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Vokiečiai Šturmu Nuėjo 
Rusijoj Jau 120 Mylių

PAĖMĖ VORONIEŽĄ IR 
PERSIKĖLĖ PER DONO 

UPĘ.

Sevastopolis krito pereitą 
sąvaitę. Kaukazo aliejus 

pavojuje.
Išrodo, kad vokiečiai jau 

pradėjo ilgai žadėtąjį savo 
“bliekrygą” Rusįjos fronte.
Rašant mums šią žinią, Mas
kvos telegramos sako, kad 
pradėjęs savo šturmą nuo 
Kursko, priešas nuėjo jau 
120 mylių pirmyn. Jis jau jr vokječįaį tenai 
Įsiveržęs Voroniezo miestan llaudodami 
ir pasiekęs Dono upę. Gi 
Berlynas sako, kad Voro- 
niežo miestas jau paimtas ir

Japonai Užėmė Tre
čią Aleutų Salą.
Bet neteko tenai jau 15 

savo laivų.
Šiomis dienomis japonai

gos sukoncentruotos į paly- užėmė da vieną nedidelę sa- 
ginamai neilgą frontą. Vo- kikę Aleutų salyne. Dabar 
kiečių mašinos esančios1ju rankose yra iš viso trys
daug geresnės negu rusų. į salos toj salų grupėj, bu-

Maskva šaukiasi pagal- jtent: Attu, Kiška ir Agattu. 
bos iš Anglijos ir Amerikos.
Bet paskutinėmis dienomis 
aliantai yra jau davę ru
sams nemaža pagalbos.
Churchillis pasakė parla
mente, kad Anglija nesenai

Iki šiol Amerikos laivyną 
nedarė didelių pastangų 
priešą iš tenai išmušti, nes 
nepalankios buvo oro sąly
gos. salos apsuptos tirštais 
i ūkais. Tačiau pereitą suba- 

mįiuntusi Rusijon 2,000švenčiant Amekikai savo

EGIPTE ANGLAI 
ATSIGRIEBS.

Gavo sustipnnimų ir varo 
priešą atgal.

Pereitos ąąvaitės pabai
goje Egiptą fronte dalykai 
išrodė labai’’ blogai. Anglų 
armija buv<
kusi 50,000 kareivių ir dau
gybės ginUų greitai traukė
si atbula, o "priešas atakavo 
ją be sustojimo ir buvo jau

Nauja Registracija 
Gazolinui Gauti. SLA Seimas Pasibaigė 

Pažangiųjų LaimėjimuŠį ketvirtadienį, liepos 9 
d., prasideda nauja regist
racija gazolino kortelėms 
gauti. Registracija tęsis tris 
dienas ir pasibaigs subatoje, 

sumušta, nete- liepos 11 d.
Registracija vyks mokyk

lose. Kiekvienas užsiregist
ravęs gaus “A” kortelę su 
48 kuponais. Už kiekvieną 
kuponą bus galima gauti 4 

kur randasi žvarbiausia ang- galionus gazolino. Valdžia 
lų laivyno bhzė. Buvo pavo-. niano. kad tos kortelės turė- 
jaus, kad gJi žlugti tenai ir į tų užtekti iki šių metų pa- 
Anglijos laitai. Pats Chur- i baigos, nes su ja galima iš- t 
chill parlaiięnte pareiškė/ važinėti 2,880 mylių, skai- ka£ ‘ 
kad Anglijai gręsia mirtin-įtant po 15 mylių kiekvie- 
gas pavojus! Bet kai išrodė

netoli nuo’ Aleksandrijos,

UŽGIRTA VISA SENOJI 
VALDYBA.

Jų “tautos vadas” nei akių 
Seime neparodė.

K. Jurgelionis, buvęs “Tė
vynės” redaktorius, įteikė 
Seimui apeliaciją ir reikala
vo tam tikro užmokesčio. 
Seimas, išklausęs kontrolės 
ir apšvietos komisijų rapor
tus, Jurgelionio skundą at
metė.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
dabar yra suvirs 1.200 SLA 
narių išėjusių į Jungtinių 
Valstijų kariuomenę. Ka-

Jurgelionio skundas atmes
tas, Smetona visai nepa

sirodė.
Kaip jau žinome, SLA

42-ras Seimas prasidėjo bir
želio 29 d., Pittsburghe. ir 
tęsėsi visą sąvaitę. Posė
džiai pasibaigė penktadienį, 
liepos 3 d., apie 9 vai. va

Nepriklausomybės dieną, 
kelios Amerikos submarinos 
netikėtai kirto japonų laivy- 

padarė žymių i ™i tenai skaudų smūgį.
Trys japonų naikintuvai bu
vo paleisti juros dugnan, o 
ketvirtas paliktas liepsno
jant. Du japonų laivai tenai 
buvo jau nuskandinti ir 9 su
žaloti pirmiau, taip kad iš
viso priešas neteko ties 
Aleutų salomis jau 15 savo 
laivų.

tankų. Dėl to anglams pri 
‘truko tankų Libijos fronte 

tuo pasi-

laimėjimų.
Jeigu Rusija šiomis die

nomis gavo 2,000 tankų,
keliose vietose vokiečiai jau,prje kurįų turėjo da ir savų 
persikėlę per Doną. Sevas- turėti, 0 vokiečiai šitoj ofen- 
topolio tvirtove pne Juodo- • turj nedaugjau kaįp 
sies Juros buvo paimta pe- 2 000 tankų iš viso? tai, ro_
įeitą sąvaitę. _ .dosi, rusai turėtų turėti šitų

Jaba; blogom zi- • p^klų užtektinai.

mos iš Rusijos fronto. Kurs-į jeigu rusai vokiečiu štur- 
kas stovi ant paskutines ge-1 
ležin kelio linijos, kuri jun
gia Maskvą su Pietų Rusija.
Paėmus priešui tą miestą. 
Maskvos susisiekimas gele
žinkeliu su Pietų Rusija jau 
butų perkirstas.

“Nežhjrint atkaklių Rau
donos Armijos kontratakų, 
vokiečių ofensyvą iš Kursko 
nusirito triuškinančiu sun
kumu 120 mylių iki Dono 
upės ir svarbaus gelžkelių 
miesto Voroniezo.

“Ištisą 7-tą liepos dieną 
musų kariuomenė narsiai 
kovojo Voroniežo pietuose 
ir Senojo Oskolo pietvaka
riuose. bet turėjo pasitrauk
ti iš kelių apgyventų vietų.”

Gi Berlyno radijas pra
neša: “Mes pasiekėm Doną 
plačiu frontu ir keliose vie
tose jau pei-sikėlėm per upę. 
Voroniežą mes paėmėm va
kar.”

Telegramos iš Vichy taip
gi sako, kad vokiečiai jau 

. persikėlė per Doną.
Londonas sako, kad šitai 

atakai vokiečiai turi sutrau
kę 1,000,000 kareivių ir 
2.000 tankų. Visos šitos jė-

mo greitai nesulaikys, tai 
priešas galės pasiekti Kau
kazo aliejaus šaltinius. Ne
laimė butų, jeigu jam pa
vyktų tas laimėti.

Argentina Turi Nu
lipti “Nuo Tvoros.”
Šiame kare tarp Jungti

nių Valstijų ir Vokietijos 
Argentina “sėdi ant tvo
ros” ir sakosi nenorinti į ka-

jau viskas 
mėta. angla; 
galbą dau 
or .aivių. 
briešui iš u: 
ketai jį ūži 
čiai su itala

Frikoj pralai- 
pribuvo į pa

lu kareivių ir 
llis anglų užėjo 
lakalio ir neti- 
ikavo. Vokie-

-. ,. Šiame SLA seime dalyvanam galionui gažo mo vo tik apie du trečdaliai iš- i dangi "jie dabar negali patyz
Jei kam i eikia daugiau nnktų delegatų, apie 150 savo duoklių užsimokėti, tai

buvo priversti 
trauktis atgal. Pasitraukę tioning Board. 
kiek atgal, jie susitvarkė ir
mėgino pulti anglus iš nau
jo. Bet anglai antpuolį at

važinėti, tas registracijos žmonj« Kiti negalėjo at
metu tun paduoti aplikaci- vy^j daugiausia dėl karo 
ją, kad jam duotų “B kor- darbų.

, Š*ta korta prideda dar Kaip visados, taip ir da- 
16 kuoponų. po 4 galionus. bar seimag buvo triuk_ 
Jo aplikaciją svarstys Ra- Sniin{yas Triukšmą kėlė fa-smingas.

šistuojantis elementas iš 
Svarbios tarnybos zmo- smetonininkų (lietuviškųjų 

nėms duodama da C kor- fašistų) liogerio. Šitų triuk- 
• -a-- . i|a su kuponais. Tokią šmsadariu tačiau buvo ne

mušė u pradėjo vysty t savo • kortą gauna ir kunigai, ku- daug. Matydami, kad vieni 
oiensyvą platjm. Anglų irtiems ištikrujų visai nerei- patys nieko seime nelaimės, 
«menkieeių orlaiviai prade- ketų duot gazolino eikvoti, smetonininkai susidėjo su
jo sprogdinu pneso uznu-Į ----- _ — j, gaVo dar

lermui
’ sandaneciais ir ga^
gary amunicijos sandelius Kunigas Baltom Ke- keliatą pasekėjų 
.:r paėmė linėm “Dievo Na- ^iti............... , . .
.7An[Vichu Kelia Armiia paėmė Bet triukšmadariai„t nieko

RUS1JA1 GALIMA PADĖ
TI TIKTAI IŠ ORO.

Rusija vėl kreipėsi į Wa- 
shingtoną ir Londoną, pra
šydama greitos pagalbos. 
Washingtone manoma, kari 
\ienintelė jai pagalba galė
tų būt tiktai smarki aliantų 
ofensyvą iš oro. Jeigu kei; 
tūkstančiai orlaivių kasdien 
pradėtų ardyti Vokietijos 
pramonę ir susisiekimą, vo
kiečių ofensyvą Rusijoj ga
lėtų buti sutrukdyta. Kito
kio budo nesą. Apie antro 
fronto atidarymą gali kal
bėti tiktai neišmanėliai.

Philadelphijos “Recordo' 
bendradarbis;, Waverley 
Root, tvirtina, kad Vichy 
Francuzijos valdžia, kurios 
priešaky dabar stovi fašis
tas Lavalis, pradėjo organi
zuoti armiją Hitleriui pa
dėti. Lavalis savo kalboje 
anądien aiškiai pasakė, jog 
Francuzija turi žiūrėti, kad 
šitą karą laimėtų Vokietija. 
Ir Vichy Francuzija jau 
daug Hitleriui padėjo, sako 
Waverlv Root. Ji davė kelią 
per savo Tunisiją gabenti 
karo medžiagą “Ašies’’ ge
nerolui Rommeliui Libijoj. 
•Ji nusiuntė jam į Libiją visą 
=avo karo medžiagą iš Šiau
rės Afrikos. Ir ji pavedė 
Francuzijos prekybos laivy
ną Viduržemio Juroj sustip
rinimams Rommelio armi
jai gabenti.

Dabar gi Lavalis organi
zuoja franeuzų armiją, kuri 
bus apvilkta nacių uniforma 
ir po svastikos vėliava ka
riaus už Hitlerį. Vyriausi? 
tos armijos organizatorius 
esąs Doriot, buvęs Francu
zijos komunistų vadas.

kius su “Ašies” valstybėmis 
ir nori būt gera Jungtinių 
Valstijų kaimynė. Ji veda 
plačią prekybą su Jungtinė
mis Valstijomis ir su Ispani
ja, per kurią viskas eina Hit
leriui. Todėl Jungtinių Val
stijų spauda pradėjo reika
lauti, kad Washingtono vy
riausybė pareikalautų be jo
kių ceremonijų, idant Ar
gentina nuliptų “nuo tvo
ros” musų pusėn ir nutrauk
tų santikius su fašistinėmis 
valstybėmis. O jeigu ji no
rės fašistiškų centų, tai ji 
neteks musų pyrago. Tai 
reiškia, jeigu Argentina no
rės palaikyti menkutę pre
kybą su fašistinėmis valsty
bėmis, tai Amerika privalo 
nutraukti su ja savo preky
bą, kuri yra pusėtinai stam
bi.

Arba su mumis, arba 
prieš mus. Abiem pusėm 
Argentina negali tarnauti.

ti,e An a vizitu iv Miimiisa Kearney, N. J.—Metodis- no daug laiko ir bereikalin- £an4 49^Wvra ** bažnyčioe kunigas Jonės gai užvilkino visą seimą. Jų
zemen 42 orlaiviu. Rašant pereįtą nedėldienį čia šukė- tikslas buvo—trukdyti vis- 
siuos žodžius, vokiečiai su lė d^elį furorą kitų į *

dvasiškių. Mat, jisai atėjo Svarbiausias šio seimo
žSfeTkad MelaHrtKfbž Eav°.^nyčion apsivilkęs klausimas, manau, buvo taip 

sportiškom drapanom: bal- vadinamo naujo plano pri
veikti stebėtinų tos keiinės, balti čeverykai ėmimas. Po pusantros die- 

ir spalvuotas kaklaraištis; nos debatų, pagaliau, tas 
savo parapijonims jis irgi planas buvo atmestas. Dele- 
patarė nusiimti bažnyčioj gatai nusistatę už SLA gero- 

• švarkus, atsisagstyti marški- vę norėjo naują planą pri
muš ir tt. Oras karštas, tai imti, nes jis teikė apsaugą

nutarta įsteigti specialų ka
reivių reikalų fondą, į kurį 
SLA nariai mokės kas mė
nesį po 15 centų taksų iki 
kaio pabaigos, arba iki kito 
Seimo. Čia bus SLA na
riams apsunkinimas, bet ge
resnės išeities niekas nesu
rado. Šitas fondas bus nau
dojamas tik SLA kareivių 
reikalams.

Prieš pat užsidarymą sei
mas užgyrė visą išrinktąją 
SLA Pildomąją Tarybą. Ji 
patvirtinta didele balsų di
džiuma. Buvo ir tokių, , ku
rie nenorėjo balsuoti ųe Ta-

per duris.
Sekantis SLA Seimas nu

tarta laikyti Philadelphijo
je. Dr. D. Pilka.

ir pradėjo 
smarkumu.

Šią Sąvaitę Prasidės 
Sabotarų Byla.

Juos teis speciali karo tary- kam save šutinti? jis kiau- SLA ateityje. Bet opozicija 
ba; gręsia mirties bausmė. $ia. Juk mes ne vėžiai. dėjo visas pastangas, kad 

Buvom jau rašę, kad šio- Kiti dvasiškiai tuo pasi- šitas planas butų atmestas, 
mis dienomis Amerikoje bu- piktino. Dievo namai esą ne nes jis ne jos sumanytas, 

sugauti 8 Vokietijos a- piknikas, ir šitaip elgtis ne- Opozicininkai laimėjo ma-vo
gentai, kurie išlipo čia iš £ab™a- Tokiu elgesiu esąs ža balsų didžiuma. Vėliau 
submarinų sprogdinti karo įžeidžiamas pats sutverto- opozicininkai susiprato, kad 
pramonę, tiltus, gelezinke- jas
liūs ir tt. Dabar iš Washing-

NORVEGIJOS LIGONI
NĖS PILNOS SUŽEIS

TŲ VOKIEČIŲ.
Bazelio (Šveicarijoje)

padarė Susivienijimui dide
lę skriaudą, ir jau norėjo tą 
tarimą atšaukti, bet buvo 
jau pervėlu, nes nutarimo 
atšaukimas turi eit tam tik- 

konstitucijos patvarky-

ANGLAI STIPRINA 
GIBRALTARĄ.

Ispanijos fašistų šnipai 
pranešė Berlynui, kad į Gib
raltarą atvykę 20 anglų ka
ro specialistų, kurie prižiūri 
tos tvirtovės sustiprinimo 
darbus. Anglai gabena į 
Gibraltarą naujas kanuolės, 
krauna maisto ir amunicijos 
sandėlius, kad tvirtovė galė
tų išlaikyti mažiausia du ap
šilimo metu.

AMERIKIEČIAI NUMUŠĖ
250 JAPONŲ ORLAI

VIŲ KINIJOJ.
Kinijoj iki šiol veikė ame

rikiečių savanorių lakūnų 
grupė, kuri dažnai bombar
davo japonų aerodromus ir 
atakavo priešo orlaivius ku
rie pasirodydavo viršum ki
niečių pozicijų. Iš Čunkingo 
pranešama, kad šita ameri
kiečių grupė sunaikino jau 
250 japonų orlaivių. Liepos 
4 dieną šitie savanoriai buvo 
jau įtraukti į Amerikos ar
mijos oro korpusą.

PANAMOJ SUČIUPO 
20 ŠNIPŲ.

Panamos Kanalo zonoj 
tapo suimta 20 slaptų Vo
kietijos agentų, kurie šnipi
nėdavo ir teikdavo vokiečių 
submarinoms pagalbą.

VOKIETYS NUTEISTAS 
• KAIP IŠDAVIKAS.
Detroite pereitą sąvaitę 

buvo nuteistas už šalies iš
davimą Max Stephen, Vo
kietijoje gimęs vokietys, bet 
naturalizuotas Amerikos pi
lietis. Jis padėjo Vokietijos 
oberleitenantui Kragui pa
bėgti iš Kanados karo be
laisvių stovyklos, buvo pri
glaudęs jį savo namuose, 
vaišino jį ir linksmino. Dvy
likos prisaikintujų teisėjų 
suolas nusprendė, kad jis at
iko valstybės išdavimo dar

bą. Bausmė bus paskirta vė- 
iau. Teismas gali paskirti 

už tai mirties bausmę, arba 
5 metus kalėjimo ir $10,000 
užmokėti pinigais.

UŽMUŠTI DU ITALIJOS 
GENEROLAI.

Anglų aviacija anądien 
smarkiai bombardavo fašis
tų generalinio štabo buvei
nę Afrikoj. Roma vėliau 
paskelbė, kad du Italijos 
generolai Afrikoj užmušti.

tono pranešama, kad juosi 
teis nepaprastas karo teis
mas, kuri prezidentas pa
skyrė iš 7 generolų. Galimas
daiktas, kad visi 8 kenkėjai “National Zeitungos” ko- rnu.
bus sušaudyti. Byla prasidė- respondentas praneša iš Ka’ Pasir0(lė, kad opozi- 
sianti šią sąvaitę. Stokholmo, kad Norvegijos cininkai yra pikti SLA ken

-------------- ligoninės esančios pilnos su- kėjai, nuo jų pasitraukė be-
IŠVIEN KOVOS SU SUB- žeistų vokiečių kareivių. Jie veik visi jų šalininkai. Sme- 

esą atvežti iš Rusijos fronto, tonininkų kompanija tuoj
-------------- pasiliko menkoj mažumoj.

nada ir Anglija nutarė iš- $50,000 KAUCIJOS

ra

MARINU PAVOJUMI.
Jungtinės Valstijos, Ka-

ir Anglija nuta.. „ “BUNDO” LYDERIUI 
vien kovoti pnes submannų liūdimui.
pavojų Amerikos pakraš- Šiomis dienomis Meksi- 
čiuose. Tarp Maine’o ir Flo- koje buvo suimtas ir slapta 
ridos valstijų įvesta jau kon- Amerikon sugrąžintas Ger- Šią sąvaitę federalinė val- 
vojų sistema. Tai reiškia, hardt Wilhelm Kunze. bu- džia numušė drapanų fabri- 
kad prekybos laivai nuo šiol vęs Amerikos vokiečių kantų ir urmininkų kainas, 
plaukios ne pavieniui, bet “Bundo” lyderis. Jis dabar kad krautuvu inkams butų 
bus sudaromos vilktinės iš pastatytas po $50,000 kau- daugiau pelno. Vartotojams 
kelių ar keliolikos laivų ir cija, kad negalėtų pabėgti, drapanos nebus pigesnės, 
juos lydės karo laivai bei Jis yra nusikaltęs šios šalies bet krautuvninkai galės 
orlaiviai. Priešo submarinos įstatymams jau keliais atvė- daugiau uždirbti, nes dabar 
iau pradėjo ir minas statyti jais. Spėjama, kad Meksi- jie buvo suspausti tarp fab-

' ' “ .............. Dabar
mažiau

Kainų “Lubos” Kila 
Su Kainom.

Massachusetts valstijos 
kongresmanas Eliot įnešė 
Atstovų Butan bilių maisto 
kainoms kontroliuoti. Jisai 
sako. kad dabartinis kainų 
administratorius savo parei
gų visai nežiūri, tik reika
lauja milionų dolerių savo 
išlaidoms. Maisto kainoms 
buvo neva uždėtos “lubos,” 
bet tos “lubos” kila kartu su 
kainomis. Visi prezervuoti 
(kenuoti) ir džiovinti vai
siai pabrango jau 15 nuo
šimčių nuo to laiko, kaip jų 
kainoms buvo uždėtos “lu
bos.” Kenuotos tomeitės pa
brango daugiau negu 100 
procentų. Brangsta mėsa ir 
kiti valgomieji daiktai. Ir 
jeigu Kongresas nesustab
dys kainų kilimo, tai biedni 
žmonės tuojau nebegalės 
maisto įpirkti, sako kon
gresmanas Eliot.

Amerikos pakraščiais.

NUSKANDINO JAU 339 
LAIVUS AMERIKOS 

PAKRAŠČIUOSE.
Associated Press sulink

tomis žiniomis, nuo tos die-

kon jis buvo pasprukęs no
rėdamas iš tenai patekti į 
vokiečių submariną.

Numušė Drapanų 
Kainas.

rikantų ir publikos, 
fabrikantai turės 
pelno.

IŠTIRPINTAS STIKLAS 
SUSPROGDĖ TANKĄ.
Central Falls, R. I. — 

Corning Glass Co. dirbtuvėj 
sprogo tankas su 300 tonų 
stiklo, kuris buvo įkaitintas 
iki 2,552 Fahrenheito laips
nių. Išsiliejęs karštas stiklas 
užpylė dirbtuvę ir buvo di
delio pavojaus, kad nesu
tirptų apsemti plieno stul
pai. kurie palaiko dirbtuvės 
lubas. Ugniagesiai pylė van
denį ištisas 6 valandas.

NUŠOVĖ ŽMONĄ, DUK
TERĮ IR SAVE.

Grafton, W. Va.—Susi-
nos, kaip japonai užpuolė tenai mirė senatorius Cesa- rūpinęs dėl savo akių silp- 
Ameriką. iki liepos 6 d. re Mori, kuris išnaikino ita-inėjimo. stiklo darbininkas 
priešo submarinos nuskan- ly teroristų organizacijąį Kimsey nušovė savo žmoną, 
dino jau 339 aliantų laivus “Mafiją,” daugiau žinomą‘11 metų amžiaus dukterį ir 
Amerikos pakraščiuose. /‘Juodosios Rankos” vardu. Įpats nusižudė.

MIRĖ “JUODOSIOS 
RANKOS” PRIEŠAS.
Iš Romos pranešama, kad

DARYS NEW YORKO
GYVENTOJŲ PIRŠTŲ 

ANTSPAUDAS.
Apie 7,575,000 New Yor

ko gyventojų turės duoti sa
vo pirštų antspaudas, kad 
oro užpuolimo atveju butų 
galima atpažinti užmuštuo
sius.

1
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“LIETUVOS BENKAR-
TAL”

Rašydama “Vienybėje” 
apie Si^A seirr.į. Juozas ly- 
siiava sako:

Sasiv, Liet, Amer, 42-ras Seimas
RUSIJOS DEŠRAS KO
MUNISTAI SUVALGĖ 

BROOKLYNE.
Vienas “Naujienų” ben

dradarbis parodo, kaip Ru
sijos vardan Amerikos ko
munistai renka iš lengvati
kių žmonių aukas ir patys 
jas sudoroja. Ypač jie šie
nauja dabartiniu laiku.
“Naujienų” bendradarbis 
sakosi irgi gavęs laišką, ku
riuo šitie maklioriai prašo 
pinigų neva Rusijai gelbėti.
Laiško turinys esąs toks:

“Gerb. Drauge!
“Jus žinot, jog visa demo

kratinė Amerika šiuo laikv 
yra susirupinusi. kad suteikti 
kuo daugiausia paramos So
vietų Sąjungai. Visur renka
mos aukos Rusijos Karo Pa
galbos Fondan. Tikslas — 
kuo greičiausia surinkti bent 
šešis milionus dolerių.

“Todėl mes iš anksto nori
me surinkti pavardes bent 
200 lietuvių, kurie pasižadėtų 
aukoti po dešimtį dolerių ar 
daugiau.dėjo.

“Mes kreipiamės į jus. kad diktatorius’

vo “Vilnies” birželio 25 d. 
laidoje:

“Smerkdama pro-nacišką 
lietuvių veiklą šioje šalyje, 
metinė Lietuvių Literatūros} 
Draugijos konferencija šiame 
mieste (Middlefield, Ohio) 
priėmė rezoliuciją ragindama 
atatinkamus valdžios organus, 
kad ištirtų lietuviškus laikraš
čius; kurie vadovauja prona- 
cišką judėjimą. Rezoliucija 
buvo nusiųsta Jungtinių Val
stijų prezidentui.“

Paminėta čia “Lietuvių 
Literatūros Draugija.” tai 
komunistų organizacija—tų 
pačių komunistų, kurie ne
senai da pikietavo Baltuo
sius Rumus Washingtone 
ir koliojo prezidentą Roose
veltą, kad jis siunčia Angli
jai ginklus Hitlerį mušti.

Ir šitie judošiai dabar 
skundžia valdžiai kaip “pro- 
nacius” visus lietuvių laik
raščius, kurie jų išdavikiš
kai veiklai visuomet buvo ir

Kaip jau minėjome perei-Į rūpinti tam tikrais klausi- klausimą dėl kareivių mo-Į Andriulis 
SLA seimas gerai padarė, tame “Keleivio ’ numery

priimdamas rezoliuciją, kurio- SLA 42-ras Seimą? prasidė
ję reiškiama padėka Preziden

tui Rooseveitui.

"Mat. Prezidentas Roosevei
tas griežtai laikosi nusistaty
mo. kad po karo turės būti iš 
laisvintos visos dabar paverg
tos tautos.

“Savaime suprantama, kad 

i tų pavergtųjų tautų skaičių 
įeina ir Lietuva.

“Vienas bolševikų organas 

parašė, kad šis SLA seimas 

busiąs ‘kačių koncertas.*

“Kadangi tarp delegatų, 

laikraštininkų ir svečių uoste- 

liauja ‘Laisvės* ir ‘Vilnies’ šni

peliai. tai kai kurie asmenys 

norėjo siūlyti šiuos ‘korespon

dentus pašalinti iš seimo’...

“Anot prof. Pakšto, tai ‘Lie

tuvos Len kartai*.’*

Mums rodos, 
kaitai” tokiu 
ųalėtu isižeisti.

kad “ben- 
pa lyginimu

ir Ormanas nuo
mais paskaitas. kesties, kuria prezidentas Į “Vilnies” ir “Laisvės,” bet

Filmuoju kalbėtojum bu- prašo susidomėti. Grinius jųjų vardų nebuvo girdėti, 
vo St. Gegužis. Jo tema— pritaria Oliui, bet reikalas Iš to davėsi suprasti, kad ši-
“Delegatų pareigu Kai- tampa atidėtas. Prezidento tie koiespondentai SLA Sei- 
bėtojas nurodė, kad į SLA raportą Seimas priėmė vien-Įme buvo “persona non gra- 
seimus delegatai atvažiuoja balsiai. ta.”
daugiausia “gerų laikų” tu- §LA vice-prezidento K. i Triukšmelis.

. . Tokie delegatai nepai- Mažiuknos raportas priim- . .
“indijonas,” “indi- so sesijų, visados pavėluoja. tas kaip parašytas. Bet tūli Po vardosaukio ir proto- 
bet reikėtų šaky ti: j visados kelia lermą. Lž- delegatai vis dar zurzėjo

jo "lietuviškų indijonukų* 
šokiais, v aizdas dar tebėra 
mano akyse, nes tie jaunuo
liai paicdė šį-tą nepaprasto 
lietuviams — indijonų “ka
le šokį.” Iš papročio meQ 
sakome
jonai,”

“Amerikos in-. baigdamas savo kai oą, 5t. apįe Mažuknos “principų 
į Gegužis pasveikino senus trivtumą.” Grinius dar užsi

buvo įspūdinga? SLA narius (Birštoną, Že- geidė žinoti: ar vice prezi- 
nėra komunistas*?

kolo, pirmininkas Bagočius 
atsiklausė Seimą, ar nebūtų 
gerai dabar užtvirtinti nau
jąją SLA Pildomąją Tary
bą*? Jis tuojau pašaukė tei-

moenas. 
cėnai.”

Paskui
vėliavų pageibimas.

Kaip būna visur, taip ir 
čia atsitiko: nedaug seno
sios kartos lietuvių moka sa
vo tautos himną. O reikėtų
išmokti io žodžius. . . „ Tr „ ----—-c- ---<,----------- =,— —------- -----------

D - c • v!ų ^meLe?koje‘T kalbėto- Vaidyla siūlo nusiųsti kuni- to dienotvarkės pakeitimo,
Pnes Seimo atidarymą jas cia aiškino SLA Augimą Valadka ir išspaviedoti kilo mažas triukšmelis.

Ka

mantauską ir kitus). Ant dentas ...__  ........__ _.
iga’o, sušuko: ‘Valio, 42-ras Mažukna atsako: nieko ne- ^5 Bijų Birštoną užimti 
i seime! galiu pridėti prie to. kas puminmko vietą n

Antras kalbėjo — skaitė knygoje pasakyta. Jis toliau Y®8*1 5Yark^‘. Birštonas tuo- 
■ paskaitą S. Vitaitis. Jo te- nurodo, kad buvęs redakto- iau užėmė vietą.

- ma: “Susivienijimas Lietu- rįus esąs sergantis žmogus. Dėl šito umaus preziden-

atėio akredituoti. .. . ^liesto ir į ir keitimąsi. ligoni pirma negu numirs. , .
valstijos atstovai ir tinka- Trečias kalbėtojas buvo Prezidiumas čia įkišo savo ^a.^Tas. to • m
mai Seimą ir lietuvius pa- numatytas A. B. Strimaitis, dvyleki: “Kokių'velniu da daLn^ SLA Pildomosios Ta-
sveikino. Sveikinamosios i)et jjs j seima nepribuvo: nori?” Vaidyla atsisėdo. rt . tarnystė baigiasi su

; toi • birželio 30 diena ir toliau
Delegatas Olis kalba ir jaį pasilikti gali buti nele-

aiškina, kad Seimas yra le- gališka, tai buvo numatyta,
gisliatura, o ne teismas. Vai- kad reikia užtvirtinti nauja-

Kalbos buvo taikomos į tai. j0 palU0štą paskaitą skaitė 
__________ kad šios šalies demokratija j Stilsonas. Strimaičio bu-

NE VAGYSTE. BET jį,?'MH'i’! pra‘
KVAllY^Tf los’ 1 -AmenKos Kaias eiti ir taikvmasi prie gyve-

T . ? 7. , bulV laimėtas. Taip pat ir ni^0 aplinkybių.
Laisvės Bimba pamatė musų kalbėtojai pabrėžė— .

Keleivyje” profesoriaus kova iki laimėjimo! Ketvirtuoju Kaioėtoju bu
vo Dr. P. Grigaitis. Jo kai- Kaž kas Vaidylą 

Petras Daužvardis, Lietu- bos tema: “SLA ir karas.” sodino, 
vos konsulas is Chicagos, ,jo kalbos čia nekomentuo-
pasakė kaistą kalbą. Jis ma- ju nes paduodu ja atskirai. r.o* ranortas hutu nriimta* ’no, kad Amerikoje tik SLA PagXu buvo duota pen- S klausa pnes prezidentą uz lau-
yra ta galinga jėga, kuri ga- kių minuįiu laiko ir prof. apie koki ten “gerovėtTt? tVa' --T Pr?Z
li ir veda tinkamą kovą už Jis£į pakštėio, bet mluti” Bet MaSa^ J‘TS, . killi "g**
Lietuvos atvadavimą iš ag- „ežinau ką pusikė. ' koT"Ant vagiel kepuri de- le™«>.elt1’ 0 uzten-

anglų kalba yra Įdėta apie Jisai yra ištisai paimtas iš kalboje išvedė dvi linijas. Trečia sesiJa‘ Viršininkai ša- Martinas tuoj nutilo. dentas turi teisę dienotvar- 
-- - ----- - - r žurnalo ‘šviesos’ 1940 metų kurių, jis sako, reikia prisi- pradėjo duoti savo raportus. Ketvirta sesija. Raportuo- k? pakeisti pagal savo nuo-

4-to numerio. ‘Keleivio’ redak- laikyti: vier a, kad J. A. V. SLA prezidento Bago- įa sekretorius Vinikas. “Ma- žiūrą. Pagaliau Bagočius ak
torius to fakto nepažymėjo. laimėtų karą, o antra, kad čiaus raportas buvo išklau- no raportas yra enciklope-.^iėmė savo patvarkymą ir

“Tai yra neleistina literatu- Lietuva butų nepriklauso- sytas pirmiausia. Delegatai dija iš SLA stovio.” Jam ge- Birštonas pasitraukė į dele-
rinė vagystė." j-na. turi teisę klausti, kad virsi- rai šį kartą pavyko savo ra- "atų eiles. Raportai tęsėsi

Ne. Mr. Bimba, tai ne “li- Trumpai kalbėjo ir p-nia ninkai atsakytų ir išaiškintų portą išduoti. Man rodos, toliau.
lužvardienė. Ji dėkojo nesuprantamus dalykus. Bet jis čia pavartojo biskutį Šeiminis Piknikas.

_ . - a  *1 T"} 3   * T T Ir r* »zvz, bzvvv*«» + « Lr zvlrn am a mA- a J a — - Xtamstos
žiaus van

yra priešingi, kurie visuo- 
Daugelis jau pasiža- met ir remia preziden-

is anksto praneštumėt kiek 
galėsite aukoti. Bukite taip 
geras, tuoj duokite atsaky
mą...“

P°litiką Prieš Bacevičiaus straipsni apie 
« lietuvių muzikos kūrybą ir

sušuko: “Literatūrinė Vagy-Ar galima įsivaizduoti 
šlykštesnę niekšystę ?

SLA ‘NORISEIMAS 
CARO.’

Liepos 3 d. laidoje,
Po laišku esąs pasirašęs 

Pruseika. aukų rinkimo spe
cialistas.

“Naujienų” rašytojas pri
pažįsta, kad Rusijai parama SLA seimą šitokia 
reikalinga, bet kas gali ga
rantuoti, kad komunistai 
nepadarys taip su Rusijai 
renkamais pinigais, kaip jie 
padarė su dešromis, kurias 
jie rinko Rusijos žmonėms 
bado metu?

Apie tas dešras “N.” ra
šytojas prisimena šitokią is
toriją:

‘Prisimena Rusijos badmetis Teko

“Pro-Nazis Prefer 
Soviet Lithuania.

3-

“žinia”-

stė.” Girdi:
“Paskutiniuose trijuose ‘Ke

leivio’ numeriuose tilpo Prof. 
Vytauto Bacevičiaus straips
nis ‘Lietuvių Muzikos Kūry
ba.’ Jisai

Czar lo

“Pittsburgh, Pa.—At the opening session of the Lithuanian Alliance of America Con- vention (SLA) strong ties bet- ween fifth columnists and leaders of some Lith. organi- zations in the country were; indicated.-’

dyla ir vėl stojasi ir kaltina, ją Pildomąją Tarybą, kad 
kad Mažukna statąs “appeal išvengus galimų nesutipra- 
to public for sympathy.” timų.

ii v ėl pa- Keliatas delegatų — Olis,
TZ1. . , . _r „ , Rastenis. Vaidyla, Brazaus-
Klinga nori, kad Mazuk- kas, Gegužis — sukėlė ler-

dėkojo nesuprantamus dalykus. Bet jis čia pavartojo biskutį ______ ________
s Raudonojo Kiy- kartais jieškoma tik prieka- gudrybių, nes raportą davė ~ 

uitini uu AU nežinai. — —du už aukas, kurias hių- Prie Bagočiaus raporto prieš pat bankietą. Kadangi Pittsburghiecių surengtas 
straipsnį p. Bacevičius lietuviai siunčia į tą Įstaigą, prikibo detroitietis Marti- delegatams reikėjo ruoštis SLA šeiminis piknikas jvy- 
"Keiėiviui” prisiuntė šhf 42=ras tinas. Kai prezidentas jam prie bankieto, tai raportas Lietuvių Lky (bli“ua’

burgh).

Daužvardienė.
begalinė kvailystė, Ameriko. 

kad tvirtini tai ko, nežinai.
Tą

JŽvra foTa tes Setaas gerai užrėžėTtai jis netikai- buvop^ntas’ paskubai, "ian Counhy Club of Ktts-
i, TaiP komunistams ir Č2 kasiai musu redlk^i tvarkyti" SLA prezidentas siprašė, bet dar padėkojo už burgh) Tas ukts yra Alie-
teko ^ve^anuome; B^!k Lietuvili Susivienijimas A-adresuotas. F. J. Bago&ts pats nekalbė- subanmą. Setmm., banlneta,. . gheny kalnų dalis - be ga-

merikoje, prie kurio pri- ’r noti-loio vie Vai Va Delegatas Vaidvla ir ka-i„ tomo ir‘“V““VJ“ r** F1*- --------------- jo. bet ir netylėjo, vis kai ką Delegatas Vaidvla ir ka- SLA šeiminis bankietas b^ krašto. Vieta ištik-
Pr, olis rinVn ’ RtUiin- hr klauso daugiau kaip 15.000 KUR YRA ANGARIETIS7 pasakė. Visų pirma jis nusi- hinosi prie prez. Bagočiaus. ivyko antradienio vakarą 1 uju graži plati ir vaizdin-yra -fifth co- ,ajku Siundė, kad „či karį darbų kad paaiškint^ kas skun ^Hiam Penu kotelyje. Bu- ^zt t^e. kad v^s

lumn. ’ Urz.-_______ i-—______________ i. daugelis delegatu neatvyko, dzia SLA valdžiai. Kode! vo tai vienas iš gražiausiu l\aiKiai prižiūrima, avh;,
*■ -------- kalneliai ir pakal-kumpius, dešras ir kitką. Su

rinkę, jie iškėlė balių. Komu- . . , x - •
nistai valgė dešras ir kumpius. Ul^S-ive5^p.ai a Pats ^^a- njg^ autoritetas. Jo žodis 
ir kopusius, o Rusijos badau- vo 1 ^ingtoną su komu- bud*yo jiems įstatyTnas B
jantys žmonės Pavolgėj seile pa^lll organizuo pen ja <jaįar apje įj įau nesigird
.. . ... . kolona pikietuoti Preziden- «xr - •;

njo ir laižėsi. * tj i* o h •• Naujoji Gadvne sako’to Roosevelto Baltąjį Narna J J

Taip rašo Ormaniukas, v^n but apie trečdalis pasili- 10 valstijų egzaminatoriai pokilių, kokius SLA seimai PĮevos>
ris nesenai da pats žvgia- 1- ‘ V .... ko namie. išbuvo net 9 sąvaitės? Čia vra turėie. Užtai, žinoma. ae.?. Y1?

“Komunistai rinko kitais atvejais aukas Rusijai. Dažniausia betgi jų aukos pasilikdavo . Amerikoje, o jeigu į kartais pasiekdavo Berlyną, •

ąvaites

KODĖL JIE GINA HIT
LERIO PADARĄ?

Visi žino, kad pusę Len- rikoje

kad “Stalinas jį pasiuntė 
Sibirą—kelmus rauti, akme- jaus buvo pavesti mandatų 
nis skaldyt.” komisijai, kad patikrintų

Juozas Šukys, kuris Ame- jų legalumą.
gyvendamas buvo Pasiklausiu* sveikinamu- 

* irtai iš čia vėl sugrįždavo į A- kijos, visą Lietuvą, Latviją, komunistų dvasios vadas, jų ir Įžanginių prakalbų, 
meriką ir suplaukdavo—į ko-j Estiją ir nemažą Suomijos išvykęs Rusijon irgi prapuo- pirmoji sesija pasibaigė, 
munistų delmonus. Komunis- plotą bolševikai buvo gavę jg, kaip akmuo šuliny
lai rinko aukas kas metai, ne- 1S Hitlerio malonės. Kad 
paliaujamai per dvidešimt šu Hitleris užgyrė naujas Ru- 
viršum metų. visokiem viso- rijos sienas, tas žemes jai 
kiausiem reikalams—ir vis,; pasiglemžus, tai liudija ii 
bent didžioji aukų dalis, pasi-Jas fąktas, kad visi vokie- 
likdavo kokiu tai budu jų šer-'čiai iš tų kraštų buvo išga- 
nolėse. benti Vokietijon.

“Tai visai natūralu, kad ir į Dabar gi Susijungusios 
šiuo atveju kįla klausimas: o Tautos veda sunkų karą. 
kiek teks iš Pruseikos renka- kad visus Hitlerio planus 
mų dviejų tūkstančių dolerių suardyti. Taigi aišku, kad 
rusams ir kiek užklius jų Ame- ir tos naujos Rusijos sienos, 
rikoje?” kurias Hitleris buvo nusta

tęs, turi but nušluotos.
Ištiesų. mums neteko ma-: Bet musiškiai komunaciai 

t.vti komunistų spaudoje nei įg “Laisvės” ir “Vilnies” 
vienos cficialės atskaitos iš ęanių rėkia kiek gali, kad 
Maskvos, kad kas nors tenai įos sienos turi pasilikti taip. 
butų gavęs jų renkamų aukų kaip Hitleris jas nustatė, 
iš Amerikos. ; Qai jje nors gyfcj paaiš-

--------------- kintų. kodėl iie taip atkak-
PROVOKATORIAI. Haį gjna Hitlerio padarą? 

Lietuviški komunistai, ku- Gal jie paaiškintų, kodėl jie 
iie iki šiol sušilę dirbo Hit- sabotažuoja Amerikos val- 
lerio naudai, dabar neriasi džios nusistatymą. kurio 
iš kailio norėdami pasiro- tikslas vra grąžinti nepi i- 
dyti Amerikos “patriotais.” Į klausomybę visoms paverg-. 
Kad paslėpti savo išdavys- toms tautoms?
čių rekordą, jie pradėjo Jeigu “Laisvės” ir “Vil- 
griebtis net provokacijų. Jie nies”^ komunaciai čia dirba 
skundžia valdžiai musų lo- ne už Hitlerio pinigus, tai: 
jalią spaudą, sakydami kad tegul jie paaiškina, kok* ki

tas velnias jiems už tą biau

Nestebėtina, kad 
ka atsisakė važiuoti Ma: 
von, kai anais metais jis bu
vo pašauktas tenai išsispa- 
viedoti. Nusigando...

Palietą

laižo.

pieną visos kates

P. Grigaičio paskaitoje, ku- o v »’ kl*as ir trecias man pata-
rią reikėtų kiekvienam per- . Bankietą atidarę K Ma- rė: ką akys mato, tai vis
skaitrti keli* kartu* zukna ir pavede jį vesti P. rnusų. Vaje, sakau vienam,GeXžis nrosmetoninės Dar?iui’ ka\P tpsŲnasteriui. iųs čia galite naują Lietuvą
sandariečių dvasios vada* Bevepsant į Dargi, rodos, įkurti. Tūlas ūkės "tūzas.”
protestavo dėl pastabų, kad ^iJ’U’Seko'” ’į,"3. ki.ti .Yadi|na-

Prūsei- J!'±ua±’- aŠSto f? adminis,racijar Prie..SLA pro akis. Publika buvo ’abai!^’ ‘a‘P J'6 planU0«-
, sesija susidėjo is paskaitų buvo nusmukus. Gegužis la- 1 t^vin

bei referatų. bai nenori pripažinti Bago- ?
Paskaitas dėstė senesni čiui kredito už “išvedimą

SLA veteranai — St. Gegu- SLA iš bėdos,” į kurią tau-
žis, S. Vitaitis, A. B. Stri- tininkai su Gegužiu prieša-
maitis ir Dr. P. Grigaitis, ky buvo Įklampinę..
Jie iš anksto pakviesti pa- Delegatas Olis iškėlė

Nakties Kova Libijos Tyruose

patenkinta, nes visi gavo Esant ant didžiosios pie-

ji esanti “pro-naciška,” ir 
prašo, kad valdžia “pada
rytų tinkamą lietuviškų 
laikraščių tardymą.”

Štai. pasiklausykit, ką tie

rų darbą apmoka?

Kas veža. tą ir plaka.

Glaudus veršis dvi karves 
jjrovokatoriai patys rašo sa- žinda.

Britų artilerija nakties, laiku bombarduoja vokiečių pozicijas Libijos tyruose. Nuo ka
nuolės liepsnos aplinkui labai šviesu. Bet ta šviesa trunka tik vieną akymirką. Dabar 
anglai iš Libijos jau pasitraukę.

“sųuare deal.” Ant pabai- vos?r žiunnt į lytus matosi 
gos P. Dargis persistatė pats 8lazl\s. kalnelis-, Bnute 
save: “štai ir aš, radijušas pagadintas. Kitas didelis
su WWSW.” kalnas’ S1?k tiek i P^vaka“

. rius, busiąs pats Vytau- 
Penkta sesija. Po vaka- tas.” O viena* į vakarus, už 

ivkščio banketo delegatai kurio kas vakaras saulė sle- 
lenkasi iš lėto. Girdėt pasi- piasi, esanti tikra baravykų 
kalbėjimų apie-visokius ku- karalystė. Parkas yra pilnas 
riozus. klonių-klonėlių, sakau, by-

Vienam kampe, prie sta- tina ir Mickevičiaus klonį 
liuko, Bagočius su Jurgelio- Kaune. Beje, šiame ūkyje 
niu kloja vienas antram ka- via aliejaus ir anglies. Pitts- 
zyras ant stalo. Prie jų sėdi burgho lietuviai ketina iš-
Trečiokas ir Shedlow. Išro- imti aliejų. Jie rengiasi grę- 
do, kad tie du vyrai kibs vie- žti šulinius ir traukti aliejų, 
nas kitam į akį; bet žiūrėk Vienas šulinys jau pradėtas 
—ir vėl juokiasi. ir turi 3,000 pėdų gilio.

Pagaliau pasigirdo reika- ^r- D- P’lka.
lavintas, kad sesija atsida
rytų.

Seka vardošaukis. Pribu
vo apie 6 nauji delegatai. “New York Times” pra- 
Perskaityta protokolas pir- neša, kad Queens (New 
mesnių sesijų. Protokole yra Yorko dalis) republikonų 
įrašyti korespondentų var- Vykdomasis Komitetas vien- 
dai ir kas kokį laikraštį at- balsiai nutaręs savo kandi- 
stovauja. “Keleivį” atsto- datų į kongresmanus staty- 
vauja Dr. D. Pilka, “Naujie- ti advokatą Williamą J. 
nas” — Bakanas ir Stulpi- Drake.
nas, “Naująją Gadynę”— Adv. Drake via lietuvis. 
Stilsonas. “Tėvynę” — Ba- Jo tikroji pavardė yra Dra- 
joras, “Vienybę” — Tyslia- ąunas. Jeigu jam pavyktų 
va. Ir keliatas kitų reporte- laimėti rinkimus. Amerikos 
rių, kurie atstovauja mažės- lietuviai pirmu kartu turėtų 
nės vertės laikraščius. Buvo savo tautietį Kongrese.

LIETUVIS I KONGRES- 
MANUS.

-> c
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. Karo Valdininkai Mokinasi Skraidyt
Demokratiško nusistatymo 
kriaučiai laimėje rinkimu:.

įiiėjęs rinkimus jis pradėjo 
kiypti prie komunistų. Jo

Birželio 26 d. Amalga- Kęstutis tuojaus nu-
meitų unijos svetainėje bu- ėjo I Laisvę redaguoti an- 
vo kliaučių 54 skyriaus ne- kalba leidžiamą ziurna- 
paprastas susirinkimas. Ne- iuk3> kuris po kiek laiko su- 
paprastas buvo tuo, kad bu- :toJ° ėjęs. Kaip tėvas, taip 
vo renkamas delegatas ii ir. sun.us pasiliko pi įe komu- 
didesnė pusė lokalo valdy- n,sty ir toliau.
bos. Piimininkavo V. Za- . Kad Jiedu ten nuėjo, tai 
veckas. Susirinkime dalv- nieKO Jau tokio. Bet nors ir
vavo virš 600 kriaučių. 

Lokalus paaukojo Ame-
likos kareivių pagalbai 25 
dolerius. Paaukojo ir Sovie
tų Rusijos medikaliai pagal
bai 25 dolerius. Išrinko še
šis narius: J. Ambrazaitį, S. 
Jackų. A. Zizą, V. Brazaiti

diibdamas komunhtamą, 
tėvas tvirtina, kad jis jiems 
“netarnauja.”

Įsidėmėtiną netaktą bro
lis V. Michelsonas padarė 
pereitų metų rudeni. Komu
nistai neturi intakus lietuvių 
organizacijose, todėl jiems1 

žmonės,ir dar tris, kulių pavardžių ieikaLngi kĮD žmones, kitos 
nenugirdau, prie kriaučių tankos -zariJon}s pazarstyti. 
pikniko dirbti, kuris įvyks ^ie bUgalvojo saukti organi-j 
liepos 18 dieną, Dexter z’
parke.

Delegato rinkimai.
Salė pilnutėlė Amalga- 

įneitų umjistų. Visi susido
mėję delegato rinkimais. 
Kaip tik pirmininkai

zacijų konferenciją, neva 
Lietuvos “gelbėjimui.” Jie 
pasišaukė V. Michelsoną,
K. Kreivėną ir J. Kairi. A. Linkutis šiuose rinki-' 
Kairys ir Kreivėnas atsisakė muose gavo daugiau balsų 
užimti bet koki urėdą toje negu buvo galima tikėtis.: 
konferencijoje. Bet V. Mi- Tiesa, jis savo kandidatūrai 
chelsonas sutiko buti tos paremti panaudojo J. Gin-j

Karo Departamento sekretoriaus padėjėjas, Robert Patterson (dešinėj), mokinasi orlai

viu skraidyti.

Karas ir SLA.
“Naujienų” redaktoriaus 
D-ro Grigaičio paskaita 

skaityta SLA seimui 
Pittsburghe.

Gerbiamas Prezidente,

savo tėviškių. Kaip nemato
ma magneso jėga, ji traukė 
mus į Ameriką; bet čia ap
sigyvenę ir apsipratę su šios 
šalies sąlygomis, daugelis iš

gobiamieji delegatai u de- dž, * musų ramioji tžvynž 
legate?, sv eciai n \ įesnios. yra mums įa ip brangi. Argi

tik dėl to. kad čia galime 
greičiau, negu kame nors ki-

IŠ PITTSBURGHO, PA.
SLA Seimo 1-ma sesija.
SLA

SLA Pildomoji Taryba 
pavedė man paruošti šiam
42-am Seimui ,,-umpą pa- į uždirbtY do!eriu?... Lai-“k iv SZiv _ w i * isve cia mums buvo, nelygi- 

. „ . . , _ nant oras, kuri kvėpuoja
moje — taigi tunu garbes me,—natūralūs, papiastas
šituo klausimu pasidalinti ^ktas, be kurio žmogus 
su jumis savo mintis. negalėtų buti gvvas, bet ku-

Jau septinta? mėnesis, kai iio jisai nepastebi, kol jisai 
Jungtinės Amerikos Vaistė yra tyras ir kol jo netrūksta! 
jos yra “abiem kojom” įsto- ‘ Tos gaivinančios laisvės 
jusies į karą. Iki gruodžio 7 daugelis nepaisė ir nebian- 
d. ši šalis jau irgi nebuvo gįno, nors jr kasdien ja nau- 

, neutrali. Ji atvirai teikė pa- dėjosi. Ve dėl ko musu tar
iamą užpultoms demokrati- pe ėmė atsirasti žmonių, ku- 
Įjoms, o nuo pereitos vasaros rįe mano> kad be laisvės gy
rėme taip pat ir Sovietų Ru- venimas butų laimingesnis.

skaitą tema: “Karas ir Su
sivienijimas Lietuvių Ame-

Prez. Bagočius paskyrė į siją. Karo verpetas vis la- Atsirado ir tokiu, kurie šita
Seimas prasidėjo! man.(.latų komisi^ Albertą biau traukė į save Ameriką. minti diena iš dienos kala Į

illės jaunuoliu kliu- Tre5ao^a' Žemantaus- kuri, anot prezidento Roo- galvas kitiems, mažiau už
Šnirą. sevelto, laipsniškai virto juos pamokintiems savo

komisija sutvarkė “demokratijų arsenalu.” Bet broliams ir seserims, ir įsi-
lenską. Jokių organizacijų lys prie komunistų, gal 

., neįgalioti, tie trys ar keturi teks jam už metų kitų buti
rotą! Kondrotą 
chelsoną I M ichelsoną!
ant pabaigos. Linkutį. Vylaj pradėjo šaukti organi- delegatu.
Linkutj. Visi trys kandida- nacijų konferencija “Lieta- Viep ni1Tnininkii išrinktas------ -------- o----- - r------  - - - -
tai apsiėmė. Pnmimnkas - Hitlorio pado ge1- r v-e P11™1”1 , į?. , ^as seimo vedim? SLA prezi- dėtį Amerikoje. Kalbėtojas jos nary.,dar klausia: “Daugiau kan- & * f* kXii.^aS£j..Bo¥xl 5!?kt°-Plentui F.J.MŽ P 'atliko šita na.eriga labai Karas veikia
didatų?” Tyla.

Pirmininkas sutvarko 
maršalkas (balsų skaityto
jus) ir nurodo jiems, kurie • 
turi kokias eiles skaityti. Į ;ptnva 
Kandidatams liepia išeiti megkai
už .^urų. Paprašo publiką nei vokie<?ių. rrotoKolu raštininku is- r™
mamUtefev/meV'chmKund- bos' nori Nepriklauso- ^^ Ch. Naciunskas. Iilabai gražia kalbą. Sako,
iiiaiii uavavniie vii. n-unu mog Demokratmes LietUVOS i nilrinmndną tnrvhni nors mes Cla SUSlimkome . . . - .. , ,. .. ,
i_otas gauna 283 balsus, V. Respublikos, o ne kokių ru- išrinkti F Stanaitis labai neramiais laikais, bet kad iš tų pačių pabėgėlių ir negalime būti šiame kare
Michelsonas 38, A. Linkutis nr rflnfjnnil o-lnhpin ... T * i____ ’ i tikimės, kad tie neramumai, tarpo dabar atsirado žmo- neutralus. Jisai yra musų

ru-
r- -r- l t dų ar raudonų globėju.Ve Michelsonas

I\£tua Lttuvnijliv nvn-UTUj

organizacijos sužinojo ko
kiais suktais budais penkta- 
kojai naudoja organizacijų 
valdybų vieta?, pirmam šv.j 
Jurgio draugijos susirinki-•

.„ . . me išmetė J. Kairi iš pirmi-' 
išrinkta; ninRo 
delegatu.

115 halsu, 
atšaukiamas ir lieka tik du 
kandidatai. Balsuojant ant- 
įu kartu, Ch. Kundrotą gau
na 280 balsų su viršum, o 
A. Linkutis—šimtą su vir
šum. Didžiuma balsų Ch. 
Kundrotą lieka 
vieniems metams

ir J. Ambrozaitis.
vyt.

ja, neproporcingai didelis 
visas musų nuošimtis pasidavusių to- 

vis giliau ir kioms įtakoms. Ar ne nuo- 
paliesdamas kiekvie- stabu? Bėgome nuo despo- 

ieną šeimą, tizmo į laisvės šalį, o dabar 
kad Lietu- musų organizacijas, visuo- matome dalį musų viengen- 

ė- meninį veikimą, musų gal- ėjų—tokių pat žmonių, kaip 
r- vojimą ir ateities perspėk- jr mes — garbinant dikta

tus. torius ir laisvės priešus! Jų
tėvynės į Ameriką jieškoda- Nėra reikalo čia man pa- užtinki dargi čia gimusio ir 
mi laisvės. Bet kaip liūdna, pabiėžti, kad mes nesame augusio jaunimo eilėse.

” 1 Ar tai nerodo, kad mes

H UOS visiems nosini lin žmo- nių, kurie norėtų, kad vietoj keras, nes mes esame Jung- 
nėms daugiau laistės ir pa-: carų despotizmo, Lietuvoje tinių Amerikos Valstijų de- 
liucsuos pavergtas tautas iš butų bolševikų despotiz- mokiatijos dalis. Nėra ma- 
nacių vergijos. .mas!...

Po to kalbėjo kandidatas' Tačiau ačiū

nemokėjome tinkamai įver
tinti tos didžiausios dova
nos, kurią mums davė Ame
rika? Taip, tai yra dovana,LAWRENCE, MASS.

Mirė Kazys Steponavičius,
Negailestinga giltinė paėmė į Penn "vabtijos gvbernato- veltui ir Anglijos premjerui mas Lietuvių Amerikoje, jo Amerikos pramonę lietuviaimusu drauga Kaži Steponavi- į-įus Chas Ross demokra- Churchilliui. buvo paskelb- nariai, jp spaudos organas ir yia įdėję daug jėgų, dirbda-

K. Kreivėnas J čiu, susilaukusi vos tik 52 metų tas. Palinkėjo visiems SLA tas Atlanto Čarteris, kuris kiekviena jo įstaiga, esame mi kasyklose, plieno lieiyk-
... savo kudašių išlaikė ALP amžiaus. Kazys jau nesijautė 42-ro seimo delegatams rim- duoda vilties ir mažoms pa- ištikimi visų purną šiai ša- lose ir įvairiausių rūšių rirb-

Jeigu gertu dirbs, tai knau- bet brolio Michel- gerai apie pusmetį laiko. Kai taj įr gražiai svarstyti savo' vergtoms tautoms susilauk- liai, esame ištikimi ne tik tuvėse. Bet laisvę mes čia
čiai išrinks ir antriems me- sono šėras lietuviuose labai!nuėjo pas gydytoją pasiteirau- reikalus' priminė preziden- po šio karo laisvės ir ne- pasyviai —tuo, kad klauso- užtikome jau iškovotą pir- 
lams. Asmuo išbuvę? du me- nukrjt0 ge( jj§ nenusiminė. I ti. gydytojas pasakė, kad yra to Roosevelto ir Churchillio priklausomybės. į pie jos įstatymų ir lemiame mesnių gentkarčių pastan-
tu delegatu daugiau tų pa- j-g stojo jr SLA 38 kuopoj į rimtas pavojus ir reikalinga parašvta .Atlanto Čarterį ir .^r- Grigaitis priminė, kad jos valdžią, kun yra ir mu- gomis. Už tai mes esame
reigų.musų lokale jau nega- komunistus. Turbut ma-j greita operacija. Kazys paklau- pareiškė kad šiam karui Lietuvių Delegacijai lan- (sų valdžia. Mes ir aktingai šiai saliai giliai dėkingi. Mes
h eiti, nes toks yra lokalo nė Rad komunistai labai sė ir nuvyko į New England pasibaigus aliantų laimėji- kanries nas prez. Rooseveltą dedumes pne sios sahes ka- privalome pasistengti tą
nutarimas. '“stiprus.” Bet tai buvo kiai- Deaconess Hospitali Bostone, niu galė1? atgauti savo lais- ^-^0 metų spalių 15 d., fo pastangų, savo noru pasi- Amerikos demokratinį gy-kur birželio 10 d. buvo padaryta Vę ir nepriklausomybę visos Ti ez. Rooseveltas pareiškė, imdami ant savęs tokią dalį genimo būdą” — our demo-sunki - viduriu operacija. Išken-„mažosios tautos ju tarpe ir kaf^ mes esame ir ma- naštos, kokią galime pa- eratie wav of life giliautėjęs daug skausmu, birželio 13 Lietuva............. zos tautos nariai, tačiau dėl kelti. Apie tai liudija, straip- pastudijuoti ir geriau su-: dieną ligonis mirė, palikdamas Prez. Bagočius bdt;'v?etė to nereiRfe lupintis, ries pa-!sniai organe “Tėvynėje” ir prasti. Tai turėtų buti vie-

Bimba buvo prižadėjęs j dideliame nubudime moterį Ma-Jr Lietuvos konsidaz^etra ~aub'.ie .V, a da mažesnių pranešimai is kuopų veiki- nas svarbiausiųjų

ziausio klausimo apie tai, nes mes ją gavome be jokio 
prez. Roose- kad mes, t. y., Susivieniji- atlyginimo musų pusėje. Į

Ch. Kundrotą iš esmė; 
yra demokratas ir jis neap
kenčia diktatūrų nei dikta
torių. Iš amato jis yra pro- 
sytojas ir senas unijos na- 
Yys ir darbuotojas. Iki šiol 
jis nėra niekur susikompro-

da.
Bimbos žodis nedaug• *1 •reiškia.

i uiviia AAKvraaAK? *a«**^. m«**i“v*<**““' r i m/ rvuoiicm*; iix k. \ i»~»i *-• - --------------------------------------------------r----------------------t —— r-------- i • [ “ *

da mažesnių1 pranešimai iš kuopų veiki- nas svarbiausiųjų uždavi 
V. Michelsonui delegato * rę (želioniutę) Steponavičienę Daužvardi tarti keka^Tzo- tauU-’ ne?u lietuviai. Ir pre-jmo, iš kurių kiekviena? gali nių musų organo, musų Į- 
vieta musu siuvėju unijos ;r dukterį Lilliana (nesenai iš- džiu Konsulas Daužvardis z-'(lentas Rooseveltas pažy- matyti, kaip uoliai musų staigų, apskričiu ir kuopų 

matavęs. Visi jį žmo kaipo isRyriUje. Bet eiliniai komu-Į tekėjusią). ‘ 'linkėjo SLA 42-roįo'seimo ka(1 me.s -^alime but‘
teisingą ir energinga zmo- cistai nenorėjo V. Michelso- Draugas Kazys Steponavi- delegatams vieningai ir na- Amerikos patriotai, bet sy-

garbingos broliškos organi- švietimo ir auklėjimo 
zacijos nariai perka karo tyje, 
bondsus, aukoja ir darbuo- 

ržiui.

sri-

davė dideli pasitikėjimą. geĮ atėjus rinkimams pasi- prie LSS 64 kp. ir veikė kartu po to kalbėio U. S. O. at- ^’^rino lietuvius dirbti už oi u 
nes jis stoja uz jų reikalus n rodė, kad jie sakė tiesą. !?u kitais draugais darbininkų stovas teisėja; Ralnh Smith. Lietuvos nepriklausomybės 
uz lai>\ą nepriklausomą de- skaičiau balsus ir tė-Įlabui. Reikalui esant, visuomet!Jisai aiškino apie reikalą atstatymą.
mokratinę Lietuvos respub- fv-jnau už ka jie balsuoja? patarnaudavo kitiems drau- remti Amerikos Raudonaii Grigaitis ragino visus
hką, o ne uz Stalino saulę. -............ — ’ .......... 1

Kas atsitiko su Michel šonu?
V. Michelsonas buvo jau tai už Ch Kundrotą, tai už dabar sunešė labai daug gėlių legatus ponia Daužvardie- dvynes gerovei.Lietuvos

du kartu delegatu. Jeigu A. Linkutį. • į —pilnas kambarys buvo vaini-'nė. kuri ragino visus dar- Aaitu, sako, reikia dirbti
žmogus buvo du kartu Toji pamoka yra ne tik kų nuo draugijų ir nuo pavie- buotis Amerikos lietuviu ka^ Jungtinės Amerikos

Svarbesnis už jį yra tiktai 
paties karo rėmimas. Atėjo 

Apsi- laikas, kada tą brangią 
kaip mums laisvę tenka ginti— 
iuni- krauju ir gyvastimis. Nes 

stojančiu karo tarny- jai gręsia didelis pavojus, 
bon! Kaipo Amerikos piliečiai

Dėl musų nusistatymo nė- lietuvių kilmės, mes turime 
ra. j?ki°s abejonės. Mes dar ypatingą interesą. Musų 
geidžiame pilnos pergalės mintys nuolatos skrieja į tą 

musų saliai. Jungti- tolimą šalį, kurioje esame 
Amerikos Valstijoms, palikę savo tėvus, gimines ir 

ir Susivienijusioms Tau- draugus. Kiekviena žinelė,

kriaučių delegatu ir atėjus V. Michelsonui gera, bet ir 
linkimams gauna tik 38 bai- kiekvienam žmogui, kad su 
sus. tai biskuti permažai! komunistais neverta susidė- 

Kodėl brolio V. Michel- ti. Jeigu jie tave gali išnau- 
sono balsai taip nukrito? doti savo politikai, tai iš- 
Ar jis toks jau bloga? žmo- naudos iki dugno. Jie taip 
gus? Nieko panašaus! Kaip padarė ne su vienu veikėju, 
žmogus, jis nėra blogas. Bet Jie tą padaro ir su savo na- 
jis praeityje per du kartu riais. Jeigu jiems reikia kur 
tapo išrinktas komunijų kokį darbą atlikti, iie priža- 
balsais į delegato vietą. Ka- dės tau visko, tik tikėk jiem. 
da komunistams reikėjo -Jie taip darė ir su V. Mi- 
bendrų frontu, jie tada nu- chelsonu. Jis buvo jiems 
matė, kad V. Michelsonas, reikalingas, todėl jie jam 
kuris buvo tuo laiku sočia- prižadėjo delegato rietą, o 
listas, palengvins sudaryti jo sunui SLA centro sekre- 
šiokį-tokį bendrą frontą suitoriaus vietą. O kai nerei- 
socialistais. Jie jį parėmė ir j kia, tai atėjo į virš šešių šim- 
jis laimėjo kriaučių lokale;tų unijos narių susirinkimą 
delegato rinkimus. Bet lai- ir nukryžiavojo.

nių draugų bei pažįstamų. labui Velionis priklausė prie Lietu- Lietuvvos Sūnų Draugijos, prie Lietu- tuvių, vių Ukėsų Kliubo, prie LDD 26 ( Prez. F.

irbti, rioms, ir esame pasiryžę kuo paliečianti Lietuvos žmonių
uvus /Miiviinos ueiuviu __ ____  ___ rikos1 galėdami prisidėti prie šio; būvį, priverčia musų širdis
įbui' ir taipgi nepamiršti Valstijos laimėtų šitą karą'kovos kad ta pergalė butų plakti smarkiau.
ietuvoje vargstančių lie- visus <*<*P<*us, kurie pasiekta kuo greičiausia. <Pabaiga ant 5iriu " norėtų pavergti pasaulp Spręsdamas iš tos nuotai- ■______________

J. Bagočius pa- Prez. F. J. Eagočius pa kuopos, prie LSS 61 kp. ir prie skelbė, kad SLA. 42-ra? pky,-č sekančias komisijas: Loeal 111 of the United Bro- Seimas yra atidarytas 11:45 Laiškų skaitymo komi-i t'nerhood of Carpenters and vai. ryto. ir prasidėjo dele- ia: Batkienė iš Joiners of America. Buvo kilęs gatų vardošaukis. Peršaukus Vengeliauskienė iš

Spresdam
kos, kuri viešpatauja musų 
Susivienijime, esu tikras, 
jog šis musų pasiryžimas 

Toronto, nesumažės, kad ir kova hu- 
Chica- tų ilga. Šitam galimumui tu-

5-to pusi.)

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

B. Gurskienei. Nemate
rime buti pasiruošė. Karas rankraščio negalime nieko 
gali užsitęsti dvejus, trejus apie draugės sumanymą pa
metus ir net ilgiau. Bet mes sakyti- Prašome prisiųsti

iš Šiaulių apskr., Kuršėnų para- delegatų vardus, pasirodė, gos. Kuchinskienė iš Washpijos. Ožkėnų kaimo. Lietuvoj kad pirmoje sesijoje daly- ington. Pa.turi broli Franą ir 3 seseris: vauia tik anie 119 delegatų, Aukų priėmimo komisi-jievą, Bronę ir Teklę. taigi tik apie pusė išrinktų, ia : Tamulaitienė iš Wilkes- žinome, dėl ko ši kova eina: rankraštį — pažiūrėsime.Kazys palaidotas laisvai. Bei- Delegatų didžiuma — mo- Rarre, Pa., Simokienė iš dėl laisvės. Dėl musu laisvės Prašomųjų “Keleivio” nu-levue kapinėse, birželio 17 d. terys. Mat. vvrai turi dirbti Herrin. Ilk, Ivoškienė iš ir dėl laisvė* žmonijos. merių paieškosime; ieiguPrie kapo pasakė atatinkamą fabrikuose ginklus ir kita; New Kensington, Pa. Juo aiškiau mes suprasi-,rasime atliekamų, nusiusi-kalbą ir paskutinį atsisveikini- karo reikmenis. Antroji sesija užsidarė me kovos tikslą, juo noriau me.n-.ą Antanas Jankauskas. j .. 5:30 vai. popiet. Seimo mes jai aukojime. Pirmiau LLai būna velioniui lengva šios se#šalies žemelė! Ilsėkis, drauge Antra sesija Kazy, ramiai. ft—tč. vai. popiet.

o:-5u vai. popiet.. Seimo mes jai aukojime. MOTERIS !R socializmas. e»r«-
upas ramus, nebuvo jokių mes. gal but. retai ir pagal- August Bebei. vertė v. k. r. 

prasidėjo 2 ginčų iki šiol. j vokavome apie laisvę, kuria'
i
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

IŠ MOKSLO SRIIES.
Kodėl stiklais užtvertos 

akys aiškiau mato daiktus?

Ar jums atėjo galvon ka-

paprastai. yra silpnos, tai 
yra, silpnai praleidžia švie
są, todėl ir žmogaus regėji-

da nors šitoks ^>P“Ja- Pas‘taiko
k°įėl t,.'Vm.P?.regi?.,.?IP.0^' I akimi' PriSkvti* stiklai
kuris už poros sieksnių be
veik nieko neatskiria, bet 
uždengęs savo akis išgaub
tais stiklais, gali aiškiai ma
tyti daiktus net už šimto 
mylių?

Ištikrujų. kodėl astrono-

regejimą
to-
pa-

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VIN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.) czi ir su Vieszpatiu Diewu: ilgai namus? 
Sutvertojaus bebruzdamis randas it bedie- 
wej.” Bet šitų žodžių negalima buti taiky
ti Paliepių zakristijonui Mykolui Lapienei, 
kuris, kaip ir jo patronas Mykolas Giedrai
tis, neapsiprato su šventa vieta ir neapjun- 
ko su Dievo namais, bet—“su didžiausiu 
noru: dagioje žwakes, dulkina ir dąngste 
altorius. szlawe bažnyczą ir slugavvoje mi- 
zioms. žodžiu sakąnt tejp jarm gražiu bū

va ąkiwajzdoj "VVieszpaties bažnyczioj 
biusti, kaip žuwij undeniej plaukities.”

O zakristijonas Mykolas, be šitos dory
bės, turėjo dar ir kitų gei'U ypatybių: viską 
iš tolo, kaip žiurkė, suuosdavo ir sužinoda
vo. Jis pirmasis pastebėjo ir šv. Jurgio 
pražuvimą iš pastogėlės, ir jeigu kitų šir
dis abejonė graužė, ar šv. Jurgis užsirūsti
nęs ir pats iškeliavęs, tai zakristijonas tik
rai žinojo, nors ir niekam nesakė, kad šv. 
’urgis to ponaičio, kuris pas kleboną sve- 
riavosi, pavogtas.

Tą dieną, kai jis rengėsi išvažiuoti ir sa
vo ryšulius kraustė į klebono karietą, zak
ristijonas Mykolas pastebėjo, tarsi šv. 
Jurgio dzida pro popierį kyšo. Bažnyčios 
tarno širdin ?milktelėjo siaubingas nujau
timas, bet liežuvis neprietelius sustingo, ir 
jis vos galėjo ištarti:

—Ar... ar...? — taip ir neįstengė nieko 
daugiau pasakyti, o čia tas ponaitis rūsčiai 
i jį žvilgtelėjo, skubiai atsisveikino su kle
bonu ir, šokęs į karietą, išpleškėjo, kaip į 
peklą.

Zakristijonas Mykolas tuojau nubėgo į 
šventorių pažiūrėti, ar via pastogėje šv. 
Jurgis ir pamatęs—vos neapalpo: taip ir 
buvo, kaip nujautė. Šventas Jurgis su dzi
da, su arkliu, su smaku išvažiavo su tuo 
ponaičiu.

—Kad tave kur!—norėjo nusikeikti, 
bet susigriebė ir atsiduso zakristijonas.

Paskui dūsaudamas nuėjo į kleboniją.
—Tėveli, tėveli. — praverdamaas kle

bonijos duris, lingavo galva.—Ką tas po
naitis padarė, ką padarė!...

Klebonas žvilgtelėjo į nusiminusi zak
ristijoną ir pats,- lyg nujausdamas, pa
klausė :

—Ar ne Jurgį nujojo?
—Nujojo, klebonėli, nujojo, tas bedie

vis ponaitis!... O aš durnius...—nepabaigė 
7akristijonas, nes klebonas iš vietos pa
šoko:

—Nejaugi?
—Tikrai, kleboneli, tas bedievis taip 

nadarė,—atsiduso zakristijonas ir papasa- 
koio. kaip jis matė. ponaičiui kraustantis Į 
vežimą, šv. Jurgio dzidą, kyšančią pro po
pierius, tiktai nelabasis liežuvį supančiojo, 
ir jis negalėjo pasakyti, kai norėjo.

—Jeigu tada negalėjai prasižioti, tai ir 
dabar tylėk!—šitaip sumetęs klebonas už
draudė zakristijonui.

—Tylėsiu, tėveli, tylėsiu,—pabučiavo 
zakristijonas klebonnui ranką ir nuėjo dū
saudamas šluoti bažnyčios, dulkinti ir 
dangstvti altorių.

Tylėti zakristijonas tylėjo, tiktai kur 
buvęs kur nebuvęs žvilgčiojo i ąžuolą, ar 
kartais iš po nakties neatsiras šventas J ur- 
gis į savo vietą?

Su ta viltimi kas rytas ateidavo ir mels
davosi prieš tuščia pastogėlę. Žmonės gal 
butų ir nepastebėję, kad statulėlė dingus, 
ieigu ne tie zakristijono dūsavimai ir ke
liaklupsčiavimai. Pastogėlė buvo gana 
aukštai (zakristijonas net suprasti nega- 
’ėjo, koks nelabasis galėjo tą ponaitį taip 
aukštai iškelti, kad jo šventvagiškos ran
kos pagrobė stutulėlę), pati statulėlė buvo 
pajuodusi, kaip žievė, ir nuo žemės sunku 
buvo ją net Įžiūrėti. Pirmosios atkreipė dė
mėsi į keistą zakristijono elgėsi davatkos 
ir. jieškodamos priežasties, pamatė, kad 
šv. Jurgis pražuvęs. Suklupo ir jos apie 
zakristijoną dūsaudamos ir rąžančių barš- 
kindamos. Nuo to rvto ir nuėjo žinia per 
visa parapiją, kad šv. Jurgis užsirūstinęs 
ir iškeliavęs.

Pasklido žmonėse kalbos, spėliojimai, 
kas dabar bus ir ką klebonas darys. Kitas 
nepraustaburnis net linksmai pasišaipyda
vo dėl tokio keisto šv. Jurgio pasielgimo:

—Žinia, ko jis tu* ėjo laukti, negi kol vi- 
-ai prasmegę? Drevė visai išpuvusi, galėjo 
dar nusmukti su visa pastogėle, o klebo
nas, matai, toks didelis ūkininkas, kad per 
tuos darbus nespėjo net šventuoju pasirū
pinti. Tai jis, vargšas, ir iškeliavo...

—Tiktai kur jis galėjo iškeliauti toks 
senas ? —stebėdavosi.

Zakristijonas niekam neprasitarė apie 
=avo paslaptį. Atsirado ir tokių rūpestingų 
žmonių, kurie susirūpino:

—O gal jis į drevę įsmuko? Medžio vi
dus visas ištrunijęs... Čia ir šventasis gali 
nugarmėti.

(Bus daugiau)

kioms akims 
lengvina.

Tarp žmonių yra įsigyve
nusi klaidinga nuomonė, 
kad akiniai pagadina svei
kas akis. Girdi, jei sveikom

mas žiūrėdamas per stiklus akį1? panešiosi akinius, tai žmogų.
- ..i.- iflft tavo am hp akiniu dan- Pamanė klebonas, kad vienas vestuv

ninku nusigėręs kaip kiaulė ir palikęs gu
lėti šventoje vietoje. Tada teisinga rūstybė 
apėmė kleboną, ir jis, iškėlęs lazdą, arti
nosi prie gulinčio. Butų jau šėres gumbuo
ta lazda, tiktai baisi sukniubusiojo išvaiz
da sulaikė įtūžusią ranką.

Pažino klebonas savo parapijos palai
dūną, vaikščiojančią pagunda ir gerų žmo
nių piktintoją — meistrą Vincą Dovinę. 
Pakišo lazda po kiūtinę ir apvertė aukš
tielninką. Girtuoklis buvo visas mėlynas 
o iš burnos putos ėjo.

—Dar nudvės! — garsiai pagalvojo i’ 
buvo beeinąs pasakyti zakristijonui, kad 
išmestų nuo šventoriaus. Bet čia pat pa
galvojo.

Nesenai Paliepiuose buvo užvažiavęs 
keistas žmogutis. Po bažnyčią landžiojo, 
po kapus dairėsi, tarsi kažką pasidėjęs ir 
nerastų. Atėjo į kleboniją, pasisakė esąs 
dailininkas ir tautodailės rinkėjas. Nesu
prato iš pradžių klebonas, ko jam reikia, 
tiktai pamanė — jeigu maliorius. tai ar ne- 
permaliavotų iš naujo didžiojo altoriaus, o 
ir visos bažnvčios, nes senai jau buvo da 
žyta. ir dažai visur suskilę ir apsilupę. Tą 
mintį galvoje turėdamas, klebonas priėmė 
kaip svečią kažkokį svieto perėjūną.

Tas keliatą dienų paviešėjo, valgė ir gė 
rė. o ant galo šunystę padarė. Jam išvažia
vus, paaiškėjo, kad dingo nuo šventoriaus 
švento Jurgio statula, kuri stovėjo išduli- 
jusio ąžuolo drevės pastogėlėje.

Ta statula, žinoma, niekai buvo. beveik 
visai supuvusi, tiktai apie ją daug legendų 

jamos. kad ir geležiniai kas- žmonėse ėjo. Pasakojo iš lupu į lupas, la- 
tuvai nėra vartojami kasant bai senai, kažkoks narsus kariauninkas 
tam stiklui gaminti smėlį prie jos meldėsi, o paskui savo neprietelius 

j - « nes nusitrynę jono kastuvų: baisiai sutriuškino. Praėjo daug metų, šta
me, kad sviesa, perėjusi per j^ejį atomai gali su- tulėlė ąžuolo žieve apaugo ir pasislėpė nuonarndn an sviestom__ a* •____ • . > • • ___ _

gali aiškiai matyt tokias ^'O atys be akinių dau 
žvaigždes, kurių grynomis negales.matyt!. Ištiktuakimis žmogus visai ne
mato?

Arba kodėl biologas, žiū
rėdamas per mikroskopą, 
mato vandens laše visokių 
sutvėrimų, kuomet be stiklų 
žiūrėdami mes nieko tame 
laše nematom?

Visų pirma dėl to. kad 
eidamas per stiklus suma
žėja šviesos greitis ir musų 
akys turi daugiau laiko įsi- 
tėmyt daiktus, kurių vaiz
dus šviesa mums atneša.

Paskui vėl dėl to, kad 
musų akys paprastai gali 
naudotis tik ta šviesa, kuri 
įneina į lėliukės, o tai yra 
labai mažos skylutės; stik
lai gi gali but padaryti daug 
didesni ir gali suvesti dau
giau šviesos į musų akis,

: —Tegul bus pagarbintas, buvo tada, kada Rusijos ta\P atsimušęs juose daikto 
Maike! žmonės nuvertė caro vai- vaizdas pasidaro daug ais-

—Tegul bus labas vaka- džią ir Akelaitis nuvažiavo . ...
ras, tėve! revoliucijos pyragų valgvt. vadinasi, akinių ar ziu-

Bet. vietoj pyragų, jam pa- rono stlkkls. Qensa). tarnau- 
siulė tenai šautuvą ir liepė mum? kaip ir kokia leika,

--------„ eit i frontą revoliucijos ginti Per kun? ™us« akys ?a™a
. -Kaip tu skaitai visokias nuo priešų. Tuomet Akliai- 
istorijas, ar negalėtum man tis nei iš traukinio neiSipo. Kari butu aiškiau kaiti
įšklpmočyt, kas dabar yra Palindo po vagono suolu ir spSdultei p^duiSa
Lietuvos prezidentas—Pad- gulėjo pasislėpęs kol pasi- dajRtu vajzd padarykim
leckir ar Smetona? talke P-oga P->begti atgal Rj bandymą: pastatyk™-Nei Vienas, nei kitas, Amerikon Nuo to laiko jis j kamban lensą. o

vadinasi Abeku. .auke. toliau nuo' kambario.

—Maike. aš ateinu 
tave su klausimu.

—O kas neaišku?

jų gi akiniai nesugadina 
akių, bet kaip tik priešingai 
—apsaugoja jas nuo suge
dimo.

Bet akiniai turi but gerai 
pritaikyti, ir jų lensos turi 
but ištekintos iš gero stiklo.

Stiklas, iš kurio daromos 
lensos. turi but labai tyras ir 
vienodas. Jis yra liejamas 
specialiai tik lensoms. turi 
but visiškai bespalvis ir be 
jokių defektų. Mažiausi? 
oro burbulėlis ar dėmė pa
daro jį visai netinkamu.

Sakoma, kad viena didelė 
stiklo kompanija gavo užsa
kymą nuliedinti stiklo dide
lėms žiūronų lensoms. Ji pa
darė keliolika brangių lieji
mų, ir visi buvo netikę, nes 
išėjo žalsvos spalvos, 
kuri paprastai pastebim?, 
pigiuose bankų ir langų 
stikluose. Pagaliau susekta, 
kad vienas blogu noru dar
bininkas į kiekvieną tirpini 
imetė gelžgalį. Geležis, 
kaip ir kiekvienas metalas, 
yra neoermatomas. todėl 
mažiausia jos priemaiša pa
daro tamsų stiklą.

Optiškas stiklas, iš kurio 
daromos visokios lensos. 
nuo metalo yra taip saugo-

tėve.
Tai kaip tas išeina, vai- Aš ir mislinau, Maike, apšvieskim stipria šviesa 

ke: ar Lietuva rokuojasi vi- kadrus negali su manim su- ĮęOjęj nors daiktą; pamatysi 
sai be valdžios T ”, . guyginti. - — -

—Yra" okupantų valdžia,' “=------------
tėve. Bet ji'neteisėta. KINIJOS KARUI daikto vaizdą ant baltos po-

lensą. parodo apšviestojo ga(jinti stiklb šviesumą.
Ir stiklas fensoms yra lie-

—O ką tas reiškia, Maike, IĄĮJ fiTJ METAI pie™s’ jeigu tą. popierą-lai- jamas ne pjokščias, bet sto- 
neteisėta valdžia? 7 L " kyšime nuo lensos tinkam°J rais gabalais, iš kurių pas-

—Tai tokia pat valdžia, - vnin ičiniin <ri_ . . kui yra tekinamos lensos
tėve, kaip ir Paleckio. Ji už- . ~ - Panašiai ir musų akyse Ypač daug dėmesio ir atsar-
krauta ant žmonių svetimos t sviesa parodo daiktų for- gVmo kreipiama į fotogra-
valstvbės durtuvais. n,uo ^pon5 okupantų. mas, jeigu tos akys yra svei fišk a at ir teleskopu

7> -k aaug J°s zemni pnesas uz- kos. Tuo pačiu pnncipu vra ipn<jL H
šo MBa1kebkad topįdleclS’ lr pa!?n' padaryti ir visi totoP-afižki Nulieti dideli gabalą be
katras dabar sė'd’i stdb 400ooo^totočiu teite ^nusio žmogaus akys jokiu d€mių.yra. labai su»-: 
na nžnpčkvip raali Tie- . Kiniečių rauta rasenusio žmogaus aK\ s, ku.Didziausiaibsiolpada--ną uzpecKyje, esąs regu ue vra įsitikinusi, kad, Amen- -
tuvos prezidentas. ryta lensa turi tik 40 colių

PRAŽUVĘS ŠV. JURGIS.
I.

Suteikęs šventą moterystės sakramentą, 
Paliepių klebonas Benediktas Ūsorius ėjo 
per šventorių ir pamatė po ąžuolu išsitie-

svieto akiu. Tiktai vienas neregys, iš pat 
mažens aklas, atėjęs Drie medžio suklupo 
ir pradėjo šaukti, kad medvje esąs žieve 
apaugęs šventas Jurgis. Prakirto žievę toje 
vietoje, kur neregys nurodė, ir atrado sta
tulėlę. O neregys staiga išvydo dangaus 
šviesa-

Tai buvo labai senai, ir niekas to neatsi
mena. o ir bažnyčios raštuose nieko apie 
tai neminima.

Dabartinis klebonas Benediktas Ūso
rius. tikras ūkininkų sūnūs ir pats neblogas

vosprezmentes . kai ir Anglijai padedant, e,,./,.,.; p„nnmi„f r„ dimurtoC ii7andaid‘Y(»rk\‘ii . “k!'ni,nl?aS- n’?žaJ1.tikžj° tos sutrūnijusios—O Smetona sako, kad ;ynnna; c1irn11 &IUIOSI ragamini IjU- diametrą, -ji ranaa^i icike.. statulėlės stebuklingumu, bet kaip gera?
jisai yietuvos prezidentas. jt/Yr Kinija Si biiaisva. ’ mos Kiek Reifcia. ^reonrfn'^valstnok^K’ai ^ąvo avių ganytojas, palaikė parapi jonų

te’veMnari’ • Pr,anedant KiniJai įeštuo- Dr. William Hole, buvęs mėnulis būna už 200.000'
“v ir . J,au, P*?.1?** sius karo metus, prezidentas o,£aninės mechaniios profe- myliu nuo žemės, tai žiūrintklausti. Katras is jų yra tik-, RnncpvPiT„. nn?į„ntp va <-1 gailines meviidiujos proie . . iie
ras nrp7idpnta« o katras j • I- tz • - , • J ' ?n 1US Michl^ano Lmverslte“ Pe telesKopą Jiul'kasezlGenra"’ 0 Katras' dui Čiang Kai-sekui nuosir- o dabar

—Lietuvos žmonės nei 
vieno jų nerinko, tėve. Kaip

japonai bus galu gale sumu n •
šti ir Kinija vėl bus laisva. IUOS Kiek Keikia, vviscon^no vai«uio> ivan *-i- • * v j-j - tn-1 wisconsmo vai. uiot. i\ai. akėjimą, nes is viso to buvo didesne Die

vui garbė ir bažnyčiai biznis.
Jo pirmtakunai buvo išsirūpinę Paliepiu 

bažnyčioje šv. Jurgio atlaidus, kurie su
traukdavo net iš tolimiausiu parapijų mal
dininkų minias. Kiti net keliais ateidavo 
prašyti, kad šv. Jurgis padėtų sunaikinti 
neprietelius.

Bet dabar, kai ištuštėjo švento Jurgio 
pastogėlė, nemažai susirūpino ir pats kle- 

teleskopo bonas. Norėjo net važiuoti jieškoti to ne-
budą gumai gaminti iš kor- veidrodžiui, o ne lensai. lemto dailininko ir atsiimti statulėlę bet
nų. Bet didelės gumos kom- Lensomis paprastai vadi- kur tu jį. latrą, rasi, kui jis nusi a a ojo.

__Pereito panijos daro jo planams narni tokie stiklai, kurie O parapijoje jau sklido ga d , ka sv

per tą teleskopą jis išrodo
_______________ ___________  Dow Chemical tik už 100 mylių, vadinasi.

.(dų pasveikinimą ir užtikri- kompanijos patarėjas, paša- 2.000 kartų arčiau, 
no, kad Amerika rems Kini- kg Kongreso komitetui kad Daugelis skaitė laikraš- 
jos kovą visomis išgalėmis, jeigu valdžia duos jam $100," šiuose, kad nesenai buvo

ilivžiPtete'lr kita^tet Pa’i^Oki- ?at, ua‘i.krinim« . nu' 000,000 kapitalo 'ir" dirbi- nulietas Californijos obser- 
leniai, taip ir Kitą, oet ra- SiUnte ir Anglijos premjeras n;nkn tai nprmptns ii^ai «n vatonjai net 200 colių skers- leckis.yia tuo b ogesms, kad Cn.jrchill. tper metusj^i u- stik,as
jį pastatė svetimos valsty 
bės durtuvai. Lietuva turės 
tikrąjį prezidentą tik tada, ( 
kai kraštas bus liuosas nuo' 
svetimos armijos ir kai žmo-

tinka pagaminti gumos kiek 
tik Amerikai reikia. Jis žinąs buvo nulietas

MEILĖ PASIBAIGUSI 
KRUVINA TRAGEDIJA.

GaAnlanta,

zyk man, kas yra Abekas. i kokia moteriške. Jiedu uzsi 
—Kiek man žinoma, tė-' registravo kaip “Mr. and

ve. tokiu vardu vadinasi vie-,^-rs- Richardson.” Yidur- 
nas lietuvis komunistas. ' nakty pasigirdo šūviai jų

__ Ąr jjs generolas? kamdary. Išlaužus duris, pa-
—Ne.

ir parodo mums tokius daik
tus, kurių kitaip mes nieka
dos nebūtume žinoję. Teles
kopas atidengė dausų pa
slaptį ir parodė

Su tuo rūpesčiu nuėjo klebonas pas za- 
kri?tiioną, kurio galva buvo be galo panaši 
Į arklio galva: siaura ir ilga, su priplota 
nosimi ir didelėmis išblindusiomis akimi* 
Tačiau tas nekliudė jam sąžiningai atlikti 
savo pareigas ir viską savo laiku pastebėti 
nes jis buvo žmogus visa širdimi atsidavę' 
bažnyčiai ir klebonui, nors kleboną*? ne vi
sada iuo pasitikėdavęs, nes laikės jį iš die 
vobaimingumo kiek sukvailėiusiu. Tai i

ARGENTINOJ 13,518*200 bai Pavojingų; fotografijos dabar nuėjęs tiktai pusę minties pasakė: 
fYVFNTfUIl aparatas parodo mums viso- —Tenai, po ąžuolu, guli girtas Vincas

. J kių daiktų atvaizdus, o aki- Dovinė. Nutempk į špitolę, tegul išsipagi- 
Argentina apskaičiavo, niai padeda mums aiškiau ries, o paskui pas mane atvesk.

pasaulį matyt. t —Gerai, klebonėli, — nusilenkė zakris-
..^?P^skujM stiklų žmo- tijonas, o pats sau pagalvojo, kuriam galui 

nija šiandien jau nebegalė- pagailo klebonui to girtuoklio, ar ne ge
tų apsieiti. rjau butų išmesti kur i patvorį nuo šventos

vietos, tegul sau dvesia, bet priešintis kle-

IŠKRITO PER LANGĄ 
IR UŽSIMUŠĖ.__ . milionus

Bristol. R. I.—Pereitą ne- saulių, tarp kuriu musų že-i 
tnrėin dėldienį čia iškrito per lan- mė yra tiktai dulkė; mikros-

----- -------’!*>ai7do VoVtki J n nuo antro aukšto William kepas gi parodė, kad pasau-
kad jis labai didelis strate-z< ° T? P? ‘ Maddox, 45 metų vyras, ir ly gyvenam netik mes ir
gas. “Vilnies” gazietoj jis ^sov'ęs per burną. Jis dar užsimušė. mums matomi gyviai, bet da
rašo apie vainą ir pasako Nebelaike suspaudęs ginklą. --------------- . daugiau yra nematomų ir la-
kas reikia daryt, kad Hitle-(Abudu buvo nusirengę ir . *
rj sudaužyti. Tik aš negaliu toj pačioj lovoj.

lerį suvaryt į ožio ragą. Į METŲ MOTERį. kad dabartiniu laiku ji tu-
—Abekas, tėve, žino tikį Wynne, Ark.—Pereitą ne- 

vieną dalyką apie karą: tai

-O man

palysti no suolu ir nuo karo 
pasislėpti.

—Gal norėjai pasakyt, 
Maike. į surpaipę įlysti?

—Ne. tėve, Abekas lenda 
jk) suolu.

- -O kada jis lindo?
--1917 metais tėve Tai

dėldienį čia buvo suimtas Yra 197.590 daugiau ne-
Dayton Woolbright, 25 me- gu buvo metai atg*k______
tų amžiaus piktadarys, kuris
subatoje išgėdino ir apiplė
šė Mrs. Anne Brown, 80 me
tų amžiaus senelę. Wool- 
bright yra jau sėdėjęs kalė
jime už išgėdinimą jaunos 
mergaitės.

OI'R poi.h t
IEMBE

“The pnrpose of the A^«yel*tion »h«ll 
be to help preserve the ideal* and 
traditlon* of onr eo.intry, the Tnlted 
States of America, to reverc its* laws 
and inspire other* to repect and ohey 
theai, and In all ways to aid ln makinc 
this eonntry rreafer and hetter"

bono valiai nedrįso.
Apie zakristijonus dar amžiną atilsį

šviesaus proto žemaičiu vyskupas Motie
jus Valančiauskis knygoje Žiwataj Szwęn- 
tuju (pusi. 25), šitaip rašė: “Paprastaj 
zeiy jau zakrastinnaj apjunkst su bažni-’

t I
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KARAS ir SLA. Keturi Keliai Prie Aliejaus Šaltinių

(Tąsa nuo 3-čio pusl.)

KELEIVIS, SO. BOSTON

Tai natūralūs jausmas, vokiečiai yra pavertę ją sa- 
kurio mums nėra jokio rei- vo rytų kolonijos. “Ostlan- 
kalo slopinti arba jo užsi- dc” dalimi. Jeigu Susivieni- 
ginti. Pats prezidentas Roo- jusios Tautos karą laimės— 
seveltas, kuomet 1940 m. o mes tikimės, kad jos lai- 
spalio mėnesį pas jį atsilan- mės, — tai yra viltis ir Lie
kė lietuvių delegacija Bal- tuvai savo nepriklausomybę 
tuosiuose Rūmuose. Wash- atgauti. Mes privalome da- 
iiigtone, pareiškė mums, lyti ką galėdami, kad ta vil- 
kad savo tėvų ir senuolių tis virstų tikrove, 
krašto meilės sarmatytis ne- Mes čia nei kiek nenusi- 
reikia. Mes galime buti geri dėsime savo pareigoms,
Amerikos patriotai ir pilie- kaip J. A. V. piliečiai. Tau- 
čiai ir tuo pačiu laiku turėti tos apsisprendimo teisė yra 
šiltą jausmą širdyse Lietu- vienas pagrindinių demo- 
vai. Toje delegacijoje, be- kratybės principų, dėl kurių 
je, buvo ir du SLA viršinin- Amerika stojo į karą. Visai 
kai — prezidentas Bago- nesenai prezidento Roose- 
čius ir iždo globėja p-lė Mi- velto administracija parodė 
kužiutė. neskaitant keliato savo tvirtą nusistatymą šitą 
kitjų organizacijos narių, principą ginti, pasipriešin- 
Jie mano žodžių teisingumą Mama SSSR valdžžios reika- 
patvirtins. lavimui, kad Pabaltis ir kai

Lietuva mums rupi. Ji kurios kitos nerusų teritori- 
šiandien kenčia baisų var- jos butų pripažintos Mask- 
gą, ir ios ateitis yra uždeng- vos nuosavybe. Sovietų rei- 
ta tamsiu ruku. Mums skau- kalavimas buvo atmestas ir 
du ir mes galvojame, kuo Maskvos įgaliotinis turėjo 
mes galėtume jai padėti. pasirašyti, savo sutartyje su 

Deja, šį kartą yra daug pasižadėjimą ne-
blogiau, negu kad buvo pe- ?ie . P° karo svetimų turj labiau sustiprinti Ginkime savo organizaci- pavojus — mirtingas pavo-
reito karo metu. Dabar Lie- žemių ir laikytis Atlanto mumySe pasiryžimą remti jos gerą vardą visuomenėje, jus, sako Churchill. kfti rut
tuva gyvena jau antrą oku- Carterio nuostatų. Mažųjų muSų valdžią ir Susivieniju- nes tik tuomet ji tarps, augs Parlamentas įsitikino, kad kurios stebuklingai 
paciįą. Pirmoji okupacija, jautų laisves idėja tuo budu sjas Tau>as jų kovoje prieš ir bujos. ne jo čia kaltė. Jis daro kas dąu£ i;.tn
bolševikų, buvo žiauri; ant- stambią pergalę. Ašies agresorius ir jų talki- Linkiu SLA Pildomajai tik galima, kad karas butų vių šeimynoj. ų
roji nacių okupacija, yra Mes einam ne prieš Ame- ninkus. Tarybai ir visiems delega- laimėtas. Ir todėl pareiškė No- r NUO DANTV
dar žiauresnė. rikos valdžią, bet su ja, Karas bus sunkus ir, gal tams

Šis žemėlapis parodo 4 kelius, kuriais naciai tikisi pasiekti aliejaus šaltinius. Pati pirmučiausia jų viltis yra per Egiptą (1) pasiekti Irano (Persijos) aliejaus laukus. Jeigu šis bandymas nepavyktų, tuomet iš Kretos salos (2) naciai gal mėgintų orlaiviais nugabenti parašiutininkų kariuomenę Syrijon. Trečias kelias turėtų eiti per Turkiją (3) į Iraką. Jeigu Turkija pasipriešintų, tuomet naciai bandytų briautis per Rostovą ir Sevastopolį (4) į Kaukazą ir Iraną.

NEW YORK, N. Y.
Pianisto Bacevičiaus stu- ___

dija naujoj V-etoj. Aš, Antanina Jasulaitienė, pajieš-
NUO liepos 1 d. prof. Vy- *5au mano sesers sunaus JONO LUK- 

. ... r 1-1- SO, is Lietuvos—Meiliūnų kaimo,
tHUtHS BaCeVICIUS perkėlė Klovainių parapijos, apie 38 metai
savo piano muzikos Studiją Amerikoj?. Jis atvažiavo į Philadel-

. r XT . i phiją Pas seserį Aleną Kubeliauskienę.naujon vieton. A aulas a/ire- dabar kur gyvena nežinome. Prašau 
Icjic vru Wck<zt 19 tk atsišaukti, kurie žinot kur iis randasi,
♦f? yi a oujvebl malonėkite pranešti. Gal vaikai atsi-

! PAJIEŠKOJIMAI

York City, šauks. ’ __ <o>
į Mrs. Antanina Jasulaitis .

_ . . »• ', t 12304 Emerald avė., Chicago, III.Priėmimo valandos-, nuo.!-------------------------------------
1 iki 3 ir nuo 6 iki 8 vai. '. Pajieškau antąno klevicko,

iš Lietuvos—Rozalimo miestelio, apie 
8 metai jis atvažiavo pas tėvą, kuris 
gyveno netoli Chicagos, bet jo adre
so nežinome. Mes Jatulaitytės gerai 

' pasilinksmindavome pas Dabšius Ro-Anksti «io nanedėlin rvta za,ime> norėtumėm sueiti Amerikoje. ĄHAbii .iu paneueuo rytą Atsišaukit adresu: (0)
Chicagoje 4 ginkluoti ban-; Jonas Jasulaitis
ditai užpuolė saliuną ir pa-:

, Street, New 
Apartment 9.

SUSIŠAUDYMAS SU 
CHICAGOS BANDITAIS.

12304 Emerald avė., Chicago, 111.

grobė $80. Kaip tik bandi-, pajieškau draugo petro bale.
tai bėgo laukan į saliuną NONIO (Pet Bell), iš Lietuvos—Ro- 
• -• j . ‘žalimo parapijos, Kazarezų kaimo;111GJO detektl\as Stoini. Sa- ap'e 45 metai Amerikoje, gyveno
Huno savininkas sušuko jam, Wilmingtone paskiau Chicagoje, gir- 
1 j , -i * 1 ,"ta dėjau kad dabar gyvena ant farmos.Kad laikytų banditus. De- Prašau atsišaukti arba kurie žino kur 
tektivas greit išcitraukė re- randasi, malonėkite pranešti jo adre- 

t volveri ir sove. Vienas ban- 12304 Emerald avė., Chicago, III. 
ditas krito. Bet kitas
detektivą. ir jį užmušė

šovė
Aš, Jonas Jasulaitis. pajieškau 

savo brolio VINCĖS JASULAIČIO, 
iš Lietuvosi Pakrojaos miestelio, jau 
apie 40 metu Amerikoje, girdėjauReikalingas Duonkepis

Kuris moka visą darbą lietuvių ke- kad gyveno Chicagoje. bet dabar ne- 
i pykloje. Gera mokestis ir nuolatinis. kur ^randasi. Prašau atsisaukt
darbas. Rašykite arba ypatiškai už-

:eikit šiuo antrašu: (9)'
B. B. CO. (ALYTA)

22 So. l^onard Street.
Waterbury, Conn.

Svarbus Vėliausi 
Išradimai

arba kurie žinot kur randasi, malo
nėkite pranešti jo adresą. Jeigu turi 

itaikų, prašau ju atsišaukti. (0)
. Jonas Jasulaitis
j 12304 Emerald avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau draugės gyvenimui tarp 

rvnI.nl 50 ir 60 metų amžiaus; aš esu 58 UiUCULKs, metų. Atsišaukite bile iš kur, atsa- 
pagelbsti nuo fcygįu laišku ir teisingai parašysiu 

užpatentuotos ;apje save kožnai. S. S-tz, (0)
253 Broadway. So. Boston, Mass.

No. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 
šiame 42-rame Seime jam pasitikėjimą. Po to an- enfeg^^h^Gu^^^Uaiina^žsi-

Pajieškau merginos arba našlės tik-

Aname kare Lietuva, kad kuomet mes keliame savo but, ilgas. Jo sunkumą pajų- vaisingų darbų savo organi- giai Afrikoj jau atsigriebė
ir buvo vokiečių armijomis balsą už nepriklausomos sime tolyn vis labiau. Turi- zacijos, lietuvių visuomenės nors nežinia kaip ilgam,
okupuota, galėdavo gauti Lietuvos atstatymą. me buti tam pasiruošę. Turi- ir Amerikos demokratijos
pašalpos iš Amerikos ir net Gaila, kad šitame mes nie tinkamai susitvarkyti labui!
iš pačios Rusijos, per Švedi- esame priversti priešintis savo namų fronte,
ją ir kitas neutralias šalis. Sovietų Rusijos politikai, Mes, Amerikos lietuviai,
Dabar visokis susisiekimas nors Rusija dabar yra Ame- esame sukurę platų_visuo-
su Lietuva yra nukirsta-, rikos karo sąjungininkė ir meninį gyvenimą.

Anglų Spėkos Li- 
Turime Buvo Didesnės

vietryjimą ir sustiprina Smegenis 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
pus. Apsireiškus nesveikumui tu<>- 
jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma
žesnė—50c.

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR 
ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran
kose, Pečiuose, Sprande, Pusiau Są
nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy- J

Geri Laikai Ame
rikos Farmeriams.
Šįmet Amerikos farme

riai skundžiasi kaip ir vi- jr ašt^~ vo “i « tp a r i r vNors Lietuva senojoje Rusi- mes stojame už tai, kad A- tūkstančius draugijų, vieti- Parlamentas pareiškė Chur-; suomet. Jie skundėsi pernai nuo Oid and^ish^orė/’s^M^tfe 
joje neturėjo jokių tautinių merika duotų kaip galint nių ir nacionalių. Jų tarpe . chilliui pasitikėjimą. ir užpernai. Bet Agrikultu- tai tikrai yra stebuklinga. Jei kurie 
teisiu, bet kuomet tukstan- daugiau pagalbos rusų ar-; musų SLA užima pirmą vie-: Kai anglų armiją Libijoj los Departamento statisti- S* ^Jums^nepaįabėfo? tujads 
čiai lietuvių pabėgo į Rusi- mijai, kuri didvyriškai mu- U. Turime geroka; paskli- katastrofa> Anglijos ka parodo, kad jau per 21 Undykiteat, Mostį. Geras nuo
jos gilumą, tai jiems tenai sasi su Hitlerio gaujomis, dusią spaudą. Privalome ru- parlamente kilo didelis triu-, metus Amerikos farmeriai Aušies, nuo Užsišaidym©, žaizdų 
buvo organizuoti savo Rusijos kova prieš nacius,pintis, kad šis musų dvasi- fermas nrfcS premjera Chur- neturėjo tokių gerų laikų,.®“™0* “į.NesėK h«e.pįsirięory-
susišelpimo komitetus, kur- yra kartu ir musų kova. Bet t nis turtas nebūtų karo aud- ę.Įjįijį kuris tuc/laiku" Wash- kaip dabar. Pavyzdžiui, pe- Bi^Tdų^k^nuoN^ovarg^, 
ti savo gimnazijas ir kito- Rusijos Siekimams pasi- ros išblaškytas. Dirbdami • ingt0,ne tarėsi su prezidentu' įeitais 1941 metais farme- ivaiTi,i .Odos turi. Jo
kias įstaigas, kurios gauda- glemžti savo kaimynų že- karui ir aukodami karo rei-Rooseveltu Išrodė kad su-1 irų pajamos pasiekė $11,- ^“sTtai
vo paramą iš valdžios iždo. mes ir pavergti gyvenančias kalams neuzmireknne ir namQ turės rezig_ 830,000,000. Tokių pajamų Ginklu prieš

Šiandien nieko panašaus kultūringas tautas mes savo lietuviškų reikalų ^uoti. Bet kai sugryžo Lon- jie nebuvo turėję jau nuo NO. 4. mostis nuo poison
t nieku budu nepritarsime. Is SLA viršininkų atskai- finnan nprpjta savaite iksai 1^20 metų. IVY- Kune. *re,t pagauna Poisonnera. Lietuva išgyveno 20 fll Qfcnil„Qriinri, Sei™ knv. aonan pereitą sąvaitę jisai, tt>, __________ |ijy,..ta. pt^bąs,gai^d^:

Gyduolių siųskite ir 
Orderį arba Čekį ne- 
.00. Kurie abejotu- 
Gerumą tai duodam

iėffa išvežtu i Sovietu Sa- kiusL Ji dar nesUhuja me* J Kod7l M^i'ubiioi iain °°°' ' -vi^ną’malesnęP vXkV
j ga _ ų į b ų oą ve(ju?j agitacijos per savo me iš finansinių bėdų, ku- Kode^ anglai Libijoj taip ^Į^žios — $586 000,- neatdaryk didesnės, jeigu nebusi už-nei^°oreanizuot?^“SS !'«ntus S “t^bu 'espub- rias mums bu£ A de- as da netolu OOQS no

Jikos” atgaivinimą Lietuvo- presijos laikai. Tobuliname aisKmo Churchilhs
rJikalait N,?V™!’ ie’ keldama tuo pasipiktini- savo organizacijos tvarką, par amentui. Libija buvo 

kulturo._ reikalais. I et Ame- gjn^us tarp lietuvių ir Šiandien pas mus, tur but. Pralalmeta birželio 13 die-
Sviriltu mažųjų tautų atstovų nėra nei vienos problemos. kuomet anglų generolas
• • ‘ • vt- t - # ♦ Jungtinėse Valstijose. kurios negalėtume išspręsti, -»itchie stojo į muši su 30( vnrKn narooa senai
jais susisiekti. Lietuvių tau- , • • svarrtvrime ias drau- tankM> 0 1?eJ° tlk su 70 tan" - Aeu °.rK.° Pfp^a senaitos vardan kalba tik uzur- Tačiau mes turime neuz- Jei^i ? arsrysime j . a q šarvuočiai pa- Jau pasibaigė, bet tik šią są-
patoriaus Paleckio klika, miršti, kad sitas ginčas vis- ^-^oje nuoUiKo^e, Kaip pu gveiRi Rodėl aĮ_ vaitę buvo paskeibta, kad ji
kuri su Lietuvos liaudimi gi yra tik antraeilis dalykas taika « .au^ sitiko, aš nežinau, sako ^vė $19.021,432 nuostolių,
nieko bendro neturėjo ir dabartinėje kovoje dėl Lie- ?P„a ’ 1 ge a 16 Churchillis. Parodai organizuoti buvo
neturi tuvos išlaisvinimo. Lietuva Kliam. -j j * t -k;- t Įkurta tam tikra korporaci-

Tai liūdni faktai. Kitoks šiandien kenčia pasibaisėti- ^ad ‘ ““Stmkt^iam vaf'anelu “šnekoj butudoš J’a’ > kurią Promot«riai džj°
vra dabartinis karas, ir kito- na vokiečių priespaudą, turėtume konrtruktyviam v«i, anglų spėkos buvusios p^j^g jr skolinosi iškios yra tos valdžios, po kn- Gauja banditu . apniko Lie- ^bm, sijngkimes .,?jtau- dau^d.desnes, ^pne^. ^legami Um tiknJS
rių letena Lietuvai buvo tuvos žemę. Naciai plėšia
lemta šį kartą patekti. gyventojų turtą,

Bepigu buvo 1914 m. ir iiems P*““!

siuntimo kaštus—20c.I (-)
NEW YORKO PARODA 
DAVĖ DIDELIU NUO

STOLIŲ.
Nevv Yorko paroda senai

Adresuokit taip:
M. J. ŠVILPA 

Miracle Ointment
Broad Str. P. O. A. Rox 73.

HARTFORD, CONN.

PARDUODU-LIETUVIŠ-
KUS BALANDŽIUS.

vėbmV Amerikos lietuvi n*’ el^a?i su Hetuviais kaip as Karas viauje; jo vieloje pnes asies o, sudkiuju jšR skolininkai auvėliau Ameiikos lietuvėms &u Rokiah koJoni_ turėtų būti “pilietine taika kanuolių pas anglus buvusi negalėsią visų gavo
ganizuoti Lietuvos šelpi- ®u nunj1<’1? • <vt.Iin‘ys nuJUI“' —gyventi nutikime ir vvk- dar didesnė persvara nes 8 ne^aie^^ V1R1 savo PirilKy 

VnTrutotn« ir rinkti aii '’os puslaukiniais žmonėmis. , J.y, nu -UL1Kime ir Urt.r ,uįueuie V. . ° atsiimti. Jie gausią vos tiko komitetus ir linkti au- ;erorizuo1a juos jr 2udo .dyti kooperavimą musu. or- prieš o.vokiečių ir italų. An- 4() cen, „t d Tai
Prieš keliatą savaičių pra- ganizaeijoje — tarp narių ir gių aviacija kontroliavo orą. bugia jr * ntai ir suma
nešta, kad vokiečiai sušau- viršininkų, tarp nanų kuo- Ir visa to akyvaizdoje ang- __ ____r_________ _____
dė 400 valstiečiu Lietuvoje, P°se’ musiJ susirinkimuose, lai buvo sutriuškinti, pra- Pajieškau Pusininko

or 
mo
kas, kuomet buvo progų siu 
sti pinigus ir susirašinėti su 
Lietuvos veikėjais ar net 
juos atsikviesti į Ameriką. 
Veikti tokiais budais, kaip 
pirmojo Pasaulinio Karo 
metu. mes dabar negalime.

konferencijose ir seimuose, rasdami 50,000 kareivių ir ant farmos. Farma puikioj vie- h.Cl.yuami UZ Oviejų nacių . . . . 1» k 'ntl V ‘ t ■ t toj lr visko pilna, vaikai išeina kariuo-Bet užvis svarbiausia tai ukugyoę ginKių. Kaip tai at- menėn, vyras miręs, o darbininkų sūnui irt i. Rimtas Bostono dien
raštis. “The Christian Scien
ce Monitor,” dabar rašo,

kad butume Stikimi savo s_>Įiko,_ aš nežinau, kartojo £« ^d-r;
Susivieniji- Churchill.Reikia jieškoti kitokių kelių Tain tamHvyko'^Pasirod^: ma^y^biaūriarpuoĮamaš. Ą’!108 frontas priklauso

ir priemonių.
Aš čia nesiūlau prakti

kos sumanymų. Turiu pasi
tenkinti tiktai keliomis ben
dromis pastabomis.

žiaus. Pageidauju kad butų Kaunietė 
r.uo Vabalninku parap. Norėčiau rasti 
sau draugę mano apielinkės. Prašau 
rašyt šiuo adresu: L- Stakauskas (8) 

P. O. Wilson, Conn.

Taproom Parsiduoda
BUDINKAS IR BIZNIS, plačiai 

žinoma vieta. Norint daugiau infor
macijų klauskite: (8) -

JOHN GVVARDIS 
431 E. 4-th Street, Chester, Pa. 

Telefonas: Chester 29251.

Juodgalviai, rudgalviai, geltongal- 
viai ir baltgalviai. Prisiunčiu i visas 
dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą. 

GEO. BENDORAITIS 
520 Wilson sL, Waterbury, Conn.

LIKPOA 2IE0V. F1BMO KUOPIMO 

TUKAS BBCIA*

MEDUS
(100% PŪKE HONEY)

KONČIAUS BITININKYSTEn Batterv St.. Ma. Mm.
šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. )og Jis 

medus nėra tikras bičių medus

TIKRAI GERI 
• PREPARATAI
j ALEXANDER’S 

J CASTILE OLIVE OIL

HAIR J

SHAMPOO
! padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
| U. S. P. Išplauna 
I pleiskanas ir viso-
• kius kitos nešvaru- 
J mus ir sustiprina 
l odą. 50c. už bonką.

• ALEXANDER’S
• REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 
i plaukų šaknims ir Odos gydymui. 
J 50 centų už bonką.
t Pasižymi savo gerumu. Prisiun- 
l čiam per Paštą į visas dalis Su-
• vienytų Valstijų.
I•**«♦

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY

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

■nelžti ir su arkliais dirbti. (8)
K. YAUGA 

Harvard Town Farm.
Harvard, Mass.

Parsiduoda Paukščių ir 
Daržovių Farma

24 akeriai žemės, dviejų ruimų
►ętuba:- vištininkai, grūdams supilti 
triobai Daug jaunų pyčių, prie Šteito 
kelio, 3 myhos nuo Caro, Mich. Vieta 
graži. Daugiau klauskite laišku.

J. Dermeitis
R. 3. Box 208, Caro, Mich.

i Parsiduoda Farma
50 akerių, 25 dirbamos. 25 miško; ve -’),ulvių žemė ir tabaką gera augint, 

17 ruimų stuba, visi įrengimai, šiluma, ■ 
gasas, elektra, maudynės, maudymo-per (Iv 1 Są\ dlte» Sį kambarys, kiti bildingai geri. bar- ! 

anglai neteko Afrikoj 50.- gyvuliams

kad tuodu naciai buvo oku- diskredituojamas ir net Pne įdunnių Rytų. Per du 
vantų valdininkai, kurie va-skundžiamas tam tikrų jo pastaruoju metu į Viduri- 
žinėjo po kaimus, darydami priešų. Jam bandoma užde- nius Kytu> Anglija ir Ame- 
maisto rekviziciją. Žmonėm ti dargi “pro-nacizmo” dė
tie grobikai buvo taip įsipy- mę. Tai daro lietuviškai kal- 

Kone vienintelis dalykas, kę. kad juodu kažin kas, pa- bantieji žmonės. Tokio ak>- 
kuriarr.e Amerikos lietuviai tykojęs nakties metu, nudė- plėsiškumo musų viešame 
dabartinėse aplinkybėse ga- jo. Vokiečių karo vyriausy- gyvenime dar nėra buvę.
Ii Lietuvai padėti, tai—jos bė tuoiau. nedarydama jo- Mes atmetame tuos šmeiž- 
Repriklausomybės gvnimas. kio tyrinėjimo, suėmė 400 tus su panieka! Savo lojalu- 
SLA gali šitam keliamam apielinkės ūkininkų ir juos mo valdžiai mums nėra rei- 
tikslui daug naudos pada- vis’” nužudė! Palo įrodinėti. Bet su tai®, žimų.
ryti. Tie naciški žvėrys turės kurie šitaip juodina musų Dabai <ii

Lietuvos respublika vra buti iš Lietuvos išvvti. Hit- brangią organizaciią, mes anglai neteko Afrikoj 50 - n* gyvuliams, pašiūrė sukabint dėl 
sunaikinta, bet lietuvių tau- Ims turės buti sumuštas, negalime ir neprivalome tu- 000 kareivių ir tiek karo L"ka"Vri>rištini^ v^T^rS'. 
tos teisė laisvai tvarkytis kad nuo Lietuvos žmonių rėti jokio draugiškumo. Kas medžiams, kuriai nugaben- pri* a'ero belio larP Hartford, conn.’ 
savo žemėje dar nėra palai- sprando butų nuimtas pasi- iiems teikta pritarimą aiba ti į Afriką reikia 6 mėnesių info^rijyld'kkuakiteIoiaiškudaup«. 
dota, nors rusai buvo ją į- baisėtinas jungas. Musų bent kokia paramą, tas atsi- laiko. Tai yra ne tiktai liud- duo<laf™ ^'*2’’; - (2)
jungė į sovietu imperiją, o troškimas išvaduoti Lietuvąjstoja į SLA priešų eiles, na, bet kartu ir didelis mums

. ■ ’ ’ • t

i:ka yra nusiuntusios 
kokių pajėgų:

950.000 kareivių. 
4,500 tankų.
6,000 orlaivių.
5,000 kanuolių. 
50,000 kt lkasvaidžių 
100,000 motorizuotų

štai

MRS. STASĖ DRAUGĖMIS 
VVarehouse Point, Conn.

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mi

1410 Columbia Road, 
TeL SOUtb Boston 2271.

f t 1
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Moterims Pasiskaityt
ŠĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

įlingiausią aistrą nugalėti.
Jei tik žmogus tą jėgą plės

H ir suvarcos. tai nereikės iam I , 1 • . -:\OkiOa c.o ' veigu.
didelė bebūtų tavo 

tu. i energingai ir

Vaišina Amerikiečius

I1!
įvaip 

ipm nė
SUSIVALDYMAS, PRIEMONĖ paimamai įngaivoa Į

AISTRŲ SIAUTIMUI RAMINTI.
mi. Turėk minty žmogausNiekas neprivalo tikėtis 

padalyti ką .nors gera, kol 
jis nėia pats savęs valdovu. 
Negalėjimas pačiam save 
suvaldyti sunaikino tukstan-

kelia staigus ir smarku-: 
pykčio pasireiškimas, gali 
kartais sustabdyti širdie 
veikimą, ypač, kai širdis 
silpna, širdies plyšimas dėl

čius, iš kurių labai daug ga- pykčio visai dažnas atsitiki- 
lima buvo tikėtis, kaip mas.
Goethe apie poetą Guntheii 
kad sako: “Jis nemokėja 
susivaldyti ir todėl susmuk- 
jo gyvenimas ir kūryba.”

Didelė prasikaltėlių dali. 
yra grynai to trukumo au
kos. Musų kalėjimų įnamia 
buvo apklausinėti, kiek at- į 
siejo jiems aistrų nesuvai- 
dymas. Daugelis tų nelai
mingų neteko laisvės visam 
savo gyvenimui už aistros 
siautimą, kurs ne ilgiau vie

idealą, 
savimi.

Jei
pykčio pasneisuimam?, tai 
nėra mažiausios prasmės ta
ve stabdyti, kad galėtumai

T) x . . ... to išvengti. Ne. tik įsivaiz-
I?et ir ten. kur nesti tokių cjuoį; au ĮjIa žmogų, ramu, 

staigių katastrofų, negali- , ir tisj £aves valdo_ 
na abejoti, kad tokia audra - la;į?k ta kĮįa;a iav0 
.raegenyse nepagamintų ,|7a?ioje. Siengkis visomis 

išgalėmis pats save Įtikinti, 
kad nesi piktas, nesikarš
čiuoti kad pats save tvirtai

modų ir nepaliktų po save 
griuvėsių. Dažnai tenka 
nums kęsti gėdą ir atgailą 
lėl savęs negerbimo, kai 
eidžiam save tokiems išsi- 
okimams. Bet mes niekad 
tepamąstom apie padarytus 
r gal jau nebepataisomu' 
nuostolius, kuriu dėl to įši

i-.u-iz visad esti pat' 

esi linkęs staigiems

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 :

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 visu 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 ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaio senovėje lietu- . - ,
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- nupuolimas. Šią knyga turėtų per- 
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus, jaunikaitis, kune geidžia, kad jų mo- 
I.abai užimanti ir pamokinanti knv- * terįs, dukterįs ir mylimosios nepa- 
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c. P^ltų i tokią kunigų globą. Parašė 
Audeklo apdaruose .................... 75c. kun. Geo. Townsend Fox. D. D., su

lietuvino Ferdinand de Samogitia.BYLA DETROITO KATALI- Kaina ................. 25c-

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 ŽMONĖS
GARBINO 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 stambi ir labai užimanti.

, Tai yra tikra tikėjimų istorija. $'..00
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

i

: KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos

i-.ad gali išlaikyti sa- 
lygsvarą—ir pamatysi 

ta mintis prives tave 
prie te, kuo Luti nori. Visa. 
kas mes esam. kas kada bu
vom ir kas kada busim, nu
statoma musų protavimo, 

akimoju buvo ginklas iššau Jei žmonės žinotų, kokie I Pyktis vra pabludimas. 
tas ar įsmeigtas peilis.—bet' perversmai darosi jų dva- Turi gi buti pabludęs toks 
visa amžinybė negali pada- šioje, kaip užgaunamas le- žmogus, kuris visą savo gy- 
ryti prasikaltimą nebuvusiu, pūsis nervų medis, jeigu jie Įvenimą stato pavojum arba 

Dažnas yra geros vietos
netekęs ir niekad jau nebe
pasikartosiančios progos,
nes nemokėjo suvaldyti sa- tusi visomis išgalėmis nep.i-jgotis karštų ar aštrių daik 
vo pykčio susierzinimo siduoti pykčiui. Visai tikrai tų. kurie ji nudegina ar i- 
metu. galima priskirti daugelio i piauna.—o mesj subrendė-

Dar blogiau, kai piktv žmonių menką sveikatą to-! liai. negalėtumėm išmokti 
žmogus leidžia save pagauti kiam dažnai pasikartojan-; vengti aistrų, kurios tiek 
jj pažeminančiam pasielgi-i čiam kraujo nusinuodymui.; kančių mums teikia? 
mui. Man teko matyti žmo- Niekas negali išsaugoti Kas žino teisingo prota- 
nių. kurie elgėsi greičiau trykštančios sveikatos ir gy- vimo ir tikslingo susivaldy

nos minutės tetruko. Vienu ?yjam kunui ir dvasiai.

lai kai.
ve
kad

Australijos mergir.es vaišina Amerikos kareivius visokiais skanėstais. Australietės mano, kad amerikiečiai labai .šaunus vyrai.
ir padėti gaisrui smarkiau valdyti. Geriau pačios steng- 
suliepsnoti, kurį gal ramu- kitės tai sutvarkyti,
mu ir taikingais žodžiais Kuri metelis parašys i šį i 
galim užgesinti! skyrių gražiausių dalykėlių,

Tokiu pasielgimu ne tik be jokios kritikos ir užsipul- 
patarnaujam gerai ir dorai dinėjimų, aš tai suteiksiu 
kitam, bet ir pastiprinant savo rankų darbo dovaną 
savo galią bei jėgas savi- Kalėdoms, 
vaidai. Žmogus, kuris negali Barbora Gurskienė.
susivaldyti. tai lyg jūreivis
be kompaso, kuri vėjas blaš
ko kur norėdamas ir neduo-

moje aistros padėty, tikrai toja. j žino, kad aistros Įkaitintam
esti dažnai pabludęs. Nega- Smegenys ir nertų narve- ’ protui nereikia duoti dau- 
lima pavadinti visai sveiku liai pritaikyti lygiam, ra-: giau degamosios medžią

Nuo Redakcijos: Šio sky
riaus vedėja nenorėtų su 
draugės B. Gurskienės nuo
mone apie kritiką sutikti. 
Kritika yra labai geras ir 
įeikalingas daiktas. Mes

, ........ , . patys, paprastai, savo ydųžiūrėti drąsiai ir saitai į akis į
kiti.™ vmrvnii didcnansiamP nepdsteOim, 11K KU11K4 gali

KURGI VISA TAI NYKSTA?

lada jam patekti pilnam 
mybės uostan.

Susivaldymas, tai yra tik
riausia budo esmė. Galėti

KŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis- , i.tams plakatus netoli nuo bažnyčios. . Ku^ n£ksta v,sl tie lobiai, kuriuos 

„i žmones kuria per amžius? ŠĮ įntn- kumgo pakurstyti brostvininkai uz- ojant: politiškai-ekonomišką klau- 
puole juos ir žiaunai sumuse. Sočia- J
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 25c.

simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kauts- 

Kaina ..................................... 10c.

jas mums parodyti, ir tada
dvasia toki, kurs nesisten
gia savo veiksmų valdyti.
Toks žmogus gali vienu mo
mentu padaryti tą, ko visą 
savo gyvenimą gailėsis.

Koks poetą galėtų apra
šyti visas tas nelaimes, kurių 
pridarė ištisos eilės pykčio, 
pavydo, kerštingumo ir ne
apykantos aistros! Tik rei- kepalo, ar neturi teisingo rė
kia prisiminti tas biaurias; suliatonaus ir todėl negali 
pasėkas, kurių turi kerštin- lygiai eiti.

miam ir nekliudomam gyve- gos. kai ištinka audra ir pa
ninio bėgiui ir tik šitokio
mis sąlygomis gali jie teikti 
mums galios sveikatai ir lai
mei. Bet jie neilgai teišlai
kys, jei dalykai kitaip susi
dės. kaip opi mašina greitai 
sustoja, jei ji nuolat gauna 
per daug garo ar per mažai

gurno gaivinimas pnes at

kutimas, bet kad tuoj reikia 
pavartoti priešingą priemo
nę—ramios minties šaltu
mą. taikingumą, darnumą— 
tatai užlies liepsną. Kai na
mas dega, ne žibalu jį lie
jam, bet vandeniu. Tai turi 
jau mažas vaikas išmokti 
suprasti, jei norima nukreip
ti jo protą Į teisingas vėžes. 
Jei jis turi mokėti susivaldy- 

Yra kažkas auklėjime ne-ji, nes tuo jis bus apsaugo

"Sine" Ta;?.S-
mums pajusti

keršijant keršintojo dvasiai, tikslu buvę. jei žmogus ne- tas nuo daugelio nelaimiu, 
kurs gal' ištisais metais sle-j^ali susivaldyti, jei jis pri- Bet yra ir kita to dalyko 
pia savo sieloje karštą norą'ver?-a.? prisipažinti, kad tik pusė. Kai pamatom skęstant 
sutikti kartą savo priešą ir taTn tikrą ĮaiKą esti žmogus.■ žmogų pelkėje ar lakioje 
nuraminti kerštą savo veik- ^jtu gi metu—laukinis žvę-j smėlyje besigelbstintį paš
omu ris, ir kad tas laukinis žvėris Rūtinėmis išgalėmis, tai juk

O kiek atsieina tokios Parims sudrasko jame gran- Jkubame jam pagelbėti ir 
kerštingumo aistros veiks- kinius ir daro ką norėda-'nenorim padaryti jam dar 

mas, ir jis nepajėgia jo su-į blogiau ir nugramzdinti, 
valdyti. Bet kai žmogus ipvksta, tai

ti tai. kas paskui seka__gė- Zofyras tarė kartą So-‘ labai dažnai atsitinka, kad
da, atgaila, savigarbos nu-■kratui•' įmes pilam degamą medžia-
stojimas. Stiprus pykčio pa- —Tavo veido bruožai sa- gą ugnin vieton mėginę ge- 

ko man. kad tu esi neprotin- sinti—ypač ka* jo pyktis 
gas, umus, aistringas ir tui i '■ prieš mus nukreiptas. O vis- 
palinkimo prie gėrimų. gi, koks dėkingas esti teisin- 

Sokratas atsakė: :gas žmogus tam. kuris pa-
—Iš prigimties turiu pa-’daro jam tai. ko šis pats ne

linkimą visam tam, bet a5 pajėgia. — susivaldvti ir sa- 
nažaboti. Arba kai 
kain žmogus imasi

mas žmogaus kunui ir dva
siai? Prie to da reikia pridė-

sireiškimas gali turėti dau
giau blogų pasėkų kunui ir 
dvasiai, negu sunku? svaigi
mas. Neapykanta palieka 
daug blogesnių žymių, kaip 
alkoholis. “Tūlo siela šian- 1 . 
dien sers’3 nes V3k3i* sinuse su\3lctzi3u n nu^3lej3U. *vo 3ist?’3 
joie pyktis.” Nėra mažiau- .nuolat praktikuodamas do-į matom/

tika mus tobulina. Ir laik- 
u- * i'ašti gera kritika padaroS kita al ,Oy Jei <iau? įcl,’m<“"nš- ^nges- 

kas kita., nayuę. gali ri Tačiau kritika privalo
iena klZbd« ir be^ka' As'
na? bet Sfd SiS mem> Sin4ai ir
nai bet \i.aa eapats.savo j nėra j RJ RritiRa 
valdovas ir kad visose pade- J J
tyse tuo atžvilgiu gali savim Bėda yra su lietuviškais 
pasitikėti, tai tas duoda tau korespondentais, kad jie la- 
vertybės. budo galybės, tik-,bai dažnai nepajėgia atskir

ti kūrybinės kritikos nuo pa
prastų šmeižtų. Perskaitė 
keno nors raštą, nepatiko jo 
mintis—ir tuoj piškina “at
sakymą.” visaip niekindami 
autorių, aprašydami jo pri- 
vačio gyvenimo smulkme
nas. nors dažnai jo visai ne
pažįsta. Tokia “kritika,” ži
noma, nėra kritika, bet pa
prastas šmeižtas. Redakci
ja. paprastai, tokius raštus 
siunčia tiesiai i gurbą. Ir jei
gu gerb. Gurskienė turi gal
voje tokią “kritiką,” tai šio 
skyriaus vedėja pilnai su ja 
nutinka, kad šio musų mote
rų skyriaus bendradarbės 
privalo tokios “kritikos” 
vengti.

musų jėgą ir fašti

mmo, kurio nieku kitu ne- 
igysi. Suvaldvti savo aistrą, 
tai reiškia suvaldyti savo 
mintis.

Or. S weett-Marden.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
lugybė straipsnių, iuokų ir tt. 

Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. { Kanadą tos

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. . .
Labai idomi knygutė svarbiu * ''į

Klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
Kaina ............. -................................ 10c.

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 

_ . , , . . , , . .. čiais įvairius nuotikius nuo prieš su-
..J^'k* knyga, daugybe labai gražių tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 

eilių ir dainų Daug gražių, spalvuo- šia kny?a niekas nesieai.
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda lės poslapi. Kaina .... $1.0tt 
graži. Parašė J. B. smeisiorrus, zzi ’
puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 KUR MUSŲ BOČIAI
Audimo apdarais ........................ $1.50 gyVENO?
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI Biblija sako, kad pirmutiniai žmo-

SIELOS BALSAI.

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

d pin
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Bet dėl ko gi noris: ? Dėl ko be valgio Labai įdomus ir pamokinantis
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- skaitymas. Kaina ........................ 25c.
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
druskos ir kitų panašiu dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalu? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina

joje p
šio abejojimo, kad tokius!10^- 
nesuvaldomus pykčio pasi-L 
reiškimus ne vienas apmo
kėjo savo gyvybe.

Yra žmonių, kuriuos pa
gauna toks pykčio siaubas.; 
kad jie ištisomis valandomis 
po to dar virpa ir jokiam 
darbui netinka.

Gydytojai gerai žino, kaip 
pavydas kenkia nervams ir 
savo aukas dažnai visai sū
ri aiškina. Jei tokia pavydo 
aistra kartą apima žmo
gų. tai ji pakeičia net jo pa-' 
žiūrą i gyvenimą. Visai tei
singai pasakyta: “Pavydu Į 
yra tokia aistra, kuri rūpes
tingai iieško, kas skausmą 
padaro.’’ Vi«as dvasios gy
venimas patenka jos Įtakon, i 
sveikas ir tikslus protavimas 
iškrinka ir net smegenyse 
pasidaro jaučiamos atmai
nos.

Dažnai tenka išgirsti ar 
ska i tri i apie žmones, ku
riuos laukinės aistros pasi
reiškimai net užmušdavo. 
Nervų sukrėtimas, kurį iš-

ipats su savim, nenorėdamas 
davė kiekvienam leisti pykčiui pasireikšti— 

žmogui jėgos, kuri gali ga-:kaip kenksminga ji erzinti

Philadelphijos Gražuoles

čia parodytos dvi kandidates į Philadelphijos miesto gražuoles. Kairėj sėdi Eritzi H6ward. iš dešinės—June Mc- Adams. Teisėjai da nebuvo nusprendę, kuri jųdviejų gražesnė, kuomet ši nuotrauka buvo daroma.

VENGKITE KRITIKOS.
Gerbiamos “Keleivio” 

skaitytojos ir šio skyriaus 
rėmėjos, as jus visas gerbiu 
ir džiaugiuos kad stengiatės 
ši-tą nuveikti. Tai yra pagir
tinas darbas. Vienok yra la
bai nemalonu matyt tiek 
daug visokios kritikos ir be
reikalingų užsipuldinėjimų 

per laikrašti. Iš to naudo? 
nėra. Tas tik eikvoja laiką ir 
užima laikrašty brangią 
vietą. Neapgalvoti užsipul
dinėjimai dažnai labai už
gauna asmeniškai nepažys
tamus žmones, kurie rašy
dami nieko bloga nemanė. 
Tai yra negražu. Nejaugi 
nesuprantat, kad kritika yra 
savitiškos rūšies barimas. 
Taip išbartas asmuo dažnai 
nustoja noro veikti ir toliau 
rašinėti. Kamgi čia reikia 
bartis, kuomet yra daug 
svarbesnių reikalų. Šiais ka
ro laikai^ ge: iaus darbuotis 
karo pastangom, o ne prie
kabių jieškoti. Genaus tą 
laika pašvęs* i Raudonojo 
Kryžiaus veiklai, o ne kriti
kom.

Kurios galite, rašykit Į 
“Keleivio” Moterų Skyrių 
korespondencijas, straips
nelius, pasakaites, eilutes, 
valgių receptus. juoku« ir tt. 
Bet vengkit nereikalingos 
kritikos. Netrukdykite toms, 
kurios rašo. Vespirkite ki
tas manyti taip, kaip jų? su
prantat ir norit. Stengkitės 
suprasti kitų mintis ir jas 
pagerbti.

Nelaukit, kad laikraščio 
redakcija pradėtų jusu kri
tikas ir užsipuldinėjimus

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
15c. 1905 metų revoliucinės Lietuvos spė

kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė- 

k j- • mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
sveikata Pamatinėm žinios iš ar a t o- f®*™5 vi^šų’ kaip Li«V?a !ik?s. P®.:sveiKa^ą. ramatme. žinios is ar.ato Į,uosaota iS po car0 valdžios ir kaip ji
myos f.ziolopjos ir hypienos Su- buVQ kel£a republika. Pridėtas
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, diJeĮ:„ snaivuotas žemlaois narodoIII., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose Uitlelis spalvuotas zemlapis t parodo
audimo apdaruose. Kaina . — $2.50

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi- 
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas

atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskricius. 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 visųgimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- muši su ]enkais į tt yra tai ne 

l-1U,r ?? Pe,rska:tyk „slt^ knygelę. kny?a tiesiog ž:bintuvas. kuris
Kalba labai lengva. Knyga protau- apšviečia visa Lietuvą iš lauko irlanriomc dorhinrtL’orrie -iconi/o»_ . . « -- •. _jantiems darbininkams neapkai- 
nuojama. Kaina ........................... 25c.

JEIGU AŠ GALĖČIAU-.

Jei mažu paukšteliu 
pavirst aš galėčiau, 
po tavo palansre 
Visados čiulbėčiau.
Dėl tavę« dainuočiau, 
žūstanti raminčiau, 
gilius širdies jausmus 
meilėj atgaivinčiau.
Mažyte musele
aš buti norėčiau, 
po tavo gritelę 
linksmai bėginėčiau.
Arba kad pavirsčiau 
Į daržo gėlelę, 
gal mane nuskintų 
tavoji rankelė...
Prie karštos krutinės 
įamiai sau ilsėčiau, 
kad tave aš mvliu, 
širdelėj kalbėčiau.

Prisiuntė B. Gurskienė.

Iš adatos vežimą priskaldė.
Kas daug plepa, daug ir meluoja.
Meluok melą. parodyk teisybę.

iš vidaus. Kaina ........................ $1.00

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

lr Kitos I?nes. vangiau juoku, ne- jdom senovėg fįlosof„ da.
ėdimai apie žemės išvaizdą. Antra

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

je telpa net 72 “Džian Bambos spy
čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina ................ 25c.

Sveikata—Bran giausis 
Turtas.

knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Kaina ............................................... 10c.

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl Jis
SVEIKATA LIGONIAMS negali tikėti. Pilna argumentų, kurių □ VL1NA1A nesamnš joka jėzuitas. Kaina tos

Pamokins but Sveikais. knygutės ........................................ 20c.
Gydymas visokių ligų šaknimis, MONOLOGAI IR 

Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk- » m apvirus
lomis ir lapais. Joje telpa 311 vardų UtlVLAMALIJUo. 
visokių augalų lietuviškai, angliškai šioje knygoje telpa daugybė nau- 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

Erj .? ’r k?’p _re'k'a vart°t>- gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
(Prašau iš Kanados štampu nesiųsti, darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
Kanados doleris «.abar tik 80 centų.) tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus niškos. Visos skambios, visos geros, 
geriausia siųsti Money Orderių, arba Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
popierini doleri laiške. Adresas: (-) baliams, koncertams ir tt. Antra j»- 

gerinta laida. Kaina ..................

yiCTORY 

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE 
ŽONDS 

STAMPS

išvesk galą.

PAUL MIKALAUSKAS 
140 Athens stree-7'

SO. flOSTON. MASS. SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c.

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

uzsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria;

a Klaida; (4) Korekta. Jose nuro- 
na kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU.

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėrij 
nerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

k

mergir.es
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
(Tąsa) Į 1139. Bieliūnas, Vaidotas (A-,.... /1Z 'domo sunus), 3 metu amž.1101. Besnonene, Elena (Ka-i A * I

• j or- m * 1140. Biehunaite. Regina, 53,zio duktė), 37. gyv. v. Alytus. . &gyv. vieta Kaunas.1141. Bieliunienė, Anastazija,1102. Bešnoriutė, Regina(Jurgio duktė), 15, Alytus. „
UOS. Bešnorius, Keistutis ,k"J „

\ n * ..i 1142. Bielous, Marija (Juozo(Jurgio sunus), 9 metu amžiau. į x J ' .,,,,, o o i - duktė). 34, gyv. vieta Vilnius. ■1104. Berentaite, Rozalijai \, • 1143. Bielous, Jaroslavas(Gustavo duktė), 35. mokytoja.gyv. vieta Traškava.1105. Bezimeny, Kazys (A- dolfo sunus), gimęs 1910, dar-Į bininkas, gyv. vieta Vilnius1106. Bezrodny, Stepas (Tro-

(Viktore sunus), 13, Vilnius.1144. Bielous, Ksenia (Viktoro duktė), 10, mokinė.1145. Bielous, Lešek (Viktoro sunus), 8 metų amž.1146. Bielskis, Balys (Kostofino sunus), 28, ūkininkas, gyv.' . ,'» » į sunus), 31. ūkininkas, gyv. vie-i ta Čepaičiai, Varniai.1147. Bielskis, Vincas (Kosto

KELEIVIS, SO. BOSTON

Moderniškojo Karo Pratimai

čia matome tris moderniškojo karo pratimų vaizdus. Jie parodo, kaip Anglijos kareiviai 
ruošiami žaibo karui. Viršuje veikia tankų divizija. Kairėj, kareiviai yra priešo atakuo
jami. apie juos sprogsta bombos. Dešinėj pusti pėkstininkai eina atakomis.

• 1234. Blaževičius, Pranaši(Andriaus sunus), gimęs 1905, tarnautojas, Kaunas.1235. Blaževičienė, Marija,'45, mokytoja, Vilnius.! 1236.,no .. . , - . . - -1237. Blažys, Rokas (Jurgio i'*in® teatlUS yla peiernU::! sunus). 33, vežikas. Panevėžys, ' okiecių Įsteigtoji bend’o-1238. Bložė, Jonas (Jurgio Ostland. f llm-Gesell-sunus), 47. tarnautojas, gyv. -t'baft, kuli tokiu . budu Vieta Kaunas. pelnosi žmonių sąskaitom
.239. Bložienė. Adelė (Vikio- pAR_

LIETUVOJE VEIKIA 
46 KINAI.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad dabar tenai veikia

1236. Blaževiėiutė, Irena (Jo. 4,6 kinai (judomujų paveik- duktė). 26. Vilnius. • shj teatrai). \ įsus Lietuvos

io duktė), 41, kasininkė, gyv.‘ vieta Kaunas.1240. Bložytė, Aldutė (Jono Lenkų Telegramų Agentu- duktė), 18, mokinė, Kaunas. ra Londone cituoja iš Vo-1241. Bložė, Algirdas (Jono kietijos laikraščių, kad Len- sunus). 16. mokinys, Kaunas, kijoj veikia partizanai. Vo-1242. Bložytė, Vytutė (Jono kiečių laikraščiuose esanti duktė). 11, mokinė, Kaunas. paduota žinia, kad vienoj

TIZANAI.

vieta Vabališkė, Tverečių.1107. Bezruškinas, Stasys
(Aleksandro sunus). gimęs sunus>, 26. ūkininkas, Čepaičiai 191o, darbininkas, \ įlnius.1108. Biela, Kazys (Stasio sunus), 23, mašinistas, gyv. vieta Šiauliai.1109. Bičiūnas, Vytautas (Jono sunus), gimęs 1894, meno mokytojas. Kaunas.

1148. Bielskus. Vincas (Kazio sunus), 70, ūkininkas, Bals- upiai, Mariampolė.1149. Bielskus, Vincas (Vinco sunus), 40, ūkininkas, gyv. vieta Balsupiai.1150. Bielskuvienė, Kunigun-

kubo sunus), 35, ūkininkas, gy- 1201. Biržinis Kazys,venimo vieta Liudvinavas. 1185. Biliūnas, Adolfas.Dubingiai, Giedraičiai.
vieta Baibėjai, Degučiai.

1243. Bložė. Matas, 60, fotografas. gyv. vieta Baisiogala.1244. Bložienė. Veronika (Jo- rįo smogikų įvykęs smarkusno duktė), 40, šeimininkė, gyv. susišaudymas. Penki vokie- vieta Baisiogala. čiai- karininkai buvę nušau-1245. Bložytė. Zita (Mato du- (į Smogikai gi suėmė 12 ktė), 9. mokinė. Baisiogala. lenkų ir ant vietos sušaudė.1246. Bložė. Zenonas (Mato " _____sunus), 7. Baisiogala. PRIEŠO ORLAIVIAI1247. Bložienė, Marcelė (Juo- BOMBARDAVO ANGLIJĄzo duktė). 36, ūkininkė, gyv.į __ . .Vieta Katiliai. Griškabūdis. I Kadangi pereito penkta-
1248. Blinstrubas. Leonardas, Q1«n.10. nakt-’ J, ?00 Anglijos29. darbininkas. Kaunas. orlaivių sunaikino Bremeno--------------- i249 Bliudžios Jurgis (Jono miestą, tai vokiečiai uz tolgyv., 1220. Bytautaitė, Vanda (Sta- sunus) 68 Kaunas keršydami nusiuntė kelioh-

“ ‘ ' 1280. Bliudžios,' Petras, 40, orlaivių Anglijon, kur jie
bombardavo Norwicho mie

Lenkijos vietoj tarp parti
zanų ir motorizuotų Hitle-

žio duktė), 10 metų.52. 1202. Birbinis, .Kazio sunus) 1221. Bytautas, Mečys (Sta- lnokytojas, Rokiškis.Baibėjai, Degučiai. šio sunus), 6 metų.i i 1251. Bliudžiuvienė-Klebonai- keliolikąnarnų sugriau-1186. Biliunienė-Lukošiunai- 1203. Bisilas, Sergijus (Niki- 1222. Bytautas, Leonas (Kip- t- je<xĮora 37 mokytoja gyv «ami bei uždegdami. Tristė, Apolonija (Antano duktė), foro sunus). 40, mokytojas, gy- ro sunus), 70, ūkininkas, gyv.vieta Kunigiškiai, Kaltinėnai.39, Dubingiai. venama vieta Vilnius.1187. Biliūnas. Romas (Adol- 1204. Byševskis. Andrius (Va-fo sunus), 12, Dubingiai. cio sunus, 21. Vilnius. Jadvyga. 55, Kunigiškiai1188. Biliūnas. Gediminas (A- 1205. Byševskienė, Alicija 1224. Bytautas, Kipras (Leo-1111. Bičiūnas, Vaidelutis- Čepaičiai, Varniai. dolfo sunus), 9, Dubingiai. (Vacio duktė), 23. Vilnius. no sunus), 30, ūkininkas, Kuni-Bonifacas (\ ytauto sunus), gi- 1153. Bielskienė-Kazlauskai- 1189. Bilius, Juozas (Prano 1206. Bivainienė. Ona, 29. u- giškiai.męs 1921, tarnautojas. tė, Stasė (Juozo duktė). gimus sunus), gimęs 1914, karininkas, kininkė, Juozapava. Imbradas. 1225. Blaščujirski, Kazys111*7- Bičiūnas, Rimantas- 1907, mokytoja, Drabukščiai. Varėna. 1207. Bivainytė. Marija-Biru- (Marijono sunus), gimęs 1898,Virgilijus (Vytauto sunus), gi- 1154. Bienkovska, Janina- 1190. Bilius. Juozas (Jokūbo tė (Alfonso duktė). 9. technikas. Raguva, Panevėžys,męs 1922. mokinys. Morta (Juliaus duktė), gimus sunus), gimęs 1904, mokytojas, 1208. Bivainis. Jonas-Algir- 1226. Blaška, Antanas (An-1113. Bičiunaitė, Jūrate (Vy- 1301, slaugė, Vilnius. Obelija, Miroslavas. das (Alfonso sunus), 8 metų. Įano sunus), 23. ūkininkas,tauto duktė), gimus 1924. 1155. Biesagirskis. Jonas (Pe- 1191. Bimba. Martynas (Ka-, 1209. Bivainis, Alfonsas-Kęs- Babrauninkai. Gervėčiai.1114- Bičkauskas, Leonas tro sunus)? 53, ūkininkas, žie-jrolio sunus), 48. Budriai, Saldu- tutis (Alfonso sunus), 7 metų.(Anikito sunus). 32, tarnauto- v-eliškiai. Žeimiai. Įtiškis. t 1210 Bivainis. Gediminasjas. gyv. vieta Kaunas. 1156. Bijeika, Jonas (Vinco 1192. Bindokaitė, Cecilija Vladas (Alfonso sunus), 3. įninkąs,1115. Bičkauskienė. Elzbieta, slinus), 47, mokytojas, gyv.į (Jono duktė), 52, mokytoja, 1211. Bivainis, Vytautas (AI-28 metų amžiaus. vieta Plausgaliai, Šaukėnai. ,iem. Panemunė, Šakiai. fonso sūnūs), 6 mėnesių.1116. Bielašauskas, Pranas 1157. Bijeikienė, Stasė, 40,! 1193. Binkis. Albinas, 45, 1212. Bivainis. jbozas. 31,(Prano sunus), 40, sekretorius, Plausira,iai stėnai.Kaunas.
1117. _ Bieliauskas, Juozas, no duktė), 18, mokinė. riaus sunus), 60, ūkininkas, kolo duktė). 30. Kaltinėnai.31, audėjas. Skrabiškė. 1159. Bijeikaitė, Danutė (Jo- Kvėdarna. 1214. Bivainis. Albinas (Juo-1118. Bieliajevas. Grigalius no duktė). 17, mokinė gyv. vie- 1195. Birbilas. Stepas (Stepo zo sunus), 9. Kaltinėnai.(Vosyliaus sunus), 73, ukinin-į Plausgaliai. Šaukėnai. sunus). 32, ūkininkas, Kvedar- 1215. Bivainis, Rimgaudaskas. gyv. vieta Liuboviskiai. 1160. Bijeikaitė, Marija (Jo- na. Drobučiai. (Juozo sunus), 7 metų.1196. Birbilienė. Elena (Jono 1216. Bytautas. Stasys (My- duktė). 31. ūkininkė, Drobučiai. kolo sunus). 43. ūkininkas, gyv.1197. Birbilas, Aleksandras vieta Eidžiotai. Kaltinėnai.(Stepo sunus), 13. mokinys. 1217. Bytautienė-Stankevi-1198. Birgilas. Pranas (Pra- čaitė. Stasė (Martyno duktė),no sunus), Vilnius. .30, Eidžiotai.1199. Bičinas, Kazys (Juozo 1218. Bytautas. Mykolas (Sta- sunus), ūkininkas, gyv. vieta šio sunus), 13. mokinys.Baibėjai. Degučiai. 1219. Bytautaitė, Halina (Sta-1200. Biržinienė, Baibėjai. į šio duktė), 3 metų. Eidžiotai.

lito. BKiunienė. ;,a (Jono duktė). 26. Balsupiai.(Motiejaus duktė), gimus 1907. n52 Bielskuvienė, Stasė
(Juozo duktė), 28, mokytoja, iartistė, gyv. vieta Kaunas.

1 Noreikiškiai. Kaunas. darbininkas. Kaltinėnai.1158. Bijeikaitė, Aldona (Jo-Į 1194. Birbilas, Stepas (Izido-į 1213. Bivainienė, Juzefą (My- 60,

1119. Bieliajavienė, Marija no duktė), 15, mokinė. (Nikalojaus duktė), 55 metų. Į 116L Bijeika, Jonas1120. Bieliavičius, Juozas, 42, cUnUs), 6 m. amžiaus,knygvedys. Panevėžys. . n62. Rikinas. Bronius (Pet-1121. Bielevičiene, Antanina ro sunus), 48, Kaunas.(Jurgio duktė), 34, mokytoja.| 1163 Rikmanas. Vilius, knyg-gyv. vieta Panevėžys. i vedys> Tauragė.

(Jono

vieta Rokiškis.1252. Bliudžiutė.1223. ByJautienėStuipinaitė. (petn) duktė) Rokikkis
priešo orlaivius anglai nu- 

Petronėlė mušė žemėn.

1122. Bielevičius. Mindaugas (Juozo sunus). 8 metų amž.1123. Bieliauskas. Antanas (Zigmo sunus). 35, mokytojas, gyv. vieta Simnas.1124. Bieliauskienė. Ona. 28. mokytoja. Simnas.1125. Bieliauskaitė, Milda (Antano duktė). 3 metų amž.1126. Bieliauskas. Antanas (Juozo sunus). gimęs 1913. sekretorius. Miroslavas.• 1127. Bieliauskienė, Adelė (Miko duktė), gimus 1918. gyv. vieta Miroslavas.1128. Bieliauskas. (Antano sunus). 8 mėn. amžiaus.1129. Bielinis. Petras (Augusto sunus). 70. sargas gyv. vieta Švenčionys.1130. Bielinienė, Ona (Jurgio duktė), 56. Švenčionys.
1131. Bielinvtė, Elena (Petro duktė), 19, mokinė.1132. Bieliūnas. Mykolas (Mykolo sunus), 47, ūkininkas, gyvenimo vieta Tverečius.1133. Bieliūnas. Adolfas (Jono sunus), 53. miško sargas, gyv. vieta Dubingiai.1134. Bieliunienė. Apolonija (Antano duktė), gimus 1902. šeimininkė. Dubingiai.1135. Bieliūnas, Romualdas (Adolfo sunus), 11, mokinys.1136. Bieliūnas, Gediminas (Adolfo sunus), 9. mokinys.1137. Bieliūnas. Adomas, gimęs 1906. mokytojas, gyv. vieta Troškūnai.1138. Bieliunienė, Julė (Povilo duktė), gimus 1905, akušerė, gyv. vieta Troškūnai.

1164. Bikmanienė. Tauragė.1165. Bikmanaitė. .Tauragė.1166. Bikmanaitė (Vilnius) •š Tauragės.1167. Biknevičius, Juozas (Juozo sunus), 28. mokytojas, ąryv. vieta Vilnius.1168. Biknis. Kostas (Kazio <unus), 34. kapitonas. Kaunas.1169. Biknis. Kostas (Juozo aunus), 35. darbininkas, gyv. rietą Ukmergė.1170. Bikniunas-Biknevičius. Juozas (Juozo sunus). gimę< 1913, mokytojas, Vilnius.1171. Bernotienė, Marija. 50. ikininkė. Dervinčiai, Ašmena.1172. Bernotas. Dervinčiai.1173. Bernotas. Dervinčiai.1174. Bykovas. Vladas (Aleksandras), 50. Kaunas.1175. Bykovienė, Klaudija 52, Kaunas.1176. Bylaitienė, Ona (Jono duktė), 40. ūkininkė. Rokiškis, dalioji.1177. Bylaitienė. Danutė (Andriaus duktė). 16. žalioji.1178. Bilėnas. Pranas (Jono sunus), 44. ūkininkas, Vilnius.1179. Bilevičius. Antanas (Juozo sunus). 41. dailydė. gyv. vieta Kaunas.1180. Bilevičius. Pranas. 51. larbininkas. Vilnius.1181. Bilinskas. Pranas (Stasio sunus), gimęs 1900. darbininkas, Prienai.1182. Biliūnienė. Regina. 50, šeimininkė. Kaunas.1183. Biliūnienė. Greta, 20. tarnautoja, Kaunas.1184. Biliūnas. Bronius (Jo-

1253. Bliudžiutė, Birutė (Petro duktė), 9 metų. Rokiškis.1254. Bliudžiutė, Laimutė (Petro duktė), 7, Rokiškis.1255. Bliudžius, Jurgis (Jono sunus.), 68, tarnautojas, gyv. vieta Kaunas.1256. Bliudžiuvienė, Petronėlė (Vinco duktė), 60, šeimininkė, Kaunas.1257. Bluska. Marija (Kazio

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad paganlnlmaę tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimu 
admlnlstraeljon nevaliau PANEDt- 
LlO VAKARO. Siunčiant per pa*- 
tą. reikia pasiųst M anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaitės numeri nespėjama patal
ui nt.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane

_______ _ Mmą patalpinam ut »1X». UŽ dMas- _
. T , , ... IJSnta- n nfui garsinimus skaitoma nuo eofloJT(Jono duktė), 62, ūkininke, gy- no sunUs), 40, batsiuvys, Kau- ,venimo vieta Naujininkai. nas Marylando 12. II —i-.^J1229. Blaudžiunaitė. Agota jįgo. Robinas, Rapolas (Vin- (Simo duktė), 22. Naujieninkai. co SUnus), gimęs 1900, mokyto-1230. Blauzdžiunienė, Marija jas, Gardai, Punskas.(Juozo duktė), 18, Naujinin- 1261. Bobinienė, Marcelė, gi-Į kai. Pajevonys. mus 1868, Gardai. Punskas.1231. Blazaitis, Antanas(Juo- 1262. Bobinienė, Koste (Juo-i 70 sunus), 60, mokytojas, gyv. w duktė), 40. mokytoja. Gar-'’. ieta Pakeklis, Veiveriai. dai, Punskas.1232. Blažaitis, Antanas (An (Rus daugiau)tano sunus). 55, mokytojas, -----——---------------

1 .a r. kel išk i a i. Vilkaviškis.1233. Blaževičius, Dionizas (Tarno sunus). 68. ūkininkas, gyv. vieta Jonava. Vyšniava.

1227. Blauzdžiunas. Juozas(Simo sunus), gimęs 1910, ūki- duktė), 44, tarnaitė, Vilnius..Naujininkai, Paje- 1258. Bobianskienė, Ona, gy-vonys. venimo vieta Dotnuva.
IzZiS. isiauzažiuniene, Uršulė 1Z59. KobinAn,

MUSŲ ŽEME.
Kauno dienraštis “Į Laisvę” išspausdino ši poeto Antano Miškinio eilėraštį apie Lietuvos žemę:f

Me? taip į žemę čia Įaugom 
Su kryžiais, kalnais ir keliais;
Ją dirbam, ir nuo vėtrų saugom.
Šaknis Įleidžiame giliai.
įrėžtos aiškiai musų pėdos.
Kur vargą nešėm ant pečių.
Giliai čia kraujas Įsisėdęs 
l ig žemės vidurių pačių.
Žaliuok, žydėki, mu^ų žemė.
Su dirvom, pievom, pamiškiais,
Mus niekas negalės pažemint.
Kaip Nemunas vagos nekeis.
Tu nuostabi laukų gražuolė 
Su pažeista širdim giliai.
Šimtai upelių bėga šuoliais,
Ir tririos rėdosi žaliai.
Tai čia išauga musų trobos;
Iš dirvos kalasi daigai.
Jr naktį šviečia baltos drobės,
Ir byra žvaigždės po langais.
Mums jėgos auga ir didėja,
Laukuos nublanksta aimana.
Tu realybė ir idėja—
Tu musų duona ir daina.
žaliuok, žydėki. mucų žeme.
Su kryžiais, dirvom ir miškais.
Mus niekas negalės pažemint.Kaip Nemunas vagos nekeis.

Eilėraščio tikslas aiškus. Poetas čia nori parodyti Lietuvos priešams, kad lietuviui nėra nieko brangesnio, kaip jo gimtinis kraštas, todėl lietuvis nesutiks atėjūnams savo žemės užleisti. Lietuva—lietuviui!

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio" Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS”
253 BROADUAY,

SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

«

davimu* ir kitokiu* amulklua prane. 
Mmua. kaina 2c. už Žodi- Stambes- 
nėm raidėm antgalvts—15c. extra.

“Keleivio** prenumeratoriams už 
pajležkojlmua giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod|. MaClatislo pajlefiko- 
Jlmo kaina <5c.

Norint pajležkot au pavelkalu. 
reikia pasiųst fotografiją Ir klauat 
k lino*.

“KELEIVIS.“ 253 BROAD7VAY, 
SO. BOSTON. MASS.

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada į Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4/ Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, 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 VL Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir jpriežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė. 
Romoa bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VI1L Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja DĮevo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų ta veikalų perskai
tyti. Taip aiškina asvo knygoje kun. M. Valadka.

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

gos vardas, KAINA 52.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina $1.25.

Galima gaut pas autorių, 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.J
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Rusijoj Tamsiau Kaip Afrikoj
.ž <5* ™i JTR5' •'•h** “,1,f

Savo nuostolius.
reti
Bet karo klausimu Afrika 
daug aiškesnė, negu Rusija. 
Labai teisingai šią sąvaitę 
pastebi vienas Amerikos ži
nių komentatorius, kad “Ru
sijoj daug tamsiau negu Af
rikoj.” Amerikoje mes, tur
but. negreit sužinosime, sa
ko jisai, kas dabar darosi 
Rusijos fronte. Abidvi pu
sės skelbia prieštaraujan
čias ir aiškiai persudomas 
žinias. Minėdama vienų me
tų karo sukakti, Maskva bu
vo oficialiai paskelbus, kad 
per vienus metus vokiečių 
armija Rusijos fronte nete
kusi 10,000,000 kareivių: iš 
to skaičiaus 3.500,000 vo
kiečių buvę užmušta. Dabai 
gi vokiečiai taip pat oficia
liai praneša, kad per tuos 
metus
užmušta

Vietines Žinios
Reikalingas Bekeris ir 

Pagelbininkas

D D -- • » Vagių lenktynės su policija. Mirė Martinas Valiulis.Per metus laiko Rusijoj bu-vę užmušta 271,612 nacių. Tūla Edna Finberg perei- Pereitą penktadienio ry 
Aukštoji vokiečių armi- Kr ne<^ė^ienįvadovvhė oficialiai na- Pontoną, pasistatė — _ — . .

skelbė, kad per metus laiko,
ai yra nuo 1941 metų biržei Essex «atvni kamP°’ ir n,as «?«*> nuo-,™3-

lio 22 dienos, kai Hitleris

f Dėl stokos žaliavos užsida- Perkūnija išblaškė karštį.
ro dirbtuvės. g| pane<Jėlj Bostone buvo

Bostone pereitą nedėldie- didelė kaitra. Bet vakarop eX£į£ku Kahma
Snį kalbėjo Dr. Ezekiel. Ag- užėjo smarki perkūnija su bristol bakery

rikultuios Departamento at- lietum, ir per naktį oras la- 12 tS^ellS^issi Cambridge

(stovas. Jisai pranešė, kad bai atvėso. Liūtis vietomis------ ------------ ---------—
kai kurie tankų ir orlaivių paplukdė skiepus, o perku- Reikalingas Bučeris 
fabrikai turėjo laikinai už- nija sudegino keliatą trobe-

atvažiavo i tą staigia mirtimi mirė Mar- sidaryti. nes trūksta žalia- šių Bostono apylinkėj, 
savo au- tinas Valiulis. 55 metų am- vos- Žaliava yra greičiau su-

bile
(9)

Kuris moka pilną darbą. Mokestis 
gera. Savininką galima matyt nuo (j 
vakare. ŽILIONIS

41* Buttonwood st., Dorchester.
Kulipka prašvilpė pro 

galvą.
Orazio Sarno, kuiis gyve- 

tvirtina, na Cambridge’uje. pereitą
Dorchesteryje,

nradėin kara nripš Staliną ^outh Bostono a'irišiukai netoli nuo Ashmonto sto-' Dalykų' žinovai „ . . .
•’-i Mii mprn huįpHo 99 tuojau susėdo į jos vežimą ir ties, ir tenai buvo Įsitaisęs kad ateinančią žiemą alie- nedėldienį dirbo savo darže ‘rrv Rn<ii(v fronte 97*1 61 2 Padėjo “starduoti.” Važia- savo dirbtuvę. Jis siūdavo jaus pečiams kūrenti nebus apie daržoves. Staiga pasi-
vnk-ipėin hnve užmušta’ ir vo Pro žalį policijos automo- daugiausia kailius. Paliko galima gauti. Pataria įsitai- gildo šūvis ir pro jo galvą

‘ ia bilis ir sustojo pažiūrėti, trejatą vaikų. Jo žmona yra syti anglimis kūrenamas prašvilpė kulipka ir įstrigo į
..J* niaVkas čia darosi. Automobilis jau mirus keliatas metų at- krosnis. tvorą. Pašaukta policija iš-

Tn 1 tuo oi M-an ?su trim vaikėzais pašoko gal, ir paskutinėmis dieno- -------------- lupo kulipką iš tvoros, bet
'•oiei-n-Jn u/vVtpmu šuoliu ir leidosi į South Bos- mis Martinas buvo sugalvo- Pereitą sąvaitę Massachu- kas šovė, nesurado.

nėr metus laiko Rusi ios ton^ Policijos vežimas pra- jęs vesti jau kitą moterį. setts valstijoj automobiliai --------;—
uprokn uu'p įnoriu dėjo vytis. Vagys lėkė po 70 Rodos, buvo jau ir “laisnis’’ užmušė 7 žmones. Kadangi Bostono majoras^ Tobin

non L-^roivin-ič tn 'kuiAiunš" mvlių į valąndą. mėtyda- išimtas, tačiau prie sutuok- tą sąvaitę buvo “Fordžiula- nusilaužė rankos riešą. Tai
-' > ” ’ ’ miesi iš vienos gatvės į kitą, tuvių nepriėjo. Ir gerai, kad jus.’’ tai užmuštų skaičius atsitiko mušant bolę. Dide-

teatrą. Trys jauni savą namą

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir šventadieniais; 
nno 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

naciu buvę už3 500,000 
mušta.

Rusų apskaičiavimas.Rusijos fronte buvę ?bejo daug perdėta:
. . .. ne 3,o00,000 V o- .\merįkos spauda, kuri vo-

kiečių nesigaili, mano, kad 
u- prie to da 6o,<3 >jaskvos skaičių reikėtų kir 

vokiečių esą prapuolusių. -ti mažiausia
Aišku, 

meluoja.
ja abidvi pusės: viena savo milionų vyra. tai kokiu gi 
nuostolius mažina, kita juo' ’ udu ji galėtų taip smarkiai 
didina be mieros. Taip pat ir dabar atakuoti? 
su karo veiksmais: kaip t* Bet paties Berlyno pa- 
veiksmai tenai vyksta, nesu- kelbti nucstoliai išrodo da 
žinosi nei iš Maskvos, nei 'š juokingiau. Kas gi tikės, 
Berlyno pranešimų. kad per. vienus metus Rusi-

šokinėdami per šaligatvių nesusituokė, nes dabar vi-
’De kampus ir atsimušdami į ki- sas turtas galės likti vai-

Net tus automobilius. Pagaliau kams.
* L matydami, kad nepabėgs. Valiulio mirtis nustebino 

iššoko visi trys iš automobi- visus jo pažįstamus, nes jis 
liaus, subėgo į New Haveno vaikščiojo sveikas iki pasku- 
gelžkelio jardą ir sulindo po tinės minutės ir krito visai 

netikėtai

nedidelis.

NEJUDOMA

DR. D. PILKA 1
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

II i » 
|

lis vyras ir miesto galva, o {
eina su vaikėzais bolių lošti. {

Apie Scollav skverą vai- ‘ 
NUOSAVYBE džios agentai suėmė du ne- 2 

žinomu vyra, kurie buvo ap
sirengę kareivių unifor
mom, bet nebuvo kareiviai.

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENČE. MASS.

Turint pinigų, nėra saugesnės vie
tos juos investuoti kaip perkant ne- 
judomą turtą. Pirkdami namą dabar, 

Atsikėlęs iš ryto »etik ką užtikrinsite, kad jūsų pini- 
- - gų vertė nenusmuks, bet perkant že-

ra proga padidinti 
greįtu laiku. Dar 

turim pasirinkimui keliatą žemomis 
depresijos kainomis. Pavyzdžiui:

(1) Vienos šeimynos 5-kių kamb.
; namas, kieto medžio lekeriuotos grin.
dys, garu apšildomas, vonia ir kiti. 
patoeumai, arti pajūrio City Point'e.’ 
tik $2,500. Geresnio nepabudavo6i už 

.$5.000.
(2) 2-jų šeimynų—5 ir S kamb. su

per pusę. Nes • i...................kad kas nors čia ieigu ištikrujų vokiečių ar- 'a?‘??.als' Policija juos is te _ . „v,™™.™.
Veikiausia meluo- mita butu jau netekusi 10 ™ ,’?kt?P?te "t ™<aben° J “W> ,Praupsto "P™ T '”"'“,

a savo milionų vv fu. tai kokiu ei Pouth Bostono «»“»»• susmuko. _ Pasirodo, kad ve-

SLA seimo delegatai 
jau sugryžo.

Daugumas bostoniečių, 
kurie buvo išvažiavę dele- 

i SLA seimą Pitts-

lionis turėjo silpną širdį
Pradėjo areštuoti mergas 

ant Boston Common.
Pereita nedėldienį 

Boston Common sodo
• 90 ~lllU vym l^octerniskais .patogumais. labai jrra-

Visai kitaip.yra Afrikos 'os fronte buvo užmušta tik burghe, jau sugryžo namo. ir 6 mergas. Jaunos mergiš- Kaina"" tFk^s.ooo. J
fronte, kur kariauja angiai 271,612 vokiečių? Tik yienas-kitas pasiliko ii- čios miesto parke vaikosi <3> norchestery. 3-jų šeimynų,
su vokiečiais, sako tas žinių Šveicarijos laik- astis "Der gesniam laikui. Šį panedėlį paskui kareivius ir jurinin-
komentatoiius. Kdro veiks- Bund šių.metų .kovo 8 die- "Keleivio redakcijon atsi- kus, arba sugulusios ant že
mai tenai aprašomi su visom rą buvo paskelbęs Berlyno lankė Dr-. Pilka, kuris da iš ]čs voliojasi ir piktina pado- 
smuikmenom ii- visuomenei žinią, kad iki tos dienos vo- Pittsburgho prisiuntė mums , ją publiką. Tai sarmata 
žinomas kiekvienas laimėj!- 'o’eČiu armijos - nuostoliai daug'- žinių apie §eimą. Tp- Amerikos civilizacijai, 
mas ar pralaimėjimas. Ang- Rusijoj- buyp nasiekę jau liau .daktaras, žadėjo\ parą- hhhhkvhbhhmmmhi 
lai nieko 'neslepia. Viskas i,5<J0.D(Kh Ir ta žinia hurasi 'syti ' da ddtigian satno Įšpu-
pranešama tą pačią dieną, raimta iš oficialių vokiečių džių iš pasimatymo su SLA

-------------- armijos šaltinių. Nuo .t,o lai- seimo delegatais.
’-.o, be abeio, ‘vokiečiai nete- ---------------
ko da apie 500.000 vvriį, John King narė jo į savoIštvirkimo Lizdai

gatais

antpoli-

Philadelahiioi. ’es prie Sevastopolio ir ap- namus Cambridge’uje ir ra- 
’ink Charkovą ėjo baisios cio^ miegamajam kambary 
skerdynės. Taigi Berlyno vagį. Įvyko grumtynės. Va- 
kelbiamus Hitlerio nuosto- gis buvo apgalėtas ir pa

dus. mums rodos, reikėtų šaukta policija jį nusivedė. 
>adauginti bent dešimtį _=
kartų.

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

Mes Gaunam daug iškar
pų iš Philadelphijos dien
raščių. Sprendžiant iš tų 
aprašymų. Philadelphijos 
miestas yra pilnas ištvirki
mo lizdų, į kuriuos yra vilio
jami jurininkai ir kareiviai. 
Laivyno vyriausybė iškėlė 
net protestą, kad miestas 
nieko nedaro pašalinimui 
tokių vietų, kurios platina

Geležies Reikmena
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kambarių naujos mados įtaisai, prieš 
ir užpakaly piazai. Normalė vertė 
$13.000—parsiduoda tik už $5,100.

(4) Moderniškas mūrinis namas
6-ių šeimynų, visos ąžuolinės grin
dys. laibai parankioj vietoj, karsi, 
duos pusiau vertės. Kaipo dalį įmo- 
kčjimo. priims jūsų dabartinį namą, 
bile'turit porą tūkstančių cash.

Pilniausias katalogas Bankų ir 
H. O. L. C. forkliozuotų nuosavybių. 
Turim keliata namų mainymui. Taip
gi gerą sąliuną labai geroj biznio 
vietoj So.’ Bostone, tik už $6,000. 
Platesniu informacijų klauskite ad
vokato Gailiaus ofise.BQSTON REALTY TRUST

31J E STRBET.
SOUTH BOSTUN“, HAS5.

Kampinis Didelis Storas
1816 DORCHESTER AVENUE,

Dorchesterv. Buvo Marketas, yra vi
si įrengimai, biznis įgyvendintas per 
40 metų. Chain Storio aplinkui nėra. 
Storas tinkamas visokiam bizniui— 
Marketui. Saliunui, Drugštoriui. Vie
ta labai gera. Klaust daugiau: (0)

15 I^ffield st.. Dorchester.

SOUTH BOSTON
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAIšINT
Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

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

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

INKERMANE ŽUVO 1,200 
MOTERŲ IR VAIKŲ-

IS §1,000,000 
NELIKS NIEKO.
William Guggenheim, pa

ilgas ir daro miestui gėdą. 4’arsėjęs kasyklų magnatas, topolio. Sprogimas užmušęs Išrodo. įoc noliciia nieko -irdamas paliko apie mino- apie 1.200 rusų moterų ir 
įaky- dolerių turto keturioms, vaikų “Bet Inkermano ko-

_____ .^„ytojų. aktorkoms. Savo žmonai ne- mį^j-as pabėgo gyvas,” sa-
Pagaliau kilo reikalavimų. Pa^ko nieko. Moteris priki- ko Romos radijas.
kad laivyno vvriausybė pa- b° Prle palikto turto, reika- pacici epe- vis
Alintu nnliriin ir nairnin laudama sau trecios dalies. RUSAS PASISLĖPĖ VIS- Sdlmtų . policiją n paimtų įdė- b j Paiįktam TININKE NUO ARMIJOS, miestą į savo rankas. Tuo- oynx.. r<iunu«ii.
met majoras uždarė vadina- teisr?as paskyrė ad- Tunkhannock, Pa. —Apsi-
majį “Barbary Coast,” kur nnnistratorių, kuris šią są- ginklavę sakėmis ir surudi- 
buvę daugiausia ištvirkimo. vait£ paskelbė, kad įs pali - jusiais šautuvais, farmeriai

__________ tojo milijono beliko jau tiK čia suėmė vistmmke pasi-
VAIKAS IŠBUVO GIRIOJ ?3.’61’32,’ bet .ir gal n^!įį5’ slėpusi nežinomą 5gTą ir pa- 

DIENAS Jei bylos eis toliau. Viską davė jį policijai. Paaiškėjo, 
sudoros advokatai ir admi- kad tai buvo Ch. Sabačuk, 
nistratorius už savo “patar- 23 metų amžiaus rusas, be-

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

Visoks Tavoras gvarantuojamas.
Tč Rnmną kad Kainos prieir.amiausios. PristatymaslsKomos pranešama, Kaa veltui Užeikit persįtikrinkit.

ciavimr'rusaHSp^ogdrin- FLOOD SQUARE 
kennano fortą netoli Sevas- HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

BLINSTRUB’S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Speciali znoja Vyriškų organų M- 
ajlpaėjinie. Gyreniiao^ permainų

"^Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nno 10 iki 12 dienų 
nao 2 iki 4, nno 7 iki 8 vakaro 

180 HUNTINGTON AVB, 
BOSTON, MASS.

TeL Commonwealth 4570.

Gyv. 31182

šių iš to “biznio” laikytojų SOUTH BOSTON, MASS.___
Tel. ŠOU 4148"~

imi nt ifta.

KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PAS1SVE- 
CIU0T J BLINSTRUBŲ VAIDYKLĄ.

VAIDOVILIS—FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI!

Floor Shovv susidės iš žymiausių artistų.

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

\br Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nno 2 iki S, 
nno 7 iki 0.

Seredom 9 iki 12 
ir ensitamn. 

AKIŲ DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAWRENCE, MASS.

jTeL 28624

PAKLYDĘS 6
Adirondackų miškuose, 

Nevv Yorko valstijos šiaurėj, 
pereitą sąvaitę buvo pakly
dęs Glen Deblovc, 13 metų 
amžiaus vaikas. Jis buvo at
rastas tik 6-tą dieną. Beveik 
visą sąvaitę jis išgyveno gi
rioje vien tik ant uogų ir 
vandens. Miegojo po me
džiais.

navimus. sislapstąs nuo armijos.

LENKAS LENKĄ PER
DŪRĖ.

Kaip praneša “Philadel
phia Inęuirer,” 5-tos ir Re- 
no gatvių saliune, Phila- 
delphijoj. tūlas Spivoč per
dūrė peiliu tūlą Kaminskį. 
Kaip rodo pavardės, abudu 
gali but lenkai.

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. Parkway 1233-W

WATCH REPAIR
t

MES PARDUODAM
BULOVĄ, HAMILTON, GRUEN, ELGIN, V FST FIELD ir EVKOE Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.312 BroadwaySouth Boston. Mass.

Daily double 
užsidaro 2:15 p. p.

Grandstand, 50c. 
Clubhouse, $1.00 
(Taksai jskait.)

SUFFOLW 5D0VVNS
POST TIME ?*3O ( Take B 4 M traia oi \ 

Flevc’-'d train and ca. *

"10 RACES NIGHTLY
^7:15^705

WONDFFtlA\ūRf Vinį

RAffFMtFFFft > CO to, 
tiNCf l|70

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

TUOEBAKER

Telephone

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigina.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkai.

Taisyme tr
1 HAMLIN STRIKT 

bMBfhUgt,

r




