošiamasi rūpintis
ruja neminima. ............ sužeistais, jeigu priešas už-

Paskelbusi Vokietijai ir minėtoItalijai karą, Brazilija tuo- puItų tal nor’ mus'4 mleSt* 
jau konfiskavo jų 17 laivų, Visų pirma yra registruo- 
kurie stovėjo Įvairiuose jos jamos ligoninės, kurios ga- 
įincfuose. lėtų priimti ir sutalpinti ne-

brazilijos žmonės pasiti- maįa sužeistųjų. Apie 100
remti demokratų partijos 
ikandidatą prokurorą Ben- 
nettą. Republikonai stato 
savo kandidatu Thomą 
Dewey.

ANGLIJON ATVYKO DI
DELIS AMERIKOS 

KONVOJUS.
Šią sąvaitę atėjo iš Ang-

rr.ono salų ir dabar naikina žuvo išviso, da nėra pa- kuriose dirba 32,000 CIO
jų lizdus kitose salose. Pe- skelbta. Bet žinių agentūros unijistai. Aluminas yra leng- , £  ,  _______________ ______
reitą sąvaitę 700 japonų at- ; praneša, kad nuostoliai bu- metalas, kuris dabarti- užmušta ir 1,800 paimta ne-į konvojus su kareiviais ir vi- 
plaukė laivais ir norėjo išvy- vo labai sunkus iš abiejų riu laiku labai reikalingas laisvėn. Bet jie pridarė ir šokiais karo pabūklais. Lai- 
ii jirnprikipčinę iš Snlnmnnn nnsin lėktuvu ir laivu Statvbai. i imVioAiomc riiUplin minėta + nnl-i,

pranesa, kad anglai neteko lijos žinių, kad tenai pribu- 
5,300 vyrų. 3,500 jų buvę vo iš Amerikos labai didelis

ti amerikiečius iš Solomono pusių, 
salų. Mūsiškiai leido jiems
išlipti Į krantą, bet paskui IŠDRASKĖ JAPONŲ 
kai davė iš armotų ir kulka- LIZDĄ,
svaidžių. tai iš 700 japonų Timoro saloje, kuri ran- 
tik 30 išliko gyyų,_ ir tuos dasi netoli nuo Australijos,,
amerikiečiai paėmė nelais- bet kuri priklauso Portuga- j deli ir turtingi mangano klo- 
vėn.

vokiečiams didelių nuosto- vai prikrauti tankų, kanuo- 
bų. Sakoma, kad 4,000 vo- lių, orlaivių pripildė kelioli- 

URALUOSE RASTI DIDE- kiečių buvę užmušta. ką Anglijos uostų. Viskas
LI MANGANO KLODAI. ------------------- i buvo iškrauta žaibo greitu-

Iš Maskvos pranešama, PLIENO CIVILIEMS REI-.mu ir laivai vėl išnyko iš 
kad Uralo kalnuose rasti di-1 KALAMS NĖRA. uostų. Anglijoj kalbama, 

~ , Karo Gamvbos Tarvba kad jau neužilgo busiąs pra-
Nei sužeistųjų nebuvo Iijai, japonai buvo susisukę dai. Iki šiol rusai kasdavo uždraudė vartoti civiliems dėtas antras frontas prieš 

visi buvo mūsiškių ugnimi sau lizdą, iš kurio puldavo manganą Kaukaze. Manga- i reikalams plieną, cinką ir į Vokietiją.
aliantų laivus. Taigi pereitą nas yra reikalingas kieto kai kurių rūšių medi. Nežiu-

Naciai Šturmuoja . n,.
Stalingradą. išdraskė visą 

Kaukaze priešas nužygiavo Pėdę. 
dar 50 mylių

Einant “Keleiviui’

savaitę aliantų orlaiviai nu- plieno gamybai. rint kaip butų svarbus civi
------ i lis reikalas, plieno iam ne-
PRIVERSTI- duos.

i Taip pat uždraustas civi-
atvvfo Ič DVT1I 1 aaa Laisvoji Be lgi j os vyriau-Jiems reikalams aluminas, 

spau- ATVY vcicivni 1,000 sybė Londone praneša, kad žalvaris, varis, bronzas,

ir bombomis
japonų pa- IMA ŽYDUS

NAM DARBUI.

don, žinios iš Maskvos skel- i .. KELEIVIŲ 
bia, kad naciai pradėjo štur- utarmnką New Aorkan 
muoti Stalingradą neapsa- atėjo švedu laivas “Gnps- 
komu Įnirtimu. Jie jau per- bolm, ’ kuriuo atvyko iš Ry- 
sikėlė per Dono kilpą ir ši tŲ . 1.000 keleivių. Daugu- 
utarninką buvo jau tik 40 moJ repatriantai, tai
mylių nuo Stalingrado, ku-; amenkieęiai. kurie buvo cuzijoj.
iis stovi prie Volgos upės. pahuosuoti iš Japonijos uz ---------------
Stalingradas yra vienas di- paliuosuotus čia japonus. GANDŽIO LAIKRAŠTIS 
džiausiu sunkiosios pramo- Justicijos Departamento UŽDRAUSTAS, 
nės centrą. a?entai -'?u iš..kal"? ,atv7ko Bombėjaus mieste

okupuotoj Belgijoj vokie
čiai suėmė 38,000 svetimša
lių žydų ir išgabeno privers
tiniems darbams dirbti Vo
kietijoj. Tas pats buvę pa
daryta Olandijoj ir Fran-

rnagnis, molibdenas, nikelis, 
tungstenas, vanadijus, chro- 
mijus, iridiius ir visa eilė ki
tokių metalų.

uz-
Tuo pačiu laiku priešas JM®w.}.01^n. z11’1*®11’ kad su cjrausta pardavinėti ar pla- 

beveik nesulaikomas veržia- iais svetl" tinti Indijos nacionalistų
vado Gandžio laikraštį “Hik • • • - • • 1 tsi Kaukazo gilumon. Paėmę 'aWbią agentą, 

tenai Mineralnyja Vody, vo- SKIRSTYS MAISTĄ 
kiečiai nužygiavo dar 50
mylių pirmyn ir dabar jie

TARP ALIANTŲ.
Jungtinė Amerikos ir An-

njan,'7 nes jis kursto indus 
boikotuoti anglus.

44 AMERIKOS ORLAI 
VIAI NUSKRIDO BRA 

ZILIJON.
ŠĮ panedėlį į Rio de Ja-

randasi tik apie 80 mylių gr]jjos maisto taryba nutarė 
nuo Groznojo. Groznyj yma turimą Jungtinių Tar-: 
pats svarbiausis aliejaus fų maistą paskirstyti taip,;
pramonės centras. , _ kad išpultų lvgiai visoms . .. - .

Krasnodaras taipgi jau Jungtinėms Tautoms. Ame- r‘ei™ Brazilijoj at-
nacių rankose. Is čia jie tai- jįkos ir Anglijos maisto šai-skrido is Jungtinių Valstijų 

1 j tiniai sudarys bendra maisto 44 orlaiviai. Jie padarė
nę msų laivyno užvėją, aruodą. Į9,000 mylių kelionės,

SIŪLO 10 PROCENTŲ
TAKSŲ PIRKINIAMS.
Senatorius Taftas siūlo, 

kad Kongresas uždėtų 10 
procentų taksus visiems pir
kiniams, išskyrus tik maistą. 
Jis sako, kad tai duotų val
džiai $4,000,000,000 naujų 
pajamų ir žmonės turėtų 
mažiau pinigų “nereikalin
giems” daiktams. CIO jau 
pareiškė protestą prieš toki 
sumanymą.

NUŽUDĖ DA 35 JUGO
SLAVUS.

Londone gauta žinių, kad 
keršto tikslais vokiečiai ir 
italai Jugoslavijoj nužudė puivimo 
da 35 tos šalies žmones.

ARMIJA TAISYS SAVO 
AUTOMOBILIUS.

Iš Fort Devens stovyklos 
pranešama, kad armija te
nai Įsitaisė nuosavą garažą 
savo automobiliams ir tro- 
kams taisyti. Toj dirbtuvėj 
dirbsią 1,100 civilių mecha
nikų. Garažas esąs 520 pė
dų ilgio ir 480 pėdų pločio. 
Prie garažo Įrengtas me
džiagos sandėlis, kuriame 
esą jau sukrauta 70,000 j- 
vairiausių dalių automobi
liams.

AR BUS IŠVENGTA 
INFLIACIJA?

Prezidentas Rooseveltas 
pasakė spaudos atstovams 
Washingtone, kad valdžia 
vystanti planą infliacijai iš
vengti, ir kad neužilgo tas 
planas busiąs paskelbtas 
viešai. Bet finansininkai sa
ko. kad leidžiant valdžiai 
tiek daug pinigų apyvarton, 
infliacijos išvengti negali
ma, lygiai kaip negalima 

išvengti pavasarį 
Įsniegui tirpstant

.... . . privačių ligoniniu yra sure-tuziazmu. Brazilijos oriai- . , . , • •; ■
viai tuoiau pradėjo medžio- 8’5,1.™0’3 kalP
ti vokiečiu submarinas ^albos stotys* Tnsdesimts ti voKiecių suDmannas. vaĮstįjos įstaigų bus pavers-

Argentina, Peru, Urugva- ta Hgonių bazėmis, iš kurių 
jus ir kitos Pietų Amerikos bus teikiama visokia pagal- 
respublikos tuoj pareiškė ba ir vaistai greitosios pa
savo solidarumą su Brazili- pa]bos stotims. Be to, apie 
ia. Argentina pripažino Bra- 160 kitų ligoninių bus lai- 
zilijai “nekariaujančios” koma atsargoje, 
valstybės teises, taip kad „ . . .
Brazilijos laivai galėtų nau- Sužeistiems civiliems bus 
dotis Argentinos uostais, teikiama armijos medikais 
Tokias pat teises jai pripa- pagalba.
žino ir Peruvija. Kad sužeistieji nesusimai-

Brazlija yra pati didžiau- k kad ligoninės žinotų, 
šia Pietų Amerikos valsty- kaip su jais elgtis, jie bus 
bė. Didžiausia ir savo plotu ženklinami. V įsų pirma, 
ir gyventojų skaičium. Ji tu- prie sužeistojo bus prisegtas

__ ___________ tam tikras “tag,” ant kurio
f7 . _ . bus užrašytas sužeistojo
VOnSlUCkis Gavo 5 vardas, pavardė ir adresas.

Metus Kalėjimo.p . J.,., , ; . . ty, tai toks “tag’ parodytų,
Rusų didikas buvo teisiamas kas jis buvo ir iš kur. O jei- 
kartu su Hitlerio šnipais. jam bus suteikta greitoji

Pereitą sąvaitę Hartforde pagalba, duota kokių vaistų,
pasibaigė Vokietijos agentų tai tas bus užrašyta “lipstic- t 
byla, kartu su kuriais buvo ku” ant jo kaktos. Bus taip 
teisiamas ir rusų didikas, pat pažymėta, kaip pavojin- 
Anastazij Vonsiackij iš gai jis sužeistas, kad jį priė- 
Thompson, Conn. Už prieš- muši ligoninė tuojau maty-> 
valstybini veikimą Ameri- tų, ką su juo daryti.
1,0je, teisėjas pasodino jį už ‘Listoninėse patalpinti su- 
grotą 5-fcems metams. žeis(ieji bus suFženkrinti rai.

Buvęs nacių “Bundo” va- dėmis nuo A iki Z ir sunu- 
das Kunze (ištark: Kunce) meruoti. Ligoninės vardas^ 
nuteistas 15-metų kalėjimo, taipgi bus pažymėtas raidė- •*’ 
Dr. Wolfgang Ebell—sep- mis. Kortos su tokiais pažy- 
tyniems metams, o Dr. Otto mėjimais bus susiųstos į vie- 
Willumeit — penkiems me- ną centrą, iš kurio bus gali- 
tams. Visi jie dirbo Vokieti- ma sužinoti kiekvieną su
jos naudai. Kunze yra gimęs žeistąjį, nežiūrint kurioj li- 
Amerikoje. tačiau skaitė sa- goninėj jis bebūtų. Pavyz- 
ve Vokietijos piliečiu. džiui, jeigu Petras Petryla

Kartu su tais sąmoksli- gulės Massachusetts Gene- 
n inkais buvo teisiamas ir rai Hospitaly, tai centro re- - 
vokiečių kunigas Molzahn iš korduose jis galės būt Įrašy- 
Philadelprijos. Jam bausmė tas taip: Petrą* Petryla, 
turėjo būt nustatyta šį utar- MGH—B97. Raidės MGH 
ninką. reiškia ligoninės va’-dą, ^;-

Nuteistasis Vonsiackis yra dė B pasako, kad ligoninė 
buvusio Mariamnolės žan- randasi Bostone, o skaitli- 
darų viršininko Vonsiackio nės 97 parodo, kuriame li- 
sunus. Jo tėvas buvo biaurus goninės skyriuje jis patal- 
lietuvių persekiotojas ir pe pintas.



PAMINKLŲ NIEKINTO
JUI—BRANGIAUSIS 

PAMINKLAS.
‘“Nepriklausomoj Lietu

voj” (Nr. 5), kulią leidžia 
Kanados Lietuvių Taryba. 
Marija Aukštaitė pastebi 
kad Leninui, kuris gyva- 
būdamas niekindavo pa
minklus, yra pastatytas 
brangiausis paminklas Rau
donoj Aikštėj, Maskvoje

Ji sako:
“Leninas... neva atstovavę, 

vargšų minias... Smerkęs di
džiulius, prabangos rumus 
mauzolėjus ir monumentus.. 
Sakėsi, kad už tą galima būti 
aprūpinti vargšus aprėdalu ii 
duona... bet pats nepaliko tęs 
ramento, kad jis guls Į juodi 
žemelę, o ta jo mauzolėjau: 
prabanga — tebūna išdalinta 
alkstančių minioms... Bet ne 
jis to nepadarė. Sale jo smer
kiamų karalių ir carų—puoš
niam mauzoiėjui paguldęs ra
mią širdį ilsisi, o savo vieške 
lių pilgrimuose — paliko tik 
įsiūbuotą kerštą. Skelbtų ide 
alų švyturys te žmoniškų 
principų — blėsta... Nors prit 
jo bėga. skuba žmonės, lip; 
per erškiečius ir aukas, be' 
kraujo ir lavonų pasėta sėkla 
—krauju ir lavonais žydės...*'

Prieštaravimų tarp bolše
vikų teorijos ir praktikos 
yra labai daug. Teorijoj jie 
skelbė visų pavergtų tautų 
išlaisvinimą, o praktikoje 
patys virto silpnesnių kraš
tų pavergėjais. Pirma jie 
kovojo už spaudos, žodžio 
ii organizacijų laisvę, o pa-

KOMUNACIAI PUOLA 
PONIĄ ROOSEVEL- 

TIENĘ.

Ponia Rooseveltienė pa
sakė anądien, kad Ameri-

. kos darbininkams su komu-
atėjo mūsiškis kunigas **a~įnjstgj$ ne p&k -iu* -
naitis, žydų Talmudo “žino-■ rikos kerim .u iii I v.a 
vas,” ir tvirtino, kad žydų svetimos valdybės ageruu... 
tikyba reikalaujanti krikš-^ lalnaaa Le Amerikos 

darbininkų labui, bet Stali
no diktauuai. Kad ir neto-

eionių kraujo macoms.
Tai ve, kaip popiežius ar

ba jo kunigai “‘užsistoja* 
persekiojamus žydus.

Jeigu popiežius pasakė 
kartais žodi-kitą už žydus, 
tai ne tam. kad juos užtarti, 
bet tam. kad juos sunaikinti. 
Rodydamas žydams neva 
užuojautą, popiežius nori 
pi įtraukti juos prie savo 
bažnyčios ir paversti katali
kais.

APIE STALINO-HITLE- 
RIO TAIKĄ.

““Naujienos** pastebi, kad 
Amerikoje (be abejo ir ki
tur) pradeda reikštis nuo
monių, jog Stalinas gali pa
daryti taiką su Hitleriu, jei
gu demokratinės valstybės 
nepradės mušti Vokietijos 
•iš užnugario.

““Naujienos” mano, kad 
jokioms pažiūroms nėra 
•imto pagrindo. Sako:

"Tos kalbos yra kenksmin
gos Jungtinių Tautų reikalui. 
Bet jos neatrodo ir pagrįstos. 
Ką Stalinas pelnytų, pasitrau
kęs iš karo ? Ar jis gali pasiti
kėti Hitlerio žodžiu? O demo
kratijų akyse jisai butų išda
vikas P’

Bet ar ne išdavikiškai ji
sai pasielgė 1939 metais, kai 
v ėsdamas su demokratinė
mis valstybėmis derybas 
prieš Hitlerį, slapta susitarė 
-u Hitleriu prieš jas? Įteigi

ėmę valstybės vairą i savo j =armatos ir padorumo pas tą 
rankas sunaikino net ir tas žmogų nėra. Jfe visuomet
laisves, kurių caro valdžia 
nedrausdavo. Pirma jie sto
jo už plačiausią demokrati
ją, o dabar priėmė vadizmo 
kultą ir lenkiasi prieš Stali
no diktatūrą.

Kuo bolševizmas skinasi 
nuo fašizmo, šiandien jau 
sunku pasakyti.

darys taip. kaip išrodys nau
dingiau iam pačiam.

Gali but, kad Maskvos 
konferencijoje jis taip ir pa
sakė aliantams: nepulsit 
Vokietijos, tai aš vienas ne 
kariausiu! Nes ar-gi veltui 
tuoj po tos konferencijos

POPIEŽIUS “RŪPINASI” 
ŽYDAIS.

Chicagos kunigų “Drau
gas*’ sako. kad—

“Jau ne vieną kartą šventa- į 
sis Tėvas yra užstojęs perse- 
klojančius žydus. Taip pat ne i vieną kartą yra suteikęs jiems 

• ir medžiaginės paramos.
“šiomis dienomis Jo švente-
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pakarti vokieti, kuris šutei-, 
kė prieglaudą vokiečiui ka-! 

■ i o belaisviui, pabėgusiam 
iš Kanados. Miza.a savo 
“klišiuose** sušunka:

kiais žc __ ii iš ireiškė,
bet mintis l evo tokia.

Komuna; iam - tas, žino
ma, labai nepatiko i. jis tuoj 

prezi lento žmoną 
C it Ui, ko u kišasi i 
kam ji vžgau'icja 

o-

pasoito 
atakuoti
politika, kam ji 
komunistus, kurie laba. 
voja p- i--= Hi leiį. ir ti.

““Kalbininkas * dėl to 
sako:

“ •Įsi.ei«k 
ną į stabą, tai
užsil'cs’ — byl

eraguota.'Į gyvu- 
ir ant 
lietuviu pa

L--rl

Lietuvos Socialdemokratai Emigracijoj.
Istorinė Medžiaga iš Musų t pradžios butų buvęs pada- giantui buvo duodama iš 

Redakcijos Archyvo. lytas galas. Socialdemokratų Partijos
ięo6 mptu juodžio Ekonominių ir kitokių pašalpos po 9 markes į są- 

.... K“ r ų. apystovų verčiamas, drau- vaitę) pabėgo į Pietų Ame-
. ;inv> _ie«.u\oK, s m- gag pr vikonis su kitais liką, suprantama, žvalgybos 

draugais politiniais emi- įsakymu. Ir tenai keno tai 
^rantais persikėlė i Pietų i ekomenduojamas įstojo į 
Amerikos, Urugvajaus res- U. S. P. Liet. Skyrių. Su- 
publiką. Apsigyvenęs Mon- prantama, paslapčia, gud- 
evideo mieste, drg. Vikonis riai dirbo ir čia provokacini

“N.reikia nei aiškinti, ia 
rere.ią ketvergą vyriausia ir 
.-\;t eiausia žinia Luvo ta, kad 
Itce.aimis te.; ma; Detroite gti.au IU ua.UO klasės

t . IZi.ksą Sltphar.ą p„-
karti...

“Garbės vertas yra teisėjas 
Mr. Tettle, kuris r. u-m t r r. ė 
Stepha.vą pakorimui..."

Rokui Mizarai čia gera 
picga “asiūiulyt i korikus. 
Tuomet ir jis užsitarnautų 
gai bės. Rojau, nepražiop
sok p-ogos...

tarlė. (žmonės kalbama’! g 
vur.ą aiškiau apibudina). Taip 
ir su Amerikos komunistais. 
Leista jiems šioj saly ap>ig>- 
ventb tai iie netrukus ir šei
mininkauja. Tiesa, ponia Pre
zidentienė nušluostė jiems no
sį. tet jie taip elgiasi tarsi jo
kios žandinės nebūtų gavę. Iš 
viso. jiems trūksta papras
čiausio žmoniškumo.”

Apie toki akla nedėkin
gumą Krylovas yra parašęs 
tam tikrą pasakėčią. Jis ją 
pavadino: “Svinja ood du
bom** (“'Kiaulė po ąžuolu*’).

Po

•• is\es kove.ojų bėgo iš 
r?, o Kašto palikę viską, 

es kitai j iu laukė
mas. RczuI ate. tada dar de- 
mok. alinės Latvijo? ostinė
je lygoje, 1927 r?.. įudenį 
tu. r inko kelių šimtų poiit- 
c migi antų kongresas, nusta- 
Grevi tolimesnės kovos tak
tikoj, tž drrfco dėmiai:.-atine 
Lie'a .ų.

Kongresą s ginči josi dvi 
dienas dėl kovos priemonių 
kui ios ger iau tiktu revoiiu- 
< nei kovai u Smetonos

GEN. RAŠTIKIO VAIKAI
SIBYRE.

Sandariečių laikraštis sa
kosi gavęs žinių, kad buvu- diktatu, a, bet nebuvo vieno- 

“ !O rio Lietuves generolo Rasti- des nuomonės. Kongrese 
vadovaujamą rolę 

sočia 1 derr.okratu Sei-
a-c vaikus bolševikai yra 
gabenę Sibvran. Girdi:

“Pastaruoju laiku pasiekia 

mus nemažai laiškų nuo tų 

Lietuvos žmonių, kurie tapo 

ištremti į Sibvrą. Viename tų 

laiškų, atėjusių iš Altajaus 

krašto, sakoma, jog ten atsi

dūrė be tėvų du maži gen. S. 

Raštikio vaikučiai, 

globoja kiti lietuviai

vaidino
buvę
mo frakcijos nariai: Pranas 
Vikonis ir Jeronimą- Pleč
kaitis. Plečkaitis siuiė visas 
priemones, bent kokia kai
na, dargi kad ir lenkams pa
dedant. kad tik nušluoti 
Smetonos fašistini režimą 

kuriuos Gi buvęs seimo socia’demo- 
Pra-trernti- kratų frakcijos narys 

r.iai. Kadangi visi gyvena pras- na~ ikonis, kaip daugiai 
Čiau negu elgetos, tai laiške ,n.at?7? revoliuciniame dar- 
prašom.A ar Amerikos lietuviai įlinkų judėjime, griežtai 

negalėtu atsiusti mažo rišulio tam buv? P?e^S’ sak£

ŽMONĖS BE IOKIŲ 
PRINCIPŲ.

"Margutyje“ tūlas Dėdė 
Jeronimas daro juokus iš 
komunistų ''principų,’’ kuiie 
pas juos keičiasi kaip šame- 
leono kailis. Gūdi:

“Kaip jie dergė Amerikos 

prezidentą. Anglijos kapitalis

tus ir visus karalius, buržujus, 

išnaudotojus darbininkų žmo

nių, o dabar—kad laižosi, kad 

gerinasi prie tų ‘išnaudoto

jų’... Tai et. ir po karo. galbūt 

tie patys bolševikai garbins 

Lietuvą ir net patį Smetoną 

garbins. Visko gali būti. Juk 

kaip čia senai, bolševikai net

buvo suruoštas aliantų ko- Knyg? išleido A ytautas Maža-
ŽVgis vokiečiu oku- išniekindami jo darbus, jo 

karaliavima' ir tt... O nesenai.
mando
puoton Francuzijon, pasi
baigęs tokiais sunkiais nuo
stoliais?

laibą, iki pačiame Urugva
juje Įsigalėjo fašizmas. Ma- 
čiulaičiui tada atsidarė pro- 
ga drąsiau veikti.

Kada paaiškėjo Mačiulai
čio darbeliai Vokietijoje, 

a,aug.«. paganau , ruov vjfe Urugvajuje viešai 
metais) suorganizavo ko- ikalav0 Virinkime, 
operaciniais į , ; j;ačiulaičio atsi
budęs bendrovę Bangą ž politemigrantų .ne
pradėjo leisti mėnesini ve- T turtas butu per
imu dvisavaitini iaikrast; duotę v g p Ce!?,ro

tetui; kad organizacija ap
svarstytų bendrai Mačiulai- 
eio veiksmus Vokietijoje; 
kad Mačiulaitis gražintų vi-

ioje. Lietuvos išeiviai Urug- » kompromituojančią po- 
- • j-- htemigracija medžiagą, do-vajuje džiaugės, pasisv entu- - -. kj k

siu draugu darbu, darbo , • - - •<- •
klasės reikalams. Smetonos; : t:-r . k'i ,,r, 
šnipai ir šnipeliai iš kailio “d. I?'?1, .but«
nėrėsi trukdydami sį kilnų ', . .. , Vačiula4is
Ci-ugvaiaus lietuviu darba. Komisiją, bet Maciula.tis 
bet dažnai nusidedno na- P?trauke savo pusėn ka. ku- 
gus. žvalevbos vadas Stat- !.lu,o? orframzacuos narius,
kus vėliau atsiuntė iš Kauno i5 kurI,J ^ngeris tuo tarpu 

buvo organizacijos pirmi-

rėnuilstamai kartu su kitais 
draugais stojo dirbti socia- 
istinį-antifašistinį darbą. 

Jisai Įsteigė Urugvajaus So
cialistų Partijos Lietuvių 
Skyrių, vėliau Kultūros 
h augiją, pagaliau (193C

dvisąvaitinį 
““Naujoji Banga.”

Minėtos organizacijos ii 
laikraštis per kelius metu? 
atliko daug socialistinio- 
a.ntifašistinio darbo išeivi-

prityrusi šnipą provokatorių . ,
Otto Mačiulaitį — tą pati , •
Mačiulaiti, kuris anksčiau £' Pla\\clUl? ?° p“,leL ,
buvo siusiąs šnipinėti ir pro- Ba7g0 ” .SU-dare. Pikolą, 

neduodami io visiems bal-vokuoti politertugiaciją. . zkitllvkjli „pkvip^da
Kas buvo J. Plečkaitis, 3U.otl (A.i.ai nede da 

šiandien visi žinome; Ma- ™ kad drg
ėiuiaitis gi tais laikais buvo !?r- V ikoms prasalmamas
io agenti. Gyvendamas Vo- ?c'e'n?” 
kietijoje, Mačiulaitis ver- f-. Centro ko-

_ : mitetui, nes tatai galima bu-buodato politemigranais 1 nadarvt’* tik C K-tui už-vtt. Tki

kaifiu, PleėkaiH pra&dino išaižkins ar Mač,u-
Jegomis. iš orįnizacijos; Apie - laltls t

Emigrantų kongresas, ne
suradęs komoromiso, pasi
dalino — suskilo Į dvi frak
cijas. Pii majai, stambesnei 
frakcijai, vadovavo Pleč
kaitis, persikėlęs Į Vilniaus
kraštą. Kita dalis emigian-i j januškis, Ancevičius. švelnaus turinio, bet faktais 
tų. Pr. Vikonio va ..ovauja- Į Rauneckas ir kiti—provo- pagrįstą atvirą laišką “Liet. 
ma, veike Latvijoje. 'katodus Mačiulaitis šliejosi Aido Brazilijoje” Nr. 43 (iš

su trupučiuku maisto ir kokiu . kaf] .Fašizmą gab

drabužėlių bent tiem dviem *atl Lietuvos darbe
vaikučiam. Toks rišuliukas su 12u<i|s> ne Pilsudskio
persiuntimu iš Amerikos kai- Froteguojama užsienyje pa

duotu apie 7 dolerius. Ji gali- rUQct\ ^mija. Puolimas .< 
ma pasiusti aplinkiniais ke- ««‘enio baigiasi karu, o kv 

ro padėtimi pasinaudotų

“Kaip žinome, besikraus- ,L“?uvo!.

tant rusams ii Lietuvos, žval- !tal ,‘,r S*^?al‘r
gvba atėjo i ger.. S. Raštikio 7°fk! dr?' R ' lkon'c,

siūle kongresui tas kovosbutą. Tėvas ir motina tuo lai
ku buvo kur tai išėję. Nesura- H1 Jernones.^ 
de ju. slaptoji policija paėmė Raudis galėtų padaryti Smę- 
j, du vaikučius ir išgabeno tonos fasizmui galą savomis 
drauge su kitais."

KūrriuinStų laikraSCial tu
rėtų natirinėti, ar čia nebu- 
tik ‘“Goebbelso propagan-T ’To a.

kad Lietuvo'

LENKIJOJ VOKIEČIAI . . ...
PAĖMĖ 2,000 DVARŲ IR ^jta <

260.000 ŪKIŲ.

o E. Deržinskas ir 
‘N.

kins ar
____ ,__ provokatorius ar

nrašalinima randame nolit ne’ C.’Komiteto patvarkymu 
•• Perėjo i “Augusto Bebelio” 

einigiaiiių uigonc i.imjti, v • • -• tskv-riaiK ko-
iš 1929 m., balandžio 5 d., " a e-10 to si5>Tlaus Ko 
Nr 8 (39 > miteto nario pareigas.

Kada emigracijai prade- Kada Vikonis padarė vir
io vadovauti drg. Vikonio šui minėtą kaitinimą Mačiu- 
šalininkai — J. Paplauskas, laičiui ir kada patalpino

Amsterdamo laikrašti. _ . - 1 i- 1 . . , . -praneša. Turint omenyje, kokiose pne jų vadovaujamos orga- spalių 27, i934 m.) tai pnes 
priiung- susirinko kongre- nizacijos. Negana to, Ma- jį sukruto visas smetoninin-skaitau, tas nats laikraštis, tas "Europa-Kabel 

pats išniekintojas Vvtauto prie Vokietijos priiung 
kad giria, kad garbina ta pati tose Lenkijos dalyse ligsiol “^7 
Vvtauta ir Žalgirio muši. kad vokiečiai paėmę 2.000 stam- *

biu dvaru ir 260.000 viduti- }os

čiulaitis žvalgybos pinigais kų aparatas Montevideo 
įsteigė kitą “Lietuvos So- mieste. Tie gaivalai pradė-

NORI ATGAIVINTI TĖ
VYNĖS MYLĖTOJŲ 

DRAUGIJĄ.

"Sandara’’ praneša, kad
Chicagoje bandoma sušauk-: principų stoka 
ti “Tėvynės Mylėtojų Drau-

Seimas.’’nybė Pijus XII per savo nūn- .SIJOS Seimas. Esą—
cijų prie V ichy vyriausybės. “šios draugijos centralinis 
kreipėsi specialiu rastu prasy- sekretorius p. M. Kasparaitis
damas, kad butų sustabdyti 
žydų trėmimai ir visokie kito
kie tos tautos žmonių kankini
mai Francuzijoje. Nuncijus 
gen. Petainui tarp kitko pa
reiškė. kad Šventasis Tėvas

nenuostabu bus. kad 
os politinės situaci-

J. Plečkaitis nusvėrė cialdemokratų Sąjungą” jo plūsti drg. Vikonį ne tik

-------------------NUSKANDINO ŠVEDU
DŽIAUGSMAS IŠ KAR- LAIVĄ.

TUVIŲ. Septvnios myylios nuo
Rugpiučio 8 d. laidos Brazilijos pakraščio, vokie- 

dvimetinis “Laisvėje** R. Mizara laižo- čių submarina nuskandino 
“Hammeren.”

prašo baigti nežmoniškus be-j prisiųsti savo patarimų ir su- 
jėgių žmoni’? kankinimus.

“šventasis Tėvas visų rasių, 
visu tikėjimų žmonių gerove 
rūpinasi ir reikale juos užsto
ja ir gina."

Bet tai tik žodžiai. Faktai 
liudija visai ką kita. Katali
kiškos šalys, kur viešpatauja j 
popiežiaus bažnvčia, yra 
daugiau pasižymėjusios žy-i

paskelbė, jog josseimas įvyks sekmadieni, rug- ?i is džiaugsmo, kad vienas švedų laiva sėjo 6 dieną. Sandaros svetai- teisėjas Detroite pasmerkė 23 žmonės išplaukė į krantą nėj. Chicagoj. Kuopų delega- ’ "tai ir veikėjai kviečiami ne tik asmeniškai dalyvauti, bet ir

nėję degė revoliucijos lieps- tikrąją politemigracijos or- kad suardyti socialistų or
iui: žūti arba gyventi. ganizaciją. Tuo tikslu Ma- ganizaciją Urugvajuj. Toks

Pas dora socialiste kovo-1,5iu.laitis. rink? parodymus iš Krigens, kuris vos pasirašo 
toia toji liepsna neužgeso k?‘ kVn,J emigrantų, diskre- pavardę. Maęmlaicio pade- 
neV vfca Smetonos viešoata- dituojancius politemigran- damas, pasirašydavo ilgiau- hna7 Ai ne k^reso Štili-i’»• nes tikėjosi, kad tuomi sias tiradas, nebūtų dalykų 

-tas* netenka abejoti kad: Darbminkų Internacionalas prasimanydami dr. vikonio

Mokinasi Pulti Vokietiją

manymų.

"Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja yra viena seniausių musų 
išeivijoj ir ji yra atlikusi daug 
gražių kultūrinių darbų. Jau 
vien jos vardas daug ką pasa
ko. O kur daugybė išleistų 
knygų, kuriomis savo laiku 
naudojosi ir visa Lietuva? Da
bar yra daromos pastangos iš- 

tadų sketdvnėmis, negu kitos.I į“*8"’.'. ':d..sus,‘.i.prinJi..
Kažin, ar vra katalikiškoj 
Lenkijoj bent vienas mieste-: 
lis, ku*- nebūtų buvę žydų. 
pogiomo. Nemaža jų yrai 
buvę ir musu šventoj Lie
tuvoj.

“Draugas” tvirtina, kad 
“Šventasis Tėvas” ne kartą 
yra užsistojęs “persekiojan-Į 
čius” (suprask: persekioja- i 
mus) žydus. Bet mes da ne
užmiršom žydelio Beiliso 
skandalingos bylos Kijeve, 
kur caro žandarai norėjo į- 
rodyt, kad žydai piauna 
krikščionių vaikus ir iš jų 
kraujo kepa “macas.” O kai 
žandarai negalėjo teisine to 
įrodyt, tai jiems į pagalbą

draugiją, kad ji galėtų plačiau 
pasitarnauti mums ir atsista- 
čiusiai Lietuvai.“Kai kurie pesimistai mano. jog šiuo laiku nieko ‘man- draus’ neišgalvosi ir nieko nebepataisysi. nes visuomenė esanti apsnūdus ir nesiįdo- mauja kultūriniais reikalais. Ši nuomonė yra klaidinga. A- merikos lietuvių išeivija nėra taip atšalus ir sukietėius, kaip tūli tvirtina. Daug kas dar galima atlikti, jei žinosi kaip."

Taigi išrodo, kad sanda- 
riečiai žino “sekretą,” kaip 
atgaivinti mirusią draugiją. 
Well, palauksime ir pama
tysime, kaip jiems seksis.

v _
mas, netenka abejoti, kad. . - c- x , • i •
smetoniniam fašizmui iš patil’3’?* ,am va(lovautl Pollt- a?trasu- Suprantama tai ai- 

1 emigraciją. tanas reiškinys, bet kad ir
Pastebėtina, kad Mačiu- laikinas, vistiek demoraliza- 

laitis tatai darė jau tuo m s- vo U. S. P. Lietuvių Sky- 
tu, kada organizacija pakei- liaus organizacija.
tė saro pirmesnę' taktika. !)a5lebiti. kad
Bet kad neieprovokuoti no- lej ,.am abejoti:la darosi 
litemigracijos, Latvijos So- šju0 mano ra?in;u_ malon6- 

Rite apie Mačiulaičio praeitį

Viršutinėj vaizdelio dalyj Kanados kareiviai išlipę iš savo laivės puola neva Vokietijos pakraštį. Apačioje panašų pratimą daro Amerikos kareiviai Škotijoj.

cialdemokratų Partijos C. 
K-tas, turėdamas apčiuopia
mus įrodymus apie Mačiu
laičio asmenybe, pranešė 
raštu Sočiai. Darb. Interna
cionalui ir Vokietijos So
cialdemokratu Pertuos C. 
Kcmitrtui. kad O. Mačiulai
tis dirba provokacini darbą

rasite) ra uti oolit: migi’antų 
01 ganė, aukščiau nurodyta
me numeryje. Kovojant už 
geresnę ateiti, už socializ
mą. ir dažnai veikiant nele- 
galėse ar puriau legalėse są
lygose, provokatoriai yra

T . x -iv • mums pavoungi, ir štai ko- rz Lietuvos žvalgybos pi- ne‘ žof|žiu bpt (,arhai3
turima sakyti: šalin provo
katoriai !

J. Ncvcgrcdskas.

Pigus.
Paskelbimo raštas, kad 

C. MačiulaiHc vra provoka
torius. vra tilpę? ir Lietuvos 
Sociald Polit^migrantu or
gane “Pirmyn” iš 1930 m. 
spaliu 15 d. Nr. 20 (76L 

Kada Latvijos sociade- 
mekrarti partiia Mačiulaiti

SIŪLO PRADĖT KOVĄ 
PRIEŠ DANTŲ PUVIMĄ.

St. Louiso mieste įvyku
siam dentistų suvažiavime 

numaskavo kain provokato- Dr. Cdiver ragino nustatyti
riu io vadovaujamos sąinn- piana kovai su dantų puvi- 
go? nariai njkilo ir nrad^io mu. Dantų puvimas Ameri- 
griAŽ*ai reikalauti sunaikin- koje plinta pasibaisėtinu 
ti iu duotus parodymu*. Ma- greitumu, jisai sako, ir jeigu 
čiulaitis pasigrobęs tos or- niekas nebus daroma tai li- 
ganizaciios knvgas. doku- gai sulaikyti, šios šalies gy- 
mentus ir pinigus (Vokieti- ventojai ateityje neturės 
joje kiekvienam politemi- dantų.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA
KAS SKAITO. RAŠO
rAS VKPKAAO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS

/S CLEVELANDO PADANGĖS. Amerikos Jurininkai Laukia Japonų
Petrai Zabar aukas nt/'.-

skandino.
Petras Zabarauskai, 55 

metų amžiaus lietuvis, už
baigė savo gyvenimo die
nas, nušokdamas nuo al
ki auto laužo į didžiulį Erie

džiami; gi tokios panelės 
bus atiduotos Į tam tikras 
Įstaigas, nes daugelis jų esą 
nepilnametės.

Renka b lęši nes.
Clevelando srityje pradė- 

ežerą. Ji malė skęstantį di- jus rinkti blėšines dėžes, ru
delė minia žmonių, kurie ta- linko jau tūkstančius tonų. 
me ežere maudėsi, bet ma- Tai ne vien tik padeda val
iai kas tesistengė pagalbą džiai, bet ir miestą apvalo.
teikti, nes visi matė, kad ---------
Zakarauskas savo noiu į Tautininkai žada pasitaisyt, 
ežerą šoko. Pakol miesto ... . • i l(n-
pagalba pribuvo, jis jau bu- y,‘en¥ Uutimms . Dir- 
1 ® ’ j j voj rah0, j^a(| tautininuų

sukelti ginčai SLA orgari-vo Namiškiai ,
pasakoja, buk jo sveikata sukelti ginčai _ 
buvusi įmitusi jau per kelia- zafU?J jau užsibaigė. Sako. 
ia metu. ' f ai jie paliko žalingų pase-.

kų, kurias reikes vėliau :s- ‘ 
taisyti. Reiškia, tautininkai 
patys prisipažįsta prie savo 

. . klaidų ir žada jas ištaisyti. 
John DeRighter-Oeraitis \Yeii, kaip ten nebutu su iš- 

vėl laimėjo nominacijas, į taisymu (daugelio klaidų jie 
valstijos legisliaturą, kur jis nebegali ištaisyti), bet visgi 
kandidatuoja jau ketvirtam butu gražu, kad jie stengtu 
terminui. Rinkimai atsibus
ateinantį rudenį, 
žada pasidarbuoti, kad Jo
nas linkimus irgi laimėtų.
Jis gauna visų miesto dien
raščių paramą ir demokra
tų partijos paramą.

nebegyvas, 
r L-r

Lietuvis laimėjo nominacijas.
Oficial O. *. Maria* Corp* rb">to from Nev* of tt* D*j Nevarai

šis vaizdelis parodo vieną salų Pacifiko vandenyne, kur Amerikos jurininkai pasistatę pnešiekiuvinę artileriją lauk "a japonų orlaivių.

Automobilistams žinotina.

Abudu buvo palaidoti 
i atsipus sj daugiau klaidų nebedary- penktadienio rytą.
Lietuviui tj Tai daug pagelbėtų musų K. Kalinauskas.

Susivienijimui. ---------------
- -------  HARTFORD, CONN.

Lietuviu jaunuoliai eina „ • , , . ...‘armijom Bendro dzrbo g. azus vaisiai
Daugelis lietuviu iaunuo- ^en^.ar^u galima nu- 

liu išeina Ameriko’s kuriuo- veikti didelių ir gražių dar- 
menėn. Šiomis dienomis iš- stal Pav>z(jls- Ame.i-

ŠIURPI JAUNOS LIETUVAITĖS 
TRAGEDIJA PHILADELPHIJOJ.

Kazanauskaitė pabėgo nuo pažiūrėti, ką ji tenai taip il- 
vyro Į svetimus namus Ir gai veikia. Užlipusi viršun 

tenai nusižudė.

KĄ PASAKOJA IS RUSIJOS 
ATVYKUS MERGINA.

Man teko susitikti Chica- gų, ji slapta išvyko į Ąir.e- 
goje žydų tautybės mergi- riką. • 
ną, kuriai da prieš kaią pa- Kai perėjo per lubežių į 
vyko iš Sovietų Rusijos pa- Lenkiją, pamatė lenkus ge- 
sprukti ir atvykti Amerikon, iai atrodančius, giažius jų 
Ji yra kilusi iš Žitomyro ir gyvulius ir tt. Sako, ziur.u ir 
sakosi baigusi septynias So- stebiuosi: mums buvo ; a so
vietu gimnazijos klaes. ma. kad Lenkijos žmonės

Pabriežiu tiumpai k, ji nieko neturi, o aš matau vi-
papasakojo apie Stalino £ai kltokl Va,’d«'
‘Tojų”: Pribuvus į miestelį, pL-

i Mokinantiems geogiafijos miausia jai puolė i a.-us 
ar istorijos, nieko nemokino krautuvių languose piduau- 
apie Lietuvą, Latviją, Estiją ia daug duonos. Ta duona 
ir tt. Studentai žinojo tik iš) odė taip giažį, d net 
tiek, kad via Rygos miestas seilės jai varvėjo žiūrint, 
ii kad ten gyvena “keli Lt- If jai buvę nuostabu, kad 
viai,” tai ir viskas. Anie Lėk daug duoao', bet umo- 
Kaukazo tautas irgi nieko n«i eilių pristojusių prie Jcs 
nemokina. Primena, kad te- duonos nebuvo. Ji paptaš.u- 
nai gyvenusios kelios “pus- ri vežėjo sustoti nu įpirkti 
laukinės gentys,” kurias ca- duonos. Balta duona buvusi 
ro valdžia baisiai slėgė. Ta- tekia gardi, kad nesijuto 
čiaus prie Stalino valdžios kaip sudorojo visą kepalą, 
tos gentys beveik jau išny- Sako, ryte-piarijau tą duo- 
ko, nes jos su “dideliu n4-

■ džiaugsmu” priėmė komu- “Kai pri buvom i \ ai suves 
n.izmą ir i ūsų'kalbą. miestą, negalėjom nusiste

bėti, kad tiek c. ug l-r autu-
Rusijoje y ia didelis sku.- pripildyta duona, mėsa,

pamačiau, kad ji piauna sau das ir nelygybe. drapanom ir kitokiom gėry-
i Darbininkų vaikai moky- ko Ru,;j.0;c -i ai ne.

matėme. Viri žmonės buvo 
ižiai iš- 

mergina.

Šio mėnesio 10 diena Phi- kaklą peiliu, kuri buvo pasi- vai omini-.ų \amai moKv- ėmusi iš mano virtuvės? Wų nore komiais-
iadelphijoj buvo šiurpus at 
rinkimas. Marė Kazanaut-

Teismas, kuris sprendžia eina ir Juozas Rudžius, jau j^08 Lietuvių Piliečių Kliu- kaitė, dar jauna lietuvaitė 
trafiko problemas, padarė antras pp. Kudziu sūnūs.! bas, veikdamasĮkartu su vie- ištekėjusi už italo DiSąnto.pp-
pranešimą, kad nuo dabar Via lietuvių šeimynų, iš ku-; 
visi automobilistai, kurie tik rių iau išėjo net po keturius 
bus areštuoti už greitą važi- sūnūs.
nėjimą, turės užsimokėti po
vieną dolerį už kožną per 
vii šiauš mylią. Reiškia, jei
gu leista važiuoti penkiolika

Lietuviai demokratai subruzdo.
Lietuviai demokratai len-

2- Mrs. Kunz tuoj davė žinia melski wa gražiai §r-
ė. policijai, kuri nugabeno Ka- 6itmį ^valomas. Tiriu ko? ,udė’ pasak°-’a ta ” .

misai ų ir valstybės tarnau- Kad? atvykome į Čeko- 
tojų vaikai lanko mokyklas. Slovakiją, tęsia ji toliau, 
Daibininkų vaikai negali negalėjom atsižiūrėti ūkių, 
mokyklų lankyti, nes neturi gyvulių, namų gražumu, 
pinigų už knygas, popierą Gražumas ir svarumas kai- 
ir mokslą užsimokėti. Netu- muose ir miestuose. Sako,

nauskaitę ligoninėn, be. ji
tos lietuvių visuomene, įsi- pabėgo nuo savo vyro ir įsi- buvo jau nebegyva
gijo gražų nuosavą namą. Dia£iusi 
kur randasi svetainė ir 
kliubruimis. Lietuviai dabar

kaina, o labdaringiems pa
mylių per valandą, o pagaus „Ari nrie"didelio darbo tai ren^rr;a^? [r nemoka-važiuoiant 95 mvlia< tai L ’ A rnai. I kliubruimi lietuviaivažiuojant zo mynas, tai agltaciios uz Joną De-• <,Ai - 
reikės užsimokėti desimti raitį—John DeRighter į val-

igitacijo:
planai. Komitetas atsišauks 

SLA 136 kuopa turės j visus lietuvius, kad balsuo- 
susirinkimą. u£ Deraiti. Rinkimai bus

SLA. 136 kuopa turėjo lapkričio mėnesyje. Tiesa, 
savo atostogas, ir susirinki- Deraitis gauna pilną para
mų nelaikė per porą mene- mą iš demokratu partijos ir 1 
siu. Sekantis susirinkimas į- vietinių laikraščiu, bet visgi i

1 svetimu:- namus Musu korespondentas, 
jasipiovė. Kapčiamiesčio Dzūkelis, ku-

.... . Jos vyras aiškina šitą at- lis prisiuntė šitą žinią, pri-
heatsic.ziaugia. Salę pramo- įtikimą šitaip. Sako. nedėl- duria nuo savęs, kad velio- 
goms gauna Janai prieinama jjenj ag važiavau su savo nė Kazanauskaitė jau nuo 

žmona automobilium ir su- pat mažens nenorėjo su lie- 
stojęs prie vienos parduotu- tuviais nieko bendra turėti, 
vės nupirkau stiklą sodės diaugaudavo daugiausia su 
jai. Kai nunešęs stiklą atgal graikais ir italais. Bet jos tė- 
aš sugiyžau aurai i automo- vas, Viktoras Kazanausk.as, 
bilį, mano žmonos jau nebu- esą- įimtas vvras, negeria ir 
vo. Kur ir kaiu ji dingo, aš visada dirba. Tėvai, žinoma, 
nieko nežinau. Ginčo taip nekalti, kad vaikai nueina 

Taigi musų Kliubo namas mudviejų nebuvo jokie. negerais keliais, 
yra centralinė lietuvių užei- Kazanauskaitė-DiSoto nu- ~~ ,
ga, kurios durys atdaros vi- tižuaė iu]0= yjr, Nellie KflS W«niS įlašamu 
siems be pažvalgu^skirtumo. j<unz namu0£e. ši moteris

pasakoja taip. Aš, sake, sė
dėjau namuose viena pati. Bimba nušnekėjo ;avo

Vienas Kliubiečiu. r;imb: K.

vyks rugsėjo 3 dieną, pa
pieštoj vietoj. Kariai priva- 

visi atsilankyti.lo

Po SLA seimo kai-kas 
čiaudi.

Nekurie delegatai par- 
gryžę iš SLA seimo čiaudi. 
Sako, kad ne taip dalykai 
ėjo. kaip turėjo būti. Jie ma
to klaidų nas visus, tik savų

tuo negalima nasitikėti. Lai-i 
kraščiai ne visus kandida
tus išrenka. Čia reikia daug 
darbo padėti, daug piliečių 
reikia pamatyti, kurie galė
tu savo balsą už musų kan
didatą atiduoti. Taigi visi 
ir esate kviečiami Į darbą.

Jonas Jarus.

BALTIMORE, MD.
nemato. Well, kas nori prie Nelaimingai žuvo Juozas 
savo klaidų prisipažinti? Skelpšar. ir tuoj krito ne-
Juk tai ne unaras, save kal
tinti. Daug lengviau yra ki
lus pabarti.

gyva jo moteris.
Pereitą sąvaitę, būtent 

įugpiučio 18 dieną, prie dar
bo žuvo gerai baltimorie- 
čiams žinomas Juozas Skel- 
pšas, 65 metų amžiaus lietu- 

musų vis, ir tuojaus nuo širdies 
krito negyva jo 

Antanina. Iš visos

DETROIT, MICH.
Mirė “Keleivio” skaitytojas.
Rugpiučio S d. čia buvo palai

dotas Jonas Jchnsoaas, ilgame

tis “Keieivio” skaitytojas, pra

gyvenęs vos 50 metų amžiaus.

Velionis kelis mėnesius pavargo P.epažyystamojl 
ligoninėj, vis manydamas pa

sveikti, bet nelemta liga '■pakirto 

jo gyvenimo siūlą.

Velionis buvo apsišvietę, 

žmogus ir labai mėgdavo litera

tūrą. “Keleivi” skaitė 

geli metų. turėjo daug k 

visados darbavosi lie

Automobiliai užmušė jau 
76 žmones.

Trafiko nelaimėse
‘mieste nuo piimos dienos smūgio 
šių metų žuvo jau 76 asme- žmona 
nys. Nors policija ir deda šeimynos liko tik vienas su- 
uastangas nelaimes suma- nus, 19 metų amžiaus Vin- 
žinti, bet visgi jų dažnai cas.
įvyksta. Juozas Skelpšas buvo

-------- piumberis ir nelaimės diena
Norcm m?tėsi su Smatana? dirbo prie naujo namo, į- 

Clevelande lankęsi p. Ko- R b d
vas Lietuvai. Yra kalbama, ĮuS ^vrin

p Norem kalbėjosi ir su ?jena • nuFm’uko jr užbėrž 
Antanu Smetona kokiais pke,pš? ke)iu nėdų

_____  žemių sluogsniu. Kol jo pa-
j • gelbininkas ii atkasė, kol . merginas nederami, ^vež- ,;goninįn Skeipšas 

tikslams. buvo -au nebegyv-as Ligo.
Federalės valdžioj agen- ninėj pripažino, kad jis už

tai pi aneša, kad atsirado į- duso po žeme.
Žmona Antanina ir sūnūs

pe.

Laidotuvėse daly 

vietinių lietuvių ir iš Hartfordo 

buvo atvažiavęs brolis Vincas.

Velionis paliko liūdinčią žmo 

ną, brolį Vincą ir daug kitų gi 

minių.

Ilsėkis. Jonas, ramioj Ameri

kos žemelėj.

kad
P
ten reikalais.

Vilioji

vairių agentų, kurie veža 
jaunas merginas iš Cleve- Vincas nuvyko ligoninėn, 
lando į fabrikų distriktus, o bet rado savo tėvą jau be 
taipgi ir į kaftuomenės sto- gyvybės ženklų. Grįžtant 
vykias nedoriems tikslams, namo, Skelpšienė pasijuto 

labai nesveika. Sūnūs nuvy
ko su ja pas gydytoją, ir gy
dytojo ofise ii mirė nuo šir
dies smūgio. Ji buvo 52 me
tų amžiaus.

Mat. kur tik pasirodo pini
gų. ten ir įvairiu agentų at
siranda. Valdžia skelbia, 
kad tokios rūšies agentai 
bus labai skaudžiai bau-

išrodė, kad atvažiavome į 
kokią užburtą šalį: negalė
jau įsivaizduoti, kad žmo
nės tain gerai gyventų.

“Tačiau Rusijoje mums 
visuomet skelbdavo, kad vi
sur žmonės badauja, takiai 
Rusijoje gerai gyvena. Mes 
taip ir tikėjom.

“Kada atvykau su savo 
broliu į Ameriką, pamatėm 
visą nuogą komunistų melą 
apie šią šalį, kad čia yra 
40,000,000 badaujančių

ii nei drapanų apsiiengti.
Komisarai gyvena gerai. 

Jie gauna geias algas. Jie 
užlaiko net po kelias tarnai
tes. Jų moterys nieko nedir
ba, didelės ponios.

Darbininkai ir jų vaikai 
. udžiuvę, išblyškę, veidai 
Įdubę, šuniui ę.

Jeigu kas pakritikuoja 
Stalino diktatūrą, tokis pra
žysta iš daibo einant, ar 
nakties laiku iš namų nie
kam nežinant, šitoks tero-

Antanas 
Bimba

Buvo 8 valanda vaka: o. ‘‘Laisvėj,’ kad jeigu prof e- ’as laiko žmones baisioj bai- 
Staiga pro atdaras duris Įnė- šorius Bacevičius leido už mėje.
jo nenažvstama rnoteri: ne- tam tikra atlyginimą komu- per 25 viorstus . .. . , .
va jieškodama kaž kokios ni=‘u iaikiaščiui atsispau'- Rijos lubežiaus visi žmonės lvielų tokiUS giaZlu~ namu-» 
Mis. Thomas. Gavusi atsa- dinti jo kurinį, tai jau jis ne- Puvo išvalyti
kymą. kad čia tokios nė.

paprašė 
Aš nusi

ksKniu.

Negalėjom įsivaiz-
duoti, kad Amerikos darbi-

nuo Len ninkai uiP gerai gyventų,
...i žmonėstokius ažk 
Kelios eilės l>.at«gu™'s - visko pilni

vandens atsigerti, 
vedžiau ją virtu 
kau, sako Mr$. 
tarpu pradėjo iyf 
siūliau iai

o caš prilvgin^iu prie ke
pimų. rSakysime, Roką-, Mi- S.u!in° -va!?ž.ia aiškinda- gaudami pašalpą, daug ge- 

mano zaia nuėjo nas siuvėją ir už-i'Vr1, . <į,sl J}niJa taip Len-į nau gyvena, negu Rusijos 
-----... u........ -’-'.dnbantieji da-binmKai.

Rusijoje būdami, iš Ame- 
laišku? jie gaudavo 

užteptus cenzuruotus. Jiems 
sakydavę, kad “Amerikcs 

..... — , cenzūra” nepraleidžianti be
Iv 11 yt i n Ginti illlri, R<tC* ciDSl^intl FiliO O'iOO. i •*] •Eenmu siuil nes io- ’ a !cenzūros laišku i Rusiją, nes

kyti mokyki, Rusijoje, nes ’?™011' kad Pusuos žmones
ii ua-.-.t!av-usi‘„ir.iri ė Amc-'z,n° y’ kad AlPenko3

prastas gyvenimas, kad

tekiuPagaliau ji pasiprašė į piau-
svklą atsišviežinti. Aš nuve- kelines pasiuvau iau 
džiau ją i antraii aukštą ir Mizarai. Tu pats taip abki- 
parodžiau prausyklą. nai a°ie prof. Bacevičiaus

... . . straipsni.”
Ji išbuvo viršuje apie pu-- I, Bimba negauna nauių Draugas, valandi laiko ir man parupo ke]jnju

Kajrč’-Ttrcsčio Dzūkas.
Tai Yra Kongo Armijai

Vokiečiai okupavo Belgiją, bet jie negalėjo pasiekti Afrikoje didelės Belgijos kolonijos Kongo, kur belgai turi 90,- 000 kareivių ir pristato Jungtinėms Tautoms svarbių žaliavų. Cia yra parodytas belgu Kongo general gubernatorius Pierre Ryckmans (dešinėj) ir belgų kariuomenės major- generolas Gilliaert. Jiedu apžiūri naują karo pabūklą, kuris dabar yra įvedamas belgų Kongo armijoj. Tai yra savos rūšies automobilis, aprūpintas lengva kanuolė.

pinigų
likos. Pinigai ateidavę 1 :.mprikiečili badauja Lenkiją, o iš ten ji gaudavu-Ume‘lkieclai bactaUJa- 
si juos slaptais keliais. į Kai jie atvyko į Ameriką, 

patyrė, kad čia nėra jokiosKomisaiai skelbdavę, kad

K’it renka Sovietu Rusijos prezidentu?
Gerbiamob “Keleivio” neturįs tekio 

įedakeiia! Kia 
5L-i

Ameriko4 “40.000,000 žmo- -- ’
nių badauja.” Kad Ameri-
koj

cenzui os. Laiškai i Rusiją ir 
i Ame iką buvo 

nzuiucjami Rusijos val-nei vienas darbininkas (jžįO<!
Mergina daba: mokinasi m u ;um r mo, koKi tun Rusijos dar- „naju ‘ 

paaiškinti apie So- bininkas. Kad iš Ameriko- - 
vietų Rusiio' valdžia. Man atvykę koiesponuema, , nu- Stalino Ru5i;o-ie.
ds7T£i tenka ^mevtis ?’i vie- esą šnipai, nuo jų 
rn Ru.ri’o p- jp ^o- liepdavę saugotis, :u jaii,
vie‘” va’džio? ‘cm?. Jisai nekalbėti. Sako, kau ii no-i 
irau tvirtina, kad Rusi ios lėtum :u Amerikos korės-Į 
prezidentą tenka iv’t’ ' pondentu pasikalbėti . pi:
7]-pf,rpc tain l’^in A r/jr-ųVn. Ameriką, vatdžio tarnai 
ie. Riašatt paaiškinti, ar tai neprileidžia.
liepa, ar ne. . Atsiklausiau, ar tei'Vbų

KcL ’ Sb ’tytoja?. kad 1927-1928 metais Stali-!
Redakcijos i šaiškinimas: i no valdžia aP:^

Ne, tas netiesa. Rusijos žmo- 7,000,01)0 ukrainiečių? Sa-i 
nės savo prezidento neren- ko, kad gali but teisybė, 
ka. Jį renka Vvriausis So- Laikraščiai Rusijoje nieko 
vietas. Vyriausias Sovietą” I apie tai nerašę, bet iš žmo- 
išsirenka savo prezidijumą, Inių kalbu ji girdėjusi, kad 
ir to prezidiiumo pirminiu-JtokL baisus teroras tenai

Kai išmoks, 
is Aiiieiinuj, j.etjna pargeyti knvga apie 

identai į Ru- p,, fc“
S'udsntos.

kas skaitosi Sovietų Rusijos 
prezidentu.

buvo vykdomas.
Gavusi iš Amerikos pini-
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LAUKINIŲ ŽMONIŲ DIEVAI Ir TIKYBA

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

AUSTRALIJOS LAU
KINIAI.

-Tegul bus pagarbintas, stiklu užpundydavo ir

rame žemės puskamuoly, 
yra labai toli ir, etnologijos 

.. . ; ... . žvilgsniu, tarp Vancouvero
Pietiycių Australijos lau- indijvnų ir Australijos lau

kimai tiki į toki dievą, ku- kįnių yia labai didelis skir- 
riain vieno \aido jie neturi. ĮUma^ o tačiau jų tikėjimas 
kurie jų išmoko jau anglis- - - - -
kai, tie charakterizuoja jį
kaipo “Dideli Vyrą,” kuris 
yra galingas, nemirtinas, 
draugiškas ir “gali viską pa
daryti” ir “viską matyt” ką 
tik žmogus nepadarytų. Ty
rinėtojas Hovvitt pavadino 
šitą jų dievą “Visko-Tėvu,” 
nes sulyg priskaitomų jam 
ypatybių toks vardas ge
riausia jam tinka. Jisai bu
vo jau tuomet, kuomet pa
saulyje da nebuvo mirties, 
ir jis yra dabar. Dabar jis 
gyvena augštai, bet buvo 
laikai, kuomet jis vaikščio
jo ir po žemę, ir darydavo 
čia stebuklus kaip didžiau
sis magikas. Australiečiai 
tankiai sako, kad šitas jų 
dievas ir visus daiktus su-

ir dievai labai panašus vieni 
kitiems.

Atų giminės indijonai ant 
Vancouvero salos tiki, jog 
buvo kuomet nors laikas, 
kada ant žemės gyveno pats 
pirmutinis indijonas. Tas 
indijonas buvo ne paprastas 
indijonas, bet kaip ir koks 
dievas, kaip ir pasaulio su- 
tvertojas, kaip ir pirmuti
nis visų tėvas, panašus i Af
rikos zulų Unkulunkulą. Jo 
vardas buvo Kvotet. Jis ap
sivedė 6U priešpirmutiniu 
paukščiu - griausmu, kuris 
vadinosi Tūta, ir nuo jied- 
viejų prasidėjo visi indijo
nai.

Atai tiki, kad po žeme 
.yra kitas pasaulis, kur eina 

tvėrė ant žemes; žmones vįsį numirę žmonės. Tas pa
taipgi paeiną nuo jo. Tiesą 
pasakius, tai žmonės yra tie
siog jo vaikai, kuriuos už 
nepaklusnumą jisai išmetė 
iš dangaus ant žemės. Aus
traliečių supratimu, šitas jų 
dievas išrado ir vielą, iš ku
rios daromi kabliukai žu
vims gaudyt. Jie jį vadina 
visaip: Bajami, Pundjel,

vuodegą pridėdavo maga- Mulkari, Dalamurun ir ki 
ryčioms. Jes, kitąsyk čia taip. Tačiau garbint jie ši- 
turėdavom tikrą Ameriką, to dievo negarbina, jokių 
Ir burdas būdavo pigus. Jei- bažnyčių jam nestato ir au
gu doleri ant savaitės užmo- kų neaukauja. Jie rengia jo 
kėdavai, tai gaudavai ne vardu tiktai pasilinksmini- 

—Bimba rašo savo gazie- tiktai ruimą, ale ir zupės, ir m.us ir šokius; jie padaro tą

Maike!
—Labus vakaras, tėve!

Kas girdėt?
—Prastos naujienos, vai

ke.
—Kodėl?

Iš Minčių apie Grožį
PARAŠĖ K. K.

Galima
(Pabaiga iš pereito num.)
butų atsakyti, kad tie lau-

išreiškiamos žydinčiu sveikumu, pajėgu
mu. Visai kitas reikalas su aristokrate gra-

kiniai dar nepasiekė tokios estetinės 2uole: jau kelios kaitos, gyvenu ms n'i-s 
nuovokos skonio, kokį turi normalus, ją, nieko nediibo lankomis. Nuo to kraujo 
pasakysim, kultūringas žmogus. Bet tai apytaka galūnėse žymiai mažėjo; su kie -

nenoimalaus, negalutinai sukulturėįusio dėlės rankas ir kojas, tai reiškia, kad ji a*- 
žrrogaus? čerriševskis. aišku, pasakvtų, ha nedernai nuaugusi, arba kiiusi ne is 
kad tokio kriterijaus reikia įieškoti pačio- “geios’ seimo?... Sveikumas, tiesa, nekuo- 
ie žmogaus prigimty. Bet žmogaus prigim- wet negali nustoti savo vertės žmogaus 
tis (prigimtis — čia ne tiek fizinė, kiek akyse, dėl to ir “aukštosios” visuomenės 
psichine prasme) kinta drauge su kultūros, tarpe skruostų rausvumas bei žydinti ? v ;- 
gyvenimo eiga: prigimtis priešutorinio ka jaunumą yra boiama. Bet ir ligotumas, 
medžiotojo ir prigimtis XVII amžiaus pa- bejėgiškumas, išglebimas taip pat tu:i jų 
rvžiečio visai ne tokia pat, o XVII amžiaus akyse grožio vertybių, kaipo išdavos To 
paryžietis turėjo tokiu bruožų, kuriu mes nenipestmgo, lepaus, prabangiško gyyem- 
veltui jieškotumėm šių dienų vokietyje rrr- Isbalimas, silpnumas, sirguliavimas 
ir tt. Bet ir tatai dar ne viskas. Ir kiekvie- aukštosios klasės žmonėms turi dar ir kitos 
nu tuo pačiu istoriniu metu skirtingų vi-uo- vertės: jeigu valstietis jieško porino, ra- 
meninių luomu žmonės turi skirtingas pa- niumo, tai aristokratija ar Įvairaus p^uko

nescionys, kuriems dažnai yra nuobodu 
>e darbo ir be medžiaginių rūpesčiu.—įieš
ko “stiprių pojūčiu, aistrų, palaidybių,” 
kas suteikia jų nuobodžiam, vienodam gy
venimui šiokios tokios įvairybės, ryškumo. 
O nuo stiprių pojūčių, nuo deginančių aist- 

i ru žmogus greitai nusidėvi: tad kaip nenu- 
sižavėti gležnumu, išbalimu gražuolės, jei 

yra pažymiai,

žiūras į gyvenimą. Kur rasti atsakymą, ku 
išeitis? Kreipsimės vėl į černiševskį.

Čemiševskis sako: “Gero gyvenimo, 
gyvenimo, koks jis turi būti liaudyje, esmė 
gludi tame, kad žmogus galėtu sočiai pa
valgyti, gyventų tinkamoj troboj, užten
kamai išsimiegotu: bet tame valstiečio
“gyvenimo” supratime drauge slepiasi ir,jr išba,ima 
nuovoka apie dąrhą: gyvenu be darbo ne- •; ..f, 1>ergvveno?” 
galima, o be to ir nuobodu butų. Gyvenda- . .
mas sotų gyvenimą ir daug dirbdamas. Kokia gi išvada iš tų žymaus kritiko žo- 
jaunas valstietis ar kaimietė mergaitė pa- džių? Išeina, kad menas atgamina gvveni- 
sižymės veido spalvų ryškumu ir skruostų ma. o gyvenimas, “geras gyvenimas,’’ pas 
rausvumu—pirmu, liaudies nuomone pro- skirtingas visuomenės giupes skirtingas, 
žio pažymiu. Daug dirbdama, dėl to būda-i ... ... _ O1 ...
ma tvirtai nuaugusi, kaimietė mergaitė so- , . s^lrtin?as- Skirtingas todei,
čiai valgydama bus sumitusi, postorė, krės- kad skirtinga tų visuomenių grupių ekono-

Saulis yra labai gražus ir vis
ko pilnas. Tenai tas jų Kvo
tet ir viešpatauja. Jis prime
na ir graikų Herkulį, nes pa
vogė ugnį ir atnešė ją indi- 
jonams.

Kita dievystė pas atus yra 
vardu Vispohap. Tai toks 
pat didvyris, kaip ir žydų 
(dabar jau ir krikščionių) 
Nojus. Vispohap su savo 
žmona, dviem savo broliais 
ir jų pačiomis išsigelbėjo! 
valtyje nuo tvano.

Eidami nuo šiaurvakarių 
Amerikos didžemiu žemyn,

jog

minė padėtis. Ir dėlto visai teisingai kitas 
rusų kritikas, Beltovas, negrinėdamas 
šiuos Čemiševskio žodžius, sako: “Gai 
būt, mes turim teisę sakyti, kad žmonių 
gyvenimiškasis supratimas, o drauge ir 

>ožio suvokimas, keičiasi kintant ekono- 
.rinei visuomenės padėčiai.” K. K 

(Iš “Kultūroj^)

na,—tatai taip pat būtinas liaudies nuomo 
ne gražumo pažymis. Nutukusi, liesa aris-

v„..- dievą iš molio, pasodina ji 
kelines viduiyje. o patįs aplinkui šo

ka ir rėkauja. Toms cere-

mes randame tarp tlingitų, tokrate valstiečiui atrodo visiškai “negra- 
giminės indijonų dievą var- ži,” net nemalonumo iausma sukelianti, 
du Jei. Kaip visi kiti dievai.' kadangi jis pripratęs “liesumą” laikyti li- 
taip ir Jei gimė stebuklin- gos ar “skurdžios buities” pasekme.* Taji 
gai. Jo motina buvo thngitė nusistatvma patvirtina vi^nc limirlJoc

išrubavojo kavos, ir gaspadinė da pan 
čekas išskalbdavo.

toj, kad 
jo seifą.

—Ar tau gaila? ---------------------------------------------------- , __ r_ ..
—Ne, klaike, man jo seno sę dolerio šolderi nusiperki, momjoms pasibaigus jie sa- 

seifo negana, ale jis rašo,

kad nusipirkęs naują, o pi
nigų neturįs.

—Tai kas?

vagys

sulopydavo. Būdavo, už pu
sę dolerio šolderi nusiperki,, ° «...
tai visai savaitei užtekdavo, ;V>.n‘°Jinl sunaikina,
jeigu kiti burdingieriai ne- ^aiP. daroma pietryčių Aus-
suėsdavo.

—Bet kiek tada žmogus
—Vot, Maike, eini į šku- uždirbdavo, tėve?

kai aš dirbaulę, o nesupranti, ką reiškia __Maike,
tuščias Bimbos seifas. " — . -.

—O ką?
—Tai reiškia, vaike, kad vistiek užtekdavo. Teisybė, 2as

tralijoj.
Vidurinėj gi Australijoj, 

■ir iš dalies šiaurėje, toks 
“Visko-Tėvas” nežinomas.

~ A ĮjĮ.-5tpcnin rliovn crnlvhp čia 
r ■ "rvcvvcinv vxxv ▼ w "■'Ybačkinėj, tai mokėdavo 6 zx 

dolerius ant savaitės. Aie visuomet nustelbia jo galm- 
vbė £as Priesa5» taip kaip pas

turės būti naujas aukų rinki- dabar žmonės uždirba dau- Zaiatu&nos pasekėjus siau
būnas Anmanas nustelbia

tlingitė
ir turėjo daug sūnų. bet visi 
jie likos išmušti. Tuomet ji 
susitiko tokį žuvų dievaitį, 
katras patarė jai nuryti tu- didelė smilkinyčia, kurioj 
lų žolių ir užgerti truputi ju- visuomet kepė tris žmonių 
rių vandens. Ji taip padarė širdys. Ten pat stovėjo ir 
ir iš to gimė Jei. Būdamas auknesystės akmuo, ant ku-

nusistatymą patvirtina visos liaudies dai
nos, kuriose gražuolės ypatybės visuomet

KAIP MES VIRĖM SRIUBA Iš 
SENŲ BATŲ.

dar kūdikiu jis nušovė virš- rio aztekai aukaudavo šitam 
gamtišką gervę ir apsirėdęs dievui gyvus žmones. Tenai Antanas

mas.
stovėt

Juk seifas negi gali giau, ale kas iš to, Maike. ™na:> nustemia
tuščias. Komunistai kad viskas brangu. Vistiek Ahima-Mazdos galybę. Pa

vyzdžiui, vienoj Australijos
bet neužmiršk. ,ė- a'pielinkėj vyriausi? dievas 

; yra vanta, o jo pnesinmku 
— vanagas. Vanagas yra 
keršto ir naikinimo dievas; 

j varna gi geras dievas, bet 
(kadangi vanagas yra už ją 
(galingesnis ir nuolatos ją 
i persekioja, tai ji nieko gero

pinigų šią vasarą nepadarė, nieko neatlieka, 
ba piknikų nebuvo. Vaina 
suspoilir.o jiems biznį. Net
ir jų radijušai nutilo. Bank- nors vieną karo štampą, 
uit, ir dac oi. Taigi aukų šį- —Okei, Maik, patrajysiu.
met reikės daugiau, negu ki- į =■-----------------------------

—Na,
įve, kitą sąvaitę nusipirkti

Drg
senas “Keleivio” skaityto
jas, atėjo anądien redakci-

... x , . .- ion užsimokėti už laikraštivėliau jis pavirto j paprastą toli to aukuro ispanai radę ir mums teko užvesti ju0
juodvarnį ir su žmonėmis 136,000 žmonių kaukolių. ............
turėjo tokius pat santikius,

jos plunksnomis pats prade- žuvo tūkstančiai vyrų ii- mo
jo skraidyt padangėmis. Bet teių. Tik vienoj trioboj ne-

Savickas, j kada pradėjo į mus šaudyt, 
mes jau nebegalėjom atsi
laikyti ir turėjom bėgti.”

Taip pasakoję Rusijos ka
reiviai grįždami iš Port-

tais metais.
—Tavęs tas neliečia, tė

ve.

RAGINA VALGYT TO 
MEITES.

„ . ,. ~. ,. ,T Agrikultūros Departamen- negali žmonėms padarvti.
.- —O,M.gal‘.zlnot>. Maike, kas sąvaitė paskiria koki! ... .
juk gali n pne manęs pn-jnors maįst0 “specialų,” kuli - ' iQ,i
stot, kad duočiau. O mano j t naudinga karo Jos IadRiniai tikėjo į mso-at. valgyt esą naudinga karoikius paukščius vabalus ir

net augmenis. Dabar sitas ti- 
, . . . .kėlimas pradeda jau keistis.

į Užplūdus Australiją euro
piečiams, pradėjus jiems te-

: nai steigti kolonijas ir užsi- 
: imti žemdirbyste, persimai
nė gyvenimo apystovos: iš
augo miestai, upėmis ir eže

toks novuras, \aike, kad at- ekonomijai. Nuo rugpiučio 
sisakyt negaliu. Ot. rodos, 24 iki rugsėjo 5 dienQS rei
kaip gi čia atsisak>-i. ČJ^ių kja esa valgyt daugiausia 
yaisko geneiulas, neprastas ? tomeičju ne5 jų dabar via 
r/mnoiis Tsii ripon n^irnnvsi ' . .žmogus, tai negi pasirodysi,. jabai daį ir jos 
kad pinigu neturi. Kad ir 
nenorėdamas, bet turi dole- Br 4ine išmesti. Juk ir jie taip, 
padaro. Aš atsimenu, kad!
Bibmos frentas Mizara pa
klojo dolerinę net į Smeto
nos ginklų fondą, kada 
Smetona ginklavosi prieš 
komunistus. Ar tu mislini, 
kad jis davė tą dolerį iš ščy- 
ros širdies? Nausa! Ale, vot, 
nenorėjo pasirodyt čyp 
skeit, tai ir da^ė.

—Mizara, tėve, aukoda

AREŠTAVO 74 
LEGER1US.

Charlotte, N. C. — Perei- rais pradėjo vaikščioti gar- 
tos subatos vakarą policija laiviai, geležinkeliais trau- 
čia areštavo 74 juodvei- kiniai, pradeda kirsti girias, 
džius, kurie buvo sugryžę šaudyt akmenis ir tt. Seno- 
busu iš South Carolinos pri- vės dievams jau neliko vie- 
sipirkę degtinės, nes šis mie- tos ant žemės. Išgąsdinti jie 
stas yra “sausas/’ Pas juos persikėlė į kitas šalis ar- 
rado iš
degtinės.

BŪT-

viso

mas dolerį i Lietuvos ^nklu SAtUKIA INDIJOS SEIMĄ
fondą elgėsi veidmainiškai. 
Tėvui, kaip generolui, taip 
elgtis nepritinka. Jeigu turi 
atliekamą, dolerį, verčiau 
nusipirk Amerikos karo 
štampų.

—Jes, Maike, tu čia man 
gerą rodą davei. Tų štampų 
aš da nepirkau. Anądien bu
vau kvoterį susiseivinęs ir 
jau buvau beeinąs į paštą, 
ale susitikau Blaivininkų 
Susaidės prezidentą ir užė
jom į saliuną po bumą pa
imti. O žinai, Maike, kad 
Šiais laikais su kvoteriu sa- 
liune nelabai gali pasirodyt. 
Bepiga būdavo seniau. Atsi
menu, būdavo, jeigu už ni
kelį paimdavai žmogus stik
lą alaus, tai saliunčikas du

Indijos vice-karalius lor
das Linlithgovv paskelbė,

592 paintes ba Į dangų. Daugelis jų su
lindo į žemę. Kiekvienoj 
vietoj, kur tik dievas įlindo, 
išaugo medis arba akmuo. 
Tų dievų dvasios klaidžioja 
ir iki šiai dienai. Tokiu bu-

,D,VOV Žinomų MauKOlių. plate?ni pasikalbėjimą apie ’
Daugiausia ant to akmens tnri Alluro-

Teko grįžti ir tam pulkui,karą. Draugas Savickas turi 
porą sūnų Amerikos armi-

Jefo priešininkas buvo vii- biausią tam dievui auką a^tr^AustiS
kas Kanuk. Jei yra tlingitų dalydavo iš saviškių. Kuni-! ° anuas—Auslld
Prometėjas. Jis pavogė ug- gai išrinkdavo gražiausi vai-

kaip australiečių dievas va- aztekai išžudydavo paimtų i 
nagas Pundžel. Didžiausis1 karuose nelaisvių, bet svar

nį. Jis taipgi pavogė ir van- kiną ir per ištisus metus jį i 
denį ir davė jį indijonams. vaišino kaip kokį kunigaikš-

kad rugsėjo 14 d. yra sau- atsirado tikėjimas į dva- 
kiama nepaprasta centrali- sias, kurios vietomis vadina
mo Indijos seimo sesija. Jos .į1 . ?^u.ra‘^,Vra’ ? 
tikslas nebuvo paskelbtas. Alcennga. T pac tas tike-

Pas karokų ir nevahų gi 
minės indijonus toki dievą

tį. Jis gulėjo gėlėmis išklo
tose lovose, valgė ir gėrė ką

atstovauja'kajotas - Ame- ‘,k ”oreJ° ?r Pn.e da.!am 
nkos prerijų vilkas. Tarpe 
papagų, apie Californijos

duodavo keturias gražiau
sias merginas, kuriomis jis

Besikalbant apie karą, 
cirg. Savickas pasisakė ir 
pats dalyvavęs kare. Jam 
teko tarnauti Rusijos caro 
armijoj, kuomet Rusija ve

šu kuriuo ėjo musų draugas 
Savickas. Gryžo jie per 
Mongoliją. Tai labai atsili
kusi šalis, žmonės kaip lau
kiniai; pamatę svetimą atė
jūną, jie tuoj bėga ir slaps
tosi.

Per Mongoliją jiems teko
dė karą su Japonija. Musų aP*e ?^vai.^es Y1'

ralo, be jokio šiito valgio.
naudojosi per visus metus, buvo siunčiamas Poit-Artu- ^taitinomės tik sausainiais 

vvrioncic 1 ‘ ‘ ‘ Po metų jis turėdavo su vis- ro ginti. Kelionė tęsėsi apie ^cukoiiais), bet n tų netuie-

draugas Savickas tuomet

vyriausis dievas.
Eidami Pacifiko pakraš- Molocho aukuro. Kunigai eiti apie tris sąvaites. Beei- uk--, 

čiu vėl aukštyn į šiaurę, mes tenai jį supiaustydavo ir po nant, japonai

kuo atsisveikint ir eit ant 2 mėnesiu. Pėkščiom tekogana. Pagaliau

randame pas indijonus die 
vą Žiurkę, kuri yra pri d a 
rius tokių stebuklų, kaip pas valgydavo jį 
indus Višnu, kuris pavirtęs čiausį daiktą, 
į šerną išgelbėjo paskandin m ’

priėjo 
irį laivąSuvarė juos

______ _ _____________r_ ______ _ jSėmė Port- pradėjo plaukti upe. Bet
- šmotelį jo kūno išdalydavo Artūrą. Jie sutiko jau bė- ifun Pasa “T*1; } ^a,?a
- susirinkusiai miniai, kuri gančius nuo Port-Arturo įu- laPas plaukė. Išėjo ke- 

kaipo
“Jeigu butume turėję šo

Tai išrodo žiauru. Bet ne 
tą žemę. Gi tarp tinų vy- užmirškim, kad Romos ka 
riausis dievas yra stebuk- talikai da ir 20-tam amžiuje grįžtantieji 

valgo “Kristaus kūną ir į “Betlabdaringas Šuo.
Taigi Amerikos indijonai kraują.” Tikėjimai visi pa-

nasųs.

lios dienos ir naktys, o ties 
i laivu matėsi vis tie patys 

Sausainiai
mę Port-Arturo,” pasakojo Pas v\sus pasibaigė. Jau ke-
vinių, japonai nebutų paė-įniktai ii vietos.

iš tenai rusai, 
nebuvo kuo šaudyt. 

Mušėm japonus šautuvų 
kulbėmis, bet japoną negarbina gyvūnus, taip kaip 

Australijos ir Afrikos lauki
niai. (Žiūrėk: Spencero ir 
Gilleno “Native Tribes of 
Northern Australia” ir Ho- 
witto “Native Tribes of 
South-Eastem Australia.”) kie, buvęs republikonų kan- jūrių kranto. Kalnas nuo

tias dienas visi buvo išbuvę 
į be maisto. Tuomet vadas 
kreipėsi i kareivius:

Vyrai, kurie iš jus turit
WILLKIE VAŽIUOJA 

RUSIJON.

lengva užmušti. Nežiūrint senus batus atsargoje? 
i kaip Jį smogsi jįs vis tiekj Atsirado keliolika karei-

9”

Amerikos laikraščiai pra-; Port-Arturo tvirtovė 
neša, kad Wendell L. Will-Į įtaisyta ankštam kalne, ąnt

kurie turėjo savo krep- 
siuose senu batu.

Meksikoje aztekų gimi
nės indijonai turėjo ir karo 

jimas prasiplatinęs apie Ai-1 dievą. Tai buvo baisusis 
MOTERYS EINA DIRBTI ro ežerą (Lake Eyre), Arut- Molochas. Apie 400 metų

1 KASYKLAS. |nos apielinkėj. Toms dva
Alma, Colo.—Vietos auk-'sioms rengiamos ir pamai

šo ir sidabro kasykla prade- d°s. Jeigu reikia lietaus, tai 
jo samdyti prie darbo mo- Jo prašoma iš dvasių. Tos 
teris, nes vyrai išėjo armi- dvasios mėgsta apsigyventi 
jon arba geresnių uždarbių moteryse,(Žiūrėk: Encyclo- 
jieškoti. paedia Britannica, eleventh 

edition, p. p. 136-137.)

AMERIKOS INDIJONAI.
Amerikos šiaurėje, Kana-

PIETŲ AMERIKOJ DRE
BĖJO ŽEMĖ.

Peru respublikoj, Pietų 
Amerikoj, šį panedėlį buvo dos pakraštyje, yra sala 
smarkus žemės drebėjimas. Vancouver. Nuo tos salos 
Žuvo daug žmonių ir turto. į iki Australijos,kuri guli ant-

atgal, kuomet ispanai užė
mė Meksiką, tas dievas sė
dėjo Meksikos mieste. Buvo 
tai nutašyta iš akmens bai
dyklė, apie 9 pėdų aukščio, 
su plokščia galva, iš kurios 
stūksojo keturi ragai. Visas 
to dievo liemuo buvo apipin
tas aukso žalčiais, ant jo 
krutinės kabojo virtinė žmo
giškų širdžių ir galvų, taip
gi iš aukso nulietų, bet to
kio didumo, kaip gyvos. 
Priešais tą šmėklą stovėjo

didatas į prezidentus, greitu 
laiku išvyksią Rusijon ir ap
lankysią Vidurinius Rytus.

IŠNEŠĖ PINIGUS SU 
VISU SEIFU.

Portland, Me. — Pereitą 
nedėldienį vagys čia įsilau
žė į George C. Shaw kom
panijos krautuvę ir išgabe
no didelį seifą, kuriame bu
vo 3,000 pinigų.

ŽUVO 21 LAKŪNAS.
Pereitą nedėldienį įvai

riose Amerikos vietose su
dužo 3 armijos orlaiviai, su 
kuriais žuvo 21 lakūnas

Vadas lie
pė sudėti visus senus batus į 
katilą, užpylė vandeniu ir

. (lavai virinti. Pakilo putos, įkopti neĮmanoma. Bet a- Nugraibėm. Pakilo vė Nu. 
ponai prisiiria žvejų valtį- Ir tai vis ibėm
™SkabnaeB 1 Katos’uS- Putas’ iki ’>asikko sk>” 
su kabliau. Kablys uzsika stimas Virinom kelias va- 
bma uz akmenų ir japonas
tuoj kopia aukštyn, už tos 1
virvės prisilaikydamas. Iš “Ir jus netikėtumėt, kokia 
pradžios mes daug jų numu-J gardi buvo sriuba,’’ sako 
šėm nuo kalno atgal į van-!diaugas Savickas. Žinoma, 

dabar gal aš jos nevalgy- 
čiau, pridūrė jis, bet tada 
buvo geras sufetiprinimas. 
Rytojaus dieną visi išlipom 
iš laivo ir jau galėjom mar
guoti, o pirma jau ir pasto
vėti kai kurie negalėjo, taip 
buvo nusilpę.

vandens labai status, rodos,

denį. Duosi kulbe į galvą, ir 
japonas ritasi aukštieninkas 
į jurą. Bet vandeny jis lyg 
ir atrija. Iškila viršun, iš- 
pi unkščia vandenį, ir vėl ko
pia kalnan. Ir k?ada pradėjo 
jų kopti didele daugybė, 
kaip skruzdės skruzdynan,
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ŽINIOS IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS LIETUVOS

Išbuvo Ant Juros JS Dienas

SUĖMĖ 7 MAISTO SPE
KULIANTUS.

Vokiečių laikraščiai Lie
tuvoje plačiai aprašinėja 
policijos priemones prieš 
nelegalinę prekybą maisto 
produktais. Nesenai buvę 
iškratyti au garlaiviai plau
kioją tarp Kauno ir Juibar- 
ko. Jš 1,000 keleivių buvę 
suimtai? U žmonių, kurie va
dinami spekuliantais. Pas 
juos buvę surasta šių pre
kių: 4,5u0 kiaušinių, z t kg. 
sviesto, 32 kg. taunų, 19 i 
kg. miltų, 73 kg. duonos, 5 
litrai grietinės, 30 kg. vaiš- 
kės, fe kg. veršienos, 5 litrai

kernas visas Lietuvos gyve
nimas. Net savaime nees
mingose administracijos sri
tyse tvarkymo teisė tebepri
klauso vokiečių komisa
rams.

AŠTRI DISCIPLINA VO
KIEČIŲ VALDININKAMS

“YVilnauer Zeitung” pra
neša, kad šiomis dienomis 
tenai buvo išleistas įsaky
mas pagal kurį valdžios į- 
staigų valdininkus galima 
perkelti i kitą tarnybos vie
tą. Tie valdininkai, kurie 
atsisako vykti i naują pasky-

KELEIVIS, SO. BOSTON
MIRĖ BARBORA JUO- 

ZAPAITIENĖ. PAJIESKOJIMAI

pieno, 480 kg. bulvių, 22 gy- f^no vietą, paleidžiami iš 
vos ir 7 paplautos vištos. tarrĮybos ir siunčiami jpn- 
“Kanpnpr Zpitnnfr” rašo, v^čiamo darbo stovykla':.“Kauener Zeitung 
kad tie žmonės, kurie sau 
vežėsi kiek maisto, nebuvę mal .. .
suimti, o tiktai “profesiona- nil?^a® . 1 ^utl. P1 limtas i
lai spekuliantai.” Pasak yąlstybmę tarnybą ne anks- 
laikraščio, pastebėję polici- clau’ ^alP P° uenen1 metų. 
ją, keliautojai didelius mai
sto produktų kiekius išmetę 
į Nemuną. Laikraštis sten
giasi įrodyyti, jog neturį 
pagrindo nusiskundimai, 
esą be “juodojoje biržoje” 
perkamų
gyventojai
maitinti. Vietoje piniginių 
baudų dabar busią baudžia- «abar aptarnaująs

Jie grali

MU met v. . ag. įu 
miiė dukters aamt.. 
win, Mich., Da.to.a 
pa. .erė

o 15 d. Kotrina Varneekaitė-?lur.ning, pa- 
n 1 į jieškau Kastantino ČEPULEVI- 

e, I5d.U- įiAUS, iš Lietuvos patina iš Šiaulių 
JUJZa- apskričio. Kruopių valsčiau?, Liep- 

r-. kaimo kaimo, seniau gyv.-no Chica- 
iaU f 1 jjoje, dabar nešinau kur. Prašau at- 

n.e u amžiatt?. PaLHcta lie- įšaukti, kurie žinote kur jis randasi, 
“ , , . . malonėkit pranešt jo adresą. Aš ne-

l'J Upinėse, senai iš Lietuves; noriu su juom su
sirašyt. Keidė M įmingi? (7)

, . 20 Belleview avė., Mentelių, Mass.lamu v-Eone yra gy-_______________________
iii L'- S, Conn., Marijona Zagreckienė, pajieškau

tt \'
G* and 

£a\o 
\ er usi

u

S V. r ' V
riaui Is.

i c
ir tenai f u įtuo ė 
Juo' urai ’iu. Vėli. n 
per ikėlu'i 
3 92 Į me‘ai

Panidi. Mich.G and

7*
r v

T-n-rriii dėdės Kazimiero ŠATO, apie 40 me- 
‘ J irg.U kaip gyvena Amsterdam, N. V.

3Va e bu Į, 
a austė

H •v'e 02 i.iO
! lvi? n 01-cn i 
'et ą ir Vi imę 
~a -van^

.a:

buvo 
o

t’ ukterį 
• du su- 
, kurie 
Daoid:%
juteMich.. ir anūkę 

senaitę.
? §. V3’ionė= <V 

r ai dėkc’u “Krie’vi i.” kuri
šiidin-

is Lietuvos, Seiniunų kaimo. Bagas
laviškiu parapijos, nuo Ukmergės. 
Prašau atsišaukti; kurie žinote kur 
jis randasi, malonėkite pranešti. Už 
ką busią dėkinga. Mano antrašas;

Marė Zagreckienė (S>
73 Garden st., Hoboken, N. J.

Pajieškau Adolfą, Stasį ir Aleką 
KRIAUČIUNUS ir Viktę RAMA
NAUSKAITĘ, kuri gyvena Lewis- 
ton, Me. Visi paeina iš Šiaulių apsk., 

QJ_ Tryškių parap. Atsišaukite. Kurie 
žinot jų adresą, prašau pranešti. 

Zigmas Kriaučiūnas
6820 Superior avė., Cleveiand, Ohio.

__ ,_____ Domininko arba Kazi-
ir.aro motina skaitė oer dau- miero Mato (sunai Vinco), kilę is
geli metu ir tuiėjo iš jo daug ^S^apskr^^jieš ’̂jSzo'Mfc 
pasitenkinimo. Linkėdama žmona ir duktė. Prašome apie juos

Pajieškau

Šie žmonės išbuvo valtyse ant juros 48 dienas, kai vokiečių submarina nuskandino jų lai
vą Amerikos pakrašty. Trylika žmonių iš ju laivo žuvo. Jie yra darai, švedai ir norvegai. I i.,, “ žinančių arta jų pačių atsiliepti se-----  ■ — ■ --- -- ‘ ~ ■__ = ---- -- , i Keleiviui KUO Dulkiausio kančių 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 Sakauskas
47 A.mold st., Hartford, Conn.

ridu IToteSvaldi* SOflOOfiOO lUuZulma- boję, kaip ji įves 
,kĮ’t.Joks,J?ld': nų prieš Gandhį.'Rus'>03e’ vlskas

KLAIPĖDOS UOSTAS 
LUOŠIA SVARBŲ 

VAIDMENĮ.
“Frankfurter Zeitung' 

produktų (VI;.28) nagrinėja Kara-

Visi jie sukiltų, jei Anglija 
duotų indams nepriklau

somybę.

-estą Sovietų Tai reiškia demokratijos 
paremta klastojimą. Bolševikinė san- 

smurtu ir prievarta. Vadi- tvarka pavertė žmones dva- 
namieji “linkimai” ten terausimais ir medžiaginiais bau- 
pasityčiojimas iš žmonių, džiauninkais, kuriuos'išnau- 
nes kandidatus gali išs.aty- doja visagalinti, totalitarinė 
ti viena vienintelė partija., valstybė.

nacicekimo ateitvie, aš pasi
lieku Jūsų ištikima,

Mrs. Mary E. Olsen,
Baldvvin, Mich.

CLEVELAND, OHIO.
Stasys Česnavičius įstojo 

jurininkų korpusan.
Stasys Chesnes (Česnavi-

Indijos nacionalistų va
das Gandhi ir jo vadovauja- —
mas “Visos Indijos Kongre- DALYKAI, KURIUOS VERTA ŽINOTI. 
sas” neatstovauja visos In- ---------------
dijos. Gandhi ir jo kongre- Mokslininkai yra jau nu- vėliau žodis “nepriklauso- jaunuolis, įstojo į U. S. ma- p>^u pranešti jo adresą.mkamų maisto produktų nagraeja na ra- go partija (nacionalisty par. glat kad pasa;ly vra dau. mi„ ,

.•ventojai negalėtų prasi- Luk- tija) kalba tik “* indus’ k“’ kain 2’000 šikšnospar-
artinti ViPtniP ninioimn laSlls išveda, KdCt Slb UObia^ „-ibi-,,-. i.

buvo ištrintas.

ne priklauso indujizmo reli- nio veislių, ir kad šikšno- Niekas, turbut, neturi taip
-t—- k - MfciradP gijaL Bet Indi-j°J dar spamis skraido daug leng- gerai išlavintų ausų, kaip

mi uz nelegalinę pregv’bą iš- Plotu., hune atsiradę, b0,000,000 muzulmanų, ku- viau, nesu paukštis, nes pa- šikšnosparnis Jisai siuntimu į priverčiamojo atpuoms nepriklausomai ,ie’ priį,auso ti. gal — kliPno turi’ dideLs RiekviTno uodo Tpamelių
sTektenti'mSiausia g“ ii Slot kad Klai- febakdie,?^ ?Paraus: T?d«Į labai * skrisdamas pas!

didžiū

Alfonsas Kašėta pajieškau pus
brolių Vincento ir Juliono Kašėtos, 
paeina iš Lietuvos, iš Vilnijos. LAuki- 

— v r-,r , ninkėlių kaimo; girdėjau kad gyve-C1US), SLA 14 kUOpOS narys- na aplink Scrantoną, Pa. Kas žino,
- - - - -- - —r_. praneš jo adresą. (5)

. Alfonsas Kašėtallinų korpusą ir rugpiučio 13 1&061 Woodst„ Melvindale, Mich. 
dieną atsisveikinęs savo tė- ‘“T “T ~ ~
VUS, broli, gimines ir drau- dės Lukošiaus JASULAIČIO ir

SLs1XTeaZs‘to^klojemedt rždos uostas dabar tarnauja k"8'’8 1—“h** T kU! N“8“"* ‘amsiausi« lintemas. kaiP
1US tokioje Siovvkioje. Kai- i VnkWhi armiins Pasklldu* gandams, kad kųs paukščiai beveik visai naktį pagauna uodą. Tėvai,

rastis ^kartotinai pnme- Lietuva valdŽia niošiasi negali skrisdami pasisukti. --------- m/a Mn
Pa:.kaj YokietjJ0Je uz spe- P P • vokiečiams su Gandžl° Partija taikytis Jie turi skristi tiesia linija. Nepriklausomybės Dekla- 
kuliaciją baudžiama mirties , ° ca ir pripažinti Indijai nepn- Iš paukščių lengviausius racija buvo pasirašyta Phi-

gus, išvyko i Perriš Islandą, ONOS- « lietuvos Keturvalakių 
-„j; ? A V parap., Vitgirių kaimo. Taipgi pa-gl^Ul SOUtn Larolina. jieškau Julės Vundtr ir Anės Vun-

der po vyru Putkevičia, prašau atsi-
... , . • šaukti, kurie žinot malonėkite pra-gl-ĮZtų taip pat sveikas ir nešt jų adresą. (5)

A. Milys. 991 Dundas str., W. 
Toronto, Ont., čartada

Mes linkime, kad jis su- 
sveikas ir 

mus apleido.!

Mr. & Mrs. G. Chesnes. LIETUVOS GENERALINIO 
SULATO JILSKOMI:

KON-

bausme.
“Kauener Zeitung” rašo, 

kad už vieną kiaušinį “juo
dojoje biržoje” mokama 
tarp 80 pfenigių ir 1 mar-

juo

VOKIEČIAMS NĖRA 
GĖLIŲ.

klausomybę, muzulmanų sparnus turi kregždė, 
vadas, Mohamed Ali Jin- -------—
nah, išleido viešą pareiški- Buvo laikai, kuomet A- Ne\v 
mą, kad jeigu anglai ištik- merikos gyventojai traukė kaip

ladelphijos mieste, bet išėjo 
5 dienos, iki ta žinia pasiekė 
xYorką. Tai parodo, 

greitas” tais laikais
Kauniškis nacių laikraš- IUJy nusileis Gandžio reika- pulkais į Alaską aukso jieš- buvo susisiekimas.

Žada pristatyt skystojo 
kuro Rytams.

AlUians ko nrrlinatnrins Harbor» Ia<l- kilęs iš Lietuvos, Bei; Aliejaus Ko-orninaiorius čių kaimo Rokiškio valsčiaus.
Ickes paskelbė Rytų valsti- Jieškomieji ar apie juos žinantieji T4^ ZnAn c, prašomi rašyti Lietuvos General,-. JOmS gerą žinią. Jis žada SU- niam-Konsulatui, 41 West 82-nd st.’’ 
tvarkyti aliejinius gelžkelių New York, n. y.

Juozas Naujokaitis, 
ton. M&ss.

I Kranas Kesylius, Gyvenąs

gyvenęs Bos.
i * >

Indianą

J" džia. tai visi 80,000,000 mu- gandą, kad Klondike upės Napoleonas bijodavosi APSIVEDIMAI.
zulmanu tuoiaus nrieš tokia krantai psa snnpšti iš tnvno ivnrb, koAin Tie gabenti aliejų į . . ----------- -

kės, už pieno litrą 2 markės, tis, “Kauener Zeitung,” idė- laXimams ir įsteigs indų vai- koti. Mat, kažkas paleido j ? dvia ta, vis, KO fMMI.ftOO mll- oanna kad klnnrltkouž litrą grietinės—13 mar 
kių. Grietinės 
so uždraus 
sandales 
sytas odinis 
ma 15 mar
račio pedalį—40 markių, neparduodu. žinoma, ji

Net daržovių ūkininkai nusistatę kovoti už Lietuvos 
neturi teisės pardavinėt var- neP’ ^lau^im oę. 
totojams. Jos turi eiti per VOKIETIJOS LAIKRAŠ

TININKAI LIETUVOJE.
Vilniuje ir Kaune lankėsi

“Sodybos” bendrovę.
Keturi Kauno vežikai iš

siųsti 6 mėnesiams į priver
čiamojo darbo stovyklą už Vokietijos laikraščių 
taksos peržengimą. ' " ” ' * ’ '

nt vietos už tai sušaudytų, taipgi S1.00. Pasibaigus 
aš vistiek šaukčiau visus “aukso dienoms,” Dawsor.o 
muzulmanus Į sukilimą,” miesčiukas nebeturi nei 
pareiškė jų vadas Mohamed LOGO gyventojų.
Ali Jinnah. ! ---------

Anglijos karalienė Elz-

LIETUVOS RADIJAS
OKUPANTŲ KONT

ROLĖJE.
“Kauener Zeitung” apra

šinėja Vilniaus ir Kauno ra
dijų stočių veikimą. Laik
raštis sako, kad pradžioje 
šias stotis buvusi perėmusi

ank7 tarpe ir pati Gandhi dabai hteta turėjo nemaža meilu
, - r-, v- • / anglų areštuoti ir jų ša-iz,"J’kun",nsveb?unuka??
tonai. Jie lankėsi taip pat įininkJ fabai bruzd J^iau. davo galva^ — 
kaimo Maisto skerdyklo- -ė j j 100 j ^ušauta buvo Sir W 
je kurios vedėjas Herr Dan- T į £ dJ?ti tofiau
neberg aprodęs Įmonę. anglai, matyt, nenori, todėl

Vienas tokių 
Walter Raleigh. 

Kol jis buvo Elzbietos ma
lonėj, jis visuomet nešioda-

pradėta kalbėti, kad reikia ™ ??^tą kad gražesne bu
lėms nusileisti, o gal jie ta- Sak?!"a- kad ne'

da butų anglams naudinges- lr lovon Jls 8uldavo su

...... . ni panaikinti. Jeigu darbi-
\okiecių kariuomene, o pa- rjnj<aj gaiį nusiprausti šaltu 
skum, pereitų metų rugpiu-vandenf ui ir bur. 
cio menesi ji perdavusi jas > ©
vokiečių civilinei adminis
tracijai. Dabar Vilniaus ir 
Kauno sudarančios “Reicho 
radijų bendrovės” dalį. Vil
niaus stotyje iš pradžių dir

ŠILTAS VANDUO TIK 
PASKIRTOMIS VA

LANDOMIS. get pasirocĮo> kad tam
norima taupyt kurą. Ne pro- priešingi muzulmanai. 
sali butu ir visai šilta vande- ---------------

našlės nuo 
be vaikų; 

jeigu su vienu 
butų ištikima 

gražios išvaiz- 
. . vidutinio am- 

ig žiaus, neturiu vaikų, nevartoju’ svai- 
savo biznį.

P®-

Pereitą penktadienį
Winthropo išėjo 4 metų am- _
Žiaus Beale’ų mergaitė---iš- veikslą- Pareikalavus paveikslą grą-
ėjo ir prapuolė. Šimtai žmo
nių jieškojo jos keturias 
dienas ir nerado. Šį pane-

žinsiu. Anton Wamecke (5)
•j 6745 So. Racine avė., Chicago, Iii.

PARSIDUODA FARMA
dėlj ji buyo atrasta juros pa-'
krasty prigėrusi. riasi prie Hart, Michigan, o savinin

kas gyvena West Virginijoj. Norint 
daugiau žinių, klauskite (6)

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

zujai.

DAUG ŽMONIŲ REIKIA 
ŠELPTI.

KODĖL ŠVEICARAS NE
GALI BŪT KOMUNISTAS

Šveicariečių laikraštis 
“Neue Zuercher Nachrich- 
ten” įsidėjo straipsnį, kuria
me nagrinėja, kodėl Šveica-

Kas parašė Amerikos Ne
priklausomybės Deklaraci- 
ią? Thomas \Jeffersonas, 
kuris tuomet buvo 23 meti] 
amžiaus jaunuolis. .Jis rašė 
tą dokumentą 18 dienų. 
Jo rankrašty buvo pasaky
ta: “Visi žmonės yra gimę

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo, i 
Taipgi tu-:u Galingą Gydymo Mostį j 
nuo Keuriatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-) 

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. Water SU, Philadelphia. Pa.

Jieškau Partnerkos arba 
Partnerio.

Prisidėt prie mano puikaus Rezor- 
to Floridoje, Reikalinga kad turėtų 
apie $1.500 pinigų. Aš esu viengun
gis vaikinas, nesenas, turiu Packard 
automobilių, esu blaivas Fr ramaus 
budo. Vienam nuobodu. Plačiau 
klauskite laišku. (5)

Adolf Mann
i 1448 Kedzie avė., Chicago, III.

ŪDOS XICD('. PIRMO KCOFDM

tikru Burę
MEDUS

(IDOS PURE HOKET) N .

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
St thiur, St. No. SMncbm. Mm.

A imtas doleriu dov anų, kuri# įrodys, jog 
medus nčra tikras btčtų medų#.

i •'

n.ę imgimęja, ovciva- j if nepriklaUSOmi.” Bet
rijos pilietis negali būti ko- " L_________ ____
munistas. Laikraštis sako,
kad kiekvienas komunistas

Iš Kauno pranešama, kad 
bę 4 vokiečiai, o nesenai at- Savitarpinė Pagalba Vii-
siųstos dar dvi vokietės, niuje per ) žiemos mene- svetimos valstybės agen- 
Programa susidedanti is yo- sius sulinko aukų 3ol,o32 Į tokiu budu ir gavog’^]. 
kiškos ir lietuviškos dalies, markes. Mieste šelpiama .
Vokiečių programa beveik 2,100 žmonių.
išimtinai perduodama iš Vo- --------------

IŠ SKARMALŲ GAMINSkieti jos. Iš Vilniaus stoties 
esą duodami patarimai Lie
tuvos ūkininkams.

DĖDĖ SAMAS ka
rės reikalais užima visas telefo
no linijas. Jo trukdyt negalima. 
Net viena minutė reikšminga, 
kuomet reikia būdavot milžiniš
ką karės mašiną.

Musų visų pareiga duoti Dėdei 
Šamui pirmenybę naudotis tele
fono pašaukimais.

JUS GALITE PAGELBĖT—pa
gelbėt daug. sumažinant nereik
šmingus pasikalbėjimus—toly- 
mais pašaukimais ir vietos—ir 
stengdamos kalbėt trumpiausiai.

Paprastai mes pravesdavom 
daugiau linijų, bet šiame laiko
tarpy neįmanoma. įsakymas 
šiandien yra, gelbėtis tuomi ką 
turime.

Todėl mes prašom jūsų—malo
nėkite —prieš šauksiant telefonu 
—paklaust save patį—Ar tas pa
šaukimas reikšmingas? Arba— 
Ar galiu tą pašaukimą pasakyt 
trumpiausiai?

MIESTAS. KURIS IŠAUGO I
1,000,000

VEIK PER VIENĄ NAKTp
Kaip prasidėjo karės prisirengi
mai telefono reikalavimas iš 
TVashington. D. C., pasididino 
palyginamai 1.0(K».000 žmonių 
reikalavimui. Tolimųjų vietų pa
saukimai reikšmingųjų karės cen
trų hepertraukos vis dar užversti.

Jeigu jūsų pašaukimas nėra 
didelės reikšmės, prašome ne
šauto "ashington, D. C.

»EW Etsttsa UlEPKME A TElEWU«t M

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

stybės išdavikas. Komuniz
mas reiškia despotiškos ir 
tironiškos valstybės valdy
mo formos įvedimą, kuri , padaryta? iš tikro-

m J yra griežtai priešinga' demo- {į? sCapti,e ^ina
Tarp liepos 1 ir 15 dd. vi- kratijai. Joks demokratas , pleiskanas ir viso- 

soje Lietuvoje renkami seni negali būti komunistas, ly-1 ♦ kirU 
drabužiai. “Kauener Zei- giu budu kaip komunistas soc- bonką. ,
tung” rašo. kad iš jų frontui r.ėra demokratas jau vien • ALEXANDER’S HAIR ‘

Praėjo jau keli mėne:iai busią gaminami nauji dra- todėl, kad jis yra komunis- j| REFRESHING TONIC '
nuo to laiko, kaip okupan- bužiai. _____ __________ tas. Komunistinėje santvar-;»Aliejų, ir p^<p.r».y<<an^]„Į

i plauku šaknims ir Odos gydymui. J

YRA VIETOS VALDŽIA, 
BET VALDO VOKIEČIAI.

tų Rytų ministeris Rozen
bergai kiekvienam kraštui 
įsteigė “vietos administra- 
.’ją” (savivaldą), tačiau 
kaip anksčiau, taip ir dabar 
vokievių komisarai tebelei- 
džia įsakymus, kuriais tvar-

NAUJAS DRAPANAS. Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alau# XXX arba Stock Ale. Yra visę mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai joomi bos patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine.

MEMBER

OrR POEICY
‘•The pnrpose of the Assoeiafion «haH 
Ite to kelp pre?er»e the hb-als and 
traditloe? of oar roiiniry. the I'niteu 
States (U America, to retere it s laws 
and in?j irę other? to re?p<-ct and ohey 
them. and in all waj? to aid in niaking 
this eonntry greater and be t te r”

• 50 rentų už bonką.
, Pasižymi savo g< 
i čiam per Paštą į 
J vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S
414 W. BROAI)\V\Y

i
gerumu. Prisiun- J 

visas dalis Su- Ji
CO. 5

SOUTH BOSTON. MASS. »

TELEFONAS 
W orceater—5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
W0RCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS : 1410 Columbia Road, 
South Boston, Masa. T et SOUth Boston 2271.

V f i
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Moterims Pasiskaityt
SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KAIP ONA BERNOTAI
TĖ PABĖGO NUO 

JAPONŲ.

“Tėvynės” bendradarbis 
iš Pittstono, Pa., praneša 
kaip Ona Bernotaitė, lietu

ti išreikšdamos mintis gal 
šiek tiek susii aminsim. Raš
tai ir skaitymas yra geriausi 
vaistai nuo visokių neramu
mų ir nuobodumo.

D-ras Pilka ir prof. Bace-
vaite slaugė, povandeniniu 'iviusi agnia mus p ie teita- 
laivu paspruko iš japonu rno- Je ™™?.Pądeda ir mus g 
apsuptos Koregidoro tvirti Pa™>k‘?a įasinedami i mū
vės Filipinų salose ir laimiu- sk-V"l-L P‘>™k™e jų 
gai pasiekė Australija. ' rus P?“r>mus P,lr;sek‘,"eJM 

Dabar Bernotaitė suervžc ^dymus. Prof. Bali
namo, i Exeter, Pa. -,aus ^laipsnis tai aiškiai u

’ įprantamai įsdeste kaip
“T.* ’korespondentas

ko:

KELEIVIS. SO. BOSTON

Pereitojo Karo Atmintis MIRĖ MOTERIS, KURI 
PATI NUSIP1OVĖ SAU

KOJĄ.
Noith Carolinos valstijoj i v oks atsitikimas. Tūla 

?i . ihompeon, 29 metų 
iri'rrs motelis paslydo lai- 
J Jt i laivelio motoras su- 

. n o v u tą jos kojų. 
:;r dams., kad. iš tos kojos

DĖKOJA UŽ “KALBOS DALYKUS.
Gerbiamas Redaktoriau:
Noriu padėkoti tam .tai ir 

Er. Yiai už jo “Kalbos Da
lvkus.” Luokė mums cau-•
giau tokių rasinių. Man jie 

,yia labai Inte. e. .agi ir nau-

v J> .. ..

ff

jc _
l.Ue ttU__

nario draugė 
tu: ėjo.

U apie kokias ten “mote
li: medžiokles" tai draugas 
L. Mintis, turbut, padarė 
kiaidą c.tatoje, nes as nieko

:s:ojo 
i\__. ± o kius 
itaiijonkaitė

k u r ieko nebus, ji nutarė ją 
rupiauti. ii pati padarė tau
tą operaciją. Nuo skausmo; - w . , . _r_________________
ir kraujapludžio ji tiek nu-i”1??1^ rašytoją, oet ga.-gi palikdavo merginas viei 

), kad Įsimetė plaučiųpeV?te man komentuoti jo negulėjusias su vyrais;
uždegimas ir 
te ii mirė.

pereitą sąvai-' rasmb saugojo savo žmones nuo

sa- moterys Įgijo lygias teises.
. Šiandien moterys visur yra 

su vvrais

Piimiausia noriu paaiš- veneriškų ligų. 
kinti, kad aš nepriklausau Mozė buvo stebėtinas va- 
jokiai sektai, skaitau save dovas. Jis nejieškojo sau 
prie laisvamaniu grupės, ta- garbės. Jis paliko visą vai-

tolį,; Fanxl» « nuotr.uk,. Tai »->. | Fiancuzų Akademija pa-nie’ Ž5nc"£ ““>«>“• .*> f ikų. Kai vokiečiai iš Lietuvos rasi- i skelbė duosianti atmintiną tatymai akrai teisingi
tūlai madamai Jac- lanaUK‘b

7 VAIKŲ MOTINA TIK 
21 METŲ AMŽIAUS.Per ps:x:tr ii pasaulinį ksrą vokiečiai okupantai Lietuvai bu- \o išleidę laikinus popierinius pinigus ir mokėjo jais ūkininkam i:ž produktus. Vieną tokių pipierinis pusrublis—50 kapetraukė, šitie jų pinigai pasiliko be jokio.; vertės. Ūkininkam.;, dovaną

u t r. kuri bedama
“Anglų spauda labai pla- ! skaitomos lygios 

čiai rašo apie slaugę Oną visame kame.
Bernotaitę (Ann Bemati- Mes moterys dėkuojame kurie buvo už 3U<JS pardavę savo produktus, buvo didelė jiems 
tus), kuri buvo laiminga ii profesoriui ir daktarui už ju skriauda, 
tik viena iš daugelio S. V naudingus, interesingus 

pamokinančius raštus.
Moteris.

ir

kiu ie

laivyno slaugių, kuriai gręst 
patekimas Į japonų rankas 
iš tvirtovės Corregidor, sub- 
marinu, bėgyje 17 dienų pa
siekė Australiją.

O. Bernotaitė, baigus 
slaugės mokslus, 1936 me 
tais Įstojo tarnybon S. Y 
laivyne. Po kelių metų ji ta 
po pasiųsta dviejų metų lai
kui Į Filipinų salas, kurias 
japonams užpuolus, teko jai 
nukentėti ir karo baisenybių 
patirti. Slaugei grižus namo 
j miesteli Exeter, Pa., mies
telio gyventojai garbinga,
ją sutiko ir tuojau nuskyrė blyną.
jos pagerbimui dieną, ‘Ber-1 kamPius-_  kiaušiniui kiekviena

TEGUL ŠVINTA...

APIE VALGIUS.
ŠALTANOSIAI.

2 puodukai miltų.1 trinys kiaušinio.2 šaukštai vandens.1 puodukas varškės.1 kiaušinis.Druskos ir Pipiru.Suminkyk iš miltų, vandens ir trynio tešlą ir iškočiok ploną Supiaustyk ji i ketur- Varškę sumaišyk su
notaitės Diena. Paskirto! mušimu, druska ir pipirais. Į 
dienoj, nuo pat ryto, mieste- į kiekvieną keturkampi tešlos 
lio gatvės buvo papuošto padėk po šaukštuką \arškės. 
Amerikos vėliavomis. Va- >uIenk tešlą ir jos kraštus su
karę, vietinės mokyklos sve- rait-vk- ka(i varškė neišeitų. Su 
tainėje, surengta iškilminga mesk į 'erdan1ti?’!.n?!.nf* S1 
vakarienė, kurios surengi-Į!Škils viršun’
mu darbavosi miestelio val-!košk’ užPHk S!uti^ntu svi^; 
dininkai, mokyklų direkto-iarba s
riai ir visi darbštesnieji pi- 'stalan- Lzteks 
liečiat

“Erdvi svetainė prisipildė 
j trumpą laiką. Sakoma, bu
vo arti 500 dalyvių. Progra
mą atidarė miestelio bur- 
džius S. Skriniak, paskirda
mas programo vedėju J.
Hudock. Reikšmingas pra

bus gatavi. Nu- utirpintu sviestu. Smetona, ir duok keturiems asme-mins.
RUGšTY MĖLIAI.

Tai rusų valgis, bet vartojamas ir Lietuvoje. Rūgštymai yra nedideli rūgštus lapeliai. Jie auga kupstais tarp daržovių ii

Tegul švinta iau aušrelė 
Mųs tėvynėj balzgana,
Ateitis mums daug ką žada,—
Ei, gana miegot, gana!
Apsistoję kryžkeiyje,
N’eskaitvkim darbą baigę!
Jei kiniam drąsa pašlijo,
Nestcvėkim, lyg apsvaigę!

Laisvės lengvai iuk negausim,
Reikia darbo, reik spėkų;
Kad laimėt tėvynei laisvę.
Reik kovoti, ne juokų!

Tad pakeitė silpną drutu,
Visą nuosekiliai aptarę,
Vėl kovokim už tėvynę,
Naują planą pasidarę!

Šen vienybėn, broliai, sesės, 
šen Į kovą už teises!
Kad laimėti laisvės kovą 
Dėkime jėgas visas!

Tegul kylanti aušrelė 
Atgaivina musų jėgą,
Lai tėvynės pavergėjai 
Jau nuo musų kelio bėga!

J. Steponaiti:.

LIETUVOS PASTOGĖJ.
Jonas buvo vienintelė 
tėvo viltis jam senam; 
jo gerovei anksti kėlė

kalbas pasakė: Scrantono Patvoriais' B jų, dar“rni bar^‘ai! darbui ūkyje juodam
. ___ _ hnrtp aarin crardiiQ Im«m^ Qitn-, .. , -iir t būna gana gardus. Imama šito-:decezijos vyskupas vv. J.

Hafey, valstijos senatorių:
Leo C. Mundy, apskričio tei
sėjas John Fine, vietinės lie
tuvių parapijos kleboną; i 
kun. J. Kasakaitis, miestelio i 
mokyklų užveizda J. B.'
Cambell, laivyno departa- lautj jr smu)kiaj suk vi
mento Įgaliotinis leitenan- •__ ,
tas C. D. Park, dėl šių iškil-
mių čia specialiai atvykęs. |ką Paima 2 puoduku verfan{j,

“Pasveikinimo telegramas j rūgštymų ir supila j šaltus iš- 
prisiuntė Pensylvanijos vai-Į plaktus kiaušinius, nuolatos! 
Stijos gubernatorius Arthu'! maišant. Supila tai i likusius

kia proporcija:1 svaras rukštymų.2 šaukštukai druskos.1 žiupsnys pipirų.1 kvorta verdančio vandens.2 kiaušiniai.Rūgštymus reikia gerai nu-
rma juos o minutas. Išplaka 2 kiaušinius ir Įdeda į juos drus-

Buvo Jono ir motutė— 
jau žila, silpna, sena: 
jo sapnuojama senutė, 
sūnų mylinti, gera...
Tėvas butų nenorėjęs 
leisti Jono Į klesas, 
jei nebūtų prikalbėjęs 
iš kaimynų kažin kas.

O kaimyną, jautė Jonas, 
to Įprašė jo mana: 
tėtis manė: “Mat, sijonas 
tai tuščia, kvaila galva!’

H. James, laivyno Įeit. ko- 
mandierius B. J. Kelly, kon
gresmanas T. B. Miller ii su karštom bulvėn. 
valstijos iždininkas C. H. i iki 6 žmonių 
Wagner. ’ • —

“Slaugei Bernotaitei bu 
vo skirta 30 dienų poilsio- 
atostogų, bet už dviejų są 
vaičių ji buvo pakviesta i 
Washingtoną, D. C., kur jai 
nuskirs tolimesnei tarnybai 
vietą. A. G.”

rūgštymus ir atvėdina. Įdeda šaltos Smetonos ir valgo šaltus mato laimę dar vaikams:Užtenka 4 jej užaugs tik jie patogus, 
tvirti, arti jo laukams.

BARSČIAI Iš BUROKĖLIŲ.
Keli burokėliai su lapais.

PERILGOS ATOSTOGOS

Ibį kvortos verdančio vandens.2 šaukštukai cukraus.1 lemono sunka.Druskos pag-al skoni.1 svogūnas.Rūgščios Smetonos. Burokėlius nuskusk, lapus su- 'jiaustyk ir pavirink kol sutirš- tės. Tada bu rokėlius nuskusk supiaustyk smulkiai, arba su-

Matyt kad didžiuma mo
terų skyriaus bendradarbių 
pasiėmė visos vasaros vaka- 
cijas, kad musų skyriuje taip 
sumažėjo senųjų veikėjų ra- tarkuok. Sudėk juos Į skauradą. 
smėliai. Ga! jos per vakaci- į užpilk verdančiu vandeniu ir 
jas suras daug geros me- pasudvk Pavirink kol svogūnas 
džiagos ir naujos energijos, -'•v.minkštės. Įdėk cukrų ir lemo- 
O gal čia visai ne vakacijų no sunką. Atšaldyk. Duodant 
priežastis? Gerai pasvars-j «talan, įdėk kožr.on <o:ielkon 
čius atrodo kad gali būti, po šaukštuką rūgščios smeto- 
vien tik tas pats slogutis, ku-1 nes, bet nemaišyk. Ant viršaus 
ris daugelį musų paliečia ir įdėk smulkiai supiaustyta jau ną agurką ar svogūne laiškų Gerai tinka su kur.štor. bulvė::;.laiko prispaudęs neveikliųjų 
tarpe. O gal nekurios esam 
Žiauraus karo paliestos i» 
sau tyliai kenčiam niekam 
nesiskųsdamos. Gerbiamos 
draugės, mes turim stengtis 
nugalėti tą širdies skausmą 
ir susiraminti su pagalba 
Moterų Skyyriaus. Rašinė- 
damos apie savo Įspūdžius

KUNIGŲ CELIBATAS.
■—Išaiškinta k'iniirv -f

puolimas. Šią knyza turėto > t-rsk , 
torija, pasekmės ir jų <lur>>k«> >,• 
tyti kiekvienas vvrr>. tevn- lau
kaitis, kurie geidžia. la<l i-i nt,. 
!u.tterįs» ir mylimosios- r-ap-spultu 
tokią kunigų globą, parašė kvn 
Towsend Fox, D. D., sulietuvino 
Ferdinand de Saraotritia................25.

Bibliją užmiršta nei vergo, nei sve- 
krutinės timo; nei jaučio, nei asilo—spausdami prie

amžiau“ jai fSukia’ kad > tiki visa Bit> visi aprūpinti. Jis turėjo ga
■?epiin*o kūdikio. Ji gvvena!nu« Saio- .° k,tl na vargo su tais kieta- 
'•auze^ miestelv Rhode \?i'ieztai jos nekenčia ir nie- sprandziais žydais.
upės klony. Už vyro ištekė- .Bet tarp tų dviejų aš nesistebiu, jeigu kas

; kraštutiniu —

tik 21

io u būdama tik 14 metuiKrastuumų pozicijų stovi netiki Biblija; bet man nuo- 
amžiai: ”s 19* Už! ir ramiai sako: stabu, jeigu žmogus tik pa-
metų po vestuvių gimė pir
mutinis kūdikis, ir paskui po 
viena kasmet.

JUOKAI.

Aš nežinau. Įrodykit, ką viršutiniškai perziurejęs ją 
tvirtinat.” mano, kad jau viską žino ir

Žinoma, kad Biblijoj, se- atmeta ją—tokią knygą,
name testamente, yra daug apie kurią galvoja didžiausi 

i dalykų, katrie mums labai mokslininkai. (Tikrieji mok- 
• keistai skamba. Bet jei atsi- slininkai biblijos nepaiso.— 
minsime, kad tenai atsispin- Red.) Vyresnioji Sesuo, 

sako įdi tų laikų žmonių galvose-
DEGTINĖS GALYBĖEvoliucijos mokslaskad žmogus gyvena ant žemės j na, tai nebus taic keista, suviršum 250.000 metų ir kad j y iena didelė kliūtis Bib- lis išsivystęs is žemiausių gy-; jjjos supratimui yra ta, kad

............... . _. A , lietuvių kalboje labai pras-Taigi, evoliucijai reikėjo tuk-, tas jQS vertįmas; kaip kuštančių metų kad iš beždžiones rjose vietose suvis mintis su- padaryti į Dievą panašų žmo
gų.

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: nuo 10 ryto iki 2 p. p 
ir nuo 6 iki «:30 vakaro

šventadieniais:'10 iki 12 diena.

gadinta.
šiandien gi, duokite puskvor- . Steoėtinas dalykas, kad te degtinės moteriai, tai į pusę Biblija per tiek šimtmečių valandos ji tikrai vėl pavirs j išliko, nors buvo naikinama beždžionę. draudžiama skaityti. Ku-

------------ nigai jos neskelbė ir neskel-
KAIP PAŽINTI GERĄ DAR- bia

BININKĄ. Bibliją geriausia, kunigų £«

Būdavo, kas reiks padėti— 
Jonas puldavo noriai: 
ar iškraustyti paklėti, 
ar supilti ten rugiai...
Žodžiu, jautė džiaugsmą 

vieną
Jono motina sena, 
laukdama, kol bus ta diena, 
kai mokytis bus gana.
Jai tuomet teks pamatyti, 
(ji sapnuodavo dažnai), 
kaip Jonukas su Onyte 
bus laimingi jos vaikai...

3325 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Te!. Boulevard 8483

Išradimai
T x. , . x KETURIŲ RUSIŲ GYDUOLĖS.Ir tie, kūne supranta kurios stebuklingai pagelbsti nuo

Viena leidė paskelbė laikraš- jau nesibijo. Jie neina išpa- viq šeimynoj.
čiuose, kad jai reikalmuas vy- žinti„, neperka mišių nei ££ras prie darbo darže. Rytojaus jokių “patepimų. ’ Kunigas ening of the Gums). Prašalina užsi-dieuą atėjo siūlytis du, vienas jįen;s ne!eikalingas nei prie ^fSi

gimimo, nei mirimo. pus. ”Apsireiškus nesveikumui tuo
jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint-

Jeigu nori Bibliją vien tik ment f«r.T®<>th Sužėdysi dan- 
— , .. . • tis ir pinigais. Kama tik $1.00. Ma-_____ ė- kntikuoii, tai rasi gana pro- žesnė—50c.

j-j * i j-- - - tai daivti Ket ieifru no- no. 2. NUO rheumatizmo irdedama ant gonkų pradėjo jai sos aaiyu. jeigu no įVAjRjų skausmų. Kojose, Ran- moti ir rodyt pirštu, kad ji sam- 11 sužinoti ką nors apie ją, koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są-
, . ... , o* . , - liti rpilciyj bikn ir nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy-dytų mažesnįjį, ką si ir padare. iai reiKia paae.i ^aiKO u pa mo k aštrau3 Kosuiio. Kaina $1.00. Vėliau, kai moterys susiėjo stangų. Paimk iš viešo kny-

didelis, kitas mažas. Kai jauna moteris pradėjo jiems rodyt sa- ivo daržą ir aiškint, koki reikės darbą dirbti, tai jos motina sė-

NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 
gyno: "History of the Bib- nuo OW and Fręsh Sores. šita Mostis 
1 „ •_ tai tikrai yra Stebujdinga. Jei kurie—Kodėl* tu, motin, norėjai 'e ‘r G^ologv Lontirrm turite senas Ronas, kurias Skauda ir mažesnio? Didesnis buvo daug the Bible/’ ar tam panašiugražesnis ir geriau man patiko, knygų- Neatmenu autorių Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą —Matai, dukrel. tu da neturi vardų, bet tai nieko neken- Ausies, nuo u-sišaidymo, žaizdą prityrimo — pradėjo aiškint se- kia, knygius .jas zmo ll' SU- jima. Nudegimų, Sumušimą, Skau-

nė.-Kada samdai vyrą prie ras ant pareikalavimo.daržo darbu, tai žiūrėk ne Į jo Kas ljnk pirkimo darbi- »"», tai pažymėkite, Speciališkai gražumą, bet į jo kelines. Kat- ninkį tai tada buvo tokia Š^m°Sti3’ Uiro kelnių keliai sulopyti, tai to- santvarka. Vergui pas gerą kaina tikkį samdyk; O katro sėdynė UŽ- pQną bUVO geriau kaip ant jvY°' Kurie greit pagauna Poison lopyta, tai jau tokio neimk. savo atsakomybės; jis buvo Iv>’’ ta* turite turėt šitų Gyduolių, 

visu kuo aprūpintas,
šešių metų laisvas;

jvienos dvi. duktė ir sako:

Jonas būdavo draugingas 
ir ne Onai—jos broliams, 
ir jų vienas—ypatingas 
buvo draugas. Šnekiesiams 

Taip neretas kaimo žmogus ilgiems jis leido laiką 
su Vladu tuo maloniai, 
matė—šis visur palaiko 
jj, ir klausosi domiai.

Bet motutė Jono matė, 
kad pasaulyje vargų 
mokslo šalys nusikratė 
per eiles gudrių darbų.
Ji ir sūnų savo Joną 
vis matydavo gudriu— 
jam drobelę skyrė ploną, 
kaltais barės su seniu...
Kartais ašaros ant veido 
jai spindėjo paslapčia... 
Taip i mokslą sunu leido, 
diibant dieną ir nakčia.
Na, o jų kaimyno Ona, 
(matė motina gerai), 
jau ser.ai mylėjo Joną,
(juk jaunystė tie laikai!).
Ona irgi mok ią ėjo 
i mokytojas noriai,— 
ios veideliai tik žydėjo, 
kaip aušrelės, įstabiai.
Džiaugės motina, ir Oną 
i ai tais kvietė pas avė— 
kai turėdavo “ios” Joną 
ka’me vasaros laike.
Jonas augo liemeningas, 
frake motina: gražus!): 
žvilgsnis gyvas ir

liepsningas,
darbininkas jis virkus...

Vlado tėvas nemokino 
nuo pradinės jau toliau, 
ir Jonukas tą vaikiną 
prisitraukė sau arčiau.

Jonas teikdavo Viadukui 
didesnes gudrias žinias— 
jos Viadukui neišspruko 
pro mintis jo sumanias.
Taip užėjo karo bangos 
su audingu užimu, 
blaškė žemę i padanges 
jo nagai su piktumu...

Teko Jonui apsistoti 
mokslą ėjus, ir skubiai 
Į maskolių pulką stoti 
ir kovoti jau žiauriai...
Ir sugrįžęs jis po kovų 
dai o tėvą seną vien— 
močią jau mirtis išrovė, 
(sako, laukdavo kasdien).
Ir, kur ramiosios pastogės, 
—rako vieni pelenai: 
retas ėjo kaimo žmogus, 
krankė tik vieni varnai...

Arėjas Vitkauskas.

~Sah>mė)a", arb:- Kaip buvo nukirsi* 
Jonui galva. Drama vienam- 

akte, parašyta garsaus anglų rašti
ninko. Vertštų Kiekvienam per
skaityti. .......................................... 25c

Suteikia greitą pagalbą. Kaina Sl.OO. 
O pO Reikalaudami Gyduolių siųskite irS vei kata—Brangiausia

Turtas. .... , .__ 1 • ii;ar.Mtu n«ip nuris; auvjuiu-CirvI v A T A f ASJiG pasilikdavo ilgesniam lai- mėt Gyduolių Gerumą tai duodam□ VLlKAiA LIUaMIvlAlVlO i • x • -- i;nn<5n nnrn ___  tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes
PamnltiiM Ku» r» j v 11JOSO nOr° ' • . -vieną mažesnę. Vartok tą mažesnę.Ramokms but Šveikais. Red.). O kad jam ten ausi neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už-

Gydymas visokių ligų šaknimis, r.orfln,.A nodidola Van- ganėdintas. grąžink didesnę į 10 die-peruuie, iicunreie nau nų laiko mes atitrauksime tik per

įeigU Money Orderį arba Čekį ne-
J mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu-

Ąn-zmenimis. Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
b cas gydo ir kaip reikia vartoti.

iš įfonaAos štampu nesiusti. . - . , . ~ , •
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) As gerai atsimenu. Kaip aS 
Kaina su prisiuntimu si.oa pini:m? pavydėdavau toms, ką turė-fireriau'i’a ciusti Money Orderiu, arba r * ___
popierini doleri laiški. Adresą*: <-)

PAUL MIKALAUSKAS §
110 Athens street. «

SO. BOSTON. MASS. 2

PAGARSINIMAI 
KELEIVY’

Mo—nt. kas «;>uar,-nim.i tilptų 
G“FiT. reikia pr. duoti ųaral-tltr-g 
aarr'nlat'aci jon nevėliau PANEDC.
Ui O VAKARO. Sl.mClant per paS- 
tą, reikia paatųat IS ankato. kad pa- 
alektų mu« ne vėl'au kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti ųaralnimai | to« 
aavaltėa m-n-erl nespėjama patai 
olnt.

Nor-nt. kad «ar,liuma» neaual 
trukdytų, tykiu au paparslnimu 
reikia siųsti Ir mokeat|.

DRAUGIJOMS renplant pikniką 
ar kilok) parengime, trumna orane 
Simą patalpinam ut 91.00. US didės- 
m«» garsinimus skaitoma nu« colio.

Už oajležkojlmus darklnlnkų. por- 
davl-nua Ir kitokius smulkius prane 
Simus, kaina 2c. už todl Stimpes 
nėm raidėm antfla-vla—1Se. oatra.

"Keleivio” pranumcratoHacna už 
pajleSkoilmua giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod). Ma'Jsuslo pajlažko.
Jlmo kakta 09c.

Norint pajležkot su paveiksiu, 
reikia pasiųst litografiją Ir klaust 
kainos.

KELEIVIS, 5M BROADWAY 
eo. BOSTON, Mi

cia. (!—Red.) Daug metų siuntimo kaštus—20c. 
atgal buvo madoje perdurti Adresuokit taip: 
ausis dėl auskarų nešiojimo. M. J. ŠVILPA

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

HARTFORD. CONN.

(-)

51'■»
VS
>£
'Aa
•g«
■gmv
Xįe

BALSAI
GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 

IR BALADOS.
Knyęa papuošta daugeliu spalvuotų puikią paveikslą, 223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO DARBO VALANDAS.

KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIU EILĖS:
TAUTIŠKOS. 5EIMYN15KOS IR I)\RRININKISKDS TIKRA! GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK $1.00. Audimo apdarais $1.25.
Kiekvienas turėtą papoošti serą Inygyoą minėta knyga. 

Kiekvienas nesipirkee tą kayn pasidžiaugs. Pfaigoa geriatmia 
siųst “Mnney Orderių." Popierinius galima siųsti tier’og papras
tame konverte. bet reikia aiškiai užrašyti savo ir "KeleivU’1 ad- 
re.«ą ir nepamirškit prilipyt už8 centus markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

1 f

nuotr.uk


No. 35. Rugpiučio 26 d., 1942.

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A irbaigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) Seda, Telšiai.
---  „ . . . . 2079. Danilevičienė, Julija,(Tąsa)

2080. Danilevičiūtė, Nijolė (Teofilio duktė). 6 metų.2081. Danilevičienė, Nadiež-

tarnautojas, Rokiškis. ' ,2073. Damušienė, Antanina (Baltraus duktė), 48, šeimininkė, Rokiškis.2074. Damušis, Algirdas (Prano sūnūs), gimęs 1925, mokinys. Rokiškis.207G. Danilevičius, Antanas (Antano sūnūs), 29, darbinin
kas, Kalvarija.

2077. Danilevičius, Juozas (Romualde sūnūs). 41, tarnau
tojas, Kaunas.

2078. Danilevičius, Teofilius (Prano sūnūs). 33, darbininkas.
! 2030. Dakinevičius, Balys i1991. Dabrvs, Vilius (Leono no sūnūs), 37, šoferis. Vili:sūnūs), 5 metų. Į vas. Trakai.1992. Dabravoskis, Jonas (Ju-j 2031. Dakinevičius, Stasysliaus sūnūs). Kaunas. i (Vlado sūnūs), 37, tarnautojas, ?0 uk5rinkė> slavėnai, šven-1993. Dabravoskis, Jurgis Mažeikiai. čionėliai(Vinco sūnūs), 40, teisėjas, 2032. Dakinevičienė-Beresne- 2082. Danilevičiūtė, Daugeliškiai, šakiai. vičiutė, Marija (Zigmo duktė), 45” Slavėnai.1994. Dabrukas, Juozas (Jo- 30, šeimininkė, Mažeikiai. 20g3 Danilovič, Algirdas, 53,no sūnūs), gimęs 1917. tarnau- 2033. Dakinevičiutė, Ona .>c:vck.,tas Retvealatojas, Kaunas. 1 (Stasio duktė). 5, Mažeikiai. “^ Dan^vJ vera. gimus

1995. Dabulevičius, Albinas 2034. Daleckas, Jonas (Juozo 1894 šeįmįnįnke.(Pijaus sūnūs), 60, ukininkas, sūnūs), gimęs 1908, mokytojas. 2085. Danilovič, Ona, Pašeimeniai. Bartininkai. Joniškis, Adoliškis. 1920.1996. Dabulevičienė, Elena 2035. Daleckas, Nikodemas (Petro duktė), 40, Pašeimeniai. (Juozo sūnūs), 43, ukininkas. 65/mokytojas, Marijampolė.1997. Dabulevičiutė, Albina Atlaužai, Plateliai.

Julija.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Skiepija Kareivį

Amerikos ai mijes daktaras skiepija kareivį nuo užkrečiamų ligų. Skiepijamas yra Amerikos judžių “žvaigždė” (o gal “mėnulis”) Clark Gable.

Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

KAUNE NUTEISTAS MIR
TI STASYS ŽELViS.
•‘Kauener Zeitung” rašo, 

kad “vokiečių ypatingasis 
teismas” Kaune nuteisęs 
mirti elektromonteri Stasį 
Želvi, gyvenantį Kaune, Ba
sanavičiaus alėjoje 6, už tai, 
kad jis, būdamas prikoman-

U O LIAI PLEČIAMA 
ŽVEJYBA.

Spaudos žiniomis, žuvų 
gaudymas Lietuvoje vyksta 
ne tik Šventosios uoste, Bal
tijos juros pakrantėse, bet ir 
ežeiuose, kurių žuklavimo 
tikslams naudojama 115,- 
000 hektarų vandens pavir-

diruota’s prie vokiečių karoĮšiaus- metu žukiavi-
komendanturos pakeitęs sa--““ ve,c,as! aP.ie zm0‘ 
vo blogesnį apsiaustą gėrės-j™. H’.? sKaienis .pa
nku kuris pereitą žiemą bu- -,000. Žuklavimu
vęs paaukotas vokiečių ka- Jur?Je uzslima aPle 3o0 
riuomenei. Šis sprendimas į
reiškiąs “Įspėjimą visiems.

KAIP TVARKOMI 
MIŠKAI.

Šventosios uosto žvejai 
turi 9 didesnius žuklavimo 
laivus, 145 vidutinius bei 
motorinius laivus ir apie 70 
valčių. Uostą valdo vandens

(Albino duktė), 22, studentė, 2036. Daleckienė-Ročaitė, A- -g mokytoja. Marijampolė. Dotnuvos Akademija. dolfa, 30, ūkininkė, Atlaižai.1998. Dobulevičiutė. Aldona 2037. Daleckaitė, Genė (Ni-

2125. Daškevičienė, Marija, gimus 82, šeimininkė, Vilnius.2126. Daškus. Vincas2086. Daniliauskas. Antanas, jjaus sūnūs), gimęs 1917 
mučiai, Žarėnai.2087. Daniliauskienė, Marija.

(Albino duktė), 17, studentė. kodemo duktė), 8 metų.1999. Dabulevičius, Gedimi- 2038. Daleckaitė, Irena (Ni-r.as (Albino sūnūs), 12. kodemo duktė), 7 metų.2000. Dacevičienė, Elzbieta, 2039. Dalmontas, Pranas. 32;58, šeimininkė. Vilnius. mokytojas, Ignalina.2001. Dacevičius, Vacius, 32,! 2040. Dalmontienė, Zofijamiškininkas, Vilnius. (Jono duktė), 30, mokytoja, Ig-2002. Dacevičius, Vladas, gi- nalinas.męs 1898, kepėjas, Kaunas. t 2041. Dalmontas. Pranas. 30,2003. Dackevičienė, Juozapa-! mokytojas, Utena.ta (Simo duktė), gimus 1900,! 2042. Damarodienė, Vandašeimininkė.2004. Dackevičiutė,
(Vlado duktė), 
k’nė.2005. Dagelis, sūnūs), gimęs 1898, laikraštininkas, Kaunas.2006. Dagilis, Jurgis (Jono sūnūs), gimęs 1903, advokatas, gyv. vieta Kaunas.2007. Dagys, Kazys (Baltraus sūnūs), gimęs 1916, leitenantas, Varėna.2008. Daikovska, Bronė, gyv. vieta Varėna.2009. Dabrovska, Stefa, tarnautoja, Varėna.2010. Dailydė, Adolfas,prekybininkas, Gražiškiai. Vilkaviškis.2011. Dailidienė, Anelė (Juozo duktė). 27, mokytoja, gyv. vieta Gražiškiai.2012. Dailidė, Andrius (Jurgio sūnūs). 40. tarnautojas, šilininkai, Kiduliai.2013. Dailidienė, Emilija (Antano duktė), 37, šilininkai.2014. Dailidaitė. Zosė, (Andriaus duktė), 16 metų.2015. Dailidė, Algimantas (Andriaus sūnūs), 10 metų.2016. Dailidė, Antanas (Jono; gydytojas, Vilnius sūnūs). 40. Raudonojo Kryžiaus tarnautojas. Kaunas.2017. DalilidSenė-Stankevičfu- tė. Marija (Juozo duktė), 29, dantistė. Kaunas.2018. Dailidė, Pranas (Prano sūnūs), gimęs 1896. ūkininkas,Keturkaimis. Kybartai.2019. Dailidienė. Marija (Jono duktė). 32, ūkininkė, Keturkaimis.2020. Dailidė, Algirdas (Prano sūnūs). 11 metų.2021. Dailidė, Kęstutis (Prano sūnūs), 7 metų.2022. Dailidė. Juozas (Juozo sūnūs), gimęs 1895. mokytojas.M aiijampolė.2023. Dailidienė, Koste, 35, mokytoja, Marijampolė.

Janina 926. mo-

56.
29,
35.

2088. Daniliauskas, Antanas (Antano sūnūs), 15, mokinys.2089. Daniliunas, Stasys (Juo

\ okiečių spaudos žinio- vaidvba, kuri rūpinasi uosto 
.Lietuvos “genei alinėje pagilinimu bei juros atplau-

________________________  srityje šiuo metu veikian- namo smėlio išsėmimu. Spe-
>166 Daukšvtė Giedrutė(Jo či?s. ^3 girininkijos. -Joms eialinė žemsemė netrukus 

„„'duktė,. 2 metų. ' U0St?

2!67. Daukša, Antanas (An- fe W SS “sios"^tano sūnūs), darb.n.nkas, Seda. & girininkijų. Urį„
2168. Daukša, Antanas (oi- esančios šiose vietose: Vii- palangoje — žuvų sūdymorno sūnūs), 70, Raseiniai. r.iuje, Švenčionyse, Panevė- įmonė. Šiais metais tikima-2169. Daukša. Antanas (An- žyje, Šiauliuose, Teisiuose, 5į pagauti 700,000 kilogra-tano sūnūs), 44, Šlakiai. Kėdainiuose, Panemunėje, mu juros žuvies ir apie2170. Dauk^ienė-Laurynaity- Kazlu Rudoje ir Kaišiado- i nnn nnn ežeru žuvies2130. Daugėlienė - Skipitytė, tė, Sofija, 35, mokytoja. Stakiai. ryje. V ’
2171. Daukšaitė, Nijolė (An-

41, ūkininkė, Bugailiškiai.

(Ju-
Ri-

2128. Daubaras, Vladas, 16

2129. Daubaras, Mečys. 14.

zo sūnūs), gimęs 1906, kannm- 191g Dotnuva
kas, V įlnius. 2131. Daugelis, Andrius (Juo2090. Danisevičius, Mykolas gunus) 3? karininkas ^.v(Mykolo sūnūs), 60, tamauto- vieta Trakai.2132. Daugėla. Julius (Jurgio

tano duktė), 12.2172. Daukša, Sigitas (Antano sūnūs), 8, Stakiai.2173. Daukša, Bronius (Liu

----------------- LANDŽIOJA PO ŽMONIŲ
VĖL RAGINA JAUNIMĄ BUTUS.
VAŽIUOT VOKIETIJON. Vokiečių komisaras Kau-

jas, Kėdainiai.2091. Daniševiėienė. Katari- na, 45, šeimininkė.2092. Daiševičius, Mikas (Mi-
^°QAQ2US>^rk^ klė (Juozo duktė), 40, šeiminin- zj0 duktė), 42, šeimininkė.
IM V 20 Studentė kė’ Budviečiai- Rudamina. 2175. Daukšienė, Anelė (Ka-(Miko duktė), 20, studente. 2134. Daugelaitė> 5lilda (Ju. zi(( duRtė ukininkė

2094. Daniuhs, Viktoras (Bai- iįaus duktė), 19, mokinė. 2176. Daukša, Liucijonasiraus sunus), 21, Budriai. 2135. Daugėlaitė, Danutė (Ju- (Broniaus sunus), 12 metų.

Jau buvome rašę, kad Lie- no mieste išleido įsakymą, 
tuvos jaunimas vėl pradėta pagal kuri visus butus ap
vaginti stoti į Vokietijos žiūrės specialiniai vokiečių 
“darbo tarnybą.” įgaliotiniai. Tai esą daroma

Į vokiečių tarnybą priima- ryšium su vis didėjančia bu- 
mi jaunuoliai, gimę tarp tų stoka. Į tuos butus, ku- 
1921 ir 1924 metų. Tiems r juose vokiečių įgaliotiniai 
7-tos klasės gimnazistams, nustatys, jog ten gyvena 
kurie įstoja į ‘‘darbo tamy- “per mažai” žmonių, bus 
bą,” išduodami brandos privalomai apgyvendinama.2177. Daukšaitė, Aldona (Bro- atestatai. Jie jau nebeturėsią Įsakymas pabrėžia, jog jo(Ju- niaus duktė), 10 metų. lankyti aštuntos klasės. į nuostatai neliečia tų pasta-2178. Daukša. Alfredas (Bro- šį kartą r “darbo tamy-, tų, kurie “priklauso” vokie- 
bą” priimami ne tik jaunuo- čių kariuomenei, 
liai, bet ir mergaitės, gimu-

sūnūs), 40, mokytojas, Budvie- ao Sunus), 43, Dirgaičiai, Grin- čiai, Rudamina.2133. Daugelienė-Bielytė, Te- kiškis.2174. Daukšienė, Liucija (Ka-
(Adolfo duktė), 42, šeimininkė,Mariampolė.2043. Damarodaitė, Danutė(Jurgio duktė), 18, mokinė. . .

2044. Damarodaitė. Gražinai 2095. Dankbaras, Jonas (Fri- liaus duktė), 16. mokinė.(Jurgio duktė), 14, mokinė. c0 sunus), 67, ūkininkas, Jac- 2136. Daugėla, Vytas2045. Damarodas, Vytautas koniai’ Pabiržė. _ liaus sunus), 10 metų.(Jurgio sunus), 19. 2096. Dankbarienė, Luti ja 2137. Daugėla, Vincas (Jono niaus sunus), 9 metų.2046. Damašas, Adomas (Jo- (Gederto duktė(. 56, ūkininke. SUnus), gimęs 1907, Kaunas. 2179. Daukša. Ivoldas, 62097. Dankbaras, Haroldas 2138. Daugirda. Tomas, 42, maičiai. Gudžiūnai. (Jono sunus), 19, mokinys. advokatas, Marijampolė.2047. Damašius, Klemensas 2098; DanuĮienė, Julija. 67, 2139. Daugirdienė, Sofija(Domo sunus), 33, mokytojas, Vainutas. (Prano duktė), 30, tarnautoja, xraunasVilnius. 2099- Dapkevičius, Vladas Marijampolė. 2182. Daunoras Adolfas. 342048. Damašienė. Valerija. ;Jono sunus), 36, darbininkas, 2140. Daugirdas, Romas (To- tarnautoias, Kaunas,gimus 1910, stenografistė. Kaunas. mo sunus)2049. Damaševičius, Kazys 2100. Dapkus, Povilas, 40,(Vinco sunus), 34, Šančiai. mokytojas, žaiginys.2050. Dambrava. Silvestras, 2101; Dapkienė, Katanna, 32. 2142. Daugirdas, Tadas (My55, tarnautojas, Utena. .šeimininkė, žaiginys. koio sunus), 27, gydytojas, gyv.2051. Dambravienė, Marija, 2102‘ DaPkus> P°vilas (Povi- vjeta Vilnius.40, šeimininkė. Utena. lo sunus), 9 metų. 2143. Daugys, Petras (Mar-2052. Dambravaitė. Vitalija 2103’ Dapkutė, Dalia (Povilo tyno sunus), 65, ukininkas, Bro-(Silvestro duktė), 15. mokinė. duktė), 4 metų. žiškiai, Subačius.2053. Dambrava, Stasys (Sil-L 2104; Dapkus^ Antanas, 40,1 2144. Daugienė, Alvina, 65,vestro sunus). 13. mokinys.

__ _.uv onnu sūnūs/, iu, um miniai, ona- 2180, Daukša. Liudas, 4 metų rios 1923 metais.
2181. Daukša, Leopoldas (Prano sunus), gimęs 1914, virėjas,

GRANATA UŽMUŠĖ DU 
ŪKININKU.

Švenčionių apskrity graJURBARKAS PERKRIKŠ
TYTAS J “GEORGEN- 

BURGĄ.”
“Kauener Zeitung” re- kentė Bronius Zyblevskis iš 21. Daunoravičienė. Janina, daktorius Martin Kakies pa- šeškinės kaimo, Kazys Vy- 2141. Daugirdas, Algulis (To- 6- ūkininkė, Pagirys Anelizna. skelbė kelis straipsnius apie mantas iš Traniškių ir An- mo sunus). 4 metų. 21g4 Dauša Juozas (Motie- keliones po Lietuvą.:tanas Binčiukas iš Binčiukųjaus sunus), 27, ukininkas, Ka- Tuose straipsniuose Raudo- kaimo. Suradę granatą, jie zimierava. Utena. vadinama “Bayerburg,” bandė ją atidaryti. Grana-2185. Dausienė, Pranė, 60. Vilkija — “Wilkenberg,” o tai sprogus, du ūkininkai bu-ukininkė, Kazimierava. Jurbarkas — “Georgen-1 vo užmušti vietoje, o trečias2186. Dausa. Kazys (Motie- burg.____________sunkiai sužeistas._________jaus sunus). 30, mokytojas, gy-

7 metu.

karininkas, A. Panemunė. šeimininkė.
2054. Dambrava, Keistutis 2105. Dapkus, Antanas (Liu- 2145. Daugys, Teodoras (Pet-(Silvestro sunus), 10. do sunus), 60, Seda. _ ro sunus). 27. Brožiškiai.2055. Dambrava. Gediminas 2106‘ Dapkienė, Julija, 65, 2146. Daugytė, Alvina (Pet-

(Silvestro sunus), 8 metų. šeimininkė, Seda.

nata užmušė du ūkininku ir 
trečią sunkiai sužeidė. Nu-

venimo vieta Vilnius.
(Bus daugiau) AR ROMOS,

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
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. (11 Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochiįoe bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS UI. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigu 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 foimomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.

2056. Dambrauskas, Bronius 21 °7’ Dapkutė, Zofija (Edmundo sunus), gimęs 1901, tano duktė), 21, Seda.
ro duktė), 50. šeimininkė.(An-i 2147. Daugėlienė, Genė (Vla- 2148. Daujotas, Mykolas (A- 2108. Dapkus, Liudas (Anta- do duktė). 28, Šiauliai.2057. Dambrauskas. Juozas no sunus), 25, Seda. leksandro sunus), 32, tarnauto-(Igno sunus), 39, inžinierius. 2109. Dapkienė-Dudaitė, Joa- jas, Raseiniai.Vilnius. na. 23, tarnautoja, Seda. 2149. Daujotienė, Pranė (Le-2058. Dambrauskas. Stasys 2110. Dapkus. Justas, 37, tar- ono duktė). 22, šeimininkė.(Juliaus sunus), 40, tarnauto- nautojas, Tauragė. 2150. Daukantas, Jonas, 33.jas, Marijampolė. 2111. Dapkienė-Peldavičiutė, mokytojas. Panoteriai.2059. Dambrauskienė. Geno- Jadvyga (Domo duktė), 32, šei-į 2151. Daukantienė, Monikavaite, 40. šeimininkė, gyv. vieta mininkė, Tauragė. i (Juozo duktė). 33, mokytoja.Marijampolė. *• 2112. Dapkutė, Auda-Jadvy- ' 2152. Daukantas. Vytaiis-Jo-2060. Dambrauskas. Henri- ga (Justo duktė). 8 metų. įnutis (Jono sunus), gimęs 1934.kas (Stasio sunus), 10. 2113. Dapkutė, Ona, 9 metų. i 2153. Daukšienė, Adeiė (Ka-2061. Dambrauskaitė, Regina 214. Dargis, Jonas, 30, moky-.zio duktė). 33, Griniškis.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Paraše
A. M. METELIONIS.

2024. Dailidė. Algimantas (Juozo sunus), gimęs 1926.
2025. Dailidė. Juozas (Izidoriaus sunus). 37. inspektorius. 

Kaunas.

2026. Dailidienė-OrintaStė. Antanina, (Jono duktė), 35.

(Stasio duktė), 15. mokinė. tojas. Runikiai, Radviliškis.2062. Dambrauskaitė. Geno- 2115. Dargis, Vytautas (Juo- vaitė (Stasio duktė), 5 metų. zo sunus), 23, Šiauliai.2063. Dambrauskas, Kazys. 2116. Daraškevičius, Zigmas32, gyv. vieta Vilnius. (Jono sunus), technikas, Palau-2064. Dambravičienė, Teklė kis, Radviliškis.(Alfredo duktė), 70, ukininkė. 2117. Dargys, Jonas, 33, mo-' Kačerginė, Kaunas. Rytojas. N. Radviliškis.2065. Dambrovska, Stefanija. 2118. Darg-ienė-Rukinskaitė, 52, ukininkė, Orveda, Berdoniai. Milda, 27, Radviliškis.2066. Dambrovska, Stefanija. 2119. Dargytė, Birutė (Jono24, ukininkė, Orveda. duktė), 7 metų.2067. Damijonaitis, Juozas, 2120. Dargys, Jonas (Jono39, mokytojas. Lekėčiai. sunus). 5 metų.2068. Darnijanaitienė. Mari- 2121. Dargytė, Laimutė (Jo-mokytoja. Kaunas. ja, 32, Lekėčiai. no duktė), 3 metų.2027. Dailidė. Sigitas-Edvar- 2069. Damijonaitis. Algiman- 2122. Dargužienė-Gaisytė,das (Juozo sunus), 9, Kaunas, tas (Juozo sunus), D. il.yda (Petro duktė), 27, tar-2028. Damauskas, Stasys 2070. Damijonaitis. Domas nautoja, Kaunas.(Juozo sunus), 2 metų. 2123. Dasevskis, Juozas (Juo-2071. Damne, Juozas (Anta- zo sunus), gimęs 1909, siuvėjas, no sunus), gimęs 1892, ukinin- gyv. vieta Vilnius.
(Vinco sunus), 43, policininkas. 
Vilnius.2029. Dainovskis, Vincas (Da
no sunus), 34. ūkininkas, gyv. 
virta P rūdiškiai, Olona.

kas, Sakalai čiai, Gervėčiai. 2072. Damušis, Pranas, 45, 2124. Daškevičius, Viktoras 
(Maksimilijonas), 27, Kaunas.

2154. Daukša, Evaldas (Juozo 

sunus), 6 metų.2155. Daukša. Liudas (.Juozo 

sunus), 5 metų.

2156. Daukša, Andrius, 60. 
Surgučiai. Sasnava.

2157. Daukšienė. Katarina, 

88, ukininkė. Surgučiai.

2158. Daukšienė. Petronėlė, 

30, ukininkė.
2159. Daukšaitė, Elzbieta 

(Andriaus duktė), 50.

2160. Daukša, Andrius, 10, 

ukininkas.2161. Daukšienė, Petronėlė, 39, ukininkė.
2162. Daukša, Petras (And

riaus sunus). 4 metų.

2163. Daukša Jonas (And

riaus sunus). 40. Kalvarija.

2164. Daukšienė. Aleksandra, 

23, mokytoja. Kalvarija.

2165. Daukšytė, Aldona (Jono duktė), 5 metų.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyae.

Adresas: “KELEIVIS” 
656 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONl 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKY'RIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kunos tą revoliucijų 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 tų 
knyga, nea joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai galėe 
susipažint mu visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; apaudė aiški.
Audimo viršeliais, gražiai aidabrioėm raidėm įspaastae kay- 

goe »ardas. KAINA $2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.2$.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

^KELEIVIO" KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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AAtmtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 35. Rugpiučio 25 d., 1912.

Pereitą savaitę

RUOŠIA PATALPAS BĖ
GANTIEMS NUO PA

VOJAUS.

DRAUGIJOS VIENIJASI.

Vietos esą parūpinta jau ko
kiems 360,000 žmonių.

Balsinės ir Vytautinės są
jungai išdirbtas geras 

planas.

Pereitą pėtnyčią Įvyko 
Massachusetts vaisiįoj yra! Vytauto ir Balso draugijų

Nukrito nuo 5-to aukšto i Sekančios Lietuvių Radijo 
ir parėjo namo. Korporacijos valandos.

Kartais žmogus užsimuša Stotis WORL, 950 kilo- 
r.ės valdžios atstovai paėmė eidamas lygiu šalygatviu, o eiklių. persikėlė
savo žinion Woods’o dirb- kartais ii' nuo stogo nukritęs Ateinantį šeštadienį, rug- talpas. Pereitą subatą buvo 
tuvę Scuth Bostone, kui i gyvena. Taip atsitiko perei-[ piučio 29, nuo 8:30 iki 9 vai. peivežti paskutiniai daiktai, 
gamina kai ui reikalingus tą nedėldienį South Ende, įyto, radijo pusvalandis su- Bet ims dar laiko, kol nau- 
daiktus. Dirbtuvėj dirba Bostone. Tūlas Anthony Ri- sidės iš sekančios progra- joj vietoj bus tinkamai su i- 
700 darbininku, kurie turėjo chards, 15 metų amžiaus mos: (1) Muzika, (2) Sau- tvarkyta. Naujo ofiso adre-

Valdžia išmetė savininkus 
iš dirbtuvės.

fedeiali-

Keleivis” jau pabaigė 
kraustytis.

‘Keleivis

Reikalinga Šeimininkė

jau
Viduramžė moteris reikalinga prie 

... . len>;vo namų darbo ir virimo. Labai
galutinai gera vieta tokiai moteriškei, kuri no-

1 savo nauias Da- r* 'au 8ero gyvenimo, kad ir su ne- •* P dideliu atlyginimu. Adresą galima 
suž not “Keleivio” ofise.

15
su VVoods’o fiima sutartį, vaikėzas, besikarstydamas 
Dabar ji pasibaigė. Darant stogais, nukrito nuo 5 aukš- 
naują sutarti, daibininkai tų namo ir, žinoma, smai

sudarytas komitetas bėgan-; valdybų susirinkimas ir nu
liais nuo kai o pavojaus ru- arė, kad abidvi tos diaugi- 
pintis. Jisai jau dabar apžiu-į jos reikia suvienyti, 
rinėja ir įuošia patalpas Šis nutarimas bus paves- leū 

s gali tekti [.as abiejų draugijų nariams į dėl 
ls ir besti, apsvarstyti. Manoma, kadį’lii

lu! ės mergaičių choras p. 
Valentinos Minkienės vado
vybėj. (3) Biiutė Dvmšaitė,

sas toks: G36 Broadvvav.

Noriu Pirk Namą
3 šeimynų, po 5-6 ruimus,, kad bu

tų netoli nuo busų linijos apie Ash- 
mo it steišiną Dorchestery, ir kad 
butų didelis yardas. Rašykit, arba 
gal t matyt po 6 vakarais ypatiškai.

W. Adams
48 Carruth street, Dorchester.

1&SIR ANDAVOJ A
4 kambariai po num.

14 Tuekerman Street, ant pirmo flo. 
ro, prie Old Colony avė. Visi įrengi, 
mai. Pamatyt kasdien po 6:30 vaka
re. o Subatom ir Nedėliom per visą 
dieną.

NEJUDOMA
NUOSAVYBEišstatė naujų reikalavimų, j kiai prisi trenkė. Jis buvo [smuikininkė iš South Bosto 

kuriu fi.ma nenorėjo priim-;nuvežtas miesto ligoninėn, no, ir (4) 
ti. Karo Daibų Taryba pa- bet iš ligoninės tuoj pabėgo “Magdutę.”
reika’avo, kad firma nusi- ir parėjo namo. Motina su- Sekmadienį, rugpiučio 30 judomų tartį. pirkdami' namą dabar, 

ų. bet ši neklausė. To- grąžino jį atgal ligoninėn. dieną, nuo 9:30 iki 10:30 ^fveiė iSS?’bk-t^eK^i
ir paėmė jos --------------- valandos ryto, iŠ tos pat sto- m»mis kainomis yra proga padidinti

Pasaka apie
Turint pinigų, nėra saugesnės vie

tos juos investuoti kaip perkant ne-

valdžiažmonėms, kuriems , ....... , . ...
psvarstyti. Manoma, kad Į dirbtuve. Dabar firma keti- Lietuvių Radijo piknike bus ties, pragrama bus tokia: tSrim Upa^irinpl»«i8,ke1hiį temomis 

nariai pritars vienybei. : na kelti valdžiai bylą, nes motinų kontestas. < 11 Jonas Tamulionis, dai- de?resij?.s kainomis. Pavyzdžiui:
palikti savo namus

Šią sąvaitę tas komitetas 
pranešė, kad jau dabar ii- 
galėtų aprūpinti patalpomis 
360.000 žmonių. Vien tik 
Bostono apylinkėj esą nu
matyta apie 370 patalpų, į 
kulias galėtų sutilpti kokie 
50.000 žmonių.

Komiteto pranešimu, Mas
sachusetts valstijoj jau da

savo turto vertę greitu laiku. Dar 
rim pasirinkimui keliatą ž< 
presijos kainomis. Pavyzdi:

Susirinkime dalyvavo nu savininkai buvo visai išmes- Rugpiučio 30 d. Keistučio nininkas ir armonistas iš namls, kieuTmTdžio"ekeriurtoskgrinl
Vvtautinės- X Januška B ti is diibtuvės. Darže Dedham Ma^s i- Nashua, N. H., (2) dialogas jram apšildomas vonia ir kitii ... ddnikrvd, o. lfcuuaui, į » - \ patogumai, arti najurio City Point’e.
Kontrimas, \ incas Gegužiu Iš diibtuvės buvo pašalin- vyks Lietuvių Radijo Kor- ‘Radijo rikniKas. su.os tik ?2..->oo. Geresnio nepabudavosi u< 
ir A. Sinkevičius: nuo Bai- ti fi.mos prezidentas Harry notacijos piknikas, kur b? Jonas Tamulionis iš Nashua, ^^ą.ių šeimynų—5 ir s kamb su
sinės buvo Petras Remeika, i C. Dodge ir vyriausis admi-ikitų įvairumų bus ir Karo N. H., ir p. \ alentma Min- moderniškais patogumais, labai gra- 

— - - ' - ' - - ’ * ~ ‘—"4 į>o. Bostone.J. Virbickas, Jurgis Likas ii 
Lionginas. Buvo ir keliatas 
kitų.

Vardas susivienijusioms
bar esą apie 3,500 asmenų, ( draugijoms numatoma.'
kurie dėl apsaugos Vytauto BaiĮsas.” Valdžia
turėjo išsikelti iš pastovių 
savo gyvenimo vietų, ir ku
riems reikėjo susirasti nauja 
pastogė.

Komiteto pinnininkas

kliūčių nedaro.
“Vytauto Balsas” turės

du skyrių.
Vienas skyrius tiems, ku

rie dabar priklauso prie
Shattuck sako. kad Massa- »>>>?« draugijų. Jie mokės 
chusetts valstijoj esą 220 t^klas. 
kempių, kur galima apgy- j Balsu1 
vendinti 78,450 žmonių.

Kad- bėgimui prasidėjus 
nereikėtų žmonėms kentėti 
nei bado nei šąlčio, tam tik
slui esą jau paruošti sandė
liai su maistu, patalinėmis ir

j Tel. TRObridge 6330

į Dr. John Repshis i
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

27S HARVARD STREET 
kamp. lnman st. arti Central skv. ! 

CAMBRIDGE, MASS-

nistiatorius Kingsland Dun- Motinėlių Kontestas. Ponia kienė. _ . Kainar dkts3’o^oviet°J
vvoodv. |V. ‘Minkienė darbuojasi, P° programos malonėkit (.3) Dorchestery. 3-jų šeimynų. 15

kad sutraukus į pikniką kuo pasakai savo įspūdžius per
Septintos ii- M 

tėj, South Bostone 
dėlį buvo didelis gaisras.
Ugnis kilo iš šiukšlių, kurios bės konsulas adv. A. Šalna. Mass. 
buvo suverstos Banckų Karo motinos bus nufoto- 
krautuvės užpakaly. Lieps-, grafuotos ir po kontesto 
nos tuoj pasiekė antrą na-'joms bus skirstomos dova-
ma. o nuo to užsidegė ir tre- UOS. Dovanos, kurių iš viso Sl° ---- ----------r vietoj So. Bostone, tik už 56,000. • Telefonas: SOUth Boston 1320 i
čias. Devvnios šeimynos tu- bus $500 vertės, bus duoda- mslovv Brothers & Smith putlių infomacij, klauskite ad- ;------------------------------------ .

Gaisras Norvvoodo gar- 
barnėje.

duos pusiau vertės. Kaipo dalį įmo- 
kėjimo, priims jūsų dabartinį namą, 
bile turit porą tūkstančių cash.

Pilniausias katalogas Bankų ir 
H. O. L. C. forkiiozuotų nuosavybių. 
Turim keliatą namų mainymui. Taip-

nanAdplin vakare & «erą saliuną labai geroj biznio paneaeno vakarą vietoj Bostone, tik už se.ooo.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

į abidvi 
tokią pat pašalpą tokią šeimvnos. Ugnis padarė ciau yra paaiškinta atskiram ninKai nupego j vireuuių 

skelbime, kuris telpa šiame aukštą pasiimtu savo daiktųpat pomirtinę, kokią butų 
gavę prigulėdami prie abie
jų draugijų.

Antras skyrius bus tiems, jdvkę vaikai, 
kurie dabar priklauso tik

apie -820,000 nuostolių. Spė
jama, kad šiukšles, iš kurių

[ kilo šitas gaisras, padegė iš- tas ir kelrodis.
puslapy. ’ Tenai yra paduo- įr ugnis uždarė jiem kelią AR NORI, AR NENORI

Užpereitą

išeiti. Venas ją nušoko per TAISYT REIKIA, 
liepsnas į lauką, o kitas Visi Tavorai Brangsta, bet

sąvaitę auto-
kitokiais reikalingais daly-Įprie vienos draugijos. Jų Gazolino biznyje jau atsi- mobilių nelaimėse Massa- 
kais. Valgomųjų daiktų tuo-; pareigos ir teisės pasiliks rado “juodoji rinka,” kaip chusetts valstijoj žuvo 8 
sė sandėliuose esą tiek, kad jokios pat, kokias jie turi Europoje, kur gazolinas par- gyvybės.
užtektų šimtui tūkstančių dabar: mokės tik vieną mė- duodamas slapta, be kny- 
žmonių per 6 sąvaites. Esą. nešinę duoklę ir gaus tik ; gučių. 
paruošta daugybė paklo-' vieną pašalpą ligoje ir vieną

dingo. pas mus gausit senom kai- 
. nom visokių

džių, kuriomis į trumpą lai-i pomirtinę, 
ką butų aprūpinti tukstan- Taigi skriaudos niekam 
čiai bėglių. nebus. Bet naudos bus, nes

Bet ar yra reikalas tokiam
pasii uošimui ?—paklaus gal 
skaitytojas. Nejaugi Bosto
nas bus užpultas?

To niekas nežino, nes 
priešas savo klastingų pla
nų neskelbia. Gal jis tokių 
planų visai neturi, o gal ir 
turi. Žinoma, nei Bostono, 
nei kito miesto jis čia neuž
ims. bet gaii padaryt užpuo
limą kad sukelti tarp gyven
tojų sumišimą, kad nugąs-

nereikės laikyti atskirų su
sirinkimų ir nereikės dviem 
Valdybom algų mokėti.

Šitų informacijų mums 
suteikė d. Bronius Kontri
mas.

South Bostono teatre 
užsimušė žmogus.

Pereitos subatos naktį 
South Bostono teatre užsi
mušė John Murphey, 29 

~ . . ..... amžiaus airys. Publikai išė-
dmt! mus. i aigi tokiai gali-1 jįsaj kažin kaip pasiliko
mybe; ir ruošiamasi. Nes ne-' t baIkono> ir apie j vaIan. 
m laikas bus rūpinti- apie naktį, kai darbininkai i 

valė teatrą, jisai nuvirto nuo j 
balkono į orkestros sėdynes] 
ir nusisuko sprandą.

WATCH REPAIR
•—tftfyrec&cn ‘jkeef 

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

KETVIRTIS & CO.
312 Broadway

South Boston. Mass.

A. J. NAMAKSY
Real Estate.& Insurance 

414 W. BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
TeL P*rkway 1233-W

Miltone kažin kas pavogė 
iš daktaro McCarthy auto
mobiliaus 81,800 vertės ra- 
dijumo.

soi TH BOSTON Geležies Reikmenų
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAISINT 
Pas VINCĄ BALUKONĮ 
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimų užtikrina- FLOOD SQUARE 

Vieta „r^iai i..ngta- į^RDWARE UO.
A. J. ALEKNA, Savin.

PLUMBINGŲ. Geriausios Rūšies 
PENTŲ, ALIEJŲ, STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektras. Visokių reikmenų iš
GUMOS. t .

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrink.it.

cie
šome visų užeit pas mus pavie
šėti.

258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

628 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL ŠOU 4148

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso Tal&ndus:
Nuo 8 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto ild 12 diena. 

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ia Leningrade.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenime permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ggas. 

Valandos: nno 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 1. nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Comraonwealth 4570.

gi laika:
patalpas ir maistą tada. ka
da žmonės pradės bėgti.

Evakuacijos komitetas 
praneša, kad yra jau suorga
nizuoti 1.300 automobilių 
konvojai, kurie reikalui [ į 
esant padėtų žmonėms iš
važiuoti.

Kad bėgimui prasidėjus 
neužsikimštų keliai, kiekvie
nam keliui via paskirti tam 
tikri žmonės, kurie tvarkys 
trafiką.

Nedideliuose miesteliuose 
konvojai esą sudaryti 
50 privačių automobilių. ♦ 
Gyventojai busią evakuoja- } 
mi (išvežami) progresuo- { 
jančia tvarka, kariuomenės i { 
ekspertams vadovaujant.

Automobilių konvojai su-' • 
sirinksią paskirtose vietose i • 
ir iš tų vietų imsią žmones. 
Patyrusi vadovybė prižiu
rės kiekvieną konvojų. Pa
tiems bėgliams nereikės rū
pintis, kur bėgti ir kur prie
glaudos jieškoti. Juos paims 
konvojai ir nuveš į tas vie
tas, kurios jau iš kalno bus 
tam tikslui paruoštos.

« Į ♦
« t » « j i » » » » « * i» i • * 
J

DO: J

(asily readied bf 
R or B&M TRAIHS 

or Ivsses Irom No. Shore poinft

iDomim«

f

$500 Dovanų Laimėjimui
KARĖS MOTINĖLIŲ KONTESTAS—RADIO VICTORY 

KEISTUČIO DARŽE 
Oakiand Grove, East Dedham. 

DOVANOS

PIKNIKE
1— $200 Kailinis Koutas
2— Modemiškas Kitchen Setas
3— Puikus Cedar Hope Chest4— $25.00 U. S. Defense Bond
5— Portable Phonograph. 6 

Polkų rekordai
- C—32 piece. hand painted lun-

cheon sėt
7— Elektrikinis laikrodis
8— i dovanos po $5.00 pinigais 

prie įžangos tikietų.
PROGRAMA:

(1) Pasveikins Karės Motinėles Garbės Konsulas, adv. 
A. O. šalna.

(2) Karės Motinėlių Kontestas.
(3) L J. FOX Kailių Paroda.
(4) Priscilla Fortescue. pagarsėjusi Radio programų 

“Hollywood Snapshots” ir “Good Moming Ladies” vedėja.
(5) Pakviesti Piliečių Kliubai dalyvauti Virvės Traukimo 

Konteste.
(6) Keistučio ir Birutės Radio Choras.
(7) Saulutės Mergaičių Choras.
(8) Jonas Tamulionis, dainininkas iš Nashua, N. H.
(9) čigonė išvaražys.
(10) Laimėjimo dovanų traukimas.
(11) Karės Motinėlių Paveikslo traukimas.
(12) Gros Wally Jasons orkestrą.
(13) Gardus valgiai ir gėrimai. «

KELRODIS Į KEISTUČIO DARŽĄ. OAKLAND GROVE. 
EAST DEDHAM:—Imkite Boston Elevated bile kur Bosto
no apylinkėj, važiuokite iki Forest Hills Sta^on. Tada, Ded
ham street karu važiuokite ir išlipkite prie Grove St. East 
Dedhame. Automobiliu važiuodami bile i» kur. paimkite 
route 128, važiuokite į Oakland Grove, Ea.>i Dedham.
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JŲS GALIT PAGELBĖT padarant šį prižadą:
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.Iš gerai prižiūrėsiu mano 
elektrikinius prietaisus... ir

JIE TURĖS DIRBT!

ŠTAI 8 BUDAI KAD GERIAU
SIAI SKALBTŲ JUSU ELEKT
RIKINIS SKALBTUVAS...
* Neperkrauk jūsų skalbtu va. Prisi

laikyk fabrikantų nurodymų.
* Vartok tikrą vandens saiką (iki jo 

linijos). Per daug vandens nukerta 
elektros jėgą, pradeda taškyti.

* Įdėk vandens minkštintojo pirm dė
si muilą, jeigu vanduo kietas.

* Suskalauk gailias putas prieš dė
siant skalbinius.

* Atskirk baltus ir tvirtos spalvos 
skalbinius nuo plunkančių spalvuo
tų, šilkinius nuo vilnonių, smarkiai 
Įnešiotus skalbinius nuo paprastų.

* Perrink labai aliejuotas drapanas 
ir išvalyk plėtmas pirm skalbiant.

* Perplaunant šviežiam šarme tuo
jaus, pamirkyt nebereikia.

* Jeigu skalbt u vas neautomatiškas. 
prileiskit vandens iš krano ir išgręž- 
kite parankumo dėlei.

•> -
>«•- t ■> •

Speciali pasarga. Reikiant pakeisti metali- 
nias skalbtuvo dalis, naujų daliu pataisymui 
elektrikiaig prietaisų negalima gauti iki 
nepriduosi senųjų. Todėl, priduodant prie
taisą pataisymui jūsų elektrikinių, būtinai 
priduok senąsias dalis, kurias reikia pakeist.

BOSTON EDISON COMPANY

dykai
BOSTONO EDISONO KOSTUMERIAMS

BeikJmingą Literatūrą kaip Tvarkyt ir Naudot Elektrikinius Prietaisus ir kad jie tinkama, dirbtų iki susinešios. 
Paprašyk jums artimiausioj

EDISON 
SHOPS

FOR YiCTORY...BUV U.S. WAR ROMOS ANO SfAMFS ★

1

Gyv. 31132 »

i Dr Joseph A.Gaidis' 
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus. 

AKIŲ DAKTARAS 
ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg-

! Tel. 28624

akiniv
114 Summer Street,

LAWRENCE, MASS.

1 'aminuoju ir priskiria 
i it 
♦

DR. G. L. KILLORY
50 SCOLLAY SQUARE, Room » 
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Teleph

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigioe. 

Itideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOB1 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jee Kapocinnae — eariainkei.

I HAMLIN GTRSKT

Persitikrink.it



