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Amerikos Bombanešiai Jau 
Sprogdo Vokiečių Miestus
HOPKINS ŽADA PAGAL

BĄ IR RUSIJAI.

Hitleris negali užkirsti kelio 
Amerikos teikiamai pa

galbai.

Todėl Amerika duosianti 
pagalbos net ir Sovietų Ru-

Kanada-Grenlan-
dija-Istandi ja.

Greitas ir saugus kelias iš 
Amerikos į Angliją.

Paprasti žmonės nedaug 
žino, kiek svarbos turi Ame 
rikos įsitvirtinimas Islandi-

SUOMIAI EINA
PIRMYN.

sijai. Nore Rusija kariauja j jos saloje. Dabar Amerikos 
prieš Hitlerį ne savo noru,' laivai gali plaukti su karo 
nors iki šiol Stalinas jį rė- i medžiaga iki Islandijos ir 
mė, bet kadangi dabai- kilo' vokiečiai negali jų atakuoti,

Prezidento Roosevelto tarp jų karas, tai Amerika jeigu jie nenori atviro karo
padėjėjas, Harry Hopkins, 
kuris dabar randasi Londo
ne. pereitų nedėldienį pasa
kė tenai labai reikšmingų 
prakalbų per radijų. Hitleris 
įkišo savo galvų tarp Angli-

padės ir Rusijai nacius muš- su Amerika. 0 nuo Islandi- 
ti. Amerika rems ir Kiniją, i jos iki Anglijos lieka jau 
kuri kariauja su Japonija. ! trečdalis jūrių kelio. Taigi 

Kaip Amerika, tarp ir, anglams bus tiyskart arčiau 
Anglija yra griežtai nusista- ir greičiau parsigabenti ka

ro medžiagų iš Islandijos,. „ -i. čiusios prieš bolševizmų ii-
jos ir Rusijos kaip žiurke Sta|ino dįktaturų. Bet ir An- nc«,u f Am'nk"5;
tarp siųstų, sako jisai. Ir tarp 
tų dviejų šalių jis bus su
triuškintas, nes abiem jom 
galinga Amerika duoda pa
galbos.

Anglijon Amerikos pa
galba jau eina, sako p. Hop
kins. Jau tūkstančiai bom
banešių ir greitųjų kovas 
lėktuvų, kurie buvo pastaty
ti Amerikos dirbtuvėse, yra 
pristatyti Anglijai ir dabar 
jie sprogdina Vokietijos 
miestus.

Jis priduria, kad Amerika 
pristatė Anglijai jau šimtus 
tankų, 6 kiti šimtai randasi 
dar kelionėje ir bus tuojau 
pristatyti. Amerika pavedė 
Anglijai- daug savo laivų, 
davė daug maisto, ginklų, 
amunicijos ir tūkstančius 
kitokių- daiktų, reikalingų 
kai ui vesti.

Dabar Amerika pradėjo 
gaminti milžiniškus bomba- 
nešius. taip vadinamas 
“skraidomas tvirtoves,” ir 
neužilgo tūkstančius jų pri-

glija ir Amerika simpati
zuoja Rusijos žmonėms, ku-

Gi Amerikos karo orlai
viai dabar jau lekia tiesiai

riuos bolševizmas yra paver-; P®r Kanadą, Grenlandiją ir 
gęs. Jos tikisi, kad laimėjus Islandiją į Angliju. Iki šiol 
demokratijai karą, Stalino J>« būdavo gabeMmi jurų 
diktatūra irai turės susmuk- lal\a,s- Tai buvo ilgas ir pa
ti. Rusijos žmonės galės nu- vojingas kelias Visą pirma.

- - - - - orlaivius reikėdavo Amen-sikratyti bolševizmo vergi 
jos ir prisidėti prie demo
kratijos.

AMERIKA MUK
SIANTI AIRIJĄ.

Roosevelto “tiltas” Angli
jon gali realizuotis.

Prezidentas Rooseveltas

koj tinkamai įpakuoti ir su
krauti į laivus. Ir vežant juos 
juromis, vokiečiai dažnai 
juos nuskandindavo. O jei
gu ir nenuskandindavo, tai 
nuvežtus Anglijon orlaivius 
reikėdavo iškrauti iš laivų ir 
išpakuoti. Išeidavo daug lai
ko visai nereikalingam dar
bui.

Dabar gi orlaiviai pakila 
iš Kanados ir skrenda tiesiai 
Anglijon, tik sustodami pa

ne sykį yra pareiškęs, kad 
Amerika pastatysianti “lai
vų tiltų” į Angliju. Ir dabar 
išrodo, kad panašus tiltas iš-j kelėje Grenlandijoj ir Islan
tikrųjų gali būt suruoštas. 
Du pilioriai jam jau pasta
tyti—tai Grenlandija ir Is
landija. Dabar reikia tik tre
čios paramties. Ir išrodo, 
kad ji tuoj atsiras. Amerikos

____ ____ inžinieriai ir darbininkai
statvs AngHjai. Nežiūrint Į .iau stato orlaivių ir laivyno 
kaip toli Hitleris kels savo bazes Šiaurės Airijoj. Ame- 
labrikus į Vokietijos gilu-rikos vice-prezidentas Hop- 
mų, tie bombanešiai vistiek kins. kuris dabar randasi
juos pasieks ir sunaikins, sa
ko Hopkins.

“Kiek Amerika yra jau 
Anglijai pagalbos davusi ir 
kiek ji duoda dabar. Angli
jos žmonėms nėra viskas 
žinoma,” aiškina p. Hop
kins. “Visas smulkmenas 
skelbti negalima, nes tai ga
lėtų būti naudinga informa
cija musų priešui.” Bet pa
galba esanti labai gausi, ir 
tie keliai, kuriais ji yra tei
kiama, dabar esu taip gerai 
apsaugoti, kad jokie priešo 
veiksmai jų nebeužkirs. Kas
dien dabar iš Amerikos į 
Angliją plauksią didžiuliai 
laivai, gabendami ne vien 
tiktai užuojautą ir viltį, bet 
gerai apčiuopiamą pabalbą.

Amerika yra nusistačiusi 
remti visus, kuries tik kovo
ja prieš diktatorių bloką.

Anglijoj, pranešė anglų vi
suomenei per radiją, kad 
Amerika žino būdą kaip 
pristatyti Anglijai karo pa
galbą be nuostolių. Ir nuo 
šiol ta pagalba plauksianti 
be pertraukos, žodžiu, jis 
užtikrino Angliją, kad nuo 
dabar jai nieko nestigs. Ge
rai informuoti sluogsniai A- 
merikoje dabar sako: “Kai 
Hopkins sugrįš iš Londono, 
išgirsime svarbų pranešimą. 
Pamatysime, kad Islandija 
buvo tik pradžia. Airija ga
li būt ‘next’.”

Jei Amerika užims Airi 
ją, tai Roosevelto “tiltas” 
Angliją bus užbaigtas.

dijoj pasiimti daugiau kuro. 
Tai labai greita ir saugi ke
lionė. Be to, šitaip siunčia
mi orlaiviai lekia ne tuš
čiom. Jie pasiima su savim 
iki 8 tonų tokios medžiagos, 
kuri nedaug užima vietos, 
bet turi didelės vertės Ang
lijai, kaip koncentruotas 
maistas, vaistai, chirurgijos 
reikmenys, svarbios masini 
dalys ir tt

Taigi ne veltui Amerika 
okupavo Islandijos salą. Is
landijoj dabar turi sau pa 
pėdę ir Amerikos karo lai
vai, kurie padeda Anglijos 
laivams saugoti juros kelius.

Atsiėmė jau visą savo 
iš bolševiką.

United Press korespon
dentas Holger Hansen, kuris 
randasi prie suomių armi
jos, praneša Amerikon, kad 
Ladogos ežero šiaurėje suo
miai atsiėmę jau visą savo 
žemę. kurią 16 mėnesių at
gal bolševikai buvo iš jų iš
plėšę. Vietomis suomių ka
riuomenė jau perėjo senąją 
sienų ir nužygiavo 25 my
lias rusų pusėn. Operuoda
mi replių pavyzdžiu, Repo- 
losbare suomiai apsupo ir 
sunaikino ištisų rusų artile
rijos pulkų ir vienų pėstinin
kų pulkų. Finų karo vado
vybė sako. kad finai Čia pa
ėmė 37 dideles rusų arno
tas, 13 mortirų, dvi prieš
tankines kanuoles, 6 prieš
lėktuvines kanuoles. 13 
traktorių armotoms traukti, 
50 trokų. 17 virtuvių, 200 
arklių ir daug visokių gin 
klų.

Pereitų subatų rusai mėgi 
nę išlipti Suomijos krantan 
ir užimti Bengskarą. Jie bu
vo atplaukę keturiais trans
portais, kuriuos lydėjo vie
nas kreiseris ir keliolika or
eiviu. Jie iškėlė 126 žmo
nes. Tuomet juos puolė suo
miu orlaivfcKš oro, o nuo 
jūrių pradėjo atakuoti ka- 
nuolininkai. Rusų laivai bu
vo smarkiai apdaužyti ir pa- 
itraukė liepsnodami, o išso

dinti kiantan rusai buvo pa
imti nelaisvėn.

Į Ekonominis Karas 
Prieš Japoniją.

Amerika, Anglija ir Olandi
ja nutraukė visokią pre

kybą su ja.
Berlynui diriguojant,

Francuzijos valdžia pavedė 
savo kolonijų Indo-Kinijoj 
japonų “apsaugai.” ir perei
tų sąvaitę japonų karo lai
vynas jau susikraustė tenai. 

Kadangi Indo- Kinija guli

Rusijos Fronte Siaučia 
Kruviniausią Skerdynė

200,000 VOKIEČIŲ AVAN
GARDAS SUNAIKINTAS.

Anglų pamokinti, rusai ski
na įsiveržus) priešą 

kaip žolę.
Hitlerio “blitzkriegas”

Zeitung’’ korespondentas 
telegrafuoja iš Suomijos 
fronto, kad vokiečiai jau bu
vo priversti pasitraukti nuo 
Novgorodo. Petrozavodskas 
esąs dar rusų rankose ir, ne
žiūrint visų pastangų, vokie
čiai su suomiais esą dar 90 
mylių nuo Leningrado, taigi 
dusyk toliau, negu patys vo
kiečiai sako.

Bet įdomiausių žinių atė- 
io diplomatiniais keliais į 
Washingtonų. Šitos žinios 

skleidžia sako. kad visas mechani
zuotas vokiečių avangardas,

lygiai ties Filipinais ir neto- i Rusijoj jklirapo. Jau antra 
Ii nuo angių Singapūro, ta> gąvaitė kaip vokiečiai nepa- 
Amenka ir Anglija labai į bengia iš vietos. O skerdynė
tuo suarupino ir tuojau pa- Verda tokia, kokios pasaulis 
skelbe Japonijai ekonominj da nebuvo matęs. gitą pri.
karų, būtent, jsalde \ įsus ja- pazjsta ii Berlynas ir Mask- 
ponų turtus ir nutraukė viso- “a • Berlyno 'propagandos 
kia prekybų su Japonija. fabrikai žinoma, skleidžia
Aliejaus ir geležies JaponijaĮdidclį o’ptįmizmą. Įvairiose _____
^n?er ,ne^aus; kavo vįetose rusai esą apsupti ir susidedąs iš 200,000 geriau-

ŽADA DIDESNĘ
SUOMIJĄ.

Suomijos armijos vadas 
Mannerheimas pasakė savo 
žmonėms, kad Karelijos gy
ventojai. kuriuos bolševikai 
buvo pavergę, dabar laukia 
tos dienos, kuomet jie vėl 
bus išlaisvinti ir galės grįžti 
prie Suomijos. Ir Manner
heimas tvirtina, kad jie bus 
išlaisvinti. Po šito karo Suo
mija busianti daug didesnė, 
Jos sienos busiančios nukel
tos 100 mylių į rytus. Kare
lai yra gimininga suomiams 
tauta ii kalba suomišku dia
lektu, tik jau pusėtinai suru
sintu. :

LENKAI SU RUSAIS DA 
NESUSITAIKĖ.

Nesenai buvo pasklydę 
gandų, kad Londone buvo 
susitikę Rusijos atstovas su 
Lenkijos valdžios vadu Si 
korskiu ir padarę sutartį, ku
ria rusai sutinka atstatyti 
nepriklausomų Lenkiją ir 
jau dabar paliuosuosių 
300,000 lenkų kalinių, kurie 
padėsią rusams prieš vokie
čius kariauti. Bet dabar ži
nios sako, kad tokia sutartis 
da nepadaryta.

DU METAI KALĖJIMO
UŽ HITLERIO SNUKIO 

SUDARKYMĄ.
Jaunas olandas Haagoje 

buvo nuteistas dviem metam 
kalėjimo už tai, kad sudarkė 
Hitlerio atvaizdų. Olandija 
dabar turi okupavę vokie-

Iciai.

Vokiečiai Paėmė 
Daug Grobio.

Šių sąvaitę vokiečiai gi 
riasi, kad Maskvos fronte, 
Mogilevo apylinkėj, raudo
noji armija esanti “visiškai 
sunaikinta.” Dvi divizijos 
buvo paklotos lavonais, o 
23,000 gyvų rusų paimta ne
laisvėn. Mušis šitoj vietoj 
prasidėjęs pereitų penkta
dienį ir pasibaigęs šį pane
dėlį. Vokiečiai paėmę visą 
rusų traukinį su ginklais ir 
amunicija. Penki milžiniški 
Sovietų tankai, po 52 tonu 
kiekvienas, mėgino tų trau
kinį paiiuosuoti, bet buvę 
sudaužyti.

Vokiečių grobis davęs 
181 kanuolę, 80 prieštanki
nių kanuolių ir 780 visokių 
motorizuotų vežimų.

Smolensko apylinkėj vo
kiečiai sakosi paėmę 12 
prieštankinių kanuolių.

Leningrado fronte vokie
čiai giriasi suėmę 132 “var
liniu”, tanku. kurie gali van
deniu plaukti.

Šarvuotas vokiečių avan
gardas nužygiavęs jau 92 
mylias už Smolensko ir da
bar esąs tik 140 mylių nuo 
Maskvos. Bet rusai sako, 
kad Smolenskas esąs da jų 
rankose, - _

Rusai Pradėjo Dide
lę Kontrofensyvą.
“New York Times” kores

pondentas praneša, kad pe
reitą subatą rusai pradėję 
didelę kontrofensyvą, ku
rios jau senai buvo laukia
ma. Sutraukę daugybę nau
jų spėkų, rusai ėmė mušti 
vokiečius atgal. Ypač atkak
lus mūšiai dabar siaučia tarp 
Smolensko ir Vitebsko, kur 
vokiečiai jau įsikasė į žemę. 
Nežiūrint atkaklaus vokie
čių priešinimosi, rusai stu
miasi pirmyn, sako kores
pondentas. Pasaulis da ne
matęs tiek daug tankų ir or
laivių, kiek jų dabar kaujasi 
šitame fronte, sako kores
pondentas.

Ir vokiečiai skelbia, kad 
Smolensko mušis esąs di
džiausis iš visų mūšių, kokių 
tik 20-tas amžius yra matęs. 
Smolensko mušis busiąs jau 
sprendžiamas mušis, sako 
vokiečiai. Jam pasibaigus, 
karas Rusijoj jau busiąs iš
spręstas. Vokiečiai drąsiai 
tvirtina, kad rusai šitoj ko
voj bus sutriuškinti.

Rusai gi sako, kad čia bus 
vokiečių kapai. Hitlerio ar
mija jau nebeturinti pakan
kamai tankų. Vokiečiai ko
voju “plikom rankom.”

BUŠO NELAIMĖJ SUŽEI
STA 18 ŽMONIŲ.

Eastone, netoli nuo Bos
tono, šį panedėlį streetkarių 
kompanijos busas susikūlė 
su automobilium ir šitos ka
tastrofos pasekmėj buvo su
žeista 18 žmonių, daugiau
sia iš Fall River. Tarp sužei
stųjų yra tūla Florence Kna- 
pinski, kuri gali būt lietuvė 
arba lenkė.

šilko Amerikai tapgi nega- tUQj busįą sunaikinti. Kelias 
les parduoti. O be geležies: j MaskVą esąs jau atdaras, 
ir be aliejaus Japonija nega-, Mogilevo apylinkėj vokie- 
li ilgai kariauti. Jos orlaiviai čiai paėmę da 23,000 belais- 
negales pakilti nuo žemes. Yju gįaufėje vokiečiai eida- 
tankai negales pasijudinti is nuo Tajino pasiekę jau
vietos. Ji tikėjosi gauti alie- Volosovo ir dabar jiems be
rnus Olandijos rytų Indijoj, . lieką tik 42 mylios iki Le. 
bet Olandijos kolonijų v al- njn^1-a(4o pįetuose vokiečių
dzia taipgi prisidėjo prie orlaiviai smarkiai subom- priešlėktuvinę artilerijų ir 
Angluos-Amerikos fronto ir bardavę Odesą. Pereitų su-: kitas. Dabargi šitas pui- 
pareiske, kad nieko Japoni- baįą Leningrado bare na-- kiaušis vokiečių armijos žie- 
iai neparduosianti. Nutrau-!cjaj sunaikinę ištisų 41-mų das sunaikintas. Todėl Hit- 
ke ir prekybos sutartį su Ja-;illg^ diviziją, kuri buvusiįlerio “blitzkriegas” ' ir su- 

. . T .. 'Šviežiai prisiųsta. » bliuško. sako šitos žinios.
samuUaiSnSėjoP Ja^ Bet tas,žinia? **»>“ tik > Visi vokiečių pasisekimai 
niioj kilo didžiausia panika, i Propagandos ministenja per iki šiol buvo pasiekt! aciu 
*ilkn birža užridarė Jano- radl^- Vokiečių generah- tik mechanizuotam jų avan-
n ios b Šio komoaniiu a£’nis štabas ty,t Tos ProPa- ^ardui’ kurLs kylio Pavidalu
ciios nradėio krirti kai nuo! 8andos tikslas yra palaikyti visuomet prasim u š d a v o cijos pi adė jo knsti kai nuo žmoniy upą ir gęsdintį
11 t?’. , • t •• • Hitlerio priešus.

Vis tai aciu Japonijos įm-’ K A a ,
perialistams. kurie šoka pa- Maskva taip pat perdeda 
gal Berlyno muzikų. Berly- s»w “Įaimęjimus. Ji buvo 
nas pakurstė japonus giieb- paskelbus kad vokiečių ar
ti Indo-Kiniją, kad sudarius ™Ja. netekusi jau 2,000,000 
pavojų Amerikos Fiiipi- kareivių Rusijoj šių .sųvai- 
nams ir Anglijos Singapu- t? J1 skelbia, kad pereitų su-

šia išlavintų kareivių, per 5 
sųvaites karo buvo visiškai 
sunaikintas. Tas skaičius ne
sąs tiek svarbus, kiek svarbi 
tos kariuomenės kokybė. Ši
tie kareiviai buvo specialiai 
išlavinti operuoti karo maši
nas, kaip tankus, liepsna- 
svaidžius, bombasvaidžitis.

per priešo pozicijas ir ap
supdavo jas iš užpakalio. 
Taip buvo paimta Olandija. 
Belgija. Francuzija ir kitos 
šalys. Anglai gerai šitą vo
kiečiu taktikų žinojo, todėl 
parodė rusams, kaip su ja 
kovoti. Ir ačiū anglų patari-

S‘."'BerlyAurtaTieifcdinįa. bat« ,™sti aviacija sunaiki- mams. rusai tuos šarvuotus 
kad Amerikos ir Ano-liios nusi 109 pneso orlaivius, pakaro laivai negalėtu gpasi- prarasdama vos tik 36 lėk- no. Netekę šarvuoto savo 
traukti iš Pacifiko. Bet Ja-jt«vų- .kitokioms “žinioms 
ponija skaudžiai nukentės. ‘ ^a l. tikėti tiktai fanatiškas 

bolševikas.
Rusai

avangardo, kuris skintų 
pėstininkams kelią, vokie
čiai imasi apkasų karo.

Karo dalykų žinovai Wa- 
shingtone mano. jog šian
dien dar peranksti sakyti, 
kad karas jau persilaužė ru
sų pusės naudai, bet jie pa
brėžia faktų, jog Rusijos 
frontas baisiai eikvoja vo
kiečiu armijos spėkas ir iš- 

as vai- - "r.*1 ----- lipldius" vnkipėin orlaiviai toj ir vokiečiai jau pradeda; .

ses’, 4 j.VO .iecll?, 4- °i 1V1f-i anrikasti I«rodo kad “žai- Jeigurusaigalesissilaiky- penktadiemo naktį vel puolė apsiRasti. įsiouo. kaci zai • *ži * k vvashinff-
Tztndnna Keliolika žmonių karas pereis i apkasų 11 Pe* žiemų, sako vv ąsning Londonu. Keliolika zmomų anį1*’kar* tono ekspertai, tai Anglija

misijai, kuri atskridusi Mas-'tuo tarpu bus jau tiek pasi- 
kvon pamokino generalinį rtiosus. kad ateinantį pava- 
rusu štabų kaip reikia prieš 9a es smogti Vokieti-

I ‘bli'tzkriegų” laikytis. !al lr v,slska,
Ši utarninka Šveicarijos parblokšti.

“Neue Zuericher

VOKIEČIAI VĖL BOM- ! KU5ai ko1 kas da nieko 
BARDAVO LONDONĄ, nelaimėjo. Jie daug pialai- Per kokį mėnesį vokiečiu ™jo.. Priešas jau gana gi- 

orlaiviai Londono visai ne- į.al. »s,verze zemen-
bombardavo. Bet pereitų Ta> ne
sąvaitę anglų aviacija “pa- Bet paskutinėmis dieno-
vaišino” bombomis Berlvną.: mis rusų atsparumas žymiai 
Atsilygindami už tas “vai-' .^?sl.al eina vie

buvo užmušta.

RUSAI NUSKANDINO 
5 NACIŲ LAIVUS.

Maskvos žiniomis, pereita 
subatų ar pelnyčių Baltijos (iai^lo
juroj rusų laivai ir orlaiviai ___________
sunaikino 5 nacių laivus, ku- AM1?B,vrb€ 
rie gabeno kareivius ir me- AMERIKOS 
džiagų Leningrado frontan.

ŠVEDIJOJ SUSPROGDĖ 
VOKIEČIUS.

Iš Londono pranešama, 
kad Švedijoj buvo išsprog
dinti du traukiniai, kuriais 
buvo vežama vokiečių ka
reiviai Suomijos frontan.

810,000000 FILIPINŲ 
SALOMS.

Amerika davė Filipinų 
valdžiai $10,000,000 pinigų 
ruoštis apsigynimui, jeigu 
japonai užpultų.

Dayton, Ohio. — Pereitų 
nedėldienį traukinys čia už
mušė 8 žmones, kurie važia
vo automobilium skersai ge
ležinkelio,

PERKŪNAS PRITRENKĖ 
8 ŽMONES.

Pereita sąvaitę pro Bosto
nų praėjo smarki perkūnija, 

. vietomis pridariusi daug
, Nore viešai neskelbiama,; blėdies. Stoughtone audra 
bet Washmgtono užkuli-,buvo tokia stipri, kad su- 
siuose jau Kalbama, kad; p jovė taimerio daržinę, nu- 
Kongresas^ neužilgo pąkel-:vartė kaminus ir išlaužė 
siųs imtiniams kareiviams daug medžių. Ant Belmont 
algas, o paskui prailginsiąs j ave perkūnas trenkė į Jur- 
tarnybos laiką. Manoma, j gjo paulauskio namų ir už- 
kad pirma pakėlus algas.: degė sofų. Cantone liūtis pa- 
nebus tiek daug opozicijos tvindė gatves. Dedhame nu-

KAREIVIAM 
BUSIANTI PAKELTA 

ALGA.

tarnybos prailginimui.

KINIJOS KOMUNISTAI 
SUSITAIKĖ SU VALDŽIA

Japonų kontroliuojamas 
laikraštis “Yungpao” pa
skelbė žinių, kad Kinijos 
komunistai susitaikė su 
Čiang Kai-šeko valdžia 
nutraukė tarpusavį karų,

n

plėšė keliolika stogų. Nor- 
\voode perkūnas pritrenkė 
13 metų vaikų ant gonkų. 
Vaikas nespėjo atsigauti, 
kai perkūnas kirto gretimą 
namų ir uždegt ji. Rocl.es
terio miestely, N. H., žaibas 
perėjo per telefono jungia
mąją lentų ir pritrenkė 6 te
lefonistes -
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Antras Puslapi*

Rusai Važiuoja į Frontą

PRIEŠ NACIZMĄ IR KO
MUNIZMĄ.

Tokio nusistatymo šian
dien laikosi Anglija ir Ame
rika. Jos nori. kad šis karas 
padarytų galą ir nacizmui, 
ir komunizmui.

Anglijos poziciją Rusijos į 
atžvilgiu Churchill paaiški- į 
no parlamente liepos 15 d. ! 
šitaip: “Žinoma, Anglijos) 
ir Rusijos sutartis yra sąjun-, 
ga ir Rusijos žmonės dabai i 
yra musų sąjungininkai.” j 
Tačiau jis pridūrė, kad ši į 
sutartis nėra Anglijos są-! 
junga su Rusijos komuniz-! 
mu.

Churchill da pakartojo 
Pietų Afrikos premjero gen. 
Smutso padalytą pareiški-j 
ma. Gen. Smuts pasakė 
taip: ;

"Tegul niekas neįsivaizduo-, 
ja. kad mes.jau padarėm su' 
komunistais sąjungą ir kad: 
mes kariaujam už komuniz-Į 
mą."

Tokio nusistatymo laikosi i 
visa Anglijos vyriausybė. Į 
sako Churchill.

Toliau jis pridūrė:
i

"Jeigu tas Hitleris savo be- i

komunistai nebegalėtų susi
sukti sau lizdo ir dirbti orga
nizacijai žalingą darbą.

"Musų nusistatymas nepa
sikeitė. Mes esame griežtai nu
sistatę prieš visokios rūšies 
totalitarizmą, nežiūrint, ar tai 
butų fašistinis, naciškas ar ko
munistinis. Dabartinėje pa
saulio krizėje mes. kurie pri
klausome vienai stipriausių 
Amerikos unijų, gyvai esame 
susirūpinę tuo. kad pasaulio 
demokratija laimėtų. Bet jie. 
komunistai, svarbiausia yra 
susirūpinę Stalino diktatūros 
išgelbėjimu...

“Musų manymu, nitlerizmui 
ir kitų diktatūros formų su
naikinimui yra geriausia prie
monė—teikti visokeriopą pa
galbą tiems, kurie kovoja prieš 
nacių ir fašistų agresiją. To
dėl mes visiškai pritariame 
musų valdžios politikai, kad 
Anglijai ir jos sąjunginin
kams butų teikiama visokia 
pagalba kovai prieš hitleriz- 
mą. Mes pritariame ir tam, 
kad butų teikiama parama so
vietams. kai jie ginasi nuo 
nacių.

"Vienok tai nereiškia, kad 
mes turime bendradarbiauti 
su Amerikos komunistais. Dė

šitą nuotrauką Amerikos koi espondentai prisiuntė iš Mask vos į New Yorką radijo ban
gomis. Ji yra leista rusų cenzūros ir pridėtas prie jos paaiškinimas sako, kad šitie rusai 
važiuoja i frontą prieš vokiečius.

šelpti.
Dabar musų tėvų žemę iš

tiko kita nelaimė. Ir išrodo, 
kad šj kartą Lietuvos žmo
nės bus daugiau nukentėję 
negu keturioliktais metais, 
nes dabar jų gyvenimas bu
vo jau prieš karą bolševikai 
suardytas.

Iki šiol Amerikoje buvo 
kalbama daugiausia apie 
reikalą šelpti Lietuvos pabė
gėlius, kurie dėl Rusijos bol 
ševikų invazijos buvo pri- 
versti bėgti užsienin. Bet ži
nomas amerikiečiams adv. 
Rapolas Skipitis dabar rašo. 
kad tų pabėgėlių vargas yra 
tiktai šešėlis prieš tą nelai
mę, kokią dabar kenčia Lie-

BĖGDAMI IS UETUVOS BOLŠEVIKAI tuvoje likę žmonės,
NUŽUDĖ 3,000 ŽMONIŲ. štai p. Skipičio laiškas,

AR NEVERTĖTŲ SUŠAUKT! AMERI
KOS UETUVIŲ SUVAŽIAVIMĄ?

Kai 1914 metais karo gai-, Bėgdami iš Lietuvos bol- 
sras nusiautė Lietuvą, Ame- ■ ševikai sunaikino ir tą, ko 
rikoje įvyko net du lietuvių jie da nebuvo spėję Rusijon 
suvažiavimai nukentėju- išvežti. Jie paleido su du- 
siems Lietuvos žmonėms mais miestelius, iššaudė gy-

tų veiklą ir ima jų kratytis. 
Tikėsime, kad šito žydiškai, 
maskoliško brudo. kuris sten-: 
giasi ir Argentinoj įvesti ba-į 
dą bei terorą. Argentina kartą i 

ant visados nusikratys. Tiems,į 
kurie kitiems perša Džiugašvi- 
lio ‘konstituciją,’ labai pravar-

Dėl tų žudynių prieš bolše
vikus sukilo 125,000 Lietu

vos jaunuolių.

D-ras Pranas Ancevičius
tu tai patirti patiems prakti- praneša “Naujienoms” bai- 
koj nors truputį. Jie ir patirs žinių apie bolševikų žvė- 

riškumus Lietuvoje. Jis sa
ko, kad dėl tų žvėriškumų

greit. 

“P. A Žinios” įspėja Ar-
protiška megalomanija pri ver- mokratija šiandien kovoja už gentinos lietuvius, kad visi Tvyko įrlietUVių sukilimas 
tė Rusiją kariauti prieš jį. tai Į savo gyvybę. Tokiu rimtu mo- galės susilaukti nesmagumų; bolševikus. Štai JO ŽO- 

mentu negalima patikėti vado- ir vargų, kurie bus susidėję džiai, kaip juos paduoda 
vavimą kovai už demokratiją SU komunistais.
tiems, kurie nekuomet nebuvo -----------------

mes linkini jos ginklams pasi
sekimo. nei vaiandelei nepri
tardami jos komunistiškiems 
įsitikinimams. Hitleris pada
rė Rusiją savo priešu, bet jis j 
nepadarė mus komunizmo; 
draugais.“

Tokią pat poziciją užėmė , 
ir Jungtinių Valstijų vyriau- ’ 
sybė. Ji sutinka padėti vi-I 
siems. kas kariauja prieš:
Hitleri. Kadangi Rusija taip: merikos darbininkai sako tą 
pat buvo priversta prieš jį pati, ka Anglijos parlamen- 
kariauti. tai Amerika sutin-ite pasakė Churchill: Hitle- 
ka ir Rusijai kiek galint pa- j rįs padarė Rusiją savo prie
dėli. Bet Amerika nepadės gu bet jis nepadarė mus ko- 
komunizmui, nes komuniz-' munizmo draugais, 
mas negeresnis už nacizmą.

siems laikams pagydė lietu
vius nuo bolševizmo.

Dargi pradžioje bolševi
kams simpatizavęs profeso
rius Kolupaila dabar neran
da žodžių bolševikų pa
smerkimui. Profesorius Ko-

kurj šiomis dienomis gavo 
Chicagoje Lietuvos konsulas 
p. Daužvafdis:

“Šiuo metu,” rašo p. Ski 
pitis, “pabėgėlių reikalai ir 
vargai, palyginti su tais ko
kių dėl rusų neišsakomo bar
bariškumo yra susilaukusi

. x i »- i visa Lietuva, nustoja reikš-lupaila taip pat bolševikų mės Yra faię^ fcacĮ §juo 
buvo išgabentas, bet jam metu Lietuva yra daug dau- 
pasiseke is jų pabėgti ir peš- įau nunį0kota kaip kad bu
rnas sugrįžo iš Minsko. ---------- - -

vulius, sudegino nuplautą 
šieną ii* sukočiojo žalius ja
vus laukuose.

Tūkstančiai žmonių liko 
be pastogės, be drapanų ir 
prie to da juos dabar laukia 
badas.

Štai, kas mums turi rūpėti 
—ne p. Skipičio asmuo, ne 
“smetonininkai,” bet šiur
pus Lietuvos žmonelių liki
mas!

Ar mes padėsime jiems, 
ar ne?

Nepadėti jiems šitokioj 
nelaimėj butų nežmoniška. 
Padėti reikia. Juo labiau, 
kad dabartiniu laiku Ameri
koje pagerėjo uždarbiai, ii’ 
doleris-kitas paaukoti jau 
nėra taip sunku, kaip buvo 
keli metai atgal.

Bet jei padėti, tai kokiu 
budu?

Mums rodos, kad butų di
delė betvarkė, jeigu aukas 
pradėtų rinkti visi fondai, 
kurių paskutiniais laikais 
pridygo kaip šungrybių. 
Fondas turėtų buti vienas, 
su skyriais įvairiose koloni
jose. Jis turėtų buti visų A- 
merikos lietuvių fondas Lie
tuvai šelpti, bet ne kurios 
nors srovės ar partijos fon
das.

Srovių ir partijų vadams 
visuomet buvo ir bus svarbu 
statyti savo srovę pirmoj 
vietoj, o kitas neigti ir že
minti. Bet visi žinom, kad 
plačioji visuomenė partijų 
rietenoms nepritaria ir ne
kenčia jų. Plačioji visuome
nė nori vienybės ir ji entu
ziastiškai remia tiktai tą 
darbą, kuris yra vykdomas 
bendromis jėgomis.

Todėl mes ir sakom, kad 
Lietuvos žmonėms šelpti tu
rėtų buti įsteigtas vienas A- 
merikos lietuvių fondas.

Bet tokio fondo neįsteigs 
nei viena kuri kolonija, nei 
rijų ar keturių srovių vadų 
konferencija. Tokį fondą 
gali įsteigti tiktai visuotinis 
Amerikos lietuvių suvažia
vimas.

Tokį suvažiavimą galima 
mtų sušaukti dar šiais me
tais. rudeniop. Aukas Lietu
vai reikėtų siųsti per Ame
rikos Raudonąjį Kryžių. 
Tuomet butų geresnė Kon
trolė ir Amerikos valdžia 
geriau į tai žiūrėtų. Galimas 
daiktas, kad Amerikos Rau
donas Kryžius ir pats prie tp 
jrisidėtų. Tiesa, į bolševikų 
ir nacių okupuotas šalis A- 
merikos valdžia dabar ne
leidžia pinigų siųsti. Bet kar 
ras amžinai juk nesitęs. Kol 
mes susiorganizuosim, kol 
pradėsim pinigus rinkti, ka
ras galės but jau pasibaigęs 
ir šiandien okupuotos šalys 
galės buti jau laisvos.

Taigi pagalvokim,, ar ne
vertėtų sušaukti Amerikos 
ietuvių suvažiavimą Lietu

vai gelbėti?

vo per Didijį karą. Eilė mie
stų ir miestelių paversta tik 
griuvėsių krūva, šimtai kai-

-i , • mų sudeginti, tūkstančiai okieciai iki šiam metui jjetuvįų tiek inteligentų, tiek

Lietuvoj veikia vokiečių 
komendantai.

Naujienos:
Berlynas, Vokietija, lie

pos 22 d. — Sukilimas prieš 1 1 *1 1 • • — •nuoširdųs demokratai. Su ko
munistais mes negalime ir ne
darysime jokiu bendru frontų. ...... aum uci UUULUIO , . .. . , m 1
Mes visą laiką busime sargy- Mahanoyaus “Saulė” pra- vistais vadinosi visi lietu- j T • • • t • gabenti nežinia kur. Tuks-
boje, kad musų judėjimas bu- neša. kad šiomis dienomis viai, kurie be pažiūrų skirtu-i Laikinajai Lietuvos vy- tanciai be pastogės, tukstan- 
tų apsaugotas nuo tų. kurie sukako jau 53 metai kai ji mo išėjo kovon su bolševiz- 1 uiusybei vadovauja profe- čiai našlaičių vaikų, moterų, 

mu.
Pavergti lietuviai

“SAULEI” SUKAKO 
JAU 53 METAI.

Mahanoyaus “Saulė”

bolševikų okupaciją ėjo lie-! neišryškino musų krašto tei-
tuvių aktivistų vardu. Akti-Sinės bei politinės padėties. ^mkų darbininkų 

- vistais vadinosi visi lietu-! . ................... _. gaoenii
is-

sorius Juozas Ambrozevi- senelių... Per ištisus metus 
• ... . čius. Vyriausybei pavyko bolševikų griautas ir dezor-

ir 15ikeglLietuvosrtl kornuso atstatyti Lietuvos administ- ganizuotas ūkis šiandien ir 
“Nedelioje sueina 53 metai uQriQ1- «iViU racija ir savivaldybės orga- su didžiausiomis pastongo-

kaip laikrasztis ‘Saule’ randa- Vumnpiiim. •nak Miestuose ir miesteliuo- mis ir pasiaukojimu veikiai
si Mahanojuj, kur pirmutinis Sukilime dalvvavo anie- » S^eta vokiečių karo ko- neįmanoma atstatyti, juoba, 
numaris pasirodė Liepos (July) aaa narU-zami rbn<riL mendantų, veikia musų karo kad tam nėra netbutiniau- 
27-ta diena. 1888 mete. ‘Saule’ . ’• f ^'komendantai, apskrities vir- šių resursų.
užaugo drauge su miestu, me J. amfįaus šininkai, burmistrai. “Taigi šiuo sykiu jau ne
drauge su gyventojais, mate * „ ' . Valsčiuose veikia valsčių kelių šimtų pabėgėlių, o vi-
gero ir blogo, daug nuo tojo ,u rr ir . . ,.le’ i viršaičiai. Visur yra lietuvis- sos musų tautos vardu norė-
laiko iszmire musu senu gy- n°mis suKifeliai buvo l^UP* ka policija bei partizanų ir čiau apeliuoti į Amerikos
rentoj u ir daug užgimė, bet l^^uose punktuose aktivistų branduoliai. lietuvių širdį. Šiuo metu di
‘Saule’ da tarp jus gyvuoje!” Kaune, Vilniuje, Šiauliuose, j Generolas Raštikis tuo džiausiąs Amerikos lietuvių 

Panevėžyje ir kitose vieto- tarpu eina ryšininko parei- dėmesys turėtų but atkreip-
l»iiS,j£S v 2 vis? ^r!gas tarp lietuvių vyrtausy- tas į pačią Lietuvą, į Lietu-

vi - „ ui- v-aW?°?.dlJ,paSkelbtoIfi' kanosnariS jis yia, ir vos atstatymą, į ten ken-
America, kurie priklauso pastas, matyt ji sustabdė. J , gr - kmoji Lietuvos vynau^tbe. vokiečių karinių organų. čiančių musų brolių šiurpųjį
prieCIO, ir visos drapanų '?es tauumnkisko® “Pietų «?. Bet i butųdaug gražės-, Kitą dieną Kaunan Įžygiavo * * * * likimą. Raudonasis Lietuvos
«inviTnn nniioc Amerikos Žinios’ džiaugia- ne, jeigu per tuos o3 metus vokiečių kariuomene. ■ .. . _siu\ įmo unijos. I

Abudu vra aršiausi demo-1 *
kratijos priešai.

Taip yra nusistačiusi ii 
Amerikos Darbo Federaci-

nuolat savo kailį maino.“ 

Vadinasi, organizuoti A-

pradėjo eiti 
Ji rašo:

DŽIAUGIASI. KAD SU
STABDĖ KOMUNISTŲ 

“MOMENTĄ.”

ja. ir kitos darbininkų orga- Argentinoje lietuviai ko- 
nizacijos, pavyzdžiui. Uni- mumstai leisda\o laikrastu- 
ted Rubber ’Workers of kVMomento ?ardu’ bet

Įdomų pareiškimą padarė 
International Ladies* Gar
ment Workers’ unijos orga
nas “Justice.” kuri cituoja' 
“Naujienos.” štai jis. pra
šome pasiskaityti ir gerai 
įsidėmėti, kas jame pasa
kyta :

“Staigus Hitlerio pasimoji- 
mas sunaikinti sovietų armi
ją. kad tuo budu galėtų apsau- . 
goti rytų frontą pirm nei pra
dės paskutini ofensyvą prieš 
Angliją, šios šalies Stalino 
garbintojus privertė apsivers
ti ragožium ir griebtis naujos 
‘linijos’. Komunistai, kurie tik 
vakar bendradarbiavo su pik
čiausiais izoliacionistaisj ren
gė streikus apsigynimo pra
monėje ir vadino mus karo 
kurstytojais, šiandien šaukia, 
kad Rusijai Amerika turi teik
ti visokeriopą pagalbą.—mili- 
tarinę ir finansinę.

"Rytoj jie gal pradės lįsti su 
’liendru frontu.’ Užsimovę 
naujas kaukes, jie stengsis Įti
kinti, kad darbininkų judėji
me jie yra musų ‘sąjunginin
kai’. Kaip mes turime tą nau
ją komunistų manevrą {ver
tinti ?

"International Ladies’ Gai- 
ment AVorkers’ Union turėjo 
pakankamai patyrimo su A- 
merikos komunistais. .Mes tu- 
rtjom su jais vesti sunkiausią 
kovą tais laikais, kai jie kėlė 
unijoje didžiausią suirutę. 
Vargais negalais pasisekė iš
gelbėti uniją nuo sunaikinimo. 
Nuo to laiko mes be paliovos' 
kovojome, kad musu unijoje t

‘Saulė” butų išmokusi ge
riau lietuviškai rašyt.

PADĖS

"...lietuviškų maskolėlių ‘kel
rodi’ Momentą šiomis dieno
mis ištikusi nelaukta bėda.
Vyriausis Argentinos paštas 
šitam negramatnam svieto 
‘švietėjui
pašto tarifą ir visai atsisakęs atstovu sutartį, kad Čekoslo-

ČEKOSLOVAKAI 
RUSAMS.

Čekoslovakijos valdžia 
atėmęs papigintą Londone padarė su Rusijos 

ir visai atsisakęs atstovu sutarti, kad čekoslo- 
jį ekspeduoti. Reikia džiaugtis. vakai padės rusams kuo tik 

pradeda įver- galėdami kovoti prieš na
cius.

kad Argentina 
tinti Kremliaus despoto agen-

Angrfą Oro Ofenzyvos Keliai

Juodos rodyklės šiame žemėlapy parodo, kuriomis krypti
mis dabar eina angių oro ofen šyva prieš vokiečius. Anglų 
bombanešiai kasdien pleškina vokiečių pozicijas ir užimtus 
uostus Norvegijoj, Danijoj, Olandijoj, Belgijoj ir Fran
cuzijoj, bet daugiausia bombarduojama pati Vokietija, jas 
laivų dirbtuvės, amunicijos fa brikai, submarinu bazės ir 
susisiekimu centrai.

Praveniskių stovyklos 
skerdynė.

Bolševikai besitraukdami 
žiauriausiu budu spėjo nu
žudyti apie tris tūkstančius 
žmonių.

Ties Kaunu buvusioje 
Praveniškių koncentracijos 
stovykloje, kur buvo užda
ryti rekvizicijų neatidavę 
ūkininkai, birželio 25 dieną 
atvyko bolševikų šarvuočiai 
ir iš kulkasvaidžių sušaudė 
per 500 žmonių. Tuo pačiu 
metu buvo sušaudyti ir visi 
stovyklos tarnautojai, pačių 
bolševikų pastatyti prižiūrė
tojai. Į sušaudytujų krūvas
dar buvo mėtomos granatos,}

Panevėžyje birželio 26 d. 
nužudyta 32 žmonės. Jų tar
pe gydytojai Mačiulis, Žem
gulys ir Gudonis. Mačiuliui 
išplauta širdis ir su ja už-

Lietuvos kariai kovojo 
priei rusus. Kryžius šaukiasi pagalbos. 

Ir iš kur. jeigu ne iš Ameri 
Vilniuje yra apie 10,000 kos brolių, jis pirmoj eilėj 

lietuvių karių. Jiems vokie- gali buti paremtas? Ameri- 
čiai paliko ginklus ir pavedė rikos lietuviai galėtų pajų 
valymo akciją nuo bolše- dinti ir Amerikos, ir Tarp- 
vikų. tautinį Raudonąjį Kryžių, ir

Musų kariai komunistų Hooverio Komitetą ir kitas 
pasiųsti frontan prieš vokie- tarptautines labdaros orga- 
čius ties Varėna, iš karto at- nizacijas ir turtuolius, kurie 
kreipė savo ginklus prieš turi gerą širdį. Lietuvoje 
bolševikus ir drąsiai su jais ypač trūksta medikamentų, 
kovėsi. apavo, aprangos, skalbinių,

Vilniuje veikia atskiras nes tuos dalykus bolševikai 
Vilniaus miesto ir apskrities kaip šluota iššlavė. Be abe- 
komitetas, kurio priešakyje jojimo, persiuntimo sunku- 
stovi docentas Žakevičius ir mai bus dideli, bet esant ge- 
profesorius Jurgutis. riems norams jie nebus ne-

----------------nugalimi.
SMARKIAI PAKILO OR- “Aš prašau Tamstą malo- 

LAIVIŲ GAMYBA. nėti šį mano prašymą per- 
. duoti didžiosioms lietuvių 

Waanngtonas praneša, nrorjjniznriinms jr visiems, , . ... organizacijoms ..kad siae metais orlaivių ga- u/ms musį tautiečiams, ku- 
myba Jungtinėse Val^ijose rjuose dar plaka lietuviška 
pakilo, bendrai imant. 42 gj^įs.

kTmiuVu  ̂ “Su nuoširdžia p^a,

Telšiuose nužudyta per j dvi^^mcrtorai^'^romų Žinoma, atsiras žmonių, 
70 žmonių. Apie kitas vietas bombanešių šiandien paga^ ku™.*«<?>«

minama 92 nuošimčiu dau- P- ^smetoninin-
giau negu pusmetis atgal, o kas: , ^ak J1®, įV0 
greitųjų kovos orlaivių ga- f?!?
myba buvo pakelto net 142 k* C»a reikia žiūrėti

kol kas dar stinga smulkių 
ir tikrų žinių. Padarytos nu
žudytųjų fotografinės nuo
traukos.

Kovose žuvo 4,025 parti
zanai. Įtūžimas prieš bolše
vikus ir jų režimą rėmusius 
žydus yra didelis.

Socialdemokratų lyderio

Socialdemokratų lyderis 
inžinierius Steponas Kairys 
jūsų korespondentui pasakė, 
kad stoliniško socializmo 
eksperimentai Lietuvoje vi-

nuošimčiu pėr paskutinį pus- j reikalą, apie kurį jis
met).

SAN FRANCISCO UŽ
TVERTAS MINOMIS.

jis kalba ne apie 
“smetonininkus,” bet apie 
Lietuvos žmonių reikalus. 
Jiems reikia vaistų, reikia 
drapanų ir avalinės. Bolše-

Amerikos laivyno vado- vikai per metus laiko, kaip 
yybė praneša, kad įnėjimas išalkę skėriai, viską sunaiki- 
į San Francisco įlanką jau no. Atėję dabar nauji oku- 
užtvertos minomis ir priešo pantai Lietuvai nepadės, 
submarinams esą užtiesti nes ir jiems patiems visko 
tam tikri tinklai. trumpa.

ISLANDIJOJ NAKTIES 
LAIKU ŠVIEČIA SAULĖ.

Iš Islandijos pranešama, 
kad apsigyvenę tenai Ame
rikos jurininkai buvo labai 
nustebinti nepapra s t a i s 
gamtos reiškiniais. Pavyz
džiui, iš po sniego ir ledo 
klodų muša aukštyn karštas, 
garuojantis vanduo. Arba 
ateina vakaras, o saulė ne
nusileidžia. Ji šviečia tenai 
per ištisas 24 valandas. Taip 
yra dėl to. kad Islandija gu
li netoli žemės ašigalio. Kai 
ateis žiema, tai Islandijos 
šiaurėje bus 24 valandų nak
tis, tiksliau pasakius,—kelių 
mėnesių naktis. Saulė per tą 
laiką čia visai nepasirodys. 
Ji toda švies be pertraukos 
pietiniame žemės gale, kur 
dabar viešpatauja naktis.
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

/S LIETUVIŠKŲ KOLONIJŲ TRUMPAI. Vokiečiai Patekę Rusų Nelaisvėn Iš CLEVELANDO PADANGES.
Minersville, Pa.—Pereitą 

nedėldienį. liepos 27 d.. 
Mar-Lin parke įvyko SLA 
13 kuopos piknikas Onoms

Lowell, Mas*.—Vietos lie-1 
tuviai juokiasi iš komunistų 
veikėjo Karsono, kuris per 
“Laisvę” kviečia žmones į

pagerbti, nes tai buvo šv. i bolševikų pikniką Maynar- 
Onos laikas ir šioj kuopoj‘de jau keturiom dienom po 
yra kelios Onos. • to pikniko. Jų piknikas buvo

Kuopietis.' 4 liepos, o kvietimas į tą pik-
----------- ; niką pasirodė 8 liepos. Tik-

Pittsburgh, Pa. — Pereitą rai “stachanoviškas” spartu- 
nedėldienį bendromis visų mas. Audėjas,
•rovių spėkomis pas mus
buvo surengtas Lietuvai gei 
bėti piknikas. Buvo atsto
vaujami socialistai, sanda
riečiai. katalikai ir tautinin
kai. Dainavo apie 150 dai
nininkų ir kalbėjo visa eilė surengus savo nariams išva 
kalbėtojų. Geriausią kalbą žiavimą į Lietuvių Ūkę. Die- 
pasakė SLA prezidentas na pasitaikė graži ir išvažia- 
adv. Bagočius iš Bostono, vimas buvo tikrai malonus.
Žmonių buvo daug. Įžanga draugijos nariams

Ten buvęs, buvo nemokama ir prie to
----------- da jų šeimynos buvo pavai-

Brocklyn, N. Y.—Nesenai šintos šaltu alučiu, užkan-
čia mirė širdies liga Pijus džiais, aiskiymu ir lengvais - ------------------------------------------
Mačys, susilaukęs vos 56 gėrimais. Išvažiavime vieš- dėl jis Urbonus nuteisė 30- daly, arčiau prie Kanados, 
metų amžiaus. Jis buvo ras- patavo tikrai draugiška nuo- čiai dienų kalėjimo, o jų du- riogso milžiniški miškai,

PITTSBURGH, PA

Lietuvių Mokslo Draugystė 
vaišino savo narius. i

Liepos 13 d., LMD. buvo

Ruošiasi piknikan.

Grupė clevelandiečių ta
riasi važiuoti į Pittsburghą 
rugpiučio 10 d. Mat. tą die
ną tenai bus didelis lietuvių 
radijo pusvalandžio pikni
kas. Kaip tenka nugirsti, tai 

, ir iš kitų Ohio kraštų žmo
nės rengiasi važiuoti. Taigi 
išrodo, kad bus labai didelis 
piknikas. Man teko daly
vauti pereitais metais Dar- 
gio radijo piknike, tai ištik
rujų buvo tiek svieto, kad ir 
mašinų nebuvo kur padėti, 
daržas pasidarė permažas.

kraipo galvas ir namo, kad 
gal nebuvo gerai planai su
daryti, kuriuos susirinku
siems pasiūlė.

Svečias iš Brazilijos.

Šiomis dienomis Cleve
lande lankėsi svečias iš Bra
zilijos, kun. Ragažinskas. 
Kaip kunigas, žinoma, jis 
daugiausia lankosi pas ka
talikus ir renka aukas kata
likiškai įstaigai Brazilijoj.

Katalikai daro “bendrą
Dirvą.”

ši nuotrauka buvo prisiųsta radijo bangomis iš Maskvos. Pridėtas paaiškinimas sako, kad 
šie vokiečiai buvo paimti nelaisvėn einant rusų armijai kontratakomis. Vokiečiai čia iš
rodo labai gražiai apsirengę.

tas negyvas po nakties. Ma- taika. Komiteto nariai vi- krelę į prieglaudą 
tyt, mirė miegodamas. Ve- siems labai mandagiai pa
lioms buvo vedęs ir paliko tarnavo.
žmoną su sunumi, bet su šei- Reikia pasakyti, kad 
rnyna negyveno. P. K—ti*. LMD. yra. turbut, vienintelė

IDLEWOOD, PA.

A. a. Marijona žurinskienė.

Birželio 30 d. mirė Marijona
daugiausia pušynai. Yra 
taipgi daug ežerų. Žiemos
laiku čia būna dideli šalčiai, j žurinskienė. Palaidota liepos 3 
temperatūra kartais nu-J d. be bažnytinių apeigų lietuvių 

1 krinta iki 20 ir 30 laipsnių tautiškose kapinėse West View, 
i žemiau zero; dabar gi turi- i Pittsburgh, Pa. Velionė Marijo- 
me karštą vasarą. į na paėjo iš Lietuvos. Seimeniš-

lio mėnesį vietos SLA 124 savo narius pavaišina ir pa- ^vakare ^Kada i Tai tie^ šiuoni tarpu apie [kėlių kaimo, Miroslavo parap.
kuopa turėjo pikniką Lietu- rengia tokius išvažiavimus. J’?. c, u./i musų kraštą. • Su valku <rnh iš t£vti PAtv*nkn
vių Sąryšio darže, kur prisi- ---------- grabonus atsiiiepe, tai oa-
rinkoapie 700 žmonių. Su- Stalino berniukai demon- Prisakė. Šičia kalba
vedus visas pikniko sąskai- struoja savo “patrijotizmą.” kamuel loppmg iš čl7 N.

- ~ . . Homewood avė. As emu nu-
Lietuvių Mokslo Draugys- sižudyti ir aš prašau savo 

tės išvažiavime teko pašte- žmonos, kad ji paimtu tams- 
bėti pora Stalino berniukų, tą mane palaidoti.”

Pasišaukė graborių dar 
nenusižudęs.

“Heilo! Mr. Cray?’Pittsburgho lietuvių draugi- „ ,ne‘1U|' ?WI‘ J“'1.4** ‘ . ^ra
Hartford, Conn.—Birže- ja, kuri bent kartą į metus p^°J?u balsas i g1 ą

___• ot a io a ___ ;___________________ bonų J. P. Cray lygiai kaip

tas, pasirodė, kad kupoai li
ko apie $185 gryno pelno.

Kuopos narys.

Levoston, Me. - Mūsiškė TteSMS Už 45 minutų ties High-

Keleivietis.1 Suvalkų gub. iš tėvų Petruko- 
r.ių. Jauna būdama, da ne pilnų 
20 metų, ištekėjo Lietuvoje už 
Karolio žurinsko. Savo tėvų 
ukėje susigyveno du sunu. Pet- 

“ , , . . rą ir Antaną, ir dukteri Magda-
, redaktoi iau, j Bet juocju ^ėjo platusis 

tamsta malonėk paaiškinti, tarinskas V(J.
kam tie fondai dabar tveria- lionės da susituoki.

grizo iš Amerikos. Lietuvo- 
pasirodė per daug sun

kus ir nykus gyvenimas. Ir štai

Kam Tie Fondai 
Reikalingi?

‘Keleivio’

SLA kuopa irgi buvo suren- tvarte savo dranga Parku nuo tilto į Alle- 2?*? „ mą griž
gus pikniką. Susirinkę lewi- Staliną tai mūsiškiai «talh? gheny upę nušoko žmogus ir Bernsą n Vailokait}. Man ie Jam 
stoniečiai OTažiai uasilinks-1 tal mu^kla.> atal k, įjgt naoalho.^ Ret‘°dos, «<>•“? P»«W' kus ir ustoniečiai gražiai pasilinks- nva,ui«“b. rTaro. ėmė šaukti pagalbos. Bet „ . . T * eu. • —
mino. jaunimas pašoko ir “idtrintak” dėtis ir de- kol pagalba pribuvo su lai- S3113 Pinigų. Juk Strimaitis Karolius palieka savo žmona su 
visi patenkinti išsiskiratė ! veliu Topping jau buvo nu- ^\eik vienas pravalgė visą trimis mažamečiais vaikučiais
sutemus. Svečia., i^^keS “biau^’ skendęs. Ant tilto buvo pa- [ Liet“V°s At"t.at^°. ir vėl išvažiuoja Amerikon. At-

d £ u ui Hitleri kuriam tik vakar uo drabužiai ir tas raštelis, i — 9 -1C P^^S^ai Vokieti- važiavo į minkštųjų anglių sritį
Rumford, Me. — “Kelei- Hitlerį kūnam tik vakar uo- žmonai tai ne Juodadarbiai, bet ie pittsburvha ir ansistoio

z” buvo iau rašyta, kad hai talkininkavo. kuų Jls Paiase zmona’-____ponai «u baltais kalnieriais. n.vy" Puvo jau rašyta, 
bii-želio 29 dieną juroje nu- Kol Rusįjos bolševikai 
skendo laivas ‘ Don su rum- buvo okupavę Lietuvą, Pitts- 
fordiečių ekskursija, kurioj burgho stalinčiukai nedrįs- 
buvo ir tiys,, lietuvaitės: <įavo lietuviškuose išvažia- 
Adelė Kaulaičiutė, Ona vimuose siulinėti savo pra-

Koresp. Į??nai .. ... . .
------------------- ,'Ž16 tUreJ° SllUS VleUs Pl ie kasykloje jis nutarė galutinai

ST. PAUL, MINN. i Smetonos apsigyvent Amerikoje, rašė lai-
*. . » * Šiomis dienomis as gavau §kus savo moteriai kad ji par-
Sis tas apie musų kolonijų. , nuo seselės M. Gustai- duotu ūkę ir važiuotu pas jį A- 

laišką iš Turčinių tnerikon. Po kiek laiko, susi
tvarkius reikalus, Marijona su

Carnegie, Pa. Dirbdamas anglių

^aif5 -......--------- --------- — Lietuvių kolonija St Paul JiePės iais*Č , 15 XTAU1«niV
Stasiulyte n Mai e Čepaite. mogų tikėtus, nes lietuviai mieste vra nedidelė bet Kudirkos Naumies- „„
Daugelio žuvusių ekskursi- sjųg<favo juos pas Hitlerį, žmonės pažangus, daugiau- čio- Ji raš?: k?ifpy- savo trimis mažamečiais persi-
ninku lavonų iki šiol da ne- get dabar tie lietuviški rus- sįa “Keleivio” skaitytojai. nus.nuo Sesupės iki vieske- kėjė vyt^ Amerikoje
surado. Nesurado ir Akeles keiiai mano, kad žmonės Ka(jand šis miestas yra ne- ho Jau iškraustė visus, bet juodu susiiaukė da sunu ir
Kaulaiciutes. šita katastrofa yra jau užmir^ jje pįr. tiR šios" valstijos sostinė, bet .d?r buJ}am toj pačioj viena dukterį. Bet sunkus ka-
taip prislėgė Rumfordo gy- mjau kalbėdavo, ir jie jau «Varbiausi« ios pramonės vl,etoJ ir nežinom, kada mus svkjoje darbai ir dulkės pakirto
ventojus, kad ir iki sm,t di^ iš kitokių notų, sulyg centras, tai dabartiniu laiku ’^austys.”
Stotai na£°7 ’inlJ0S-1 Mf. t . “• Zb« - JUOS K,au5

“ lieSms ’Š infiuka^ “ba^nf?‘ s":o * « --o, matyt, nieką
art.rn.ems g.mmems. 'bus aįaut“ mieste susirinkęs “eucharis- *> "<*>"<>•

_ žurinsko sveikatą nespėjus iš- 
Tuos žmones kraustė bol- aukiėti savo jaunesniuosius 

Ševikai, bet kur juos kraus- vaikučius. Negalint sunkiai 
dirbti, seneliai apsigyveno pas 
savo vyresniuosius vaikus ir 

Tai matot, kam reikalinga tajp baigė savo dienas per 13 
metų. kukliai gyvendami iš sa- 

pinigams nn- vo sutaupų ir vaikams pagel-
kti ir kartu savo propagan- iškraustė labai daug. As bįnt

vių simpatijas Pertankus tininku” kongresas. Tai Ro- matot nan, remaui.ga taipvių simpatijas, r ei tanato . & pašalpa. Labiausia mazaze- nwt,
— ragožium vartymasis ir hm- mos katalikų kunigų suruos- i h , . . . metl
įkė i,, keitimas nieko aero Sta- tas kermošius pinigams rin- ™hai’Pc?™ s

Grand Rapids, Mich. _
Musų kolonija susilaukė jų keitimas nieko gero Sta
jauno lietuvio gydytojo—tei lino klapčiukams nežada. --.p.™“- žjnau kad vien tik jš Turži.
Dr. J. G. Karaliaus, kuns LMD. Nary*. ^‘^Y'nvn SP Da' "i“ ^imo iškraustė 18 pie- , 6 ™tas""? Karol1,U8

jromos po atviru dangum pa- nU 6 dotas laisvose lietuvių kapinėse,
_ . - maldos, procesijos, kunigai . .. kur dabar tapo palaidota ir jo

Urbonų 8 menesių dukrele , apsivilkę ilgais marškiniais Bet ar jie gaus ką nors iš žmona Marijona. J motinos lai-
gavo atostogų, o tėvai ; jr apsikarstę visokiais paša- tų fondų? Mes gerai atsime- dotUves atvažiavo iš Chicagos

kalėjimo. imonais kilnoja aukštyn ran- nam pereitą karą. Amerikos seniausia duktė Magdalena ir
> Juozo ir Marės Urbonų 8 kas, kalba į orą, smilkina lietuviai aukojo gausiai, daug prisidėjo prie jos palaido-

ralius-King yra vedęs musų mėnesių dukrelė Lilijana durnus ir kitokius burtus biednas Lietuvos žmogelis, jjmo velionė Marijona žurins-
kolonijos lietuvaitę, M. Balt- buvo atskirta nuo savo tėvų daro. į kuriam pagalbos reikėjo kjenė atvažiavo j Ameriką rodos
rušaitytę. Korespondento, h-apgyvendinta 30-čiai die-Į Pirmą sąvaitę apie 500 daugiausia, negavo nieko. 1899 metais ir mirė susilaukus

—------  nų šventos Rozalijos vaikų moterų ir vaikų apalpo ir Mes atsimenam, kaip mi- apie 68 metus. Ji ilgus metus
Ansonia, Conn.—Pas mus prieglaudos namuose. įbuvo sumindžioti per didelį nios vargdienių bėgo Brazi- s’r?° vidurių liga, turėjo opera- 

yra kilęs sumanymas susi- ullv~ Mara tamsuolių susigrūdimą. Kai lijon iš tautininkų “rojaus” riją ir negalėjo nieko dirbti. Bet
tarti su New Haveno lietu- TT«avn d,ik kuriuos reikėjo net ligoni-; —labiau negu iš Stalino užlaikė jos dukterys. Anelė 
viais ir suorganizuoti lietu- „ari "čn vežti. i “rojaus!” (6 Stalino “ro- 'ta-met buvo pm motino, ir
vių kalbos kursus. Daugiau- .vtvn “SS’ žiūrint i tas tamsinki am- P^gti negalima. - rtaiiai prižiūrėjo Garbė to.
šia šituo rūpinasi SLA 66 vaiks'lot‘. '' ; Žiūrint Į ta s tamsiųjų am- Re(J i~ s s ! kiemą vaikams, hrie rūpina.!
kuopa. Jį paskyrė jau ir ko- P?'Y'nekai^t JĮh Sidfe gte tikėti kad mes gyvenam Man rodos, kad jeigu pate ««> »vaia Velionė M..
misiją, kad susmnotų muo "Sd‘učė i S^uthSkie ir tS ’O-tame šimtmety negali saviškiems pagelbėt, rijonn Žurinskienė buvo rimto
reikalu su New Haveno SLA atsidure i boutn bidę m te- ^u-rame .. mun y. tai iau pertuos fondus jų bud° moteris, mylėjo teisingu-142 kuopa. Vertėtų pakvįes- ™ '''S^^'Si^d Pati “innes^ v?ls*ij-a nepSteks7 Man rod“ kad -ė. draugiškai „„'veno «.
ti pne to darbo ir Wąterbu- ,L ^rah ’ratve . »a!’ma Amerikos Raudonas Kiy- vo kaimynai, ir via gyvenini,
H, nes šie trys miestai netoli vaikščiojo po oaran gatvę, ūkio kraštas, čia stovi dideli žj vienintelė įstaiga, dalyvaudavo pažangiųjų grupė-
vienas nuo Įdto, o Waterbu- ^TdukJ^ g^ i cb‘ miltU 'P“1'"” ’ “‘’.TŠ* SriautoT parittkėčiL J& - Per Ogu. meto, buvo nm,la-
ryje lietuvių yra daugiau, '?.ir (*ukreles, l <«- pramones centrų yra tik 3, ' r « rolima pinigų nu- tinė “Keleivio” pritarėja. Velto-negu Ansonijoj ir New Ha- Ja^autJmobilialek,an' įuten.t:_ Mineapolis, St ta| ne< ui nės karstas buvo apkrautas gy
venę paėmus krūvoj. ciais automobiliais. > Paul ir Duluth. Minneapoly- (lejkia laukti, kol keliai atsi- VM »ai’* vainikais nuo draugų

A. Stiklinis. Urbonai policijos teisme Je yra Minnesotos umversi- Justa* Bulsavage. ir Riminiy- >r didelis būrelis pa-
----------- aiškinosi, kad bevaiksčioda-tetas, o Duluth yra uostas.; sunmount, ję Y lydėjo į amžinasties gyvenimą.

Rockford, III. Lietuvį mi jie buvo užėję į vieną St Paul yra pagarsėjęs ma-, —---- Paliko nubudime 4 sūnūs, 2 dūk-
K. Juozapaitį čia ištiko la- vietą, į kitą, ir vis išsigėrę, lunais. . KAIP TAPTI SUVIENYTŲ teris ir 3 brolius ir daug toli-
K«.i aVna.aii i*—e. -----*_•—__ i—•_ i *_•_ __ , .»• . v, ■ VAI^TIJIT PII.IE^Hi? . jnesnių giminių. Atsiskyrus jai

! iš gyvųjų tarpo, tariame, ilsėkis

angliškai vadinasi Dr. King. j 
Jis mokinosi Dės Moines 
mieste, Iowos valstijoj, bet 
mediciną žada praktikuoti 
čia, Grand Rapidsuose. Jam 
pagerbti SLA 60 kuopa jau 
surengė ir banketą. Dr. Ka-

PITTSBURGH, PA.

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ
Apie du valstijos trečda- VALSTW^ PILIEčW?

liu Ina f ai wa AiškiMi ižguMyti piliety įstAtyUU UZima pienjOS, lai yra _ MjkaHnni* klausimais ir at . 
dykumos, kur ganosi palaidi sskymaia lietuvių ir ančių kalbom T ramiai šios šalies šaltoj žemelėj.

a:_ ..J2..22 .._i_4.ii__ Antra peržiūrėta ir pagerinta I e v .,_____ ...__ .nelabai teisėjui patiko, to-‘galvijai. Šiaurinėj valstijos w«£*i^Suriu..25< 
i 1

E. K. Murmaitienė.

Rinkti ar nerinkti Lietuvai 
drapanas.

Lietuvių klebonas prane
šė savo parapijonams, kad

frontą” prieš “i

Clevelando katalikų vei
kėjai ir jų pritarėjai įsteigė 
naują draugiją ir pavadino 
ją Katalikų Spaudai Remti 
Draugija. Tos draugijos

Lietuvai Gelbėti Komitetas priešakyje stovi pats klebo- 
rinks senas drapanas Lietu- nas; Jis žiūrės, kad draugija 
vos žmonėms, o kai bus pro- nenukryptų kur nors kitu 
ga, tai per tam tikras įstai- keliu. Į draugijos valdybą 
gas pasiųs Lietuvon. O Kar- įnėjo visi ištikimi katalikų 
pius per “Dirvą” sako. kad veikėjai, sykiu ir adv. St. 
nereikia duoti jokių drabu- Gabaliauskas, kuris ne per- 
žių. nes nei tautininkai, nei senai yra iš Lietuvos atvy- 
katalikai neturi tokių komi- kęs. Kai kas spėlioja, kad p. 
tetų, kurie drapanas kolek- Gabaliauskas liksiąs “Lie
tuotų. Karpius sako, kad 
greičiausia komunistai rinks 
drapanas ir norės siųsti į Ru
siją. Taigi imk dabar ir su

tuvių Žinių” redaktorium. 
Jis apsigyveno šioj koloni
joj. Narystės duoklei į minė
tą draugiją nustatyta vienas

prask, kuris iš ju nežino ką doleris per metus. Už tą do- 
kalba. lerį narys gaus sąvaitraštį

----------  “Lietuviu Žinias” per metus.
Stalinas turėtų atlyginti Pa- Taigi, iš to visko galima 

balčio kraštams už
skriaudas.

Hitlerio ir Stalino yra vie
nas ir tas pats užsibrėžimas; 
abudu jie putė į tą pačią dū
dą, ir abudu buvo nusitarę 
demokratijas sunaikinti, bet

spręsti, kad katalikai daro 
“bendra frontą” prieš są
vaitraštį “Dirvą.”

Apsivedė.

Bėgyje kelių sąvaičių ap
sivedė du lietuviai advoka- 

susipešė, nes nebegalėjo nu- tai. Petras Skųle-Skukas su 
spręsti kuris iš jų turi dau- p. Zubinaite, o Pianas
giau svetimų turtų pasiglem
žti. Iki šiol Amerikai jie bu
vo abudu lygus, ir abudu 
buvo žinomi kaipo demo
kratijos priešai. Bet dabar 
jiems susipešus, Amerika 
nutarė paremti Staliną. Gal 
numatė, kad šis gali buti

O’Bell-Obelienis su svetim
taute. Abiem advokatams 
linkėtina gražaus ir pasek
mingo gyvenimo.

Kazys Stonis atidarė už
eigą naujoj vietoj. 584 
Euclid avė.. Clevelando 

mažesnis demokratijos prie- priemiesty. Per ilgus metus 
’ p. Stonis užlaikė užeigą priesas. Tačiau Amerikos val

džia turėtų duoti Stalinui 
suprasti, kad karui užsibai
gus jis bus labai daug sko
lingas Pabaltijos valsty
bėms. Jis turėtų buti įspėtas, 
kad jis turės tas skriaudas 
atlyginti. Nors už žmonių 
gyvastį niekas negali atly-

Lietuvių salės, paskiau per
leido ja i kitas rankas, o da
bar atsidarė naujoj vietoj.

Biznieriai, saugokitės 
vogtų čekių.

PąĮartina lietuviams biz
nieriams apsisaugoti nuo

ginti, bet reikėtų padarytį bloiru čekių: Manant darbi- 
tokią tvarką, kad Rusijos ar- nįnkį pav-checks reikia ge
mija daugiau neįkeltų kojos 
į Pabaltijos kraštus.

rai apsižiūrėti, kad čekitu 
butų geri ir kad tikras žmo
gus "juos atsineštu išmainyti. 
Bankai ir policija praneša, 
kad Clevelande atsirado gu-’

Apie Dr. Kudirkos Drau
gijos pikniką.

Dr. V. Kudirkos draugija ^oliu, kurie jau Jaug če- 
praneša, kad piknikas, kuris
neįvyko birželio 15 dieną 
dėl priežasties lietaus, įvyks 
rugpiučio 3 dieną toj pačioj 
vietoj, Mačiutos darže. Ir 
bilietai nupirkti pirmam 
piknikui bus geri šiam pik
nikui.

Lietuvai “atpirkti” tautinin
kai surinko tik 80 centų.

kiu išmainė 
dais.

svetimais var-

Darbininkų unijos įsigali.

Viena po kitai Clevelando 
dirbtuvėse yra įvedamos ir 
sustiprinamos unijos. Dau
gely vietų unijos dar nebuvo 
įsigalėjusios, o daugely vie
tų ir visai unijų nebuvo. Iš
rodo, kad dabar bus organi
zuoti visu dirbtuvių darbi-Musu kolonijos tautinin- . , . - . - - „ -

kai turi susidarę komitetą, ninkai. Organizuojami taip- 
kuris žada atpirkti Lietuvą P >r krautuvių tarnautojai, 
iš bet kokio diktatoriaus ir _ . ~ ... .
padaryti ją nepriklausoma. *mon,M *P?*v,*ai nutewtl 
Tautininkai jaučiasi gana kalėjiman.
galingi ir skaitlingi. Bet taip Buvo atsiradę apgavikų, 
nėra. kaip jie mano. Jie bu- kurie pardavinėjo žmonėms 
vo sušaukę mitingą kad pa- lotus kapinėse, prižadėdami 
varyti platesnę agitaciją už vėliau juos atpirkti už daug 
smetonininkus. Į tą mitingą didesnę kainą. Mat, vis atsi- 
atėjo keli dėsėtkai žmonių randa žmonių, kurie patiki 
pasiklausyti, ką tautininkai tokiems blofams. Dabar ta 
turi naujo pasakyt, kokius visa sukčių šaika, apie 20 
planus jie pateiks atei- asmenų, tapo nubausti il
ties darbams. Na, ir po visų giems metams kalėjimo už 
kalbų pasirodė, kad jie nori žrtionių apgaudinėjimą, 
pinigų. Naujų narių gavo la- Jonas Jaros.
bai mažai, o vakaro lėšoms >------------------ —
padengti surinko tiktai 80 ’^KYiZICIJA

Tai tau iv crp^pftaa— Parsisč N. Gusov. Puiki nuudintrA 
Centų. 131 tau U geseiuu knyga, aprašyta katalikų bažnyčiom 
nei po Vieną centą nuo no- siautimas ir pradžia reformos. Su 
sies neaukavo. Dabar jie
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Ketvirtas Paslėpto KELEIVIS, SO. BOSTON

Ar Tai Lietuvybės 
Palaikymas?

Amerikos lietuvių katali-' matome, kad ta katalikų ko* 
kų spauda (ypač “Draugas** į Iegija yra pavadinta tikrai 
ir “Darbininkas”) miį^ žarįpnišku vardu, ir tai, tur- 
girtis, kad tik jie esu tik*! būt, padalyta tuo tikslu, kad
liausi
bes Amerikoje. Kad taip nė-' svetimiems, 
ra,. tai tuojau patvatysime, viams. 
štai. labai įdomus faktas, Marianapolis neturi
kuris pats už save kalba, nieko bendra su Lietuva ar i 
kad lietuviams Romos kata* lietuvybe, tai tą gali matyti 
ikams visai nerupi lietuvy- kiekvienas, kas tik panagri- 
bė: jų spaudoje plačiai yra nės, iš ko tas vai das yra su
garmama taip vadmama Kndvtas - 
Marianapolio kolegija, kuri
randasi Thompsone, Conn. 
Visi Amerikos lietuviai yra 
raginami leisti savo sūnūs, 
nes tai esanti tikrai lietuviš
ka ištaiga. Kad ten yra mo
kinama lietuviškai, ir kad ji 
priklauso lietuvių Marijonų 

organizacijai,

i tas vardas butų artimesnis 
bet ne lietu*

Jei butų norėta, kad šios 
įstaigos vardas primintų ką 
nors apie Lietuvą arba lietu- 
bybę, tai butų duotas vardas 
kokio nors Lietuvos kuni-i 
gaikščio arba rašytojo, ku-? 
ris tikrai butų bylojęs ką!

vienuolių organizacijai, nors apie Lietuvą ir lietuvy- 
niekas neginčys. Tačiau kad S-tknia but o
iš vardo ji atrodytų lietuvis- “^3* '/teuto vardu, iri 
ka. tai su tuo negalima su- pavadinti Vytautpylis: vys- 

kūpąs Valančius — Valant-; 
pylis; rašytojas Maironis— 

Kaip žinoma, šita mokyk- Maironpylis. ir tt. Tada bu- 
la yra užvardyta: Mariana- tų buvęs tikrai lietuviškas 
polio kolegiją. Kodėl jinai pavadinimas ir priminęs ką 
yra pavadinta Marianapo- nors moksleiviams apie Lie- 
liu, o ne Mariapyliu. to neži- tuvą ir lietuvybę, 
nau. Juk lietuvių kalboje Jej Uetuviai
t* • x -i manonaiir išrodė, kad ungurys gali Kristaus motinos niekas ne- tikrai nori nrid

pabėgti. Taigi ikaiem gerą v adma Marijona, bet Mai ia je ijetuvvbės palaikv-
kuolą ir pnnsom taip kad arba Marija Manjana yra & j netikusi a_, 
vakariene nepaspruktų. vadinama tik slavų tautų, vadinimą _ Marianapolj- i

t1 SąĮyos- kaip lenkų. i-usų. eekų, bul- pakeičia kitu, tikrai lietuviš-
Jes. Maine, ungurys ga- garų ir kitų. Todėl kila ku vardu> kuris primins ką.

Ar klausimas, kuriam paibeliui nors Ljetuva jr ]įe^u. 
šita vadinama lietuvių jstai- . r

Imiitzv noclovičVii *

—Tegul bus pagarbintas.
Maike* Kaip tau einasi? Ar 
da i vaiską tavęs nešaukia?

—Tu. tėve, skaitai save 
generolu ir kardą nešioji, tai 
tave turėtu pirmiau pa
šaukti. ‘ ; K ir be galvos gyventi.

—Ne visus generolus j tu to nežinojai?
vaiską ima. vaike. Tuos, ką i —Aš tam netikiu, tėve. ga buvo pakrikštyta slavišku ..... ... .
savo atslužijo, palieka ant. —Bet palauk. Maike, čia vardu? kai, jei tik pamatomu prie^
lockavos duonos. Teisybė, da ne visa istorija. Kai mes Kai jinai buvo pakrikšty- s;nL2?e Snandoie 
aš iš skarbavos lockos nie- pririšom tą ungurį prie kuo- ta tuo slavišku vardu, tai, į -SįL timiai? «anlrfa • 
ko negaunu ir žyvytis reikia lo ir nusiirėm per ežerą pas atsimenu. “Draugas” labai ntolcinima«
pačiam. Per vasarą gyventi farmeri pasiskolint druskos, gardžiavosi, kad, girdi, tas į • » *. - t
nešlektai. Maike, ba burdas tai pamatėm, kad farmerys vardas primins lietuviams - fį - į
nieko nekaštuoja. Nuo pik- su savo boba ir vaikais nusi- moksleiviams lietuvybę ir • „įtinti tu
nikų atlieka daug senvičių, tvėrę unguriui už uodegos Lietuvą. Tačiau tas vardas katalikų mokyklą. Aš tik nS
o kai kada pakrūmėj galima nori ištraukti jį is ežero. ale nieko, o nieko lietuviško ne- rį4iau^Xad ta įMaiga turėtu
rasti da ir puspantę neis- negali. Pasirodo, matai, kad primena. Jis kvepia tik len- K-hJaka navadinima kari 
gertą. Ir ne aš vienas taip jie buvo pagavę tą pati un- kiškumu arba slaviškumu. r > llfl" ‘S:nam9
gyvenu. Maike. Pereitą są- guri, tik iš kito galo. Jei jau norėta, kad ta |stai- ^av^*u
vaite susitikau da du kom- —O kaip vadinasi tas me- ga turėtų lietuvišką vardą, yardu 
panijonu. Vienas latvys, se- lagis. tėve, kuris tau šitą pa- tai reikėjo ją užvardyti: Tpi ’ Hptuviai n_taJ
nas artileristas, o kitas rus- saką pasakė? Mariapyle arba Mariapylis. . . ? 1 1^?-1 • i
kL<. nuskendusio šipo kapi- _Na Jeigu t Maike ne_ Tai butų lietuviškas pavadi- iU vadtetikT
tonas. Taigi sudarėm Dievo nori man viervU ------ tal kodel ia- xadintl kl*
burdinsieiiu susaidę. pasi- rjau

£ Pa^^'už°tJo™ yS“Sir? polu to. ^rodyti? KodefMj,!
sakiau, koki turėjom atsiti- toriją. kiškas ir reiškia miestą, so- mau 53 ° taut(K didvyrių ,
kima. --------

žodi kitą 
“tai J 
mu-

pusiau 
graikišku

man vieryi, tai as ge- u imas. Dabar Marianapolis ^as’^al varfiais? Kodėl hi i
ei«iu zakristijonui anie vra sulipdvtas iš dviejų ne- tautų a dais. Kodėl bi 
ei. iu zaiuuiijoiiui apie s. .51f joti savo plunksnas pasau-

lapasakosiu, o jis man lietuvišku žodžių Manana, . Kodėl biio-

kiškas ir reiškia miestą,
dybą. Tuo tarpu lietuvių val’dų* '
kalboje mes turime labai Mes pykstame ant lenkų,ISBIAURIOJO AMERI-

KOS AMBASADĄ. gražų žodį pylų, kuris gale- kad Jie pasisavino musų,
Colombijos sostinėj Ba- ’.°-.buti-Pri.ker?ta? Prie 

otoj nakties laiku fašistai
rnas išėies: Mariapylis------ , , ,a

KaD‘ Mariapvlė dus pagerbti? Ar mes kur
_ , I. ’ . * t x -- nars pavadinome jų vardu1
Juk Lietuvoje ir Latvijo- |ęOkią novs parapijinę mo- 

. . je yia keliatas miestų pana- ųyklą ar kitą katalikišką
prie krašto, tas senas artile- čiupo nacių garlaivi “Erlan- šiai pavadintų: Daugpylis, įstaigą? Visai ne. Musų ra
listas sušuko, kad ant jo me- geną.” kuris mėgino pra- Ventspylis, bet ne Daugpo- mi«ki kunigai biio tautiniu
x,’~ 1------i~'1-sprukti pro anglų blokadą, lis arba Ventspolis. Taigi ^ardų, kaip velnias kiy-i

Da niekas negirdėjo ’

—Nagi?o
—Žinai, pasiskolinom pas 

farmeri botą ir išplaukėm 
ant ežero žuvaut.

—Ir išvirtot?
—Ne. Maike. Žuvavom

visą dieną ir nieko nepaga- iiakryžiais (svastikomis).
vom. Pastanavijom jau kvi- ’ ----------------
tyt. Ale besiiriant mums Pietų Atlante anglai su

Maria__ ir butu tada tautos didvyrių. Tačiau
«£»! lietuviškas pavadini- ką mes lietuviai iki šiol da-; 

m ambaradl HiSo mas išėies: MariaPvlis arba rėme, kad tų didvyrių var-;

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią
1905 ■. KIPRO B1EUNI0 ATS1M1N1MAL
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(Tąsa.)
(13) kad valsčiai kitokiu budu, negu dabar, 

butų sutaisyti: prie naujo valsčiaus lygiomis 
teisėmis turi prisidėti visi, kas jo ribose gyvena 
^-darbininkai, valsėionys. šlėktos, bajorai, ma
žųjų miesčiukų miestiečiai, lietuviai kartu su 
žydais, lenkais, rusais, sbelnai, su visais to vals
čiaus gyventojais, neskiriant tautos, tikėjimo ir 
lyties. Valsčiaus rėdą turi būti renkama dviem 
metam visų suaugusių (20 metų) valsčiaus gy
ventojų, vyrų ir moterų, neskiriant tautos, tikė
jimo ir lyties visuotiniu, tiesiu ir slaptu balsavi
mu. Už savo darbus rėdą atsako prieš valsčių; 
reikalui.esant gali būti atstatyta rinkėjų ir tei
smui (sudui) atiduota. Savo reikalus valsčius 
veda savirankiškai nieko nesiklausdamas; rei
kalingus valsčiaus reikalams pinigus surenka iš 
pažangiųjų mokesčių, uždedamų nuo turto, či- 
naunin valsčiui reikalingi, paties valsčiaus 
renkami ir atstatomi teismo (sūdo) nutarimu;

būt užlaikomi iš viso krašto pinigų;
(23) kad nebūtų jokių privilegijų, t. y. busi

moj demokratiškoj respublikoj, susitvėrusioj iš
I susidėjusių liuosu noru kaimyniškų tautų, kaip 
latviai, baltgudžiai, lenkai, rusai ir kiti, visi jos 
gyventojai turėtų lygias teises ir butų priversti 
nešti lygias priedermes, kokios jie tautystės, ti
kėjimo, lyties, kilimo ar nuomonės butų;

(24) kad Lietuvos gyventojams kitokios tau
tystės, nors esantiems mažumoj, kaip žydai, len
kai ir kitokie, butų visados skiriami iš musų 
krašto kasos pinigais pastatymui ir užlaikymui 
tokių mokyklų, knygynų, muziejų, kokie jiems 
butų reikalingi. Pinigai turi būti skiriami pagal 
kiekvienos tautos skaitlingumo;

(25) kad kiekvienam Lietuvos gyventojui bu
tų duota laisvė liuosai apie viską, šnekėti, liuo- 
sai tikėti, rašinėti po laikraščius ir knygas, rink
tis į visokius susirinkimus, tverti draugoves, ir 
liuosai streikus kelti;

(14) kad miestų rėdymas kitaip, negu dabar (26) kad bei vieno Lietuvos gyventojo niekas 
butų sutaisytas. Miesto rėdą (durna) turi būti be teismo1 (sūdo) paliepimo negalėtų suimti, iš
renkama dviem metam visų suaugusių miesto krėsti ir kalėjiman pasodinti; be sūdo negali būt 
gyventojų, vyrų ir moterų, neskiriant tikėjimo krečiama ir jo trioba; .
ir lyties visuotinu, tiesiu ir slaptu balsavimu.
Rėdą už savo darbus atsako prieš rinkėjus ir 
reikalui esant gali būti atstatyta ir sudui ati-

(27) kad dabartine nuolatinė kariuomenė bu
tų panaikinta ir jos vieton butų įvestas Lietuvo-

duota. Savo reikalu, miestas veda savirankiš- į' ! ąBtioklanmas kam reika.
lams (milicija). Kitaip sakant, kad kiekvienas 
suaugęs sveikas musų krašto gyventojas pri-

kai. Reikalingus miestui pinigus renka iš gyven
tojų apdedamų pažangiaisiais mokesčiais. Mies
tas renka sau činauninkus, atstatomus ir atsa
komus prieš rinkėjus;

verstinai bet trumpių laiką, mokytųsi ginklus 
vartoti; pramokęs su ginklu grįžti namon, pas
kui retkarčiais trumpai atnaujintų savo kariš- 

(15) kad pavietai kitaip butų rėdomi. Visi kajį mokslą ir tokiu budu visados.butų prisiren- 
suaugę pavieto gyventojai, vyrai ir moterys, ne- gęs reikale stoti savo krašto ginti. Jeigu iš nuo- 
skiriant tautos, tikėjimo ir lyties turi išrinkti latinės kariuomenės' Seimo nutarimu dalis bu- 
visuotinu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu savo tų krašto reikalams užtikta, tai kareiviauti ji tu- 
atstovus pavieto seiman, kuriam paveda savi- retų tik Lietuvoje. Skaičių nuolatinės kariuome- 
rankiškai vesti pavieto reikalus. Seimo nkriai nes ir tarnavimo laiką paskirs Lietuvos Seimas; 
renkami dviem metam; už savo darbus ataako' (Jg> musu Įsakinėtų pa-
pnes rinkėjus, turi būt atstatomi ir reikalui

škeiės kažin kas užsikabino. 
Sustabdykit botą. sako, ba 
lainė nutiuks Mislinom. 
kad jis užkabino už kelmo. 
Ale pasirodė, kad jis pagavo 
ungurį, lr tas ungurys buvo 
Toks ilgas, kad mes jį trau
kėm ir traukėm, ir vis nega
lėjom Įtraukti Į botą. Tada 
ruskis ir sako: nebūkim dur
niai, kam mums jį traukti į 
botą? Juk aisbaksio vistiek 
neturim, tai kur ji dėsim? 
Nusipiaukim šmotą ant va
karienės. o kitkas tegul lie
ka ežere, tik reikia pririšti 
prie karklo, kad nepabėgtų. 
Visi sutikom, kad tai geras 
skymas. Taigi nupiovėm po- 
lą aršinų su galva, o likusį 
galą pririšom prie karklo ir 
nuėjom vakarienės kepti. Iš 
»yto vėl nusipiovėm porą ar
šinų ir iškepėm ant pusryčių. 
Ir tain. Maike. mes živijo- 
mės dvi dienas. Ale trečią 
dieną pritrūkom druskos, 
tai nutarėm nusiirti per eže
rą pas faimerį pasiskolinti. 
Nors ežeras platus, apie 3 
my!io> skersai, bet nutarta 
iltis. Ale kaip priėjom prie 
boto, tai ungurys jau labai 
traukė i ežerą. Karklas bu
vo ’ tu vi-ai nulinkęs į ežerą

Kodėl Japonai Nepadeda Hitleriui

Hitleris anądien mušė japonams “SOS” signalą- kad kuo- 
greičiausia duotų jam pagalbą—užpultų Sovietų Rusiją iš 
užpakalio. Bet japonai nesiskubina. Ir šis žemėlapis paro
do kodėl jie Sovietų nepuola, šis žemėlapis parodo, kad 
Rusija turi Sibyre 52 divizijas prieš japonus, tuo tarpu kai 
japonai turi tik 11 divizijų prieš rusus, žemiau į pietus 
japonai turi 45 divizijas kareivių, bet tos divizijos kariau
ja kiniečiais.

ziaus
kad butų pavadinta kokia 
nors bažnyčia lietuvių tau
tos didvyrių vardais. Bet 
lenkai to visai nebijo, nors 
iie taip pat yra Romos kata- [ 
likai, kaip ir lietuviai. Kiek 
lenkai turi užvardinę savo 
parapijinių mokyklų Kos
ciuškos vardu, tai sunku bu-' 
'u jas visas ir suskaityti A-į 
merikoįe. O mes lietuviai; 
Amerikoje turime apie 150 
parapiių. tačiau man dar ne
teko girdėti, kad butų kur 
nors musu parapijos moky-, 
kia pavadinta D-ro Kudir-j 
kos. Simono Daukanto ar' 
D-ro Basanavičiaus vardu. į

Lietuviai Romos katalikai! 
kunigai verčia lietuvius gar-1 
binti visokius Antanus iš 
Padvos, Lenkijos Kazimie
ras ir kitokius svetimtau
čius, kuriems lietuviai visai 
nebuvo žinomi ir visai nerū
pėjo. Jei jau ką nors garbin
ti, tai reikėtų garbinti savo 
tautos užsitarnavusius vy
ras ir moteris, o ne kokius; 
ten svetimtaučius. kurie 
mums nieko nereiškia.

Mylėtojas.

maži visų Lietuvos gyventojų nuosavybėn Lie-
.................................. tuvos žemę. fabrikus, geležinkelius, kelius, ban-

cmaunin us. Reikalingi pavietui pinigai, suside- ^us -r Įjį^jys riešus įtaisymus visur, kur bus
ua is pažangiųjų mokesčių nuo turto; visuomenės pripužinta įmūdingir t* padaryt i.

(16) kad visas mUsų klastas, Lietuva, butų ' r - jį
rėdomas pilnai savirankiškai. Tam tikslui visi / . . v /
suaugę Lietuvos ;gyventojai vyrai ir moterys. Gerai suprantame, kad savarankišką, žmonių 
neskiriant tautos, tikėjimo ir lyties renka visu©- 'eldomą Lietuvą .su Seimu Vilniaus mieste tik 
tinu. tiesiu, lygiu ir slaptu balsavimu savo atsto- luomc^ kada išgriausim dabarti-
vus Lietuvos seiman. Seimas išduoda įstatymus n.ę caro Suprantame, kad tą darbą įveik-
visam kraštui ; jis suž’no ir veda visos Lietuvos s,.me tik susidėję kartu su visais slė-
į ei kalus su musų. kaimynais, kaip latviai, baltr Rainaisiais musų kaimynų luomais (latvių, 
gūdžiai, lenkai įr kiti, sūkuriais tik Lietuva h^gudžių. lenkų-, rusinu, tusų ir kitų), ir kartu 
liuosu noru susidės į vieną valstybę (į vieną su- -irią pnes cąrą sukilę. Manome, kad dabar 
federuotą žmonių valdomą respubliką). Seimas ka’P atėjo laikas pradėti aršiausią kovą prieš 
paskiria mokesčius ir jų suvartojimą kasmet; ^^^inę tvarką,- nes dabar kuolabiausia caro 
jis prižiūri krašto rėdymą, mokslą, teismus, sa-f ?? d.nusiIpninta iš šalies—karu su japonais, 
kant—riša visus svarbesnius Lietuvos reikalus.. 18 y,daUs nepabaigiamais pasipriešinimais, kurie 
Seimas tik vienas; atstovai renkami dviem me- a ' ’8UOse rasų valsts bes galuose ir rodo, kad 
tams. apmokami ir atstatomi rinkėjų. Rinkėju; žmonM* ka’ltruniui JaM 8®1®8 atėjo.
ir atstovu gali būti kiekvienas suaugęs (20 me- i Todėl kviečiame visus Lietuvos darbininkus, 
tų) Lietuvos gyventojas, nenubaustas už krinti-? mažuosius ūkininkus ir smulkiuosius amatnin- 
nališkus nusidėjimus ir nenustojusia per teismo kus, visus kam rupi nusimesti caro jungas ir 
nutarimą šitų teisių. Pinigai Lietuvos reika-; įgyti laisvę, kad rengtųsi ir keltų kovą. 
lams renkami vien iš pažangiųjų mokesčių, už- Ra(j j(OVa pasikeltų visoj Lietuvoj ir smarkiai 
dedamų nuo tarto Mmiztta. neimo renkami iš „„.m “mea kviečiame:
paties seimo deputatų ir prieš jį už savo darbus ?
atsako; atstatomi ir reikalui esant teismui pa- C1) visi susipratę žmonės, kas ir kaip gali 
duodami, činauninkai Lietuvai reikalingi, ren- rinktų pinigus ginklams ir patįs ginkluotųsi; 
kami ir atstatomi teismo nutarimu; (2) kad visi mokytųsi ginklus vartoti;

(17) kad Lietuvos gyventojai turėtų tiesa:' (3) kad kiekvieno8 aW’«ardos (sakysim para-
. . . . .. ' i P’jos) susipratę žmonės išrinktų iš savo tarpo

(a) padavinėti seimui naujų įstatymų suma- vietinį revoliucijos komitetą ir jam pavestu
r.ymus arba projektus (iniciatyvą), ; tvatkytį kilusią kovą;

(b) atmesti visai arba permainyti jau išduo- ? (4) kad vietiniai komitetai susižinotų tarp
tus seimo įstatymus (veto ir referendura), jeį savęs ir išvieno viską darytų;
tik to norės Lietuvos gyventojų dauguma; (g) kad platesnių apygardų komitetai susiži-

(18) kad butų įvesti vien tik pažangieji mo- notų su vietinėmis musų Partijos organizacijo- 
kesčiai nuo pelno, ttirto ir palikimų; kad risi kiti; mis, ir kova tokiu budu visoj Lietuvoj butų vie- 
mokesčiai. kaip akcyzai, muitai ir kitokie butu! nodai vedama;
panaikinti; kad įstatymais butų paskirtas ma- i (6) kad visur butų platinami Lietuvos bocial- 
žiausias pelnas, teapdėtinas mokesčiais (nuo vi* demokratų Partijos raštai, jos manifestas ir at- 
su mažesnių jau nieko nebemokama) ; . sišaukimai; tokiu budu galima bus sukelti pasi-

(19) kad už teismų <sudų> nereikėtų nieko urP
mokėti; teistojai (sudžios) turi būti pačių'žino- "11”108’ . v.,
nių renkami ir atiduodami nuo vietos teismo nu- ^ov* Pn€s <*"> valdž'^ Pradek,t «r vesk,t 8b 
tarimu; kad nereikėtų nieko mokėti edvoka- ° “ .
tams už patarimus; jie turi būt užlaikomi iš <? ^teakykit žinotis ir kbusyt, visų tų įtoi-
musu krašto ninigu • kunas P®8 mus cam vaWžla ’kure’ Todel P*’

ų !»•«’! baikit visus reikalus su dabartiniais valsčiais;
(20) kad nereikėtų nieko mokėti už mokslą nebelankykit jų, neklausykit jų įsakymų, nebe-

pradinėse, vidurinėse (gimnazijose, realinėse ir duokit pinigų jų užlaikymui (partaikinkit algą 
kitokiose) ir aukščiausiose mokyklose (univer. staršinai ir pišoriui). Nebeikit sudytis valsčiaus 
sitete ir institutuose). Turi būti dykai davinėja- sudan ir gūdžioms nebemokėkit algos. Nebeikit 
mos visos knygos ir prietaisai mokslui reikalin- pgg xiemsk{ ir jo įsakymų nebeklausykit. Savo 
gi. Pradines mokyklas turi priverstinai lankyti benelefekit valdžios mokyklon.
viei .Mejų lyėių taikei; vi* mokyklų, y» K„ miwte tegulu peti dėta mie,.,.
svietiškos, , : - .

(21) kad risi tikėjimai musų krašto prieš (8) Naikink policiją. Tegul kiekviena draugo-
įstatymus butų visai.lygus; kad kiekvienas Lie- vė prisako savam dešimtininkui, kad nusikabin- 
tuvos gyventojas, niekieno nevaržomas galėtų tų blėką ir su uredninku jokių reikalų nebeturė- 
pasirinkti tokį tikėjimą, koks jam butų tų. (Jredninkams, pristovams paliepkit išsineš,
arba neišpažinti nei jokio. Kiekvieno tikėjimo dint iš musų krašto, o piktesnius pasirūpinkit 
dvasiškieji ir bažnyčios turi būti užlaikomi pa- nudėti, žandarus naikinkit pirmučiausia.
čių tikinčiųjų be pagaliais iš musų krašto pi-' (9) Nebeklausykit ir nepildykit įsakymų caro
nigų; . činauninkų vis tiek, kas jie nebūtų: įspraunin-

(22) kad gydymas, visokio daktaro'pagalba, kai( žandarai ar gubernatoriai; priešinkite* lig 
vaistai ir pakasynos (laidotuvės) reikalingiems pask”t>n*i, jeigu kurį spirtų pildyt.
butu dykai duodama^ daktare i- ir aptiek©® turi* (Rns daugiau.) •*

esant teismui atiduodami. Pavietas' renka sau

v
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Įvairios Žinios. Į

KAIP BOLŠEVIKAI MUS MAITINO 
KAUNO KALĖJIME.

Štai ką rašo dabar paleis* 
tas iš Kauno kalėjimo politi
nis bolševikų kalinys:

Maistas buvo duodamas 
toks. Iš ryto kava (ją vadi
nome “negrų prakaitas”) ir 
apie 500 gramų duonos. 
Duona šviežia, šlapia ir sun
ki, tad jos būna nedaug, ne-

tinai kalinių viešpačiai. Dėl 
jų elgimosi niekam nėra kur 
pasiskųsti, nes skyrių valdi
ninkų etatai panaikinti. 
Bendrai jokie kalinių nusi
skundimai nenagrinėjami.

Kauno kalėjime politiniai 
kaliniai būdavo laikomi t* t 
iki teismo. Nuteistuosiu

žiūrint.; kad ji yra pagrindi- ^uoJ išveždavo Rusijon. Ką
nis kalinių maistas. Pietum 
sriuba: pašariniai runkeliai, 
papuvę kopūstai, kaž kokios 
kruopos, žirniai (arba kaip 
vadinome “žirnių mante- 
liai”). Labai retai kada gau
davome makaronų. Visi šie

tenai su jais darydavo, nie
kas nežino, nes susirašinėti 
neleisdavo.

Teisėjai, tardytojai ir šni- 
pinėtojai kalėjime visi rusai 
arba žydai čekistai. Visi jie 
rusiškos GPU žvalgybinin-

valgiai yra labai skysti. Tik GPU čekistai netik ka- 
retkarčiais galima buvo *e4lr?^. ir

Vėliausi Vaizdai ii Vokieiių-Rusų Karo PAJIEŠKOJIMAI

Kairėj pusėj matosi 3 vokiečių kulkasvaidininkai prisiploję prie žemės laukia rusų atei-nant. Įsidėmėkite jų margus 
kostiumus ir šalmus, kad sunku butų atskirti nuo žemės. Gi dešinėj pusėj vokiečiai rodo paimtų rusų vėliavų. Joje 
užrašyta rusiškai: “K borbc za dielo Lenina-Stalina bud’ gotov!” Tai reiškia: “Į kova už Lenino-Stalino reikalų buk 
pasiruošęs

KAIP DABAR GYVENA VARŠUVA. Lietuvos Atstovo 
Pareiškimas.

kas butų jos okujiantas ir 
nežiūrint kaip butų kvalifi
kuota nauja administracijasriuboje' našauti susalusia priešais kalėjimąLapėno na-i < dienraščio j ghetto įneiti. Žydai tenai i veikiausia'*k> naties; naštatv-

snuboje pagauti susalusią , aDtrvvendinta Dagens Nyheter” korės- kenčia badą ir juos naikina Lietuvos atstovas Wash- > yelK133Ua. J? Pąues pasta ty
bul^’ k.131^. opu čekistu kariuomenė kondentas Gunnason buvo ligos. Maistą žydai turi pil k- ingtone. p. P. Žadeikis, 1941 į J3, Lzietaviai reikalauja Lie-

neretai būna ir smėlio. Kiau- kad; gyventojai kariasi uz- 
lės ir šiaip įvairios mėsos at- puolę nepaliuosuotų kalinių, 
matos buvo pagrindiniai šių bausls, 11‘ bu^Hausis
sriubų “riebalai.”. Vakarie- GPU smpas buvo Sniečkus, 
nei duodamos beveik tos Lietuvos komunistų partijos 
pačios sriubos, tik šiek tiek sekretorių Taikytojai For- 
padažytos lajumi. Sriubos stikovir Zubnakov buvo ru-' 
visada dvokdavo. Iš namų 'al; Buvo du daktarai, tar-]jinami 
maisto ištisus mėnesius ne
buvo lėidžiama gauti.
-Kalinius baudžia už viso-

itokį pareiškimą
laikraščiui šitokių kaip bulvės, gručkai ir kiti VOs klausimu: 

smulkmenų: šakniavaisiai, bet ir tų ne- “Spaudos pranešimais,
Mieste matosi didelis su- guuna kiek i eikia. Pienas vokiečių-Sovietų karas kilo

naikinimas po karo. Atnau- tenai nežinomas daiktas. 1941 metų birželio 22 die-
____ ________________  jinami tik valdžios įstaigų Net vandens sunku gauti, ną, ir tuojau milžiniškos Vo-

pėjas ir fotografas, kuris vi-' trobesiai, vandentiekis ir ki- Žydai nešioj'a vandenį uz- kiečių ir Sovietų armijos su
sus politinius nufotografuo-: ti įrengimai, bet privačių b°nais ir pardavinėja po 10 sirėmė miltinoj kovoj nuo
davo. Tas buvo žydas. Talpinamų niekas netaiso. Anglų skatikų uz stiklą. Baltijos iki Juodos juros.

klausius menkniekius, .bū
tent, uz suradimą paišelio. x?uo tauraus maisto ir 
popiergalio, adatos ir tt., už nežmoniškų sąlygų kaleji- 
“pasišnekėjimus.” švelniau- kibai daug žmonių 
šia bausmė būdavo atėmi-

pat kirpėjas ir daktarai. viešbutis visai sugriautas ii Birželio 26 d. bolševikų V*s.a. Lietuvos teritorija vir-
x ___ • x__ l _ y • • __ . . . . __ • * . ... įnirti rlnmiTioni

Aš. Kazimieras Laurenčikas, pa- 
; jieškau brolių Antano ir Juozapo 
LAURENCIKŲ. Prašau jų atsiliep
ti, kurie žinot kur jie randasi, malo- 

i nėkit pranešti man jų adresų, busiu 
labai dėkingas. K. Laurenčikas (2)

Patrick, Sask., Canada.

MERY GERULYTĖ iš Gervičių 
kaimo, pajieškau draugų, trijų brolių 
MATUSEVIČIŲ: Petro, Antano ir 
Jono. Taipgi Petro Bertulio iš Paše- 
šovio kaimo. Prašau jų pačių atsi
šaukti, kurie žinote kur jie randasi, 
malonėkite pranešti jų adresus. Po 
vyru mano pavardė Mrs. Mary Bie- 
rantienė. < 3 >
028 S. Eaton st., Baltimore, Md.

Karusė Gikytė, pajieškau savo bro
lio Juozapo GIKIO iš Rokiškio ap
skričio, Svedesų valsčiaus, Gikių kai. 
mo. Jau ilgi metai jis gyvena Siaurės 
Amerikoje, apie 10 metų kaip aš ne
gaunu jokių žinių nei laiško nuo jo. 
Prašau atsiliepti ant šito antrašo:

Carusa Gikytė de Kisielius
Calle Lisbon Berisso 371
Puerto La Plata F. C. S.

Republica Argentina.

ONA RADZEVIČIŪTĖ, po vyro 
pravardės nežinau, nepersenai ji gy
veno South Bostone, dabar, girdėjau, 
kad ji gyvena Worcester, Mass. Pra
šau ją greičiausiai atsisaukt, yra la
bai svarbus reikalas; kurie žinot kur 
ji randasi, malonėkit pranešti jos ad
resą, busiu dideliai dėkingas. K. Z.

: 253 Broadway, So. Boston; Mass.

APSIVEDIMAI.

mas kelioms paroms čiuži
nio, tuomet tekdavo gulėti 
ant akmeninių glindų. Ta
čiau dažniausia baudžia 
karceriu. Karceris yra rūsyje 
arba kur nors drėgnose ne
kūrenamose patalpose, ku-

nu-
mirdavo. Bolševikai užkas
davo juos į žemę nakties 
metu, kad niekas nesužino
tų. Apie mirusius kalinius 
giminėms niekados nepra
nešdavo. Bevardis.

to įsiveržusių jėgų degančiu 
kovos lauku. Skaitlingos 
raudonosios armijos divizi-

ta vieta vokiečiai žada pra- orlaiviai mėtė bombas į Var 
vesti gatvę. Iš Varšuvos šuVą, bet jos krito tokiose 
Operos liko tik pamatai. Pi- vietose, kad nuostoliu nie- 
lis sunaikinta kiek mažiau, kam nepadarė. Vis dėl to 
Jeruzolimos ir Nowy Swiat naktimis miestas būna ap- 
alėjos primena žmogaus temdvnamas, kad apsaugo- ..... ,
-uidikaulj su ištraukytais jus jį „uo kito galimo už- T!>lPe<?.S >>et eta-
dantimis. • puolimo.

—Kaip gi žmonės gali ši-s

_ — ___ ANGLAI SUMUŠĖ 325,000
rių stitaai yra išdaužyti. To- VYRŲ ARMIJĄ AFRIKOJ 
kiose patalpose temperatūra Anglijos karo vadovybė 
yra ta pati. kaip ir ore. Nu- oficialiai skelbia, kad Rytų

Gyvenimas esąs neapsako- Pranešimai. 
mai sunkus. Žmonės kovoja

nių laisvių žmonėms užtik 
rinimo ir teritorijos neliečia
mybės garantijų.

“Draugiškas Amerikos 
valdžios ir visuomenės nusi
statytas šiais sunkiais lai
kais duoda lietuvių tautai 
moralinės paspirties ir pa
drąsinimo. Sovietų valdžia 
yra ištrėmus Rusijos gilu
mon tūkstančius lietuvių iš 
Lietuvos. Jeigu Amerikos

1 Pajieškau apsivedimui merginos 
nesenesnės kaip 35 metų amžiaus. Aš 
esu vaikinas, blaivas, pasiturintis ir 

' gerai atrodau. Bunu namie r.uo 10 
iki 11 dienoms ir vakarais. (2)

Adolph
1448 S. Kedzie avė., Chicago, III. 

j Telefonas: Rockwell 3405

Pajieškau gyvenimui draugės, ne
turtingos, bet kad neturėtų šeimynos; 
aš esu pusamžis žmogus, nevartoju 
svaiginančių gėrimų ir nerūkau. Tu
riu turto, galiu gyvent be darbo. Ku
ri mylėtų gerą rimtą ir švarų gyve
nimą, ir yra pastovi, rašykit ir pra
šau pridėt savo paveikslą. <21

A. Pilkus, Rolling Prairie, Ind.

jos, kurias "Šo'vietų Rusija! p™usybė galėtų duoti 
laikė Lietuvoje, ne tiktai i j.lems.koklos aors pagalbos, 
neapsaugojo Lietuvos nuo i Sėtuvių tauta butų už tai la- 

oai dėkinga.
“Šia proga aš noriu pa

brėžti lietuvių tautos įsitiki
nimą, kad nepriklausomos 
Lietuvos atsteigimas ras 
tvirto ir karšto pritarimo

čiai užtraukė tą užpuolimą. 
Iš dalies čia kalta ir geogra
finė Lietuvos padėtis, kad 
ji buvo įvelta į senai jau 
lauktą kovą tarp dviejų ga

Aš, Mikas Mačionis, pajieškau gy
venimui draugės, našlės tarp 44 ir 5U 
metų, turi būt graži, šviesių plaukų, 
tarp 180 svarų sunkumo, kad butų 
linksma, nepikta, kad butų Biblijos 
Ftudentė. Aš irgi Biblijos studentas, 
divorsuotas. 54 metų, 5.10 aukščio, 
200 sunkumo, nerūkau, nei svaigalų 
negeriu. Kuri mylėtų tokį vyrą, su 
pirmu laišku prašau prisiųskit savo 
paveikslą. M. Mačionis <2>

108 — 13th a ve., Newark, N. J.

Pajieškau Darbininko
Dirbt ant farmos; dirbam labai 

lengvai, turim visas mašinas laukui 
apdirbti. Butų gerai, kad mokėtų 

.. • . • ... - ... kiek karvės melžti, mes greitu laiku
lmgų diktatorių UZ pirme- tarp Visų Civilizuotų salių įdėsime melžiamą maliną, - Ū»;<kni- 

- - - • jęOms melžti nereikės. Darbas apskri
tą metą, mokam $45.00 už mėnesy 
vasarą ir žiemą. Burdas. ruimas, ap- 
skalbimas. Daugiau informacijų galit 
gaut per laišką. Atsišaukit greitai. 
Gali atsisaukt nuo 20 iki 55 metų. 

Jurgis A. Orinikaitis <3>
R. 3, Box 37, Merrill, Wis.

visokiais budais už duoną.1 Štai ką sako Maskvos ir nybę, nes ties Lietuvos ten- tain Europoje, taip Amen 
u .. .. i . . , ., . . . .. - - Kas turi fortepijoną, sten- Berlyno pranešimai apie toriją nacizmas susitinka su koje.
baustieu gabenami į kaice- Afrikoje anglai sunaikino s giasi iškeisti jį ant kokio se- i usų-vokiečių karą. Abidvi komunizmu, teutonas susi- 
ijĮ ^P...alP stovl-.ne<taodant 325,000 italų armiją. ino kostiumo. Paperosai par- žinios išleistos liepos 29 d. tinka su slavu, vakarai susi-
jiems šilčiau apsirengti. Su Pačių italų toj armijoj bu-1 duodami ne dėžutėmis, bet M i_.. 14n tinka su rytais.
savim pasiimti antklodes ne- vę 12o.000, o čiabuvių—i palaidus—po vieną, po du. . ™a*lnra: Šiąnakt taip 140 “Metai atgal, tiksliau sa-1 Sovietu Rusijos vice-ko- 
duodama. Karcerio mais- 200,000. Iš to skaičiaus 100,-! * . i.— —.
tas: 2 puodeliai šalto van- 000 italų yra paimta nelais- Butų nuomos
dens ir 100 gramų duonos į vėn. 19,000 buvo užmušta, o nuo ^50 iki 400 zlotų 
parą. Karceryje laiko nuo 6,000 dabai 
2 iki 14 dienų. Iš karcerio slapstosi
giįžta su ištinusiomis kojo- vių į .nglų nelaisvę pateko!™“*"^ muąi juroj oovieių spenos nu- žfeuriai if begėdiškai isiver-* slaptai.
mis ir galvomis. Žmogus tik 6.000; visi kiti žuvo ko-i mažos portijos. Ant korteles skandino priešo naikintuvą - Lietuvon. Lietuvos žino-i _______

nės buvo tiek pasipiktinę i “Karas su vokiečiais bus 
kraugeriškais Sovietų vai- ilgas ir komplikuotas.” sako

Svarbiausia tai, ar atlaikys italų kanuoliu, tūkstančius trečdali svaro. (1000 gramų kariuomene vietomis smar- . įtaikius jie sukilo 
organizmas, ar ne. Apsirgti kulkasvaidžių, 150 tankų, padaro 1 Kilogramą.—Rd.) i s
kalėjime reiškia mirtį. Pa- 1,500.000 šovinių kanuo- Mėsos galim gauti tik
sakoja. kad ypatingais atsi- lems ir 6,500,000 patronų; jop gramų per sa ’aitę. Rie- 

i karcerį šautuvams. įbalų 50 gramų, o cukraus
100 gramų per sąvaitę.

Perkant ant kortelių, kilo-

tikimais vedama 
nurengus iki marškinių. 

Formaliai bausmes skiria
Prie 

anglai

Trumpai Apie Viską
. . . . , . . . . Sovietų Rusijosir 150 priešo orlaivių megi- kant 1940 metų birželio 15 misaras užsienio reikalams,

svyruoja no vėl užpulti Maskvą, bet dieną, Sovietų Rusija, ap- S. A. Lozovskij. pasakė, kad

Rytų Afrikos, kur 
tiek daug laimėjo.

kalėjimo viršininkas, bet tai priklauso Etiopija ir Erit- gramas cukraus kainuoja

Molotovo pavaduotojas Lo- 
. . . . . n ... zovskij. “Bet jau dabar aiš-

. . kontratakuoja. Patik- Kad lietuviai buvo priešingi i kia i matosi, kad Vokietija 
i mtomis žiniomis, liepos 2b govjetu okupacijai ir privei- j negalės išeiti iš šito karo lai- 

i nusovem zemen stįnaj krašto sovietizacijai. ’ mėtoja. nes karui laimėti ne- 
109 vokiau orlaivius, patys ženklų buvo daug nuo užtenka aukštojo karo mok- 
netekdami 3b lėktuvų. pVadžios. bet dabartinis slo. didelių tankų ir bomba-

Berlynas: Rytų fronte vy- vokiečių Drang nach Osten nešiu. Karui laimėti reikia

PARDUODU FARMĄ
120 akrų, 70 akrų dirbamos žemės, 

kita miškas ir panyklos. Gera žeme, 
viskas gerai auga, visa aptverta, bu
dinkai visi kaip nauji, upe teka sker
sai farmos niekad vandens netrūksta, 
šulinys prie stubos; 6 mai lės į mies
tą. Priežastis pardavimo—liga. No
rinčiam gražiai gyventi, geras pir
kinys. Antanas P. Moske (-)
I.ight S ta r Route, St. James, Mo.

PARSIDUODA DRUG- 
ŠTORIS

I-abai geroj vietoj, biznis toj vietoj 
vammas per 20 metų ir daroma ge
tas biznis. Parsiduoda labai pigiai.

S. Markūnas ,4)
:WO I^fayette st., Bridgeport, Conn.

yra tik formalumas pasira- rėja.
syti, nes faktinai į karcerį -----------------
gali nugrūsti kiekvienas pri- Anglijoj pradėta statyti 
žiūrėtojai. J karcerį sodina milžiniškus naujus tankus, 
ir tardytojai. Prižiūrėtojai kuriuos pavadinta Chur- 
vienas kito bijo ir į jokias chillo vardu.“Churchill” da- w
pąšaHnęs kalbas neįsilei- bar busiąs galingiausią Ang- TO^g)"^w^a '“atskiro- kyti' 
dzia. Prižiūrėtojai yra fak- Inos ginklas ant sausžemio.

zlotą, bet perkant laisvoj 
rinkoj—-30 zlotų. dienų pasaulis

Taip pat
svoj rinkoj 
gramą.

Braškės (didžiosios žem

L ksta dideli mūšiai, nes karas (Žygis į Rytus. — Red.), i turėti žmonių, kurie žino už 
i eina jau į pabaigą. Už kelių kaip sako spaudos praneši- ką jie kariauja.”

davė lietuviam

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS 

GYDUOLES nuo visokių ligų. Kurie 
turite kokius tiesveiktimus. kreipki* 

nas mane; duosiu g.'rą patarimą 
u busit patenkinti. (3>

PET. I.AMSARGIENE 
1X14 S. Water St, Philadelphia. Pa.

Teisme Už Laivo Sabotažą

Kai. ’ parodyta* yra italų lai o “Colorado" kapitonas Et- 
tore. ugni. kuris yra suimtas kartu su 25 kitais to laivo 
fašist ą. V’isi jie dabar yra kaltinami sabotažu, nes suar
dė sai laivą, kurį Amerika norėjo paimti, šis fasitų kapi
tonas t tariasi su savo advokatu.

mis uogomis—po 3 zlotus už sakyti
uogą. funaikinta. Pirma bus paim- Lietuvos žmonių

Bonka uksuso, 10 zlotų, tas Leningradas, o paskui pasikeitus: lietuvių tauta Sovietų Rusiją jėgos neuz-
i Tabakas ir saldumynai Maskva. Tuomet visi keliai stoja už savo teisę turėti pil- tenka, nes čia jiems tenka
, ant kortelių neparduodami, bus atdari iki Volgos. Kije- ną suvenerumą ir nepri- kovoti da ir prieš žmonių
' Jų galima gauti tiktai šmu- vo pietuose. Ukrainoj, rusai klausomybę, ir ji yra pasi- vienybę.”
: gelio keliais. yra apsupti musų plieno lan- ryžusi ginti šitą savo šventą
i Restoranai paskirstyti: kais ir kapojami iki pasku- teisę visomis jai prieinamo-
i atskiri vokiečiams, atskiri tinio. mis priemonėmis, nežiūrint
i lenkams.

Miesto valdininkai visi 
i vokiečiai. Švedų korespon
dentui jie aiškinę, kad tarp 
lenkų nesą žmonių, kurie 

' mokėtų miestą tvarkyti.
’ Tarp lenkų ir vokiečių 
nėra jokių kitų santikių, iš
skyrus oficialius.

! Dabartiniu laiku Varšu
voj yra 1,600,000 gyvento
jų. iš kurių 500,000 žydų.

/Žydus vokiečiai suvarė čia 
iš kitų Lenkijos miestų ir 
net iš Austrijos. Jiems yra 
paskirtas atskiras miesto 
kvartalas, žinomas ghetto 
vardu. Visas ghetto esąs ap
vestas 9 pėdų aukščio mūra.
Toj muro sienoj iš viso yra 
10 vartų, per kuriuos galima

K Earas uuropoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvyktas, lai skaitykite "Naujienas”.

"Naujienos" yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje,
Vžsiraiykite "Naujienas" šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagų), $6.00. Chicagoje ir Europoje—$6-00. 

Money Orderį ar čekį siųskite:

"NAUJIENOS"
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
StulfMiinimaI ktpiJi ftuiųtims 9dUuk

REIKALAUJAM AGENTŲ
MOTERŲ IR VYRŲ, kurie 1-artla- 

vinėtų Deknio Vaistus. Geras uždar
bis. Galima pardavinėti tik liuosu 
laiku arba ir pilną laiką. Galima tu
rėt gerą uždarbį. Klauskit informa-, 
cijų. Dekins Ointment Co. (i,)-

P. O. Box 352, Hartford, Conn.

ėiFiiAS |R KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

i). Neuzsįtikinti.- Vyras; (2) žy- 
a nurodoma kaip žmonės pai

kai tiki į visokius prietarus, 
burtus Ir tt. K«ina ......................... |5c.

NAMŲ SAVININKAI
Dabar kasdien visos Prekės brangsta. Namų pataisymo 
Prekės ir brangsta, todėl nėra išrokavimo laukt kol jos 
pabrangs daug daugiau. Geriausias laikas taisyt dabar.

PAS MlIS DAUG VISOKIŲ PREKIŲ GALIMA GAUT 
DA SENA KAINA.

Sienom popiera 6c. Rolis ir brangiau.
Maleva—Varnish—Shella c 90c. ir brangiau.
Aliejus—Terpentinas—Le ad—Kalcimain—Eime—Plaster 
Cementas—Dratai—Stogam Popiera—Smala—šingeliai 

Viską, kas reikalinga prie taisymo namų, pas mus gau
site žymiai pigiau. Didesnius kiekius pristatome dykai. 
Užeikite pasižiūrėt.

SOUTH BOSTON HARUWAKE, INU.
JONAS KLIMAS,—VEDĖJAS

322 BROADVVAY.
Tel. ŠOU 1750

SO. BOSTON. MASS. 
tarpe D ir E Streeta

X
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Moterims Pasiskaityt
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Aukštos Kurkos Išeina iš Mados POLEMIKA IR KRITIKA.

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

VAIKYSTĖ.
L. Tolstojus.

Laimingi, laimingi, nesu
grąžinami vaikystės laikai: 
kaip nemylėti, nesidžiaugti 
jų atsiminimais? Tie atsimi
nimai gaivina, kelia mano. 
sielą: jie yra man gražiausio į 
džiaugsmo šaltinis

Prisibėgiojęs iki valios, 
būdavo, sėdi vakare už sta
lo savo aukštoje kėdėje. Vė
lu. jau senai išgėriau savo 
puodžiuką pieno, miegas 
jau merkia akis, bet nesiju
dini iš vietos, sėdi sau ii 
klausais. Ir kaip gi nesiklau
syti? Mamaitė su kuo norint «
kalba, o jos balsas toks ma
lonus. širdingas. Tie vien: į 
garsai tiek daug pasako ma- i 
no širdžiai ! Apimtomis j 
snaudulio akimis žiuriu i jos į 
veidą, ir staiga visa ji pasi-1 
darė mažutė—jos veidas ne į 
didesnis už sagutę: bet ją i 
vis dar aš aiškiai matau: ‘ 
matau, kaip ji pažiurėjo į 
mane ir nusišypsojo. Patin
ka man matui ją tokią ma
žutę. Aš dar labiau primer
kiu akis. ir ji pasidaro ne di
desnė už tuos vaikus, kurie 
būna vystykluose: bet aš 
krustelėjau—ir visas regi
nys dingo: aš primerkiu 
akis. sukinę juos, visaip s\ęn- 
giuos tat atnaujinti, bet; 
veltui.

Aš pakilu, isikraustau su j 
kojomis i kėdę ir smagiai įsi- 
sėdu.

—Nikolenka. tu vėl užmi
gai.—sako man mamaitė:— 
geriau eitum Į viršų.

—Aš nenoriu miego, ma
myte,—atsakiau jai, ir ne
aiškus. bet malonus, sapnai 
apima vaizduotę, sveikas 
vaikiškas miegas glaudžia 
blakstienas. Po minutės jau 
visa pamiršta ir miegi tol. 
kol nepabudins. Jauti, bū
davo. pro miegus, kad kieno 
lengvutėlė ranka tave budi-i 
na. iš vieno jau palytėjimo! 
ią pažįsti, dar pro miegus į 
suimti tą ranką ir drūčiai! 
prispaus! ją prie lupų.

Visi jau išsiskirstė: viena 
tik žvakė dega svečių kam
bary: mamaitė sakė, kad 
pati pabudinsianti mane: 
tai ji atsisėdo Į kėdę. kurioj 
aš miegu: ties ausimi girdėti 
malonus pažįstamas balsas:

—Kelk. mano brangusis’ 
liana jau miegot.—Aš neju
du, dar labiau bučiuoju jos 
ranką.

—Stok. balandėli!
Kita ranka ima man už 

kaklo ir kutena. Kambarva
tylu, apytamsų, mano dirks- 
niai kutenimo sujudinti: 
mamaitė sėdi šalia manęs: 
ji judina mane: aš girdžiu 
jos balsą. Visa tai mane pri
verčia pašokti, apkabinti 
■o- kaklą, prisispausti prie 
jos krutinės ir sušukti:

—.Miela, miela mamaite, 
kai]) aš tave myliu!

J i švpsosi.—kokia graži 
ta nelinksma šypsena! Ji i 
abiem rankom ima mano 
galvą, bučiuoja mane ir so
dinasi mane ant keliu.

• į
ri: “Viešpatie, apsaugok tė
velį ir mamaitę!”

Pasimeldęs, būdavo. Įsi
suki i apklotą, o sielai taip 
lengva, jauku ir linksma; 
vejasi vienos kitas svajones, 
—bet apie ką? Jų nesugau
dysi. bet jos pilnos grynos 
meilės ir vilties į skaisčią 
ateiti.

DENVER, COLO.

Anna Wilson mums rašo: 
°ereitais metais aš paklau- 
įau savo tėvelio: ką nori. 
tad aš nupirkčiau ant “tėvo 
lienos?” “Nieko nenoriu, 
bet kad užrašytum man 
Keleivį.* tai noriu.”

Jis jį skaito per daug me
tų. Aš užmokėjau už jo “Ke
leivį” pereitais metais ir už
moku už sekančius metus 
dabar. Mano tėvelis turėjo 
daug pinigų, bet mano ma- 
•nvtė sunkiai ir ilgai sirgo, 
ai tėvelis praleido daug pi
nigų ir namus praskolino, j 
Tųs turit knygose, kad tėve- 
’iui “Keleivis" eina jau 35 
metai.

Liepos 20 perkūnas pas 
mus užmušė 2 karves. Lie
pos 19 ir 20 buvo aeroplanų 
manevrai. Daugybė žmonių 
žiurėjo kai]) į dideli ste
buklą.

MOTERIMS ĮSPĖJIMAS.
Amerika paskelbė Japo

nijai prekybos boikotą, to
dėl ji jau nebepirks ir šilko 
š Japonijos. Greitu laiku iš
nyks visos šilkinės panče- 
kos,. kaklaraiščiai ir drapa
nos. o ieipm ir bus galima jų 
nauti. tai bus didelė kaina. 
Todėl moterys, kurios mėgs- 
a šilkinius daiktus, tegul 
•nusiperka iu dabar. Žino
ma. dirbtiniai šilkai, kaip 
ayonas ir nilonas. neišnyks, 

ne* šitos medžiagos gamina
mos Amerikoje.

Tai tu mane labai my- 
- -Ii kiek patyli, paskui 

sako: — Žiūrėk, visuomet 
mane mvlėk, niekuomet ne
užmušk. Jei tavo mamaitės 
nebus, ar tu jos neužmirši? 
Nikolenka. neužmirši?

Ji dar mieliau mane bu
čiuoja.

-Gana! nekalbėk taip. 
mamaite!—Sušunku aš. bu
čiuoju jos kelius, ir ašaros 
pasipila iš mano akių,—mei
lės ir džiaugsmo ašaros!

Po to. būdavo, nueisi į vir
šų. atsistosi prieš šventųjų 
pa veikslus vienu vatinėliu 
apsivilkęs, ir koks stebėtinas 
jausmas tave apima, kai ta-

Ii?

’DOMLJS MOKSLO PATY
RIMAI APIE DVINUS.
Mokslo tyrimai yra nusta

tę. kad dvinai dvinams ne
lygus. Jų yra dvi visiškai 
skirtingos rūšys. Vieną rusi 
mokslas vadina identiška 
aiba tolygia, o antrą—fra- 
ternališka arba broliška.

Identiški arba tolygus 
dvinai išsivysto iš vieno ir to 
paties motinos naivėlio, ku-V 7
ris perskila į dvi dalis, duo
damas pradžią dviem kūdi
kiam. Tokie dvinai visuo
met būna abudu kaip vie
nas.

Gi fratemališki arba bro
liški dvinai prasideda iš 
karto iš dviejų atskirų moti
nos naivėlių, kuriuos tėvas 
užvaisina. šitokie dvinai 
taipgi gali būt panašus viens 
į kitą. bet gali būt ir nepa
našus.

Nustatęs šitą faktą, moks
las dabar eina toliau. Har
vardo universiteto medici
nos fakultetas ir Bostono 
miesto ligoninės neurologi
jos skyrius dabar mėgina 
natini, ar ištikrujų vaikai 
erali paveldėti kai kurias tė
vų ligas ir kitas jų savybes. 
Bandvmai vra daromi sua
identiškais arba tolygiais 
dvinais. Kadangi tokie dvi
nai turi visiškai vienoda su
dėtį. tai jie turėtų turėti pa
veldėta* ir tas pačia? tėvų 
savybes. Pavyzdžiui, jei tė
vas ar motina turi nuomario 
ligą, ir jeigu abudu jų dvi
nai taip pat tą ligą turės, tai 
bus aišku, kad ši liga buvo 
paveldėta. Bet jeigu vienas 
dvinų tą ligą turės, o kitas 
neturės, tai vėl bus aišku, 
kad paveldėjimu nuomaris 
nėra perduodamas.

Tolyn žmonės darosi vis praktiškesni ir išmintingesni. Kaip išėjo iš mados kietos vyrų 
skrybėlės ir kietos krakmolytos apykaklės, lygiai taip išeina iš mados ir aukštos moteriš
kos avalinės kulnys bei kurkos. Kaiu parodo šis vaizdelis, moteriški batukai dabar siuva
mi žemom kulnim, o kartais ir visai plokščiais padais. Jie yra sveiki kojom, ir labai pato
gus vaikščioti.

Kiekvienas T urėtų 
Žinoti—

Kad sušilusiam nereikia 
eiti į tą kambarį, kur serga 
ligonis, nes, pradėjus atvės
ti, oda sutraukia prakaitą ii 
kaitų gali įtraukti ligą. Tuš
čiais viduriais taipgi pavo
jinga eiti prie ligonio, kuris 
serga limpama liga. Ir rei
kia saugotis, kad neatsisėsti 
taip ligonio ir ugnies, nes 
ugnis traukia iškvėpuotus 
ligonio garus.

Kad maišiukas karšto 
smėlio nuramina pavargu
sius ir skaudamus nervus.

Kad šiltas vanduo su bo- 
raksu išima pleiskanas.

Kad riešutus reikia val
gyt su druska, nes tuomet 
viduriams lengviau juos su
virškinti.

Kad jeigu galva skauda 
nuo vidurių užkietėjimo, tai 
išgėius biskį sode? su van
deniu tas skaudėjimas tan
kiai pereina.

Kad puodukas stiprios 
kavos panaikins svogūnų 
kvapą iš burnos.

Kad gerai išvėdinus mie
gamąjį kambarį retai skau
dės galvą iš ryto.

Kad naktini prakaitavimą 
į galima sulaikyti išsitiinus 
kūną sudylu vandeniu prieš 
eisiant gulti.

Kad apalpusį žmogų rei
kia paguldyti aukštieninką, 
atsekt jo apykaklę ir palikt 
jį ramybėj.

Kad beveik visus skaus
mus pilve ar po kiūtinę gali
ma tuojaus prašalinti išgė- 
ius puoduką karšto vandens 
?u sode. Jeigu po to negar
džiai atsirūgsta, tai da ge
riau.

Kad šaukštukas trintos 
muštardos. įmaišytas i puo
duką šilto vandens, yra ge- 
riausis vaistas išsivėmimui ; 
jis turėtų būt visuomet duo
damas žmogui užsinuodijus 
aiba apsirgus nuo persival
gymo.

Kad žmogus negali už
migti dažnai dėlto, jog gal
voje būna perdaug kraujo; 
tokiam atsitikime reikia dė
ti šaltus kompresus prie gal
vos ir ant sprando.

RUDENIO POSMAI.
Lekia ir krinta lapai pageltę, 
ubauja, plėšos rudenio vėjai.
Mano brangioji, mano mergaite, 
kam savo meilę man pažadėjai?
Šitokią klaikią naktį užginta 
pajust, kad žemėj esame dviese.
Lapai pageltę lekia ir krinta, 
įudenio vėjai ubauja, plėšos.

Valia, mergyte, laime tikėti*, 
džiūgaut, kai blaškos lapas kaštano. 
Tik... kad tie vėjai ubauja sviete 
tave pravirkdyt, mergyte mano!

Rudenio vėjams ubaut,’ draskytis, 
įudenio vėjams plėšyti širdį...
Laime tikėti valia, mergyte.— 
valia ir vėjams tave pravirkdyt
Nuplėš, kaip lapą, mylima miela, 
nuneš numirti rudenio vėjai.
Kas benutildvs degančią gėlą. 
kad savo meilę man pažadėjai?

Liksi be mielo, liksi be draugo, 
liksi kaip medis rudenio vėjuos.
Vėjai atūžia, vėjai vis auga, 
vėjai dar nieko nesigailėjo.
Rudenio vėjuos gulės brangusai. 
pražys krūtinėj kruvinos gėlės; 
ir tu jau niekad, niekad nebusi 
jo mylimoji, jo mergužėlė.
Gal būt išeisi laukais ir vėjais, 
gal būt suklyksi veriančiai širdį, 
bet. kai pražydo kruvinos gėlės, 
jau mylimasis nieko negirdi.
Neverk, brangioji, neverk, mergyte, 
ne tavo vienas galvą padėjo; 
ne vien tik tavo laimei daužyti 
ūžia atūžia rudenio vėjai.
Už laisvą žmogų, už žemę laisvą, 
mažų kryželių nesuskaitysi.
Mes pakovoti vistiek išeisim— 
neverk, brangioji, neverk, mergyte!
Lekia ir krinta lapai pageltę, 
ubauja, plėšos įudenio vėjai.
Mano brangioji, mano mergaite, 
kam savo meilę man pažadėjai?

Ir mes, kaip lapai, lėksim ir krisim, 
bet nugalėsim rudenio vėjus,
Tik man taip liūdna, liūdna, mergyte, 
kad savo meilę man pažadėjai...

A. R,

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokytis Kalbą

SUTAISĖ DR. p. PILKĄ. U«hri, Kalbu* Mokytojas arte 
MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATfON

KAINA 91.00
DR. D. PILKA, 528 Columbut Ave^ Boston, Mat*.

Apie tą “Pittsburgho kandi- Tačiau už vieną dalyką 
datą į SLA ižnininlcus.” tam “Pittsburgho kandida- 
Pas mus Pittsburghe vie- tui” .reikia atiduoti kreditą 

nas jaunas vyrukas užsima- tai JJ5 aįy1’’JMn3- Nes jisai 
nė SLA iždininko urėdo ii save.‘gydamas atvirai 
nepaisydamas nieko siekia Pa^^ako, kad jei jisai butų 
prie to milijono ir pusės do- Į^ mktas SLA iždininku, tai
lerių, ką SLA turi. Važinėja turetl* sau lr uztlk' 
jis po SLA kuopas, vaiksčio- Pagyvenimą - reis-
ja po saliunus ir visiems gi- kia’ kovoja uz duoną, 
riasi esąs “Pittsburgho kan- Jis mano. kad adv. Gugis 
didatas į SLA iždininkus.” ir kiti SLA viršininkai jau 
Esą. Pittsburgho SLA veikė- “pakankamai turtingi” ii 
jai “draftiną” jį tam urėdui jiems darbas Susivienijime 
kaipo tinkamą kandidatą. jau nereikalingas. Jie turėtų

Bet tikrenybėje nieko pa-j v’ietas tiems,
našaus nėra. Kiek yra žino- kurie nėra turtingi, bet non 
ma, tai žymesnieji Pittsbur- PraĮobV* Jis esąs vienas is 
gho SLA darbuotojai ne tik Jų, kunems toks darbas esąs 
nėra “draftinę” jokio kandi- ^abai reikalingas.

! dato į SLA iždininkus, bet! Kiek yra žinoma, tai iš 
' yra tos nuomonės, kad da- dabartinių Pildomosios Ta- 
i bartiniu laiku dėl SLA gero- įybos narių tik vienas Cent- 
vės butų geriausia palikt vi- ro sekretorius daro pragyve- 
są dabaitinę Pildomąją Ta- nimą. dirbdamas SLA rašti- 
rybą, įdant išvengus tos pik- nėj visą laiką; gi visi kiti tai 

, tos ir pragaištingos agitaci- tik dalį savo darbo pašven- 
ijos. o visą organizacijos čia organizacijai ir už tai 
i energiją panaudoti kon- gauna apmokėti kaipo už 
' struktyviam darbui, organi- sugaištą' laiką ir lėšas, o pra- 
zacijos sustiprinimui. gyvenimą sau turi kur kitur

j Tasai “Pittsburgho kan- užsidirbtl- 
didatas,” kuris pats visiems Ar nebūtų išmintingiau, 
peršasi i SLA iždininkus, vi- kad tasai “Pittsburgho kan- 
suomenėj nėra susitupėjęs, didatas” pasitenkintų tuo 
Jis visada linksta į tą pusę, darbu, kurį jisai dar nesenai 
kur drūtesnis vėjas pučia; pradėjo dirbti — “inšiuran- 
jokių politikišku principu jis ce.” O jei iš to darbo negali- 
neturi. Bet jisaf visada mėg- ma gero pragyvenimo pasi- 
sta skaityti didelius nume- daryti, tai patartina grįžti 
rius ir padangėm skl aidyti ir prie tų darbų, katriems jisai 
siekti nepasiekiamų dalykų, turi patyrimo ir kvalifikaci- 

! Jis jau yra bandęs kelių biz- jas, būtent, prie pieno Vėžio
nių. bet vis nesisekė. Savo jimo arba “taksi draivim- 
išsilavinimu toli gražu ne mo,” vieton jieškojus aukso 

• atitiktų SLA iždininko pa- mainų SLA. SLA Narys, 
reigoms.
_ ____________________________ SMARKI IRKLININKC

KAPAI.
Ten toli už jūrių, 
Žaliuose kalnuos.
Stovi kapinynas 
Tėviškės laukuos.

Medžiai šimtamečiai 
Nuo vėjo siūbuoja, 
Pavasarį gegutė 
Liūdnai jiems kukuoja.

Ten smėlio supilti 
Baltuoja kapai,
Ten mano tėveliai 
Ilsis amžinai.

Pabaigę kelionę 
Pasaulio vargų.
Atrado ramybę 
Ant šaltų kapų.

Nors kapo tėvelių 
Lankyt negalėsiu,
Bet jų atminimą 
Širdyje turėsiu.

Nenunešiu ant kapo 
Žolynų priskynus, 
Aukoju tik giesmelę 
Iš jausmų nupinus.

Šita jauna mergina. Patricia
McWhorter iš Newarko, laimė- 
jo irklininkų lenktynes ir pasta- 

į tė naują rekordą , nusiirdama 
i 100 jardų per 1 minutę ir nepil-

Vargo Duktė, r.ą sekundę.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikią pateiksiu, 
223 puslapią dydžio, apie 130 Įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNIftKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK $1.00.
Audinio apdarais $1.25.

Kiekviena* tarėte peeeeM aava knygyną Minėta knyga. 
Kiekviena* neaipirke* ta kagn pamdliaag*. Pinigu* gerinusia 
nigut "Moaey Orderis." Popieriniu* galima siųsti tiesiog papras* 
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir "Keleivio” ad
rese ir nepamirškit prilipjrt *93 centas markę.

“KELEIVIS”
253 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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NAUJAS PERGALES ŽENKLAS— 
STALINO RUBLIS. FELJETONAS

Milžiniškas Vokiečių Sklandytuvas Kretoj

Vienas lietuvis Bostone paaukavo 
Bimbai ant popieriaus išpaišyta špy
gą su užrašu “Stalino Rublis.”

(Iš laikraščių.)

Dabar baisiai madoje per
galės ženklai, nes šiais lai
kais nugalėti ką nors yra 
madoje. Jeigu pasižvalgysit 
aplink, tai visas gyvenimas 
iš nugalėjimų ir susideda. 
Nors pergalės gyvuoja nuo 
tų laikų, kaip tik ant šios že-

sižiurėjimo. Pirmiausia vo
kiečiai to ženklo pergalės 
galimybes išbandė ant žy 
dų, o po to pradėjo naudoti 
prieš čekus, lenkus, danus ir 
kitus. Reikia pasakyti, kad 
čia koks tai sučeravotas žen
klas.

Anglai, būdami praktiški 
žmonės, taip pat negalėjo 
suvokt šito vokiško Hacken- 
kreuzo pergalės galimybių,mes gyvybė atsirado, bet iki j ,fe ž k,

šiol nebayo atkreipta deme.|buvo pasirinkę lietsargį. Su 
šio kad be peigales zen o, )uo pįrmiaUsįa gali laimėti 
veik neįmanoma. Tik t kie; prieš lietų.. Jei tik lie- 
prumtyvųs sutvenmai kaip,!tus^e nutarė*išmirkyti, ld- 
sakysim, šuo katę aiba \i- tajp gagant įvykdyti prieš 

tave pergalę, tai tik kilst j 
viršų pergalės ženklą—ir 
tau nei lašo neteks—vaikš- 

: čiosi sausas kaip džiovintas 
šienas.

Kadaise tai anglams pri
reikė pergalės prieš vokišką 
Hackenkreuzą. Tuojau am
žinos atminties Čamberlai- 
nas į orlaivj, pergalės ženk
lą (lietsargi) po pažastim— 
ir dui pas Hitlerį į Berchtes- 
gadeną. Du neišbandyti per
galės ženklai susikirto. Po 
kelių dienų grįžta Čamber- 
lainas iš Berchtesgadeno. 
po pažastim lietsargį neši
nas, ir vos iššokęs iš orlaivio 
iškelia popiergaliuką ir juo 
muzikuodamas sušunka 
“Taiką atvežiau...” Visų 
akys nušvito, vadinas liet
sargis paguldė Hacken
kreuzą, nes kitaip negi butų 
taika. Po kurio laiko paaiš
kėjo, kad tas Hackenkreuz 
p-a tikrai biauriai čeravo- 
tas — atrodė, kad lietsar
gis bus jį perbloškęs, bet 
kipšas tik taip nudavė... Re
zultate anglai nuo savo per 
galės ženklo atsisakė.

Bet kaipgi būti be perga
lės ženklo? Reikėjo naują 
sugalvoti. Čia kaip tik pasi
šovė tas taip laukiamas žo
dis “Victory” (pergalė). 
Nuplėšei iš to žodžio pirma

arba vil
kas avį nugali be pergalės 
ženklų, o civilizuotam su
tvėrimui. kokiu yra žmogus, 
be pergalės ženklo apsieiti 
negalima, taip bent sako tų 
ženklų gerbėjai.

Kiek aš dar kaip per mig
las prisimenu, pirmieji per
galės ženklą išrado po di
džiojo karo Rusijos bolševi
kai—tai kū jis ir piautuvas. 
Šito išradimo vertė esanti 
begalinė. Tas įrodoma bol
ševikų gyvenimo pavyz
džiais. Sakysime, koks nore 
bolševikų komisaras užsi
geidė pergalės ant dar šį tą 
turinčio mužiko, ar. kaip 
bolševikai vadina, kulokoL 
Tuojau į vieną ranką kūjį, į” 
kitą piautuvą, ir jau eina 
pergalės kryptimi. Sakysim, 
tas mužikas turi visokių ge
rybių: kiaulių, vištų, grudų, 
bet komisarui neduoda, tai 
prieš jį reikia įvykdyti per
galę. Tuojau su tuo kuju to
kiam mužikui pliumpt per 
galvą, tą piautuvą užkabi
nęs už kaklo timptelėjo—ir 
jau pergalė! Visos gerybės 
lygybės principu atitenka 
komisarui.

Žinovai skelbia, kad to
kių pergalių bolševikų Rusi
joje buvo keliolika milijo
nų. Taip buvo nugalėti ir 
lietuviškos kilmėj' merolai 
Putna ir Uborevic£»\ Nuo

A. PATRIMPAS

esąs maskoliškas kūjis su 
piautuvu. Bet jų niekas ne
paisė, nes visi žino, kad jie 
patys yra sumaskolėję ir su- 
kacapėję, todėl ir rusiškas 
smirdalas jiems migdolu 
kvepia... -

Daugeliui lietuvių patin
ka litera V. Na, bet V vis
tiek nelietuviškas pergalės 
ženklas. Žiuri vienas toks 
lietuvis galvočius, praskie- 
eia du pirštu—ir jau V. Bet 
štai genialė mintis—tarp tų 
dviejų pirštų šmakšt nykštį, 
nugi žiuri — išeina kombi
nacija. vadinas, naujas per
galės ženklas. Ir kas svar
biausia, toje kombinacijoje 
ra ir raidė V pergalei, ir 

taip pat tas visas ženklas yra 
originalus, savas, lietuviš
kas. Kadangi tikriesiems lie
tuviams daugiausia tenka 
jieškoti pergalės prieš mas
koliškojo pjautuvo ir kūjo 
garbintojus, tai ir tas naujas 
pergalės ženklas pavadintas 
“Stalino Rubliu.” I

KELEIVIS, SO. BOSTON

čia yra anglu padaryta nuotrauka ir ji parodo milžinišką vokiečiu sklandytuvą, sudužus, Kretos saloje, šalia jo ma
tosi negyvi vokiečiai. Londonas išleido šitą nuotrauką tik dabar, nors karas Kretoje senai jau pasibaigęs.

SUNAIKINTI LIETUVOS MIESTAI. jdvi prieš vokiečių atėjimą.
----- Sukilę lietuviai išgelbėjo

Visų akyse spindi nepa-! miestą ir tiltus per Nemuną 
laužiamas tikėjimas geresne! !r_ kuriuos bolševikai

PANEVĖŽY BOLŠEVIKAI
SUŠAUDĖ 32 ŽMONES. 

TELŠIUOSE—70.Tauragė, Kretinga, Rasei
niai, Kalvarija, Zarasai,
Kelmė, Vilkaviškis, Ma-
riampolė, Jonava ir kiti. T . x .

Lietuvos atsakingi asme- 
, “Naujienų” koresponden- nys prašė pranešti Amerikos

Ir svarbiausia — šis per- tas Dr. Ancevičius buvo nu- lietuviams, kad jie tvirtai ti-! lemdami išžudvt arba išsi- birželio 26 d. bolševikai nu 
galės ženklas nėra. žiaurus, vykęs Lietuvon ir praneša, ki. jog nuo Lietuvos atstaty- i varyt su savim. Sukilėliai žudė 32 žmones, jų tarpe 
ai ne rusiškas piautuvas ir kad daugumas Lietuvos mo darbo neliks nuošalyje ir i tuoiaus naliuosavo noliti- ir tris gydytojus: .Mačiuli, 
kujįh. JiS "et »•>,buvusi miestelių visai sugriauta, bet, užjūrio broliai. ' j niuj kaiįnius, kuriuos bolše- Žemgulį ir Gudoni.
anglišką hetsargj Švelnesnis, krašte viešpatauja neapsa-į ----------------- ! vikai buvo sugrude i kalėii- Telšiuose nužudyta pei
nes juk ir su tuo pergalės komas žmonių vieningumas FAKTAI APIE LIETUVIŲ mu< ir cUdarė laikinaia vai- 70 žmonių. Apie kitas vietas 
siekiant galima kam makau- ir pasiiyžimas viską atstaty- SUKILIMĄ. ‘ ’ 1
ię perskelti. Vienu žodžiu, ti. Jis sako: i T.x ~ . .
“Stalino Rublis” tai labai Lietuviuose viešpatauja i w^«one pS?X 
švelnus ir parankus ženklas, ligšiol negirdėta vieninga-Į vv^snm8lone lHane\a 

O jo patogumas koks, tai mo ir konsolidacijos dvasia.
ir apsakyti negalima. Šaky- Kai kurie laikraščiai įsirašė 
sim, priešas tave jaučiasi devizu Kudirkos žodžius:— 
nugalėjęs ii- remdamas prie Vardu tos Lietuvos vienybė 
sienos reikalauja kontribu- težydi. ,
ei jos, o tu jau jokio pergalės Šiaulių “Tėvynė” tas nuo-'mas P”eš bolševikus, ir tas
ženklo parodyti nebegali, taikąs pavaizduoja taip: i sukilimas bematant apėmė lybe j Vokiečiai kol kas la<’čiai - Kaune eina dienraš- 
Tada penerei ranką į kiše- ,. x . . visą kraštą. Kaune didvyris- •- ‘nieko «ituo klausimu - "Arinių ir pakišai jam “Stalino’ “Šiandien turime vieną I kai buvo iškelta neprikišu-: *la'ttive^euriktei™ J -i "‘.Je '•
Rublį.” atseit, pergalės žen- kartą ant visados užmiršti• somos Lietuvos respublikos ę nemikiau.o- rastls Naujoji Lietuva, o

ateitimi. bėgdami norėjo išsprogdin
ti. Jie taip pat išgelbėjo 
daug nekaltų žmonių, ku
riuos bolševikai kėsinosi

Jų tarpe nužudė 3 dakta
rus: Mačiulį, Žemgulį ir 

Gudonį.
Bėgdami iš Fane vežu

šito rusiško ženklo v.en tik ‘ ir jau turi pei galę,
per birželio mėnesį Lietuvo- •atsiei^ pergales ženklą. Non
je žuvo per dešimtį tūkstan
čių žmonių, vadinas, kūjis 
su piautuvu atliko savo 
darbą.

Bet ir su pergalės ženk
lais visaip' būna. Sakysim, 
atsitinka, kad prie kurio 
nore tipo negalima prieiti, 
kitaip tariant, kūjis su pjau
tuvu ten nesiekia, o kacapu- 
kas pergalės trokšta, tai to
kiam iškelia ir parodo kum
štį, suprask, pergalės ženk
lo dabar panaudoti negaliu, 
bet pirma proga jį paleisiu į 
darbą prieš tave. Sakysim 
toks Bimbašvili, Mizaroff. 
Prusakoff. šlumskopf ir kiti 
komisariukai Rusijoje su 
kuju ir piautuvu galėtų 
daug ermyderio pridaryti. 
Jie neabejotinai prieš tokius 
nekenčiamus redaktorius 
kaip šimutis, Grigaitis. 
Laučka, Michelsonas, Tys- 
liava ir kiti, panaudotų tokį 
pergalės ženklą. Na. o iš 
Smetonos su tuo kuju jie tik
rai tešlą padarytų, kad ir 
piautuvu nebeliktų ką veik
ti. Amerikoje, deja, toks ru
siškas peigalės ženklas ne
galioja. Pamėgintų čia koks 
komisarukas kam su kuju 
per pakaušį kaukštelėti ir 
dar su piautuvu timptelėti, 
tai beregint atsidurtų cypėj 
arba džėloj.

Europoje vokiečiai nusi
žiūrėję į rusus sugalvojo sa
vo pergalės ženklą ir pava
dino jį kabliakryžium (Ha
ckenkreuz). Tas ženklas yra 
keistas ir pašaliniam atrodo 
visai nepraktiškas, tai ir pa
lyginti negalim su kuju ir 
piautuvu. Nevokiečiui visai 
nesuprantama, kaip su tokiu 
keverza galėtum kokią per
galę atsiekti. Bet. deja, tas 
tik taip atrodo iš pirmo pa-

jęs, nes pergalės ženklas tau kokių jis nebūtų pažiūrų, tu- 
iš ranku neišmuštas. ri įsitraukti į bendrą kuiy-

Kaip‘jau praktikoje iš- b_mi darbą, vadovaudamasis 
bandyta, to lietuvių perga- tėvynės meilės dvasia, 
lės ženklo, ar kaip jis pava-! “Mes lietuviai, kurie dar 
dintas. “Stalino Rublio” išlikome gyvi ir neišvežti Į 
veikimas labai geras, jis Sibiro laukus, privalome sto- 
vpatingai veikia prieš viso- ti į bendrą tėvynės atstaty- 
kius bimbukus, lietuviškus mo darbą.”
kacapukus bei burliokiukus. I Darbo begalės. Eilė mies- 

Netaip senai Bostone kai-' tų, kuriuos teko lankyti, 
bėjo lietuviškai toks kacapų kaip Vilkaviškį. Mariampo- 
comisarukas ir paskui pra-, lę, Jonavą, Kelmę, Tauragę.
šė jam paaukoti. Vienas lie- visiškai sugriauti, 
uvis bry^-biykšt ant po-| B tik šaitinių ži„au> 
pięrmus Stalino Rubli ir kad tokg» t likimas Btik„ 
įdėjo į aukų kepinę. Komi-.Ra^įnius. Zarasus. Sėtą, 
sarukas skaito grobi, Kalvarijų, Kretingą ir kitus |
nugi ziun - “Stalino R»b- j miestus. Kiti, kaip Ukmer-, 
j8,, _ J L?as Pabalo, pradėjo ,ga smarkiai apgriauti, 
drebėti, o vėliau kuo ne į į v. . . !
druskos stulpą pavirto... To- Į Dešimtys tūkstančiai žmo

pergalės, parodei priešui Ii
Į terą V ir tas jau dreba iš iš
gąsčio, pasiduoda be jokių 
ceremonijų. Su ta litera ang
lai vokiečiams jau daug bai
mės įvarė. Tai šen tai ten 
šmakšt prieš akis vokiečiui 
literą V. “Kaput, aš jau nu
galėtas” — sušunka nelai
mingas vokietis. To perga
lės ženklo toks didelis pasi
sekimas, kad jau dabar vo
kiečiai pradeda jį savintis, 
užmiršdami net savo Ha
ckenkreuzą.
baHėioimmlafaz^oiria- liau jau vi«t" ™karą apie' nių liko be pastogės. 
vimhJ Dereaiės ženklais. Jei I .n.!ek® k.«« “R Administracijos, savival-
vimas pergalės ženklais. Jei 
taip toliau eis. tai nei bom- 
banešių, nei tankų, nei kito
kių pabūklų nebereikės, visi 
kariaus tiktai pergalės žen
klais.

tik apie “Stalino Rublį.” 
Kaip jau po Lorimer strytą 
vaikšto gandai, tai dėl to 
“Rublio” jis ir miegoti ne
dali, visas išsikamavęs vaik-

Administracijos, 
dybių ir kultūros srityse 
trūksta darbininkų. Tačiau 
lietuvių tauta pasiryžusi at
sistatyti.

_. . . v. . , zto dantimis grieždamas ir
.JP J?u zinoTPa; dabar • bambėdamas: “Stalino Ru-

azartiškai raunasi du pasiu
čiausi pergalės ženklai: bol
ševikų kūjis ir piautuvas su 
vokišku Hackenkreuzu. Bol
ševikai ir su kuju plumpina, 
net kibirkštis laksto, ir su 
piautuvu pielavoja, bet tas 
vokiškas kryžius nei krust 
Gali būti, kad tas čeravota- 
sis vokiškas kryžius atsisės 
ant Kremliaus stogo Mask
voje, kol iš ten jį nubaidys 
angliškasis pergalės ženklas 
V. Atrodo, kad ir rusiškasis 
ir vokiškasis biaurybė abu 
galą gaus.

Lietuviai iki šiol, taip sa
kant buvo be pergalės žen
klo.
kažkaip negerai išeidavo

blis, Stalino Rublis...”
Tai buvo tik vienas “Sta

lino Rublis.” o kokį skanda
lą jis sukėlė. Na, o jei tokių 
lietuviškų pergalės ženklų 
pasirodys visais pakam
piais, tai iš lietuviškų Mask
vos bernelių Amerikoje liks 
tikrai trijų pirštų kombina
cija. kitaip tariant “Stalino 
Rublis”...
LENGVAS BUDAS ~ 
išmokt angliškai.

Rankios reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.

, liškai. Joje telpa netik atskiri žo>
. „ t džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji-

tai ir su tom pelkėm
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.

Tiesa, buvo vienas kitas to-
kie kaip Bimbašvili, Miza- Sutaisė St. Michelsonas. pust 85.
roff, Prusakoff. Padlecki, K*in* .................................. .
Šliomski. Icikas Meškupas iri RYMAS. Romanas. Ta knyga yra 
kompanija, kurie čirkšdami mS".lPi^ri/l5S,'arS.kuS!I 
įrodinėjo, kad lietuviams ge-
nausias pergales ženklas nruui apdaryto ...... . ......... szm

Tuoj po to kai šių metų
birželio 22 dieną prasidėjo
Vokiečių-Sovietų karas. ,
Kaune, Vilniuje ir šiauliuo- T - - J. . J ' ciliiKvssi 

c„v;n_ Taigi Lietuva, pasiliuosa

džia. Bet ju kova buvo' sun- kol kas stinga smulkių ir tik- 
ki ir jie turėjo daug nuosto- žinių. Nužudytųjų pada- 
lių. Viename tik Kaune 3.- rytos fotografinės nuotrau- 
000 lietuvių buvo užmušta ir kos. Partizanų kovose žuvo 
apie 7,000 sužeista. Birželio 4 025 žmonės.
26 dieną Kaunas iškilmingai

se prasidėjo lietuvių sukili 
mas prie 
sukilimą

vusi Sovietų invazijos, apsi
skelbė nepriklausoma vals-

NAUJ1 LAIKRAŠČIAI 
LIETUVOJE

Teko sužinoti, kad Lietu
voje eina jau 3 nauji laik

inos Lietuvos valdininkai y- Šiauliuose “Tėvynė

apsiginklavo ir paėmė Kau-’jjmo 
ną į savo rankas diena ar

PAGARSINIMAI 
‘KELEIVY[79

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš 
tą. reikia pasiust Iš anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai ) tos 
savaitės numeri nespėjama patal- 
oint.

Norint, kad garsinimas nešusi- 
trukdytu, sykiu su pagarsinimu 
-eikla siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant piknike 
ar kltok| parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už UŽ didės
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

UŽ pajleškcjimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina žc. už žodi. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

••Keleivio*’ prenumeratoriams už 
pajleškojimus giminių ir draugų, kai
na te. už žodi. Magiausio pajleftko- 
jimo kaina 65c. i

Norint pajleškot su paveikslu. 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust į 
kainos.

••KELEIVIS.” 253 8ROADWAY. 
SO. BOSTON. MASS.

oastango? atstatyti 
i normalaus gyveninio sąly- 
i gas. Visa šali< vra išardyta, 
nes bolševikai ardė ukinin- 

: kų gyvenimą nėr ištisus me
tus. o dabar bėgdami da ir 
sunaikino

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 

A.\,.«.išKAI - LIETUVIŠKAS, telpa 
is'fubi "-o.iviii Labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai ap<L.ryt..s ūirbtir.e 
skūra. !C" puslapių. Rarankesnio ir 
sreresnio kišeninio žodynėlio lietuvis 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy?’ 
Kaina ........................................... Sl.UO

PIRŠLYS SU VADŽIOT; U AL. 
i Vieno veiksmo Komed.ja, PamsėnCRlUZd LietUVO.. pcn Rumšas. Gana juokir.yas veika- 

Žmoniu turto. Vietose buvo Įąs. Dalyvauja ? moterys ir f, vyrai.
KUNIGO MEILE. Vieno veiksmo Ko- 03 i’f musių '■'U vokiečiais-, mediją. Paraše Pen. Rumšas, Juokin-

Tokios vietos visiškai SU- ęas veikalėlis Dalyvauja 2 vyrai ir
2 motervs. .Abu veikalėliai vienoje

gTiaUtOS. knygutėje. Kaina ....................... 25c.

AR ROMOS

1777 Kristausv
opiezius 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 81 LAFAYETTE ST.,

WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbi* Road, 
South Boston, Masu. Tel. SOUth Boston 2271.

SKYKIl'S I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS Ii. <1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4 j Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamenta'inę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1886 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Ikonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito ka;po žaislų ir tam- 
sir.imų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA $2.00.
Tvirtais po p i eros viršeliais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO" KNYGYNE
253 BROAOWAY. SO. BOSTON, MASS.
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MINĖJO BALTIJOS VAL
STYBIŲ PRIPAŽINIMĄ.

Siūlo po karo Įsteigti Pabal- 
čio valstybių sąjungą.

Susidaręs iš keliu lietuvių, 
latvių ir estų komitetas pe
reitą nedėldieni minėjo 
Faneuil salėj. Bostone, Pa
balčio valstybių pripažinimo 
metines. Pirmininkavo Lie
tuvos garbės konsulas adv. 
Shalina. Estų vardu kalbėjo 
prof. \Yiel iš American In
ternational College. kuris iš
kėlė minti, kad po šito karo 
tmėtų susidaryti Pabalčio 
valstvbiu saiunga iš Lietu-

Policija nušovė South 
Bostono vagį.

į Anksti šio panedėlio rytą 
policijos automobilis užklu
po 3 vagilius ardant pavogtą 
automobilį netoli nuoSųuan-

VALDŽ1AI REIKALINGI į tumo aeroporto, Quincy • 
MECHANIKAI. apylinkėj. Automobilis buvo

„------- w . i įstumtas į tamsią vietą, jo
Mus prašo pranešti “Ke-1 blėtos su numeriais uždeng- 

skaitytojams, kad ~ —1 —n-2-~ileivio
karo laivyno dirbtuvėms 
Portsmouth’e. N. H., yra rei
kalingi Šie mechanikai bei 
amatninkai:

Boatbuilderiai, kuriems 
1 mokama nuo $7,68 iki $8.64 
per dieną.

Boilermakeriai, nuo $7.52 
iki $8.48 per dieną.

Variakalviai (copper- 
-miths), kuriems mokama 
nuo $8.00 iki $8.96 per,
diena.

vos. Latvijos. Estijos ir Šuo- Ironworkeriai, 
mijcs. Paliesdamas dabarti- gg.ųg per dieną, 
nę padėti, jis pabrėžė, kad i MaįinisUi n'u0 $7.59 įy 
sunku yra pasakytu kun . 4S di)?na 
priespauda vra biauresne— o,. . .*
Stalino ar Hitlerio. Kalbėjo .. nuo $'-68'
ir kitas estas. Dr. Poeld. i]kl S'C4 Per dlen«-

Nuo latvių kalbėjo buvęs . Shipwrightai, nuo $7.68

tos ir trys jauni vaikėzai 
darbavosi lupdami nuo jo 
padangas, rankenas, sėdy
nes ir kitas dalis. Pamatą 
policijos vežimą, jie leidosi 
bėgti. Du policmanai pradė- 

i jo iš savo automobiliaus šau
dyt ir vienas vagių tuoj kri
to negyvas. Kiti du leidosi 
į pelkes, bet buvo sugauti.

Vienas jų buvo South Bo
stono airišiukas Harvey, o 
kitas Charles Subilski iš 

, Chicagos.
$7 5° iki - Nušautasis vagis vadinosi 
* * “ T1-" 22 metų am

žiaus, gyvenęs prie M gat-

jų konsulas Jacob Sieberg. 
o nuo lietuviu—Dr. Pašakar-

John Davis. 
s gyver

ves. South Bostone

Sausra daro nuostolius 
farmeriams.

Per visą liepos mėnesį
iki 64 per dieną. * Bostono apylinkėj beveik

Toolmakeriai. nuo $8.16 nebuvo lietaus. Birželis irgi 
buvo sausas. Massachusettsnis. Buvo ir kitų kalbėtojų. I iki $9.12 per dieną. ___________  _____________

Nors tai buvo trijų tautu Welderiai (electric). nuo Agrikultūros Depaitamen- 
mitingas publikos buvo ne- $7.52 iki $8.48 per dieną. tas sako, kad ši sausra pri-
oaug. tik avie 200 žmonių 
kas tokioj didelėj salėj išro
dė visai menka audijencija. 
O šitokia proga turėjo but 
keli tūkstančiai žmonių. Ii 
minia butų buvus tūkstanti
nė. jei šis minėjimas butų 
rengiamas susitarus su orga
nizacijomis.

Kepyklų streikas pasibaigė.
Ši panedėiį jau sugryžo Į 

darbą duonos išvežiotojai. 
kurie streikavo daugiau 
kaip mėnesi. Išviso buvc 
metę darbą apie 1.200 trokų 
vežikų. Streikieriai pridarė 
kepykloms daug nuostolių, 
sudaužė daug trokų ir daug 
sunaikino duonos. Nukentė
jo ir Brightono lietuvis ke
pėjas, kurio trekas buvo nu
verstas į Charles rivę. Rei
kėjo užmokėti $50 ką troką 
iš vandens ištraukė ir reikės 
nemaža užmokėti už patai
symą. “Niekas tos duonos 
dabar ne vežiotų, bet valdžia 
reikalauja vežti, kad žmo
nės turėtų ką valgyti.” skun- 
dė-'i nukentėjęs lietuvis, “o 
kai dabar troką sudaužė ir 
duoną sunaikino, tai nuosto
lius reikia pačiam pakelti.’’

Vežikai dabar gaus $2 per 
savaitę daugiau. Kitus gin
čijamus klausimus turės da 
išspręsti arbitracijos komi
sija.

Apvaikščiojo Sidabrines 
vestuves.

Liepos 19 d. Mrs. ir >Ir. 
Romskai apvaikščiojo savo 
25 metu vedvbu sukakti.

Policija nenori vaidinti 
“•pūko” rolę.

Apie 2 valandą pereito 
nedėldienio naktį kažin ko
kia leidė pašaukė telefonu 
Dudley policijos nuovadą ir 
sako: “Mano vaikas Angus 
nenori miegot. Ar negalė
tumėt atsiųsti poliemaną, 
kad nugąsdintų jį per lan
gą? Aš jam tada pasaky
čiau, kad špukas atėjo jį pa
imti, tai gal jis greičiau už
migtų...”

Žinoma, policija atsisakė 
“špuko” rolę vaidinti.

Po visą šalį šiandien yra 
renkami seni aluminio daik
tai, nes šis lengvas metalas 
yra reikalingas orlaiviams. 
Kiekvienam miestvž yra pa
skirta kvota, kiek tos me
džiagos reikėtų surinkti. Bo
stonui paskirta 10 tonų 
kvota.

i Worce«terio komunistai 
subankrutavo.

Worcesterio “Ėvening 
Gazette” įdėjo skelbimą, 
kad valdžia parduos iš var
žytinių lietuvių komunistų 
namą prie Endicott gatvės. 
Namas esąs parduodamas 
už mokesčius, kurių komu
nistai neužmokė valdžiai. 
Tame name buvo komunistų 
susirinkimų ir visos jų t veik
los centras.

! LITHUANIAN

FURNITURE CO.

Mykolas Pluta apsivedė Į 
su R. Neveraite.

Liepos 12 vakarą p-lės 
Ritos Neveraitės draugės 
surengė jai gražią “shower” j 
paię ir apdovanojo gražio- į 
mis dovanomis. Rytojaus 
dieną, liepos 13. buvo vestu
vės. P-lė Neveraite susituo
kė su Mykolu Pluta, kuris 
dažnai dalyvauja lietuvių i 
radijo programose ir yra bu-' 
vęs “Keturių Karalių” or
kestras vedėju. Rep.

TaL TBOMdgn MM

Dr. Joho Repshis
(RKP1YS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandas: 2-4 Ir S-S

NedėliomL ir •ventadientals
m 11 iU U ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. laamn at arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

APDRAUSTI
PFPKRAUS
TYTOJAI.
(Insured
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY.
SO. BOSTON. M ASS.

Tel. SOUth Boston 461S

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

ir aun 7 iki 8.
392 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boston 1326

Ligoninės ofisas—Back Bay 
328 COLUMBUS AVĖ..

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pagal sutart). 

Telefonas: KENmore 7432

Už viršlaikį, išdirbtą virš darė jau didelių nuostolių 
40 valandų savaitėje, vai- farmeriams, ir toliau nuo- 
cižia moka pusantros algos, stoliai bus da didesni, jeigu

Aplikantai turi but patyrę nebus lietaus. Dėl sauso pa- 
-avo srities specialistai ir tu- vasario, šios valstijos farme- 
ri mokėti dirbti darbą iš šįmet gavo 400,000 ma- 
mėlynraščio (blueprint). žiau šieno, negu paprastai. 
Visi turi but Jungtiniu Vals- Ganyklos visai išdžiuvo, 
tiju piliečiai. ' Komai labai menki. Skursta ;

’' ’ kopūstai. Saločiai,
ės.

uju piliečiai.
Reikalingų aplikacijų įi- binzai, kopūstai, saloč 

platesnių informacijų gali-1 sPma^ai ir kitos daržoves
ma gauti visuose antros kia- J 
sės paštose, arba kreipian- 
ties tiesiai į: The Labor 
Board Recorder. U. S. Navy 
Yard. Portsmouth, N. H.

Buielis draugų «urenge tiem 
Lietuvių Am. Piliečių Kliu
be. Lovveily puikų pokylį, 
kuriame dalyvavo skaitlin
gas būrelis draugų svečių. 
Besiliksminant. tarp kitko 
iubiiiantams pasakė gražių 
komplimentų SLA 173 kp. 
bii mininkas d-ras Kučins
kas, Lo\veliio Vytauto Liet. 
Kliubo pirm. Kundrotas ir 
daugelis kitų. Jubiliantai 
taipgi buvo apdovanoti pui
kiomis dovanomis ir sveiki
nimais.

Todėl visiems svečiams, 
kurie dalyvavo musų sidab-j 
i inese vestuvėse, kalbėto- j 
jam< už pasakytas kalbas iri 
linkėjimus ii- tiems, kurie! 
apdovanojo mus tokiom 
brangiom dovanom, šiuomi 
pareiškiame musų nuoširdų 
ačiū. Rom&kai ir šeima.

“Jaunas vyras” virto jauna 
mergina.

Lynno policija vieną rytą 
sulaikė jauną vaikiną, kuris 
pasirodė jai labai įtarinas. 
Pradėjus tą jaunuoli klausi
nėt. pasirodė, kad tai jauna 
mergina persirengus vyriš
kom drapanom. Ji pasisakė 
esanti Miss Dorothy Com- 
merford. 16 metų amžiaus, 
pabėgusi nuo savo tėvų iš 
Belfasto, Me. Jos tėvas yra 
pirklys ir pasiturinčiai gy
vena. Bet jaunai mergaitei 
parupo pamatyti svietas. To
dėl ii gavo girių darbininko 
drapanas, nusikirpo trum
piau savo plaukus, o liku
sius susikišo po kepure, ir 
leidosi pėkščia New Yorko 
link. Ji norėjo pamatyti A- 
merikos didmiestį, paskui 
leistis į pietus ir susirasti 
darbą kur nors pas farme- 
rius. Ji sakosi dvi naktis 
nakvojusi laukuose, bet tre
čia naktį netoli nuo Lynno 
policija ją užtiko. Policija 
pranešė jos tėvui, kuris at
važiavo ir pasiėmė savo 
dukteri namo.

Rugpiučio mėnesy bus bat
siuvių konferencija.

Darbo Departamento al
gų ir valandų skyriaus virsi- į 
ninkas Dolan praneša, kad, 
įugpiučio 25 d. Washingto- ; 
nę bus batų siuvimo pramo-i 
niš konferencija, kurioj bus į 
atstovaujami ir Naujosios ; 
Anglijos batsiuviai.

Konferencijos tikslas esąs 
—pakelti batsiuvių atlygi
nimo minimumą. Dabar yra 
nustatytas 35 centų per va
landą minimum. kuris vei
kia nuo 1940 metų 29 ba
landžio dienos. Konferenci
ja ištirs batų siuvimo pramo
nės padėtį ir svarstys, ar ga
lima minėtąjį algų minimu
mą pakelti.

Batų siuvimo pramonėj 
dirba iš viso apie 250,000 
darbininkų. Vien tik Naujoj į 
Anglijoj yra arti 800 atski-Į 
ni “šiušapių” su apie 100,- i 
000 darbininkų.

Nedėldienio naktį ant Co-. 
’umbus avė. ir West Newton' 
st kampo įvyko muštynės.' 
Kai pribuvo plicija. 3 mušei- i 
kos pabėgo, o du liko ant 
gatvės sužeisti.

Reikalingi Duonkepiai
Kurie moka kepti lietuviška duona, 

tesrul tuoj kreipiasi pas: BUDRĮ,
12 Bristol st.. Cambridge. Mass.

MOOOOOOOBOaOOOBBBBBBOt

HES JAU TURIME
1942—METŲ PHILCO, ZENITH IR RCA 

VICTOR RADIUS s.

Adv. Bagočius išvyko 
Pennsylvanijon.

Pereitos sąvaites pabaigo
je adv. Bagočius su šeimyna 
išvyko Pennsylvanijon n ža
la praleisti tenai apie porą 

savaičių. Sugriš apie atei
nančio.- Są Ulės pal aigą 
7 Įugpiučio. Advokato otl 
čas tačiau dienomis atdaras.

•Jų gražumas, gerumas ir pigi kaina tikrai nepaprasta.
Bet jų kainos pradeda kilt ir bus sunku gauti—daug žmo
nių jau nepasitenkina kad turi palaukt šaldytuvu.
Mes prašome .jus užeiti į musų modemišką auksinių ir 
elektrikinių daiktų krautuvę ir išsirinkti reikalingus daik
tus DABAR. Jus išvengsite suvėlavimo ir pasinaudosite 
žemom kainom. Kainos dabar da žemos, bet greitai jos 
ateityje pakils.
Musų vienintelė Lietuvių auksų Krautuvė Bostone, ku- 
kioj gaunami BULOVĄ, QRUEN, HAMILTON Laik
rodėliai.
Taipgi užlaikome WM. ROGERS <£ SONS. ROGERS 
1S47 Sidabro Setus. COMMUNITY ir TUDOR Sidabruo
tus Setus, KRIGIDAIRE šaldytuvus. Vyrams Auksinius 
SYVAN’K Setus. RONSON Žiebtuvėlius ir kitus daiktus.

Pirkite šiuos daiktus pas:

KETVIRTIS & CO.
312 BRO\nWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 4619
'jr^/v^ree/yy^yservyoooooocoooouooBoooooeoueeoeooouuoi

!

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Akią. Vidnrią Lig*. 

Ausą, Nosies ir Gerklės.
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatą.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

> i Tek ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Sercdomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyveniaao permainą 

moterą. Moterą ir Vyrą ligas
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonnealth 4570.

•Tek 28624 Gyv. 31133

: Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Vninndoo: t iU 12 
ano 2 iki 3, 
nuo 7 iki 8.

^^snritMa^

AKIU DAKTARAS 
11štaiso defektuotas akis ir ttaka- 
1 mu laiku sugrąžinu ti *
' žeminuoju ir priskiriu

114 Suminei
LAWRENCE, MASS.

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

BOSTON. Telef. Lafayette 1371 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVU LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien. 
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

L

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. So. Boston 0948 
BES. 251 CHESTNUT AVĖ,

Jamaica, Plain, Mass.
Res. Tel. Amold 1028

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

SOUth

1088
STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 

IR TROKŲ AGBNTURA. 
Kainus Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai ir 
HydraaHc Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

I8DIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joa Kapoėiaaaa — saviaiakaL

Tabyam Ir dnmsantravtai 
I HAMUM SntBT

8U




