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Egipto Tyruose Prasidėjo 
Naujas Ašies Puolimas

NACIAI NUĖJO PIRMYN 
S MYLIAS.

Jų generolas Rommel turįs 
tenai 140,000 vyrų armiją.

Egipto dykumose, Afri
koje, vėl užliepsnavo mu-

Kiniečiai Paėmė 
Dvi Japonų Bazes.
Be to, jie atkariavę 220 my

lių geležinkelio.
Kiniečių armijos vadovy

bė praneša, kad pereitą są
vaitę kiniečiai užėmė du di- 

gelbės Vladivostoką. ■džiausiu japonų aerodromu.
Čunkine 

noj sostinėj)

Kanadoj [testas Pri- Amerikos Bombane- 
valomas Darbas, šiai Stebina Europą.

Amerikiečiai Gal Iš-

z ir- s i. Vienas milžiniškas aerodro-
1_ mas buvo paimtas ties Chuh- leidžiamas rfen0 jr miestas

taipgi .paimtas. Užėmę šjanglų laikraštis, “The Cent-
šiai. Vėliausios žinios iš tol Drnly News,” sako, kad j kiniečiai paėmė sa- 
Kano sako, kad vokiečių amerikiečių pradėto ofenąy-, įXoI4n 220 mylių Ūgio 
generolas Rommel, sutrau- va pnes japonus Solomono rhekianv-Kiancsi eeležin- kęsapie 140,000 kareivių sų salose gali išgelbėti rusams kelj.Antoų labff svambių ja-

-----------Vladivostoką Pirma, Knu-l „ orlaiv, ę kiniečiai
JOS sostine buvo įsitikinusi, £ * ties LishuL apie 100 
kad japonai tikrai ruošiasi r -

lauka, j kurį anglai buvo pulti griebti Vladivostoką ir
prikasę minų. Žinios sako, briautis Sibyran, bet dabar 
kad- vokiečius ir italus smar- padėtis pakitėjo. Dabar ja- 
kiai bombarduoja Amerikos t ponai turi dėti visas savo 
orlaiviai “B-25” tipo, tai yra spėkas prieš amerikiečius.
tokie pat, kaip tie, ką andai Eiti j karą su rusais, kuomet fiamas tačiau juos busią ga 
bombardavo Japonijos mie- Jie negali jau atsilaikyti ,ima pataisytiJ ir tada iš ju

tankais, pradėjo smarkiai 
atakuoti anglų frontą ir nu
ėjo jau 8 mylias pirmyn per

gius. prieš kiniečius jr gauna py-
Pi iešams labai rupi užval- los nuo amerikiečių, japo-

flyti Egiptą, ypač Nilo klonį nams butų savžudystė.
ir Suezo kanalą, kuris yra, --------------
skaitomas Anglijos gyvybės SLASTAI JAPONŲ 
gysla. Todėl nereikia nei
aiškinti, jog anglai čia dės 
visa? savo jėgas, kad priešas Amerikos

LAIVAMS.

Kanados darbo ministeris 
paskelbė, kad su šios sąvai
tės pradžia Kanadoje yra 
įvedamas visiems privalo
mas darbas. Patvarkymas 
susideda iš keturių punktų, 
būtent:

1. Darbdavis negali dar
bininko atleisti ii- darbinin
kas negali pamesti darbdavį

Iš 100 puolimų nebuvo nei 
vieno nuostolio.

Boeing orlaivių firma A- 
merikoje išvystė nepaprastą 
bombanešį, kuris jau yra pa
garsėjęs kaip “skraidomoji 
tvirtovė” (flying fortress). 
Jis yra varomas keturiais 
motorais, labai stipriai ap-

, ... -aivuotas ir gerai apgink-r.euavęs apie ta. pranešimo , Jį5 nBlabai to^ lėk. 
septyniom dienom is kalno.! ne^ ,abai daug bom.

Prezidentas Rooseveltas Žada 
Padaryt Despotams Galą

PRIEŠAS JAU PAJUTO 
MUSŲ GALYBĘ.

Amerikos laivynas šluote 
šluoja japonus iš Pacifiko 

salų.
Bethesdoj, netoli nuo 

"VVashingtono, šį panedėlį 
buvo atidarytas naujas lai
vyno medicinos ir chirurgi
jos centras. Atidarant šitą 
įstaigą, prezidentas Roose
veltas pasakė reikšmingą

j ir kirsti dar sykį, kirsti jį vi- 
kur ir visados, kada tik ir 
' kur jį galima rasti.” 
i Kalbėdamas apie despo
tus, prezidentas pažymėjo ir 
tą faktą, kad Japonijos bar
barai atsisako praleisti net 
Raudonojo Kryžiaus siunti
nius karo belaisviams. Civi
lizuotų tautų priimtos taisy
klės karo metui nieko ši
tiems barbarams nereiškia. 

Prezidentas atidavė pa

eptvmom
2. Niekas negali eit jieš- bų-jr mažesni orlaivių ne. 

koti kitui darbo netiueda- < jdži / Rai 
mas tam leidimo Ir niekas,Į- dienomis 
negali , tokio darbininko bombanešiai - 

mylių į pietų rytus. Šitai oro kuris neturi leidi-
bazei įrengti, japonai buvo nno jieškoti darbo, 
pavartoję 200,000 kiniečių Kas gali dirbti, nepri- 
darbininkų. Nors pasitrauk- 'butl liuosu noru be
damas priešas abudu aero- darbo. . _

4. Darbdaviai privalo iš 
kaino pranešti samdos biu- da neturi tokiy 
rams, kiek jiems darbinin-įr-ajs galėtų nuo šitų bomba- 
kų velkes ateit} ir kiek dir-,ne^y gintis. Iki rugsėjo 1 d. 
ba dabar. i čjtos amerikiečių skraido-

Šito patvarkymo tikslas į Qg tvirtovės padarė dau- 
yra pristatyti visus zmone gjau kaįp įoo žygių Vokieti- 
pne darbo. Jeigu kūne g?-: jon, bombarduodamos jos 

Francuzu admirolas Geor- ^na. pa^lpos, bet gali *mjestus ne tiktai naktimis, 
. kuris eina d.irbt?’ ?r toklUS pnstaty_ bet

prieš 11 pne darb0‘

dromu apnaikino kiek galė-

šitos rūšies 
pradėjo bom

barduoti Vokietiją, nustebo 
visa Europa, sako Londono 
“Daily Mail” koresponden
tas. Nustebo ne tiktai vokie
čiai, bet nustebo ir anglai, 
nes pasirodė, kad vokiečiai 

kū

busią galima 
Japoniją.

bombarduoti

NUMATO ANTRĄ FRON
TĄ ITALIJOJ.

kapitonas Le- g ^Scuzais
ravo tikslo nepasiektų Bet land Loveli sako, kad Ąleu-,^ich valdžj sako 
ar ne čia turės Dakankamai tu sa ns esančios trenausi • • . • » , .ar jie čia turės paltonkamai tu salos esančios geriama
jėgų faststų zygini sulaikyti, , siųstai japonų laivams. A- u b arba BaIka , APSIVEDUSIUS,
tai dar didelis Klausimas. meriKieciai sunaikino tenai 
Nors anglams čia daug pa- jau 13 priešo laivų, nepra
deda Amerikos orlaiviai ir rasdami nei vieno savo. O
tankai, bet karo veiksmuose 
o naujų privežti nelengva,

reikia žinoti, kad japonų 
laivai eina juros dugnan ne-

tie pabūklai greitai genda, tušti. Kartu su jais grimsta 
nes labai tolimas kelias, tuo;japonų kareiviai ir jų karo 
tarpu kai fašistams iš Itali- Į medžiaga.
tos į Afriką visai netoli. "--------------

ATLANTE ŽUVO JAU 
449 LAIVAI IR 3,(XX) 

VYRŲ.

kalbą. Stovėdamas prieš garbą tiems Amerikos juri 
karštą saulę jisai užtikrino ninkams ir kareiviams, ku- 

i susirinkusius laivyno virši- rje kovodami už žmonijos 
' rinkus, kad visiems despo
tams ateisiąs g? las. Tie des
potai, tai Vokietijos, Japo
nijos ir Italijos militaristai.
Jie nežmoniški tironai. Apie 
vokiečių ir italų militaristų 
žiaurumą mes jau žinojom 
senai, bet paskutinės dienos
parodė, kad Japonijos bar-

laisvę ir demokratiją jau pa
dėjo savo galvas arba kurie 
buvo sužeisti tose kovose. 
Jiems gydyti buvo pastaty
tas šitas medicinos ir chirur
gijos centras.

Iki despotai bus nušluoti 
nuo žemės veido, kova bus 
dar ilga ir sunki; kareivių ir

ir vidurdieniais, ir da 
nei viena jų nebuvo numuš-

MrcvMAi ta žemėn, kiekviena sugry- SAUKTI NESENAI -0 Anglijon

nai. Todėl jisai pataria visų! Jauni vyrai, kune apsiye- 
pirma apvalyti nuo italų Af- v'ė norėdami išvengti įšsi- 
riką. Daryti invaziją palei sukti nuo armijos, gali but,

BOS-

barai prašoka da ir juos. iurininkų reikės da daugiau 
Bet nežiūrint viso jų žiauru- ir da daugiau bus aukų. To
mo, vistiek jie bus sunaikin- dėl civiliniam gyvenime rei- 
ti, galas ateina jiems vi- ketų vengti nereikalingu su- 
siems. Musų augančią galy- sižeidimų ir mirčių. Kaip 
bę priešas jau dabar junta, statistika parodo, sako pre- 

Po Pearl Harboro praėjo zidentas, pereitais metais 
keli mėnesiai be musų lai- vien tik automobilių įlelai- 
įnėjimų, ir musų priešai pra- mėse pas mus buvo užmušta 
dėjo klausinėti: kur yra A- 40,000 žmonių, gi sužeistų 
merikos laivynas? buvo arti 1,500,000 žmonių.

“Šiandien tie priešai jau. O prie darbo įvairiose nelai- 
žino atsakymą,” sako prezi-! mėse buvo 19,200 žmonių 
dentas. “Jie sužinojo tą at- užmušta ir daugiau kaip 
sakymą Atlanto vandenyne, 2,000,000 buvo sužeista. Tai 
jie sužinojo Koralų juroj, jie yra pasibaisėtini skaičiai, 
sužinojo ties Midway salo- ir tokių nelaimių reikėtų 
mis, ir dabar gauna daugiau vengti bent karo metu. 
informacijų mėgindami at- Tik pagalvokim, sako 
siimti Solomono salas, iš kur prezidentas, kiek tie be rei- 
jie buvo išvyti. kalo žuvę ir sužeisti žmonės

“Kur yra Amerikos laivy- butų galėję padėti mums 
nas? . kovoi su despotais ir dikta-

“Jis yra tenai, kur visuo- toriais.
met buvo. Jis pildo duotaiį --------------
jam įsakymą: kirsti priešą

BOMBARDAVO”
TONĄ

Pereitą sąvaitę Naujoj 
įtraukti į 1-A klasę ir pirmu- Anglijoj buvo daromi karo 
tiniai turės eiti armijon. pratimai. Miestai buvo “ata-

Anglijos kanalą, jo many
mu, butų neišmintinga, nes 
Vokietijos pakraštis tenai 
labai stipriai apsaugotas. 
Jeigu ir pavyktų paliuosuo
ti Francuziją, Belgiją ir 
Olandiją, tai per Vokietijos 

; sieną vargiai butų galima 
prasilaužti.

Rusai Pradėjo
Kontrofensyvą.

Kuomet vokiečiai laužia- čiavimu, iki šių metų rugsė- 
si į Rusijos pietus, į Kauką- i0 l dienos, Atlanto vande- 
zą, tai rusai pradėjo puoli- įnyne priešo submarinos nu- 
rną Šiaurėje. Maskva prane- skandino 449 aliantų laivus,
sa, kad generolui Žukovui ?u kuriais žuvo apie 3,000 >
vadovaujant raudonoji ar- žmonių-13,810 žmonių bu- bombomis7r ginklais ila 
mija čia atstume vokiečius;™ išgelbėta ir 1,760 junnin-j noma kad buvę AiriU), 
apie 30 mylių atgal ir atsi- kų likimas iki šiol dar nėra “
( mė 610 apgyventų vieto-! žinomas. Bet per du pasta- 
vių.. Tarp atsiimtų vietovių moju mėnesiu laivų skandi- 
minimi miesteliai Karmano- nimas žymiai sumažėjo.
vo, Pogorioloje Gorodišče, I __________
Zubcovas ir kiti. Maskvos' JAPONAI VĖL SUMUŠTI 
apskaičiavimu, per 15 dienų SOLOMONUOSE. 
vokiečiai čia neteko 45,000 ‘ Pereitame “Keleivio” 
kareivių. . mery rašėm, kad japonai di-

Associated Press apskai-
AJRIAI RENGIASI PULTI 

AMERIKOS ARMIJĄ
Žinios sako, kad šiaurės

Airijoj, netoli nuo Belsfasto 
susektas slaptas sandėlis su 

la
jos

republikonų armijos” pa
ruošta medžiaga Amerikos 
kareiviams pulti.

Taip kalbama Washingto- kuojami” ir ginami. Bosto-
ne. Atsižiūrima lik į tuos ve- nas buvo “subombarduotas'
dusius, kurie apsivedė 
prieš karą.

da popieriniais miltų maišiu- 
i kais. Kur toks maišiukas 
nukrito, tenai pasidarė bal
tas lopas. Tai parodė, kur 
galėtų nukristi bomba. Vie
nas miltų maišas pataikė į

SKYSTAS KURAS BUS
SKIRSTOMAS PORCI

JOMIS.
Kaip cukrus ir gazolinas Bostono tunelį. Kitais buvo 

dabar parsiduoda pagal “subombarduoti” tiltai. Mai- 
korteles, taip ir kūrenamas ne’o valstijoj buvo nuleisti 
aliejus šią žiemą busiąs žemėn “priešo parašiutinin- 
skirstomas porcijomis. Ku- kai.” Vienoj vietoj buvo ta- 
renamojo aliejaus busią gali- riamai nuverstas nuo bėgių 
ma nusipirkti tik tiek, kiek traukinys. Chicoppee mies-
kortelėj bus paskirta.

^9 to’<3??ai ^K?.S1 cla.su" dėlėmis spėkomis pradėjo 
324 vokiečių tankus atakuoti Solomono salas ir 

n- 2o(Hankų suėmė. Paėmę jęaują Gvinėją. Dabar gau
rai1 zoz kanuolės, l,61o!tos žinios sako, kad šitas jų

RUSAI SULAIKĖ VOKIE
ČIUS KAUKAZE.

Vėliausios žinios iš Mask- 
nu‘<vos sako, kad Kaukaze ru- 

Įsai vokiečius jau sulaikė. 
Ties Stalingradu priešas ir
gi atmuštas, tačiau atakuoja 
iš naujo.

SKILO JAPONŲ KABI
NETAS.

Japonijos ministerių ka
binete įvyko krizis. Užsie-

teli tariamas "priešas" už
puolė ir “išsprogdė” amuni
cijos dirbtuvę.

MILŽINIŠKI MOKESČIAI.
Seniau būdavo sakoma, 

nio reikalų ministeris Šige- kad kapitalistai visados no- 
««« m karo, nes iš karo jie pasi-non Togo pasitraukė; jo 
vietą užėmė gen. Hideki To- 
džio.

BIZ-

150 NAUJŲ LAIVU. TAI
LABOR DAY PRO

GRAMA
Ateinantį panedėlį pri

puola Labor Day, Amerikos 
dai bininkų šventė. Bet šį- 

mažai kas tą dieną

kulkasvaidžių, 11,100 šau
tuvų ir daugybę smulkesnių 
ginklų ir visokių vežimų; 
sunaikino 296 orlaivius ir 
250 orlaivių numušė.

Rusai čia stengiasi išmuš
ti vokiečius iš Rževo-Viaz- 
mos-Gacko trikampio.

' žygis irgi buvo paverstas 
niekais. Visos jų atakos at
muštos ir išlipę sausumon 
japonai likviduoti.

PA-STALINGRADAS 
VOJUJE.

Vėliausios žinios iš Mask
vos sako, kad vokiečiai pra
dėjo atakuoti Stalingradą 
sustiprintomis spėkomis. 
Miestas esąs visiškai suar
dytas bombomis iš oro. Pas
kutiniais laikais priešo or
laiviai naikino jį blokais.

ANGLAI PADEDA AME
RIKAI SUBMARINAS 

MEDŽIOTI.
Washingtonas praneša, 

kad Anglija prisiuntė Ame
rikon patyrusių lakūnų ko
vai su submarinomis. Jie čia 
atvykę su savo orlaiviais.

MIRĖ AUSTRIJOS DIDIS 
KUNIGAIKŠTIS.

Vokiečų radijas praneša, 
kad Vienoje mirė Austrijos 
didis kunigaikštis Juozas 
Ferdinandas. Per pirmutinį 
pasaulio karą jisai vadova
vo Austrijos armijai Rusijos 
ir Italijos frontuose.

NUSIŠOVĖ SENAS 
NIERIUS.

Gloucester, Mass. — Pe
reitą nedėldienį čia nusišovė 
AVilliam Stanuood, 70 metų 
amžiaus biznierius. Mano
ma, kad savžudvstės moti
vas buvo prasta sveikata.

GAUSIM TIK 2% SVARO 
MĖSOS PER SĄVAITĘ.
Iš Washingtono šia sąvai

tę buvo pranešta, kad mėsai 
greit bus įvestos kortelės. 
Busią galima gauti tik 2J/> 
svaro mėsos pe’’ sąvaitę val
gytojui

PASMERKĖ DA 5 ČEKO- 
SLOVAKUS MIRTI.

Berno žiniomis, pereitą 
sąvaitę okupuotoj Čekoslo
vakijoj naciai pasmerkė su
šaudyt dar 5 čekoslovakus.

DU ORLAIVIAI SU
SIKŪLĖ.

Texų valstijoj, viršum ar
mijos aviacijos mokyklos, 
pereitą sąvaitę susikūlė du 
orlaiviai. Katastrofoi žuvo 
4 žmonės

NUSKENDO ŽVEJŲ 
LAIVAS.

Bostono prieplaukoj pe
reitą sąvaitę nuskendo žve- 
ių laivas. Nuo inžino nutru
ko ratas ir pramušė laivo šo
ne skylę. Laivas tuoj prisi
sėmę vandens ir pasinėrė.

ŠVEDIJOJ SUDEGĖ
LAIVŲ DIRBTUVĖ.

Londone gauta žinių, kad 
Soederhamne, Švedijoj, su
degė didelė laivų statybos 
dirbtuvė.

daro milionus. Šiandien yra 
kitaip. Stambus kapitalistai 
šiandien nori, kad karas 
kuogreičiau pasibaigtų, nes 
jis ryja jų milionus. Štai, 
Westinghouse Electric & 
Manufacturing kompanija kričio 
skelbia, kad pernai ji užmo
kėjo valdžiai $23,123,850 
mokesčių ir jai liko $20,- 
716,000 pelno. Gi šįmet jos 
pelnas nukrito iki $18,280,- 
000, nes reikia užmokėti 
valdžiai $72,571,000 karo 
mokesčiu.

SUSTABDYS DEGTINĖS 
GAMYBĄ

Nuo lapkričio 1 d. visas 
spiritas eis karo tikslams.
Jungtinėse Valstijose yra met 

128 distilerijos, kurios ga- švęs. Darbininkai, kurie dir- 
mina spiritą degtinei ir ki- ba karo pramonėj, prakal
tiems alkoholiniems gėri- tuos rankoves atsiraitoję, 
mams. Dabar Karo Garny- kad pagaminti daugiau gin- 
bos Taryba visoms joms kių ir amunicijos demokra- 
pranešė, kad po lapkričio 1 tijai ginti. Laivyno Departa- 
dienos kiekvienas lašas spi- mentas praneša, kad atei- 
rito turės eiti karo tikslams, nantį panedėlį Amerikos 
Degtinės gamyba nuo lap- laivų dirbtuvėse bus pradė- 

1 dienos sustabdoma ta 150 naujų laivų. Tai bus 
visam karo laikui. “Ateinan- svarbiausia Labor Day pro- 
čiais metais mums reikės gramos dalis.
476,000,000 galionų spiri- --------------
to,” pareiškė Karo Garny- MATĖ, KAIP JAPONAI 
bos Tarybos atstovas. Pusė SUBADĖ 20 KARININKŲ.
to alkoholio busią sunaudo- šiomis dienomis į South 
ta sintetinio robo gamybai. Bostoną sugryžo kun. Nor-

Pereitą sąvaitę ties Kuba 
viena vokiečių submarina 
buvo nuskandinta, o kita 
suimta su visais jurininkais.

Mėginimas atsiimti Solo
mono salas, japonams kai
navo 104 orlaivius per dri 
dienas

Pereitos sąvaitės pabai
goj Amerikos ir Anglijos or
laiviai bombardavo Vokieti
jos miestus 60 valandų be 
pertraukos.

Solomono salyne Ameri
kos jurininkai turi savo kon
trolėj jau 6 salas.

Gyvulių augintojai Texų 
valstijoj suskato siųsti gyvu
lius į šiaurės valstijas , kur 
jaučiamas mėsos trukumas.

1,350.000.000 UNCIJŲ SI
DABRO PRAMONĖS 

REIKALAMS.
Amerikos Iždo Departa- s^anti pusėtinai pabrangti

Degtinės gamintojai sa- r}s> kuris buvo Honkongo 
ko, kad jie turi prisigaminę tvirtovėj, kuomet japonai ją 
degtinės penkiems metams paėmė. Jis matęs savo aki- 
į priešakį, vis dėl to jie ma- mjs> kajp japonai durtuvais 
no, kad degtinė dabar^urė- subadę 20 anglų karininkų, 

patekusių jų nelaisvėn. Ja-
mentas praneša, kad jis pa
vedė pramonės reikalams 
1,350,000,000 uncijų sida 
bro.

DEDA “LUBAS” NAMŲ 
RENDOMS.

Bostono apylinkėj jau 
prasidėjo gyvenamųjų butų 
nuomos stabilizacija. šią 
sąvaitę jau buvo uždėtos 
“lubos” namų rendoms Lvn- 
r.e ir 33-juose kituose mies-

ponai esą žiauriausi barba
rai, kokius tik galima įsi
vaizduoti.

LĖKTUVAS KRISDAMAS
SUGRIOVĖ FARMĄ

Louisianoc vaViioi *'”• 
krito armijos bombanešis 

Gullo triobos

ALBANIJOJ DREBĖJO 
ŽEMĖ.

Romos žiniomis, Albani- ___  __________
joj pereitą subatą smalkiai |Uose Essex kauntėj. Nuo- farmerio 
drebėjo žemė. 43 asmenys mos negab but aukštesnės, ir su?f19v® Farmerys bu- 
bir o užmušti ir 1.000 liko kaip buvo pereito kovo mė- vo sužeistas ir ketun laku- 
be pastogės 'nėšio 1 dieną, ina^ žuvo.

cla.su
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Amerikiečiai Ruošiasi Užpuolimui

l APŽVALGA 5
KAIP UŽSIENIO KORES
PONDENTAI JAUČIASI 

RUSIJOJ.
“D.’’ redaktorius atpasa

kojo vieno Amerikos laik
raščių koi espondento įspū
džius įgytus Rusijoj ir apia- 
šytus knygoj "Only the Stars 
2ie Neutral.” Esą—

“Veiksmas Įvyksta Kuiby
ševe, kur pereitą rudeni, dėi 
gręsiamojo Maskvai pavo
jaus. buvo nusikrausčiusi so
vietu vyriausybė ir su ja už
sieniu ambasadoriai, diploma
tai. laikraščių reporteriai ir tt. 
Kuibyševe prastai gyvenosi.' 
Miestas gan didelis, bet netu
rįs modeminių patogumų. Te-, 
ko skursti ir kartais net pa
badauti. nes dėl susigrudusio. 
milžiniško pabėgėlių skaičiaus; 
labai truko maisto. Prie to pri

“Kalbama, kad rusiškos uni- 
jos esančios demokratiškos. 
Bet ir tas yra netiesa. Jau de
šimtis metų. kaip Rusijos uni
jos nėra dariusios savo kon- > 
greso, o joms vadovauja kom
partijos skirti valdininkai. Se
niau irgi tiktai dėl formos bu
davo kviečiami profesinių są
jungų kongresai. Paskutinis 
unijų kongresas Rusijoj atsi
buvo 1932 metais, taigi jau 10 
metų. kaip ten. dargi dėl for
mos, unijų kongresui nebešau
kiami.

“Rusijai reikia padėti jos 
kovoje prieš hitlerizmą, nes 
hitlerizmas yra visų Jungtinių 
Tautų bendras priešas. Bet 
kam meluoti? Kam įkalbėti 
žmonėms, kad Rusija yra de
mokratiškiausia šalis? Ką tuo 
norima apgauti ir koks reika
las yra žmones apgaudinėti?’

sidėjo dar kita didžiausia re . 
porteriaus pabaisa - tai so- įkyrus Komunistu^ me- 
vietų cenzūros griežtumas. Vi- ‘ *as 11 nesako, _ kad Rusija 

šalvse cenzūra esanti ;^ia demokiatmė salis. Pil-

Amerikos jurininkai, darydami tokius užpuolimus, kaip Soicmono salose, turi mokėt šau

dyt. Bėgdami pirmyn, jie šaudo pritūpdami. Kai žmogus pritupia, jis pasidaro perpus ma

žesnis taikinys ir priešui tada dusyk sunkiau į jį pataikyt. Įsidėmėkit, kad tokiuose už

puolimuose ir peiliai yra vartojami.

MANO PASTABOS
Lietuviški runkeliai iš čiai. O bet gi tame šiamšte- 

“Vilnies” ir iš “Laisvės” iv nuolatos šmeižiamas “Ke- 
nuolat zuiza, kad esą reika- kivis,’ “Naujienos,” “Tė- 
linga atidaryti naują frontą vyne’ ir kiti lietuvių demo- 
prieš “ašį.” Žinant tų litvo- kiatinio nusistatvymo laik
inių norus, apetitus ir šie- raščiai kaip "pro-naciai.” 
kius, lengvai gaiima įžiuiė- Ar gi neaišku, Kad tokius 
ti, kur jų šuniukas yra pa- šmeižtus tam laikraštukui 
kastas... priduoda mūsiškiai penkta-

--------  ;kojai iš “Laisvės” ir “Vil-
Lietuviški ruskiai buvo ir nies” gardų? V. M. Rinks, 

yra veidmainiai: Per praei- ---------------
lą karą jie buvo siekeliai, o PO L E 511K A Iii 
dabar nuduoda esą
mi” demokratijai. Bet giliai 
savo jausmuose jie stoja už 
Stalino diktatui a.

KRITIKA.
KUR NUTUPĖ D-RAS 

GRAIČIUNAS.

Dar visai netolimoj pra
eity Dr. Graičiunas skraidy
davo laisvai, kaip žvirblis, 
ir nutūpdavo tai ant sociali
stų stogo, tai ant sandarie- 

tautininkų ir 
čiulbėdavo laisvamaniškai

sose šalyse cenzūra 
žioplai atbukusi, nepastovi ir 

bet so
ma ir komunistai to nesaky
davo. Jie stačiai šmeiždavo 
demokratines valstybes. Jie 

demokratais” tik
juokingai nelogiška, 
vietijoj tai jau tiesiog nepa- 
kenčiama. Jokiu žinių, išsky- paSldaie 
ru, šykščiu valdišku nraneši. <>bar kuomet jiems reika- 

nebuvo salima išgauti. ,in?a demokratiją pagalba.mų,
Reporteriai turi gi ką nors sa
vo laikraščiams parašyti. Iš to 
jie duoną valgo. O čia ką tik 
parašysi, kad ir nekalčiausius, '■ 
rodos, įspūdžius, cenzūra taip 
sužaloja, kad tik pačios sau- 
siausios žinios belieka, ir tas 
pačias valdžia telegramomis 
jau yra paskelbusi, žodžiu, 
padėtis pati blogiausia. Re
porteriai bėdavojo, rugojo. 
keikė.” ‘

laikosi tiktai
bijosi

Cenzui os
diktatoriai. kurie 
žmonių balso. Demokrati
nėse šalyse cenzūros nėra. 
Amerikoj ir Anglijoj laik- 
įaščių korespondentai gali 
rašyti ką tik jie nori. Todėl 
už demokratiją mes ir kovo
jam. <

DĖL LIETUVOS ATSTO
VYBĖS LONDONE UŽ

DARYMO.
“Sandara” rašo:
“Šiomis dienomis atėjo iš 

Londono pranešimas, jog Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos at
stovybės Anglijoj oficialiai 
nebeegzistuoja. Tas esą atlik
ta apraminimui sovietų val
džios, kuri tebereiškia preten
zijų prie Baltijos kraštų.

“Musų supratimu anglams 
nereikėjo to daryti. Nacių pro
paganda Europoj dabar turės 
progos skelbti
tijos jau paveda mažas tau
tas didžiųjų kaimynų globai. 
O tuom tarpu Lietuvos žmo
nės žiurėjo ir tebežiūri į Ang
liją ir Ameriką kaipo į vienin
telius savo užtarėjus ir išva
duotojus."

darbuojasi, kad Ameriką į ka

rą įvėlus, galima pasakyti: 

Jeigu jus norite kariauti tai 

važiuokite Europon ir kariau

kite. Dauguma Amerikos žmo

nių kare dalyvauti nenori...’

“\Veli. ‘kare dalyvauti neno

ri’ ir ‘jie trokšta kuoveikiausia 

eiti į muši'—tokia ‘Rojaus’ iš

mintis. Eidamas gulti jis buvo 

■nepermaldaujamas’ karo prie

šas ir—pabudo, ‘zajedlas va- 

jauninkas .’’

Visi bolševikai 
tokia “išmintimi.1 
dėl to jie ir bolševikai.

APIE RUSIJOS DARBI
NINKU UNIJAS.

Komunistai jokiai kitai 
griovei nebuvo, nėra ir ne
bus nuoširdžiai ištikimi. Jie 
pagal reikalą veidmainiaus, 
pataikaus, bet, kad ir mins, 6 ui ant 
o savo komunistinių siekių aGlbėdav0 
neatsisakys, tai aišku Remti ;,io,-;niu balsu 
Rusiją pnes asj ga.ima ir plafiai beskraidvdamas 
reikia, bet negalima Stalino ; pasirinkęs sau
režimu džiaugtis ar trokšti ^atinįmiausį ir prie šir-

dies arčiausią vietelę,—nu- 
penktakojų raudon- 

dvario kiemą, kurie da visai 
nesenai buvo jo aršiausi

jo-
LIETUVIŲ REDAKTORIŲ PASVEIKT ( Jei „Vilnies^ .<Laisvžs., tūpė
ALKAS PREZIDENTUI ROOSEVELTUI ‘demokratai” ir jų bendra-

-------------- a keleiviai labai nori prieš ,
Šiomis dienomis sukako and will regain fui! In<te-!“ašį” naujo fronto, tai tegul p v~į;' -

metai laiko kaip prezidentas cendence. Americans of prašo ir reikalauia savo tė- . - V1-- • Vn
Rooseveltas su Anglijos Lithuanian descent are vo Stalino, kad jis kuogrei- Sėdamas
p’.emjeru Churchillu pa- looking forward to Victory |čiausia atidarytų nauja fron-A ie^“Tėvvne Motuze Lietu 

inspiring andįtą prieš japonus; kurie kovo- “į->jieškoj-ofXK jis jUkojo 
lIp’ !Ja Pnes Rusijos talkininkes „J’įlj>lldL nJ]n;L įr

visoms pavergtoms tautoms Joseph B. Laučka, ed*torį—Angliją ir Ameriką. Tai P .f“ « iT- nx
laisvę ir nepriklausomybę, of “America,” butų labai gera pagalba de- į j-n : užDUolė ta
Taigi šitos sukakties proga Joseph V. Stilsoa, editor mckratijoms prieš “aši.” Puo,f . J • $
keturių New Yorko lietuvių of “Naujoji Gadynė,” - - * nę-Motutę-Lietuvą,

skelbė pasauliui vadinamąjį under your 
Anlanto Čarterį, kuris žada able ieadership.

pasižymi laikraščių redaktoriai nu-
Bet juk sįURtė prezidentui Roose- “ 

veltui šitokio turinio tele-

Tėvy- 
Grai-

čiunas nutupė i buvusių sa-

PATYS SUMUŠA SAVO 
TVIRTINIMĄ.

“Laisvės” bolševikai la
šo, kad Jonas Grinius kal
bėjęs Philadelphijos Iietu-

buk demokra- vių susirinkime, ir priduria:
“Jonas Grinius senu papra-

Frank Bayoras. editor of Net ir Litvinovas nori . „ ,
Tėvynė,” ' Į naujo fronto; bet kodėl jis h°geų -ir < ~

Juozas Tysliava, editor of neparagina Staliną atidaryt J^1S. kukuoja apie Lietuvos
“Vienybė.” ta frontą, o siūlo tik Ameri- ro/i irr lais.v^ ...

Atpasakotas laisvai šios kai ir Anglijai? - Jeigu Graičiunas taip tiki
telegramos turinys lietuvis- -------- 5 mano, ką jisai sako ki-
kai bus toks: Visiems vra aišku, kad lien^r Sai kita kutą; bet jei-

Minėdami istorinio At- Stalino režimas nėra ištiki- Patalkau^amas
mas demokratijoms. Stali- k^aKOjams ir su jais 

tinęs, mes, lietuviškųjų laik- nas neva kovoja, bet atsar- rnarsuodamas bai sto savo 
C’n the First Anniversary raščių redaktoriai, siunčiam' giai: jis nenori susilpnėti: Zurtzlus’ tai Via oaugiau ne

grą m ą :
Honorable
Franldin D- Roosevelt,

White House,
Washington, D. C. , . .

a A »l lanto Čarteno pirmąsias me-August rourteenth .. . ..

demokratijos fu -vaila- Nejaugi jo prote- 
lis pradėjo gryzti atgal j 

no siekiai vienodi — užval- vaikvstės dienas!

Apie Rusijos darbininku Bet Lietuvos atstovybė 
unijas aiškina “New Lead- Washingtone sako, jog An
ei ’yje” i ūsų socialdemokra- gliją “reikia suprasti.” Gali 
tas S. M. Schv.artz, kuri ei- but, kad ji turėjo toki mostą 
taoja “N. Gadynė.” Ji sako: padaryti. Tačiau Atlanto

\ . čarteris nėra atšauktas irRusijos sunki kova ir au- . :i j - v i- -i Amerika da nėra boisevikų 
smurto Pabalčio valstybėse 
užgyrusi. O Amerikos žodis 
prie taikos stalo turės nu- 

.... , . sverti viską, nes šis karas
» .... bus laimėtas Amerikos je-

Todėl reikia tikėtis.

ir au
kos protaujantiems žmonėms 
neturi užtemdyti teisybės apie 
Rusiją. O ta teisybė yra visiš
kai nedemokratiška. Paimki
me, pavyzdžiui, rusų profesi
nes sąjungas (unijas). Ar jos

of the epoch making Atlan- Tamstai, musų Prezidente,
timu niekino Sovietų Sąjunga tie Charter, we, the EdiLors nuoširdžiausius savo sveiki-
ir porino, buk. jeigu Lietuvoj cf Lithuanian Language r.imus ir padėką. Tamstos ilv cicrkl£ll
nebutų buvę tarybų santvar- Nevvspapers, transmit to Atlanto Deklaracijos prin- dvti pasaulį. Jei demokrati- \lklsl gauti nuo stauno.al
kos. tai Hitleris Lietuvos ne- yCU. our President, our sin- cipai davė naujų jėgų visai ’ ’ ’ ’  -------desne Densiia. ne<ru iam
butų pavergęs. ce^e grestings and thanks. kenčiančiai žmonijai, kuri

“Tai hitlerinis melas!.., Je,- The principles of your At- taip sunkiai kovoja prieš to
gu Lietuva nebutų buvusi ta- ’ant’-c Declaration gavę new talitarinius agresorius; bet nizma. Jiedu su Hitleriu bu-
rybinė. tai šiandien Lietuva ętrer.gth to the suffering ypatingai ji pakėlė drąsą irĮvo draugai, tai kodėl nega- 
butų Suomijos. \ engrijos i? mznkind in its deapest strug- vilti Amerikos lietuviuose, į lėtų ir vėl susibroliuoti?
Rumunijos padėty ir kariautų g{e against točalitarian ag- kad jų tėvų Šalis Lietuva --------
ne vien prieš Sovietų Sąjungą, gressers and particularly, bus paliuosuota iš nacių isi- Atidarymas naujo fronto 
bet ir prieš Amerikos Jungti- įhe Americans of Lithuanian veržimo ir vėl atgaus pilną daugiau išsklaidys demo
ne? Valstijas. Tada Amerikoj čeccent gained new courage savo nepriklausomybę. A- 
lietuviai butų tokioj padėty. arj *jjat Lithuania. the merikos lietuviai tikisi, kad 
kaip šiandien vokiečiai. ’ancj tEeir accestors shali Tamstai vadovaujant karas

“Pagaliau. Grinius turėtų įe frecd from nazi invaders bus musų laimėtas, 
nors senatvėj išmokti supras- ------------------------------------------------------- ----------------------------

jis nori, kad 
susilpnėtų. Hitlerio ir Stali- O gal jis

jos bekovodamos nuvargs, £Jesn£ pensiją, ^negu jam
susilpnės, tai Stalinas turės ’-melona &iuie.... Labai
orogos išplėsti savo komu- k°« T",,paS>'
• 6 nnko Graičiunas. V ell...

Kūjų Vincas.

Žiūrint iš Šalies.
Po “Saulės,” “Sandara” 

kratines spėkas (kurios jau daugiausia atsilikęs
ir taip plačiai paskleisti). ’!etUV,ų kalbos

Pavyzdžiui, rug-

yra tokios pat. kaip Ameriko ^ad'<paleckio .<valdžia- 

Lietuvą jau nebesugrįš.je? Ar jos yra demokratiškos? 
Ar jos gina darbininkų intere
sus? Ar jos yra nepriklauso
mos r.uo vyriausybės?

“Į tuos klausimus atsako 
‘Xew Leader' skiltyse rusų so
cialdemokratas S.M. Schwartz. 
Jis sako. kad unijų uždavinys 
demokratiškose šalyse 
ginti darbininku interesus

APIE ROJAUS”
MINTi.

IŠ-

ti. kad Hitleris pavergė ne 

vien ka? kurias tarvbines res-r
publikas, bet pirmiausiai tas. 

kur . jokių tarybų nebuvo— 

Lenkiją. Norvegiją, Olandiją. 

Belgiją, Francuziją, Jugosla

vija ir kt."

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

kivio Redakcija!
Prie mano polemikos apie 

tas r.-zoliucijas, “Keleivio” 
Nr.34, savo prieraše sakote, 

Matyt, šitą editoiialą pa- jogei ezoliucijos ugdo ii 
sė nnte R’tvEp ____ i:___ ______

Didžiai gerbiamoji “Ke- suomet yra taip, kad galin-
gieji išnaudoja silpnuosius, 
o galingosios imperialistinės 
valstybės ryja už save silp
nesnes. O kaip silpnas žmo
gelis, taip ir silpna tautelė 
draugų nedaug teturi. Juk 
neveltui yra sakoma: “Ne
laimėj draugų nejieškok.”

Naujas frontas geriausia ... . .. . -
tiktu Tolimuose Rytuose Plucl° 16,d- la*doje, redak- 
prieš japonus. Tada japonai onaus „..B™°^.! ska'- 
nedrystį tiek toli briautis i tom:. ..šla"! šeštadienyje,
svetimus kraštus. ' dieną. „• tt.

_____  Šitas slavizmas iš musų kai-
“Vilnies” bloferiai moki- ho? ^"“jau įmestai Mes

na Kanados valdžia ir giria *?SOIn •_ •?» ad’enj, o ne
ia už tai, kad ji “susiprato." ^ndaTa^'‘teb^

St. Strazdas “Naujoj Ga- A D. , . ---------- -
dynėj” pastebi, kad Rokas lase, Ąmanas Bimba, ?uprina> musų liaudyje ne-
Mizara, kuris, bala žino ko- r<Tka' 81 galėtų savo priklausomos Lietuvos idė-

-vra dėl, vadina save “Rojum," tvirtinimą si^ip sumušti. ją. Gali but ir taip. Tačiau
pasida- txl1 *na*-‘a- viskam yra saikas. Aš tunu; Kaip jau pareiškiau anoj

Bet ne Rusijoj. Ten seniau irgi rg labai “zajadias vajaunin- ,1®l.u\a..nie P'1 .a‘ mintyje tas begalines rezo- savo polemikoj, taip sakau
teorijoj profesinės sąjungos kas” ir džiaugiasi savo “Lai- !.yb?“e’ iaį.'Į siatldien eitų ]įucjjas Pavyzdžiui, mais- įr dabar, kad labiau rupin- ..
turėjo ginti darbininkų intere- cVėj,” kad Dėdės Šamo ka- 1SV15? t!h*eI,;Ll !-VeS A" l£S be druskos negardus. Bet kimės šios šalies likimu ne- ‘
sus. bet nuo 1929 metų ta reiviai “trokšta kuoveikiau- p--eilKą n « u oat e. nai o- perdaug druskos visai jį su-1 eu užšaldytos Lietuvos klau-
teorija’ buvo pakeista kita. sja eiti i muši,” kad jie “dia- Cl?.ma’ No^e- c£diną. Jeigu vaikas įsiki-'simu. Juk nepraktiška derė-

’ J unijv parei- ?ŲS jr stiprus.” ‘ • Uia^dll°\ lr i?:\oze bęs Į motinoš sijoną vis tą t i? vyrišką kepurę, kuomet
Hitlerio okupuoto e salyse patį kniurkia ir kniurkia, tai kūdikis da negimęs. Jeigu 
tarybų visai nebuvo, tačiau - - -- - * - -rvd;. .. _ j_i__  _

Kanados valdžia uždarė ke
liatą komunistų laikraščių ir 
uždarė nemažai komunistų Į neIUX 
cypę už demoralizacijos kė
limą. Bet ištardžius keliatą 
komunistų, valdžia juos pa
leido. Dabar “Vilnis” giria 
Kanados valdžią už tai, kad 

“susipiato” ir išlaisvino 
liatą “aršių oriešfašistinių 

kovotojų.” “Vilnies” man

“naziai,” 
iu

“naciai”

us
kuomet visi kiti 
laikraščiai rašo

“Naujienų.” “Keleivio” ir 
“Draugo” redaktorius L. 
Pruseika “Vilny” (Nr. 183) 
vadina “na nugomis” ir

kuri skelbia, kad

ga vra rūpintis gamybos didi
nimu. 1929 metais Rusijoj 
kompartija padarė unijose 
‘perversmą.’ išvaikė senuosius 
unijų vadus, jų vyriausią vadą 
Tomskį davarė iki saužudys
tės, o į unijų vadovybę pasta
tė naujos partinės ‘linijos’ či- 
nauninkus. Nuo to laiko ofi
cialiai unijų pareiga yra ‘rū
pintis gamyba.’ o ne darbinin
kų interesų gynimu.“Amerikoj galima girdėti, kad rusiškos unijos sudarančios kolektyvines sutartis su įmonių vedėjais. Tai yra netiesa. Nuo 1934 metų Rusijoj kolektyvinių sutarčių prakti
ka yra visiškai panaikinta. Ta praktika ir pirma turėjo tik formalės reikšmės, o po to ji visai išėjo ir iš mados.

tai suspe-

r.e Griniui 
dalvku= viai perdaug vaikiški. Tmm- rr.e. stebuklo vistiek nepada-

gijoj 
Hitk

St. Strazdas sako:
“Neginčijama tiesa 

Šamas turi 
Bet ar tas 
ką jis porino

I" Taigi
-Pirm dviejų metų prezi- išmokti «l»Įyku! įprasti. pai ,Iaj;Knty t0, rezoliuciios mime. nes neprictilmybę iš 

dentas Rooseveltas teisinga, bet “Laisves redaktoriams regkia pareiški- Užsienio importuoti neima-
,spėjo Amerikos žmones, kzd reiketu pasimokinti logikos. sakoma, kad ge. ,„jma
Hnlenui bus negana to. tą Jis ,T4»,,ve' rUAč;pi »i 'ais norais ir pragaras iš- Jeigu po šių audrų Lietu- 
paeigrobe. Prez,dentas numa- ATŠAUKS CHĄMPLAI- vos laisvės laivelis vė! iš
te karo pavojų .r ragino pas.- NO SUTARTĮ. At1cj nIauki! ,ai ,j pasigaus musy
.•uos i o\om., prieš .g.eso Tari, Kanados ir Jungti- reiškiau. kad Lietuvos ne- broliai Lietuvoje, bet ne mes
nus- . . . nių Valstijų buvo pasirašyta priklausomybė tebėra mis? čia. J. Pakarklis.

Ką tuomet laisvinis Ro- intartlę lemi draudė trink- Ins^ a rlokov Vain ~~jus' pasakė?
“Iavakary Amerikai grę

siančių pavojų. 1940 metų ge
gužės 25 d. ‘Laisvėje’ Mizara 
šitaip porino:

“ ‘Žmonėms, kurie sukaitę

sutartis, kuri draudė gink- lesė. o dabar, kaio žinoma, __
luotiems laivams ineiti i tas dalykas da labiau aute- PIRKLYS SL'VADžlOiOJAS

Champlaino ežerą Dabar ši mo, nes Anglija Lietuvos at-
sutartis buvo atšaukta, nes į stovybę iau suspendavo. Iš- ’•* O»Ivv5.n<n 2 moterys ir 6 ryrai. 
tą ežerą reikėjo įvesti du rodo. kad mažųjų tautelių
karo laivu apsaugai nuo egzistencija kybo kain ant <r"‘' veikalai*. Daiwanįa 2 vyrai i» • a • 2 motyvu. Abu veikalėliai vienojepriešo submannų. ašuto. Gyvenime, mat, vi- knygutėje Kam. .................. 2Sc

“žmogpalaikiais.” Argi tai 
rimto žmogaus kalba? Juk 

dro>čiaiJduoda supyti ir A- ;r. Pat’ P,?'eik« Salima to- 
rnerikos valdžiai, kad ir ji k,a!s “Y^mti. Ta-
“susiprast,” ir paleistų! & ?au ”9 i'e!elv,s' Jg 1 kitI 
Biidgerą. Bet kode! Bridges , nePja-ardziuoja.

Kohotis. tai memenu dar-nenon grįžti 
Australijon,

savo tėvynėn 
kiu iai gi ęsia

i a ponų pavojus.
bas. Laikraščio redaktorius

Kodėl jis riirėtų kalbėti rimtais argu-
mer.ta'N ir faktais, o

jis nėra “penktakojis”? " , "įžodžiais svaidytis.nevažiuoia jos ginti,

Šmeižikai iš “Vilnies” ir 
“Laisvės” gardu Įsiklampo- 
jo. Jie sako, kad provokaci
ni lapelį “The Hour,” kuris 
=n?U'dina lietuviškų komu
nistu melus, leidžia ne lie
tuviai. Jie paduoda ių var
dus ir pavardes. Gerai, jeigu 
to šlamštelio leidėjai ir ra
šytojai r.ėra lietuviai, tai jie 
negali mokėti ir lietuviškai. 
Jiems negali but žinoma, ką 
rašo “Keleiviu” “Naujie
nos” ar kiti lietuvių laikraš-

ne

Pašalinis.

LIETUVOIE F.SA 11 
LAIKPAŠČIŲ.

Nacių infoimaci jomis, vo
kiečiu užimtose žemėse, ku
rios niima buvo po bolševi
ku diktatūra, daba” esą lei
džiama Įvairiomis kalbomis 
140 laikraščių, iš kurių 11 
esą lietuviškų. Latvių kalba 
esąs 21 laikraštis, o ukrai
niečių net 60. Bet lenkų kal
ba einąs tik vienas viešas 
leidinys.

v



Į KAS SKAITO. RAŠO

’ TAS \PPHAftO
L ________ ____ J AMERIKOS JLIĘ1rų

Ų GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA D 

TO NIEKAS NEPEIKIA Į|

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Kaip eina kriaučių darbai, lio pritarimo ir ambuiiansas

Ncw Yorke ir Brooklyne įau ,bus jteikt“ Amerikos
iš pavasario buvo iarčia- ,KlyaluL ’Ug'
maJ darbo trukumai Ne- 1’!™° ‘V 2 valandą po
darbo padėtimi susirūpino P‘?tU- ,į-'įi ?“>«*. alk®‘eb

, , •_ . pnes ALP kiiubo buveinędarbo unijos ir net miesto 1 ^L. ;s omK,
valdžia. Tarpe unijos vadų
ii Nevv Yorko miesto val
džios ėic tuo reikalu pasit i- 
rimas. Buvo svarstoma, kaip 
sumažinti kriaučių nedarbą.
Tuo reikalu buvo kreiptasi 
net Į VVashingtono valdžią.
Ir dabar adatos pramonės 
darbininkai šiek tiek nu
džiugo. International Ladies 
Garment VVorkers 
savo New Yorko siuvėjam^ jį^^oP'tai ios'mok&T«
ketuns ?H',°ZiTA’w it Įteikti be jokių politinių 
remko.ų. A.sku. kad . . gruntu paeirodvmo tose ce- 
umjos narių padėtis truputi temooiiose Taigi jokie p0.
jageiejo. _ litikieiiai čia negalėjo savo

Amalgameitų unija gavo kl.om*.;o rek!a.|
H Amerikos . Raudonojo muotį jjs toki nusistatymą
^Jo^roo3 pasiūti ver|a p. Levandą-Levandau-
aOO.OOO žieminių apsiaustų. il;a pįveikinti.
Tiesa, užmokestis nekokia. konferencija buvcį
bet genan dubti negu visai trumputė, nes apart nusta-:

‘ Krikšto Vanduo iš Ugniagesių Žarnos

X

i KUNIGAI RENGIA PAGERBTUVES IR 
RENKA PINIGUS TIK PATYS SAU.

Kiek teko patil ti iš ambu- 
lianso pirkimo komisijos 
pirmininko J. Levandausko, 
iau buvo Įteikta? Amerikos 
tai jis buvo griežtai priešin
gas išnaudoti arnbulianso 
perdavimo ceremonijas 
kokiai nors politinei rekla
mai. Jo nuomonė tokia: jei
gu Brooklyno lietuvių orga-, 
nizacijos mokėjo vienu mo- 

un *'"1 stu sukelti ambuliansui

V*

Chicago, IU. kai tegali buti labdaringi ir
I Šią vasarą Chicagos lietu- užjausti bėdoje ir nelaimėje 
vių parengimai buvo pusėa- t>anciuy Kad katalikų tar
nai sėkmingi. Pavasari išro- Pe yra labdaringų ir gaiies- 
dė, kad vyriausybe ims var- tingų žmonių, tai tiesa; bet 
žyti gazolino ir padangų ‘^PS1 tiesa, kad Romos ka- 
vartojima. Bet tie neinėjo Kunigai tas žmonių
galion ir todėl piknikai kio- £eras puses negražiai įsnau- 
josi po senovei (loja. lodėL ga-e? tus

1 Parapijų piknikai ir k.ti l=bda:ingumas ir
vedami biznis- galingumas paverčiamas 

kunigų naudai. Štai keliatasparengimai

j

“House of Prayer” sektos vyskupas krikštija savo sekėjus Washingtor.e. Jie susideda 

beveik iŠ vienų juodveidžių. Tai įvyko anądien \Vashingtone. Kadangi krikštui reikalin

gas vanduo, tai vyskupas kreipėsi į ugniagesių departamentą su prašymu, kad aplietų jo 

minią vandeniu iš ugniagesių žarnos. Ir vaizdelyje (kairėj pusėj) matosi, kaip ugniage

siai švirkščia vandenį aukštyn, kad paskui jis nukristų ant minios galvų kaip lietus. Ir 

tai darosi 20-tam amžiuje, Jungtinių Valstijų sostinėj!...

tančių apsiaustų turi but ą reikiT’ įteikti Ameri-"
gatavi apie gruodžio vidurį, į.qs‘ RaU(jonaįam Kryžiui nast ta^P su Bimba at- finansini raportą, kurį nore- Leonui pirti ir reiktu ant se-
nes jie eis i užsieni belais- kįto klau,imo nebuvo. Nu- sitiko' ° ' 

versdamas

nedirbti. Tie du šimtai tuk=- 
but tvmo dienos, kada ambu- į

viams apvilkti.

geiDtuvems paprast
gai išjudina visus parapijo- . , A ,rinko, daug nelno kunigams
įius. ± odei j d ulinis ii • -j ~ . ii *___ J ‘ t hko ir dar ekstra dolerines

ir penkines žmonės kuni
gams dėjo. Tuo tarpu pasau
liečiams katalikų veikėjams 
nieko nepadaryta. Štai. čia 
veikia profesorius K. Pakš
tas, uolus lietuvių katalikų 
veikėjas. Jis veda Lietuvių 
Kulturinį Institutą, kurio 
tikslas yra kelti lietuvių var-

gerai vyko.
Kadangi tokių parengimų

tikslas yra padaryt kuodau- 
giausia pinigų, tai tam tiks
lui visokios priemonės yra 
geros, net girtuoklystė ir

pavyko, daug žmonių susi-

gemblerystė. Dėl to ir para
pijų jaunimas išmoksta gir
tuokliauti ir gembleriauti.

Buvo kalbų, buk dvasiška jįs savo mokslu viršila 
vyriausybė buvo beprade- visus Amerikos lietuvių Ro
danti svannti parapijų pra- mos katalikų kunigus. O j'o

kada jis perskaitys jo parodyt ’ -Naujosios Ga-J natvė£ lazdas pasiėmus ubą-: pri^abSninko tJČlinolo Paiamos "*?. ‘?,ki°S’
s tuos virs įsvar- dynes” tėvui. Visas pasiruo-' . . , . IP j , A” C.. _ A7LAA kaiP paprasčiausio vikaro.

Taip pat šiuo metu Amai- paskutinę konferenciją per-, (jintus hetuviskus laikias- simas, 
gameitu Unijos New Yorko davus ambuliansą AmerikosY.1US’ J1S £upias dar daugiau, nuėjo vėjais. 0 jeigu kada.galėtų parėti.
Joint Boardas gavo užsaky-Raudonajam Kryžiui. jis gal pasidaiys tiaras de- Antanas su Vincu užkurtų Vyt. Katilius,
mą pasiūti virš 800,000 ka- --------- mokratas.

Dabar Bimba dar

visas pasirengimas gauti, tuomet geri draugai Mundeleino buvo išėjęs Įsa- Todėl jis gyvena skurdžiai.

nėra
komunaciško raugo visiškai 
atsikratęs. Nors jis dedasi 

VIS

dėi to jisai kasdien savo 
“Laisvėj” skelbia, kad visi

reiviškų šinėlių. Tas užsaky- Komunistų “antras frontas” 
mas turi but išpildytas su ima smukti,
gruodžio pabaiga. Taip pat Kaip jau buvau “Keleivy- 
gavo _ užsakymą padaryti je” rašęs, Bimbos vaiskas Amerikos “patriotu, 
virš 35,000 vienetų karinin- gavo iš savo vado isakyma 
kams (švarkas ir kelinės, atidaryti liežuvių * frontą
tai vienatas arba “unit.” prieš kitų sriovių žmones, lietuvių laikraščiai ir visos

KRIMINALIZMAS CHICAGOJE AUGA
Chicagos miesto valdžia;rėtų buti nustatyta vaikams

susiiupino” augančiu kri- laikas, iki kurio jie gali buti

kymas, kad parapijų paien- Bet jam jokių pagerbtuvių, 
gimuose nebutų degtinės įokjy parengimu nedaroma, 
nei gemblerystės. Gal tai jokių dovanų nededama.
buvo t ik Kai oos, nes parapi- . , .- x-.U-' Arba štai, šia vasara nesu paien irimai teoera veci«.- , . _ ,rn‘i vi. būrin Pa- laJme buVO 1SUku.S1 VISUO

vįe_ “Draugo redaktoriaus šei-

minalizmu jaunamečių vai
kų tarpe. Nusikaltimai pa
daugėję apie 50 nuošimčių.

Apie tiek pat vienetų siuva laikraščius ir visą, kas tik > organizacijos stoja už Hitle- 
ir orlaivininkams. Kain ka-netarnauja komunistams. Ii G- Reiškia, Hitleris turi' 
rininku, taip ir orlaivininkų tūli

mokami, bet jie yra sunkūs priešus 
ir siūti. Taigi šiuo momentu už dy’

w.-or^° ir Brooklyno matę, Kacl nieKas ju nepijo 
kriaučių būklė pagerėjo, įr nefundina, bimbininkai 
bet kaip ilgam, tai sunku dabar nutilo. Atrodo, kad 
pasakyti. Bimbos armija daro “at-

Kas liečia civilinį darbą, stupleniją. 
tai jo mažai New Yorke vra. Bet Antanas vis dar ka- 
Nors jo ir mažai, bet drabu- njuojasi ir grasina visą na- 
žių fabrikantai pareikalavo^ ,v®lsĮę lietuviuose įsnai- 
pakeisti darbo rūšį. O kada kmti. Kaip kas sako, kad jis 
einama nuo geresnės darbo dabar sunkiai dirba: verčia 
rūšies prie prastesnės, tai 1 K2
reiškia darbininkams algų ^e?e«
numušimą. Bet bešališkas .vb Amenką, Vienybę 
pirmininkas tą drabužių fa-11 Naująją Gadynę ir skųs 
brikantų reikalavimą at- }uos .. laikrascius policijai, 
rietė kad ji juos sunaikintų. Tik

* Lietuviškos dirbtuvės šiuo .kad Bitmba f
laiku dirba, nors nevisos ?ela.bai ^motnas. Ambici- 
dirba pilnai. Yra kelios į?s gąsisvenrimo jis turi.
dirbtuvės, kurios neišdirba faro,Qe’ ku?met Per

_ metu metus derge demokra-pilno laiko, bet unijos rasti-v , ...
rėie bedarbiu nesiranda valdzlas’ demokratijos..eje bėdai bių neganda. fr talkininkavo Hitle.
Draugijų konferencii. am-!iui „Datb?r, •>!? v.irt0

bulianso reikalu. kos patriotu ir norėtų is-
pirkti savo praeities darbe- 

Kap jau buvau “Keleivy- liūs skųsdamas policijai tik- 
je” rašęs, Brooklyno lietu- rai demokratinio nusistaty- 
vių organizacijos sumanė mo laikraščius, sakydamas, 
nupirkti Amerikos Raudo- kad tai esą “pronacių” Įei
tajam Kryžiui karo lauko diniai. Jeigu Antanas mo- 
ambuliansa. Tuo reikalu ketų geriau angliškai, nėra 
lugpiučio 21 d. buvo konfe-abejonės, kad ji? siulytųsi Į 
i er.ci ia ALP Kliubo name. slaptosios policijos tarnybą. 
Iš valdvbos pranešimo pasi- Juk jaunystė — durnystė, 
rodė, kad yra surinkta jau Taip ir ru Antanu: kada jis 
81,348.05. Apie $141.25 buvo jaunas, tai net knygą 
draugijos dar nepridavu- parašė išdergdamas George 
sios. bet tuos pinigus jos jsu VVashingtoną, Lincolną ir 
turi paskyrusios ir greitu kitus musų šalies garsius vy- 
laiku priduos. Tūkstantis rus. Dabar, sulaukęs senat- 
dolc rių jau vra duota? Ame- vės, jis susiprato ir nors 
; ikos Raudonajam Kryžiui prieš mirtį neri išgerti tą šu-
ant rankos, o kai ambulian- lirų, kuri jis prispiaudė. Ji 
sas bus pristatytas, tai kiti “pamilo” demokratiją, jos 
pinigai bus sumokėti. siekius, jos tikslus. Ir jau

Ambub’anso pirkimo dar- net Amerikos prezidentas 
ba užvedė šv. Jurgio drau-Rooseveltas pasidarė geras; 
giia. Tiesa, komunistai no- o pirma jis tik stūmė Ame- 
rėio pirmojoje konferenci- riką “į imperialistini karą,” 
joie pravesti minti, kad “užsakė net šimtus grabų 
rengti koncertus, balius ir musų jaunuoliams.” Dabar 
kolektuoti tam reikalui pini- A. Bimba “atsivertė”; karas 
gus. Bet draugijų atstovai;pasidarė jau žmonių karas 
tą jų sugalvojimą" padėjo i prieš pavergėjus nacius. F. 
gurbą ir apeliavo tiesiai j|D. Rooseveltas liko demo- 
Brooklvno lietuviškas drau- į kratijos apaštalas. Fine, An- 
gijas. Apeliavimas per šv. tanai. Mat, ko reikia. Žmo- 
Jurgio draugiją rado dide- gus kaip sensta tai ir moki-

lauke ir kada turi buti na 
mie—lovoj. Neturė.ų buti 
teatiuose rodomi tokie pa-

Reikia pripažinti, kad Chi-■ veikslai, kurie duoda vai 
cagos miesto vaikai yra • kams tvir kimo pavyzdžiu

mi vis senovišku budu. 
vyzdžiui, šįmet buvau 
nos parapinės mokyklos 
mokslo užbaigimo piogra- '. zm.ona _. 
mos pamatyti, tai programa ,r nasiduoU
susidėjo iš dviejų dalių: Jdelel operacijai. Nors visi

būtent Igno Saka’ . 
buvo sunkiai su-

Viena dalis ėjo ant estrados, «ln?>. kart r^aK-
o kita prie baro, kur buvo ;°Da‘ *'«*«»«• apmokami, 

retins/ ola,,* taciaa bėdos prispaustai Sa
kių 

o-
rl va bnivial frano branmai aTV_

ar-
Imant kriaučišku mastu, 

tai su Bimba kaž-kas nege
rai. Matyt, toks staigus virti
mas iš komunaciškos kem
pės Į “demokratijos pusę” 
sutrikdė lygsvarą. Štai, vie
tinėse “Laisvės” žiniose ji
sai siūlo dešimkę tam, kas 
prirodys, kad jis skundžia 
lietuvių laikraščius valdžiai, 
o pirmutiniam “Laisvės” 
puslapy, savo “krisluose,”

kur nori, daro ką non; nėra auklėjimo vaixai butų kito- T»i iwko £ais negalais iš Lietuvos su-
patvarkymo kada vaikai tu- kie ir nereikėtų dejuoti dėl vvriausvbės £ryžo su dviem vaikais bu
si eiti namon ir miegoti. Jau- jaunamečių ištvirkimo. _ įsikišime/ o dėl pasaulinės vusi ehieagietė, ponia Bulo-

ir mergiš- Nei policija, nei kalėji- vvCialičvbps; priežto mtvar- tienė. Jo? vyrą bolševikai
valkiojasi gatvėm iki mai, nei pataisos namai ne- kyrno. Federalė valdžia ne- Atrėmė j Sibyrą. Aišku, kad

varge. Nors 
katalikų tarpe

namečiai vaikai 
čios
vėlumos nakties 
jiems nieko

l2ktSnirkan^hu SukiS t”1’1’'’,0' J AnTą <>a™ skirtumo,“ar bizni da- Į? J
■ t ’ £ . P V V '« bažnytinė organizacija, k
i namie. Slankio- vai ir mokyklos. , i - • ? :_ __ norsjie turi buti------------ ,------- -

dami patamsėm, prasimano Kokios vaikų aplinkybės, 
visokių nedorybių. Išdaužo tokie ir vaikai, ir 
mokyklų langus, sužaloja tokia visuomenė...
mokyklose esamus baldus. 
Parkuose laužo medžiu ša-jis primygtinai peršasi slap- ka. krumu? ir gėles rauja.

tosios policijos (FBI) agen
tams Į talką. Išrodo, kad 
Bimba pats nori savo-dešim
tinę laimėti

Miesto ir parkų policija ne
kreipia Į tai dėmėsią. Ghica- 

igos parkų polic““ 
si sau gražiaišį 
lais, parkų bulvarais,5 o“ Amerikos

NEW Y

yra garsi, 
nors jos dėdė yra garsus 
kun. Kiupavičiu?, bei jai 
pagerbti ir jai sušelpti Chi
cagos lietuviai klebonai nie
ko nepadarė. Tai ve, kiek

vo garbei daugiau pasitar- KtieFiie‘Ssi ut 
tn K^floi-alčc IeS> KleK Jie lUpindSl 13U-

kokia Įstaiga par 
duoda svaigalus — taksus 

t> \ai.rų jygiai visos mokėti.
Kai kurie dievobaimingi 

parapijonai, norėdami Die- 
Y. .auti, moka ta Federalės

V. M. Rinks.

... N
Lietuvių radijo vedėjas p’.- valdžios patvarkymą apeiti.

skirtas karo Bonams ---------
pardavinėii. Ambulanso krikštynos.

Iždo liepai ta-; Chicagoje lietuviai

tos reikalais.
O jei Lietuva susilauks 

laisvės ir nepriklausomy
bės, tai kunigai reikalaus 

.ria sau visokių privilegijų, viso-Kaip aukščiau sakiau, am-___ _ r__ ... ,_t. ,
bicijų Bimba turi. Jis nori darosi toliau nuo bulvaru, tarnas paskyrė WH0M ra- sudarę keliatą Amerikos k““ lengvatų'kaipo1'*“labai 
but ir komunistas, ir demo- policija nemato ir nepaiso, di jo stoti New Yorke bo- Raudonojo Kiyžiaus viene- nasįdarbaVę’’ neprikiauso- 

eikia be jpvbei
knygą; laikymas kainuoja ~------ ---------- ----- --

policija nemato ir nepaiso. (|k-° ^dii yo?kc do- Raudonojo Kry
kratas, ir slaptosios policijos j Ir mokyklų ir parkų už- nams pardavinėti agentūra, tų. Lietuviai juose ve 
agentas. Jis yra net ir knygą' laikymas kainuoja miestui d Joną \ alaiti. lietuvių pro- pažiūrų skirtumo. Vi 
parašęs, taigi jis ir “litera- daug pinigų, kuriuos pilie- pamos vėdėią, tos agentu- ypač gerai pasižymėjo: Rai
tas.’’ Tik gaila, kad jam nie-įčiai sumoka i miesto iždą 105 agentu. Karo bonas da- gė Amerikos Raudonajam 
kas liaurų vainiko neužde- mokesčiais: bet jeigu tie tar nupirktas už 818.75, po Kryžiui ambuliansą. Kad 
da. Z. Angarietis
knygą pasakė, kad '
Bimbos parašytoji 
neverta nei tos popieros 
kurios jis ją parašė
iau perdaug storai užtepta i jaunemečiai pradeda vagi- 
iiteiatui” per nosį. šiauti, tai miesto organai

ee sako, kad reikia dar dau-
L. Pruseika labai neman- giau policijos piktadariams 

dagus. gaudyt.
L. Pruseika atpyškėjo iš Daugiau policijos, dau-

Chicagos i Brooklvną pasi-'gįau įvairių ponų, ir pilie- Vir 
pinigauti. Pinigai esą reika- čiai daugiau apdedami ;ak- 
lingi džiova sergančiai “Vii- sids- taip eina daina be 
niai.” “Naujagadyniečiai” galo...
išpuošė save namus ir sako: Aną dieną policija saga 
“Musų ‘Naujos Gadynės’ vo jauną vagilių, 12 metų 
gimdytojas atvažiavo. Aiš- vaiką, lendant Į svetimą na- 
ku. kad ateis pasižiūrėti mą; ir sugavo jo sėbrą, 
kiek tas jo vienuolikos metų metų amžiaus piktada 
kūdikis užaugo.” St. Straz- Tas atsitikimas iškėlė klau-
das ir J. Stilsonas išpiešė di- simą, kaip reikia kovoti su WiLKES-3ARRIEČIŲ

Vienas jų Keliaujantis Agantas.

NEW YORK, N. Y.
Bacevičiaus Studijoj ati- 

Harmonijos klarė.
Rugpiučio 25 d. liko ati- 

Vytauto Bacevičiaus 
piano studijoj harmonijos 

kad reikia kunigą klasė.
- Tegul, girdi, jis Pirmos grupės pamokos 

tikro krikšto ceremonijas xykst.» antradieniais, 7:30 
atlieka. Bet atsiminkime, vak vakare.
kad Romos katalikų kunigai jioj skajtlingoi grupėj 
dykai nekrikštija nei para- tarp kitu studijuoja ir Fio- 
oijonų vaiKŲ. o čia ambu-rence Kįisak, pasižvmėju-

,ue!’ara-P'nls- ^a1'si dainininkė iš Chicagos,
' • i i i iei kunigai UZ mažo ku- Kannn VnUtvhėą30?3i apskaičiavo, kad 4:1. nuvusl Rauno vaisųoes. dikio nakriKstiiimą -naima v._„o,

Įsikišo, 
pak . ’ - .

NASHUA, N. H.
G ’sras dirbtuvėj.

Musų “popemėj” pereitą 
cavailę buvo kilę; gaisras.

didelis sande is 
ant Bov. er; stieeto. Kompa

Konservatorijos rtudentė

dų nepripažįsta.v • • • Tada vie
dėlėmis raidėmis popierines augančiu kiiminalizmu iau- 
juostas su užrašais: “Wel- namečių vaikų tarpe? Ro- 
come Home Mr. L.
ka.” Bet ar jus manote

________ — ___ _
nemandagus žmogus! Visgi rios'veda vaikus prie pikta- klonio Lietuviu Diena. Dak d»sku«ijas. 
seni frentai, seni pažįstami, darybių. Bet ar bus tai pa- ; 5< .'i chciai, kalbės geri į . . _
seni kamarotai, rodos, ko gi; daryta? Vargiai L. kalbė'ojai. Pi ogi ama orari-i Kunigine labdarybe.

Turėtų turėti daugiau tei- c’ė. 5 valandą popiet. Visus
sės tėvai ant savo vaikų. Tu- kviečia Rengėjai.

---- ------- - —-- 7 - —----
reikėjo taip pasipūsti? St 
Strazdas buvo prirengęs net

Romos katalikų kunigai 
aiškina, kad tik geri katali-

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PILIEČIU?
Aiškiai v!iėtatv-

nja< «n r»>ika: i narais k’an-i’T'ai” at- 
»a’-vniai« H»ėwvi»i :r ••'••by 
Antra oer žiūrėta ir

........................... 25c.

»
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Jau Trys Metai 
Kaip Kilo Karas

Laiškas iš Sibyro
Draugė A. Kušleikienė, 

musų skaitytoja iš Bridge- 
\vaterio, buvo atvykusi su

Ii skųstis, kad Sibyre jai 
bloga, tačiau tas aiškiai ma
tosi tarp jos žodžių. Ji šer

Kaip Kolumbas Atrado Ameriką.
tų gegužės 10 d., užimta ge- savo vyru i “Keleivio” re- ga plaučiais, mėnuo atgal 
gūžės 28 d. " dakciją ir parode laišką, jau nebuvo vilties kad išliks

Francuzija užpulta 1940 kurį šiomis dienomis gavo gyva, ir dabar jaučiasi labai 
metų gegužės 10 d. ir pa- nuo savo sesers iš Altajaus silpna, tačiau turi dirbti siu

vykloj ir neužilgo tikisi buti 
pristatyta prie laukų dar
bo!... Ar tai ne baisu? Ir 

vaime suprantama. kad kaip gi ji atsidūrė laukinia- 
daug pasakyti jis negali. Jis me Altajaus Krašte? Kas 
prasideda šiais žodžiais:

-Brangi Onyte! Jau 11 
mėnesių kaip mes čia. Savo'

Hitlesis užpuolė Lenkiją 
1S29 metų rugsėjo 1 dieną.
šios sąvaitės antradienį,

rugsėjo i dieną, suruko jau . ~ . ...
3 metai Kaip prasidėjo da- klupdyta tų pačių metų bir- Krašto (bibyro). Laiškas 
barimus pasaulinis Kąrąs, želio 22 d.—per 43 dienas, rašytas iusi>kai n pialeistas 
husitai ęs su Stalinu pneš Jugoslavija užpulta 1941 IUSV karo eenzuios, taigi sa- 
oemokratines valstybes, nietu balandžio 4 d. ir užim-
iy39 metų lugsėjo 1 d. lytą ta per 14 dienų, bet Jugo- 
Hitlens užpuolė Lenkiją. gJavijos partizanai, susidarę 
Kai lenkai sutraukė visas jg buvusios armijos, prieši- 
sayo spėkas prieš vokiečius, nasį okupantams iki šiai die
tai iš užpakalio juos užpuolė nai. Jiems vadovauja Serbi- vyro aš nesu
Stalino armija. jos generolas Michailovič.

Į 28 dienas Lenkija buvo _ .... „ .
suardyta ir okupuota. Pusę Graikija užpulta 1941 , 
jos pasiėmė vokiečiai, kitą . balandžio o d. ir su

apleidau namus ir dabar ne
žinau kui' jis. Kai kurie jau
u sirado

pusę įusai.
Po to prasidėjo nedideli 

susikirtimai tarp vokiečių ii' 
francuzų. Vokiečiai skelbė, 
kad prieš franeuzus jie nie
ko neturi ir karo su jais ne
norį. Bet tai buvo klastingas 
Berlyno agentų melas. Tei
sybė buvo tokia, kad vokie- bet čia 
ciŲ _
šiasi žiauriausiam 
kriegui’’ prieš Francuziją. Į ją, kurias pirma buvo užlei 
trumpą laiką Francuzijos dę bolševikams.

patenkinti negalėjo. Todėl Kolumbas at
vyksta į Portugalijos sostinę Lisaboną 
1470 m. Jis tada ėjo 35-tuosius metus, taigi 
buvo pačiame sveikatos tvirtume, bet jo 
plaukai jau buvę balti, kaip sniegas. Va1- 
gęs nedaug, poilsiui skyręs labai mažai 1 i- 
ko. Mėgo šva»ą, bet jo drabužiai buvo nu
prasti. Jo švelnus elgesys, rimta iš -ai-?;a. 
kuklumas, iškalbingumas imponavo kiek
vienam. Vienas kitas su juo pasimatymas 
palikdavo visiems malonų atsiminima. Bu
vo labai jautru?, linkęs greitai supykti, bet 
greitai ir atsileisdavo.

Apsigyvenęs Portugalijoje ir čia sukū
ręs šeima. Kolumbas paridarė ir šie? vak- 
t\bės pilietis. Jūrininkystės mokslo tikrais 
ji? buvo nukeliavęs su kitais jurininkai? Į 
tolimąją Gvinėją. Savo šeimą išlaikė d -.ry
damas žemėlapius ir ruošdamas kelionėm? 
planu?. Ištaigingai gyventi nebuvo iš ko, 
tačiau neužmiršo pinigais sušelpti savo se
no tėvo ir jaunesniųjų brolių, kurie dai te
besimokė.

Gerą žemėlapi padaryti arba paruošti 
urų kelionėms planus tiktai prityrę tega

lėjo. Geografijos žinios buvo miglotos, 
menkos, o Ptolomėjaus sistema dar visur 
tebebuvo autoritetas. Penkioliktojo šimt
mečio žemėlapiai buvo pilni fantastiškų 
klaidų. Jurininkams, kurie veizėsi į toli
mesnius kraštus, Kolumbo braižiniai būvu 
labai svarbus ir rimtas patarnavimas.

Daug padėjo Kolumbai savo patarimais 
ir žiniomis Florencijos mokslininkas įos- 
canellis, su kuriuo jis buvo susibičiuliavęs 
ir dažnai susirašinėdavo. Geografinės ir 
kosmografinės studijos, paties nagrinėji
mai ir patyrimai padarė jį šitoj sritv žymų 
mokslo vyrą. Palyginęs įvairius žemėla
pius. braižinius, suderinęs įvairių kelionių 
ir kitų jurininkų duomenis, jis jau buvo 
beveik tikras, kad daug žemių dar yra ne
žinomų: jas reikia atrasti ir ištirt".

Kolumbas su savo žmona apsigyveno 
Porto Santo saloj. Čia jie susilaukė sunaus, 
’t-!-: pakrikštija yai'du Diegu (Jokūbo • v 
čia Kolumbas' susipažino su žmor.o? se
ses vyru, Pedro Corre<\ drąsiu ir prityru
siu jūreiviu. Jaukioj šeimyniško gyvenimo 
nuotaikoj juodu praleido daug dienų ir va
landų, besvajodami apie įvairias gr/i- 
mybių pempektyvas, apie kitų jurininkų 
padarytus žygius, apie savo patyriipus ir 
studijų duomenis, čia jiem?, be abejo, p’ i- 
siminė Platono pasakiškoji Atlantika, gar
sioji kartaginiečių Antilla ir daug kitų spė
liojimų bei hipotezių.

Kokiais pagrindais Kolumbas daugiau
sia i ėmėsi, besvajodamas įkūnyti savo su
manymus? Atsakymą mums duoda io pa
ties sūnūs Fernando, kuri? rašo. kad savo 
teorijas dėl neatrastų žemių buvimo ir ga
limumo susisiekti su jomis jo tėvas rėmės 
trimis pagrindiniais punktais. O tie punk
tai buvę šie:

(I) Pačios žemės prigimtis: (2) žymių
jų mokslininkų autoritetas ir (3) jurinin
kų patyrimai.

1. Žemės prigimtis: Kolumbas buvo Įsi
tikinęs, kad žemė yra apvali, kamuolio ar 
kiaušinio pavidalo: taigi, jokios “bedug
nės” negali buti; galima aplink ją apke
liauti. Prie šito įsitikinimo jis priėio ištyrę? 
tais laikais žinomus faktus ir įvairiu? juri
ninkų duomenis, kuriuos atpasakoti čia už
imtų labai daug vietos.

2. Mokslininku autoritetas: .Jis buvo su
sipažinęs su žymiųjų rašytoju veikalai?. 
Kai kurie autoriai jį įtikino, jog okeanas 
negali buti beribis, bet yra lengvai per
plaukiamas. Jis cituoja Aristotelio. Sene
kos ir Plinijaus nuomonę, kad iš Cadizo i 
Indiją galima nuplaukti per keliatą dienrp

(Bus daugiau)

KOLUMBO GIMIMAS IR JAUNYSTĖ
Eik čia. jaunuoli, ir kilk j aukštybes! štai ties ta
vimi yra kelias, kuris veda tave į nemirtingumą.

Virgilijus.

Kristupas Kolumbas (itališkai Christo- 
foro Colombo, ispaniškai Christoval Co- 
lon» gimė Genovos mieste, Italijoj, apie 
1435 metus.

Dėl Kolumbo gimimo metų esama ne
maža skirtingų nuomonių. Daugumas isto
rikų. remdamiesi įvairiais dokumentais, 
mano, kad jis gimė 1436.

Bet gimimo metų klausimas niekad ne
buvo taip diskusuojamas, kaip kad jo gi
mimo vieta.

Kur Kolumbas gimė? Štai kas daugeli 
labai domino, ir šiuo-klausimu yra buvę 
daug ginčų. Homero gimino vietą savinosi 
septyni miestai, o dėl Kristupo Kolombo 
gimrinės varžėsi aštuoniolika Italijos 
miestų!' . /■ '

Kristupas Kolumbas buvo sūnūs vilnų 
karšė jo. Dohętininko ii- Zuzanos Fontaną- 
rossa. Tuo amatu Kolumbo giminė verte, 
iau nuo senių laikų. Paskum, kai Kristupo 
Kolumbo vaidas pasidarė pasaulio garse
nybe. ne viena su titulu šeima norėjo jo ki
limą išvesti iš grafų ar kunigaikščiu luomo, 
bet jo paties sūnūs Ferdinando dėl savo 
tėvo kilmės taip atsiliepė: “Mano išmany
mu, mažiau yra garbės buti sunum išgar
sėjusių tituluotų didikų, negu paprasto 
amatininko.”

Kolombo šeimoje buvo keturi vaikai: 
Kristupas,. Baltramiejus, Jokūbas (ispa
niškai Diego) ir viena sesutė, kurios bio
grafai nei vardo nepažymi. Vvriaurias bu
vo Kristupas. Dar vaikas būdamas jis pa
rodė didelį linkimą i jūrininkystę. Vėles
niais laikais savo laiškuose, rašytuose ka
raliui Ferdinandui, jis pats prisimena, kad 
keliauti juromis pradėjęs turėdamas 14 
metų. Pradžioje mokėsi skaityti, !ašyti. 
gramatikos ir aritmetikos. Vėliau studiia- 
vo lotynų kalbą ir braižybą. Kurį laika 
lankė Pavijos universitetą, kuriame susi
pažino su geometrijos, geografijos, astro
nomijos ir navigacijos mokslais. Ypačiai 
ji domino Ptolomėjaus sistema. Susiraši
nėjo su narsiuoju Florenciios fiziku Paolo _ ---- ---
Tose: .meiliu ir su kitais žymesniais tų lai
kų kosmografais. Dar visai jaunas būda
mas parašė veikalą apie “Penkias gyvena
mąsias žemės sritis.” Iš likusios to kurinio 
kai kurios dalys rodo, kad jo butą nepa
prastai gerai susipažinusio su kosmografi
jos dalykais. Bet apie universiteto baigi
mą biografai neužsimena; regis, kad jo 
nebaigė, nes, grįžęs į Genovą. padėjo savo 
tėvui vilnas karšti. Jo nuolatinė svajonė 
buvo jura, dideli platus vandenynai. Jo 
didžifoisia aistra—kelionė okeanu.

Jaunuolio vaizduotė buvo stipri. Geno- 
va tada buvo turtinga respublika. Jos uos
tas būdavo visada pilnas laivu: vieni grįž
davo iš tolimų kraštų su prekėmis ir kelei
viais, kiti kasdien išplaukdavo į svetimas 
valstybes. Miesto jaunimas gyveno pražy- 
dusio italų Renesanso romantizmu, šitie 
laiko ir aplinkumos ypatumai tam galingai 
pavergė dinamišką jaunuolio širdį, jog 
nuo to laiko jis daugiau nebegalėio nurim
ti: vėliau, kai visiškai subrendo Jėgos, iis 
iieškojo progų, kaip galėtų pasireikšti pla
čiausiu mąstu dideliais žygiais.

Pirmiausia reikėjo pralaužti geografinio 
ir kosmografinio tamsumo ledynai. Ga
biausiems mokslininkams didesnė žemės 
lutulio dalis buvo dar terra incognita (ne
atrastas ir neištirtas laukas;.
KOLUMBAS ATVYKSTA Į LISABONĄ

Smulkmenų iš Kolumbo jaunystės dienų 
turime nedaug Italija jo didžių siekimų

suardė jos šeimyną? Kur 
dingo jos vyras? Kodėl ji 
atskirta nuo savo motinos? 

-• Va,Kaip visa tai atsitiko? Laik
ke ji negali to pasakyti, bet 
iš paduotų davinių aišku, 
kad bolševikai išgabeno ją 
iš Lietuvos ir sergančią ver
čia dirbti.

ir susirasmeja, bet 
saviškio surasti.

triuškinta per 22 dienas. Ita- nortciač kad mano
JV buvo užpuolus Įaišįęas kaip nors tave pa-
Graikiją daug ^anksčiau, bet sjekru įr ka(j tu kokiu nors
italus graikai išmušė ir šuva- j-uju galėtum apie mus pra- sakė: 
re į Albaniją, kol neatėjo ne^j mamai Lietuvoje, jei-
italams į pagalbą vokiečiai.

Draugė Kušleikienė, kal
bėdama apie šį laišką, pa-

Pirma aš abejodavau,■ gu ji dar gyva. Apie Ele - - , ,. r .J1. .. ,t. F - ar istiesu bolševikai gabenoRusu, vokiečiai užpuolė taipgi r.ieko nežinau. .y ,a- Uetuvos žmones j gib 
1941 metų birželio 22bai fugai, plaučiais ir laba. ;toi .Keleivfe. lašo;

karas dar tebeina, filpna. jaučiuos... Jeigu ne komunistlJ ha^jaj

vis sako. kad -Keleivis’ me- ei jis, sau ir loss , • KaHais pamanvda_
jaunas vis dėl to padeda,vauJ. Q j jr } 
man kuo galėdamas, nes

generalinis štabas ruo-Puldami Rusiją, naciai už-sūnūs, aš jau senai bučiau* 
“Blitz- ėmė Lietuvą, Latviją ir Esti- numirus, bet jis, kad ir toks

meluoja.
. į syk) pamačiau ‘Keleivyje’ 

nuo į.a(Į gabenant bolševi-apsaugos linija, žinoma Taigi iš viso vokiečiai abudu drebam dagi 
kaip "Mažino Linija,” su- šiandien turi Europoje oku- kios minties, kad jis nepasi- į11“*’ iųetuvn7*m^ventnlu< 
smuko ir kartu susmuko visa pavę 17 valstybių. . liktų vienas tokiam tolimam t7a™ng^
francuzų apsigynimo siste- šlyksciausia naciai pasi- krašte... ° knri- % aprai
ma. Kartu buvo sudaužyta elgė su Rusija. Jie padarė “Aš dirbau visur, kur tik fVž’jnoian tikėt ar nl Bet 
ir belgų armija. Anglams, su Stalinu sutarti sunaikinti galėjau kokio darbo gauti. •
kurie buvo nusiuntę Francu- demokratines valstybes; ber Dabar dirbu siuvykloj. Bet į?™J°avo giminių laišką 
zijon didelę talką, teko bėg- kai Stalinas padėjo Hitleriui manau, kad už kokio mene- , 7Iir,v„cfc
ti per Dunkirką. Visi jų ka- įsigalėti, tada sis užpuolė šio visi turėsime eit dirbti , T naailkinLi
ro pabūklai liko vokiečiams, pačią Rusiją. lauku darbo... Vieną laišką1^® Varant bol'evi
Sėdant į laivus žuvo daug Stalinas padarė didelę aš .iau rašiau tau. bet po ne- k tremtinius g vieno' vaI 
Anglijos kareivių ir daug klaidą susidedamas su Hit- Kurio laiko jis buvo man su- • 7 i iStmkn
laivų. Iš užpakalio ant Fran- lenu, bet Hitleris taipgi iki- gražintas... Dabar abudu ?°™0’lė £ traXn,;
cuzijos užpuolė da ir Italija, so savo koją į sląstus, kuo- (reiškia, su sunum) dziau- -  ----
Francuzija buvo priversta met jis žergė i Rvtus.

kuo- t reiškia, su sunum) vtčaau- Įsitikinau, kad ‘Keleivi; 
Rusi- giames, kad as pradėjau --

nėjusi, raip pat 
jau pa- koją ir japonai, kuomet jie

šoko prieš Amerikos galybę. Nors laiško rašytoja nega- kad ‘Keleivis’ nemeluoja.’

Ten, Kur Nėra "Keleivio"

guja pasiimu 
Išrodė, kad karas 
baigtas.

Hitleris tiek įsidrąsino, 
kad pradėjo karą ir prieš 
savo talkininką Staliną. 
Bet čia jis padarė didelę 
klaidą. Rusijoj jis įklimpo 
iki kaklo ir da nežinia, ar

ADV. YOUNG-JANKAU
SKAS RAGINO ŽYDUS 
PIRKTI KARO BONUS. I.

Eina Romos kunigėlis 
Į Tamošiaus grįčią, 
nori gaut jis pinigėlių 
popiežiaus bažnyčiai.

Pereitą nedėldienį per 
galės išnešti iš tenai savo žydų radijos programą iš 
kailį. Amerika tuo tarpu WCOP kalbėjo angliškai A. 
pradėjo teikti pagalbą Ang- Young-Jankauskas, jaunas 
lijai. Japonai tada užpuolė lietuvis advokatas, Karo Bo- _
Ameriką. Užpuolė iš pasalų nams Platinti Svetimkalbių krapylu^taškyti; 
ir pridarė musų laivynui di- Komiteto Lietuvių Skyriaus T-aml kinkos" «udrebėio 
dėlių nuostolių Pearl Har- sekretorius. Jisai pasveikino nėr jam ka sakvtL 
bor uoste. žydus, kad jie dirba išvien

Ir taip per trejis metus su šiuo komitetu ir ragino “Kogi stovi kaip balvonas?” 
karas apėmė visą pasaulį, juos pirkti karo Štampas ir sako jam klebonas.
Dabar jau dalykai eina į ge- bonus. “Juk žinai kad aukos reikia,
rają pusę aliantams. Ameri- “Iš 20 amerikiečių tik vie- Dievas senai laukia.” 
kos orlaiviai jau sprogdina nas bus pašauktas Į karą,1
Vokietiją ir naikina japo- kur reikia susidurti su var- Duok P?nkinę neziopsojęs, 
nūs. Kaio ilgai šita kova tę- gaiš, žaizdomis ir mirtimi. "es gaUH krap-Iu-. 
sis, niekas da negali paša- Visi mes negalime eiti. Bet ;As. ne ve tU1 įa,e<!,OJU’ 
kyli. bet kad demokratinės visi mes galime karui pade- kainos da >ar kjla' 
valstybės jį laimės, tai jau ti. Musų kareiviams palai- Tamas stOvi nusiminęs, 
negali buti jokios abejonės. Ryti reikalingi bilionai dole- nekruta nei ūsas. •

Tuo tarpu turime remti Tuos pinigus turim su- “Tu§čia, tėvel, piniginė,” 
savo šalį visomis išgalėmis. ”etl , P11 . kąro sunkiai atsiduso.
Turime pirkti karo bonus, ir bonus. Irtai nera . . ...
turime viską taupyti ir dirb- aukva’ bet Pasko!a’ alskmo Jau du metaiLka,p nedirbu’ 
ti. kad prilšai butų sunai- f' Young Kmkvienas priva- ruimai nemoket.; 
kinti kuogreičiausia. lo *detl ben\ 10 P/OCentų o aa boba vis da serga-

Per 3 karo metus priešas ^vo pajamų į karo bonus ,ner ku. pasidėti...
Europoje pavergė 10 valsty- J Svetimkalbių Komitetą <>D k nemeiavęs,”
bių, jei neskaitai čekoslb- k»nigas suriko,
vakijos, kuri buvo okupuota valstiiofb^Lt;nf: ^aib?n^f “Velnias raitas J°s ant Uvęs’ 
be karo. ir jeigu išleisti Ven- j , bHtept; albanai, R . ciciiiko.” 
piją, Rumuniją ir Bulgari- annenai. kiniečiai cekoslo-
ią, kurios spaudžiamos pa- Y.aka1’ danab olandai, estai, Rankas savo susiėmęs, 
čios prisidėjo prie Vokie- finabprancūzai, geimanai, Tarnas klupt ant kelių: 
tijos graikai, italai, latviai, lietu-

Karo veiksmais buvo pa-iviai’-lenk4 Portugalai, ru- 
vergtos šios šalys: i53?’ švedai, sveica-

Lenkija, kuri buvo užpul- Į31’.^HJ°na1’ ven^’ab žydai 
ta 1939 metų rugsėjo 1 d. ir r 11
sutriuškinta per 28 dienas. v; . p^.jnši atštnvaniaudv Piktas kunigas išėjo 

Danija, kuri buvo oku- A^zPg^ 1atsto}?UJd‘c _____
puota 1940 metų balandžio P‘ balina Mrs. S. Mi- 
4 diena cnelson, adv. Young ir Mrs.

Norvegija, kuri buvo už-j^’ Cunys.
pulta tą pačią dieną kaip 
Danija, bet nugalėta tik po

Vos inėjo, tuoj' pradėjo

amas
“Oi, tėveli, kuo aš kaltas, 
kad nėr pinigėlių?...
Šventa ranka tuoj pakilo, 
juodos jupos sušlamėjo:

Lietuvius šitoj svetimkal- težk^s Tarnui su krapylu,

TEN, KUR YRA 
LEIVIS.”

II.

‘KE-

Įjis mandagiai apsidairo, 
žemai pasilenkia;
Juozas skaito apie Cairo, 
kunigėlis laukia.
Juozas žvilgsni jo link metęs, 
“Kogi tamsta nori?”
Kunigėlis tai pamatęs, 
paimu ką duodi.
Rankoj skrybėlę glamžydams, 
prakaitu rasojąs, 
kunigėlis ima aiškint, 

j kad jis kalėdojas.
; Pinigėlius sako, renku, 
skelbiu Dievo žodį,

[ir nei vieno neaplenkiu, 
paimu ką duoti.
“Pažiūrėk < ia, kunigėli,”
Juozas pastebėjo, 
ir atskleidęs jam “Keleivį,” 
ant stalo padėjo.

Į
; “Žiūrėk, kunige, klebone, 
ką ant tavęs rašo: 
tujen liaudžiai netarnauji, 
nedarai ko ]įrašo.

“Amžinai vis kolektuoji, 
gerą algą gauni, 

j dykaduoniams makaronams 
nuolankiai lamauji.
“Savo žmonos išnaudoji,
Romai turtą krauni; 
liet kodėl m pagalvoji, 
ką iš Romos gauni?”
Netikėtai gavęs garo, 
kunigėlis postringauja:
“Gal kas kitas šitaip daro, 
nes aš čia nepinigauju.”
Ir prie durų pasitraukęs 
jisai atbuis laukan spruko, 
nei žodžio jau nelaukęs 
iš laisvamanio Juozuko.

J. C. Vasna.

Anglijos Jūrių Galybė

RADO PAVOGTĄ SEIFĄ 
SU PINIGAIS.

yr. , t» x parėjęs iš darbo;
. . ,. - , Vienoj arklidėj Bostone j^omos kunigas už durų

ta į vieną dieną, 1940 metų buvo atrastas seifas su $3,- bargkina su tarba. 
gegužės 10 d. .330 pinigų, kurį sąvaitė at-

Olandija užpulta 1940 gal vagys buvo pavogę Port- “Prašom!” drąsiai Juozas tarė. 
metų gegužės 10 d. ir užim- landė, Me. Seifas smarkiai Durys lengvai atsidarė, 
ta gegužės 15 d. (apdaužytas, bet neatidary-,ir štai juodas, tartum varnas, :

Belgija užpulta 1940 me- tas. k___ J pasirodo Dievo tarnas.

2 mėnesių, birželio 10 d.
Liuksemburgija okupuo-

Juozas skaito sau “Keleivį" DR. MARGERIS
Gydvtojaa ir Chirurg**

Valandos: nuo 10 ryto iki 9 ” i 
ir nao g iki 8:30 v»l»r»>

Šventadieniais: 10 iki 12 diena

3325 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Tel. Boulevard 8483

šitoj nuotraukoj matosi dalis anglu šarvuotlaivio “Warspiete,” kuris yra dalyvavęs jau 
ne vienoj jūrių kovoj per s} karą. Toliau mai-»: Angliju; -riaiviu verintnja- ‘FormuJaUe.” 
Kamuflažo tikslais ii- yra jšrr arginta- visokiai- 4. 53iiaic
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Apie Sintetinį Robą Japonams Paėmus Koregidorą

Laikraščiuose daug rašo- ta gamina 
ma apie sintetinį robą (gu- lis važiuos 
mą). Bet rimtai kalbant to
kio daikto visai nėra, nes 
niekas da nėra sintetiniu 
budu pagaminęs tokio robo, lobo via

ylių per valandą. 

Sintetinio

I
savo laboratori- 
mažiau kaip 40

i I

aiba dirbtinio 
keliatas rasių, 

kaip tikroji guma. Robo pa- Amerikoje dabar yra gami- 
kaitas butų tinkamiausis narnos 4 įušys, kurios vadi- 
“sintetiniam robui pavadi- naši: buna-s, buna-n, butylis 
nimas. ir neoprenas.

Standard Oil Company Automobilių padangoms 
(NJ) sako, jog automobilių geriausia tinka buna-s ro- 
padangos iš sintetinio robo bas. Eur.a-n vra gaminamas 
esančios taip jau geros, kaip panašiu buau, bet iš kito- 
15 metų atgal automobilis- kios medžiagos ir padan- 
tai pirkdavo padangas iš goms nevartojamas.
natūralaus robo. ---------

--------  Pigiausia yra pagamina-
Kol japonai nebuvo už- mas butyKs. Automobilių 

puolę Amėrikos, apie sinte- padangoms jis nestiprus, 
tini robą kalbėdavo tiktai bet jis nebijo nuodingų 
mokslininkai, kaip apie muštardos dujų, kurios kar- 
mokslo Įdomybę. Dabar gi tais buna vartojamos karo 
sintetinis robas pasidarė pa- lauke, todėl iš butylio yra 
prasta prekė. gaminamos dujakaukės. Be

-------- to, butylis turi stebėtiną at-
Pirmutinės padangos iš sparumą oksigėnui, ožonūi 

dirbtinės gumos; vadina- ir senimui, todėl jis yra ide- 
nios, buna, laikėsi tik 200 ali medžiaga kaip elektros 
mylių, tuo tarpu kaip natų- insuliatorius.
ralaus robo padangos išlai- ---- ---
Rydavo po 20,000 mylių. . Amenka Į>a^arn1i.n_

KELEIVIS, SO. BOSTON

ši Koregidoro nuotrauka pasiekė Jungtines Valstijas per Braziliją. Ji buvo japonų pa 
daryta ir parodo, kaip japonų bombardavimas tą sai 
rikkos kari iviai, Koregidoro gynėjai, paimti japonų 
vė stovi Mtnilos Įlankoj. Filipinuose.

uardė. Vaizdelio priešaky esą Aipe- 
nelaisvėn. Koregidoro sala ir tvirto-

Butylio robas yra gami
namas labai- dideliam šalty, 
prie 150 laipsnių žemiau 
zero. t

LIETUVIAI GRAŽIAI PASIRODĖ 
KARO PARADE.

HARTFORD, CONN.
Mirė veikėjas Jec-ss Januš

ka. IČilLi.
PAJIEŠKOJIMAI
Kotrina Varneckaitė-Munning, pa

jieškau Kastantino ČEPULEVI- 
Liepos 10 ti., 3-ČiU to valan- ČIAUS, iš Lietuvos paeina iš Šiaulių 
*■ . . . .. .. . apskričio. Kruopių valsčiaus, Liepiu.ie li6ivt\ >S \ e.K .jas, JUO- balnio kaimo, seiliau gyveno Chica- 

Januške.icius, .ilmininko goję. dabar nežinau kur. Prašau at- 
, . .. ■■■ . . - i- sišaukti, kurie žinote kur jis randasi,

v ..0-0 u anUMXCViCiaūS tėvelis, malonėkit pranešt jo adresą. Aš ne-
Mirė staiga. P i sda.nas dide- »» Lietuvos; noriu su juom 80-

, snašyt. Reine Mumnjrs (7)bam nunudime žmoną Juagdele- 20 Bellcview ave., Montello, Mass.
1 na < sunų Juozą, marčią Viktori- ————------- . .• . .. ' <

... , Marijona Zagreckiene, pajieškau
Jį, dukteris Otiliją ir Marytę, dėdės Kazimiero ŠATO, apie 40 me-> 
du žentu ir tris anūkas. Jo štai- ĮM ,kaiP gyvena. Amsterdam N. Y.
gi mirtis labai SUitrete seimos laviškių parapijos, nuo Ukmergės.

draugus bei f*rašau atsišaukti; kurie žinote kur 
' jįs randasi, malonėkite pranešti. Už

. *cą,
zas

irnarius, gimines 
kaimynus.

Velionis buvo gimęs Lietuvo
je 1882 metų lapkričio 27 d.. 
Vaigutiški’Į kaime, Plokščių 
vals., šakių apskrity. Dr. V. Ku
dirkos mylimam krašte. Augo 
“Aušros” ir “Varpo” atsiradi- 

Brer.do tautinia- 
ir susilaukęs 18

mo laikotarpy. 
n>e i lea’i'n. e

ką busiu dėkinga. Mano antrašas;
Marė Zagreckienė (*»>

78 Garden st., Hoboken, N. J.

Pajieškau Adolfą, Stasį ir Alekų
KRIAUČIUNUS ir Viktę RAMA
NAUSKAITĘ, kuri gyvena Levvi-i- 
tcn. Me. Visi paeina iš Šiaulių apsk., 
Tryškių parap. Atsišaukite. Kurie 
žinot jų adresą, prašau pranešti.

Zigmas Kriaučiūnas 
6S20 SupcrSor ave., Cleve'.and, Ohio.

Pajieškau pusbrolio ANTANO
GAILIAUS, pirmiau gyveno Brock-metų amžiniu kartu su emi

grantais ap’eido Lietuvą. Atvy- ton. Mass. dabar nežinau kur randa- 
, : . mm ; s»- Prašau jį patį atsišaukti, kurie ži- ’ko 1 Amerik t 1.0. m. ir apsi- ncte Kur jįs randasi malonėkite pra

nešti jo adresą, busiu dideliai dėkin- . 
gas. Aš paeinu iš Kauno gub.. Rasei- , 
nių apskričio, Masusaičių kaimo.

Jurgis Baisis (8)
22 Creshėn st., Philadelphia, Pa.

gyveno Manchestery, Conn. 
Juozas Januškevičius buvo

malonus ir draugingas žmogus, 
priklausė pr e daugelio lietuviš
kų organizat ijų, ir kai kurių jų 

1 buvo steigė; as. Buvo ir lietu
viškų laikraščių koresponden
tas. Nenuilstančiai dirbo lietu
vių kultūros dirvoj,

LIETUVOS GENERALINIO 
SULATO JIEŠKOMI:

KON-

Newark, N. J. vienoj grupėj baltomis ke-
Nesenai dideliu pasiseki- tamsiais švarkais;

mu įvyko Nevv Yo.ko mies- ?.n.tr?L g™Pej—baltais mar- 
clancos išlaikydavo, iei°u lara UK?IU1 auTOuvuj ir nera --y.i"'1;'“ p^u, te suruc;us -\ew York at sh.lnlals Ir Juodomis kenne-
ios vartojamos normalėse atliekamos medžiagos, to- Usi koše, toliau pasirodo lyg War» paladas, kur labai
sąlygose: Jos tik nepakelia kioms dirbtuvėms tuojau varške, o ant p^t galo išeina jietuviai ± ~
perdaug didelio slėgimo ir pastatyti. Bet po valiai ši dideliais rob|> diržais arba Dabar gi, rugpiučio 15 d., . b natrplhėiima
karščiof pramone yra vystomą ir ma- lopais.   _ panašus paradas buvo su- Pirkim5. bonų’ pagelbėjimą

—------ noma, kad po karo Ameri- n. H,ii rftg; . vra įuoštas ir Netvarko mieste.
Sintetinis robas nėra nau- kai jau nebereikės robo im- Tai ' kur dalyvavo visa šiaurinė . - šveibakau^jas išradimas. Chemikai ji perluoti is užsienio. J produkUs, gau'na- Jersey valstijos dalis. LT'vicSnin^

tai buvo tik eksperimentai. JLb?na's__ AOu minant Įvairius aliejaus stlJos hetuvl

Bet dabar iš bunos gamina- sintetinio robo pakanka
mos padangos išlaiko dar mai visiems reikalams,- bet 
ilgiau, negu tikrojo robo pa- Gčaa, kad tuo tarpu

Iš aliejaus- produktų ga- 
nėra minamas sinte. inis robas vi-

keli parašai, rodą 
lietuvių lojalumą Amerikai, 
pirkimą bonų
karui laimėti.

Paradui rengti komitetas:

Juozas Naujokaitis, gyvenęs Bos. 
ton, Mass.

Pranas Kesylius, Gyvenąs Indiana 
buvo uolus Harbor, Ind., kilęs iš Lietuvos, Bei- 

; .... . f , čių kaimo. Rokiškio valsčiaus.! veikėjas ir Lietuvos nepriklau- Jieškomieji ar apie juos žinantieji
!somvbės atgimimo rėmėjas. prašomi rašyti Lietuvos Generali- 

. ... A niam Konsulatui, 41 West 82-nd st.,Velionis gražiai gyveno, tu- New York, N. Y.
rėjo gražų i uosavą namą West — ---------rr-Z----------~---- Z----
Hartforde, gražiųjų rezidencijų! Petronėlė Lams&rgiene 
.... . . .1 Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,sekcijoje, ll paliko sąmoningai ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.

išauklėta 1 ętuviškoje dvasioje Ta’PP* turiu Galingą Gydymo Mostj , . 7 T» . , . nuo Reumatizmo. Kurie turite kokiusseimą. Jis buvo Hartlordo ir nesveikumus, kreipkitės, duosiu g«*rą 
apylinkės b įtuvių gerai žino- Patarim» ,r busit patenkinti. (-) 
mas. mylinius ir godojamas.

V’elionis Juozas Januškevi
čius buvo

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

PARSIDUODA FARMA
. . . » s . i 80 akerių žemės su hudinkais. Par-

ązuoliniam karste, savo myli- riduoda pigiai dėr to. kad farma ran- 
muose namuose. Buvo nepa- <*asi prie Hart- Michigan. o savinin

•ašarvotas

. . , • . - - Stelmokas, sekr. Kazys Stro-
. J?1.31’ - T- a B21 lis, ižd. Jieva Trečiokienė,labai pazia, pasirodė. Pa- jr skelb; komi.

r- v -r- • ---- j— radas prasidėjo 1 valandą Albinas Trečiokas
eazolhm0 r** aheJaU3> ”el Bonos robatns medžiaga popiet ir tęsėsi iki vakaro. Vincas Ambrozevičius, kun’
g _____ gaunama iš anglių, bulvių, Lietuviai žygiavo o-tą va- KeImelis> p podgalskis.

Buna-s robui gaminti vai- moleso, pynacų, med- RaĮO 'Hianc ą. , į- draugijų paradui auko-
džia dabar stato dirbtuves viIn€s> aliejaus^ dujų. Daugiausiai dalyvavo pa- jo daugiausia šv. Jurgio
savais pinigais ir tos dirbtu- • r/bQC lo. - radę lenkų, antroj vietoj— draugija, kuri dar ir salę

Sintetinis robas yra labai ceka}# Trecia vieta tenka pasiruošimams nemokamai

Jo pagaminimas buvo sun- labai svarbią ypatybę, >
Rus, brangiai kainavo, ir to- kunos netun naturalė guma. prouuRtus.

kas gyvena West Virginijoj, 
prastai dai.g gėlių nuo giminių, daugiau žinių, klauskite

dėl negalėjo konkuruoti su 
natūraline guma, kurią gam
ta gamina savo lavoratori- 
joj visai nemokamai.

Sintetinės gumos gamybaouivcuues suiuvs gainyu<x vaj(Įžjai prigulės, bet ias ““Į1™“’ ceKai. trecia vieta tensa paSiruošin
Amenkoje dabar nipinan ^ivttžn.s robo Ka^“?a's ;>r,?lvlams’. nes lietuviams. Siųs buvo 3 kar- Į^ido.
didžiosios aliejaus kompa- . a • P!aruoiama nebijodamas aliejaus ir ga- jus dau,,įau „egu ,„fUt 3 2v(riuoj
-i™ v™, „.„i v-a ....... kompanijos. Planuojama J|s UrnatĮJa kaip Į,artus dagiau negu ukrai z’ygluoJ-

pamušalas gazolino ir alie- bječiu
jaus tankams.' Išklotas tokiu llavu

nijos. Joms rupi, kad auto- ... 
mobiliai galėtų važiuoti ir y
pirkti gazolinų bei aliejų. kaj (l00 t robo 2a.
Jei automobilis s”'rorfrt‘o 1 -
gumos už $1
gazolino 
už $15.

kad tos dirbtuvės per 
pagamintų nemažiau

Žygiuojančioms mote- 
nms vainikėlius nupynė:

niečių, negu kiniečių, jugo- ponios stukienė, Počėsienė, JO 
Pineipnė

Įspūdis geriau-
Jonas Valaitis

draugų ii pažystamų. Visas 
kambarys outo apkrautas gėlė
mis, atrodė lyg didelis gėlynas.

Velionio Juozas Januškevi
čius palaidotas gražiuose West 
Hartford > Pairview kapuose. 
Buvo da įgelia palvdėtas i savo 
amžiną poilsio vietą. Lai bus 
lengva jam Amerikos žemelė. 
Lar jo gj veniinas bus pavyzdžiu 

šeimos nariams ir kitiems
lietuviams. Korespondentas.

K. 
Box 88,

Žukauskas
Rivesville,

Norint 
(6) 

W. Va.
lietos trr.ov pibso kroPTMO

TIKRAM Blf IŲ
MEDUS

<100% PURE HONEYl

Maišini
Vaistams 

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
ST BatUr, SL. V.. SMwt»a. Mm.

Šimtas dolrnų dovanų, kuris įrodys. )oę 
medus nėra tikras bičių medus.

Sintetinis robas yra vadi- V?:®?0 CHURCH1LL KOVOSIĄS
namas buna. Toks d $9,900^000 vertės ben-
jam buVO dUOtaS dėl tO, kad Albione nrumonS
iš pat pradžios jis buvo ga- °* *
minamas iš butadienio dujų 
ir metalinės druskos, kuri 
chemijoj yra rašoma dviem 
raidėm—NA. Taigi buvo 
paimtos dvi pirmutinės rai
dės iš butadienio (bu), pri-

Aliejaus pramone 
parūpins $22,300,000 ver-

UŽ EGIPTĄ KAIP U2 
PAČIĄ ANGLIJĄ.

Būdamas Egipte anądien
tės reikalingu butedienio Churchill pareiškė, kad 
dujų ir kitų dalykų. aliantų armija Arfikos ty

ruose esanti labai sustiprin-Į

, pasipuošęs lietuvių vėliavos Maine’o valstijoj laivų 
spalvų karinio tipo kepurai- dirbtuvės užpereitą sąvaitę 
te, kurios abiejose pusėse pradėjo statyti 8 naujus 
buvo stambus raudonas pa- laivus.
rašas: Litnuanian. --------- —-----—----- ;---------

IšradimaiNew Jersey spauda ir ra
dijo lietuvius gerokai pa- keturių rusių gyduolės.

kurios stebuklingai pagelbsti nuo 
daug įvairių Ligų. užpatentuotos 

Ql-iind S- A. Turėtų rastis kožnoj Lietu-
I> \i<ų sintetinių lobų, ta į kad Didžioji Britanija'’vlaršalas, cilinderiuotas Jo- ' NH^’u^nuo dantų gėlimo

butylis yra pigiausia paga- esanti pasiryžusi ginti Egip-^nas Lelešius. Lietuva atsto- ‘^J^th^^uS^rafeui^' minamas. Bet ir tai JO svaras tą k&ip -„IK..*., —. ening of the Gums). Prašahna uzsi-

gy™; . ..Pirmiausiai ėjo

NULEIDO VANDENIN
NAUJĄ JŪRIŲ MIL- i .« 

ŽINĄ.

Pereitą sąvaitę Brookly-. ♦ 
no laivų dirbtuvėj buvo už
baigtas ir nuleistas naujas 

! karo laivas, 45,000 tonų tal
pos ‘Towa.^ Šis jūrių milži
nas buvo užbaigtas 7 mėne
siai anksčiau negu buvo

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

J1111 - •I11•1

dėtos NA, ir gauta buna. kainuosiąs apie 20 centų. Anglijos žemė.
Kita sintetinio robo rusis Vėliau gal busią galima pa- “Aš sveikinu čia jus vi-; daueiausiai dirbo 
y^ra vadinama butylio var- gaminti svarą už lo centų, kurie tokiu pasišventi- 
du. tai daug silpnesnis pro- Natūralinis robas buvo gau- rnu nesėt visokius sunkumus dūktas. Jis gali atstoti tik 60 namas iš Tolimųjų Rytų po “Stos praeityje '' 
nuošimčių tikrojo robo, ir 3 centus svarui. kalbėjo jisai egiptėnams.

l padarytas iš tikro-
J io Castile muilo.I U. S. P. Išplauna 

planuota. Tokių laivų Ame- ir vis°-
rika stato šešis. Jie stipriai
apšarvuoti plieno šarvais ir 
sunkiai apginkluoti viso- 

'kiais ginklais. Kiekvienas jų

Apvalka Padangoms

rtnited States Rubber kompanija skelbia pradėjusi gamin- 
apvalkas nudėvėtoms automobiliu padangoms. Padary

ta medvilnės ir sumirkyta asfaltu,’, šitokia padanga, sakoma. gali išlaikyti 3,000 mylių keklionės.

,, i •• t ** e • • t- rr» *• i • oi tne uums/. nueinu* uzni-naa JIS DULŲ pačios ;vavo ponia Jieva Treciokie- vietrvjima ir sustiprina Smegenis 
nė, kuri paradui surengti

ir nuvar- j.o» t pavartą M, racl. Omt-! turj-po p 16_kos co!ių a|..
5-kiu coliument for Tooth Ache. Sučėdysi dan- gu^i, po parado, tieciadieni jr pinigas. Kaina tik $1.00. Ma-1

žcs»ė—50c.
NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR 

ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- 
Žavėjo. koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są-

‘‘Dabar mes esame daug 
stipresnėj pozicijoj. Aš blai
vai tikiu ateitimi. Aš tikiu, 
kad istorinė kova Afrikos 
tyruose pasi baigs musų lai
mėjimu, nors kelias prie ga
lutinos pergalės gali but dar 
ileas ir sunku’. Bet viena 
dalyką aš noriu ypatingai 
pabrėžti, būtent tą, kad mec 
esame pasiryžę kovoti už 
Ffriptą ir už Nilio k’oni to
kiu pasiryžimu, kaip kad ta' 
butu pačios Angluos žemė.

iskas, ką tik galima 
atgabenti juromis ar oru 
bus atgabenta, kad prieš is 
butų iš čia išvytas—ir ne 
vien tik išvytas, bet išvyta" 
taip, kad iis raugiau jau ne
būtų pavojingas.”

išvyko i kalnus ilsėtis. Ji 
tautiniais lietuvių rūbais 
gražiai žiūrovus
m .. • ___ 1 . x • _• _ nariuose. Moraluose, nuo Užsisaldy-* autinių rūbų zygiuojan- mo jr aštraus Kosulio. Kaina $1.00.
čioms vadovavo ponia Iza- no. 3. miracle m. j. s. salve 
bele Dilienė, kuri paradui j$5,000,00o.
surengti. kaip pavienė, SU- turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
—J .,,1-., niekas jums nepagelbėjo, tuojausfinko GaUgiaU: ia ullk-l. bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo- 
$43.75. Garbės Sargyba ėjo čiu. Išbėrimų, Pails, Sains. Gėlimą

motas ir po 20 
patrankų. Apsigynimui nuo 
orlaivių jie turi po 16 prieš
lėktuvinių patrankų ir po 
50 kulkas valdžių. Tokio lai
vo pastatymas kainuoja

nesvaru- Į mus ir sustiprina 
I odą. 50c. už bonką.

} ALEXANDER’S HAIR J
♦ REFRESHING TONIC J
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu * 
I Mišinys. Pažymėtina srydiiolį <Jėl I
♦ plaukų šaknims ir Odos grydymui. } 
J 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo grerumu. Prisiun- i 
J čiam per Paštą į visas dalis Su- J 
{ vienytų Valstijų. J

ALEXANDER’S CO. 
414 W. BROAI)WAY

I »
SOUTH BOSTON. MASS. {

Vincas Ambrozevičius. se
niausias N. J. lietuvis veikė
jas, ir daugiausiai auko’ts 
Simonas Gudas. Lietuvaitę 
itstovavo p-lė Li ūtė ?Ja- 
-andukaitė. Miss Co-umbia 
mvo Veronika Laukžemy- 
ė.

gyvais 
’s rrik-

JAPONAI NEPRIPAŽĮS
TA RAUDONOJO KRY

ŽIAUS.

Amerikos Raudonasis 
Krvžiu5’ bpVo paruošęs du 
laivu su maistu ir drapano
mis amerikiečiams karo be
laisviams Japonijoj, bet ja
ponai atsisakė tuos laivus 
praleisti.

Žvpuuoiantiem' 
maršais padėjo ko 
'iai kelti šv. Vardo draugi
jos iš Keamey, N. J., unifor
muotas benas. kuriuo vado
vavo Vincas Jaruševičių =.

Viena moterų grupe eio 
visai baltai apsirengusi: ki- 
a grunė geltonai, ža’iai 
audonai. Tuo budu sidare 

T ietuvos vėliava. Vvrai e o

H R POLICT
pf the Association shall 

: rc»cr»e tlie iileals and 
•uir conntry, the I n it ei, 
rica. to revere Its law»
'aus t<» .resjo-ct and ohey 
*1 o a> s tn aid in making 
reatei and hetter** ,

Ausies, nuo Užsišaldvmo, Žaizdų 
Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- i 
jimą. Nndecrimą. Sumušima, Skau- . 
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, ; 
ir įvairiu Odos Lisrų- Kurie turi Eft- i 

imą, tai pažymėkite, Speciališkai j 
Pranešimą srausite. šitos mostis, tai : 
Ginklas prieš Vėžio Lipas.
Kaina tik ?1.0e. Mažesnė—5Oc.

NO. 1. MOSTIS NUO POISON : 
IVY. Kurie srreit pagauna Poison : 
Ivy. tai turite turėt šitų Gyduolių.
> ♦i-iVia greitą nacalba. Kair.a $1.00. | 

Reikalaudami Gvduoliu siųskite ir 
’ini'/us Monev Orderį arba čeki ne- | 
aa iau kain $1 .<»0. Kurie abejotu- 
iėt Gyduolių Geruma tai duodam 
.kias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 
v eną mažesnę. Vartok tą mažesnę.

. atdaryk didesnės. Jeiyu nebusi už- 
. nėdiiitas. grąžink didesnę j 10 dic- 
... laiko, mos atitrauksime tik per- 

ntimu kaštus—20c. (-)
tdresjokit taip:

M J. ŠVILPA
Miracle Ointment 

..road Str. P. O. A. Box 73,
HARTFORD. CONN

XXX ALE IR STOCK ALE 
IA KRANO IR BONKOMS

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

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAI 
W orci-ater — R-4334

R1 LAFAYFTTF. ST. 
WORCESTF.R. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Roud, 
South Boston, Malt. TeL SOUth Boston 2271.
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Moterims Pasiskaityt
T Sį skiriu TVARKOSKIRIU TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

NE MOTERIS PAVERG
TA, BET VYRAS.

Aš skaitau Moterų Skyrių 
“Keleivyje” ir matau beveik 
kožnam numery motei ų nu
siskundimą, kad jos netu
rinčios lygiu teisiu su vv- 
rais, kad vyrai laiko j;., pa
vergę, ir taip toliau.

Leiskite ir man tarti žodį 
šiuo klausimu. Aš gyvenu 
Amerikoje jau 41-mus me
tus ir matau gerai, kas turi 
dide mes teises—moteris a: 
vyras. Kaip aš pamenu, mo
teriškei čia visuomet buvo i 

pirmenybė, 
•u vytu atsi

dūrė teisme, tai ji visuomet 
galėjo kalbėti ir meluoti ką 
tik norėjo, o
dažnai

įais. Mes, vyrai, turėtume 
skųstis, kad neturim lygių 
teisių su moterimis.

McAdeo Mainerys.

Laisvųjų Prancūzų Komanda

ten
yra pripažinta 
Jeigu moteris

LAIŠKAS 15 LIETUVOS 
PER RAUDONĄJĮ 

KRYŽIŲ.
šiomis dienomis diaugė 

Anelė Liutkuvienė iš Bridge- 
v,alelio gavo per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių labai 
trumpą laiškuti nuo savo 
sur.aus iš Lietuvos. Laiškas 
lasytas vokiškai. Turinys 
laiško maž-daug toks:

“Mylima motina:
“As ir visa šeima esame 

sveiki. Aš turiu tą pačią tar
nybą. Duktė mokytojauja, o 
sūnūs jau baigė daktaro

. ... ^V^'ayrooKsią.
. 'f.,ska‘ .neleisdavę , Tavį mylinti 

pasiaiskmti. Taip yra i
dabar.

Moteris gali be varau te 
savo vyrą areštuoti ir kalėji- 
man uždaryti, bet vyras ne
gali moteriškės taip lengva 
patupdyti už grotų.

KELEIVIS, SO. BOSTON

Štai kaip išrodo laisvųjų franeuzų kcrr.ar.da, pasiruošusi žy
giui i vokiečių okupuotą Francuziją. Ši nuotrauka buvo pa
daryta Anglijoj. Komandų puolimuose ant Francuzijos pa
kraščių šitie franeuzai vaidina labai svarbų vaidmenį, nes 
jie gerai savo kraštą pažysta ir žino visus kelius.

KUR GAUNAMI RETI MEDŽIAI, 
GĖLĖS IR VAISIAI?

' tenka pasisamdyti keliatą• KODĖL AMERIKOS LIETUVIUOSE
vietos gyventojų, kurie pa
dėtų sudaryti karavaną. Fa-

K/.ŠO I’EOF. <V: . L.'.v,

NĖRA PIANO VIRTUOZU.
Kalio

X. -rt A.

Sūnūs Julius.”
Tai ir viskas. Vienok il

tie keli žodžiai motiną be
galo pradžiugino, nes ji iki 
šiol nežinojo kas su jos sū
num ir jo šeima atsitiko. 
Dabar jos širdis bus daug

Jeigu vyras turi namą ant ramesnė!
savo vardo, tai jis negali jc Raudonasis Kryžius para- 
parduoti be moteriškės suti- šė drg. Liutkuvienei atsaky- /e 
kimo; bet jeigu moteris turi mą sunui i Lietuvą: ji turė- 
namą ant savo vardo, tai vy- jo tik savo ranka pasirašyti, 
ras prie to visai nepriklauso. Raudonas Kryžius visiems

kados nepripažins jos kaita prie jo. 
ir belangėn už tai nepatup-

jis leidžiasi su jais ke- 
jieškodamas,. saky-

.o.aos grašių rųšies, 
g i;o rudžių ligos.

: u . ištisas 
t ateini

Apie kiekvi.no tautos neaiškina kurinių stiliaus, 
kuliui ingumą sprendžiama charakterio, idėjos ir tt. 
iš jos atsiekt, laimėiimų gale techniškų problemų,savaites. 

į tokias 
gauti van-

paketu'3 didžiuojasi savo !;omPo-presųcs, dinamikos, fraza- 
maišta ir nebenori toliam ramiais k savo viittozai - Jimo ir pedalrzacijos pro- 
keliaii. Gali būt da ir blo- pianistais, t muikininkaia n biemos. Jos visos yra tokių 
iUu Ji .aii sueau i kandi- violončelistais. mokytojų pamuštos, arba is
C. • dVaii “n-taiti kad Lietuva dvidešimti?; mt- viso nežinomos ir nesupran- 
eeiiau-i,' daiktas' yra’toki tų yyvovime laiko arpv irgi lamos ir tos lūšies mokyto- 
“ ii - t u }vf Bet iie išauklėto keis oiano virtuo- jos atneša žalą lietuvių tau-TLAAknAio jlemszu. Čia pat remkime; fak- Išdaro. lietuviškai kulta
is to nebūtų, todėl paleidžia tais. tai t* >r sknaudzia jauni-
gyvą. Pagalios jis suranda Kauno Valstybės Kor.ser- ™ą _ _
— 5 • - Jis vatoiijoi buvo du p.efeso- Dažniausiai tėveliai ati-

aukštcsr.ic'o ūisno ku - duoda vaikus pas tokias mo
tutei ?š ir Ružiekk Aš kytojas dėl dviejų sumeti-

2 t ~.1..1XO mukiu L meno srityse. dar milžinišką lolę piano 
Kiekviena Įtekminga tau- fKambinime lošia tono, eks- 

ravo komoo- piešijes,

nir, amu g-usių. . .
menk?, m sek a', supakuo- 
'a ir siunčia—niima knnra- lonupra-
nugariais, paskui upiu laive- išdaviau virtuozu dip’omus mų.
i ar o amga’o įunų"-artai- eilei savo mokiniu, kaip pa- ti gero mokytojo nuo blogo 
"• •' ‘ ikokiar kaliai* i A- vyzdžiui: Potašinskui. Ra- pasirenka tą, kuris daugiau 

čia*tas sėklas Plakt iauskaitei. Šložytei. Vaši- išsireklamavo savo studiją, 
‘ Vaš- n- kuris pigiau ima uz pa- 

kevičiutei etc. Iš jų keli pa- mokas. Bet_ nepamirškim 
Vienos ju žūva. įžymėjo kaip koncertantai: geros lietuviškos patarlės: 

kitos pamėgsta Amerikos tai Chaima Potašinskis, kuri “pigia mėsą sūnys ėda.” 
klimatą ir puikiai plėto- turėjo jau pasekmingus sim- Kiek anksčiau man teko 
jasi. foninius koncertus Europos susipažinti su viršminėtu

Tokiu budu iš Kinų žemės didmiesčiuose, ir Julija Ra- neteisingu piano dėstymu 
Amerikon buvo įvežtos so- jaųskaitė, kuri nustebino per tokių mokytojų rengia- 
jos pupos, šimtakoju žolė, savo technika Kauną, Vii- mus mokinių vakarus, o da- 
daugybė pyčių, grašių, kaš- nių ir Rygą. bar dar arčiau susidūręs su
tonų ir vinkšnų. Tai buvo Iš profesoriaus Ružickio nekuriais mokiniais, kurie 
daugiausia vis Franko N. klasės išėjo tokios jaunos perėjo į mano piano studiją 
Meyero nuopelnas. Rinkda- ir talentingos virtuozės kaip nuo tos rūšies mokytojų, ga
mas augmenis ir vaisius, tas Aldona Smilgaitė, Juoda- liu tvirtinti, kad lietuvių ko- 
žmogus yra pėsčias parėjęs kytė, Skrolvtė, Birutė Nas- lonijos Amerikoj negalėjo

tais reika- io,000 mylių nuo T ur kęsta- vytytė ir kitos. Iš jų neku- išauklėti dar nei vieno vir-
Jungtinėse \ ai- no Kinijos Rytų pakraš- rios jau pasižymėjo kaip tuozo todėl, kad jų moky-

Agrikulturos ėį0 -r Yangtze upėj prigėrė, koncertantės. tojų dėstymo metodai yra
\ adinamoji Sudano žolė Amerikoj lietuviu yra be- blogi, arba, tikriau pasa-

viai
merika,____ ____ ______
Introduction Division tuo- liauskaitei, Dargvtei, 
jaus sėja savo daržuose 
augina jas. Vienos jų žūva, :

ia

kad negalėdami atskir

jųs ragavot vaisių, kurių ke- Departamento yra Plant In-
, x batas metų atgal musų gy- troduetion Division, augme- buvo parvežta 1909 metais maž mflionas tačiau "iki šiol kiu£ dėstoma iš viso be jo

dys; bet tegul vyras tik pa- KAIP NAIKINTI BLAKES venamose vietose da niekas nu Įvedimo skyrius, kuris įi Afrikos, dabar plačiai neatsirado nei vieno pianis- kiV metodų, rankos yra blo- 
apmušt. ii IR TARAKONUS. nežinojo. siuntinėja savo ekspertus į vartojama pietų ir vakarų t0 (ar pianistės) virtuozo. Sai pastatytos, ant technikos

įimtai visai nedirbama ir 
sakoma Va d nesiremiama rimta klasiška

ketina moterį 
tuoj pašauks policmaną ir 
tas nuves vyrą kalėjimam

Moteris gali 
vyrą ir nueit 
žiu; bet jeit 
tas meilužis ją 
sugrįžti atgal 
turi ją priimti atgal.
vyras gali jos visai neįsileis- makolą ir ištepk tuo skiedi- šiai nebuvo kokio nors me- j kad neparvežtų su naujais kurios dabar

IR TARAKONUS.
Blakės. Nupirk vaistinėj Iš kur tie vaisiai atsirado, visas 

už kelis centus gvvoio sida- paklausite? O iš kur atsira- augmenų.
šalis jieskoti naujų valstijose kaipo pašaras, Kodėl?

nes ji gerai auga sausose Paprastai

rioliaus ir vandens, paimk Visi tie augmenys ir vai- i įstatymus ir patvarkymus,

jaunoms pia- 
pianistams, ir 

tėveliams, būti at- 
piano peda-

buvo parvežta medvilnė, nes jukgi nemažai merginu S0?*? parinkimu.
- - - - - - Saugokitės meno speku

liantų ir šarlatanų, kurie nė
ra jokie pedagogai ir kurie 
pastoja kelią jūsų vaikams 
tapti pasauliniais virtuozais- 
koncertantais, kurie butų 
musų tautos pažibomis tarp
tautinėj arenoj.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

i - • i • t rf j-i r--------------- ----  •>---------------- 7 ---- Gydymas visokiu ligo Šaknimis,iBe to, jis turi pasiimti viso- Jokiu ligų. lodei augmenų laužo pirštukus ir rieše taip Augmenimis, žievėmis, žiedais, ssk- 
klos medžiagos, kad nuv>-žinovai dabar mėgina su-iškelia rankas, kad pirštui IŠ
kęs i laukini kraštą ar girias kergti tas laukines bulves nėra kur keltis. Tokios mo- iT lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
galėtų pasistatyti "sau pala- su naminėmis bulvėmis ir Ryto jos visai neduoda tech- Kanados0 nešiau,
pinę. ' ‘
sėklas__________ ______
tikromis korčiukėmis; arba tų jokių ligų nei šalčio. ^ui, neduoda rimtos klasiš- ^^int^iKALAUMAs : (_) 
iškasti augmenis su šakni- šiandien auginami Ame- kos literatūros, bet maitina mo Athens štrėet,
mis, susodinti juos į puodus rikoje kviečiai beveik visi savo mokinius pusiau foks- ________ so. boston, mabs.
ir žiūrėti, kad jie gyvi ir buvo paimti iš Rusijos. Va- trotine ir salionine literatu- kumgv celibatas.

sveiki galėtų i asiekti Ame- dinamieji raudonieji kvie- ra, kad tik patenkinti men- —išaiškinta kunigų oepatystės iš
liką. Reikia y rai tokį dar- čiai buvo parvežti iš Char- ką ir nepribrendusi skoni toriV™a^ek%ėLry^ j?rdonškasS nn-
bą mokėti. Be o, reikia mo- kovo gubernijos; šiandien savo mokinių ir tuo budu tyti kiekvienas v-yras tėvas ir jauni-
kėti ir bent porą to krašto jais sėjamas Amerikoje apie užtikrinti sau reikalingą dukteris ^ir myiim«.ioT nepapuUų’j’
kalbu, kur važiuoja. 2,000,000 akrų plotfes. Va- mokinių skaičių. Vckią pi°^-Para^ .kyn ,Ge«-... ; , , ,,T, _ , .v .v . . . Tovvsend Fox, D. D-, sulietuvinoNuvažiuoja toks eksper- šauniai kviečiai vardu Ku- Tokios mokytojos visai Ferdinand a* .......... 23c.
tas, padėkime, Kinijos gilu- kanka” buvo parvežti iš Ku- 
nion ir ap- ?įa kiniečių banės sryties; jie da dau- »~ 
kaime. Visų ima jam čia giau Amerikoje prasiplati- "

vien tik Cali- ir berniukų niar.o skambini- 
augmenimis kokių kenkėjų, fornijoj užauga už $50,000,- mo mokinasi.

. ..._______________________  kurie paskui galėtų paplisti 000 per metus. . Vyriausia ir svaibiausia
buvo susidėjusi su kitais. klausinius. Jeigu namas jau lyse, nežinomose mums sa- pp visa šalį ii pridaryti daug Pereitais metais keturi priežastis nebuvimo virtuo

li ir gali lengvai divorsą niu visą lovą. Tas sunaikins chaniko padaryti. Jie buvo 
gauti, jeigu Įrodys, kad ji netik pačias blakes, bet ir jų atrasti kur nors tolimose ša-

Red.) 
Jeigu surinktume

senas ir labai blakių apsės- lose, neprieinamose giriose, 
visus tas, tai reikia užsidarinėti ir iš ten" parvežti. Seniau?

blėdie?.
Išvažiuodamas

augmenų žinovai 
kelionėn, Pietų Amerikon ir

išvyko Zų gludi tame, kad lietuvai- 
Meksi- tės ir lietuviukai mokinasi

faktus, tai pamatytume, kad langus ir gerai išrakyt sieros retus augmenis arba jų sėk- toks ekspertas paprastai ap- kon jieškoti laukinių bul- pas netinkamas mokytojas 
ne moteris yra pavergta, bet (sulphur). durnais. Į platų ias rinkdavo ir į savo" šalB j sirupina gera kamera ir fil- vių, iš kurių dabartinės mu- įr mokytojus, kurie netei-
vyras.

Aš dirbu kasyklos 
liu pasakyti, kad 
gyvenime via tas 
rai dirbdami mamose
tenka sveikatos, o moterys dienos. Sieros durnai užmu 
sveikos ir stiprios. Tačiau ša netik blakes, bet voras, 
vyrų darbo jos nenori dirbti, muses, tarakonus ir peles. 
Jos įieško lengvu ir švarių Tarakonai. Tarakonus ga- 
užsiėmimų, politinių tamv- Įima išnaikinti žaliais milte- 
bų arba lengvų darbelių ofi- liais (Paris green), bet ne- 
5uose. jauku tuo “pąuderiu” apsi-

Jeigu moteris turi banke barsčius namie gyventi. Sa- 
pinigų ant savo vardo, tai koma. kad juos galima išvy- 
vytas neturi prie jų jokios ti ir žalių agurkų žievėm, 
teisės. Bet jeigu vyras turi Taigi vasaros metu. kai 
pinigu ant savo vardo, tai agurkai pigus., reikia nu- 
jie priklauso ir jai. drožti jų žieves neplonai ir

Taigi aš patarčiau mote- primėtvt. kur tarakonai lai- 
rims daugiau neriskusti, kad kosi. Atkartoti tai dažnai, o 
jos neturi lygių teisiu su vy- iie tikrai išeisią.

Pirmutinė Moteris Pidkinirikė

šio vaizdelio vidury matosi pulkininke Oveta C. Hobby, 
Moterų Armijos Korpuso viršininkė. Ji yra pirmūtinė mo
teris. gavusi per šį karą pulkjninkės rangą.

Plasdeni tu linksmai;
Kur skrendi, kur žvelgi, 
Visur tau tik džiaugsmai
Plaštakei, plaštakei:
Kai gėleles lankai, 
Pasakyk, ką sakai?.
Juk tu joms netyli,
Taip judri tu visa!
Gal sakai, kad mvli?—* 7 *Nors žinai, netiesa.
Tau gėlelių laukai,
Ir visas jas lankai,—
Ką gi joms tu sakai?...
Mano daržely 
Lelijos baltos,
Plaštakei, tu vylinga!
Jos gi nedrąsios,
Meilios, nekaltos,
Lelija gailestinga.
Jas kai pamatysi,
Ką tu jom sakysi,
Jei jos meilę žadės?
Gal ir jas apgausi,
Medų tik ragausi,
Neturi juk širdies!...
Plaštakei, plaštakei,
Tu mirguoji, skraidai, 
iri.r r.ekt uas, medus, 
Kur gėlelių veidai.
) U 
Ku 
Ka

linksmą visuomet, 
gi dingsi tuomet,
už;nigs gėlynai?

Kai ateina žiema.
Kur tu skrendi iš čia?
T<T darai be gėlių 
Sau viena paslapčia?
Ga’i šalelę žinai,
Ir išlėkti manai,
Kur vien laimės sapnai?...

J. Steponaitis.

nų pasistatyti sau paia- - U KyiOJOS Visai neciuoaa lecn- (Prašau iš Kanados štampu nesiusti,
j, supakuoti surinktas tuo budu išvystyti naują niškų pratimų, kurie sudaro Kanados doleris dabar tik so centų.) 
as ir suženklinti jas tam bulvių atmainą, kon nebijo- pagrindą geram skambini- geriausia' siusti Voney Orderiu, arba

/Vir/.i/’s/y/Vzt./ 
(KEij;a''Y t £

.'iir* m t m-es tilptų p' 7 .Otln, PANEDE-
S p*'

adrnm.'.tr^cijon 

LlO VAKARO 
tą. reikia paslr.?t iš anksto, kad oa- ' 
siektų aii kaip p^ned*-
ly. Vėliau ga*.t- qars:n»m»» į tos Į• k^a’tes r,•<.r a o»’n ;
o»ot.

Ne-'mt. kad 3ftrsln*«naa nemu 
trukdytų, Sykiu su pagarsinimu 
r-OlfcH siųsti ir mokefTf.

OPAugijomc reop>»n« pf«n>A« į 
ar kitokį par-nulmn. P* I"* |
timą pat*9fMn»m St.OO Uf į

nfus garsinim » nuo CPHo f

SMJ'-RkoĮ'mis ej'-binlnkų p«r. 
davimus Ir kltck us s-vjlkm, przne 
•Imut. kaina 2c. at fod,. 3’ambe,. ' 

nėm raidėm an’galvts—13«. extra

'•Keleivio” p,-n .m.rotoriams ■ 
pajieikoilmut giminu) ir draugų, kai
na lt. v9. žod) Magiausio oajie*kn 
Jlmo kaina (5c.

Norint pajleftkot su paveiksiu, 
rvlkla pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

KELEIVIS. G.16 BROADWAY 
•O. aOSTON, MAS*.

nę. negu Charkovo raudo
nukai.

Beveik nėra pasaulyje tos 
šalies ir salos, kurios nebūtų 
aplankę Amerikos Agrikul
tūros Departamento eksper
tai iieškodami naujų arba 
geresnės atmainos javų, vai
sių, medžių ir kitokių aug
menų.

yiCTORY 

BUY
UNITED 
STATES 
DBFENSE
SONDS 
STAMPS

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveiksiu. 
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairiu eilią.
JI TAI.INKSM1NS JŪSŲ LAISV AS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS. šBIMYNHKOS IR D\RB1MNKMKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA T!K $l.0». Audimo apdarais JI.25.
KieRvirnAs turėtų ppptraM para hayjrya* minėta knyga, 

kiekviena* nusipirkęs t* kayg* pasidBantsn. Pinivna sreripuotą 
»lw>t ••ttnney OrderiB.” Popierinius galima aiųrti pnprar-
tjune kunverte. bet reikia aiškiai užrašyti aavo ir ‘•Keleivio” ad
resą ir nepamirškit prilipyt ui3 centus mark*.

“KELEIVIS”
BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

kiekvi.no


No. 36. Rugsėjo 2 d., 1942 K; KBEEiVIS, SO. BOSTON

S'

Išvežtu Rusijon Lietuvos 
įmonių Sarasas.

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

no sūnūs), 19, ūkininkas. , (Antano sūnūs), n metu i
2248. Didžiunaitis, Vincas 2292. Dirzy-. Algimantas! 

(Kazio sūnūs), 33, tarnautojas, (Antano > niet*?,
Bartininkai, Vilkaviškis. 222.: •

2214. Dieckanec, Stasys (VIa- zas (.. 
do sūnūs), 36, šoferis, Vilnius. 9.,, ,

«?'Z . . '

2245. Liedonis, Jonas, 35, rO sunvs? 
ukniiiiK^s, Birštonas. ?? i ~

22L. Lic^onienė, 30 metų. ninkė
Į

224 i. Diemir.tas, Jonas (Ka- 2296. L. ; 
zio sūnūs), gimęs vasario 12 U., te). 4 me;
190.. ugniagesys, siaubai. 2297. u ■

2243. D-gi'ys, Adomas (Ma- (Vlado d_.-: 
to sūnūs), gimęs 1907. techno 

Linkaičiai, Šiauliai.

i me.u.

Jogas,
2249. Digritnė, 

seimininkė.(Tąsa) zk> sūnūs), 6 metų.
2187. Dautienė, Sofija «Sta- 2215. Deimantavičius, Bro 

šio duktė) 30, šeimininkė. Atu- nius, 33, policininkas, A. Pane- sūnūs;—

•-iki.-

(Antano Guk-

co ūkininkė,
Piliakalnis. artininkai.

2298. Dyrr.etkis. Kazys (Sta- 
Veronikajrio sunus). 41. ūkininkas. Piiia- 

j kalnis.
2250. Digrys, Domas (Mato 2299. Dyr.-.cekie'.ė.

ginklų technikas, (Zizrr.o dūk: . 37. šeimininkė, 
mune. Linkaičiai. 2300. Dymeekis, Stasys (Ka-

2216. Dainaravič, Veronika 2251. Digrytė (Domo duktė), zio sūnūs;. L: metų.
(Adolfo duktė), 33. šeimininkė. 1 mėnesio. 2301. Dymeckis. Zbignevas
N. Vilna. 2252. Digrytė. Aidona-Vero- (Kazic stums), 8, Piliakalnis.

2217. Deksnys, Stasys (Pra- mku (Domo duktė), 1% metų. 2302. Dimeckytė, Halina (Ka-
Dautaitė Audrutė no sunus), 80, ūkininkas, Bute- 2253- Dijokas, Petras, 27, 2įo duktė;, i’iiiakalnis.

2190. uautaite, Audrute, Juodup_ tarnautojas. Radviliškis. 2303. Dymšaitė, Kazė, kr.v-
2218. Deksnys, Kazys (Sta- 2254. Dijokienė, Emilija (Juo- gininkė, Kražiai,

šio sūnūs), 30. ūkininkas, Bu- 20 duktė), 28, mezgėja. .2304. Dyra, Aloyzas (Povilo
teniškis. 2255. Dijokas, Rimutis (Pet-. sunus), gimęs 1914, mokvtojas,

2219. Deksnienė, Liucija, 25. ™ sunus), 2 metų. JDaukniunai.

niai, Tryškiai.
2188. Dauta, Edmundas 4 Kle

menso sunus), 7 metų.
2189. Dautaitė, Gailutė (Kle

menso duktė), 4 metų.

(Klemenso duktė), 2 metų.
2191. Da valga, Juozas (Bene

dikto sunus), 35. tarnautojas. 
Pužiškės, Tauragė.

2192. Davidavičius, 
(Aleksandro sunus). mokytoja, Buteniškis. ■ 2255. Dikaitė, Eugenija (My- 2305. Dyškevičienė, Ona(Vin-

, . g-!"t 2220. Deksnytė (Kazio d.) kolo duktė), gimus 1912, tar-įco duktė). gimus 1902, slaugė,
1912, tarnautojas, Švenčionėliai. naits Vilnius

2221. Demginys, Kazys (Ka-' T?’2.93• , Davidavieienė-^nc. -- 2257. Bikinis. Broniu, 30. j Dubauskas. Alek-
vielute, .rena (Juliaus duktė),. ^mikis JonįiS' (gi meterolcgistas, Ukmergė. Pivo- sandras (Aleksandro sunus),
gimus 1912, tarnautoja l * °° „ija. 50, tarnautojas. Vilnius.

2194. Davidavičius, Aleksan- sunus), gimęs 1910, ūkininkas,! 2258. Dikšienė, Veronika! 2308. Dmochauskaitė Hali- 
dras (Juliaus sunus). Maliejiškės, Jankai. (Prano duktė), 50, Stačiūnai. '

2195. Da' idavičiutė, Veroni
ka, gimus 1914, Skaudvilė.

2196. Davidžionek, Ignas 
(Jurgio sunus), 55, ūkininkas. 
Mėginiai, Kamajai.

2197. Debaila, Kostas (Ado
mo sunus), 44. tarnautojas, gy
venimo vieta Šiauliai.

2223. Demskis, Jonas (\lado 2259. Dikšaitė, Valerija (Fe- 
sunus), 24, ūkininkas, Mikšė- Įjkso duktė), 20, Stačiūnai.
nai, Valo vai.

2224. Demskienė, Irena. 27, 
ūkininkė, Vilnius.

2225. Demskaitė, Hanka. G.
2226. Demskaitė. Barbora, 4.
2227. Denda. Mikas (Juozo

11a, 29 metų.
2309. Dmochovskis. Jonas 

I (Teofilius). 23, studentas, Ku-
2250. Dikša, Ignas (Felikso mečiai, Alytus.

sunus), 20, Stačiūnai.
2261. Dikša, Pranas (Felikso

sunus), 15. Stačiūnai

*7“*““*“' ” ' '. . ' " sunus), 14 metų. rija (Juliaus duktė),2198. Debailienė. Tekle (Jono:sunus), 21, ūkininkas, Ragau- ’’ \ . • •i««q r—, , . 1 . 2263. Dilba. Jurgis (Jurgio! 1889, siuvėja, Kaunas,duktė). 45, tarnautoja. į (įzna, Švenčionys. 8 j u • • 1 00,0 nu n-
1 2228. Deniušis, Varistas (A- sunus>’ «^męs 1906, darbinm- 2312. Dobrovolskis,2199. Debaila. žibutis (Kosto 

sunus). 10 metų.
2200. Dedelė, Antanas (Jur

gio sunus), 45, Kaunas.
2201. Dedelytė, Anelė (Anta- V ilnius.

no duktė). 18. mokinė. | 2230. Deputaitienė, Apolonija
2202. Dedelytė. Elena (Anta-; (Juozo duktė), 44 metų.

Anglų Konvojui Plaukiant į Maltą

—•'7 -

• .a*
' *• "C. ' -B*. - ; ' *

Angii.As admiralitetai išleido šią nuotrauką, kuri parodo sunkią anglų konvojaus kovą 
kelionėj i Maltą. Vaizdelyje matosi, kaip priešo bombos krinta jūron tarp anglų laivų. 
Anglijos laivas “Manchester,” nuo kurio denio buvo padaryta ši nuotrauka, buvo nuskan
dintas. tačiau fotografas su savo aparatu buvo išgelbėtas. Anglai sako, kad konvojus pa
siekė Maltą, nežiūrint pašėlusių priešo atakų iš oro ir submarinomis. Malta yra anglų tvir
tovė Viduržemio Juroj, šis konvojus nuvežė jai sustiprinimų, maisto ir amunicijos.

2342. Dovydaitienė, Jadvyga 2361. Dragūnas, Gintautas sunus), 22, ūkininkas. Vilnius.
(Jono duktė), 26, darbininkė. (Aleksandro sunus), 6 metų. 2378. Drevinskas, Antanas

2343. Dovydaitytė, Birutė 2362. Dragūnaitė, Laimutė (Antano sunus), 52, teisinin-
(Prano duktė), 4 metų. (Aleksandro duktė), 6 mėn. kas, Kaunas.

2344. Dovydaitis, Pianas 2363. Dragunienė, Regima. 2379. Drevinskienė-Mockaitė,
(Motiejaus sunus), gimęs 1886, gimus 1892, ūkininkė. Kurmo- Antanina, 45, Kaunas, 
profesorius, Kaunas. niai, Linkuva. i 2380. Drikas, Pranas (Jono

2345. Dovydaitienė, Marcelė 2364. Draugunaitė, Magdale- sunus), 40, mokytojas. Svilai, 
(Vinco duktė). 54, šeimininkė, na (Juozo duktė), darbininkė, Josvainiai.

2346. Dovydaitis. Jonas (Pra- Vilkaviškis. 2381. Drikienė-žiupsnytė, Ge
no sunus), gimęs 1914. į 2365. Draseika, Julius (Miko novaitė, 35, mokytoja.

2347. Dovydaitis, Vytas (Pra-! sunus), gimęs 1899, tarnauto- 2382. Drikytė, Genovaitė-Vi-2310. Dobronska, Juzefą . .
/vi a 1 L-- • no sunus)» gimęs 1920.
’/ -° v lU ie ' gimus iy 2348. Dovydaitytė, Laimutė 2366. Draseikienė, Antanina 2383. Drintelis, Balys (Gab-

CT.', /r, ... S iT"'. -v u- (Prano duktė), gimus 1925. (Antano duktė), 34. šeiminin- riebaus sunus), gimęs 1917,
2262. Diksa, Vincas (Felikso) 311- ooro»o\» aite, 1 - 2349. Davidavičiutė, Mikalina kė, Kėdainiai. ūkininkas, Rakauskai, Adu-

domo sunus), 35, Raseiniai.
2229. Deputatas, Vladimiras

(Mykolo sunus. 47, policininkas. laUS sunus>’ 28’ darbininkas

ijas, Kėdainiai. da (Prano duktė), 4 metų.

gimU (Juozo duktė), pirklė, Kaunas. 2367. Dragelienė-Žiljnskaitė, tiškis.
2350. Do^-Zapolskis, Ces- Ona’ 55' “kininkė. Jure. Kazlai.. 2384. Drobušas. Edvardas

2368. Draugelis, Pranas (An- (Adolfo sunus), 33. Kaunas, 
tano sunus), 38, Jūrė, Kazlai. 2385. Drochomireckis. Vladi-

2369. Draugelis, Keistutis miras. 30, ūkininkas, Skirlanai,
(Antano sunus), 9 metų. Pabradė.

(Jurgio 2352. Dovna-Zapolskaitė, Kri-. 237°- Draugelis, Andrius (Jo- 2386 Drochomireckienė, Ha- 
stina (Česlovo duktė), gimus ™ sunus), 35, karininkas, gyv. bna, 39, ūkininke, 
ici'jn vieta Trakai.

J urgis
kas, Tauragė, Bematiškiai. į (Vinco sunus), 36, teisėjas, 1889, ūkininkas.

2264. Dilevičius, Petras (Ju- ' Kunilėnai. Bubleliai. ' ilnius.
2313. Dobrovolskis. Jurgis 2351. Dovna-Zppolskienė, gi-

Utena.
2265. Dilys, Antanas (Kazio 

sunus), gimęs 1908, Mažeikiai.
A-

mus 1896. ūkininkė, Vilnius.

no duktė). 16. mokinė. j 2231. Deputatas. Adomas Dilienė-Ramaitytė,
2203. Dedelytė. Irena (Anta-, (Vladimiro sunus), 18 metų.

no duktė). 14. mokinė. į 2232. Deputaitė, Ona (Vladi-
2204. Dedelė. Alfredas (An- miro duktė). 16 metų.

tano sunus), 13. mokinys. į 2233. Deputaitė. Kristina
2205. Dėdinas. Valentinas (Vladimiro duktė, 15 metų.

(Jono sunus), 38. mokytojas.' 2234- Devencius, Vincas(My- (Juozo sunug> j 1901 j 
Pilviškiai. k°l° sunus), gimęs 1894. Juod- ________o..j?___ ?_

2206. Degėsis. Julius (Anta- uP®naL žalioji, 
no sunus), 33, ūkininkas. Kai- 2235. Dervenis, Kazys (Kns-

nelė (Antano duktė), gimus bir
želio 12. 1915, siuvėja.

2267. Dilytė, Danutė-Anelė 
(Antano duktė), gimus vasario 
18 d.. 1941.

2268. Dimaitis, Augustinas

| (Jurgio sunus). 8 metų.
2314. Dobrovolskis,

sunus). 6 metų.
2315 Dobrovolskis (Jurgio inov. viiniuS ______

. ’ 9350 Dovnoravičius Kazvs' 2371. Draugevičienė, Zofija r5US (Viaaimlrasj, 2 metų.sunus), 4 metų. 2303. Dovnoraviciu.>, Kazys . ® - • • • Drocbomirpckis Mari2316 Dočkienė Zuzana. 29, (Kazio sunus). 27. Vilnius. , (Kajetono duktė), 66, seimimn- 2388 Drochomireckis Manr.. . 1 kė Vilnius jonas (Vladimiro sunus), 6 m.
darbininke, Linkuva. 2&>4. Dovtortas. Balys (My- • • . nrOnseika Julius 3-’2317 Dočkus Bronius (An- kolo sunus), 30, Kaunas. 23/2. Draugovenas, Algirdas -389. Dronseika. Julius, 3.,

2355. Doždže, Edvardas (Pet-' <Petro sunus). 34, inžinierius, tarnautojas. Kėdainiai.
Vilnius. 2390. Drozd. Antanas (Anta-

2387. Drochomireckis, And-
O

įtano sunus). gimęs 1918, karei
vis, Vilnius. ro sunus). 19, mašinistas, gyv.

2318. Dočkiutė, Ksavera(An- 'ieta Vilnius. 2373. Drazdauskas Vilnius
tano duktė), gimus 1912. tar- 2356. Drabatienė. Marija O*™ sunus) 29, ūkininkas, rinkas, Vilnius, 
nautoja. Vilnius. (Mykolo duktė). 50, ūkininkė. Skuodas, ^Tirkšliai.

2319. Dočkus. Vladas (Jurgio Korsakai. Žasliai,
sunus), 32. Kaunas. 2357. Dragys. Vincas, gimęs

2320. Doigočienė. Stefa (Pet- 1892. tarnautojas, Vilnius,
ro duktė), 63. Kėdainiai. 2358. Dragienė, Marija, gi-

2322. Domantas, Bronius mus 1897.
(Kazio sunus). 27, Vilkaviškis, 2359. Dragūnas. Aleksand- 
Naumiestis. ras (Kristupo sunus), 36, mo-

2323. Domantienė. Ona, 20, kytojas, Gudakiemis, Onuškis,
šeimininkė. 2360. Dragunienė-Zuzevičiu-

2324. Domantaitė (Broniaus tė, Genė, 26. šeimininkė,
duktė), 3 metų. ■

2325. Domašaitis, Pranas. 42,

Tadas no sunus), gimęs 1905. darbi- 
nkas, Vilnius.
2391. Drozdovski, Liudas, 53.

2374. Dreguraitis. Aleksand- valdininkas. Vilnius,
ras. 40, policininkas. Šiauliai. (Bus daugiau)

2375. Dreguraitienė, Elena. ——------------------------------------
r-. 1 t 1 i ~Sak»mė;»”. arba kaip buvo nuteirata23 4 6. Drėko, J uoza«s (Mykolo Jonui Drama vienam4?

sunus), 37. darbininkas. Vilnius *kt«. parašvta «»rssus angių rašti- 
- ta tt • z t r’rko. Vertėtų kiekvienam per-2377. Drėma. Bronius (Juozo ,i<aįtyti.................................. 26c.

ško sargas, Sudargas.
2269. Dimaitienė, Agota (An

tano duktė), gimus 1903.tupo sunus), gimęs 1913. ūki- .. .. ..
• 1 n 1--1 - 22/0. Dimaityte, Manja (Au/vjn ninkas, Daugeliskis. .. , , ... .1 i r, - - c, . ,,, . gustmo duktė), gimus 1928.

co sunus), 65. ūkininkas, Žariš-; 2236. Deroims. Stasys (Mato 
kiai. Kazlai

viškiai, Adutiškis.
2207. Degutis. Juozas

v .A ... ,, 2271. Dimaityte, Zosė (Ausunus), 40, miško sargas. Ma- 19^
2208. Degutis, Jonas (Juozo viloms, Daugeliskis. Demas, Mykolas (šče-

sunus). 26. ukin.. žariškiai. i 2237. Dešukas, Alfonsas (Be- panQ sunug) 4Q> *valdininkas<
2209. Degutis (Juozo sunus), nedikto sunus). gimęs 1910. ūki- Vilnius

22. žariškiai. ninkas, Koveltiškis. • Dim§a (PranQ
2210. Degutytė, Domicėlė 2238. Deveika. Antanas (An- funus)> pirklvg% Kaynag

(Juozo duktė). 17 metų. tano sunus). 25. karininkas. 2274 Dimšien^ Rronė-Anas-
2211. Degutytė. Ona (Juozo ^Kareiviškiai. Krekenava. taziia. 20. Raseiniai.

duktė). 16 metų. 2239. Dikavičiutė. Kristina. 2275. Dismantas. AJeksand-
2212. Degutis, Ignas (Prano 21, ūkininkė, Buvartuva. Kel- ras (Martyno sunus),^33. tar-

sunus). 56. pramonininkas,.Vir- mė.
šytis. s 2240. Didvalis. Pranas. 46.

2213. Degutienė-Vizbaraitė, ūkininkas, Patrakinė. Krosna. ras 32. tamaufejas, Tauragė.
Koste (Juozo duktė), 26. siuvė- -2241. Didvalienė. Magdalena. 2277. Dinsmonas, Raimundas 
ja. Mariampolė. ūkininkė. 34 metų. (Aleksandro sunus). 2 metų.

2214. Degutis. Augutis (Ka- 2242. Didvalis, Bronius (Pra- 2278. Dismantienė. Vąjentina 
~~~ (Stasio duktė), 25, taAautoja,

rautojas. Tauragė. 
2276. Dinsmonas, Aleksand-

Halifax Dainuoja su Jankiais

Ši nuotrauka parodo Washingtono Kliubą Londone. Apsto
ję aplink pianą Amerikos kareiviai ir jurininkai dainuoja. 
Jų tarpe pasilenkęs matosi ir Vikontas Halifax, Anglijos 
ambasadorius Jungtinėms Valstijoms.

Tauragė.
2279. Dinsmonasj .Jonas (Mar

tino sunus). 44, ūkininkas, Dro- 
bunai. N. Radviliškis.

2280. Dinsmcnicnė-Ladygai- 
tė. Marija, ūkininkė.

2281. Dinsmonas, Jonas (Jo
no sunus), 9 metų.

2282. Dūda. Antanas (Jero
nimo sunus). gimęs 1910, kari
ninkas, Vilnius.*'

2283. Dirginčius. Vincas (Jur
gio sunus). 50. Pemovėja.

2284. Dirginčienė-Djįkavičiu- 
tė, Mikalina (Felikso duktė), 
37. mokytoja. Pemovėja.

2285. Dirginčius, Vytautas- 
Augustas (Vinco sunus), 11.

2286. Dirginčius, Juozas (Vin
co sunus). 9 metų.

2287. Dirginčiutė, Regina 
(Vinco duktė), 7 metų.

2285. Dirginčius, Aloyzas 
(Vinco sunus), 5 metų.
2289. Dirmeitis, Antanas, 30. 

tarnautojas. Kretinga.
2290. Diržienė-Ramanauskai- 

tė. Stefa (Benedikto duktė), gi
mus 1908, šeimininkė, Antakie- 
mis. Obeliai.

2291. Diržys, Ričardas-Vilius

tarnautojas, Panevėžys.
2326. Dombrova. Vytautas 

(Vincas), gimęs 1905, karinin- 
ias. Linkaičiai.

2327. Dombrovienė, Domice- 
ė, 30 metų.

2328. Dombrova, Arvydas 
(Vytauto sunus), gimęs 1937.

2329. Dombrovienė. Teklė 
(Alfredo duktė). 68, ūkininkė. 
Kačerginė.

2330. Dombrovskis, Adomas 
(Elijošiaus sunus), 45. batsiu 
vys. Vilnius.

2331. Domeikienė-Jankaus- 
kaitė. Jadvyga (Juozo duktė), 
45. tarnautoja. Šėta.

2332. Domeika, Jurgis (My
kolo sunus) 18 mokinys. Šėta.

2333. Domeika, Vladas (My
kolo sunus). 15. mokinys.

2334. Domisevič, Jonas (Juo
zo sunus). gimęs 1904. vežikas. 
Vilnius.

2335. Dorickis, Vaclovas (Ig
no sunus), 47. Kėdainiai.

2336. Dorickienė, Margarita 
(Juozo duktė). 41, akušerė.

2337. Dorickis, Vytautas 
(Vaclovo sunus), 19, studentas.

2338. Dorickaitė, Rita (Vac
lovo duktė). 10 metų.

2339. Dorilienė, Jieva (Jono 
duktė), šeimininkė, žerniškiai. 
Jurbarkas.

2340. Dovydaitis, Pijus (Ma
to sunus), 42. technikas, gyv. 
vieta Kaunas.

2341. Dovydaitis, Pranas. 40, 
pečkurys, Kaunas.

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.
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Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvienų 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 an- 

1 ga. Ir pridėtas “peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: "KELEIVIS” 

636 BROADV.AY,
SO. BOSTON, MASS.

Taipgi ir pas
A. M. METEUONĮ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

AR ROMOS
opiežius 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. (1) .Jeru7.alės bažnyčia. (2) Antijochijoa bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys. Kaune Kunigų Se- 
tmna, ijnje dėstydamas fundamentalinę teologiją, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VU. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 18i>6jn. 
Filipinų revoiiucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint «u visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį sn- 
pratima apie tikėjimą arba tikėjimą skaito kaipo žaislą ir tam
sini', lą plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalą perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kuu. M Valadka.

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo vir&eliaie. gražiai sidabrinėm raidėm įspaustaa kny

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

UEV.
Galima gaut pas auginu, sekančiu adresu:
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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Aftontas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 36. Rugsėjo 2 d., 1942 m.

Vietines Žinios
IŠ LRD PASTOGĖS. buvomas

-------- j iHl
Sekretorius J. Baltušis išėjo j rinkimai tapo atidėti

uz demokratija kovot. Įmesniam laikui, 0 laikinai 
Lietuvai Remti Diaugi- sekretorium išrinktas Jonas 'a

jos, So. Bostono skyrius įug- Kiukonis. Aš pats.
piučio 20 d. tuiėjo visai ne
tikėtą susirinkimą. Susiiin- 
kimas buvo kviečiamas at
virutėmis, bet vistiek mažai 
narių atsilankė. Mat, vasa
rą žmonės nelabai myli 
tvankioj salėj sėdė.i. Štai, 
tą pati vakara buvo ir Lietu-

Jonui Baltūsiui.
Pirmu kalbėjo Petras

Ketvirtis, žinomas So. Bos
tono auksoiius. Jonas Bal
tušis yra jo giminaitis. Jis 
padėjo Jonui atvykti Į Ame- 

labai “skystas.” “ ^a^ar džiaugiasi, kad

i BANKIETAS D-RUI KA
POČIUI PAGERBTI.

Sukako jau 25 metai kaip 
jis pradėjo dentisto 

profesiją.
South Bostono Lietuviu

Minku radijo piknikas Lietuvių radijo programos.
Pavyko gerai. B W0RL stoties, 950 ki

šis piknikas. įvyko perei- loeiklių, nuo 8:30 iki 9 va
tą nedėldienį keistučio Dr- landos šeštadienio rytą pro- 
jos datže. Publikos buvo grama bus tokia: (1) muzi- 
,pie 3,000. Buvo karo moti- ka, (2) dainos ir (3) paša-

t , -r. i . p v’r X Piliečiu Drautriio^ nariai ne- ln- kontestas, kurį laimėjo ka apie “Magdutę.
pastovaus sekretoriaus neap>i\\lę>. I. ket\ir- y SJ - _ P Domicėlė Simonavičienė iš Iš tos nat stotiespastovaus seKreioriaub £dmundas jau lei_ įeitą sąvaitę surengė gražų

tenamu Australijoj kariau- pokilį City Cliub e D-ro An
tano Kapočiaus garbei, nes 

Ketvirčio kalbėjo visa sukako jau 25 metai kaip jis 
eilė dalvviu, kaip antai: J. praktikuoja dantimnkystę
Lekys, Bratėnaitė. S. Jaku- ir darbuojasi lietuvių tarpe.JAUDINANČIOS

TUVĖS.
IŠLEIS-

Jaunuoliai atsisveikino 
su savo draugu.

Rugpiučio 21 d. Sandaros 
•alėje Lietuvių Jaunimo Ra

viu Piliečių Draugijos susi-telio iniciatyva buvo sureng- 
rinkimas. Ir ką jus sakysite? {tos Jonui Baltūsiui jaukios 
Iš apie 609 narių, susirinki- ii kartu jaudinančios išleis-
man atsilankė tik apie 20.

: Sakau, turėjom visai neti-

Po

bauskas, ratelio vice-pirmi- Publika buvo rinktinė.

?ekma-Domicėlė Simonavičienė iš Iš tos pat stoties 
Sou.h Bostono. Jai buvo dienio rylą, rugsėjo 7, nuo 
įteiktas bukietas gėlių, si- 9:30 iki 10:30 vai., progra- 
dabro taurė nuo šen. Carro- ma bus tokia: (1) muzika, 
lo, “Victorv” špilka nuo (2) dainuos Jeanne Balkus 
biznieriaus Zinkevičiaus ir iš So. Bostono ir Helena 
$25 karo bonas nuo Liet. Juknevičiūtė iš Revere. 
Radijo Korporacijos. Klausytojai prašomi pa-

Laimėjimo keliu 1-mą do- rašyti laiškutį ir pasakyti 
vaną laimėjo Ona Rama- savo įspūdžius, adresuo- 
nauskienė iš VV. Hanoverio; iant: VVORL. Lithuanian

Tel. TRObridge 6330

Dr, John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 IIARVARD STREET 
k£.mp. Inman st. arti Central skv. 

CAMBRIDGE, MASS-

ninkė, J. Krukonis, J. Ar- Nemaža svečių atvyko ir iš 
iauskas, J. Tuinvla ir visa toliau; pavyzdžiui, p-lė Pet- 
eiiė kitu. Visi linkėjo Jonui, ronelė Yurgeliutė ir p-lė
laimės * pasisekimo, ištver-!Agota Starolis iš Nevv Yor- _
mės ir grįžti iš kariuomenės ko; p-lė Violė Michelsonai- ^-rą dovaną, Duran Madir iš Piogram, Boston,^Ma^.. 
netik pergalėtoju, bet ir tė iš Nevv Haveno; Dr. Kva-
garbingu Dėdės Šamo vvru. raciejus ir Dr. Gormanas su 
Ratelietės iteikė Jonui gra- žmona iš Brocktono. 
žų gėlių bukietą. A. Matjoš- Vakaro pirmininku buvo 
ka, pasakęs karštą prakal- adv. Jonas Grigalius. D-rui
bele. nuo L. J. Ratelio įteikė Kapočiui rengėjų komitetas . „
labai praktišką kareiviui do- įteikė $75.00 vertės karo bo- Gaicia is Hudsono, f-tąį do
vanėle. Nuo Lietuvai Remti ną, o jo žmonai Onai ir sese- R°bert Geoige iš Dor-

----- chesteno.

Arlingtono: 3-čią dovaną, 
Tarnas Gerbatavičius iš So. " 
Bostono: 4-tą dovaną, A.

S. Minkus.

Noriu Pirk Narna

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

tuvės. Mat, Jonas buvo ak
tingas narys ir šio ratelio, 

ketą LRD susirinkimą, nes kurį sudaro išimtinai nese- 
pakvietimuose buvo paša- nai iš Lietuvos at vykusis
kyta, kad bus renkamas jaunimas. Beveik visi jie A- ™
naujas sekretorius. Aš nusi- merikoje gimę, maži išvežti ^ugrios kalbėjo ir gražią i eiM. DcheLonienei p P}ie dovana§ uimė_
stebėjau: o kas gi pasidarė i Lietuvą ir ten užaugę lie- dovanelę įteike J. Ariau*- puokštę orchidų. Be to, p. . ižan^os bilietai- 
musų Jonui? Jonas Baltušis'tuviškoj dvasioj. Jie ne tik kas. Susigraudinęs visu tuo Onai Kapoeienei pp. Minkai • - -

ų jie draugiškumu. Jonas pade- prisiuntė kartu su savo

T • ,, -- - i , 3 šeimyną, po 5-6 ruimus., kad bu-
LlUtkUS iS Bl idgevv aterio; tų netoli nuo busu linijos apie Ash- 
5-ta dovana, J. Zaikiss iš S. ™ont norchest-ry.' ir kad
T * .. . . butu didelis vardas. Rašykit, arbai CSlOnO: O-tą dovaną. Mary galit matyt vakarais ypatiškai.

W. Adams
4$ Carruth; street, Dorchester.

NEJUDOMA
NUOSAVYBĖ

musų
sekretoriavo ištisus du me
tu.. Jis čia gimęs, bet Lietu
voj užaugęs jaunuolis. Ten 
baigęs mokslą, žino lietuvių

pa-dvasia tikri lietuviai; ~ i- .. . .
kvepiančiose Lietuvos pie- tiž ir žadėjo mu- sveikinimu giaziu
vose ir laukuose išaugo s’4 neapvilti. roz^: . .

__ stambus, sveiki vvrai ir mer- Šias išleistuves surengė Telegramų su sveikim-
kalbą, iki kaulų iietuvvs pa- gėlės. Ir Jonas Baltušis tik- savo lėšomis Lietuvių Jauni- mais atėjo iš bhenandoah, 
trijotas, buvęs šaulys. Tai ras milžinas: vyras kaip mo Ratelis. Iš svečių rengė- Ua nuo sesers 
be galo simpatiškas/ramaus ąžuolas. Nestebėtina todėl, jai nemanė nieko imti ar kauskienes su šeimyna n 
budo jaunuolis. Supranta- kad Dėdė Šamas musų Lie-gauti. Bet čia susiprato S. nuo sesenetes M. Kunns- 
ma, kad Jonas labai skau-tuvoj augusius vyrus su pasi- Jakubauskas ir atsistojęs kienes su šeimyna;

raudonu
1- Ser. BC No. 1076,
2- Ser. AS No.307,
3- Ser. BC No. 658,
4- Ser. AS No. 1261.'

TeL ŠOU 2803

DAKTARAI

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 3 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieu*.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Turint pinigų, nėra saugesnės vie
tos juos investuoti kaip perkant ne- 
judomą turtą. Pirkdami r.amą dabar, 
netik ką užtikrinsite, kad jūsų pini
gų -vertė nenusmuks, bet perkant že- 

. ,. . . .. ., _ momis kainomis yra proga padidintiAČIŪ Visiems pikniko dar- savo turto vertę greitu laiku. Dar 
‘ ‘ ‘ turim pasinijtimui keliatą žemomis

depresijos kainomis. Pavyzdžiui:
(1) Viena- šeimynos 3-kių kamb. 

namas, kieto medžio lekeriuotos grin. 
dys. garu apšildomas, vonia ir kiti

Gatvėke.is sutrynė žmogų ,arti Poillt’e-. . tik >2,.>00. Geresnio r.epabudavosi uztunelyje. $5.ono.
, (2) 2-jų šeimynų—5 ir 8 kamb. suGatvėkarių tunelyje, tarp moderniškais patogumais. labai gra- 

Bcvlstono ir Parko gatvių, ir viet°J So- Bo-one-
aną nedeldienj gatvekaris (S) Dorchestery. 3-jų Šeimynų. 13

M Kalen' fcininkams ir rėmėjams.
S. Minkus.

iulė sumesti bent dali iš- gano, nuo M. ir
iš Michi- 
Bačiunu:

Kovai už Nepriklausomą nrijo.i ir laivyne. Jų "neis- 
Lietuvą (šis komitetas pas- brokina” dėl sveikatos.
kui perėjo į LRD skyrių Sandariečių salėje susi- tiuputį

ir sumetė $15.25. Po visa ko sulionių; iš Worcesterio, nuo sutrynė žmogų.
pasišokta ir geroj T. N. Stokes; iš Bostono, pas jį popierių

2-rą). Jonas stojo jame vei- rinko apie 60 Jono draugu nuotaikoj išsiskirstyta. ‘inuo District Attomey Foi- kad tai buvo Fenistotelis 
kti ir visa laika’ aktingai ir draugių. Nemažai čia ma- Žinai ka. Jonai? Nežinau ley, nuo V. Jenkinso, V. ir b. Konstantaros, 50 metų am- 
dirbo. ‘ ‘ tesi ir senesniojo amžiaus ar :au teks šiuos žodžius M m kų, nuo Sandanecių žiaus graikas. Kokiu budu

-Susirinkime pamatęs Jo- vyrų bei moterų. Tai vis tie skaityti, bet aš nuo savęs tos kuopos, ir keli laiškai jlsai į tunelį pateko, iki šioltuopos, ir keli laiškai
ną pirmoj eilej, einu klausti, musu visuomenės veikėjai, dar kartą tau linkiu kovoti bl,o Jotų. . nėra išaiškinta. Gatvekario
kas pasidarė, kad iš sekreto- luiiiems teko. kartu su Jonu tol, kol totalitarizmas-fašiz- Advokatui Grigaliui pir- motormonas sakosi pastebė- 
riaus vietos rezignuoji? “Iš- dirbti ar draugauti. mas bus galutinai sutriuš- mninkaujant, jubiliatą zo- -ę5 jį gulint skersai bėgių,
einu į kariuomene, broli.” Ratelietės gražiai paren- kmtas. Kova eina tarp pa- dziu sveikino South Bostono veidu žemyn, bet buvę jau 
atsakė man Jonas. “Eisiu gė stalus, papuošė juos gėlė- šaulio demokratijos ir di- teisėjas Day,. iJetu\os gąr- pervėlu gatvėkarį sulaikyti.
kariauti prieš "žiauriuosius mis’'(lietuvaitei be’gėlių nė- džiausios reakcijos. Grįžk, bės konsulas.AYShallna, S. j tunelį ;reikėjo šaukti ug- 
agresorius. Demokratijai lai- ra jokios iškilmės,, svečius;Jonai sveikas, gyvas ir per- Mockus. LW-asj5ieeper, n- niagesius išimti lavonus, 
mėjus, laimes ir musų Lie-; pavaišino skaniais valgiais galėtojasl
tuva.” į bei gėrimais. Besisotinant Krukonis, koresp.

Atsakvti nebuvo kas. Tru- salė skambėjo naujausiomis
ko žodžių. Visa aišku ir be lietuviškomis dainelėmis, 
žodžių!... širdy pavydėjau Daugumoj tai vis Lietuvos 
Jonui, kad aš jau “išėjau iš kariuomenės dainos, kurias 
metų” ir todėl, bent artimoj atsivežė iš Lietuvos musų 
ateity, karo laukan manęs jaunuoliai.
neima. O. kad taip butų Kiek užkandus, pradėta a a™

programa, Ją Dedhame. Piknikas turės A.^m

ras Jakmauh, D-ras Gorma 
ras, S. Michelsonas, adv.

__________ Bagočius. adv. Cunys ir kiti.
LIETUVIU LEGIONIERIŲ Vakaro atmosfera buvo 

PIKNIKAS. maloni. Pokilis baigė
si šokiais.Ateinanti nedėldieni Rug- į , ...

sėjo 6 bui Lietuvų Legi5-I ,.Ren.ce'^ ^mnetas saisi- 
nierių Piknikas. Keistučio : adv-/- ’

užkandus, pradėta Darže, Oakland Grove, E. ^"galius, adv. Cunys, A. J.
1919 metai!... Niekeno ne- vesti vakaro programa. Ją Dedhame. Piknikas turės 
šaukiamas, savanoriu eičiau, vedė 
kaip ėjau tada Lietuvos ka- gas
riuomenės kuni. nupasakojo kokiu’tikslu esą- žaislų. Jaunimui gros puiki ė

Kadangi Jonas Baltušis me čia susirinkę ir tuojau orkestrą. Nepamirškite, a^*ici,aiin.
turėjo 22 rugpiučio jau išei- ėmė kitus kviesti pakalbėti einantį nedėldienį dalyvaut ‘ a'________
ti į kariuomenę, tai jo rezig- bei savo linkėjimus išreikšti legionierių piknike. iš Charles Streeto kalėji
racija automatiškai tapo išeinančiam į kariuomenę. Kor. B. mo pereitą nedėldienį pa

- • t j į-K-; \\aiter jaKsias, Juozase geriausias Jono drau- but labai gražu*, nes busią , , n 70i0/,v.JC n a 
• Antanas Matjoška. Jis daug visokių įdomybių Jr

ir adv. A. O.

priimta. Bet kad sudrinki- bego tūla Alice Fitzpatrick, 
23 metų amžiaus mergina.

a
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t X
Kaip su jūsų pataisymais?

Ruduo jau atėjo, tuojaus 
rasilauksime šilčių. Pasi- 
lengkite, kad nepridarytų 
r'uug bėdos.
PAS MUS GALITE GAUT 
VISOKIŲ Iš

Geležies Reikmenų
I’LVMBINGV. Geriausios Rūšies 

PENTV, ALIEJŲ. STIKLŲ. SIE- 
7-G. IS POPIERIŲ. Visokių reikmenų 
prie Elektros. \ isokių reikmenų iš 
(rUHOS.

V.soks Tavoras gvarantuojamas. 
Kai os prieinamiausios. Pristatymas 
veltai. Užeikit ir Persitikrinkit

¥L00D SdLARE 
H ARDWAli E CO.

A. J. ALEKNA. Savin.

628 BROADVVAY
3CUTH BOSTON. MASS.

TeL ŠOU 4148

ARMIJA ir LAIVYNAS SUVARŽĖ
savo Tolymiems Iššaukimams

TELEFONO NAUDOJIMĄ
H

AR NES CIVILIe 1 SUMAŽINTI NEG Al IME?
Musų Armija ir Laivynas išleido įsakymą savo 
personalui suvaržyt tolimų iššaukimų linijas, 
įsakymas padarė taipgi ir specialius nurody
mus...
* Apribuok savo pasikalbėjimą ant tolimo iš

šaukimo, jeigu toks pašaukimas būtinai rei
kalingas.

* Ant tolimų iššaukimų kalbėk tik patį reika
lą... Susitvarkyk savo kalbą kotrumpiausiai.

* Nenueik nuo telefono, jeigu iššaukimas tuo
jaus nebūna baigtas... Daug laiko sugaišina
ma ant tolimų pašaukimų, kolei šaukiama 
ypata surandama.

Tolimos telefono linijos kariuomenei >ra būtinai 
reikšmingos. Mes civiliai galime pagelbėt suma
žinti tolimų linijų apkrovimą. Mes negalime pa
daryt mažiau, negu Armija ir Laivynas padaro. 
Pamislyk pirma telefonuose

NKW KN6LAN0 TELKPHONE A TELEGRAPH CO

A. L NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 v. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tei. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West itoabnry. Mass.
Tel. Parkway 1233-W

gatvių,
gatvėkaris (S) liorchestery. 3-jų šeimynų.
T« sitrijctn kambarių naujbs mados įtaisai, prieš 

ir užpaKaiy pfezai. Normalė \ertė
nustatyta, $i2-©00—parsiduoda tik už $5,10).

(4) ModerniSkas mūrinis namas 
6-ių šeimynų, visos ąžuolinės grin
dys. laibai parankioj vietoj. Parsi. 
duos pusiau vertės. Kaipo dali įino- 
kėjitno, priims jusu dabartini na. ią, 
bile turit porą - tūkstančių cash.

Pilniausias 'katalogas Bankų ir 
H. O. L. C. f<trkiiozuotų nuosavyb.n. 
Turim keliatą pamų mainymui. Taio- 
gi gerą saliuną labai geroj biznio 
vietoj So. Bostone, tik už $9,<X«0. 
Platesniu informacijų klauskite ~d- 

įyoLat© Gailiaua ofise.
BOSTON REALTY TRUS1
317. E STREET.

SOUTH BOSTON, MASS.

Apsirūpinkite Švenčių 
DOVANOMIS DABAR!
Mes jau parupinom daugybę visokiu prekių, kurio.' bus 

puikiausia do\ ana atenančioms didžiulėms šventėms.
Turime didelį oasirinkimą iš BULOVĄ, GRUEN, ELGIN 

HAMILTON LAIKRODŽIŲ.
ŽIEDAI: Deimantiniai, šliubiniai ir su visokių Spalvų 

Akmenimis.
RĄŽOMOS PLUNKSNOS Geriausių Kompanijų. 

PERLŲ KAROLIAI, Lakctai. Branzoletai.
RADIOS—Philco, Victor, Zenith.

Užsisakykite dab.ir, iki švenčių bus lengva išmokėt ir 
busite apsirūpinę iš anksto tinkamiausiom dovanom.
TAISOME— Laikrodžius, žiedus. Akinius. Perdi:kam.' 

iš Senų i Vėliausios mados.
Užeikite pas sa'o Laiki odininką.

KETVIRTIS & CO.
312 BROADVVAY,

(tarpe D ir E street)

alb

6H?
Me?

PARODYK I 
KRANĄ NORINT

ALE
kuris yra
ALE”

<4

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjirae. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVK, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Tei. 28624 Gyv. 31182

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarti*.

AMŲ DAKTARAS š 
Ištaiso defektuotas akis ir tok*

• j laiku sugrąžina švie.-ą. laeg- 
za<ninuoju ir priskiriu akiniu*

114 Surcmer Street, 
LAURENCE. MASS.

i -

!

DR. G. L. KILLORY
fiO SCOLLAY SQUARE. Room » 
BOSTON. Te.et. Lafayette 2371 

arba Scmerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. auo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėliom, gjo 10 ryto Iki L

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUTH BOSTON. M ASS- 
Tel. SOU-th Boston ĮGIS

Telephon*

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUT0MO3ILIŲ 
TR TROKŲ AGENTVRa 
Kainos Stebėtinai Pigio*.

Dideli parerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

i'

TAi”*TT TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS visokių 

ISDIRBYSCiŲ.
Peter Trečiokas ir
Toe K«.počinn» — «avininkaL

It riata:
• HAMLIN STREET

&»«» Kast Eighth SL,

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SUNUS

SMAGI VIETA PASIVAIŠINT
Pas VINCĄ BALUKONJ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtflr/inC’ 

me. Vieta gražiai įrengtu Pra
šome visų užeit, pas mc3 pavie
šėti.

25^260 BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.




