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Agentai Pramonei Ardyt
JIE BUVO IŠLIPĘ CIA 1$ 
VOKIEČIŲ SUBMARINŲ.
Turėjo su savim $150,000 
pinigų, planus ir įrankius

sprogdinimo darbams.
Justicijos Departamento 

agentai pereitą sąvaitę su
čiupo 8 Hitlerio agentus, 
kurie buvo atvykę čionai 
karo pramonės ardyt. Vieni 

išlipę iš vokiečių

sprogdinti ne tiktai fabri
kus ir tiltus, bet ir departa- 
mentines krautuves, kur su
sirenka daugybė publikos. 
Čia sprodinimų tikslu turėjo 
būti kėlimas panikos publi
kos tarpe.

Sprogdinimo planuose bu
vo numatyti šie pramonės 
centrai:
. Aluminum Corporation of 
America dirbtuvė Tenne^-jų buvo

submarinų Floridos pakraš-|?ee valstijoj, 
ty. o kiti—Long Islande, ne- Tos pačios finnos alumi- 
toli nuo Nev Yorko. ' no dirbtuvės Massenoj, N.

Nakties tamsoj submari- Y., East St. Louise, III. iri 
ros priplaukė per 500 jardų Philadelphijoj

Rusijos frontas dar laiko- Šiomis dienomis Ameri- 
si, bet nesijaučia pakanka- kon vėl buyo atskridęs Ang
inai stiprus. Todėl Rusija lijos premjeras Churehill. 
šaukiasi aliantų pagalbos. Dabar jis jau Londone. Bu- 
Tuo tikslu ir Molotovas bu- damas VVj^shingtone, jisai 
vo čionai atvykęs ir, matyt, turėjo labai ilgą konferenci- 
tais pačiais sumetimais ją su prezidentu Rooseveltu. 
Churchillis buvo Washing- Apie ką jiedu tarėsi, oficia- 
tonan atskridęs. Šią sąvaitę liai niekas nėra paskelbta, 
paaiškėjo, kad Churchillio- bet neoficialiai kalbama ir 
Roosevelto slaptuose pasita- rašoma, kad jiedu darę pla- 
į imuose dalyvavo ir Sovietų nus antram frontui atidalyti, 
[ambasadorius Litvino vas, ir Būnant Churchilliui Wa- 
jo militarimai patarėjai, shingtone, vokiečiai su ita- 
Prezidentas Rooseveltas po jaįs sunaikiho anglų armija 
to yra pareiškęs, kad Ame- Libijoj ir paėmė Tobruką su 
iūka ir Anglija tuojau pade- 25,000 anglų ir daugybe ka
bančios i ūsams kovos Iau- ro medžiagos. Sakoma, kad

Atlanto gyvačių lizdai yra 
kur nors netoli nuo 

Amerikos.
Senatorius Byrd painfor

mavo Senatą, jog laivyno 
ekspertai esą įsitikinę, kad 
priešo submarinų bazės yra 
kur nors netoli nuo musų 
pakraščių, todėl būtinai rei
kia tuos Atlanto gyvačių 
lizdus išnaikinti. Visi faktai 
liudija, kad tie lizdai slepia
si kur nors Karibėjos Juroj, 
kuri randasi tarp Centrali
nės Amerikos ir Vakarų In
dijos salų.

Senatorius Byrd mano, 
kad Jungtinių Valstijų lai-

misij a Neįsileido Smetonos
“TAUTOS VADAS” NO
RĖJO PASAKYTI PRA 
KALBĄ DELEGATAMS.

Seimą sveikino Pittsburgho 
miesto ir Pennsylvanijos

valstijo« atstovai.
Šią sąvaitę Pittsburghe 

susirinko 42-ras Amerikos 
Lietuvi** Susivienijimo Sei
mas. “Keleiviui” prisiųsta 
telegrama praneša:

“Seimas prasidėjo papra-

Amerikoje turtas šių metų 
pradžioje siekė jau $2,001.- 
699.00.

Tuo tarpu gi katalikų 
LRKSA turi tik $1,514,977 
turto, o komunistų LDS— 
vos tik $419,628.

Dabartiniu laiku SLA pi
nigai sudėti daugiausia į 
valdžios bonus ir į nekilno
jamas nuosavybes.

SLA kuopų daugiausia 
yra Pennsylvanijos valsti-

nuo kranto. Sabotarai tada Chesapeake & Ohio ge- 
nusiėmė vokiečių laivyno ležinkelis apie pramonė: 
uniformas, apsivilko ameri- centrus.
kietiškomis drapanomis, pri- Pennsylvanijos geležinke- i Jj. Nūn Kam Pra-
tikrovė į valtis sprogstamo-i lis ties Newarku. N. J. ' "
sios medžiagos ir išvežę ją Į [ New Yorko geležinkelio, UZIOS.
krantą užkasė į smėlį. Pas- Hellgate tiltas. Lietuvoj ir Lenkijoj esą
kui pakriko kaip jiems buvo Ohio upės kanalai ir jų nugalabyta apie 700,000. , .
nuodyta. užtvaros tarp Cincinatti ir, Pasaulio žydų

e. Kekių budu tą pagalbą angiaj neteko 1,000 tankų [ vynas turėtų* tuojaus užimti 
manoma rusams teikti, ne- Libijoj. Ia Libijos vokiečiai, Martinikos salą, kuri pri- 

ptan. Anglijos klauso Francuzijai. Galimas
,............ dėl to kilo dide- daiktas, kad toj saloj ir yra

Išžudė 1,000,000 Zy- lis triukšmas. Pradėta reika
lauti, kačsChurchiliis butu 
pašalintas iš vadovybės. Bet 
Churchillis Washingtone 
kalbėjo vis$i šaltai. Jisai už
tikrino Pačfiko Karo Tarv-

Keturi jų dabar buvo su-; St. Louiso. . | vadas Londone šią sąvaitę karag lai^žtas/jis a.
nurmcL’o LroH nnn tn loilm _ __ rimti net Chicagoje. Bet ne- New Yorko miesto van- pareiškė, kad nuo to laiko,

vokiečių submarinų bazės. 
Senatorius Tyding siūlo,

kad Jungtinių Valstijų val
džia paskirtų nuo $25,000 
iki $100,000 atlyginimo 
tam, kas nurodys, kur prie
šo submarinos gauna kuro ir 
kitokių reikmenų Amerikos 
pakraščiuose.

pėjo jie pradėt savo velniš-[ dentieki?. Niagara .Fališ ku prasįdėj0 šis karas, na-
kus planus vykinti, kaip. hydro-elektros įmonė ir ge-' cjaį išžudė Europoje jau ne- c tz
slaptieji Justicijos Departa- lezmkehų užsisukimas ties j niažiau kaip 1.000,000 žydų. SŲ
inento agentai pradėjo sekti Altoona, Pa., anglies ka^y- ži^yri^usis žydy perse-

rodęs Kongreso vadams sa
vo planus karui laimėti, ir 

ongreso lyderiai įsi- 
isad eįpant tais pla

Paeue4or tortvisi, 4uiafc
tieji sabotarai gerai pažįsta 
Ameriką. Visi jie yra čia 
gyvenę ilgus metus, gerai 
moka anglų kalbą, kai kurie 
jų dagi Amerikos piliečiai; 
taigi jie čia turi daug pažįs
tamu, pas kuriuos tuojau su
sirado sau prieglaudą ii 
pradėjo jieškoti net mergi
nų apsivedimui. Vienas jau 
ruošėsi ir vestuves kelti Chi
cagoje. Jo mergina dabar 
teisinasi nieko nežinojusi 
kad jis Vokietijos agentas.

Prieš atvyksiant jiems 
Amerikon, jie buvo lavina
mi specialėj mokykloj Ber
lyne, kaip vartoti sprogsta
mąją medžiagą, kad ji pa
darytų kuo daugiausia blė
dies.

FecĮeralinio Investigacijų 
Biuro viršininkas Hoover 
sako, kad jie turėję sprogs
tamosios medžiagos pakan
kamai dviejų metų terorui.

Jų planuose esą numatyta

kiu centre. ki o jimas buvęs okupuotuose 
s Europos kraštuose, bu-1

centas svarsto, ką su tais tent Latvijoj, Lietuvoj, Len-> 
ludosiais daryti: ar juos ati-Į jęjjoj Rusijoj įr Rumunijoj.
duoti karo lauko teismui ir; j0 ap5!L? 
visus sušaudyti, ar pavesti voj ir Lenkijoj naciai įszu 
civiliam teismui, kad uzda- dę apie 700 000 žydų. Rusi 

į joj apie 200,000,

tikinę, 
nais, di

stu budu. Oficialiai Pitts- joj—106. Paskui seka Illi- 
burgho viesto vardu Seimą nois su 74 kuopom, Massa- 
pasveikino Dr. Klein, o chusetts su 39, New York su 
Pennsilvanijos valstijos var-Į 33 ir Connecticut su 19. Ma
dų sveikino Hon. Ross. Tei- žiausia kuopomis valstija 
sėjas Smith sveikino U. S.[yra Oklahoma. Tenai tėra 
O. vardu. Už Lietuvos kon- tiktai 1 kuopa. Iš viso SLA 
sulus kalbėjo p. Daužvardis. turi 360 kuopų.
Smetona irgi prašėsi, kad Šiame Seime tikimasi 
jam leistų pasakyti prakal- triukšmo dėl Jurgelionio 
bą į Seimo delegatus, bet [ pašalinimo iš “Tėvynės” re- 
jo prašymą buvo jau atme- daktoriaus pareigų. Jurge- 
tusi Seimo Rengimo Komi- lionis žadėjo atvykti su 
sdja.” skundu ir reikalauti, kad

Telegramą prisiuntė Dr. jam butų leista išdėstyt Sei- 
D. Pilka. mui savo bylą nrieš Pildo-

Delegatu į šį seimą yra maią Tarybą. Jo manymu, 
išrinkta 204, bet rašant šią jis buvęs pašalintas “netei- 
žinią da ne visi buvo šuva- sėtai,’’ nes jį išrinko Seimas, 
žiavę. todėl tiktai Seimas ir atst>-

f j Rngp- tvti ii galėjo. Kad jis laužė
Kokie tie planai, viešai 

nėra skelbiama, bet visi spė- 
ia, kad tai busiąs antras

Čiaus raporto pasirodė, kad fKbnsRluciją ir~birvo pavėr- 
SLA yra didžiausia lietuvių tęs SLA organą irankiu or- 
organizacija Amerikoje ir, ganizacijai griauti, tai to jis 
žinoma, visame pasauly, nemato. Kaip girdėti, šiame 
Dabartiniu laiku ji turi 15,- Seime jis reikalausiąs pil- 
582 nariu. ' nos algos už visą laiką, o

Be SLA, šioje šalyje yra Jei to negausiąs, tai trauk- 
dar dvi panašios lietuvių!SLA į teismą. Bet kaip 
organizacijos, būtent, kata- šeimas į Jurgelionio skun- 
tais, tuo tarpu kai komunistu reaguos, kol kas da neži

nia, nes rašant šiuos žodžius 
da nebuvo prie jo skundo

Churchūl Sugryžo 
Kaip Žaibas.

Kada ir kaip Anglijos 
11 atvyko 
rie žinojo'

Spauda tik pranešė, kad jis 
yra Washingtone. Tai buvo 
tikra sensacija. Ir kuomet 
Amerikos visuomenė pradė
jo įdomauti jo pasitarimais 
su prezidentu Rooseveltu, 
spauda pranešė, kad Chur- 

_ . „ . _ . . , . com,. chill vėl jau Londone. Lai-
\ i t- Ar- k v v a mingai atvyko ir laimingaitarp 6,000.000 ir 7,000,000y fe Vichy pranešama, kad < «.ko j|itleris rs|jo 

žydų. Šitas žydų kongreso j is Lotaringijos nacių gauiei- žaib„ „ churehill
vadas sako, jog naciai viešai tens Buerckel deportavo ! ėjo kelionėmis
pradėję skelbti, kad žydai Lenkiją 8,000 tėvų. Tai i6
turi but visiškai išnaikinti, 
nes jie esą bolševizmo pa
laikytojai.

Bet kuo gi nacizmas ski
riasi nuo bolševizmo?

:iaV,mU’ frontas prieš Vokietiją.

'Ytų kalėjiman. i joj "apie’ŽOO^OOO?'RumuniZt/Ž VūikllS Naciai
r ~. M7 . t 1O i joj apie 125,000, o kitus ki- , DeportūVO 8,000 
Japonai Neteko 18 jtose šalyse. Tėvų
Laivų Ties Midivay.
Apie buvusį jūrių muši 

ties Midway sala ateina vis 
daugiau papildomų žinių. 
Šios sąvaitės pranešimas iš 
Pearl Harboro sako. kad ja
ponai tame mūšy neteko 18 
laivų. Mūsiškiai orlaiviai nu
skandino 4 naujausius ir di
džiausius priešo orlaivių ve-
žiotojus, su kuriais nugarmė
jo Pacifiko dugnan 275 ja
ponų orlaiviai ir visas perso
nalas. Be to, buvo nuskan
dinti du skraiduoliai, 3 nai-1 zijos žmonių neapykanta 
kintuvai ir keli transportai, naciams ir jų talkininkams 
Trys šarvuočiai buvo sužalo- kasdien darosi vis didesnė, 
ti, vienas taip sunkiai, kadjpereitą nedėldienį buvo iš
vaikiai pasiekė namus. Su-. sprogdinti du nacių talki- 

A\GLAI SUNAIKL žalota buvo 10 kitų laivų. njnkų centrai, padegtas vo- 
vn DDC’lfr’V 4 Nuskandinti japonų orlaivių kiečių gumos sandėlis ir iš-

DiV/zitIISA2^. vežiotojai vadinosi: “Aka- dinamituotas vokiečių trau-
Pereito penktadienio nak-! ?r “Ka£a;^P° to‘ kinYs okupuotoj Francuzi-

tį 1,000 Anglijos bombane-' Suryu m “Kiryu, po joj. Quimpero miestely,
apie 36 mylios į šiaurės ry- 

itus nuo Bresto, bomba buvo

Franeuzijoj Plinta 
Sabotažas.

Vichy žiniomis. Francu-

esanti bausmė už tai, kad jų 
vaikai bei jauni vyrai pabė-i 
go iš Lotaringijos Į laisvąją 
Francuzijos dalį, norėdami 
tuo budu pasislėpti nuo na
cių armijos, ar nuo privalo
mojo darbo tarnybos Vokie sa

VOKIEČIAI IŠŽUDĖ 
7,000 ČEKŲ.

Čekų tautos kvislingas 
džiaugiasi iš to.

Anglijos radijau prane- 
, kad vokiečiai okupuo-

LDS. Palyginus jų narius 
sulyg 1941 metų statistika, 
pasirodo šitoks skirtumas:

SLA .................... 15,866
LRKSA ................ 10,989'
LDS ........................ 8,5511
Ir SLA kasmet vis auga. 

Pavyzdžiui, nuo 15,582 na 
riu 1940 metais 
iki 15,866 nariu

prieita.

‘Suryu
siu bombardavo Bremeno ^,050 tonų. 
miestą Vokietijos pajūry.
Visas miestas paskendo Įmesta į Anti-bolševikų bu-
liepsnose. Sekančią naktį, NUODUS RUSIJOJ. įveinę, gi Burgės miesste su- 
P»remenui dar tebeliepsno- Maskvos žinių agentūra sprogdinta buvusio komuni- 
jant. vėl keli šimtai anglų “Tas” praneša, jog esą iro- sto Doriot’o “liaudies parti- 
bombanešiu smogė jį bom- dymų, kad vokiečiai prade- jos” salė. Doriot, kuris ne- 
bomis. Šitose operacijose jo vartoti nuodingas dujas senai buvo karštas Maskvos 
anglai prarado 52 orlaiviu, prieš rusus partizanus, kurie šalininkas, dabar organi
nei iš Bremeno, sakoma, užpuola vokiečius fronto zuoja legijoną bolševizmui 
nieko nebeliko. Miestas vi- užnugary. Vienas partizanų naikinti.

vadas raportavęs, kad Ust- ---------------
je kaime, Kalinino fronto 
užnugary, birželio 2 d. vie-

tijoj. Lotaringija prieš karą toj ^Čekoslovakijoj išžudė 
buvo Francuzijos provinci- jau 7,000 žmonių. Šitą kru- 
ia, bet dabar okupuota vo- viną skaičių paskelbęs čekų 
kiečių. Pasirodo, kad naciai tautos išdavikas, Emanuel 
rekrutuoja darbininkus vi- Moravec. kuris parsidavė 
suose okupuotuose kraštuo- okupantams, taip kaip Lie- 
se. Pereitą sąvaitę buvo ži- tuvoje Paleckis, ir tarnauja 
nių, kad Pabalčio kraštuose atėiunams.
taipgi Įvesta darbininku Skelbdamas šitą žinia, tas 
konskripcija ir visi vyrai judošius išreiškė net džiaug- 
nuo 21 iki 29 metų amžiaus smą. kad “tik 7.000 turėjo 
yra siunčiami vieniems me- mirti, idant 7,000,000 galė- 
tams į privalomojo darbo tų gyventi.”
tarnybą Vokietijoj.

SUOMIJOS GENEROLAS 
PAS HITLERį.

Berlyno žiniomis, pereitą

siškai sunaikintas.

ČEKU JUDOŠIAI GAVO
$500,000.

Iš Berlyno pranešama, 
kad Hitlerio žvalgyba už
mokėjusi 10,000,000 čekiš-

BADAS ŠLUOJA GRAI
KUS Į KAPUS.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko iš Graikijos

SUNAIKINO PRIEŠO 
SUBMARINĄ.

Kubos pakrašty pereitą ?4ya*tę tenai atvykęs Suo- 
sąvaitę Amerikos prekybos Alijos ginkluotų jėgų vadas 
laivas nuskandino “Ašies” Mannerheimas. Su juo atvy- 
submariną. kuri iškilo iš po kę ir keli kiti aukštį finų ka- 
vandens kaip sykis prieš rininkai. Kokiais tikslais jie 
laivo kanuolę. Amerikos tenai lankosi, žinios nesako, 
laivo kanuolė pataikė Į prie
šą iš pirmo karto ir susprog
dė jį.

Įkyrus Juodveidžių 
Klausimas.

Federalinis saugumo ad- 
jis Pakilo! rninistratorius, Paul McNutt, 
1941 me- smerkia tuos darbdavius, ku

tais. tuo tarpu kai komuniste 1 *e nepriima Į darbą juod- 
LDS per ta nati laiką nukri- i'eidžly- Savo neapykanta 
to nuo 8,605 iki 8,551. juodukams tokie darbdaviai 

Nuo 1940 iki 1941 metų frukd? karo reikmenų gamy- 
SLA išmokėjo savo nariams rako P-^c^utt. Bet darb 
$179.119.00 apdraudos. Gi davlal atk?lta' kad J«odv«u- 
nuo pat SLA įsikūrimo iki dzl,«, pnemimas daugiau 
šių metų pradžios išmokėta nik.io kam reikmenų gamy-
ap'draudos net $3,698.-,b?’ buv° J3“ ne_™nas 
082 00 atsitikimas, kad priėmus i

‘ Susivienijimo Lietuviu darb«. juodveidį, keii
______________ ;j šimtai baltveidžių meta dar-

k- rį 'bą. Baltveidžiai darbininkai
Per Ji enesi rasta- . nenori su juodveidžiais kartu 
tyta 4,000 Orlaivių. dirbti, ir gana.

Kartu pagaminta 1,500 tan
kų, 2,000 kanuolių ir 
100,000 kulkasvaidžiu.
Prezidentas Rooseveltas 

pranešė visuomenės žiniai, 
kad Amerikos pramonė jau

nam rūsy buvo rasta 19 la
vonų. jų tarpe ir viena mo
teris su kūdikiu. Lavonai šventikas" Yfantes. kurį oku

__  neturėję jokiu žaizdų, todel pantai išieido majnais už
kų kronų ($500.000) kaip esą aišku, kad jie mirę nuo saviškius. Jisai sako, kad
atlyginimą dviem čekam, nuodų. ____ jeigu karas užsitęs dar pus-
kurie išdavė koriko Heyd-
richo užmušėjus

. , Iš Londono pranešama. 2n^ metų, tai pusė Graiki-
, . . . , Parodo, kad Durhamo apskrity, An- '°s gyventojų bus įsmirę ba-
kad ir tarp čeky >Ta judesių. ,jjoj kasvkloj jvyko spr0. du. Jo žiniomis dabartiniu 
kurie uz pinigus gali išduoti Hmas užmušdamas 13 ang- lalku k^ 'erf l??du numirs- 
budeliams savo brolius, liakasių. ,ta P° gnųkų.

NEW BRITAINE SUDE
GĖ TEATRAS.

_______  New Britain, Conn.—Pe-
KINIEČIAI NUSKANDINO reitos subatos naktį cia su-

degė didžiulis Canitol Teat
ro trobesvs. Ugnis padarė 

Kinijos žinių agentūra ?pie $100,000 nuostolių, 
praneša, <ad kiniečių oriai- Gaisrą gesinant, buvo sužei- 
viai nuskandino Yangtze stį du ugniagesiai.
upėj’ du japonų karo laivu. -----------
Amerikos lakūnai Kinijoj HITLERIS GRIEBSIĄS
nuskandino 4 japonų laivus VISĄ FRANCUZIJĄ.
toj pačioj upėj; vienas jų bu- Londone pradėjo eiti 
vęs karo laivas, o trys kiti— pandai, kad Hitleris ruošia- 
transport" laivai. si užimti visą Francuzi ją.

DU JAPONŲ LAIVU.

SUSTREIKAVO 3,500 
DARBININKŲ.

Loiain. Ohio. — Pereitą 
sąvaitę čia sustreikavo 3,500 
darbininkų National Tube 
Co. dirbtuvėj ir žadėjo išves- 

pagamina daugiau ginklų, [ ii j streiką kitus tos kompani- 
negu “Ašis” gali pastatyti. ;jos darbininkus, jeigu ji ne- 
Per gegužės mėnesį musų i pakels jiems algų. Kompani- 
fabrikai pastatė 4,000 oriai- ja $amdo iš viso 10.000 žino
vių, 1,500 tankų, pagamino nių ir dirba karui reikalingus 
2,000 kanuolių ir daugiau daiktus. Ši kompanija pri-
kkip 100.000 kulkasvaidžiu.

Ši statistika tikrai gali į- 
varyti kinkų drebėjimą dik
tatoriams. Pasirodo^ kad 
prezidentas Rooseveltas ne
klydo. kuomet jisai pasakė, 
kad Amerika turi būti de
mokratijų arsenalas. Ame
rikos ir Anglijos ginklais 
bus sudaužyta diktatorių
“Ašis.”

klauso U. S. Steel korporaci
jai. Streiką veda CIO.
AMERIKOS PAKRAŠTY

ŽUVO JAU 320 LAIVŲ.
Nuo to laiko, kaip japo 

nai užpuolė Ameriką, prie
šo povandeniniai laivai nu
skandino jau 320 Jungtinių 
Tautų laivų Amerikos pa
kraščiuose.
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iš specialistų, kurie jau perseni dalyvauti veikiamoj armijoj, šiame vaizdely sėdi iš kai
rės i dešinę: komercijos ir biznio biuro direktorius H. P. Seidemann, specialistų korpuso 
viršininkas Dwight Davis ir inžinierijos biuro direktorius \Villiam O. Hotchkins.

Kodėl Finai Nedaro Su 
Rusais Atskiros Taikos

RUSIJA YRA TOTALI- | Bet kaip tik rusu armija 
tARINĖ VALSTYBĖ. užgriuvo ant Lietuvos ir su- 

x , r» • • trempė jos nepriklausomv-Del to, kad Rusija sian-.b tos paėios "Laisvės" 
dien yra priversta gultis nuo žmonės tuojau
totalitarinių lalstybių blo- ptrooklme "džiaugsmo mi-i 
ko, taip kaip ir demokrati- (i b. m(lšė Stalinui
nes valstybes nuo jo ginasi, sveikinimo telegramą. kad, 
tai komunistai pi adė jo ais- p,įjunge Lietuva prie Ru- 
kinti, kad ji, Rusija, dabar g& - 1
jau esanti demokratinė ša-J jaj ve, ko vertos Romuni-

n’ J* Jovl,.lsvien bU *^me'i<u išpažintvs ir priesaikos’, 
nka, sako jie. , ‘ į

Bet Amerikos vyriausybė BANKININKAI NUMATO 
kitaip i Rusiją žiuri. Wash- KARO PABAIGĄ 1943 
ingtono valdininkų akimis* METAIS,
žiūrint, Sovietų Rusija yra . .
totalitarinė valstybė, taigi _ blomI;į dienomis Wal. 
tokia pat, kaip 'Vokietija, Streeto bankininkai turėjo 
Japonija, Italija ir joms pa- pasitanmą investmentų rei- 
našio« kalais. Kaip praneša fman-

Štai, šią sąvaitę mums iinė y3uda- ume Pritari- i 
buvo prisietas iš Washing- ™e , dal-^avt Eur?P0?i 
tono Iždo Departamento bankininką1, kūne geiai pa
iste rankvedis valstijų ?!s“ Vokietijos ekonominę
komitetams, kurie pardavi- būklę. Jų manymu, v okieti- mastu liaupsinti Adolfą H it- 
nėja karo bonus ir štampas. J?s. pramonininkai ir tinan. | j kaįp j b (,0Įį<.vjku
Angliškai šitas leidinys va- slnulkal non- kad karas ;V. . ...... ,....
dinasi: “Manual for State
and Local Committees
the United States Defen w........  .............. ..
Savings Staff.” .. . . - ^aiVokietijos pramones ir . tylos

nei Anglija nenori garan
tuoti, kad po karo Rusija 
neužpuls Suomijos iš naujo,

Mums yra prisiųstas šituo 
klausimu įdomus straipsnys, 
paimtas iš suomių laikraščio
“Laennen Suometar,” kuris; tai ar galima suomius kal- 
yra leidžiamas Astorijoj, tinti, kad jie nenori daryti 
Oregono valstijoj. su Rusija atskiros taikos?

Įdomus jis tuo. kad aiškiai Neturėdami jokių garanti- 
pasako, kodėl demokratinė jų. suomiai yra priversti gin- 
Suomija eina ne su demo- ti savo žemės laisvę ginklu, 
kratinėmis valstybėmis, bet kaip jie gynė jau per tuks- 
“padeda” Vokietijai mušti tantį metų.”
Rusija. Suomiai esą pareiškę, kad

Lietuvių visuomene, Šitas jfe inka b
klausimas nėra aiskus todėl ja uikos ^erencijai 
įdomu bus išgirsti, kaip jį ka(, į
aiškina patys finai. b sudalytas koks nors tau-

Strapsnio autorius, John . e i.„v- iax»;v, v. . j j tu kolektvvas, kuris užtik-i!: Kolehmmamen, pradeda mažo^ jr silpnoms
a^tz^d?“,s: ... ... , tautoms laisvę. Bet kol tai-

šiam karui Amerikoje yra organizuojama Armijos Specialistų Korpusas. Jis sudaromas d" ka sugrįš, finai nori įsigyti
ią prieš Kusiją. Kodėl buo- j apsigynimo pozicijų, 
mija nepadaro atskiros ui- he didelių ii
kos su Sovietų Sąjunga. hjd* į %
Kodėl Suomija pasirase an- na:‘tJ 
ti-Kominterno paktą Berly- * ......
ne lapkričio 25 dieną? Ar Taigi klaida esą manyti, 
Suomija tebėra dar laisva ’Ka(1 Suomija dabar kanau- 

ėdama padėti Hitle- 
edanti tik apsigyni- 
Tas karas tik atsi- 

upuolęs su Vokieti-

KARO SĄVAITĖ.

kad jeigu dabar nusta- L- L, • r bėralinės demokratijos ša- tiktmai supuoięs su voKieti-
tn rank-vodrin mi« ’ vmcujuo , ivios “kainu lubos” išsilai-. 1 ax?• a anJ\ 1.’a" lis; ta kooperatyvų, sunkiai j°s-Rusijos karu. Suomija

lanv Vt? įkirtu’ Prekybos vadai esą labai KomUIUStų Sumoks- kvs per 20'mėnesių, tai ka- lluomen£ JU neima. tai iš jų dirbančiu -Jlaiį.ę mylįnčių nesantr naciškos Vokietijos
mS ^rn tir de' šnipinę dėl Japonijos prieA KonarPSO Amerikai kainuos $62,- bus ^klM žmonių tėvynė pavirto i pik- pastumdėlė, kaip Rumum-mas tarp totalitarines n de- laimėlimu Tolimuose Rv- laS 'nes KOIl^reS^‘000,000,000 mažiau, negu specialistai. Kiekvienas tu- tą totalitarinę valstybę?” ja, Vengrija ar Bulgarija.

jis butu kainavęs jei kai- ;es, .pazy™etl savo Įąkste, Norėdami aiškiai tuos Suomija palaiko savo santi-
s butu leista kilti taip, f amatą ar proIesiją J1S klausimus suprasti, norėda- l<ius su kitomis valstybėmis 

moKa- ___ mi teisingai Suomijos poli- » tun Pllną laisvę viduje.
Muku darbininkai paliuo- ’-ik3 įvertinti, turime susi- Nei nacizmo nei komumz-

pažinti su Suomijos-Rusijos mo finai neįsileidžia. Suomi-
. santikiais praeity, sako to jos darbininkai turi stiprias

Kai o Pramones Tary ba gtraipsnio autorius. O ta organizacijas, kurioms va-
sako, jog miškų darbininkai »>raeiti jis piešia taip: dovauja socialdemokratai.
Pacifiko pakrašty šiuom tar- kruvina tukstan- Beveik pusė šalies pramo-
pu yra paliuosuojami nuo Pametės Fino prieš Slava n?s ir prekybos yra darbi- 
kSFO tiirnVuOS. nos IIP rpik&- I____ _ i A. 2 ninbn

mokratinės santvarkos, ir tuose. Japonija Įsigija labaiRusija čia parodoma kaip T,?“* Kongresmano Dieso ko-
totalitarinės santvarkos pa- " ‘ alipiaus metalu ir mitetas iškėlė Amerilos ko- Į!0™8. ,
vyzdis. Prašome klausytis: ?. d i ji. ’r>arbininkai munistams nauju kaltinimu. k^PJOs^l?

totalitanan statės Hke pW J-i tvirtina, kad koinunis- ^ai SnVi^ su Suomijos-Rusijos m0 finai neįsileidžia. Suomi-.uty, RUSSU, and daL į’ Lias pifTos žalia- - -u.KiniL; .... i
Japan. national umty is a- Vos ir pigiu darbininku. Ja- taj^ .ko toną prieš Ju gtichieved by the forribfe lk,ui- ponija po karo galės‘leng- n1^ Valstijų Kongr^ą. Į tą ^oi,vw, --- ------dation of these minority inte- vaj išstumti iš pasaulio rin- ^moKidą esą Įtraukti tokie Reįkį.s 2.500,000 žmoniųrests—of churches, trade ku Vokietijos gaminius. asmenys, kūne nemato pa-j kainoms kontroliuoti. x a*.vunions, pnlitical parties, youth Taj yra labai sva).bus ar. i Toliau Hendersonas pa- kar<’ tarnybos, nes jie reika- kovos istorija Jau 9-tame ninku kooperatyvų kontro-
ergamzations. hosmess and gumenfas jĮes nežinom tik- i?.a tokiu laikraščiu sakė laikraščių atstovams, lnP miškų pramonei. šimtmety Karelijos finai tu- turi pilną spaudos.

Fi™ų nupi- Tj£ n°x

F.mmUnis,. „r Faseis, parti^ įį' i^’^aLT0^ <£buTL '"^ritSšl  ̂“ų nacili' tr bZSšėS.which are the outward and vi- “ -•* T L Ci j L mneias sa*o, nau prie utzuu--- ' merito sekretonus Wickard ._______________________ Todėl iie ir kariauta katH•ui t ♦ « ud • tęsia šitą karą, bet kad V o- ĮP;dinin nriklausas “Time’’ aparatą, kuris tvarkė W PA. l.j <,~i~^j„i,~i;*; užgaidas. 19-tojo šimtmečio iy^CI. JIe 11sible signs of the totahtarian ki tijos 3^^ japonija 2^"^na« k «PM’’ dieXX ----- e - praneša, kad geležinkeliai nahai<rnip ir 2ft_toio nra. uztiknnus savo kraštui t
.. . yra pavojinga VoS/ai S g k^įidž™. Si

Išvertus tai lietuvių kai- ekonominiu z\ ilgsmu, tai pjęjd neskaitant jau srvnu 
bon, gausime štai ką: gali būt aišku kiekvienam, komunistišku spausdiniu, Darbo Departamentas sa- darbu dirbti

“Totalitarinėse valstvbėse, ;JaP.onDa Jokia salis, su kai Worker” įr ko jog statistika parodo, ~------ *---- ’
kaip Vokietija, Italija. Rusija. kur?? Vokietija negali pa- «New Masgeskad nuo gegužes 15 iki bir- Costa Rica gamins mums 
ir Japonija, gy ventojų vieny- 521,110 nnkose konkuruoti. Kad neišrodvlų. kad pro- z?ho 2 d- pragyvenimas at- ------
bės pasiekiama prievarta lik Todėl didžiuma banki- paganda prieš Kongresą yra P?§° 01 ' 9e^inįl(la: x,xvu?4 eu
viduojant visus mažumų rei- ninku šitoj konferencijoj komunistų darbas, jie suda- *J cento, tačiau ainos so\i ęosta Rjcos respublika su- D •• , 
kalus — bažnyčių, darbininkų sutikę su ta nuomone, kad rė Jam tikslui labai patrio- tarti ?umos gamybai plėsti.
unijų ........ ..................* - - • ....... 1..

to-Įjianc-a, nau nahaifroip ir 2ft-toio nra- uztilsutiko nupiginti kelionę ^ži^f Suomijos liaudi/at- kias sienas, per kurias prie- 
uems darbininkams, kūne kakliai „Kėsinasi Rusijos šai negalėtų lengvai jų už
važiuoja pas farmenus ze- pastang0I£s sunisinti ją. JGi pulti.

po Pirmojo Pasaulinio karo Tai taip dabartini savo 
narsus finai yra priversti karą aiškina patvs finai, 
gintis nuo komunistiškojo------------------------------------

Duoda Cukraus Vai-Musų valdžia pasirašė su lmP£l^.al!zmo'".^.
.r. c,i. Taigi per istisus amžius PrezerVUOti

lliViVei, ii“
iu. - OM Į.«™ ~ ~ ~ pernai šiuom laiku buvo. Ši- • laisvei paVojus. Turbut Kainu Administracijos
,JU, pobtmių partijų, jauni--karas turesiąs_ pasibaigti tisku vardu pavadintą orga- t.bfo. Musų valdžia pasižada per b*rgždžiosP bu}ų Biuras praneša, kad vii-

siams prezervuoti moterys
. * t - tt -i • iz-idujK) iu pi iccči? y i nv s^ali c^auti cukraus kiek tikKarui laimėti bu* reikalin- gamins lr Jungtines V aisti- g lj bet Hitleris?. reikia. Keturioms kvortoms

jos padės ta. respublika. ,.guomijo3 užsienio vaisių duodamas j svaras
negalima

mi dėtis i nacių, komunistų ar- metų. 
ba fašistų partijas, kurios yra
išoriniai ir matomi totalitari- OKUPANTŲ CENZŪRA yra pareiškusi, kad

kratinei Akcijai (Union for 
Democratic Action). Ji jau

zmo-
nės santvarkos požymiai.’

Komentarai čia jau ne 
reikalingi. Rusija yra totali-

VARŽO LIETUVOJE 
LAIKRAŠČIUS.

tai mes galime ‘Draugui’ pa sakyti šitaip: Komunistai sto- paminėti tiktai labai miglo- ja už pilną Lietuvos nepri- tomis frazėmis. Laikraščiai klausomybę; ją gynė ir gins.” yra priversti soausdinti net 
■ straipsnius, kurie yra išvers- 

šitaip komunistų “Lais- jg vokiečių kalbos, nekal- 
Vė” spaviedojosi ir priešai- bant jau apie informacines 
kavo kunigų “Draugui” žinias. Tačiau tenka paste- 3939 metais, kol Lietuva da bėti: lietuvių laikraščiai lig- 
pebuvo rusų okupuota. Į§joi dar neverčiami tokiu

ga 27,000,000 žmonių. Ouv...iJW u«rcmu puu-
Žmogaus Karo Jėgų Ko- •^ll <jesamus lenai gumos pjrma sjekja užtik- cukraus. Jei šeimininkė nori

nės žiuri* i Kongresą tik dėl mrsija sako, kad iki 1943 53 Inius-________ rinti savo tautai nepriklau- prezervuoti 100 kvortų vai-
iuoko.” * ‘ metV. pabjįg°s Amerikos Kareiviai gaus po $50.00 somybės jr žemės apsaugą šių, ji gali gauti 25 syairis

nuo nepaliaujamų grąfcinį- cukraus. Bet džėlėms ir uo-t? u-- * t Dieso komitetas parodo, ai7nlJ°n tikimasi paimti
, - L ’ -tz. pastobeję • fak^?’ kad -Time” magazino

tarinė valstybė, tokia kaip Kad Lietuvos lietuvių laik- žėg 25 d laidoJe 
Vokietija. Italija ir Japoni- rasciai palyginti nebe daug pU5laniu buvo ’dėtL.
ja. Tena; vyrauja tik vai- berašo apie^žiaurius bolše- Demokratinei g3.1*1!. 20.000,000 žmonių.

“GYNĖ IR no, draudimas išleistas to- Akredituotu kongm p, 
kiais sumetimais: Girdi, vo-1 lec,"J ak**b kad vėliau bu-

, kiečių administracijos istai- -'I.'183’ ^Įk'"'1
. -• J • a- - ir įvesti čia bolševikiškagos nepazistancios vietinių ,

/ir- colt’mt tr.ričl irtc rl oronoinc " ' U ą.
Eiliniai komunistai

KOMUNISTAI 
GINS LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĘ
Ar žinot, kas taip tvir- sąlygų, todėl jos darančios

komunistų organas “Lais
vė.’ Ji taip rašė 1939 metų laikraščiuose apie bolševi- 
spalių 19 d. laidoje, štai jos kinius laikus, palyginsią su 
pačios žodžiai: dabartimi ir turėsią prieš

“Chicagos kunigų dienraš- akis vokiečius...
tis ‘Draugas’ stato komunis.1 Šiaip vokiečių cenzūra 
tams klausimą: ‘ar jus stovite lietuvių laikraščiams VT5'

vos gyventojai, skaitydami komitetas.

SUNKIAI DIRBANTIEJI 
GAUS DAUGIAU 

MAISTO.

f atskirą taiką su Sovietų Są- Mat, valdžia nori, kad žmo- 
i .* iunSa’ kaiP Anglija ir Ame- nės prezervuotų maistą, o 

lakia a g« ldka siuig? gaHma pa_ ne skanėsius.rv Clll JT *
Be to kad Suomijos mi- Norint gauti cukraus vai-

Kongresas priėmė bilių, ku- bįda"a, pareitu’me^u rav’ ?i?™s;.rei.kia 'Lt!’
riuo kareivių šeimynoms p^“8T sHmlnS aXcZii 
skiriama parama, ir nutarė Valstybės denertsmentn 1.T

Pusė mokyklų turės užsi-
VU •<lryt\- - :XfavSTto> taimu^i': Valdytes. departamento gauti~ Cerrifikatą7 Blanko 
Kadangi daugybe jaunų valdininkais. primygtinai aplikacijai galima paprašy-

vyrų ir merginų bus įtrauk- nujon neimti. prašė atsakvti į siuos du d jr p^j. pa<:tą iš vietinio Ra
gausimus : tioning Boardo, ir per paštą

‘ 1. Žinant kokių patyri- gabnia gauti ceitifikatą ar-
tino? nemaža stambių klaidu. To- . L1Jniai Komunisui su- j karo pastangas, tai A-

Niekas kitas, tik pačių kiomis aplinkybėmis Lietu- VlaJ amaL^1t_a c merikos kolegijos ir univer------  ’ .....................t ir nesupranta, saKo uieso .. . .
Uždraudė kareiviams

pačiuotis. ____
sitetai turėsią tarp 70 ir 8į Departamentai pa- mų Suomija turėjo su So- į, kortą cukrui.
Vidurinėse mokyklose (high k?d Amerikos karei- kok? ’r,nbį Amerika ir Pne vaisių skaitomi tokie
schoolėsel mokinių skaičius Y.131 svetimuose kraštuose ai An Kja ga|ih| dlMti Suomi- d?>ktai. kaip slyvos, vys-
sumažėsiąs apie 40, o gal ir ^‘cs šalies posesijose negale- j>k kad padaryta ,u mos, žemuogės avietės.
50 procentų. Todėl yra ma- l0 vestl be savo vado leidi- Sovietų Sąjungą kokia nėra 15'ces, grasios ir tt. Valdžia

mo- FLIS- taika nebus vėKau sulaužy-n?r;'.kad./j?
---------------- ta ir kad Suomija nebos ii n‘n.kes Prld^ tok,,M da!lrt«

»«mo maudimo. <xi j uo muv ivr ____ v ___________ Lietuvos laikraščiai pra- noma, kad apie pusė šios ša
už pilna Lietuvos nepriklauso- daugiau negu griežta. Jų neša, kad sunkiai dirban- beę mokyklų turės visai už- 
mybę, ar ir toliau dirbsite, kad laisvė rašyti apie Lietuvon tiems darbininkams busiąs ?jdarytj.
galutinai sujungti Lietuva su » lietuvių tautos opius rei- i padidintas paisto produk- t ,Sovietu Sąjungą?’ kalus vra kone visai suvar-davinys. Padidintos nor- $9,500,000 imahunkanu

“Jeigu mums leistina kai- žy^- Pav., net brangią visai nios busiančios duodamos lavinti.
bėti lietuvių komunistų vardu, lietuvių tautai vasario 16 d.

lietuvių laikraščiai galėjo

CAPE CANAL’E NU
SKENDO LAIVAS.

naujo Užpulta? ateinančiai žiemai kuo dau-
2. Kokių garantijų Šuo- gausia.

Pereitą nedėldieni Cape mija gali turėti, kad, Hitle- , T*nAD* MI7W irDcrv 
Canal’e nuskendo nedide- rj sumušus. Sovietų Sąjun- UŽDARE NLW JERSEY

dirba daugiausia naktį.

PARTIZANAI SUDAVĖ 
ITALAMS SMŪGĮ.

Jugoslavijos valdžia Lon- ninkai. 
done gavo žinių, kad Ju
goslavijos partizanai Juod
kalnijoj pridarė italams di
delių nuostolių.

ir tiems darbininkam-, ku- Prezidentas Rooseveltas ]įs prekybos laivas. Tas ka- ga nepasidarys stipriausia BYČIUS.
lovį; a’bH bililK kuriuo yra nalas yra iškastas per Cape militarinė valstybė Europo- Kadangi paaiškėjo, kad

skiriama $9,500.000 Įvai- Cod pusiasalį, kad trumpes- je ir kad ji norės gerbti Šuo-naktimis vokiečių submari- 
riems amatų kursams, ku-1 nis butų laivams kelias iš mijai duotas Amerikos it nos iškelia Amerikos krantan 
riuose bus ruošiami karo Bostono į New Yorką. Vie- Anglijos garantijas? sabotažus, tai Nevv Jersey
pramonei reikalingi amat- tos gyventojai manė, kad Į i “Kiek šio straipsnio auto- pajūrio byčiai dabar vaka- 

tą kanalą bus įnėjusi priešo riui yra žinoma, nei Ameri- rais publikai uždaromi. Su-
u submarina. Bet vėliau paaiš- kos, nei Anglijos diplomatai temus. niekam nevalia artynKiniu amatninkus » senes- kad laivag užkliudė iki §iol da nėra davę į šiuos prie vandens prieiti. Sustip-

aštrią uolą po vandeniu ir ‘ ’ 
praplėšė sau šoną.

t

nrajų registrantų. 
Selective Service prane-

klausimus atsakymo. įinta ir Naujosios Anglijos
O jeigu nei Amerika, pakraščių sargyba.



i y ni m 11 MgJff fff ItHin j j II Į į , , .

No. 27. — Liepus 1 d., 1942 m KELEIVIS. SO. BOSTON fn«u
KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

AGOS LIETUVIŲ KOMUNIS 
TŲ MASS-MITINGO.

Chicago, III. lūs.
r . . . , - . „v 1 Rotomskis tvirtino iš sa-Lietuvių komunijų, arba, R d ., d

genau sakant, surusėjusių „ g .
hetuvių, susirinkimas įvyko « ,d * Jfe «
Chicagos Lietuvių Audito- nea8 k .. ,be” ka?.
rijoj birželio 19 d 8 vai. k / .. J k’,' ir kai
vakaro. Kadangi lietuvių jfe -galybę’- paleisiąs
kalboje leidžiamas ri^ų ko- įarba« ^ebi^ T. 
niunkų laikraštis Vilnis „ Raudonoji Stali.
skelbe, jog kalbės tūlas he- n’ r £ada vė| kilsianti 
tuvis, kuns dirba pne So- u Estjjoj
vietų Rusijos generalio kon- KarelijJ ir kituį Ir vėlJv.
sulato, tai ir as nu ariau nu- p,<Jydėsiąs bolševikiš- 
eiti pasiklausyti, ką jis pa- kas
sakys. Ąnjj-iuiis su Pruseika

Nuėjęs svętainen radau :usilie£dami jaukė, kad lie-!
tik apie porą šimtų žmonių. tuvjai aukot $1# ir
Vėliau prisirinko kiek dau- ?100 Rusy*g bolševikams I 
giau, bet nebuvo daugiau ,bėti J bolševiku kon.
kaip 300. sulato šlavikas tvirtina, kad

Mokinasi Šaudyt Lekiantį Orlaivį

U. S. Anny Air Fore«

Ši nuotrauka parodo, kaip Amerikos lakūnai yra mokinami šaudyt i orlaivius. Pratimai 
vyksta Floridoj. Viršutiniame vaizdely matosi kaip armijos “džypė” (jeep—lengvas au
tomobiliukas) velka iškeltą orlaivio pavidalą, i kuri kulka; vaidininkas šaudo iš greitai 
skrendančio lėktuvo. Apatiniame vaizdelyje kareivis užlipdo popierelėmis kulkasvaidinin- 
ko padarytas skyles orlaivio pavidale.

Lietuvos Pasiuntinybės
v

Spaudos Žinios
LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ATGAVIMO 

PROGOS STIPRĖJA.

Pradedant programą, cho--5^^ baisiai galingi! 
įas sugiedojo Amerikos £įna tje meĮagiaį prješ pub- 
himną, bet rusų komunistų Hka ir £esusitHaria
himno negiedojo. Matyt, meluotL
sarmatiiosi. . ...

Pirmiausia vakaro vedė- ^er vls3 kalbą tas
jas pristatė kalbėti “Vii-nišų komunistų pastumdėlis! 
nies” redaktorių V. Andriu-:Rei zodzlu neprisiminę, kad)
Ii, kuris keikėsi ir plūdosi 1Usams yra blogai, ir kad! 
kiek tik jam širdis leido. Vi- Stalinas buvo atsiuntęs savo
si io keiksmai buvo taikomi į Pasi^n''ini . ,^o ot^v^ ' 
j “Naujienų” redaktorių Dr. dauti prezidento Roosevelto 
P. Grigaiti, kam jis rašąs pagalbos. Jis nutylėjo ir tą -
neteisybę apie Sovietų Są- -aktą, kad Molotovas buvo išsišokimas prieš Jungtinių Rusijos armijai gelbėti su- kol imigracijos vaidininkai 
jungą* ir tt. Nebeturėdamas,priveistas atsisakyti nuo Valstijų vyriausybę. Šitokie rinkta $1,860.15. Tai mato- peržiūri laivų rekordus ir ĮĮįsės
daugiau ką sakyti, išvadino: pretensiju į Pabalčio yalsty- 
Dr. P. Grigaiti “šarlatanu” ^es ir prižadėjo nesikisti į 
ir palinkėjo, kad jis “kuo- kitų tautų reikalus. Jis vi=ai 
greičiau sau sprandą nusi- neužsiminė, kad Atlanto 
suktu.’’ Vienu žodžiu, šlykš- kartelis reikalauja visoms 
tu buvo tokios jo kalbos kautoms, taigi ir Lietuvai, 

i S lčilS\
Galop Andriulis pradėjo { pradžios pasisa-

agituoti, kad susirinkusieji kęs uz tautų laisvę ir pa- 
paaukotų Rusijai bent po smerkęs nacių tiramją. to-

sų Rytų kaimynui labai rū
pėjo.

Anglija, pasirašė 20 metų 
j tarpusavės pagalbos paktą

su Sovietais. Kiek tai liečia 
1940 metų birželis buvo Lietuvą ir kitas Pabalčio 

atnešęs Lietuvai raudoną valstybes — tai ypač reikš- 
pavergimą, gi birželis 194 i mingi yra 3 ir 4 to pakto 
metų atnešė rudmaiškini straipsniai, kur kalbama 
pavergimą. Lietuvių tauta apie pagalbą Sovietams, jei- 
atsimindama senai ismėgin- gu po šio karo jie vėl butų 
tą tiesą: kas bus, kas nebus, Vokietijos ar kitos su ja su- 
žemaitis nepražus, — nenu- ridėjusios valstybės užpulti, 
siminė ir kovoja kad nusi- Tuo pasakymu netiesiogi- 
kratyti svetimos vergovės rJai yra išbraukiamas So- 
pančius, kad atsteigti Lietu- vietų* reikalavimas, kad 
vos nepriklausomybę. jiems butų pripažintos stra-

Amerika ir Anglija, žino- teginės sienos Pabalčio val
dančios Lietuvos ir kitų Pa- stybių sąskaiton. Anglijos 
balčio mažųjų valstybių pa- pažadėta pagalba daug dau- 
jėgumą ir pasiryžimą “be giau verta ir daugiau saugu- 
laisVės nenurimti,” — stojo mo bei garantijos Sovie- 
musų pusėn. Liepos 23, 1940 lams suteikia, negu jai galė- 
m., p. Sumner Welles pa- tų suteikti Pabalčio valsty- 
skelbė Amerikos vyriausy- bių okupacija. Jeigu Sovie- 
bės nusistatymą Lietuvos tams tikrai rūpėjo saugu- 
okupacijos nepripažinti ir mas, o ne kas kita, tada 
pats Prezidentas Roosevel- Jiems ši sutartis tą saugumą 
tas tatai patvirtino. Tai reiš- ir suteikia.
kia. kad Lietuvos nepri-' Rimto dėmesio yra vertas 
klausomybė, tarptautinės ii tas komisaro Molotovo 

supratimu, tebegy-1 pareiškimai; Maskvoje lai- 
vuoja ir tas faktas reališkai ke sutarties ratifikacijos,

dešimti dolerių; o kas gali, Rostomskis visą tai už- trauks nei vieno colio nuo diktatūrą

svetimų valstybių “diplo- te. kokie komunistai yra kitus užrašus. __ ___ _____
matai,” paprastai, išprašomi duosnųs matuškai Rasė jai. Būna atsitikimų, kad jo- įrodytas Lietuvos atstovy-'kad tarpe Sovietų lr Britų
laukan. O kai Amerikos Raudonasis kių rekordų apie žmogaus bi Lietuvos įgaliotų mi-1 nepadaryta jokios slaptos

Dar tik kelios dienos at- Kryžius arba Lietuvos zmo- atvykimą negalima surasti. ni«teriu į,. konSulų teisių re- sutarties* dėl Pabalčio vals- 
gal, kai Molotovas vedė su nės piašo pagalbos, tai iš Šitokiais atsitikimais valdi- „davimu VVaphingtanas lybiu likimo.
Anglijos valdžia ir Roose- komunistų neišbira nei vie- ninkai pataria aplikantams Londonas tapo ir tebėra Po suminėtų sutarčių na-
veltu pasitarimus, šios šalies nas centas. Tai parodo, kiek registruotis. Tokia registrą- Lietuvos laisvės atrteigimo turaliai turėtu būti padary-
State Departamento pasek- jiems rupi Amerikos demo- cija reikalauja metų laiko., vijtL< inkaras. tos atatinkamos išvados.

Nieko nereiškė net ir to- pakeistas Sovietą politikosPabalčio valstybių
metų laiko.

retorius Sumner Wells pa- kratijos gynimas. Jie su du- Tuomet ateivis gali jau pra- 
reiškė, kad Amerika neatsi- šia ir kunti už bolševizmo syti pirmų pilietybės popie-

turėtu aukuoti po šimtą do- rnirso ir pradėjo piršti boi
lerių ir do daugiau. Ne Ame- ?feV1ku diktatūrą Pabalčio 
likai, bet Rusijai, Girdi ;tautoms. Kad ta diktatūra 
mes turime surinkti šį vaka- N13 tokia pat tiranija kaip ir 
rą bent poęą tūkstančių do- nacnl okupacija, tai visiems 
leriu musu broliams rusams. Xra £erai žinomas faktas,

Kaip pradėjo rinkti au- !ik bolševikai nenori to su
kas. tai salė pavirto į tikrą PrastL. Bolševizmą Lietuva, 
iomarką: ir ruskelis And- F.all,Plrstl tlk ™S1 k«"sulat« 
tiulis ir Pruseika rėkė viens bankai.
už kita, kas kiek aukavo ru- J^rj Lietuvos draugai ir 
sams komunistams gelbėti, prieteliai, kurie myli laisvę 
Klausant to riksmo, man na- ir nepriklausomą gyvenimą, 
sidarė koktu. Pamislijau nemato jokio skirtumo tarp Į riuos žemės plotus per šimtą 
sau, į ką “Vilnis” išauklėjo nacių okupacijos ir bolševi-,ar daugiau metų, tai skirtu- 
savo davatkas? Kada Lietu- kų okupacijos. Kaip vienų, 
vos žmonėms reikėjo pa-, taip ir kitų okupacija reiš- 
galbos, tai musų komunistai kia tokią pat vergiją. Kad 
nematė reikalo nei vieno tame jokio skirtumo nėra, 

tai parodė ir musų garbin
gas prezidentas F. D. Roo-1 jos, kin ioš' "buvo pavergtos, 

lerių iš lietuvių milžiniškai seveltas: kaip tik komunis-i Rusijai nepriklauso, ir šios 
rusų tautai, kuri turi apie tiška Rusiją okupavo Pabal- dienos rusai komunistai taip 
170*000,000 žmonių k vai- čio šalis, jis tuoj pareiškė, 
do šeštą dalį pasaulio. O ar į kad tokios rusų “globos”

dolerio paaukoti. Bet ue 
kaulina po 10 ir po 100 do-

^tu^ ižtataliurižmą: jSo^tU niX,i >»""*> ?ku’ S™ h S prie buvu*arėjęs namo iš tų pra- ta $18. Taigi ateiviams, ku- P^‘» 3“pkbiscita’i P^oUuįaciffų ranty-
kurios buvo nepnklau- kalbų ir galvoju sau: kaip ne nori dabar tapti sios sa- j. • T ;ptnvoą klas- kių sunormalinimo. Bet ar

os pirm karo, karui pa- tie musų žmoneliai yra su- bes piliečiais, bet neturi jo- i bus padaryta atatinkamos
ioms vp! tnrp<; Kilti klaidinti knmnnistn nrnna- kiu irodvmu aDie savo atW- '“‘fe“*f1

Atlanto Čarterio, ir kad tau- Parėjęs 
tos, 
somos
ibaigus vėl turės būti lais- klaidinti komunistų propa- kių įrodymų apie savo atvy- išvados ir pakeistas Iigsioli-
os ir nepriklausomos. Toje gandos. Jiems maloniau au- kimą Amenkon, nežino nei y/stybe. .ucieų ir Konsulu poiįfįkpolitikos kursas — atei- 

Sir Stafford parodys Tuo Urpu butųpat temoje kalbėjo ir Ame- koti tukstancius dolerių sve- laivo vardo, nei kada atva- elJ4-
likos vice prezidentas H. timai šaliai, o ne savo tėvy- žiavo, valdžia pataria kreip- k^m^Trn da peranksti apie tai spėti,
VVallace, kuris irgi priminė net Amerikos Patrijotas. tis tuo reikalu raštu šitokiu yP?Pso kalbos ir komisaro . , v, , j
Molotovui ir Stalinui, kad
po karo jokia tauta negalės NO. ANDOVER, MASS. 
būti pavesta kitai tautai vai- Antanas Stankaitis japo-
dyti.

Kad Rusija valdė kai kū

mo nesudaro. Nes visvien 
tuos žemės plotus caristinė 
Rusija buvo smurto keliu 
užgrobusi. Taigi nei Pabai- 
čio šalys, nei kitos teritori-

nų nelaisvėj?
Pereitą sąvaitę valdžia 

paskelbė da vieną žuvusių 
Amerikos jurininkų sąrašą. 
Jų tarpe yra ir Antanas

įkalu rastu šitokiu ** labiau kad birželio 12 d-idrp«n- Immiarants’ Infor ' Molotovo kelione Anglijon įuo.į3?iau O 'adresu, lmmigrants lntor- Amelikon negalėjo nesu- (aiškia, prieš Bntų-Sovietų
mstion Burcdu, 156 Fifth . ®. J oiiturtip^ rjitifiknvims. kusAvė., New York City. i kelti neramumo ir susirupi- parties ratj ka

Šis biuras nurodys, kas 
reikia daryti, kad gauti pi
lietybės
pusėtinas palengvinimas.

Be to, yra išleistas naujas rius p. Sumner ,Welles

nimo. Bet kada Sov“et™už- 18 birželio)
sieniu reikalų komisaras bu- L ,, ,
vo jau šio krašto svečias, tą ® Maskvos

komisa
ras Molotovas rado galimu

paskelbti doku-
popieras. Tai bus Tetįi"£blaškė'Štate . kuriame tarp kita

Departamento pasekreto- traktuoja lietuvius latvius 
Mas nauja, rius p. Sumner .Welles Me- bet estus feov.etų Sąjungos 

Stankaitis. 27 metų amžiaus įstatymas, kuris palengvina • morial Day proga (gegužės
lietuvi 
7o
vena. Valdžios pranešimas luotose Amerikos jegose. cfcratetrimu motvvu

3‘ankai- ^eii^^^ir^p^^^^dka į, kjti. ”
To nežiūrint, šių metų

sako, kad Antanas
tis vra prapuolęs be žinios, marinai, kurie vra begaliai prisidėsianti “apdrausti lai 

pat jokios teisės prie tų že- Jis‘buvo įsirašęs laivynan Amerikon įvažiavę, ;dabar svę taiką pamiluriom tau- birželio mėneSj dvieju nteįhl 
t.V ccot-ą pacaunv. v ai ,mių neturi ir negali jų rei-:Sa'an°PV n?et?1: gab tapb sios šalies pilie- tom, kad sis karas fakt - Lietuvos okupacijos liūdnas
čia senai musu komunistė-(Pabalčio tautoms nepripa- kalauti tik dėl to, kad kitą- 1 askutmj laišką nuo 10 sei- ciais is karto, be pirmųjų nai yra karas uz tau ų i ai-- prisiminimas yja j^kaid- 
iiai gyrėsi, kad rusų komu-|žįsta ir skaito jas tik laikinai syk rusai jas valdė. cm^gavo „tų popjęnj.^, ““ tintas Lietuv^laiį.pra-

padidėjusią
čia gavo

nistų armija esanti nenuga- savo nepriklausomybes ne-' Einant rusų bolševikų lo- 1^°
Įima. Dabar jau tą nenuga- tekusias. Ir dėl to prez. Roo- gįka, šios dienos Lietuva tu- • ir 3 mėnp
Įima sali turi gelbėti sau jale seveltas įsakė tuojaus įsai-^tu tokią pat teisę rrila- ’̂ manoma kad
jietuvių- . . » !auik.kaftAi^tuv®i_butų

Užbaigus auku rinkimą, merikoje, kad Rusija nega-Įžintos visos tos žemės, ku-
L-orn į-ortūioc nrictotū Vol_ lptii in nasisavinti Kai Hit- t rėkęs japonų .relaisvenvakaro vedėjas pristatė kai- lėtų jų pasisavinti. Kai Hit 

bėti baisiai gerbiamą Povilą leris bus sumuštas ir nepri- 
Rotomskį, kuris rusu komu- klausoma Lietuvos Respub- 
nistu generaliame konsulą- lika atstatyta, tie turtai bus 
te eina antro io sekretoriau* jai sugrąžinti.
trečiojo pagelbininko parei-J Jeigu lietuvis imasi Ame- 
gas, kitaip pasakius, yra ru- rikos pilietybės popieras ir 
su komunistų pastumdėlis, per klaidą pasako, kad jis 
Šis žmogelis savo kalba bu- atsisako nuo Sovietų Rusi- 
vo pasirašęs ir skaitė iš po- jos arba nuo nacių Vokieti- 
nierio. Anot jo tos pasakos, jos. tai tokiam žiopliui pilie- 
bolševikai labai pasitarnavo tybės valdininkas tuoj pa- 
Lietuvos žmonėms, nes 1940 stebi: “Lithuania is consi- 
metų birželio 15 d. “išliuo- dered independent eountry 
savo” Lietuvos baudi iš by American government,” 
Smetonos diktatūros (ir į- ir kad tu atsisakai nuo Lie- 
kinkė į Stalino diktatūrą.— tuvos pilietybės, bet ne nuo 
Red.). Sovietų ar Nacių pilietybės.

Anot io. bolševikai atne- Tas yra aiškiausias įrody- 
šė Lietuvai rojų. Bet tai iau mas, kad Amerikos valdžia 
labai nudėvėta bolševiku iki šiol skaito Pabalčio kraš- 
pasaka. Netik pasaka, bet tus kaip nepriklausomas 
stačiai begėdiškas melas, valstybes, bet ne nacių, nei 
Bolševikai ne rojų Lietuvai tusų žemes.
atnešė, bet skurdą ir ašaras., Todėl to rusų konsulato 
Ka lietuviai turėjo pasiga- tarno vapaliojimas, kad Lie-

piąs Lietuvos kunigaikščiai 
Gediminas, Keistutis ir Vy-
X7„aV11ėDat oltaSviT: Palengvino Natūra-
\isas plotas į šiaurę, beveik lizacij(į.
iki pat Maskvos, įminant! ______
tokius miestus, kaip Brians- Karui prasidėjus, kas sy
kas, Novosil, Pronsk. Ria- kisvis daugiau ir daugiau 
zan, Smolensk, Viazma, Vi- ateivių nori tapti Jungtinių 
tebsk. ir plotai iki pat Šie- Valstijų piliečiais. Mat, ne- 
vernos Dvinos,

Kaimynas.

lmmigrants’ Information suvereninę lygybę viso... . , .. .
Bure.u. ' tautom pasaulyje...” ir kad ?>?dnilBK ir

. «v... '‘musu pergale turi atnešti '^ingesnto rytojaus vilta
LAIŠKAI MAIKIO TĖVUI tautoms išlaisvinimą.” Jo m‘į. . .... . ..

Sveikas buk vyčiu generolas! kalboje pabrėžta dar kad . ,t® ttvos a zyi giu, . tę t 
štai tau siunčiu 2 doleriu ant'“tautu teisė į laisvę turi būti xial,n®1 tevyneje nei svetur, 
padnaekų. I’akaustyk savo ba-1 pripažinta,” ir kad “Atlanto SP“ ^£fe?*dėYal-n-
tus ir nesnausk. Matai, kad Čarterio principai 
Hitleris ir japonas pradėjo per- garantuoti visam pasau- 
dausr smarkauti. Paimk savo liui...”
šoblę ir kirsk jiems. Diktato Šie aukšto ir atsakingo 
riams sprandus turim nulaužti, šios šalies pareigūno pasa-

Tavo viema rėmėja. f kyti tiesus istorinio svorioOna Liutvinskienė. žodžiai nuaidėjo Wilsono
------------ ' principų dvasioje. Lietuva

Ačiū “Keleivio” administra- \ Jęjtos

minę, bolševikai viską at
ėmė. o kas pasipriešino, tuos 
s u giudo i kalėjimus, sušau
dė arba ištrėmė į Sibyro ty-

tuvoje vėl suplevėsuos tusų 
bolševikų raudona vėliava, 
yra įžeidimas ne tiktai betu

prezi- 
ir jo vy

riausybės pažadų bei užtik
rinimų. Bet vistiek džiugu 
buvo patilti, kad lietuviai 
neapsiriko sudedami savo 
viltis ir savo valstybės bei 
šalies likimą į šios šalies gar
bingo vadovo rankas.

turi būti kada neabej°j° turi outi dentQ RooseveRo

, . j tr kilos mažos tautos atsi-
kun įteka į piliečiui dabar sunku gauti cijai už pranešimą, kad mano kvėpė laisviau * jų viltys ta- 

Baltają Jurą. Jei kas tam geresnis darbas. Nors prezi- užmokestis jau pasibaigė. Skin- ,)o sudrukintos.
netiki, tai tepažiuri į žemė- dentas Rooseveltas patarė čiu du doleriu, kad Maikio tė-
lapius iš tų laikų, kada Ge- darbdaviams nešabnti išti- \as nesupyktų, nes žinau, kad H-
diminas, Keistutis ir Vytau- kimujų ateiviu iš darbo, vis už dyką vaikščiot senis negali.) Birželio 11 d.,
tas viešpatavo. Ir Lietuva dėl to daugelis darbdavių Jau 27 metai kaip jis mane lan- vietų komisaras
valdė tuos plotus ne per vie- nenori svetimtaučių samdy- 
ną metą, kaip dabar Rusi- ti. Ypač sunku nepiliečiui 
jos komunistai valdė musų gauti darbą tose dirbtuvėse,
šalį. Lietuva valdė tuos že- kurios gamina karo reikme- paremti. P. Pnmski.
mės plotus daugiau kaip du nis. Todėl nepiliečiai su- -----------------
šimtu metų. Taigi, remian- bruzdo prašyti pilietybės Gerbiamieji: Gavęs ž|Bi»ą,
ties komunistų logika, Lie- popiei-ų. Natūralizacijos kad Maikio Tėvui jau nuplyšo
tuva turi prie tų žemių dau- biurai gauna tiek daug apli- batai.
ciau teisiu, negu rusai bol- kacijų, kad nespėja jų su- džiams
ševikai prie Lietuvos. .tvarkyti. Ypač nelengva su- nerolas

Užbaigus tam komunistų tvarkyti aplikacijas tų. ku- mane. 
dvominkui Rotomskiui kai- rie patys nežino, kada ir Maikio. 
bėti, vakaro vedėjas prane- kaip jie įvažiavo Amerikon, lcivio”

viams, bet penktakojiškas šė, kad aukų nenugalimai Išeina

ŠAUKĖNŲ TURGAVIE
TĖJE PAKORĖ RUSĄ.
Šiaulių “Tėviškė” rašo: 

kada So- Šaukėnų miestelio, Šiaulių
jau buvo apskrityje, turgaus aikštėje 

ko. taigi Uitų jau neramu l>e jo.; gryžęs i Maskvą, Washing- pakartas rusas Prokopas 
Be to. mes turim ir japonus'tono spauda pranešė apie jo Kupračenko, kuris savo u- 
sumušti, taigi generolą reikia atliktą diplomatinę misiją kyje slėpė du pabėgusius

keli mėnesiai laiko, kloties.

siunčiu $2.00 puspa- Tegul vyčių vaisko ge- ir toliau lankosi pas Bet tegul nepalieka ir Šia proga linkiu “Ke- štabui kuo geriausios 
Petras BaMaikoais.

Londone ir Washingtone. sovietų belaisvius. Tie be- 
Pasirašytų dokumentų teks- laisviai Kupračenko namuo- 
tai prieinami, kiekvienam, se nušovė policininką A. 
Jų pagrindinis tikslas yra Juodkazį ir partizaną Če- 
tarpusavęs pagalbos akcen- pulį. *
tavimas. kad užtikrinti ir KATP TaFTf^iTViFMynT- pagreitinti aliantų pergalę. SUVIENYTŲ
Rritų-Sovietų sutartis reikš- L . , t, , A i Jinai iSjruldrV i»Uietyb*« b ta 11
minga ne tik tuo, kas joje mai SU reikalingais klausimai* «r at-
pasakyta, bet ir tuo kas jo- a
je nėra pasakyta ir kas mu- laida. <a;na.......................2#e,
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Laba dieria, tėve! 
—Nekokia. Maike...

tėvas apie tai

Iš Redakcijos Archivo
APIE MAKSIMĄ LIT- Į o jo vieton pastatytas Molo- 

VINOVĄ. tovas, kuris tuojau pareiškė.
Maksimas Litvinovas, da-!kad "kariauti prieš hitleriz- 

ba,tinis Sovietu Rusijos am- -v!'a ,»« tlk beprotiškas, 
basadorius Washmgtone.„lr knminahskas dar- 
yra 65 metų amžiaus, gimęs
rusų-lenkų mieste, Raisto- Bet gyvenimas parodė.‘ 
gėj, kuris dabar yra užimtas kad Litvinovo politika buvo 
vokiečių. Bet Litvinovas nė-Į išmintingesnė, ir todėl jis 
ia tikra jo pavardė. Tikras šiandien yra Washingtone 
io vardas ir pavardė yra: Rusijos ambasadorium.

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VIN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.) VII.

? š —Kodėl tėvas sakai, ne
kokia? Juk duonos Ameri
koj via;, pieno ir mėsos yra. 
vasaros oras šiltas, tai ko 
daugiau reikia?

—O kur 
girdėjai?

—Taip rašo 
gazietos, vaike.

—Aš taip ir maniau.

Genoch Mejer Mauša Va- 
lach. Po savo privatiniais 
laiškais jis dažnai pasirašy-' 
davo Papaša, Luvinye, Nits 
ir kitokiais pseudonimais. 
Partijos veiksmuose jis bu
vo daugiau žinomas kaip 
Litvinov, Harrison, Buck- 
man. Finkelstein ir Gustafį 
Graf.

Old Timer.

“CIVILIZACIJA.”
Che!... Dabar labai daug 

giriamasi musų aukšta kul
tūra—civilizacija.

“Civilizacijos — kultūros 
praplėtimu” šiandien ypač 
lupinasi diktatoriai. Hitle- 

kulturą.” “be- 
pavergtuosius

brolius,” pasiglemžė Austri
ją, Čekoslovakiją, Lenkiją. 
Bolševikai tos pačios kultu

Nebent pagiriomis susmukęs iššluodavo 
karčiamą, arklį pašerdavo. tvartus ap- 
liuobdavo, bet koks čia žydo ūkis? O ir 
Dovinė atsikvošėjęs, kad pasidarė žydber- 
nis, taip pasiųsdavo, kad nors bėk, Leizeri. 
iš namų. Gerai dar, jeigu negyvai nusiger- 
davo, tada nutempdavo į tvartą, tegul dru- 
nija. bent kokią dieną į akis nelįs, bet daž
niausiai Dovinė gerdavo ir nepasigerdavo, 
tiktai visas įkaisdavo ir lyg ugnyje degda
vo. Tada jis galėdavo viską padaryti, nie
kas jo nesuturėdavo. Ir Leizeris su baime 
sekdavo jį akimis ir iš tos baimės meiliai 
kalbindavo:

Pi o murziną karčiamos langą žiurėjo 
į pabiaurusį rudens kelią Leizeris ir pama
tė atvažiuojančius vestuvninkus. Pažinęs 
Šiupieniaus arklius, pribėgo prie Dovinės 
ir papurtė už pečių:

—Vince, žiūrėk, tavo mergą į šliubą 
veža!

Dovinė, kaip iš miego, pašoko ir žvilg
telėjo pro langą.

Dvejatas putojančių arklių vežė karie
toje verkiančią nuotaką.

Staiga apsisuko Dovinės akyse visa kar- 
čiama, ir galva išsyk prablaivėjo. Be kepu
rės ir atsisegiojęs išbėgo iš karčiamos.

Užbaigęs rusišką gimna- ris keldamas 
ziją, Litvinovas tarnavo Ru- -vaduodamas 
sijos kariuomenėj ir tenai
būdamas pradėjo interesuo
tis socializmo mokslu. Pa- . ..
leistas iš armijos, iis neužil- į tos—-civilizacijos vedami,
go užsiėmė sociaidemokra- bevaduodami, pa- Į
tų partijos propaganda, siglemzė pusę Lenkijos, Pa- 
Daugiausia veiklumo jis pa- balčio kraštus, užpuolė Suo- 
rodė būdamas Kijeve.

1901 metais jis buvo are
štuotas ir nuteistas Sibyran, 
bet prieš pat ištrėmimą jam 
pavyko pabėgti Šveicarijon. 
Gyvenimas užsienyje buvo1

miją
Mussolinis “nešė civiliza

ciją” Etiopijai ir ją paver
gė. Hitleris ir Mussolinis • 
“išvadavo” graikus ir jugo
slavus. Japonija “civilizuo-

Vestuvninkai jau buvo nuvažiavę. Tik
tai purvinu keliu teškėjo nuo ratų purvy
nas ir žvengė eržilai.

Tolumoje, pro liepų ir ąžuolų nuogas 
•’ršunes, sviro bažnyčios apkerpėjęs boks
as. Dovinė pasileido bėgti purvinu keliu. 

Purvynas tyško viršum galvos, jis nieko 
r.eiautė ir nematė, tiktai viena bažnyčios 
bokštą. Prie pat šventoriaus bokštas su
siūbavo ir nugriuvo.

Dovinė, paskutines jėgas sukaupęs, dar 
įbėgo į šentorių, kažką vaikydamas ranko
mis nuo akių, bet akys aptemo, ir ji® su
kniubo šventoriuje po ąžuolu, kur kabojo 
stebuklingas šventas Jurgis, medine jieti- 
mi perveriantis smako nasrus, kad išgelbė
tų nuo pražūties nuostabaus gražumo ka
ralaitę... Savo karalaitės Dovinė neišgel
bėjo ir pats iš sielvarto suklupo. O šventas 
Jurgis buvo tada kažkur dingės. Tuščioje 
pastogėlėje tiktai žvirbliai čirškė, sušlapę 
rudens darganoje, ir nebuvo kam užtarti ir 
sustiprinti iš meilės sielvarto pražuvusio ir 
vėl pabudusio Vinco Dovinės.

Jis gulėjo ant šlapios žemės, pamėlyna
vęs ir baisus, visi sanariai, lyg tampomi, 
‘rukčiojo. o iš persikreipusios iš skausmo 
’ urnos ėjo baltos putos.

Taip turėio negarbingai pražūti Vincas 
Dovinė, nelaimingos meilės nuvarytas į 
karčiama ir ten save pragėręs, bet pasku
tinę pražūtie® valandą, nuotakos graudžių 
ašarų iš tos bedugnė buvo ištrauktas ir iš
vestas į kitus gyvenimo kelius.

PERSKYRIMAS ŠEštAS.

Didelė nelaimė turi ištikti žmogų, kad 
jis galėtu susirasti pats save ir savo gyve
nimo kelią. Tokia nelaimė ištiko ir Vincą 
Dovinę.

Klaidžiojo jis po lygumas, svetimas so
dybas ir laukus, visur po truputi savęs pa
likdamas ir niekur viso savęs nesurasda
mas. kol pagaliau surado savo laimę ir 
nelaimę Elenos akių žiburėliuose.

Tie žiburėliai išsklaidė širdyje užsiliku
sius nykius gyvenimo šešėlius, ir Vinco 
Dovinės akyse prašvito—naujas ir skaistus 
gyvenimas. Todėl, kai tie žiburėliai jam 
užgeso, staigi naktis krito ant jo akių. akla 
ir beviltiška, pražudydama netikėtai nu
švitusią laimės vilti ir jį patį nugramzdin
dama į tamsiausią bedugnę.

Bet nelemta buvo Vincui Dovinei dėl 
meilės pražūti, tiktai jos nepakeliamo siel
varto parblokštam prisikelti naujam gyve
nimui, kur jis nesurado laimės, bet užtat 
suiado savo gyvenimo kelią.

Tas kelias buvo gal dar nykesnis, negu 
praeitas, bet šitame kelyje jis surado pats 
save. todėl visos kančios ir klaidžiojimai 
nebuvo beprasmiški, nes įgydavo didžio
sios prasmės savęs atvaizdavime dieva
dirbio Vinco Dovinės kūryboje.

O tuo tarpu, be sąmonės ir nieko nežino
damas, gulėjo Vincą® Dovinė Paliepių 
bažnyčios šventoriuje, kai io Eleną amži
nai iš io išplėšė ir surišo ~u ilgarankiu Ke
palu purvinam ir be džiaugsmo gyveni
mui. kini® neišbrenda iš peikiu ir neišeina 
iš arimų vagų. bet taip pat turi savo pras
mę. savo likimą ir laimę.

Visa tai nebuvo Dovinei skirta, ir gal 
todėl buvo jo laimė, kad jo ir Elenos keliai 
išsiskyrė. Jos akių žiburėliai gal butų jį 
nuvedę į visai svetimas gyvenimo sritis, 
kur gal butu buvę šiitą ir sotu ir jauku po 
storomis duknomis, tiktai ji® gal butų te
nai užtroškęs ir ne kartą, apimtas begali
nio, pačiam nesuprantamo nerimo, blaškę
sis ir bandęs ištrukti iš to laimės vora- 
rinklio.

Tai ir laiminga buvo Vincui Dovinei 
Elenos meilė, ne® ii nu'kaidrino jam tolu
mas ir nenuklampino gyvenimo pelkėse.

Ta nelaiminga meilė pa’yč’ėjo Vincą 
Dovinę į nau'ą gyvenimą su dideliu siel
vartu ir ilgesiu, ir jeigu lai, I a u jam davė, 
nesurado gyvename savo didžio ios pra- 
mės, tai jau ne Dovinės ir re jo nela'mėj^ 
!aim.iny< s meiles kaltė.

(P.ns dnugian)

—Vince, eik tu atsigulk, pagulėsi, pa
matysi—praeis. Eik, Vince! — stumdavo 
pro duris.

Bet Dovinė pasipurtindavo. ir žydeli® i 
kampą įsisprausdavo.

Ir vargas būdavo, ieigu tai atsitikdavo 
turgaus ar šventomis dienomis. Dovinė lo- 
davosi su ūkininkais, kol tie iį paimdavo 
už pakarpo® ir išmesdavo iš karčiamos. 
Bet tai retai apsieidavo be muštynių, stalų 
sulaužymo, lan^ų išdaužymo ir visos kar
čiamos apvertimo. Išsiskirstydavo pa
triukšmavę ūkininkai, palikdami ant kar
čiamos kiemo gulintį su perskelta galva 
Dovinę.

Keikdavosi Leizeris ir visas nelaimes 
šaukdavo ant Dovinės ir taip iau leisgyvės 
galvos. Bet praėjus pirmam itužimui, pa
imdavo kibirą vandens ir eidavo nrie gu
linčio Dovinė®. Apvalydavo, apraišiodavo 
žaizdas, nutempdavo į tvartą, kur pagul
dydavo kampe ant šiaudų.

Atsidusdavo žvdelis, graudžiai pažiūrė
davo i Dovinę, bet kuo jis galėjo jam pa
gelbėti, jeigu jis Dat® ėjo į pražūtį?

—Ga’ą gaus kaip galvijas.—palinguo
davo galva Leizeris. — O koks žmogus bu
vo!... Tokiam žmogui tiktai gyventi, o jis?

Pasibiaurėjimas ir priekaištas spindėjo 
seno žydo paraudusiose akyse, kai iis išei- 

uždarydavo tvartelio duris. Ne kar
tą pagalvodavo, kad atėjės ras sustingusį 
ir nežinos, nei kur palaidoti.

Bet Dovinė, pagulėjęs dieną kitą tvar
telyje. atsipeikėdavo ir, kaip vaidinuoklis 
ateidavo vėl į karčiamą.

—Tai tu dar gyvas, Vince?—stebėjosi 
žydelis, tarsi matydamas iš ano pasaulio 
atėjusi.

—Gyvas,—šypteldavo liūdnai Dovinė. 
—Tik čia tau viską išdaužė. Leizeri. Ne
nusimink, padarysiu naujus’....

Ir stverdavosi darbo. Susirasdavo vieną 
kitą įrankį, kurį jau buvo ne kartą pragė- 
jęs ar Leizeriui už degtinę užstate®, ir po 
savaitės karčiama kaip nauja būdavo. Ap
sidžiaugdavo Leizeris. bet ir tą jo džiaugs
mą įupestis apniaukdavo. Kas iš to, kad 
nauju stalų, suolų padarė, jei pirma proga 
vėl viską sulaužys? Tai ne kartą ir atsiti
ko. Bet toks nelemta® patyrimas pamokė 
žvdeli. ir jis. prieš šventes ar turgų, išneš
davo iš karčiamos nau jus daiktu® ir suvok
davo iš tvartelio Senuosius, sulūžusius. Jei 
iuos ir baigdavo laužyti, menka® nuostolis. 
Dovinė naujus padalys, o kur tie naujieji 
dingdavo—kas Dovinei darbo?

Turgau® dienomis išvažiuodavo į miestą 
Leizerio kaimvnas Joselis ir ten prekyvie
tėje. pardavinėdavo suolus, stalu®, kėde- 
ir kitus daiktus, žmonės mielai nirko. ne® 
buvo gero darbo. Ir Leizeris neiučiomis įsi
rengė pas save baldu dirbtuvėlę, kurioie 
dirbo pats to nežinodama®, geriausia® 
apylinkės meistrą'- Dovinė.

Dabar jau Leizeri® nevarė io iš savo 
karčiamos. kartais, šyptelėjęs, net pasa
kydavo :

—Nu. Vince, iei tau patinka, gali but 
pas mane! Tiktai tos biaun-bės tiek daug 
negerk. Ir kam tau gerti? Toks fain žmo
gų®. o kai pasigeri—visai kiaule pasidarai.

Bet Dovinė jau nenalė’o negerti. Susmu
kęs, an®iblau®e« Rankiodavo, kol gaudavo 
vieną kita stiklelį. Tada vėl atgydavo ir. 
jeigu ner daug nenasigerdavo, puikiau- 
sis būdavo darbininkas.

Taip gvveno Vincas Dovinė na® Leizeri 
ir vis labiau smuko. Visi norai, visos min
tys susimaišė, kaip pro durnus i viską žiu
rėjo—galva apkvaišusi, valia ištižusi, jaus
mai atbukę... Net dirbant įrankiai iš ran
kų krisdavo, ir stigdavo noro iuos pakelti 
ir vėl nradėti dirbti Taip visiškai fu®muko 
ir ė'o į tikrą pražūtį.

Tai matė Leizeris, bet nežinojo kaip čia 
pagelbėti, nors ir turėio iš netvčia atsira
dusios dirbtuvėlės pelno. Bet Leizeris vėl 
susirūpindavo. Ir jis susinjpine® dairyda
vosi imO karčiamos langus, kai už stalo 
> nulįsdavo girtas Dovinė.

'ja” Kiniją.sunkus ir pavojingas, nes ir
tenai teko dirbti nelegalų Labai gerai pasakė vienas 
daibą. Pavyzdžiui, kai Sta- lietuvių laikraštis:

. . knas ‘ apiplėšė Tifliso ban- ^Gal ir nuostabu, bet ko-
Jes, Alnikc. komunistui ku. pugrobdumus duusriuu munistu spuudu svarsto jui 

daug žino. Jie parodokožną kaip 300.000 rublių, kuiie labai 'neaiškų’ klausinia
is 500- kas vra barbarai—savo tė-

komunistu

E, Maike, tu dar jau- misteiką, ką anglikai pada- susidėjo daugiausia u> uw- kas vra _______
lė. Ot, jeigu Anglija butų įublinių, tuos pinigus sunku vynę ęjną suomiai ar jos už- 

ge"erV}ais ,buvo įkeisti ir jie puolikai? Žinoma, ji išaiški-
sti užsienin. Ir kai na, kad suomiai barbarai ir

lakini nAt ant du ™ • nusivežė juos i net banditai, nes nenori bol-paiytis. sakau, net ant au- Tobruko krepasų paėmę. Parvžiu iškeisti, jis tuoj bu- ševikiškos ‘civilizacijos’ 
mos markatna pasidaro. _ ? . ?- • vo tenai areštuota® Pankui cnnizacijo. .
kaip pradedu apie viską . . P a? pasakysiu te\ui T- . ’ ‘ F “Čia vargu kitokie žo-■ ir* *■ kzi * ipioti np Anprliizi ir Lit\ino\d> buvo is rinncu- t i 1©išlyti.. \lai K3- ne Anglį ia n Jr nnvvJcA ljun ožiai bus tinkamesni, kaip

—Až nematau, tėve, apie ĄmenKa, tai v o Kiečiai outų -A-i naTinn "n Paties lietuvių komunistų
ką čia turėtum jau taip 1au uaemę ir Setastopolį, ir • j t t p • b redaktoriaus; ‘Ak, tu, civi-Sc.-», t 1 it- - • p Maskva angle vardu Ivv Lowe ir ap- L ... -^Tnislyti. Juk velykine jau ... x,-.„ -x^.- civeda «« F lizacija! Kiek tavo vardu vi-
praėjo. o kita dar toli.
\ —Jes, Maik, velykinė 
praėjo, ale Į parapiją savo 
padotkų da neužsimokėjau.
O kunigas sakė, kad ant vi- 
šps bažnyčios bus iššaukti

nas. tai negali suprasti, ko 
reikia. O ypač man, staršam 
vyčių vąisko geneiolui, ku- Roką Mizarą. ar Leoną Pru- buvo išsius 
įiam reikia apie \iską kia- 5eįką tai vokiečiai nebutu Litvinovas

not nnt rln_ , , , . . - " — .. __

savo

—Na, o kaip tu šita išfi- sivėdė su ja 
geria vai? Litvinovas buvo išgyve-

—Ogi taip. kad Amerika n£s Anglijoj jau 5 metus.
šoki barbarai šelmysčių pri
daro’ !”

Nereikia but filosofu. Pa-ir Angiiia iau nuo pereitu kuomet Sovietu Rusijos va!- . .....g E H™ n««kvrė ii t J,i cvn P^tas, eilinis žmogus padžia paskyrė ji tenai savo 
atstovu. Bet kai Maskvoje

__ _ _______ bolševikai areštavo Angli-
11? vardai, katile neužkimo-.nebutu galėję iki šiol lai- jos atstovą. Bruce Lockhar- 

tą, tai Anglijos valdžia su
ėmė Litvinovą kaip Įkaitą. 
Paskui Anglija ji deportavo

l^ės
-Ogi tegul sau šaukia, 
ik tėvas gali bažnyčion vi
ii neiti. Policija už tai Į ka- 
tjimą nepasodins. Amerika 
Įisva šalis.

—Bet paiapija tai da ne 
5&kas, Maike. Ve. šią sąvai
tę Picburke yra SLA sei
mas. Gazietos lašo, kad ir 
Smetona žadėjo tenai būti, 

negalėjau

metu siunčia Rusijai duoną, 
kanuoles. orlaivius ir tan
kus. Be tos paramos rusai

Rytis.
—Tai tu rokuoji, kad ko

munistų gazietos meluoja, 
kada jos rašo. kad ruskiai 
vokiečius gerai pliekia9

galvoji ir prieini išvadą: 
Kokia čia gali but civilizaci
ja, kultūra, kuomet žmonės 
vieni kitus užpuola, sker
džia, šaudo?

Žmonija, visuomenė arba 
civiliai gyventojai nenoriRusijon. Maskvoje Litvino

vas tuoj buvo paimtas į už- vieni kitų žudyti. Jie nesi-
__Kartais meluoja, kartais vienio reikalų komisariato veržia ir nenori svetimų že-

labai perdeda, bet dažniau- tarnybą. To komisariato va- pnių. Žemės visiems užten-
-’a patv® nežino ka rašo du tada buvo čičerinas. Su Musų >enelė žeme gan „a patv. nežino Ką rašo Litvinovu jis ,abai nesutik. išmaitinti dar du kartu tiek

^,1 mill?,!' davo. Kilo tikras konflik- žmonių. Tai kokia čia civili- 
tas. Pagaliau čičerinas ap- zacija?

Civilizacijos šiandien nė
ra. Jos reikia dar palaukti.

—Bet
tiai rašo. Maike. kad Tobru

o aš negalėjau nuvažiuot, krepa^ti vokiečiai i> ang cjrg0 proto ijga jr pasitrau- 
Kalbinau zakristijoną, kad Taigi kė’ Tuo™et io vietoc buvo
paimtų savo aimobilą, ale 
sako, kad negalima važiuo
ti. ba trys tajos jau flet, ir 
ketvirta gaii subostyt. Ma
tai, japonai paėmė Ameri
kos robą, tai dabar nėra ta-

ruskių negali atimti, 
r ia išrodo teisvbė.

kad tai neteisybė. Bet reikia 
da žinoti ir priežastį, kodėl 
taip atsitiko. O ta priežastie 

ju, o be tajų amerikancka - ra .tok*a’ ka*P a" sakiau.
kalamaška nevažiuoja. Tai An«lal ,tu" vestl kar? Pa
matai, apie ka reikia klapa- *.,uose frontuose u turi ki- 
tytjg tiems padėti. Jie padeda Ki-
’ -Tėvas perdaug nori pa- nija.'.’ si“ntė Pa.?alb? Fran‘ 
logumy. Tas nesutinka su cuzijai Norvegijai. Graiki- 
katalikų bažnyčios mokslu. 5* dabaf slunc,n Rusijai.; 
-Juk Kristus automobilium * ‘ Anglijai nepadeda nei 

Tk i»pk< Rusija, nei Kinija, nei kiti.
J P Dėl to Anglijai ir yra sunku 

savo pozicijas apginti. Jei
gu jai nereikėtų visų remti, 
vokiečiai nebūtų Tobruko 
paėmę. Anglija atidavė To-; 
bruką, kad Sevastopolis ga
lėtų laikytis.

nesivazinejo. .Jis ėjo 
Čias, ir da dideli kryžių ne
šė ant kalno.

—Ar jau tu, Maike. Į ku
nigus manai eiti, kad pa
mokslus pradedi sakyti?

—Kam man eiti Į kuni
gus, tėve, kad aš ir taip visą 
bažnyčios mokslą žinau!

- Jeigu tu taip daug ži
nai. tai pasakyk, kada vairia 
pasibaigs?

' —Kai Anglijos ir Ameri
kos oilaiviai sugriaus Vo
kietiją.

_ d aš vokuoju, Maike, 
kad greičiau Stalinas Hitle- 
i iui skūrą numaus, negu An
glija ji subombarduos. Tik 
tu važiužėk, kaip ruskiai 
pliekia Hitlerio vaiską prie 
Sevastopolio! O anglikai 
kur tik susitinka su džerma- 
nn* tenai prakiša

pakeltas Litvinovas. Kuomet žmonės bus civili-
... , . t- . ; Litvinovas buvo ir yra zuoti, tuomet nebus jokių
lgręžtas naciškos Vokietijos diktatorių. Tada žmonės 

primas j0 simnatijos visa- žiūrėdami i musų “civiliza- 
dos linko demokratinių vai- cijos” platintojus — Hitle- 
stybių pusėn. Todėl, kai rius. Mussolinius ir jiems
Stalinas nutarė dėtis su Hit- panašius — tik pečiais trau- 
leriu ir veikti su juo prieš kys ir stebėsis, kad butą 
demokratines valstybes. Lit- žmonių baisesnių, plėšres- 
vinovas buvo iš užsienio rei- nių ir už žvėris, 
kalų komisariato išstumta', Kaz. Karčiauskas.

—Aš ir mislinau, Maike 
kad “Laisvės” generolai 
nieko nežino.

Litro* įrr.DV pirmo kuopimo 

TIKRAS BKIŲ

MEDUS
(lOOri PURE HONEYI

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BlTININKYSTeH BOlrrv SU N*.
dmanų. kur»« irotyv X Kis 

medus nėra tikras bičių medų*

o
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ŽYDŲ ŽUDYMAS VIL
NIUJE.

• sų pastangos nepasisekė: 
l jokių žinių apie žydus gauti

Times” lielmanoma-1 Lietuvos generalinis kon-

Ir visuomet buvo raminan-’ 
čių žodžių iš to, kuris pažino 
Jungtines Valstijas (Balu
tis). Jis tvirtino, jog Prezi
dentas Rooseveltas pasira
šė Atlanto Čartsrį todėl, 
kad prieš siųsdamos bert 
vieną diviziją j kovą, Jung
tinės Valstijos norėjo žinoti 
už ką jos kariauja. Pasiun
tiniai dėjo vilti į Amerikos 
žmonių gerą valią.”

Korespondentas praneša, 
kad Edenas atpasakodamas

“Skraidomoji Gyvatė” Naikina Japonus

“The New York
nSima ‘Luta“uĖu’ atZAė “New York
nešimą, gauta telefonu iš T. ,, , , •• . ,
Stockholmo, iš savo nuoia-iT,m.e.?. redakc«?Je- kur, S 
tinio korespondento, Ber-! Paalski»° patirtį Pfrelks- 
nard Valery. apie masini darnas jog Lietuva okupuo-
žvdu Vilniuie žudvma ta’ -1oklos autonomijos,

: J .. . . kaip kai kuri spauda rašo. Atstovų Rūmams derybų ei-
V įsas pranešimas remiasi neturi, visa valdžios galia gą išsireiškęs maždaug

vieno asmens, lenko, neva yla okupantų vokiečiu gen. taip:
pabėgusio iš Vilniaus per komisaro rankose ir už jo-, “Kada Molotovas nuvy- 
Varšuvą ir Gdynią i Stok- į^ias keno nors žudynes, jei ko pasimatyti su Roosevel- 
holmą, pasakojimu. Tam tokios buvo, lietuvių tautos tu, j's turėjo du klausimus, 
pabėgėliui pasisekė pasi- žmonės negali but atsakin-į Vienas buvo “Kaip su iš
slėpti išplaukiančiame_ iš Lietuviai natvs irsri ken- tekliais?” Rooseveltas

krt.iL, ■"_
Phonephoto

Čia yra parodytas vėliausis Amerikos karo orlaivio modelis, pramintas “Aircobra” (skrai
domoji gyvatė), šito modelio orlaiviai buvo pirmu kartu pavartoti prieš japonus Aleutų 
Salose.

PAJIEŠKOJIMAI

1S £*• Lietuviai patys irgi ken-j tekliais?” Rooseveltas at- Sovietų Rusijoje, kur kiek-į Europos šiaurės, rytų ir pie- tams, lenkai atsidūrė sląs

Franciska Miknius, pajieškau bro
lio ANTANO DAMULIAUS ir pus
brolio Aleksandro Savidžio, abudu 
paeina iš Žemaičiu Kalvarijos. Anta
nas Damulius turėjo farmą VViscon- 
sino valstijoj. Prašau juodu atsišauk
ti, nes turiu svarbų reikalą pranešti. 
Aš jo sesuo sunkiai sergu ir noriu 
labai kad brolis atsišauktų. Kurie 
žinote. kur juodu gyvena, malonėkite 
pranešti man jų adresus. (7>

Mrs. F. Miknius
211" Manufacturers st.,

Point St. Charles,
įj Montreal, Canada.,

Aš, Antanina Jasulaitienė, pajieš- 
, kau mano sesers sunaus .JONO LUK

ŠO, iš Lietuvos—Meiliūnų kaimo, 
Klovainių parapijos, apie 38 metai 

'Amerikoje. Jis atvažiavo j Philadel- 
phiją pas seserį Aleną Kubeliauskienę. 
dabar kur gyvena nežinome. Prašau 
atsišaukti, kurie žinot kur jis randasi, 
malonėkite pranešti. Gal vaikai atsi
šauks. (0)

Mrs. Antanina Jasulaitis
12304 Emerald avė., Chicago, Iii.

Gdynės į Švediją laive. Dar £įa nuo okupantų, nors gal 
gegužės 24 d. jis buvęs V ii- jr mažiau už žydus, 
niuje ir matęs savo akimis, yfes žjr 
kad nuo gegužės 7 d. iki 20 savinama

sakė. kad Jungtines Vaisti- RUO gavo krašto ir išblaškyti! tų-rytų valstybėse, švedai tuose.” pajiešksu antano klevicko,
... . ,. - ----------------------------„ —- j°s darys viską, kad Rusija vienas turėtų Sovietų pilie- ii turkai gali netrukus atsi- Rašydama'3 apie Sovietu j* aP*e

muje ir matęs savo akimis, Mes žinome, kad Vilnija butų ištekliais aprūpinta. čio teisę susikurti tokią pa_ durti dideliam pavojuje, i Kaimą atėjimą, jis nuro- gyveno netoli chieagos^L* jo adre- 
.. .... - ----------- vienos valstybes, Kitas klausimas buvo: “O (ietį. kuri atitinka jo suge- Bendrai paėmu3, abi tos vai- do, kad gyventojai skaitė

dienos, tai reiškia ! 12-13 o visą Lietuvą savinas! kita kaip dėl mbežių?” Roose- ėjimus. Jis galėtų kalbėti | stvbės via probritiško nusi- gėda rodyti bent koki įdo-
rtienų, įszuayta w.vw zy- valstybė, tad gali but, kadį veltas į tui atsake jam: gimtine kalba, bet negalėtų statymo. Abi tiki Britu per- mavimąsį Sovietu kuriuo- Ats,šaukit adresu: £ (o> .
dų. Jo žodžiais, egzekucija tame vieno žmogaus mes-; “Tą apsvarstysime po ka- organizuoti gimtinio kra- gale. nes mano, kad jie pa- mene. Jis stebėjęs, kaip ligi 12304 e^Si ^

što...įvykdyta speciaiės lietuvių tam apkaltinime lietuviams' ro.
policijos, sufoiTnuotos iš gludi noras musų žmones ---------
Lietuvos vokiečių bei kvis- nudažyti “pronaciais” ir ŽELIGOVSKIS UŽ LEN- 
lingų. Gegužės 7 d. prasidė- “antisemitais.” kad laimėti!
jo egzekucija. Žydai — vy- pasaulio opiniją savo sie
lai, moterys ir vaikai—buvo kiams? 
paimti iš Bokšto geto kvar
talo, gabenami trokais į Pa- PABALČIO VALSTYBIŲ

darys apsisprendimo teisę Sovietų atėjimo pratę gra-;
avė., Chicago, III.

nerių priemiestį ir ten žudo- PASIUNTINIŲ LONDONE 
mi kulkosvaidžių ugnimi. yiLTIS SUSTIPRINTA.
Egzekucija buvo tęsiama
kas nakti iki gegužės 20 d. Ryšium su Amerikos, An- 
Po to “darbo” policija rinko glijos ir Rusijos susitarimu, 
savo aukų drabužius ir juos "The New York Times" bir- 51 ^snarimą. ia, esu suae- a.ą r-uropos tautą, retstia 

rv,.ia želio 12 dienos laidoje idėio i1? nusistebėjimo dėl to. kad eventualiai tuos gyventojus.

“Ar angliškai kalbančios vyraujančią. Atsakyti tą žiai rėdytis vyrai pradėjo\-<)mo išTiJtuvo^-Ro-
c-vi tautos pagelbės Europos teisę dabartiniu metu bet vaikščioti be kaklaraiščių žalimo parapijos, kazarezų kaimo;

KIJOSSOVIETŲ SU- tautoms sudaryti savas vals- kuriam kraštui reikštų su-.ir nevalytais rūbais. Atėjus ^nminįoZ^s^^^įagoS'It"-
oi i akimtj.. tybes? Bandymas ateis, kai i drumsti tą pasitikėjimą, o'Sovietams ištisos eilės žmo- dėjau kad dabar gyvena ant farmos.

“Ruskij Golos,” N e v. bus sprendžiamos Sovietų tuo tarpu nuo to pasitikėji-; nių apgulė konsulatus gau- pranešti j^adZ
rorke laidžiamas rusų kai- vakarų sienos. Pabalčio vai- mo palaikymo plotuose tarp ti visas išvažiavimui. £4- Jonas Jasulaitis <o>
ba laikraštis, gegužės 26 stybės via simbolinės. Jokia Ledinuotojo vandenyno iki Lietuvos vyriausybės na-i Emcrald ave- Chicago, m.
dienos numeryje praneša, tauta, išauklėta Europos Egėjaus jūrių ir nuo šiaurės riai padėdavę lenkų pabė-1 aš, Jonas Jasulaitis, pajieškau
kad generolas Želigovskis tradicijose, negali pasirinkti ligi Juodųjų mariu daug geliams išvykti į užsienį.
gyvenąs Londone ir kad jis Sovietų gyvenimo budo. kas gali priklausyti.”gyvenimo
pasisakė už Lenkijos-Sovie- Atiduoti Sovietams bent ko
tų susitarimą. Tai esą šukė- kią Europos tautą, reiškia

pardavinėjo. Dvidešimts želio 12 dienos laidoje Įdėjo ž k kk , ik b , k : europiečius sulikvitūkstančių naudingų profe- Craig Thompsono korės- ,zengo\.Ku vuą lai ką ou\ę Ka ip eu rop įec įus. sunku
sionalų, \aip plojai, pondenciją iš Londono, ku- neprietelingo nusistatymo duoti.
mokslininkai ir darbininkai rioje sakoma:
specialistai išvengė egzeku- “Atžymint su 1 ūsais pasi- želitrovskis “už-'as
cijos Nei vokiečiu kariškiai įusytos sutarties įvykį kok- ' ’ iv J. vumevių mu j t Ut,.vn« -Tobęs Vilniaus kraštą, ku- g]nei gestapo vyrai nedalyva- tailio ragavimu, Lietuvos.,- * Lietuvi”
vo tame darbe, bet ir ne- Latvijos ir Estijos pasiunti- ureJ° tektl Lietuvai,
kliudė. niai susimąstę nukrypo min-

Pats korespondentas sa- timis toli už okeano į Jung- 
ko, kad dabar tą žinią pa- tinęs Amerikos Valstijas, iš
tikrinti negalima. reikšdami pasitikėjimą At-

. savo brolio VINCĖS JASULAIČIO.
: iš Lietuvos, Pakrojaus miestelio, jau 
i apie 40 metu Amerikoje, smirdėjau 
j kad jryveno Chicagoje. bet dabar ne- 
■ žinau kur randasi. Prašau atsisaukt 
.arba kurie žinot kur randasi, malo- 

j- -• • Rėkite pranešti jo adresą. Jeigu turį-GegUŽeS 21 dieną Čia mi-j vaikų, prašau ju atsišaukti. <0)
Jonas Jasulaitis

12304 Emerald avė., Chicago, III.

TORRINGTON, CONN. 
Mirė Juozas Aleksynas.KNYGŲ APŽVALGA.

Nesenai Londone išėjo
knyga “Borderline Rtįssia,’ rė Juozas Aleksmas, išrir- 

, J , kurios autorius yra H. Fos- g?s aPle 4 mėnesius. Lietu- 
kad auks- tpr Anfiprson voje velionis buvo kilęs iš
mintys yra Asiuklės kaimo. Prienų pa
ilgus metUS K.ny?a vena VpąiingO (ie- j.apįjos Torringtone iŠgVVe-! Pajieškau draugės gyvenimai tarpmesio jau Vien dėl to, kad x - J -• X 50 ir 00 metų amžiaus; aš esu 58gyveno Sovietuose ll buvo . • vra O-V n° me^us lr ^a S1y metų metų. Atsišaukite bile iš kur, atsa-Lenkų Šelpimo Komisijos auionus ngus metub via gy vasarjo mėnesyje minėjo sa- k>slu laišku teisingai parašysiu 

atstovas Lietuvoje. Jis ten s»v,«'į Sąjungoje ■>• vo vedybų 50 metų sukaktį. ‘S *>. &
PABALČIO TAUTOS PA- buvo tuo metu, kai Lietuva ^a VJ.0S va^tybese. Juozas visuomet būdavo ge-l -—

eprietelingo nusistatymo 
Sovietų atžvilgiu. į Pastebėtina,

Ta proga laikraštis; ori- čiau suminėtos 
asmens, kuris

APSIVEDIMAI.

Boston, Mass>.
------ o , .. . . .. ruožas visuomet būdavo ge-| :------ r---- . • -r-

buvo rusų okupuota, ir 1941 ^pacijų ir kelts ,.os sveikatos> bet kai
metų vasario mėnesi per mei}esius pilė bovietų OKU- taj iau (Jaugiau jr nebfc. žiaus. Pageidauju kad hutų Kaunietį 

Maskvą ir Vladivostoką su- yacJJ°? Jjs atsikėlė" Paliko nubudusią sau draugę mano apielinkės." Prašai*

igrįžo į Angliją. &i^ aSovas S ž.mon^ Jjevą^ vedi^ sūnų.™*
LIETUVA ĮJUNGTA SO- Pat?. yra bntas Savo knygo- seserj; tai j ir broli' ReikiKngaz Senyva. Vyra*’
VIETŲ SĄJUNGON GIN- J1S Pazymi; kad pnes.So- Lietuvoje. ‘ Koris galėtų dirbt lauke Lietuvių

KLUOTU UŽKARIA- vletu okuPaclJ3 lenkų buk- r ' Vasarhamio KKube. Tūri but teisir-

VIMU.

lanto Čarteriui.
” Kuomet rusair>įĮsizvmeio ___ ___, --tuomet rusai duvo Uz-ziaurumu visuose okupu<>- .. d

tuose kraštuose, ypatinga! f V
nuo jų nukenteio žydų tau- minfeteiijo-s piinu prielar

___Uiiu men. ____ ii.
Andersono straipsnį 
viet Russian Collaboration.”

. lujuiicici ijvo pimu pildau-1 kuriame rašoma:ta, tad mes nelieciame pati kumu Bet kuomet Vokieti-! “Baltijos tautų žmonės
žudymo faktą, bet mes tun- . . • -t... ,.v.- __ i
me griežtai pasmerkti leng
vabūdiškai mestą apkaltini
mą, kad musų tautos žmo
nės galėjo dalyvauti tokiose 
žudynėse, nors jie ir pava
dinti kvislingais. Mes tiki
mės, kad ir dabartiniu metu 
galima bus įnešti kiek švie- 
sos į ta lenko pabėgėlio pa
duotą istoriją.

“Novoje Ruskoje Slovo” 
paduoda tą žinią kiek su-

lė Lietuvoje buvusi gera. 
Lietuviai nebuvę lenkams 

Nineteenth Centu- žiaurus. “Nebuvo koncent- 
After” balandžio

E. Truskauskienė. gas vyras ir nevartotų perdaug svai-
' galų. Darbas nesunkus, ant tyro oro, 
nupiaut žoles ir abelr.as ūkės darbas. 

1 Atlyginimas geras, kambarys ir val
gis. Atsišaukit greitai. (7)
K. CZEPARTS, % I.ith. Countr.v CL 

R. D. 1 Box 203, Clairton, Pa.

ja stojo į karą su Rusija, jų buvo labai paprasti, kurie 
atžvilgiu pasirodė aiškiai tenorėjo laisvai, savu budu, “The
matomas atšalimas. . į tvarkyli savo reikalus. To- .ry and After’ balandžio racijos stovyklų, kaip tūlas mcnėn, vvras miręs. o darbininkų s„n 

“Per kelis pastai uosius dėl jie kariavo lygiai prieš mėn. numeryje įdėtas veda- vra sakęs. Lietuviai darė ku gauti. Kuris norėtų eiti dirbti, dar
mėnesius, kada diplomati- Į vokiečius kaip ir prieš rusus, rnasis straipsnis “The Situa- viską stengdamiesi padėti ™ižt"7r^un^^
nis pasaulis kunkuliavo ir' Jis išgujo iš savo šalių ko- tion,” kuriame rašoma: labai sunkioje padėtyje k. yauga
dūzgė nuo įvairių informa-;munizmą dėl to, kad gyven- “Baltijos valstybių: Lie- esantiems pabėgėliams len-
cijų tiupinių. liečiančių ang-! darni keliatą generacijų po tuvos, Latvijos ir Estijos in- kams. Mano nuomone, len-
lų-rusų derybas, Pabalčio carų valdžia, jie pažino ko- korporavimas į Sovietų Są- kai buvo padoriai traktuo- Taproom Parsiduoda
valstybių pasiuntiniai turė-Į munizmą tokį, koks jis bu- jungą buvo Įvykdytas gink- 1ami. imant dėmesin blogus PS‘- • CASTILE OLIVE OIL
jo tenkintis tokiom infor-;vo. būtent, tautinis rusų są- luotu užkariavimu. Jis ne- santikius, kurie egzistavo macijų klauskite: <s> 1

koklU lie pajecie ^udl^ rl/v mvo DPI 4. T i JOHN (HARDIS

Paiieškau Pusininko
ANT FARMOS. Farma puikioj vie

toj ir visko pilna, vaikai išeina kariuo-

Harvard Town Earm,
Harvard,

karves 
(8,

Mass.

macijom,
gauti. Jie susirupmę vienas

buvo de jure pripažintas nei |arp abiejų valstybių... Lie-i 431 E 4JVh

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE O 
SHAMPOO

. . . ..Jeigu pokariniam Eu- Londone, nei YVashingtone. tuva buvo uostas, ar bent į
trumpintą. Kitoje vietoje to kito klausė: ‘Ar Stalinas no- ropos atstatyme Pabalčio “Visi sąjungininkai trok- vieta, kur lenkas turėjo 
pačio (birželio 16 d.) nu- ,i Baltijos valstybių? Ar jis tautos butų inkorporuotos į šta Vokietijos nugalėjimo daug laisvės. Atėjus Sovie-Į
merio dienraštis paduoda norj sienų pakeitimo?’ Sovietų Sąjungą, tada lietu- Rusijoje... To paties trokšta; --------------
žinią, kad iš Rygos pasisekė “Oficialiai niekas jiems vių, latvių ir estų galutinas estai, latviai ir lietuviai, ku-
pabėgti žymiems žydų vei- nesakė, ką tos deiybos lie- likimas gali but supranta- rie nori išsilaisvinimo iš Ru-
kėjams: prof. S. Bubnovui, ėia. Jie turėjo tenkintis gan- mas. Rusų pasaulėžiūra ne- sijos ir Vokietijos, nes paty-
rabinui Nurokui. prof. Ma- tfu gabaliukais, kurie kar- pripažįsta nei asmens, nei rė abiejų priespaudą ir turi

Svarbus Vėliausi 
Išradimai

KETURIŲ RUSIŲ GYDUOLĖS.

dų gyvenimo nebuvo. Nebu- pcndencijos, kurioj butų bų vartojimą, bet neleidžia “Netiesa, kad kontinente ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su 
vo dėl suprantamų priežas- tikra informacija. tautinių organizacijų. Dėl tėra tik dvi galimybės —na- pa^Ši^Mtrack >1*^ ofnt-
čių: žydai izoliuoti į geto, “Dažnai šitų trijų valsty- tu priežasčių, lietuviai, lat- ęiznias arba komunizmas, m«nt for• *- -
kuris aptrauktas spygliuota Mų pasiuntiniai susitikdavo, viai ir estai butu atplėšti Vokietijos arba Rusijos va- £^2^'
viela ir apstatytas gestapo 
sargybomis. Nei jiems lei
džiama išeiti, nei su jais su
sisiekti. Nusižengusiems 
grąsoma mirties bausme, ir 
ne tik grąsoma, bet kai kuri? 
geros širdies lietuvių bandy
mai ner tvorą permesti ke
palą duonos pasibaigė liūd
nai—jie sargybinių buvo 
nušauti vietoie. Ir lietuvių 
spauda apie žydų gyvenimą 
priveista tylėti, lvg jų Lietu
voje iš viso nebūtų. Geto ir 
visi žvdu gyvenimą regu
liuojanti įstatymai ne lietu
vių sukurti ir ta sritis išimta 
iš lietuviu kompetencijo-. 
Žydus tvarko gestapo.

Štai kodėl ir mes giliai už
jaučiame čvdams. bet padė
ti jiems neturim" prabos. 
Bandėm0 padėti Ąmeriko< 
žydams žiniomis apie jų gi
mine' Lietuvoje (kuomet 
dar * Suv. Valstijos nebuvo 
kare 'ii Vokietija), bet mii-

Bloga Žinia Fašistams

štai naujas Amerikos karo laivas slenka iš Keai ney, N. .1 
laivu dirbtuvės j jurą. Tai bloEa žinia fašistams.

Street, Chester, Pa. 
Telefonas: Chester 29251.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

t 
I
l padarytas iš tikro*

, ♦ io Castile muilo.
i } U. S. P. Išplauna 
■ i pleiskanas ir viso- 
j • kius kitus nešvaru- 
i } mus ir sustiprina 
i t odų. 50c. už bonkų.

Ij ALEXANDER’S HAIR 
IJ REFRESHING TONIC ♦

J Aliejų ir Odų Gydančių Vaistų » 
( Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėi J 
» plaukų šaknims ir Odos gydymui. {
• 50 centų už bonkų.
t Pasižymi savo gerumd. Prisiun-
• čiam per Paštų į visas dalis Su- 
} vienytų Valstijų.

viai ir baltgalviai. Prisiunčiu i visas • J
Smegenis , dalis Suvienytų Valstijų ir j Kanadą.

GEO. BEN'PORAITIS 
520 Wilson st., Materburv, Conn.

Tooth Ache. Sučėdysi dan- 
pinigus. Kaina tik $1.00. Ma- ;i 
-50c.

Yra trečia galimv- no. 2. nuo rheumatizmo ir h 
v - * • a ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- 'be. tai Anglijos ll Ameriko- Į<ose. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są- 11 
vadovybė ir visa UŽ ka tos nariuose. Mosuluose. nuo Už#isaldy-

valstvoes stovi. Bent kiek miracle m j s sai ve
tai liečia Anglija, tai turi nuo Old and Fresh Sores. Šita Mostis 
būti daugiau negu galimybė
!r vilti#. Jai tas turi būti ir niekas jums nepagelbėjo, tuojaus
Varo ir taikft« tikda< bandykite šitų Mostį. Geras nuo Vo-r.d'O n IdiKO llKSia.... Išbėrimų, Pails, Sains. Gėlimų

“Ar trijų Balstijos valsty- Ausies, nuo Užsišaldvmo, Žaizdų
hin ni-iinntrimpą vra hntinaą Burr'°j<‘ «rb« Neseje, bile užsivietry- )1U Pi 1) ii * imav> Via DULlnH' jimą. Nudezimą. Sumušimą. Skau- 
dalykas Rusijos SaUgU- dėjimų Blauzdų arba nuo Nuovargio,

>>’ įvairių Odos l,ifrų. Kurie turi Eft- mui.... JaUgUIliO teLė.pri- tai pažymėkite, Speciališkai
klauso visiems sąjunginin- Pranešimą graušit. . Sitos mostis, tai

k dm. i. • iom draugingom J^ajna tik $1.00. Mažesnė—50c. 
valstybėm... no. *. mostis nuo poison

“Jei dabar mes (britai) ’VY- Kurie grre.t pagauna Poison 
.... Ivv, tai turite turėt situ Gyduolių, raremtume rusu rcikalavi- Suteikia srreita pagalba. Kaina $1.00.

mą. tai tas gal ir neatstum- ^k*>a^am. Gyduolių siųskite ir 
. Pimerus Money Orderį arba čekį ne-*U rPUS LUO Jung. valstijų, mažiau kaip $1.00. Kurie abejotu- 

bet kartu nepadarytu mu<u Gv,Juolių tai
AmPrik-U branęiTV^nat", viena mažesnę. Vartok tą mažesnę.
mant dėmesin, kad prezi- " neb^

ik per- 
(-)

dovybė.

. pi t Z1 j.an,iaintas, ęrųžink didesne
flentus IvO< seveltas yru 'V<11- nų laiko, mes atitrauksime 
’'iau?'R- Vtlanto Čnrte’io s,ur7’no -2«c. 
autorius, sovietų reikalavi- m. j. švilpa

• . mų parėmimo pasekmės ga
ilėtų būti labai nemaloniu'

Miracle Ointrnent 
Itro.d Slr. P. O. A. Bos 73.Hartford, conn.

ALEXANDER’S
414 W. BROAI»WAY

CO.
I

į J SOUTH BOSTON, MASS. ♦

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine
TELEFONAS 
Worceater —5-4334

RI LAFAYETTE ST, 
WORCESTF.R. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. TeL SOUth Boston 2271.
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JVLotebims Pasiskaityt
Ši SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

KAIP BITĖS KOVOJA Už BŪVĮ.

J 3. Sumažina limpamų li
gų plitimą.

4. Tėvai gali tuiėti vaikų 
iik tada. kada jų nori ir ka
da gali juos tinkamai užau
ginti.

Motina Ramina Dukterį

Bičių gyvenimas labai vėl ant lakos nutupė, nes. į 
tiksliai sutvarkytas. Kiek- matyt, pažino, kad tikrai 
vienas bičių šeimynos na- buvo jos avilys, bet sargy-1 
rys turi sau paskirtą darbą, binė bitė vėl ją numetė nuo j 
Jokis darbas avilyje neuž- lakos ant žemės. Bet ta bitė! 
mirštąs. Viskas atliekama su duona vėl sugryžo ant la-1 
savo laiku ir gerai, jeigu tik- kos. Taip buvo numesta 4; 
tai niekas iš šalies bitėms kartus, bekovodama su sar-Į 
darbo nekliudo. Sulig bičių yybine. net viena duonos
amžiaus
darbui,
darbus.

ir jų tinkamume 
jos pasiskirstę sau

’.aštą pametė. Bet penktą 
:artą sargybinė, matyt, jau 
>ažino ir ramiai leido į avilį 
riti.

Bitės kaip kada savųjų 
tepažįsta dėl to, kad bitė 
aikščiedama po žiedus su 
tipiiu kvapu taip juo prisi-i 
eria, kaip žydas česnaku,* 

tad namie jos savo kvapo 
argvbininės nesuuodžia. to- 
lėl mano. kad svetima.

Šita bičių silpnybe ir biti- 
tinkas naudojasi, kada nori

Jaunos bitės, kurios dai 
nėra galutinai sustiprėju- 
eios, dirba avilyje: maitina 
perus ir motiną, šildo perus 
valo avilį, korius ir tt.: se
nesnės bitės neša medų. 
vandeni, duoną (žiedų dul
keles), pikį užlipinti avilie 
plyšiams, kad nelystų į avil 
skruzdės ir įvairus bičių 
priešai, siuva korius, o dalis 
bičių stovi prie lakos sargy- ■ ujungti 2 bičių šeimynas į 
boję, kad niekas svetimas į į /ieną. Tada jisai bites paru-
avilį neįeitų. Jos neleidžia 
į avilį ne tiktai įvairių vabz
džių, gyvulėlių (pelių >, 
žmogaus, bet ir svetimo avi
lio bičių.

Kiekviena bičių šeimyna 
yra, nelyginant, atskira val
stybė, kurios piliečiai į sve
timą valstybę visai neįlei
džiami. Tarp dviejų bičių 
šeimynų beveik tokie pat 
santykiai, kaip tarp dviejų 
priešingų valstybių. Svetui 
išvažiavę tų valstybių pilie
čiai gali susitikti, ramiai pa
sikalbėti. alaus išsigerti, bet 
jeigu kuris jų paklius tyčia 
ar netyčia į kito valstybę, 
tuojau jį už skvernų ir tem
pia prie rubežiaus. Taip pat 
ir įvairių avilių bitės lauke 
ramiausiai greta renka nuc žiedų medų, dulkeles, bet 
jeigu bitė apsunkinta medu- 

.mi ir apkrauta didžiausio
mis duonos naštomis nety-

tina durnais, aplaisto van
denyje ištirpintu medumi, 
ritės abiejų šeimynų pa
kvimpa vienodu durnų ir 
nedaus kvapu ir nepažįsta 
viena kitos, todėl mano. 
kad visos vienos šeimynos 
r nesipiauna.

Juo didesnė laka, juo 
daugiau bičių stovi sargy
boje. Ypatingai daug sar
gybos stovi pavasarį ir ru
denį, kada lauke nėra me-; 
lauš. Jeigu šituo laiku pra
deda atlėkti svetimų bičių, 
kurios nori įneiti į avilį, ir 
esančios sargyboje nepajė
gia visų suturėti, tai jos pa
kelia triukšmą ir į šauksmą 
;š avilio išeina daugiau bi
čių ir visos bendrai ginasi 
nuo užpuolikių.

MERGOS IR SAULĖ.
Susgodojau aš godelę.
Drąsiąją durnelę—
Pavilioti saulužėlę.
Vakaro saulele.

Pavilioti, prikalbėti
Skaisčią dievu dukrą 
Pas save i nakvynėlę.
Lig trečių gaidelių.
Pavilioti, sužavėti
Drąsiomis svajužėms. 
Pamyluoti, isupuoti 
Tais keistais sapnužiais.
Nes mergelės, mergužėlės, 
Norints ir pamyli—
Kas jas žino, ką jos myli.
Ar ilgam jos myli?!...
Nors bučiuotų, glamonėtų 
Ir ligi gaidelių—
Kas jas žino—rytoj dieną 
Kam duos vainikėli... I
Nes mergelių, mergužėlių 
Kas supras širdužę.
Kas Įspės, kada joms meilė 
Teka. kada gęsta...
Nes jų meilė, nors karščiausia, 
Ramumėlio gaili—
Tik sudrums ji tau sapnužį. 
Tik įgels tau širdį...

O dievų skaisti dukrytė. 
Mylima saulužė—
Jeigu ji ką pamylėtų— 
Laimės negailėtų!
Skaisčiais savo spindulėliais 
Liūdėsi vaikytų.
Šilumėlės jūružėlėj 
Skausmelius skandintų.
Tai todėl ir susgodojau 
Drąsiąją godelę—
Pavilioti saulužėlę.
Vakaro saulelę.

KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS.
“Keleivis” tuojau turės keltis į naują vietą, nes da

bartinį savo namą paveda krašto apsaugos reikalams. 
Kad sumažinti persikėlimo lėšas, norime sumažint savo 
knygyną ir.todėl siūlome visas savo knygas už pusę 
kainos.

Už $1 duodam $2 vertės knygų.
Už $2 duodam $4 vertės knygų. Ir tt.
Šitas “bargenas” prasideda nuo šios dienos.
Prašome pasinaudoti proga. Kai knygynas bus per

keltas į naują vietą, knygų kaina bus pakelta į senąją 
normą. Knygas reikia pasirinkti iš žemiau paduoto ka- 
taliogo:

±5et sargyDą stato ir Smar
kiai ginasi tiktai tos šeimy
nos, kurios turi motiną. Be 
motinos šeimyna būna ne
tvarkoje ir dažniausiai sar

Prikalbėti, kad nebleistųs 
Užu jūrių marių.
Tik į mano liūdną grinčiąNcrints šiai naktelei.

—I. I. N. Phonephoto
Madeline \Vebb. kuri buvo nuteista kalėjiman iki gyvos gal
vos, verkia savo motinos glėby. Madeline buvo dera mergai
tė. kol ji gyveno prie motinos. Oklahomos valstijoj. Bet 
skaitydama pigius magazinus su ištaigingais merginų at
vaizdais, užsimanė ir ji tokios “garbės.” Atvyko į New Yor- 
ką, tikėdamosi tapti modeliste. čia susidėjo su vyrais, ku
rie mėgsta leisti pinigus. Bet pinigai gatvėje nesivelioja.
Jų reikia kur nors gauti. Pajuto šita kompanija, kad vie
nam New Yorko viešbuty apsigyveno iš Lenkijos pabėgu
si turtinga žydė, 52 metų amžiaus Susana Reich. Įsiveržė 
jos butan ir nužudė ją. žmogžudžiai buvo suimti, su jais ir 
Madeline Webb. Jos sėbrai dabar turės mirti elektros kė
dėj, o ji turės visą amžių kalėti.

SAVITARPINE PAGALBA LIETUVOJE 
ATLIEKA MILŽINIŠKĄ DARBĄ.

Ji turi jau 295 komitetus ir šelpti ir gabius, bet netur- 
da 21 komitetą organizuoja, tingus moksleivius. Tam tik

slui steigiamas specialinis 
fondas, iš kurio bus šelpia
mi aukštųjų, specialiųjų ir 
vidurinių mokyklų pažan
gus neturtingi moksleiviai. 

Kaune aukų rinkimo tiks- 
ua.ua. nu.. r..,« v-.'--, ri miestas padalintas

bėse dirba Raudonasis Kry-!-1 * !
žius. Lietuvoje, kaip jau bu- Rokiškio apskrityje Savi

“Į Laisvę” spausdina pa
sikalbėjimą su prof. Ign. 
Končiumi. Savitarpinės Pa
galbos vyriausiojo komite
to pirmininku. Savitarpinė 
Pagalba yra parėmusi visą 
tą darbą, kuri kitose valsty

čiom nutupia ant svetimo
avilio lakos, tuojau sargy bi- Įauke nelaiko ir silp-
nes bites apčiupinėja nely- nuo už|)uolikiu
ginant muitinėje keleivius., 5 Bitininkas.
ir jeigu tiktai svetima, tuo- ___________
iau nutveria 1—2 bitės už
sparnų ir velka prie lakos 
krašto, o tenai nuritina ant 
žemės. Tekia nelaiminga! Šiomis dienomis Atlantic 
bitė, numesta ant žemės ai Cityje buvo Amerikos Dak- 
ant žolių, truputį atsipeiki, tarų Asociacijos metinis su- 
pasilsi. paskui vėl pakyla į važiavimas, kur pirmu kar- 
erą ir iau geriau apsidairiu- “u buvo įrengta gimdymo 
si lekia į savo avilį. kontrolės paroda.

Buvo rodomos įvairios

GIMDYMO KONTROLĖ 
SU PAVYZDŽIAIS.

Bitės viena kitą pažįsta 
iš kvapo. Kiekviena bičių 
šeimyna turi savo tam tikrą 
kvapą, kuriuomi būna persi- 
ėmusios ir visos to pačio avi
lio bitės. Sako, kad ir kiek
vienas žmogus turi savo 
ypatingą kvapą, tiktai musų 
uoslės jausmai nejautrus. ‘ ~ '
todėl mes vienas kito iš 
kvapo ir negalime atskirti.
Bet šuo jau gali atskilti vie
ną žmogų nuo kito iš kvapo.
Tokiu bųdu su šunų pagalba 
dažnai sugauna įvairius pik
tadarius.

Bitės uoslės jausmai yra 
ant jos ūselių. Todėl kaip 
tiktai bitė nutupia ant lakos, 
tuojaus sargybinės bilės 1—
2 pribėga ir ją ūseliais glos
to. Jeigu suuodžia savo kva
pą. tuojau griebia už sparnų 
ir tempia nrie lako* krašto.
Vienok, kaip kada sargybi
nės apsirinka ir savų nepa
žįsta. Vieną kartą teko ma
tyti šitokį atsitikimą. Nutu
pė ant lakos bitė su 2 di
džiausiomis dulkelių našto
mis. Sargybinė bitė, paglos
čius! ją ūseliais, matyt, pri
pažino svetima ir nutvėrusi 
už sparno pradėjo tempti 
lauk. Nors ta labai spyrėsi, 
bet. matyt, buvo pailsusi r 
dar duona apsunkinta, tad 
negalėjo atsispirti ir buvo 
numesta žemėn. Apie pusę 
minutė? pagulėjusi, užlipo 
ant žolės viršūnės, pakilo į 
orą, apsuko ore porą ratų ir

apsisaugojimo nuo nėštumo 
priemonės ir aiškinama, 
kiek jos gera padaro.

I. Gimdymo kontrolės 
priemonės sumažina mirtin
gumą nuo džiovos, nuo silp
nos širdies, nuo inkstu ir

2. Sumažina motinų mir
tingumą nuo perdaug daž
no gimdymo.

BALABAIKA.
Per mėsiedą 
Musų dėdą 
Pinigai kankina.
Kerpa vilnas 
svirnas pilnas—
Mitri neketina.
Avys juodos,
Kirpti duodas.
O jėriukai bliauna.
Laikas bėga,
Žmonės miega— 
Vilkas avį piauna.
Sakant tiesą.
Rudas biesas 
Vienas dūšias gano.
Žmogus aklas,—
Bijo peklos 
Ir nieko nemano.

Pilyps iš Kanapių.

Geras artojas 
kus paaria.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir Žmogus” yra labai pamo

kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra
sių žmonių, vyrų ir moterų.
Kaina ........................................ 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖSGARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje 

iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai, 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox. D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina ........................................ 25c.
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 
ky. Kaina ................................ 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.
BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. Jgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00

AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo, o moks

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. 
Knyga be galo. Įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ................. .......................... 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. 
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ___ 50c.
Audeklo apdaruose .................. 75c.

BYLA DETROITO KATALIKŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už
puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................. 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
r.as katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 
Kaina .......................................... 10c.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 

: ppračL jxJxtgls.tz\rD'»<g 991
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 
Audimo apdarais .......... ........... $1.50

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI GERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

! SVEIKATA.
Arba tiestis ir trumpas kelias j 

sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
mijos. fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ši knygelė aiškina proletariato fi- 

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
kius, tai perskaityk šitą knygelę. 
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................ 25c.

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI.
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy- 
eiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.

S vei kata—Bran giausis 
Tortas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti. 
< Prašau iš Kanados štampu nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens Street.

SO. BOSTON. MASS.

tarpinė Pagalba iki kovo 1, 
susinko 28.587 markes.

vome rasę, Raudonąjį Kry
žių vokiečiai uždarė.

Savitarpinė Pagalba yra Liudas Gira. pasistačiusi savo tikslu pa
lengvinti tų Lietuvos gyven
tojų dalią, kurie yra patekę 
i skurdą. Paramos reikalin
gų žmonių yra daug, jų skai
čius prašoka 12,000. Dėl 
masinio lietuvių išgabenimo 
į Sibyrą, dėl karo ir jo suda
lytų sąlygų ne viena šeima 
liko be pragyvenimo šalti
nio ar be savo maitintojo.
Pagal išgalės. Savitarpinė 

^Pagalba visiems jiems pa
deda. Šelpia maistu, drabu
žiais. pinigais, kuru. Ši or
ganizacija taip pat išlaiko 
ligonines ir kitas sanitari
nes įstaigas. Ji yra įrengusi 
nemokama* valgyklas Kau
ne, Vilniuje. Ukmergėje ir 
Šiauliuose. Valgytojų daug.

; Duodama uo literį sriubos, 
o taip pat duonos be korte
lių. Savitarpinė Pagalba tu
ri 3 miestų komitetus, 22 ap
skričių ir daugiau negu 270 
valsčių komitetų. Dabar 
tenka organizuoti 3 naujus 
apskričiu komitetus su 18 
valsčių komitetais tose vie
tovėse, kurios nesenai pri
skirtos prie Lietuvos. Orga
nizacija daugiausia laikosi 
visuomenė* aukomis, kurios 
gausiai plaukia, nežiūrint 
to, kad visas kl astas yra su
skurdę®.

Tas pats laikraštis prane
ša. kad iki kovo 1 d. visoje
Lietuvoje surinkta auku___
895.772 markės. Viert šelpi-Į tams. 
mui išleista iki to* datos 
130.796 markės, iš kurių 
pinigais sušelptą 12.195 as-i 
menvs. Rinkliavų metu iš-j 
platinta apie 3,000.000 žen-| 
kielių, išleista 10.000 plaka-1

ir žąsinu Jau

Nuteista Iki Gyvos Galvos

čia yra parodyta Madeline ri ebb su savo advokatu New 
Yorko teisme, kur ji buvo nuteista kalėjiman iki gyvos gal
vos. .Jos meilužis Eli Shonb'. un ir jo sėbras John D. Cullen 
buvo nuteisti mirti elektros kėdėj. Juos nuteisė už tai, 
kad plėšimo tikslais viename New Yorko viešbučių nužu
dė turtingą žydę, nesenai pabėgusią iš Lenkijos nuo naciu.

Lietuvos I<XI1W<XSV1<3I

kad Baltiskio uoste (Esti
joj) esąs kažin kaip patekęs 
21 lietuvis. Gali būt, kad jie 
yra pabėgę iš Leningrado 

į ar iš kitur. Lietuvos Savitar
pinė Pagalba išsiuntusi į 
Baltiški vieną savo atstovą, 
kad tuos lietuvius parvežtų 
Lietuvon.
VILIMU' CITY GRAŽUOLĖ

P-lė Margaret Maley, Atlan
tic City policijos viršininko duk
tė. buvo išrinkta to miesto gra
žuoliu “karalaite” šiems me-

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, JLL. 
VALDYBA 1912 METAMS. 

PIRM.—Juozas Marulis.
. . . 90fi Prescott st., VYaukegan, IH.

tų ir pagaminta 2c000 an- pirm. pagelb.-f. Sedoravičia,
ku lapu. Savitarpinė Pagal-i 733 Lincoln st.. Waukegan, m. •
ba stengiasi atgaivinti lote- j ^TMC^I^7^^whk?S^8in.
’ lja. KUri bus nemažas lesu IžD.—Kazimieras Vaitekūnas.
šaltinis. Kaip visuomenė 726 Eiphth st-. waukegan, in.
crjiimizli romin ^siviturrrino PIV. RAST. Emilija Kernagis Bros T? 1? rtmla . ęjLVltarpinP ln McKinley avc. Waukegan, m.
Pagalbą, matvti iš to. kad kasos globėjai — n. Kuraitis, 
per viena savaite Vilniuje G- Grinius- 
vien aukų lapais surinkta MMRSK«m12?s."~,<ma’ f?toSk'“’ 
15.821 markės. i Susirinkimai bnna paskutini nedėl-

Paskutiniuoiu laiku Savi- įien* k°žno mėnesio. i;oo v. po pie-
. • - t» i, , tų, Liuosybes Svetainėje, kamp. 8thtarpinė Pagalba pradėjo ir Adams Sta., Waukegan, 111.

yiCTORY

BUY
UNITED
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STAMPS

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ..................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kova su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 

į buvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. Čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt- Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ..................... $1.00
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

I-abai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kaina ......................................... 10c.
KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
liesumus joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės .................................... 20c.
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau- 
i jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.
SOCIALIZMO TEORIJA.

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 

□žsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės, paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS
ĮMETU.

Lietuvos šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
piai. Kaina .................................. 50c.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerakaityti šitų knygutę. Kaina 10c.

ua.ua
ua.ua
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Žinios is Naciu Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

VOKIEČIAI GAUNA TRI
GUBAI DAUGIAU MAIS
TO, NEGU LIETUVIAI-
Jau esame rašę, kad Lie

tuvos gyventojai gauna pa
gal vokiečių Įvestas kolte les

ŪKININKAMS VARGAS,
KAIP IR PRIE BOL

ŠEVIKŲ.
Požemiu gaunamos iš Lie

tuvos žinios rodo, kad Lie
tuvos ūkininkai šiandien

sime, kad lietuvio ūkininko 
dalia yra tikrai sunki. Bet 
ūkininkas lieka nepalaužia
mas savo Įsitikinime, jog jis 
išlaikys ir šituos karo bei 
naujų okupantų laikus.

KAIP ŽUVO LIETUVOS 
LAIVAI “UTENA” IR 

“KRETINGA.”
Vienas latvių jurininkas,

nepaprastai mažus maisto *ienc“ tok! ,Pat,var?«- kall’ kurls Pab,e«° Lenmgrado 
kiekius. Dabar patirta, kad * Pne. kentėjo, n per Suomiją sugryžo į
vokiečių administracijos Jlemsvls0 ko stl»ga- Tlktal Latviją, papasakojo kaip 
valdininkai ir apskritai visi
vokiečiai, atsiųsti Lietuvon 
gauna napaly ginamai di
desnes maisto porcijas, ne
gu Lietuves piliečiai.

Štai kiek gramų maisto

;u dideliu vargu pavyksta žuvo Lietuvos laivai “Ute- 
pataisyti žemės ūkio padar- na” ir "Kretinga.” kuriuo? 
gus. Trūksta geležies, vinių, buvo pasiglemzę bolševikai.
kitų reikmenų. Net paprasti 
indai sunku gauti.

Ūkininkai 
darbininkų

Šitas latvis sanosi tarna
vęs lietuvių laive “Kretin- 

nusiskundžia §a. Kilus karui, “Kretin-
t ior,,,™ ^romumų stoka. Dar ne- Sa“ iš Talino (Estijoj) plau- 

tę L °~ priklausomos Lietuvos lai-' kė su 500 estų, kurie buvo
pilietis:

Duonos ............... 1,750!
Mėsos ................... 200
Sviesto ................... 100'
Cukraus ............... 50
Miltų ................... 400!
Kruopų .................. . 150
Druskos ............... 50
Sūrio ................... nieko
Taukų ................... nieko
Kiaušinių ........... nieko
O štai kiek giamų gauna
ikietis:
Duonos ............... 3,500'
Mėsos ................... 1,350!
Sviesto .................. . 2501
Cukraus .............. 250
Miltų ..................... .. 700
Kruopų ................. . 250
Druskos ................. .. 125
Sūrio ..................... . 100
Taukų ................. . 12.5
Kiaušinių ............... 3

Lietuvos pilietis

larbo rankų. Dabar gi. po na kelionė pavyko. Bet be-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Oro Didvyriai

Sveikinasi du Amerikos oro didvyriai: 

(iš kairės) ir Edvvard O’Hare.

Hevvitt T. Wheeless

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

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

(Tąsa) (Juozo sūnūs), 16, Kaunas.
1069. Bernadickas, Jonas lo91- Bertašius, Romas (Juo-

(Juozo sūnūs), 21, Kazlų Ruda. zo sunus)- 7 metų amžiaus.
1070. Bernatavičius, Bena- 1092. Bertis, Alfonsas (Pra

šius (Jono sunus), 41. seniūnas, no sunus), 29. girininkas, gyv. 
Jeidukcniai, Alytus. vieta Mediniai, Gaižunai.

. , , 1093. Bertienė Magdalena,1071. Bermkas, Jokūbas, pra-

inkų liko dar ma-| \o sudaryta visa laivų vilk- 
Be to, nemaža darbi- į tinę, kurioje, be estų ir lat 
vokiečiai nusiviliojo i rių laivu, buvo du lietuviu

darbams Į Vokietiją. Sam- laivai — “Utena 
diniai reikalauja atlyginimo tinga.’’ Pakeliui . “Utena 
natūra, nes už pinigus jie susidūrė su mina ir pasken- 
maža ką gali nusipirkti, ta- do. Po kiek laiko paskendo
eiau vokiečių Įsakymai 
griežčiausiai draudžia mo
kėti kitaip, kaip tik pini
gais.

Ūkininkams trūksta ir te-

įr

MARIAMPOLĖS APSKRI
TY EINA DIDELĖ 

STATYBA.
Apie Marijampolės gyvė- 

Kretinga.” Keli lietuvių randame tokių žinių:

ir“1 Kre-
99

jurininkai išsigelbėję ir 
tekę Suomijon.

pa-

NAMUOSE BUVO IR
ŠALTA, IR TAMSU.
Turime žinių, kad Lietu

vos gyventojai pereitą žie
mą kentė savo butuose šaltį, 

lietuvių ukimnko Transporto priemonės nau
dojamos daugiausia vokie
čių kariniams reikalams, to
dėl kurui parūpinti jų toli

todėl daug sunkumų te-

Tuo
Rusų

okupacijos metu lietuvis 
ūkininkas ėjo baudžiavą, 
verčiamas per ištisas savai
tes ir dešimtimis kilometrų

28, gyv. vieta Mediniai.
1094. Beržinskas. Bronius

, .. . (Antano sunus), 24, kareivis, 
sunus). gimęs 1900, darbiniu- Drebulinė Jurbarkas.i —r •

menininkas, Kybartai.

1072. Bernotas, Jonas (Petro

APSĖTAS 2,383,000 HEK
TARŲ PLOTAS.

Lietuvos Žemės Ūkio Rū
mų surinktomis žiniomis, ši 
pavasari Lietuvoje apsėtas 
2,383,000 hektarų plotas. 
Šis plotas esąs 3 nuošimčius 
mažesnis kaip buvo prieš
kariniais 1939 metais, bet 
žymiai didesnis, negu buvo

kas, Šiauliai.

1073. Bernotienė, Jadvyga,

1095. Bešaparis, Pranas Juo-

. . . , zo sunus), gimęs 1896, dailidė,
gimus 1902, šeimininke, gyv. pjjviškiai

Miestų ir kaimų statybai jau 
pereitais metais buvo jau
čiamas didelis plytų parei
kalavimas. Karo viesului su
naikinus nemaža trobesių,
Marijampolės apskr. mies- prįe bolševikų 
tuose bei kaimuose šiais me- Biržų, Panevėžio 
tais numatoma plati staty- dainių apskričiuose 
ba. .Kadangi dauguma tro- plotas prilygstąs 
besiu statytojų nori visus Lietuvos laikams, nes šie ap- 
pastatus pastatyti mūrinius, skričiai mažiau yra nuken- 
tai savaime aktualus reika- tėję nuo karo. Bet Taura- 
las padidinti plytų gamybą, gės, Kretingos apskričiai

\ieta Šiauliai.
1074. Bernotaitė, Genovaitė 

(Jono duktė). 17, mokinė, gyv. 
\ieta Šiauliai.

1075. Bernotaitė. Aldona (Jo
no duktė), 8 metų amžiaus.

1076. Bernotas, Romualdas

1096. Besaparienė, Elzbieta.
1097. Besaparis, Vincas (Vin

co sunus), 20. ūkininkas. Lie
piniai, Marijampolė.

1098. Besegirskas, Jenas. 50, 
ževeliškiai. Žeimiai.

1099. Besegirskienė, 45, gyv-

ir Kė- 
pasėlių 
laisvos

(Jono sunus), 6 metu. vieta želeviškiai.
1077. Bernotas. Algirdas noo. Bešnorius, Jurgis, 53.

(Jono sunus), 1 metų. policijos nuovados viršininkąs,
1078. Bernotas, Vincas, 35. gyv. vieta Alytus.

gražu neužtenka. Dėl tos1 Mariiaippolės apskrityje turėsią apie 10 nuošimčių 
priežasties daug žmonių, Y{a i didelės plytinės ir čer- pasėlių mažiau.Taigi . _ r_______ _____

gauna visai sąvaitei tik vežioti rąstus ir akmenis kurie buvo net gavę leidimą į b^i koklių dirbtuvės, ir --------------
2,700 gramų maisto, kai tuo į raudonosios armijos kari- malkoms nusipirkti, nega- keliatas mažesnių. Didžiau- JURBARKO BAŽNYČIOJ
tarpu atėjūnas vokietis gau- niams Įsitvirtinimams, ve- įėjo malkų parsivežti. Ak- s’a y**3 Pabaigų valstybinė BUVO KONCERTAS,
na 6,525 gramus Įvairių vai- žioti žemę statomiems aero- mens gi anglys buvo žiemos plytinė, kuri pagamina po jį. Jurbarko mums prane-
gomujų daiktų ir da 3 kiau- dromams, klampoti po pur- metu didelė retenybė. To-'400,000 Plytų ir <0,000 čer- šama, kad tenai jau atstaty-
šinius priedo. vą kasant tranšėjas, ir tt. j^l ir elektros jėgainės (sto- Pili Per mėnesi. Antra savo la bažnyčia, kuri buvo sude-

Lietuvis Kauna vos tik <** * dabar dirbo labai siaurintu J'Jgauna vos un , .....
i 750 trramn duonom Tai varomas I įvairius dar- mastu. To viso pasekmės buliau gramų duonos. lai b Jis turi privalomai ve- vo
yra vos tik apie 3U svarų ma|k,„ PaaMS metu
duonos visai sąvaitei , j aerodromus “^^mįTdčia dar neoa-kiek duoda mėsos ir sviesto. J i.;t~ , ’ “ iaiTKU- aar nepair kelius nuo sniego ir kito- kanka maisto! Žiemos sal-

didumu yra Strielčių valsty- g^si. ir šiomis dienomis joje
r_________  kine plytinė. Balbieriškio buvo surengtas koncertas.

jog gyventojų j valsčiuje, mėnesinę produk- Dainavę solistai ir choras.tokios,dažnai hnvo ir žal-
’urio'^taukulrgaišti laiką, gjaj gj buvo išimtinai dideli. 

jS^iAT^uo^ lr^ti, „»o kojų ark., ir Xe, ' kovo mėnesį

Žydai Lietuvoje gauna j gą. 
pusę to. kas duodama lietu- jeigu dar pridursime, kad 
viams ir kitiems. ūkininką slegia prievolė pri-

Savaime suprantama, kad; statynėti nepakeliamus mai- 
pagal kortelei gaunamo sto gaminių kiekius; jeigu
maisto neužtenka, todėl pastebėsime, kad jam vis da beveik neteko, nes jie kuru
žmonės yra priversti pasi- nepripažįstama nuosavybė i buvo aprūpinami visiškai
rūpinti papildomo maisto jo paties žemę,—tai supra- pakenčiamai...
vadinamoj “juodojoje rin- -------------------------------------------------------------- —------- -

Atsiminimai iš Bolševikų Kalėjimo.

varinėti nuo kojų arklį ir \et kovo mėnesį beveik 
pats pakelti sunkiausią var- kasdien termometras laikė- 

-i apie 20 laipsnių Celsijaus
žemiau nulio.

Dabar reikšmingas
tas: tuose namuose.

fak-

buvo užimti vokiečių, šalti

ciją padidins iki 350,000 
plytų. Tabaiauskų (Kalva- §EŠI NAUJI INŽINIERIAI 
rijos valse.) koklių dirbtuvė Kauno universiteto tech- 

mėnesĮ 9^amin.s ,, nologijos fakultetas suteikė 
6,000 koklių. Tikimasi, kad fHplomiiotu inžinierių laips- 
apskntvje esančios plytines nius; Alfonsui Rimui> Aj_ 
gą vasarą ne tik pajėgs is- bertui Jasulioniui. Leonui 
pildyti savo apskrities plytų Beniušiui, Dimitrijui Fale- 
pareikalavimą, bet dar ga-jievuL Leonui Stankui

kurie lės ir kitomQ apskritims dalį Jurgiui Lelejevui
ir

koje.” Tačiau iš šalies per
kamas maistas yra taip ne
žmoniškai brangus, jog tik
tai retas kuris gali jį Įpirkti.
Jo kainos yra dešimteriopai 
Aukštesnės, negu perkamojo 
pagal korteles. Pav., sviesto - .
kilogramas “Juodojoje bir- redaktorius, agronomas An- 
žoje” kainuoja 15 markiu, drius Laguckas, parašė la- 
lašiniu — iki 30 markiu,; bai įdomių atsiminimų apie 
kumpio — 20—30 markintai, kaip bolševikai, islais- 
ir tt. Kiek savo badmirišką!vin£ musų Lietuvą 1940 
pietų stalą lietuvis pajėgia vasarą, tuojau pradė-
papildyti maistu, nusiperka- i° grūsti i kalėjimus Lietu- 
mu iš šalies, galima spręsti \os inteligentiją. Buvo įka
is to, kad vidutinis valdinin- Jintas ir jis pats, agr. Laguc
kas uždirba apie 100 mar- kas^ Jis išsėdėjo bolševiku 
kių mėnesiui, o juodadar- kalėjime apie 11 mėne-ių. 
biai darbininkai gauna per ^ckun laiką jam texo sėdė- 
valandą 30 pfenigių. Tuo 
tarpu vokiečių Įstaigose pa
pusta mašininkė gauna 
apie 1.200 markių mėnesiui.

Reikia atsiminti, kad 
maisto pirkimas iš šalies yra 
griežčiausiai draudžiama^.

“Lietuvos Žinių” redakto
rius išsėdėjo už raudonų
jų grotų apie II mėnesių
Buvęs “Lietuvos Žinių’

ti vienoj kameroj su Ūkio 
Banko Utenos skyriaus ve
dėju Žemaičiu, kuris buvo 
tik ką sugryžęs iš Amerikos 
ir turėjo parsivežęs bolš?vi- 
kiškos literatūros iš “Lais
vės” štabo. įdomu, kad pas
kui Stalino čekistai Lietuvo-

Todėl žmonės, priversti nu- įe tą literatūrą iš jo atėmė ir 
sipirkti “juodojoje biržo- sudraskė kaip niekam ne- 
je,” neretai pakliūva kaipo verta šlamšta.
“spekuliantai” Į vokiečių gjĮuos agr.‘ Laguekio atsi- 
teismus. kurių bausmės vra minimus dabar išspausdino 
drakoniškos. Jau anksčiau Kauno dienraštis “I Lais- 
turėjome žinių, kad už spe- vę.” Apje žemaiti auto- 
kuliacija apkaltinti žmonės ,įu? ra§0 taip:
buvo pakarti. " .... .. . . .. Prasidėjus vokietijos-

Nežiurint visu bausmių. Lenkijos karui, jis skubino-
nelegalinė prekyba Lietuvo- si gi'ižti iš Amerikos i Lietu
je yra smarkiai išplitusi, vą. Amerikon jis buvo nuva* 
Taip pat vyksta mainų pre- žiavęs Į garsiąją New Yor- 
kyba, nes ūkininkai mieliau ko parodą. Ten aplankęs ir 
ką parduoda už mainais Sovietų paviljoną, kuriuo 
gaunamą daiktą, nekaip už grožėjosi ne tik jis, bet ir 
pinigus. seni amerikonai.

“Komunistai yra tikri me- 
’o ir propagandos meiste- 
iai. Šioj srity jų niekas ne

gali pralenkta,—tvirtino -jis 
mums, prisiminęs tą puošnų 
propagandinį paviljoną ir 
dabar pamatęs realų gyve
nimą.

“96 kameroj mums tą pa
ti sakė ir inž. V. Lvovas, 
kuri« buvo matęs bolševikų 
paviljoną Paryžiaus paro
doje 1937 metais. Jų pavil
jonas ir šioje parodoje bu
vęs puošnus, bet viskas nuo 
\ iki Z paremta melu. Visur 
kyšojęs toks baisus melas, 
kad net pagalvoti esą sunku.

“Viešėdamas New Yorke, 
Žemaitis aplankęs ir ‘Lais
vės’ redakciją Brooklyne, 
kur kalbėjęsis su redakto
riais Mizara ir Bimba, Ame
rikos lietuvių bolševikų vei
kėjais. Jie ii apdovanoję 
bolševikiška literatūra, ku
rią per kratą (Utenoje) če
kistai sudraskę, žemaičio 
nuomone. Mizara ir Bimba 
=va jo ją apie utopini komu
nizmą ir neturi supratimo, 
iog bolševikų diktatūra nie
ko bendro su tokiu idealiu 
komunizmu neturi ir nie-' 
kad jo neįgyvendins. Už
tektu tokiems Mizaroms ir 
Bimboms tik sąvaitę pergy
venti sovietiniame rojuje, ir 
jie kiek galėdami neštų kai
lį atgal i Ameriką, o ypač 
jei juos dar pačiupinėtų če
kistai.”

savo gamybos atleisti.
Vasarą manoma užbaigti MiR£ PULKININKAS

jau pradėtą ir įpusėtą mies- KATELĖ
to hidroclektiinės ‘stoties] Laį^ėiai praneša, kad 
am Sesupes staę.bą. Dalbai kaune mjra atsargos pulki- 
one sios stoties statybos vy- njnkas ,eitenantas Vytautas 
ko iki pat didžiųjų šalčių! Katelė
pradžios, o išnešus ledus, jie 
vėl buvo pradėti.

MIRĖ DA 3 LIETUVIAI 
VOKIEČIŲ NELAISVĖJE.

Sugryžę iš Vokietijos lie-! 
tuviai, kurie buvo paimti ru-j 
sų kariuomenėn ir kartu su 
raudonai-miečiais pateko Į; 
vokiečių nelaisvę, praneša, i 
jog nacių stovykloje yra mi
rę dar šie lietuviai kariai: i

(1) Antanas Balažantis j 
(gal Balašaitis?) iš Seirijų.1 
Alytaus apskričio, mirė ko-| 
vo 13 d.

(2) Petras Rumbinas iš 
Šiaulių apskričio, Lygumų 
valsčiaus, mirė kovo 14 d. :

(3) Petras Barauskas, ki
limo vieta nei įžymėta ir 
nenurodvta kada mirė.

Pekla
BROŠIŪRA SU TEK LOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

A.

Parašė

M. METELIONIS.

War Heeds loney—YOURS:

Thls war calls for eresy ouncc 
of energy, every dime and dollai 
tre can muster for ships—and 
planes—and gun

Hlt the enem- wlth a $25 
Bond. Hurt h i m w1th a $50 
Bond. Help to blot7 hltn sky- 
hlgh wlth a $100 or $1.000 Bond.

Don’t delay — ’iery h o u r 
counts. Buy United States 
Defense Bor.ds n.nd 8tamps 
TCH>AY.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
viu" Knygyne.

Adresas: “K ELEI VIS” 
253 BKOAI)WAY,

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas

A. M. METELIONJ 
7747 Navy Avenue,

Detreit, Midi.

ūkininkas, gyv. vieta Bikavė
nai, Vainutas.

1079. Bernotienė, Marija. 30, 
gyv. vieta Bikavėnai.

1080. Bernotaitė, Ona (Vinco 
duktė), 8 metų amžiaus.

1081. Bernotas, Antanas 
(Vinco sunus), 6 metų.

1082. Bernotas. Juozas (Vin
co sunus), 8 metų amžiaus.

1083. Bernotaitė, Severiną, 
8, Gorainiai, Vainutas.

1084. Bernotavičius. Bronius 
(Jono sunus), 30. ūkininkas, 
Lanauskai, Šimonys.

1085. Bemotavičiutė, Elzbie
ta (Jurgio duktė), 46 metų am
žiaus, gyv. vieta Kaunas.

1086. Berovienė, Marija (Me
čio duktė), 72, šeimininkė, gyv. 
vieta Vilnius.

1087. Bertašienė. Tamara 
(Vorberto duktė), 63, Kaunas.

1088. Bertašius, Juozas (Juo 
lo sunus), 38. sargas, Kaunas.

1089. Bertašienė, Agota (Juo
zo duktė), 42. Kaunas.

1090. Bertašius, Romualdas

(Bus daugiau)

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracljon nevėliau PANEDt- 
LfO VAKARO. Siunčiant per paft- 
tą. reikia pasiųst iŠ anksto, kad pa
siektų mus ne vėl'au kaip pagedė
ly. Vėliau gauti garsinimai J tos 
sąvattės numerį nespėjama patai* 
olnt.

Norint, kad garsinimas nešini- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kHekį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Ui dides
nius

U4 paJleSkojlmu. darbininkų, par
davimu* Ir kitokiu* smulkiu* prane. 
Simu*, kaina 2c. u2 žodi. Stambea- 
nėm raidėm antgalvl*—15c. «xtra.

“Keleivio” prenumeratoriam už 
paJIeSkoilmu* giminių k- draugų, kai
na 1c. už žod}. Magiausio pajleSko- 
Jlmo kaina 65c.

Norint pajleSkot *u paveiksiu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS.“ 253 BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bočys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę 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. 18945 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieniais supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius I^eonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perakaityt 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 kaipo žaislų ir tans- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

‘KELEIVIO” KNYGYNE
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. ifl



Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 27. — Liepos 1 d., 1942 m.

Vėliausios Žinios iš SLA Seimo
Einant “Keleiviui” spau-1 ir D-rą Grigaiti, “Naujie- 

don, iš Pittsburgho atėjo nų” redaktorių, kad refe- 
daugiau žinių apie SLA Sei- uotų anie musų padėti A- 
mą. Čia jas' paduodam su- menkoje. Suglaudus. D-ro 
glaudę:

Seimas posėdžiauja \\ il- 
liam Penn hotely. Dalyvau
ja apie 150 delegatų, daug 
moterų. Daug delegatų ne
atvyko, nes negalėjo išlikti

Vielines Žinios
-• dėjus Rt?sų-Vokiečių karui,, Adv. Bagočius sugrįš iš South Bostono mergina, 

pradėjo darbuotis už medi- Seimo 14 liepos. Miss Barbara Clauoghtery,
tailęRMg^biin0„V.etdiX,m!r Pereitos sąvaitės pabai- važiavo su vaikinu automo- 
jai. Bet JIS taip pat dirbo u • , Ramčius «avn dilium, nuvažiavo nuo kelio 
Amerikos Raudonajam p;»to_ L apsivertė. Automobilis

,’iigaieio tema buvo tokia: 
mes, senesni lietuviai, bėgo- 
ne Amerikon iš Lietuvos 
įuo carų despotizmo. Dabar 
gi Amerikoje, nelaimei, at- 
irado iš musų tarpo žmo

nių. kurie nori, kad vietoj i

DU BANDITAI NUŽUDY
TI ELEKTROS KĖDĖJ.
Du kiti laukia kalėjime to

kio pat likimo.

nnicunuo uauuuimjam dnktprp Flaina išvvkn Pirtc 11 apsiveite. AUtOmODlIlS
Mvadino H°"f™Su”UŽTai burghan * SLA Se™«- Sei' l,žį‘le?ž(“|a.bu<’u ?ka,Jdžiai 

. f U' T ">ui nusibaigus jis žada ko- uptlege. Gal ir visai butų su- 
b H,!,,»». T-,,.,. ki? savaitę laiko pasilsėti kltl nebutli Juoi

KpirnyčSa skamba kaip durų pirštų nekišk, ba pn- pittsb ho irfsugrį jti j Bo/ ------------------------------------
m 'rinvovi iroHl VPrci L/UCIUCIS. . • , J,toną apie liepos 14 d. Bet jo 

ofisas, kuris dabar randasi 
naujoj vietoj, 302 West 
Broadvvay, bus atdaras kas-

SOUTH BOSTONO 
PIPIRNYČIA.

u zmycia, gi žmyčia vadi- versi, 
nosi senovės lietuviu stab-

Tel. TRObridge 6330

Anksti šit) utarninko rvųtf^rmvnA iraUii™ RrC meldžiu šventove. Daiktą 
yra kilęs išCharlestowno kalėjime, Bo

stone, elektros kėdėj buvo
Dr. John Repshis

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniais; 

nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

kamp. Inman st. arti Central skv. 
CAMBRIDGE, MASS.

Ir antriems metams gavo 
stipendiją.

veiksmažodžio “žinoti.” Ži- Serafinas Krukonis, Jono įien.
noti galima daug dalykų: Knikonio sūnūs, sėkmingai---- -
galima sužinoti tiesą, gali-,baigė pirmuosius Northeast- Apiplėšė skalbyklą.

sužinoti ir neteisybę, ern Universitete metus. Jau- šio panedėlio vakarą

vardis “žinyčia”iš karo darbu. -«zv». rv ui te uuii, , .. . . . . ... .
Seimą atidarė P. Dargis. carų despotizmo, Lietuvoje i1?UZU<^*L.du ->aani banditai,

Seimo rengimo komisijos butu ivestas bolševiku des-įJan}?s ^fkeiso , _4 metų
pirmininkas'/Estradoje tuoj potizmas. Tačiau ačiū P^-!J^-^comaz 
pasirodė apie 40 jaunuolių zidentui Rooseveltui. kuris iza- metų amžiau... 
grupė
nų ko . , _
do ūgio. Jie pasidalijo i 3 lanto Čarteris, kuris visoms ditizmą. 1040 metų rugsėjo mj 
grupes: šokikai, drumeriai mažoms tautoms duoda vii- 9 dieną jiedu užpuolė gazo- “Profesorium” via 
ir bingleriai Jie puikiai sa- <es kad po karo jos ir vė! lino pilstytuvę Bostono prie- R.iniaį 
vo užduoti atliko. Kaip gir- bus laisvos ir nepriklauso- mie>ty n nušovė jos tamau- 
dėti, kreditas už tai pri- mos. toją Thomasą, 74 metų am

nmmKas. i^raaoje tuo. ;)oiizma> iacmu aciu pre- . ma sužinoti ir neteisybę, ern Universitete metus. Jau- nanedėlio vakara
ii odė anie 40 jaunuolių ’identui Rooseveltui. kuns, za. lb metų amžiaus. žmonių mulkinimą. Taigi „asis Krukonis studijuoja Dorehest^rie buvo mžnult!
pė, pasirėdžius! indijo- naskelbė visoms tautoms Jiedu buvo nubausti mir- žinyčia gali virsti ir mulki- inžineriją (aeronautiką) ir aninl^Suhuiban liun 
kostiumais — visi vieno- laisvę vėliau atsirado ir At-jties bausme uz kruviną ban- „yčia. kur žmonės mulkina-visus metus buvo ant “honor XČPCo s&fovkto Plė4kaš 
iifrio. Jie uasidalno i 3 lanto Čarteris, kuris visoms ditizmą. 1940 metų rugsėjo rni. jjst” (gabiujy sąraše). isiveržė er užpakaline'(lu

vadi-: Ar galės toliau studijuoti rjs> pagrobė $600 ir pabėgo.
zrno-----tėvams buvo didelė mįslė. Skalbykloj buvo keli tar-

gus. kuris, paprastai, dėsto Apie tai suko ganą ir pats nautojai, bet jie nedryso 
kurią nors mokslo šaką auk- jaunasis Kiukonis. Bet šio- plėšikui priešintis nes ji 
štojoj mokykloj (universite- mis dienomis Krukoniai ga-

Nickersonas buvo protes- kolegijoj). vo pranešimą, kad jų sūnūs
tonas, o italas Giaeomazza Ta; pats galiraa pasakyti ir antriems mokslo metams 
—tvomos katalikas Abudu apiePdaktį1]S Apart apdovanojamas stipendija

ja. J dieinos daktarų — gali buti (scholarship).. - rnnksln daktarai (filosnfi- Šiais moks.O metaispr

klauso Dargiui. Prezidentą 
Bagočius gražiai juos komp- 
limentavo, pavadindamas 
“lietuviški indijonukai.” Po 
to iš eilės sekė Įspūdinga' 
vėliavų pagerbimas: estra- 
don suneštos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos. Sugiedo
ti abiejų tautų himnai.

Po visų ceremonijų ir kal-

žiaus senuką.
“Fordžiulajaus” fajerverkų 

nebus.
Šia subata pripuola 4 lie

jos, kada Amerika švenčia religingi ir eidami UUL1
savo nepriklausomybės kėdę prašė, kad juos lydėtų dakta*ai (filosofi-
-ventę. Ta proga paprastai kunigai. Pirmąjį JGS daktaras, jurisprudenci-
daug buna šaudymo, o va- elektros kėdės P^rtonti -jos daktaras ir tt). Profeso-
i arui sutemus miesto par- dvasiškis Kellett, o Musioli- . daktaras aukšti
kuose būdavo leidžiamos nio tautieti garbingi titulai.

buvo ginkluotas. Banditas 
galėjo buti 19 metų am
žiaus.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

bų, p. Dargis pak\ietė SL--. yįgokios ugnys i padanges, vedė Romos
prezidentą adv. Bagočių 
paimti Seimo vedimą i savo 
rankas. į šis padėkojo rengi
mo komisijai kad taip gra
žiai surengė Seimo atidary
mą. Kadangi buvo daug 
amerikiečių svečių ir valdi
ninkų, tai kalbėta ang
liškai.

Smetona kol kas Seru 
nepasirodė, nors sakoma. - 2.1 C^e\te2 ' le

* i jerverkai. Bet šimet tokiu gas Farrell. Giaeomazza, 
iškilmių Bostone nebus' kaip dievobaimingas katali- 
Yietoj fajeiverkų, bus gink- kas. atliko išpažinti ir pri
duotų jėgų demonstracijos, ėmė komuniją.

--------------- Šitų ceremonijų metu ka-Perkunas trenkė i kaminą. Įėjimas buvo apstatytas 
Pereitą nedėldieni po-j?ldpria saigyba, nes Giaco-

• iet per Bostoną perėjo rnazzo'S setą ai grąsino su- 
smarki perkūnija su lietum, i. mlrties kameią

ir
Jų pasisa

vinti negalima. Juos reikia 
pasiekti per dideles studi
jas.

Bet šarlatanai dažnai tuos 
titulus pasisavina ir drysta 
viešai jais ofišuotis. Mat. 
čia “free eountry.”

ŠO.
laiku

po numenu

Pereitą nedėldienį Bosto
nu- no flankon nukrito orlaivis 

nasis Krukonis pusę laiko jr nuskendo kartu su lakunu. 
turės praleisti teoretiškom kunu.
studijom universitete, o kitą — -- - -
pusę laiko praktiškam dar- —---------------------- ——-
bui mašinų dirbtuvėje. i SOUTH BOSTON 

Atsižvelgiant į tai, kad si j r r
dabar karo metas, inžinierių} v/lf’iV
visose srityse didelis parei

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 

107 SUMMER STREET. 
LAWRENCE. MASS.

kad iis yra atvykęs Pit: - 
burghan. Jis prašė rasiu, 
kad rengėjų komisija leist-.y 
jam pasakyti prakalbą Sa’- 
fflftį bet rengėjai jo prašymą 
atmetė.

Šmetonininkai tuiejo sa
vo mitingą prįę uždaru du
rų. Pašalinių neįsileido/

Buvo ir sandariečių ma
žas susirinkimėlis. Nieko 
svarbaus iie nenutarė.

Laukaitis neatvažiavo: 
gal ir nebus. Bačiuno taipg’ 
nėra. Tautininkai išrodo nu
siminę. Bet seimo delegatų 
ūpas geras.

Be kitu kalbėtojų, prezi
dentas Bagočius pakvietė

Samoset st.. perkūnas kir-
įr išlaisvinti savo tautietį. ...
Bet nieko panašaus neatsi- 
tiko. Apie 12 valandą naktį ,als’

Bostone paskutiniu 
kai kurie aptiekoriai £ 

vadintis
Daktarais” ir “pro-

kalavimas, gabus inžineri
jos studentai bus atleisti nuo 
karo tarnybos iki užbaigs 
mokslą. Kad greičiau pa-
į uošus naujų inžinierių—
studentams panaikintos še- 

, .. siu sąvaičių vasaros vaka-
dakta- cijos •

S. Krukonis, kuris dabarto i Ramina ir išmėtė plvtas .-vpie vąuanuą IWk:} . . radėjo vadintis i
i vfea? pusė,. Viena plyta bandite, buvo jau ne- ĮXXonės, kGrie da neJy'A.19.?’«\am2iaus-, ?n,ęs

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAlšINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ 

Į Visokių Stiprių ir Minkštų 
Gėrimų ir Užkandžių.Puikų patarnavimą užtikriname. Vieta gražiai įrengta. Prašome visų užeit pas mus pavie

šėtu

TcL ŠOU 280S

DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakara.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 di«

•lėkė lancaper
’ama. Lietos buvo

i kaimyno bėgy vi.
toks Dabar tam

_ moka taisyklingai rašyti.
pačiam kale- Klausau, aną dieną musų

-markus, kad vietomis pri- jime sėdi du kiti desperatai, racĮiiušai “profesorkom 
išėmė skiepai. pasmerkti min elektros kė- p. a(jėjo vadinti plaukų tai

dėj. Tai Joseph Shappard, s - ----

Lietuvoje ir atvežtas į Ame
riką šešių metų vaikas. Rep.

Bostone susirinko Bendro 
Labo Sąjungos konvencija,

kaina Bostone 24 metų amžiaus vyrukas iš -nkLms tU “nrof^o- &2L reikalauja^ kad. bedar-
r apylinkėj šia sąvaitę pa- Worcesterio, ir Donald Mil- ^ms” Jeifcia duot f karčių ^„tų mokama TShSS

kežas iš Nashua. N. H. Juos GaHada suripras.1^^010" cunty fondo P° 560 1 me’ 
tik pereitą subatą

l lutznlini'yCTCJVTI a a a-\_r

oko iki oustrečio cento ga- Iard, 18 metų amžiaus vai
’onui. nesi.

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

$336,000,000 WPA 
DARBAMS.

Senatas užgyrė $336,- 
000,000 sumą WPA vie
šiems darbams tęsti. Prie tų 
oarbų paprastai buna sam
domi bedarbiai. Per liepos 
mėnesį WPA turėsianti už
laikyti dar 400,000 bir
biu. O farmeriai tuo tarpu 
skundžiasi, kad negauna 
darbininkų javams valvti.

NORI TUOJ PULTI 
BERLYNĄ.

Grand Rapids, Mich.— 
Sakydamas čia prarkalba, 
Ohio valstijos senatorius 
Robeit Tat t agitavo, kad 
mojau i eikia pulti Berlyną įr Tokiją. Jis pranaša^ 
kad sis karas galėsiąs užsi
tęsti dar penkeris metus jei 
mes tuoj priešo neatakuosi
me.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. Parkuay 1233-W

nuteisė
Naujų ?*Ietų dieną jie mėgi- Vienas musų energingi) Harvardo 
no ištrukti is Bndgewateno niedicinos daktarų, prasi- a °
pataisos namų ir nužudė 3---------------------
tos įstaigos sargus. NEJUDOMA

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Visi Tavorai Brangsta, bet 
pas mus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų

Padėkos žodis. NUOSAVYBE
Turint pinigą* nėra saugesnės vie

tos juos investuoti kaip perkant ne-Pagerbimui tėvų ir moti 
nų. kurių sunai 
U. S. armijoje. Met.
Čicje buvo surengta v ana- savo turto vertę greitu laiku. Dar 
lienė. Ta pačia proga buvo turim pasirinkimui keliatą žemomis 
apdovanota Virginija Va-
liukoniutė. kuri UŽ pasižv- namas, kieto medžio lekenuotos grin.

dys, garu apšildomas, vonia ir kiti mejimą high mokykloje, ga- patogumai, arti pajūrio City Point’e.
VO Stipendiją kolegijom tik $2,5O0. Geresnio nepabudavosi už
Taipgi buvo suteikta " gra- ?5(0272-ių šeimyn,-.-, ir 8 kamb. su 
Žios dovanos Aldonai Yur- moderniškais patogumais, labai gra- 
kevičiutei už gražiai išla- £Ur S<"
vintą baisa. Surengimui to (3> Dorchestery. 3-jų šeimynų. 15 

kambariu naujos mados įtaisai, prie. d karo UHll^TiaUSlH paSld<ir- jr užpakaly niazai. Normai ? vert- 
bavo Eugenija Vaigauskai- $13,000—parsiduoda tik už $5,100.

tamania judom4 turtą. Pirkdami namą dabar, 
U1I liauja net,k ką užtikrinsite, kad jūsų pini- 

Žiny- gu vertė ner. jsmuks. bet- perkant že- 
vaka mom,s kainomis yra proga padidinti

PLUMBINGV. Geriausios Rūšies
PENTŲ. ALIEJŲ, STIKLU, ŠIE- _ _ - - _ _ _ (4) Moderniškas
noms popierių, visokių reikmenų te, musų gerbiama zinycios c.io 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš
GUMOS.

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.

628 BROADVVAY
SOUTH BOSTON. MASS.___

Tel. ŠOU 414F"

mūrinis namas
m ynu. visos ąžuolinės zrin-

universitete 
studentai pasiūlė savo 

kraujo Raudonajam Kry
žiui.

258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

0 KACES NIGHTLY

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organg 
silpnėjime. Gyvenimo

Kraujo ir Odos Ligas. ~ 
Valandos: nno 10 Iki 12 diea« 
nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVB, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.

ViONŪERL\\Uvert s

Helena laibai parankioj vietoj. Parsi.
duos pusiau vertės. Kaipo dalį įmo- Į

vargonininkė, pp.
Simon. Glinkaitienė, iriai- dėjimo, priims jūsų dabartini namą, 
celė Simon ir kitos. Visoms turit porą tūkstančių cash.
draugėms, kurios prisidėjo h.Tl“c -JmSK nSjSŪ: -, 
prie surengimo to vakaro. Turim keliata namu mainymui. Tain- .

• • • -j gi gera saliuna labai geroj biznio -taipgi ir uz dovanas mano vietoj So. Bostone, tik už $e,noo. | 
dukterei Virginijai, Šiuomi Platesniu ir.formarijų klauskite ad- i
tanu mano nuosirdztausius REALTY TRUST 1
aciu.

Adelė Valiukonis.

Užbaigus Mokslą
Geriausia dovana užbaigus mokslą, tai LAIKRODIS, jis parodys laiką jūsų sunui ar dukterei į gyvenimą ir pasiliks atmintyje ant visados,
BULOVĄ IR GRUEN laikrodžiai geriausiai padaryti ir geriausiai laiką laiko. Tik mes vieni lietuviai Bostone šiuos laikrodžius parduodame. Turime didžiausią pasirinkimą HAMILTON ir ELGIN LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, L AKĖTŲ, BRANZOLIETŲ ir LENCIŪGŲ.Taisom Laikrodžius, žiedus. Akinius ir perdirbame iš senų j naujausią madą. Darbas gvarantuotas.

KETVIRTIS & CO.

}TeL 28624 Gyv. 31132

\DrJoseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki S, b nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitaraa.

AKIŲ DAKTARAS
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
* mu laiku sugražinu šviesą. Išeg- 

zaminuoju ir priskiriu aŪniua.
114 Summer. Street,

LAVVRENCE, MASS.

312 BKOADWAY SOUTH BOSTON, MASS.Tel. SOUth Boston 4649

BOSTON
317 E STREET.

SOUTH BOSTON. MASS.
BLINSTRUB'S

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room SS
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.

(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY, • 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618Namu Savininkai! 1 1 a^e J
Reikalingus pataisymus prie savo namų neatidė
liokite — padarykite tuojaus.

Visokių reikmenų kasdieną sunku yra gauti, ne
kuriu daiktų gali visai pritrukti. Todėl nelaukite 
kad nereikėtų mokėt keliatą kartų brangiau.

Pa& mus dar galima gaut visko labai prieina- 
mom kainom.

Visokių Maliavų, Shellaco, Varnisho, Sienoms 
Popierų—nuo 6c. rolis ir brangiau, Stogams Sma
los ir Popieros ir Abelnai Visokių Reikmenų Na
mų Pataisymui. Pas mus gausit $ką prieinamiau-
siom kainom.

SO. BOSTON HARDWAHE CO., Ine.
2. KLIMAS—VEDĖJAS ri«į. ŠOU 1756

322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Mooooooooeoeeneeooot

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT 

CIUOT J BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.
PAS1SVE-

VAIDOVILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE
fl

TUDtBAKER

Telephone

SOUtb
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kalno* Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydraulic Brekaia.

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

»BHwes»ma«MaaBa»«naBRn8HBBaBS8QBaaBBs^a»

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

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokes ir
Jo» Kapočiunas — savininkai.

Taisyme tr demoaetravlme vieta: 
1 HAMUN STRKKT>. M Bgfctb SL,

i ‘




