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NUO KAUKAZO. Amerikoj ir Anglijoj pra
dedama bijotis, kad Rusija 
nesusmuktų taip kaip Fran
cuzija. Todėl pradeda gir
dėtis balsų, kad aliantai tu; i 
ko greičiausia atidaryti 
‘‘antrą frontą” ir smogti Vo
kietiją iš užpakalio. Bet ka- 
o ekspertai sako, kad tokio 

fronto negalima Europoj 
kol kas įsteigti, nes alian-

Antras frontas gal paleng
vintų rusams, bet jis pavo
jingas Amerikai ir Anglijai.

Rašant šiuos žodžius, te
legramos iš Maskvos sako. 
kad vokiečiai jau paėmė h 
Vorošilovgradą, didžiausį ii 
svarbiausi rusų pramonės 
centrą Dono upės klony.
Raudonoji armija turėjo į tai neturi tiek laivų, kad ga- 
bėgti iš Vorošilovgrado, kad lėtų pakankamai didelę ar- 
nepatekus į priešo sląstus. miją tenai iškelti ir palaiky- 
nes vokiečiai, greitai eidami ti su ja susisiekimą. Reikia 
i pietus nuo Milerovo, buvo neužmiršti, kad Vokieti ios 
jau pradėję Vorošilovgradą pakraštis yra pašėlusiai stip- 
supti aplinkui. riai fortifikuotas. Gi jos uos-

Vokiečiai jau pereitą tai pilni submarinų ir minų. 
penktadieni skelbė paėmę Be to, iš Vakarų pusės Vo- 
Vorošilovgradą, bet Ma=k- kieti ją saugoja seni, pritvrę 
va tik šią sąvaitę pranešė, generolai ir labai gerai išla- 
kad rusai buvo priversti iš , vintą jų armija. Gal tik o”- 
tcnai pasitraukti. Tai yra la-Į laivių jie čia daug neturi; 
bai didelis Sovietams nuos- Het orlaiviai į kelias valan- 
tolF. Nuo Vorošilovgrado das gali atskristi iš Rusijos
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Antrajam Frontui Reikėtų 
Mažiausia 480,000 Karių

IR NEMAŽIAU 15 DIVI
ZIJŲ ATSARGOS.

riono strategai aiškina taip:
Vi=ų pirma, turi but pa

linkta tinkama inzavijzi 
vieta. Dažnai ka.bama apie 
šiaurės Francuziją. Čia yra 
daug vokiečių aerodromų.
Amerikiečiai su anglais tu- 
įėtų juos ko greičiau ia už
imti. Sunkiausia našta yra 
iaivų trukumas, ne^ vokie
čiu submarinos daug jų iš
naikino. Esamieii buvai r<;- 
kalingi susisiekimui su k:- 
tais pasaulio frontais. Vo
kiečių armijos kyli-, kuiis 
1940 metais prasilaužė pro- 
’raneuzu frontą, «usidėio iŠ 

ir

Prasidėjo Hitlerio 12,500,000 Žmonių Komunistų “Didvy 
Agentų Areštai.

Per dvi dienas suimta 113 
“bundininkų.”

iki Rostovo yra tik apie 100 fronto; iie gali nuskandinti] Liepos 7 dieną po visa; 
mylių; sakoma, kad rusai aliantų laivus ir ta pačią die- Jungtinės Valstijas piasidė 
pasitraukė nuo Vorošilov- ną vėl gali sugrįžti i Rusijos jo Hitlerio agentų areštai. Loję prje įvairių darbų dir- jauni juodukai toj byloj bu- 
grado jau apie 60 mylių, frontą. O ieigu vokiečiams; Iki n liepos buvo jau sums- ba daugiau kaip 50,000.000 yo kaltinami užpuolimu ir 
lain kad iki Rostovo priešui prireiktų Vakaruose dides-Jdži<»ta 113 vokiečių nac±ų žmonių. Taip praneša Dar-i išgėdmirnu dvieju baltvei- 
belieka tik apie 40 mylių. O nės armijos tai ir kareivių “Pundo” narių. Daugiausia ’ 0 jėgu Komisijos pirmi- džių moterų traukinio vago- 
Eoriovaa. Jai . iau vąrtąįj iie_galėtu greitai ^parsitrauk-1 tu išdavikų suimta Brookly- cinkas Paul McNutt. Jis sa- ne. Komunistai tuomet kėlė 
Kaukazą. Hris Rusijos, fronto.. Susisie- ne, Manhattane ir kitose i0; kad Amėrikos istorijoj didžiausį lesiną. Jie lėkė,

Vokiečiai, matyt, stengsis kimas geležinkeliais Vokie- ,New Yorko dalyse. Kelioli- dar niekados tiek daug žmo- kad tie juodveidžiai esą nie- 
paimti Stalingradą, didžiau- tiios viduje yra gerai orga-jka suimta New Jersey vals- nių nebuvo į darbą įkinky- kuo nekalti, bet kadangi jie 
sį'pramonės centrą prie Vol- nizuotas ir labai greitas, nes'tijoj. Čia rasta šaujamų gin- a. Net per didžiausį pramo- “susipratę darbininkai,” tai 
gos, ir nutiesti savo liniją iki: atshimas nedidelis. Taigi kių, fotografinių aparatų, nės išsipūtimą 1929 metais kapitalistai nadarę sąmoks- 
Kaspijos juros. Tas perskel- tokį antrą frontą, apie kokį‘žiūronų ir kitokių dalykų įgk daug žmonių nedirbo, 
tų Rusiją'į dvi dalis. nepatyrę žmonės galvoja, Į kurie Vokietijos piliečiams Nežiūrint tokio šių metų

Kad prie to nedaleidu3, pegali^but^ nei kalbos, .nes uždrausti laikyti. New V or- J darbymečio, paskutinis W- 
į . sai deda visas savo jėgas
ir priešinasi milioninei vo
kiečių armijai kiek tik jie

Dirba Karo Darbuos ris" Kalėjime.
Is viso Amerikos pramonėj Scottsboro juodukas užpuo- 

dabar dirba 50,000,000 moterį Brooklyno tunely.
darbininkų. Ar atsimenat pagarsėju-

Dabartiniu laiku Ameii- rią “Scottsboro bylą?” Keli• • • • • * * •* • * * *_a J 1 • j • 1 7*1

<oks frontas galėtų virsti ke pas vieną nacių agentą pa raportas rodo, kad Jung- 
antiuoju Dunkirku. 0 tai rasta Amerikos karininko 
butų didžiausia aliantams' uniforma. Hartforde suim-

juodvėl- 
ežiams ginti tada no visą 
Ameriką komunistai rinko

•inėse Valstijose yra dar aukas ir gerai pasipinigavo, 
apie 2,600,000 žmonių be, “Ginkim darbininkų kia-

ga i. Priešas gi puola pašė-, atastrofa. Tuomet tiki ai tas ir adv. Wilbur Keegam darbo, kuriuos valdžia turi j sės didvyrius nuo elektros 
Jusiu įnirtimu, ir Dono pa-jkaras butIl Palaimėtas. kuris buvo apsiėmęs ginti i palaikyti viešais darbais. j kėdės,” šaukė tuomet komu-

J„1  __ •_ R a f Vorn olrcnortai mon a noruli “PtnnHa ” Minnoann- nietoi “dinU-im noVoltllc

Tems spėkoms palaikyti 
reikėtų 1,700 laivų ir 

1,500 tankų.
Šią sąvaitę iš Londono 

pranešama, kad pavojus 
Rusijos frontui gali priverti 
Angliją ir Ameriką atida
lyti antrąjį fiontą prieš Vo
kietiją. Tačiau apie frontą 
ant didelės skalės negali 
but kalbos, nes tokiam 
frontui trūksta laivų ir nėiii 
t’nkamai paruoštos ai mijos.

Associated Press žinių
agentūra praneša, kad Lon- 8 motorizuotų divizijų 
fono stiategai apie antrąjį Į apie 22 pėstininku divizii', 
frontą galvoja taip: kiekviena su artilerija. Tai-

Perke’ti didelę armiją su ri jr aliantai turėtu tu ėii 
visais ginklais ir maisto san- nemažiau kam 450.000 l-p 
deliais per Anglijos kanalą reiviu rirmutiniam invari- 
i Vokietiją ir palikti ją tenai• os žygiui, ir turėtu tirėti da 
iki Vokietija bus nugalėta,'atsargoje bent 15 
negalima. Bet galima Vo- kurine butu naši nokusio t 
kietiją mušti ir ardyti nr t;- palaikyti pirmąsias efl®'- 
kėtais, vienkartiniais už- Perkelti tokią armiją i • 
puolimais. palaikyti su ja susisiekime,

Anglija, Amerika ir Ka- reikėtų mažiausia 200 vid”- 
nada ruošiasi didžiajai jnjn prekybos laivų, 1,500 
ofensyvai prieš Vokietiją baržų ir 1.500 laivų ta > 
Tam tikslui esą specialiai kams gabenti. Sunkbr” Pa
lavinami kareiviai. To' • rolių ir tankų iškėlimas 
ofensyvos tikslas esąs su-riya labai gunkng darbai, 
duoti Vokietijai lemiama vp»ę jeigu keliamasi nedi- 
rmugį ir-sunaikinti jos mili- deliuose uostuose. Bet visos 
tarizma syki ant visados, tos sunkenybės yra tik šešė- 
Bet tokiam žygiui dar rė^s ’js nrieš karo reikmenų pri- 
pasiruošta. Todėl galimi tik- tatymą. kurios turi plaukti 
iai atskiri užpuolimai.^ Jį,- plaukti nenutraukiamą 

Anglijos žmonės žiuri įjriia. Pavyzdžiui, šarvuočiu 
vokiečių laimėjimus Rusi- divizijon ineina nuo 3.000 
ios fronte ir nerimauia. Bet iki 5 000 vežimu. Gazoliną-, 

padangos ir masinu dalvs 
turi s^kti neskui kiekvieną

Anglijos strategai sako, kad 
didelio masto antras fron

upiu dabar siaučia tokia 
skeraynė. kokios pasaulis 
iki šiol da nebuvo matęs. 
“Tai yra kruviniausią kova 
pasaulio istorijoj,” sako 
konservatyvė Association 
Press žinių agentūra.

Ties Voroniežu rusai kol 
kas atsilaiko ir puldami 
priešą kontratakomis jau at-

Bet karo ekspertai mano, nacių “Bundą.” Minneapo- McNutt sako, kad už ko-į nistai. “Ginkim nekaltus 
jaunuolius nuo biauraus ka
pitalistu sąmokslo!”

Bet štai. spauda dabar 
praneša, kad vienas tu ko-

kad Vokietiją galima ata-ilyje suimtas bundininkas; vių 6 mėnesių prie karo dar- 
kuoti iš užnugario netikėtais Kari Friedrich Berg. vienos ——
ir nedideliais, bet dažnais mokyklos dženitorius, kalė-
užpuolimais, panašiais j ko-' jime kėsinosi pasikarti, 
mandų žygius, tik ant didės- • Glassboroj, N. J., suimta ir 
nės skalės. Gali but, kad to- tardoma Anna Schmidt taip 
kie žygiai neužilgo ir pra- nusigando, kad apalpo ir
sidės.

tas butų pavojinga"7, kol diviziią. Išrikė’us i kranta. 
aliantai nėra iam tinkamai tuo,au reikia steigti dideles 
pasiruošė, nes Vokietija la- /iv-Muve'5 tankam? taisyti, 
bai gerai apsaugota. Nelai- fš to iau aišku, kodėl ant- 
ku pradėtas antras frontas ,aii frontą atidaryti nėra 
galėtų pasibaigti nelaime, t^ip lengva, kaip paprasti 
Gamybos ministeris Oliver žmonės mano.
sako. kad vokiečiai deda __________

Sunaikinti Lidičiaijai nugalėti, nes jie bijosi i . .
antros žiemos. Jeieu per 80 Atgimė IllinOJUJC-

Keršydami čekams už
koriko Hevdricho nužudv-• *•
mą, vokiečiai sunaikino visą 
Lidieiu miestelį Čekijoj. 
Miestelio vyrai buvo išžu
dyti, moterys paimtos į dar
bo stovyklas, o vaikai pa
talpinti i naciškas prieglau
das. Tuomet miestelis buvo 
padegtas ir sulygintas su 
žeme. Kad io vardas neiš
nyktų, šiomis dienonfs 
tokiu vardu (Lidiče) brv > 
pavadinta^ naujas 100 so
dybų miestelis Illinojavs 
valstijoj. Amerikoje i šiau
rę nuo Joliet miestelio. To
se apeigose dalyvavo tuk - 
tanriai žmonių. WeT,de’1 
IVillkie, buvęs repub’ikonu 
kandidatas i prezidentu', 
pasakė vedamąją kalbr. 
Prezidentas Rooseveltas pri
siuntė savo pareiškimą tele
grafu.

bų bus paimta dar apie 
5,000,000 darbininkų. Karo 
pramonei reikalingi dau
giausia tokie darbininkai, i munistų “didvyrių,” Willie 
kurie moka mašinas operuo-1 Robinson, važiuodamas gat- 
t.i, o tokie jau visi paimti ir vėkariu Brooklvno tunely 
daugiau nėra kur gauti, to- užpuolė baltveide moterį ir 

“Bundo” lyderis Kunzeriėl Darbo Jėgų Komisija' pradėjo ią draskyti. Mote- 
nUgįgtačiusi per metus į' ;?l ei pakėlus r iksmą, iuo- 

laiko paruošti tokių specia- das piktadaris buvo suimtas 
’istų dar 3.000,000. Jų kur- ir Brooklvno teisėias Maho- 
sams Kongresas yra pasky-įnev nuteisė jį 90-čiai dienų 
ręs $90,000,000. .kalėijmo.

Kažin, ar nevertėtų ko-

mne.

buvo pabėgęs net Meksi
kon, bet buvo sugautas ir 
sugrąžintas atgal. Dabar jis

f įėmė kai kurias pozicijas;! Anglai Bombarda- 
bet žemiau į pietus vokie- vo KoralŪlUČiu.
čiai laužiasi pirmyn nesu- ,. , . 1 nnnr—— ■■ — ■ ■ ----------■ ■■ : Liepos 12 d. anglų oriai-'pastatytas po 550,000 kau-
PATAR1A AT A. i viai buvo nulėkę net į Kara-rij?; ,> /ii ziivi/i /ii/* : — t ------1 Federaune valdžia, ma-liaučių. netoli nuo Lietuvos,• 1 • • , •« 1KUOTI JAPONUS ir smarkiai tenai bombar- tvt, pasiryžo likviduoti vi:ą NENORI ŽYDŲ ARMIJOS munistams įsteigti kitą aukų

Auriraliios užsienio rei-idavo vokil?¥ submarinų “Bundo’’ organizaciją, nes! Angnjos parlamente 
AUMranjos užsienio rei-. fj1-rutnv#><. Tun nariu 7vgin tai buvo tikras šnipų ir ken-. JloPiP./E cnmonv 

kalų ministeris Evatt ragina airvHves< 1H°, paį kėiu lizdas ivo pasiūlytas sumany
- - anglai smoge bombomis u* KeJM uzaas. 1 --------- c„Jungtines Tautas ko grei- T “
čiauda atakuoti japonus. Heishurgą, antrą subman- 
nes kitaip jos pačios bus ja- centr? Baltijos pajūry, 
ponų užpultos. “Aš esu įsiti- au^jal
i.inęs,” .iis sako, “kad jeigu nos la,ku' kad «er,au "“V

JAPONAI RUOŠIASI 
PULTI RUSIJĄ?

bu- • 
mas;

Įsteigti žydu armiją. Suma
nymo autorius aiškino, kad 
Anglijos pilietybės žydai

fondą?

SUSTREIKAVO 2,000 
MAINERiy.

Pietvakariu Pennsylvani- 
galėtų tarnauti tokioj armi-Joj, Richeyyillės, minkštųjų

Žinios iš Londono ir ijoj kaip paprasti Anglijos! anglių ruože, sustreikavo 
mes priešo nepulsime, tai jis !usi taik>? Bombas. Ši- IVashingtono verčia many- kareiviai, gi kitų šalių žydai 2.000 mainerių. Anglių ka- 
mus puls” 131116 zygy apie 60 ti, kad japonai jau pasinio- galėtų stoti jon kaip sava- =vkla, kurioj jie dnba.’pri-

Aš^ suprantu jis sako bombanešių. Vo-šę pulti Rusijos Sibyrą, tik noriai. klauso Jonės & Lau^hlin
kad vokiečiai vra didelis Da- kiečiai prisipažįsta, kad an- laukia, kol Hitleris duos Karo ministeris JamesI plieno korporacini. Visų 
vojus bet nelaimė mums glai Pridarė jiems didelių jiems ženklą. Mandžurijoj, Grigg šita pasiūlymą panei-'pirma tenai sustreikavo 103 
l utu įsivaizduoti kad mu’u nuostolių. Keturi anglų Sibyro pasieny, japonai turi gė. Jisai paaiškino, kad an- anglies sprogdintoių, reiki- 
padėtis Pacifike jau saugi bombanešiai buvę nušauti sutraukę didelių spėkų, ku-tyų armijoie Palestinoje da- Jaudami, kad sprogstamai 
Japonų spėkos vra labai di- žemėn- rios j°kio kito tiksl° tenai bar iau tarnauja 10,000 žv- medžiagai nešioti komeani-
delės ir pavojinga butų ma- glo . PPAn*in ne-g*H tUfČti’ kaŽp tik ŽygiS dl* ir nėra jokj° reikalo ja pasamdytu atskirus ne
reti. kad užtenki tik nepri- pneS rUSU8’ stei^ti atskirą žydų armiJą' Reik^an51 lienP
sileisti ių artvn. Juos būti-1 VIDURINIUS KURSUS. -------------- -------------- pi įtarimą, mete darbą li
nai reikia atakuoti ir naikin- Washingtono pranešimu, ^r^^DA ATIDARĖ SA- KINIJOJ KRITO 2,500.000 maineriai.
ti, nes jeigu duosime jiems 518 laivyno aviacijos moki- yO SIENĄ AMERIKOS JAPONŲ. ; . , .
laiko susiorganizuoti, tai nių, kurie užbaigė teoretinį ARMIJAI. Kiniečiai skelbia, kad per J’csko daugiau nacių »n pų.
patys busim užpulti. O jei- pasiruošimą ir pradedamai! Kanados valdžia paskel-5 karo mitus jie paklojo Justicijos Departamento 
gu mes da nesam pakanka- skraidymą, dabar pradėjo bė, kad ji atidariusi savo 2.500,000 japonų. Prie to FBI agentai jieško daugiau 
mai pasiruošę priešą ata- vidurinius pasiruošimo kur- sieną ginkluotoms Jungti- skaičiaus priskaitomi už- nacių agentų Amerikoj. Šu
kuoti, jis sako, tai turim sus. Šiuose kursuose jie bus nių Valstijų spėkoms, ir kad mušti ir sužeisti priešo ka- imta jau 14 vyru ir moterų, 
buti bent gerai pasiruošę at- mokinami operuoti kariš- tūli U. S. armijos daliniai reiviai. Užmuštų buvę per kurie buvo suteikę prieglau- 
mušti jo užpuolimą kiekvie- kuosius laivvno orlaivius, jau atvyko tenai, o kiti at- 1.000,000. o sužeistų 1,500,- dą išlipusiems iš submarinų 
noj Pacifiko vietoj. atakuoti priešo laivus ir tt. vyksią vėliau. 000. rabotarams.

f ienų jie iu=ų armi ios nera- 
kiupdys, tai ateinančio^ žie
mos vokiečiai jau neišlai
kys. Taigi už 80 dienu jau 
matysime ko galima tikėtis, 
sako. m Oliver. Wa"hingto- 
ne manoma, kad tas galės 
paaiškėti jau už 5 savaičių.

Kalbant apie didiįj antrą 
frontą, kuris žadama atida
lyti kada nors vėliau. Lon-

NACIŲ NUOSTOLIAI 
PRIE SEVASTOPOLIO.

Berlynas skelbia, kad Se
vastopolio apgulimas ir pa
ėmimas kainavo naciams 
24,111 vyrų. iš kurių tik 
4 337 buvę užmušti. Tuo 
*a»pu gi rusai sako, kad vien 
tik per 25 paskutines dienas 
priešas neteko 150,000 ka- 
leivių, iš kurių gal 60,000 
buvo užmušta.

APVOGĖ TEISĖJĄ. KU
RIS JO PASIGAILĖJO.
Penki metai atgal Nevv 

Y'orko teisėjas Troy paleido 
be bausmės juodveidį Wads- 
vvoithą, kuris buvo pavogęs 
automobilį. Anądien polici
ja vėl sugavo Wadsworthą. 
Ši syki jis buvo pavogęs tei- 
cSin Trnvn antnmnhili

REGITSRANTŲ ŽINIAI. 
Augusto mėnesy bus imami

Class 1-B registrantai.
Karo Departamentas yr t 

patvarkęs, kad Augusto 
(rugpiučio) mėnesyje, kar
tu su kitais naujokais, butu 
imami armijon ir Class 1-B 
registrantai. V”riu ėm’m-"'; 
pirma buvo atidėta .
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Įspūdžiai iš S. L. A. Seimo.
APSKUNDĖ KONGRES- 
MANĄ D1ESĄ UŽ AP

ŠMEIŽIMĄ.
Kongresmanas Dies, prieš

valstybinei veiklai tirti ko- 
koteto pirmininkas, yra j>a- 
skelbęs spaudoje ir i Kon
greso rekordus Įtraukęs kal
tinimą, kad David B. Vau- 
ghan, Ekonominės Karo 
Tarybos viršininkas, esąs 
“American League for 
Peace and Democracy” stei
gėjas. Gi šitą lygą Dies yra 
apskelbęs kaip “penktako- 
jų” organizaciją, kurios var
du veikia komunistai.

Vaughan pasijuto ap
šmeižtas ir iškėlė Diesui by
lą, reikalaudamas 875,000 
atlyginimo.

Diesas apsižiūrėjo, kad 
jis ištikrujų padarė klaidą, 
nes David B. Vaughan nie
ko bendra su ta “American 
League for Peace and De
mocracy” neturi ir komunis
tams netalkininkauja, todėl 
dabar viešai Vaughaną atsi
prašo ir siūlosi apmokėti jo 
advokatų padarytas išlai
das.

Kongresmanas Dies jau 
nebe pirmą syki išsišoka, 
apšmeiž da m a s nekaltus 
žmones “komunistais.’’

nėra. o yra tik dvi alterna
tyvos: arba taip, arba ne.

| ' šitokia situacija, pavyz
džiui, yra numatoma vokie
čių okupuotiems kraštams

------- i " karui pasibaigus. Čia gali
Wall Streetas tikisi greitos but tik dvi galimybės: arba 
karo pabaigos, ir kad ta Hitlerio okupacija pasiliks 
pabaiga bus Amerikos ir tuose kraštuose, arba ne. \ i- 
Anglijcs laimėjimas. dūrinio kelio čia negali buri.

SLA NUTARĖ PIRKTI
KARO BONU $100,000 

SUMAI.
Mums prisiųsta iš ••Pitts

burgh Press” liepos 7 d. iš
karpa. kurioje pranešama, 
kad Lietuvių Susivienijimo 
Amerikoje Pildomoji Tary
ba savo posėdy po seimo 
nutarė nupirkti 8100,000 su
mai karo bonų.

Pittsburgho dienraštis tu
ri Įdėjęs ir to tarybos posė
džio nuotrauką per 3 špal- 
tas. Atvaizde matosi: iždo 
globėja p-lė Mikužiutė, cen
tro sekretorius Vinikas. pre
zidentas adv. Bagocius, iž
dininkas adv. Gugis. vice
prezidentas Mažukna. iždo 
globėjas Mockus, daktaras- 
kvotėjas Biežis ir Seimo ko
misijos pirmininkas P. Dar
ais.

I)R. MIKOLAITIS 
MIRĖ.

Dr. R. J. .Mikolaitis.

Liepos 15 nakti Lawren- 
ce’o mieste, netoli nuo Bos
tono, širdies liga mirė D-ras 
Kazimieras J. Mikolaitis, 
plačiai žinomas lietuvių gy
dytojas, visuomenės veikė
jas, filosofas ir poetas. 

Velionis buvo gimęs Lietu- 
Jurbarko apylinkėj,

KĄ REIŠKIA INTELI
GENTAS?

M. Šarūnas aiškina ši 
klausimą “Argentinos Lie- į v°Je 
tuviu Balse.’’ Jo suprati-11884 metais. Mokinosi Ry- 
mu_l j goję, dalyvavo 1905 metų

; revoliucijoj ir rusų valdžios
KALBANT APIE “ANT

RĄJĮ FRONTĄ.”
Žmonės, kurie reikalau

ja, kad prieš “AŠĮ” butų ati
darytas antras frontas, ne
mato to fakto, kad antras 
frontas yra Afrika. Tenai 
yra sprendžiamas Didžio
sios Britanijos likimas.

Bet yra ir daugiau frontų. 
Yra Palestina. Sirija ir Ira
kas su milžiniška aliejaus 
pramone. Šiuos plotus taip
gi reikia saugoti. Jei tik 
priešas laimėtų Afrikos 
fronte, jis tuojaus siektų 
prie to aliejaus. Todėl ang
lai turi tenai sukoncentravę 
apie 1,000,000 kareivių. At
imti juos iš tenai, reikštų 
atidaryti priešui kelią i alie
jaus laukus. Aišku, anglai 
savo spėkų ištraukti iš tenai 
negali.

Paskui, yra dar Australi
ja ir Naujoji Zelandija, ku
rias taip pat reikia ginti.

Pagaliau, reikia saugoti 
savo namus, ir tuo pačiu lai
ku da reikia teikti pagalbą 
Rusijai ir Kinijai.
Į Ir visa to akyvaizdoje, tū
li žmonės plepa, kad Ame
rika ir Anglija turėtų dar 
atidaryti “antrą frontą!”

Gerą pastabą šiuo atžvil
giu daro vienas bostoniškio 
“Heraldo’’ rašytojų, kuris 
sako: “Iš praktiško atžvil
gio butų daug naudingiau, 
jeigu Rusija apskelbtų Ja
ponijai karą.”

NUMATO GREITĄ KA
RO PABAIGĄ.

Kongreso komiteto karo 
reikalams pirmininkas May 
pereitą sąvaitę pranešė spau
dos atstovams, kad “karas 
gali pasibaigti dar šiais me
tais, o jau 1943 metais tai 
be jokios abejonės.”

May sako, jog informaci
jos, kuriomis jisai remia šitą 
savo pareiškimą, yra gautos 
po to, kai vokiečiai pradėjo 
dabartini žygi prieš rusus.

Kokio tos informacijos 
pobūdžio, May atsisako aiš
kinti. nes tai esanti “milita- 
rinė paslaptis.”

Bet Įdomu pastebėti, kad 
New Yorko Wall gatvėj, 
Amerikos finansų centre, 
paskutinėmis dienomis pasi
reiškė nepaprastas entu
ziazmas. Kaip tik vokiečiai 
pradėjo laužtis per rusų 
frontą, Wall Streeto biržoj 
pradėjo kilti “stekai.” O jie 
kila tik tada, kada nujaučia 
ką nors gera priešakv.

išrodytų, kad ir

"Inteligentu galima skaity.

persekiojamas atvyko Ame-
ti tik tą. kuns savo z.mja pa- įabaigojė,
naudoja ne vien sau. ne tau, lyw metajs J;m bajg6 ch; 

išnaudojimu,, bet visu labu, ir je medicinos moks, 

daugiausia t«, kurie jo pagal- jp^. ke& mgtus aktik£

bos reikalingiausi: vo Netv Yorko ir Bostono
••kitais žodžiais tariant, jis ,igoninįse j La^enee’ą at- 

vyko 1915 metais ir čia apturi būti visuomeniškas, jo 
tikslas turi būti ne sava nau- ._ ____~da. bet visu. jis tun atiduot, MOa>blji veikė ne
visa. ką gali ir ką turi visuo
menės gerbūviui ir laimei: ži
nias. jėgas, reikalui esant ir 
gyvybę, nes kas daugiau žino.

tiktai lietuvių tarpe, bet ir 
amerikiečių organizacijose. 
Prigulėjo ir prie vietos Ma-

, . ! šonu skyriaus. Masonai at-is to daugiau ir reikalaujama. 1JbzJ 1qRq;
Ir todėl inteligentu, visuo- .M *... . . :. patarnavima prie jo grabo,meniskai susipratusiu, gali but - - °

paprastas darbininkas ir di-i Kūnas buvo pašarvuotas 
džiausiąs mokslininkas, kaip Čiurlionio koplyčioje, kuri 
lygiai juo negali būti nei mo- skęste skendo tarp gėlių. IŠ 
kyčiausias ir gudriausias, jei Bostono vainikas buvo nuo 

, jis savo žiniją naudoja vien “Keleivio, o kitas nuo 
sau ir visuomenės išnaudoji- grupės draugų.
mui!” Iš koplyčios velionis bu-

Tai —a v’«ai klaidingas vo drau^ palydėtas Į Sale- lai yra \,sai klaidinga. mQ krematoriją kur «Ke- 
inteligento supratimas.. Si- , jvi „ rcdaktįkus Michel.
toks altruizmas _ visų puma R paskutini atši
pink aušo nuo žmogaus bu- fveikiįim0 ŽJ; ir vi=- susi. 
do. tuo tarpu kai inteligen- k išsiskiretį. 
tiskumas pr,klauso nuo zmo- . ,ik žmona
gaus protinio išsilavinimo. Marijona, tėvais Bijans-
Geros Širdies gal, but ir ne- - g 7-jį nucįavą

.ZV1,??US; e ne‘ namą. automobili ir moder- 
gali but inteligentas. ; - medicinos

' y.1?1 zod™aI kabinetą.' I šermenis buvo
pėduos aiskma inteligento atvažia«e5 'g Chicagos inž 
savybes vienodai—-tai zmo- B ka‘ velionies ’žmonos 
gus, kuns supranta dalykus.
kuris moka orijentuotis,_ku- Liįu?iai našlei “Keleivis”

ris turi išlavintą protą. Vie- reiškia giliausios užuojau-nu žodžiu, inteligentas, tai , "
—protingas žmogus. O ko-'___________________
kiems tikslams jis. savo žino- it'tsi i
jimą vartoja — sau - ar ki- hL'&Al TALKIA 
tiems—tai nedaro skirtumo.

Šešta sesija.— Visą šitą! 
sesiją užėmė sekretoriaus 
Viniko raportas apie SLA 
stovi. ŠĮ kartą jis aiškino ra
portą žodžiu, pasirinkda
mas svarbesnius punktus. 
Jam referuojant, kilo daug 
paklausimų, kuriuos jis nuo
sekliai išaiškino.

Septinta resija.—ši sesija 
tui ėjo prasidėti 8 valandą 
lyto, nes popiet buvo nutar
ta vykti i Pittsburgho Uni
versitetą. pažiūrėti Lietuvių 
Kambarį, prie kurio Įrengi
mo nemaža yra prisidėjęs ir 
SLA. Bet kur tau! Atėjo ir 9 
valanda, o sesija da negalė
jo susiorganizuoti. Belau
kiant posėdžio atsidarant, 
delegatai pradėjo nerimau
ti, kiti ėmė būreliais mitin
guoti, pasidarė Šurnas.

Pagaliau pasirodė prezi
dijumas ir prasidėjo vardo- 
šaukis.

Vardošaukiui pasibaigus, 
prezidentas kviečia sekreto
rių skaityti pereitos sesijos 
protokolą. Delegatas adv. 
Olis prašo balso “prie tvar
kos.” Gavęs balsą “prie 
tvarkos,” Olis pradeda kai
tinti prezidentą Bagočių dėl 
kokios ten “vagystės’’ Susi
vienijime. Pašoka delegatas 
-Jonas Valaitis ir pasikarš
čiuodamas reikalauja, kad 
šitas prezidento “apkaltini
mas” butų užprotokoluotas.

Pasirodo, kad fašistai yra 
susitarę prezidentą Bago
čių sukompromituoti. Kiti 
sąmokslininkai kelia lermą. 
-Atsistoja delelgatas Stilso
nas ir pareiškia . protestą 
prieš sąmokslininkus, kurie 
be reikalo kelia triukšmą.

St. Gegužis stovi visą lai
ką paraudęs ir reikalauja 
balso. Gavęs progą kalbėti, 
jisai palaiko O1Į ir mėgina 
Įrodyti, jog prezidentas Ba- 
gocrus yra nusikaltęs, nes 
paėmęs 82,300 iš SLxA iždo.

Bagocius stovi prezidiu
mo vietoje ir rausta. Ilgai 
nelaukęs, jis sustabdo Ge
guži ir duoda seimui paaiš
kinimą, kad jis esąs paėmęs 
tuos 82,300 už SLA bylos 
vedimą teisme per 46 die
nas. Čia nesanti jokia SLxA 
prezidento “vagystė,” o tik 
užmokestis už advokato 
darbą teisme. Toji byla jam 
buvusi pavesta tyrinėti, jau 
buvusi pirmiau seimuose 
svarstoma, ištirta, užgirta ir 
dalykas senai esąs baigtas.

žiūrėdamas į O1Į. Bago- 
čius sako, kad keli metai at
gal pats Olis paėmė 85,000 
iš SLA tik už trijų kartų 
perėjimą gatve Chicagoje. 
Ir SLA jam išmokėjo. Ir 
niekas dėl to riaušių nekėlė 
ir nekelia.

Bagocius tęsia toliau: te
gul, girdi, bent vienas iš čia 
esančių advokatų pasako, 
kad jo paimtas atlyginimas

‘ANTRO FRONTO.’

už toki milžinišką 46 dienų 
darbą teisme buvo perdide- 
lis.

Advokatai — Olis. Lau
kaitis, Rastenis ir kiti—nei 
vienas neatsiliepė.

Bagocius toliau sako, jau 
gana smarkiai: “tai vra šel-

nežinojo kas yra tie pami
dorai. Kai veiterka atnešė 
jai pritaisytų pamidorų, tai 
kuo ne išvirtusi iš nustebi
mo. kad pamidorai buvę 
amerikoniškos tomatoes.

Toliau ji papasakoja apie 
Pažaislio šilą. Žaliaji kalną

begėdiški, pakarto- ir žvaigždes mėnesienoje, 
tini mano asmens šmeiži- Lietuva jai labai patikusi,
mai." Ir čia jis atsisukęs Į Seka “Naujo skyriaus” ar
cimo sekretoriatą prašo už- “Plano” priėmimas ir de- 

protokoluoti Olio-Gegužio • batai.
kaltinimą, kad jis vėliau ga- Naujas planas,
lėtų kreiptis i atatinkamas Seimui pasiūlytas priimti 
Įstaigas savo asmens apgy- Į “naujas planas” SLA labui 
r.imo reikalu. . sukėlė daug opozicijos, rik-

Dabar visi kaltintojai nu-; smo, įvairių priekaištų ir net 
tilo. tartum kas butų jiems į pasikoliojimu. Ginčai tesėsi 
šalto vandens užpylęs. dvi dienas. Pagaliau planas 

Clevelando delegatas Bra- -apo atmestas. Pažiūrėkime 
zauskas reikalauia balso ir nors trumpai, koks buvo to 
kelia lermą. Pinnininkas piano tikslas.
iam liepė sėstis ir nusira- Trumpai, įas planas siūlė 
minti. Jis atsisėdo ir aptilo. įvesti toki apdraudos sky- 

Bagočius “drapiežnai” rių. Į kurį dabartiniai nariai 
žvilgterėjo i vieną ir i kitą galėtų persikelti be nuosto- 
pusę svetainėje, ir kreipėsi iių sau, ir da su nauda.
Į seimo sekretoriatą, kad Dabar SLA turi du planu: 
skaitytų pereitos sesijos pro- vieną, senų palisų, su apie 
tokofą. 12,000 narių; antrą, naujų

Neilgai trukus, delegates palisų, su apie 4.000 narių. 
Klinga susikirto su delega- Pastarieji 4,000 narių yra 
tu Oliu. Tuojau ir vėl nutilo, pilnai apsaugoti, nes jie pli
kai Bagocius Į juodu “krei- klauso prie naujo skyriaus, 
vai” pažiurėjo. Gi tie 12,000 narių nėra pil-

Po protokolo, sekė laiškų nai apsaugoti, todėl buvo 
ir sveikinimų skaitymas, siūloma Įvesti ir jiems nau- 
Šiuo momentu tapo Įteikta ją planą. . Daugelis negali 
seimui dovana. “flash šito naujo plano suprasti; 
light,” kurią atsiuntė p. Če- kiti kad ir supranta, bet rė- 
sukas iš Brooklyno per spe- kia propagandos tikslais, 
cialę komisiją, kad seimo buk čia kaž-kas nori senus 
delegatai “apsišviestų.” narius apgauti ir pasinaudo- 

Įstatų komisija duoda sa- ti. Tai neteisybė.
\o raportą. Kalba jos pirmi- Štai pavyzdys, 
ninkas, dr. Montvidas. Jis Dabar senas narys, kuris 
pastebi angliškai, kad SLA priklauso prie SLA ant 500 
konstitucija pirmiausiai bu- dolerių apdraudos ir moka 
vusi padaryta “by the com- duokles, sakysim, per 30 
mon people, for the com- metų, jis jokios teisės prie 
mon people and for the Įmokėtu pinigų neturi. Jeigu 
people with common sense.” jis duoklių neužsimoka per 
Bet dabar, jis tęsė, kai pri- 3 mėnesius, ji kuopa suspen- 
rašėt “mandrų” žmonių Į duoja; o jeigu jis neužsimo- 
SusivienijimąĮ, tai konstitų- ka per 6 mėnesius, jis tampa 
ciją reikia saugoti. Jis todėl išbrauktas iš SLA ir Įmokė- 
pataria, kad naujus Įneši- tų pinigų negali atgauti, 
mus prie konstitucijos sei- Naujas planas ji butu ap- 
mo delegatai svarstytų at- saugojęs, kad jis taip leng- 
sargiai. vai neišsibrauktų iš SLxA ir

Komisijos raportas priim- kad jo Įmokėti pinigai per 
tas be pastabų. 30 metu nedingtų. Nauias

Kviečiama jaunuolių ko- planas leidžia senam nariui 
misija su p-le M. Bartkaite pakeisti savo seną palisa i 
referuoti šiuo klausimu. P-lė naują ir gauti pilną kreditą 
Bartkaite buvo viena iš lai- už Įmokėtus pinigus per 30 
mėtojų su apmokama kelio- metų.
ne Į Lietuvą. Ją ten nuvykti Nors naujas planas seimo 
leido SLA, kad pasimokin- balsu didžiuma tapo atmes
tų lietuvybės ir parvežtų Į tas, bet yra vilties, kad jis 
Ameriką pavyzdi. grįš ir vėl bus svarstomas.

P-lė Bartkaite žodžiu at- Jau šiame seime ji atme- 
pasakojo. kaip jai Lietuva tusieji norėjo balsuoti iš 
patiko, kaip ją pažino, kad naujo ir priimti ji. Tai kodėl 
ji amerikoniška “grinorka.” iie ji atmetė? Ogi dėl to. 

Iš pradžių ji Kaune turė- kad jis ne jų sugalvotas, 
didžiausią bėdą, kol Naujo plano projektą ra- 

, susipažinusi su valgių pava- portavo Dr. Montvidas, taip 
Minimais. Kartą kas ten jai kaip jis seimo darbų knygo- 
pataręs paragauti pamidorų je atspausdintas, 
su Smetona; ji sutiko, bet Delegatas Vaidyla, “San

jusi

Kiniečiai Amerikos Karo Laive
ŽMONĖS NENORI JŲ TA-

VORO NEI UŽDYKĄ.
A. Bimba aimanuoja savo 

“Laisvėj,” kad lietuvių vi
suomenė atsisako skaityt jų 
bolševikišką propagandą. 
Kaip pavyzdį, jis paduoda 
vieno komunisto laišką, ku
ris sako:

“Tamstos gana daug pri- 
siuntėte visokios naudingos 
literatūros ir sakote, kad rei
kia parduoti. Bet kad tamstos 
žinotumėte, jog ir už dyką 
duodant nenori skaityti.”

Tai sveikintinas reiški
nys. Jis parodo, kad žmo
nės pradeda jau pažinti vil
kus avies kaily.
situacijaHbFvidurio

Yra manoma, kad politi
koje geriausisi kelias yra vi
durio kelias. Bet logikos 
dėsnis sako, jog gali but to
kia situacija, kur vidurio

Jie stebisi, kad iki šiol jis 
da nėra pradėtas.

Maskvos laikraščiai, kaip 
praneša Associated Press, 
šaukiasi i aliantus, kad Vo
kietijos užnugary kaip gali
ma greičiausia butų steigia
mas antras frontas. Rusai 
esą nustebę, kad iki šiol to 

i fronto dar nesimato. “Hit
lerio užnugaris dabar yra 
silpniausia vieta, ir i jo už
nugari antras frontas turėtų 
kirsti visomis jėgomis.” sa
ko Maskvos laikraščiai.

Rusai sakosi negali su
prasti. kodėl to fronto iki 
šiol nėra. Jau 45 dienos kaip 
Londone buvo pasirašyta 
rusų-anglų sutartis, kurią 
Sovietu žmonės buvo supra
tę kaip sutarti antrajam 

J frontui steigti. Todėl rusai 
(esą labai nustebę ir susiru- 
,pinę. kad to fronto nėra, o 
i priešo armija tuo tarpu jau 
j skelia Rusiją pusiau. šitie jauni kiniečiai mokinasi šaudyt iš sunkiųjų kanuolių Amerikos karo laive.

daros” redaktorius, tuojau 
Įnešė, kad raporto nepriim
ti. Delegatas Pikelis remia. 
Kaž kas atsistojęs stipriai 
pareiškė, kad naują planą 
reikia priimti. Delegates 
G rambu ką tai sau pasikal
bėjo. Delegatas Stulpinas 
nurodo, kad šis planas yra 
geras ir ji reikia priimti. De
legatas Martinas pasistojo 
ir giriasi, kad jis nesupran
tąs šito plano. Jis nežinąs, 
kas atsitiks su tokiais na
riais, kaip ir jis pats, po 60 
metų amžiaus.

Gauna balsą Dr. Vinikas 
ir išaiškina naują planą. Pa
saliau jis duoda vėjo Vai- 
dylai ir nurodo, kad jo Įne
šimas esąs netvarkoje.

Naujas planas nenu
skriaudžia nei vieno nario. 
Tai yra planas, kuriuo gali
ma gelbėtis ir išsigelbėti.

Kas mano, kad tuo planu 
norima pakelti duokles, tas 
klysta, sako Vinikas. Duok
lių kelti dabar nereikia, bet 
reikia apsaugoti narius atei
ty, jei po karo užeitų nauja 
kryzė.

Vinikas dar priduria, kad 
dabar nėra reikalo keltis Į 
naują skyrių, ir kad naujas 
planas nei vieno nario ne
vers persikelti.

Gauna baisa kun. Valad
ka ir sako, kad jis ir jo kon
trolės komisija jau senai 
prašo sekr. Viniką rūpintis 
SLA padėtimi. Jis siūlo pla
ną priimti.

Delegatas Vaidyla kalba 
ir giriasi, kad jis tik tiek su
prantąs kunigo Valadkos 
kalbą, kaip kad ir lotynišką 
maldą bažnyčioje. Toliau 
Vaidyla piktai surinka, kad 
čia norima SLA narius “du- 
beltavai aprabavoti:” seimo 
delegatai, girdi, negali SLA 
nariams “tris kailius nulup- 
ii. ragai iau vaiuyia sanu, 
kad šitas planas esąs Jurge- 
Iionio palikimas ir kad esąs 
“highway robbery.”

Delegatas Olis sako, kad 
Vinikas pučiąs delegatams 
miglas i akis. Olio suprati
mu, perkėlimas senų narių 
i naujus skyrius kaštuotų 
tūkstančius dolerių. (Vini
kas krato galva). Pagaliau 
Olis sako, kad šitas planas
bus SL.A “pražūtis.’

Stiny Gegužis irgi prie
šingas naujam planui.

Iždininkas adv. Gugis sa
ko. kad geras gaspadorius 
sėja rugius kitiems metams, 
nors šimet jis ju turi pilnus 
aruodus. Todėl ir SLA .turi 
žiūrėti i ateiti. Naujas pla
nas, tai apsauga SLxA narių 
ateity.

Delegatas Klinga kalba ir 
giriasi nebesuprantąs apie 
ką čia dalykas eina—už pla
ną, ar už vadovybę? Kažkas 
patarė jam sėstis. Jis ir atsi
sėdo.

Kalba p-lė Mikužiutė. 
Girdi, karas gali mums at
nešti krizę; mes norime ap
sisaugoti. Ji siūlo balsuoti 
už naują planą.

Delelgatė Tumavičienė 
fbostonietė) gavo balsą ir 
aiškinasi: “.Aš nežinau, gal 
aš ir klystu. Organizacija 
man brangi, kaip ir jums. 
Aš dirbu lietuvišką darbą...” 
Ji dar pridūrė, kad kai kas 
šviesoje kalnieriu nešioja 
vienaip, o tamsoje—kitaip.

Kam šita pastaba buvo 
taikoma, nežinia. Dr. Pilka.

NEI CENTO PROPAGAN
DAI AMERIKOJE.

Anglijos vyriausybė krei
pėsi i parlamentą, kad pa
skirtų 874,400,000 propa
gandai per ateinančius me
tus. Valdžia užtikrina par
lamentą. kad nei centas iš 
tos sumos nebus paimtas 
propagandai Amerikoje. 
Tai reiškia, kad Anglijos 
vyriausybė jokios propa
gandos Amerikoje neves.
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KAS SKAITO, BASO 
tas DUONOS SKPRaN) AMERIKOS LIETUVOJ GYVENIMAS 1“JUS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

DR. DEVENIS GRĮŽTA IŠ BOLŠE
VIKŲ NELAISVĖS PER PERSIJĄ.

Waterbury, Conn. ir teisybę sužinoti tenai la-
D-ro Mykolo Devenio bai sunku’, tai ponia

žmona, kuri su savo vaikais ’1,ene. Sanda.“s
ir vis nesihove klabinusi

Senis Stebi Savo Konvojų BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

gyvena Waterburyje, gavo 
nuo savo vyro telegramą, 
kad dabar jis randasi Baz- 
ros mieste, Persijoj, ir lau
kia transportacijos į Ame
riką

Valstybės Departamentą 
Washingtone, kad j ieškotų 
jos vyro oficialiais keliais.

Sykį sovietų valdžia atsa
kė Washingtonui trumpai ir 

Ponia Devenienė sako, storai, kad ji D-ro Mykolo 
kad ši telegrama jai išrodo Devenio nepaleisianti, ir 
kaip koks stebuklas, nes tai viskas. Kitąsyk vėl pranešė, 
esanti pirmutinė tiesioginė kad ji tokio žmogaus savo 
nuo jos vyro žinia—pirmu- žinioje visai neturinti. Da 
tinė nuo to laiko, kaip du vėliau buvo pranešta, kad 
metai atgal Lietuvoje jį pa- D-rą Deveni busią suėmę 
grobė bolševikų GPU žval- naciai ir jis esąs vokiečių 
gybininkai. valdžios rankose.

” D-ras M. Devenis yra A- Bet ponia Devenienė ge- 
merikos pilietis. Medicinos rai žinojo, kad jos vyrą, kar- 
mokslą jisai baigė Yale uni- tu su kitais inteligentais, iš- 
versitete, Nevy Havene, o vežė Rusijon Stalino čekis- 
praktikavo Waterburyje. tai, ir ji nesiliovė reikalavu- 

Prieš karą daktaras su sa- s*’ ka^ butų paleista^, 
vo žmona ir vaikais nuvyko Galų gale Maskva prisi- 
aplankyti Lietuvos. Jiems pažino, kad Dr. Devenis yra 
tenai beviešinti, netikėtai jos agentų iš Lietuvos išga- 
ant Lietuvos užplūdo bolše- bentas į Uralus, dirba darbo 
v ikų armija su GPU žvalgy- stovyklose, ir sutiko jį pa- 
bininkais. Lietuvos valdžia liuosuoti.
buvo bolševikų durtuvais Šių metų gegužės 27 d. 
nuversta ir tuojaus prasidė- Valstybės Departamentas iš 
jo inteligentų areštai. Ponia VVashingtono pranešė po- .
Devenienė su vaikais spėjo niai Devenienei, kad jos vy- |d
pasprukti nuo raudonojo te- ras iš bolševikų nelaisvė; $2

Amerikos vice-admirolas Robert Giffen stebi iš savo platformos, kaip jo atlydėti laivai 

su karo medžiaga ineina į uostą Europos pakrašty. Amerika dabar siunčia labai daug ka

ro medžiagos savo talkininkams visame pasauly.

LDD

Valterio Tiškaus ir Franės 
Šalčiunaitės pažadėtuvių 

vakarėlis.
Jaunas Valteris Tiškevi

čius ir p-lė Franė Šalčiunai- 
tė yra pasižadėję tuoktis, to
dėl Valterio tėvai, P. Tišku. 
ir M. Tiškuvienė, liepos 4 d. 
suruošė savo namuose. 27 

, Nonvood avė., Brooklyne, 
pažadėtuvių vakarėli, arba, 
kaip čia augę jaunuoliai sa
ko—“engagement party.” 
Dalyvavo gražus būrelis 
draugų ir pažįstamų iš abie
jų pusių. Pokilio metu jau
nasis Tiškus Įteikė savo bu
simai žmonai ir “engage
ment” žiedą.

merika ir tiktai Amerika šį 
antrąjį pasaulinį karą lai
mės. Musų sūnus ir dukte
rys, sako kun. E. L. Curran. 
nedės galvų už tai, kad butų 
tautos pavergtos. Jeigu mu
sų sūnus aukoja ant iiuosy- 
bės aukuro savo gyvybes, 
tai turi but visoms tautoms 
iiuosybė. Lietuva po šito ka
ro taipgi bus laisva ir nepii- 
k'ausoma, nes kovoja Ame- 
įika už tai, o ne užtai, kad 
Lietuvą ar Latvija ir Estiją 
valdytu Sovietų Rusija ar 
Vokietija.

Teko matyti šiame kata
likų sąvaitraščio piknike 
gražų būrelį kliaučių, socia
listų ir tautininku. Seniau

$1.60; 55 kuopa, $2; 
kuopa, $2.

Sandaros 1 kuopa, $2. 
Tautininkų Kliubas, $4. 
Liet. Kor.traktorių Siuvė-

Franė Babravičiutė smituo- to nebūdavo. Bet dabar, už- 
kė su Martinu Santo-Rimo. ėjus kanu, mūsiškiai boke- 

vi kai galutinai parsidavė ru- 
Juozo Babravičiaus dūk- ir deda didžiausių pa

te Franė, is Middle Village, stangų, kad po karo musų
L. L, liepos 3 d. susituokė tėvu žemė tektų Sovietų Ru
su M. Santa-Rimo, italų tau- gijai, todėl kitos lietuvių 
tybės vaikinu. Vestuvės bu- cro vės jau pi adė jo burtis Į 
vo tėvų namuose. Kaip tik krūvą ir ginti Lietuvos rei- 
jaunavedžiai parvyko iš kalus. Lietuvos gynimo rei-

TL T • • • v T7 ’I sliubo, užkando kiek, ir tuo- kalas suvienijo lietuvius irK Fibrine Jaus išvyko į Atlantic City, įje įau pradeda lankyti net X IdUJl^ilUO 10 i\ailCUJLUd. N. J.. medaus mėnesį pra- vieni kitų parengimus Šian-
--------------- įleisti. dien jau katalikas nežiūri į

-------- - . socialistą kaip i kokį belze-
“Amerikos” piknikas. bubą, o į tautininką kain į

Liepos 4 d. Clinton parke, siiuotarnį. Jis paspaudžia 
Maspeht, L. I., buvo katali- ranką kaipo broliui lietu- 

“Amerikos” VHH. neliesdamas jo ar ios 
........................... Visi
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MONTREAL, CANADA. 
Komunistų '‘sorkės.”

Birželio 27 ir 28 dieno-

sudarytas vien tik iš toron- 
tiečių, ir jo sąstatan ineina 
vien tik LSD draugijos na
riai. Še tau. Jurguti, ir de
vintinės! Buvo šaukiamas 
baisiai didelis “kongresas,”

roro bet cati daktara bolše- jau paleistas. Vėliau ji gavo nias numeils> . .
vika’i sučiupo ir kartu su ki- iš Washingtono pranešimą, LRKSA 115 kp., $120. ISK, b?V? i-^.- va(Įmama£
tais Lietuvos inteligentais kad D-ras Devenis jau ilsisi Liet. Amerikos Piliečių Kanados lietuuų nongie-iRabenc> Jo šeimom? vT- Amerikos ambasadoje Kui- Kliubas, $20. tas ištikrujų buvo
gais-negalais per Vokietiją byševe. Pagaliau, šiomis Liet. Atletų Kliubas, $4. niekas (langiau, kaip papra-
sugryžo Amerikon o apie dienomis atėjo žinia ir nuo Šv. Pranciškaus D-ja iš komunistų jomaika^,
daktarą Devenį nebuvo jo- paties D-ro Devenio, kad Great Neck, N. Y., $4. i ‘ ......
kiu žinių. Nors jis buvo A- iis jau laisvas už Rusijos ri- Neprig. Liet. Am. Piliečiu ^ePaPrastas tuo, kad vy- draugijos kuopų mitingehs, doje 
merikos pilietis, bolševikai bų ir grįžta Amerikon. Kliubas. Central Brooklyn, ,cirk2 *lanu??; ;ai bVtV ir als.ku’ ūpinga. paub
neleido jam nei laiško Ame- Tai buvo be galo linksma $4. nn '
rikon savo draugams para- žinia. Lietuvių Socialistų Są- į®ei iki.eciarn* 1au
syti. Ir taip per apie du me- Bet šį džiaugsmą nustel- jungos 19 kuopa, $2.40. žinoma, kad kur tik Bimba
tu niekas nežinojo, kur jis dabar tik gauta kita ži- Liet. Pil. Kliubas, Mas- rLb^r'Vr’rne'1

ma, kad Lietuvoje mirė Jo- peth, $4. na SGlkes- uaoar ir me.-,
Tik po ilgų susirašinėji- nas Vileišis, p. Devenienės Liet. Neprig. Am. Pilie-

mų ir didelių pastangų, tėvas. Tai yra tas pats Jonas čiu Kliubas, Cliffside, $4.
Jungtinių Valstijų Valsty- Vileišis, kuris buvo pirmuti- vi?o labo iš organizaciju 
bės Departamentui pavyko nis nepriklausomos Lietu-
per savo pasiuntinybę Rusi- vos pasiuntinys Amerikoje
joje sužinoti, kad D-ras De- ir sukėlė čia apie $2,000,000
venis yra išgabentas į Uralu paskolą Lietuvos litui pa-
kalnus ir tena? uždarytas remti.
sunkiųjų darbų stovykloj, Penia Devenienė dabar 
įusiškai tariant—katorgoj, dirba Scovill Mfg. Co. Oak-

villės skyriuje. Jos du su-

i auuaci. Įz on o rl a i 
rkctu a v* i v; v i c* i, turai/inru} nrn-

gauta $137.40.
Iš pikniko liko $124.60

pelno.
Sudėjus viską krūvon, 

pelno pasidarė $262.
Aukų gauta:
Iš Lietuvių Pasilinksmini-

gos pasijuokti iš to klauno ir 
komunistiškų “sorkių.”

Jau iš anksto buvo vi
siems žinoma, kad čia nebus 
jokis Kanados lietuvių su
važiavimas, o vien tik ko
munistų jomarkas. Taip ir 
buvo. Šiame komunistų su
važiavime nedalyvavo nei 
viena organizacija, kuri nė
ra tiesioginėj komunistupareikala- , į Moum Hermano R’°, K'jubo1(HilIside;.,?5- , 

vo is Maskvos, kad Dr. De- mTįvkifl knr tnH „X,,: J. M. Šaltenis iš Chicagos kontrolėj. Čia buvo susirin-
venis, kaip Amerikos pilie- Duk,"^ aukoi° ?2-40’ ke vien tik LLD ir LSI) ko
S blU “ Baila yti dar tik 9 metu " ’ ”Fondo iždininkas J. Spur- munistai—ir daugiau nie 

kas.
išsiilgusi tėvo, kurį raudo- T. Petrauskas iš Betlain, Tiesa, jie ba 
nieji barbarai buvo žiauriai L. I., ir Juozas Ginkus i^ vfsų..Kanados lietuv . _ 
pagrobę ir be jokios prie- Brooklyno aukojo po $1. Vi- cbu bet jiems tas apgailėti- 

D . i žasties išlaikė katorgoj du sų aukų—$11. nai nesisekė, nes atmo-feia
Pabuvęs apie menes} laiko meĮU O čia seka biznieriai, ku- buvo nepalanki. Todėl pasi-
Amenkos pasiuntinybėj ir (Paimta iš Waterburio an- rie aukojo piknikui visokiu tenkinta vien tik plūdimais, 
sustiprėjęs, D-ras Devenis g]iško dienraščio, kuri mums daiktų: Ks. Strumskis, Ker- kolionėmis ir nešvariais iš- 
pradejo ruoštis kelionei A- prisiunta vįenas “Keleivio” win-Kreivėnas, J. Patašius, sitanmais. Labiausia plūdo 
merikon. . ‘ - .................................

. .. .ąvaitrascio ..............- . . .
piknikas. Publikos buvo ap- PQhtinių įsitikinimų, 

sviete nematytas suvažiavi- tčiai. Laike programos kun. pamatė, kad aršiausi musų 
mas, o iš to viso triukšmo iš- pr g L. Cuiran pasakė pra- tautos priešai yra musu pa- 
išėjo tik piš... Jeigu butu halba. Jis nurodė kad čių tarpe, tai—komunistai, 
kelbta, kad čia įvyks LSD “New York at War”* paro- Tai svetimas lietuviams ele- 

buvo perdaug patai- mentas ir nuo jų reikia vi- 
_ _ _uta Ru ijai, kurios konsu- ^ms rimtiems lietuviams

Bet dabar, tai nei kopūstai, Įaį sutiukdė Pabalčio vals- šaHntis.
nei zacirka. O visvien jie įybiu žmonėms turėti atski- Komunistai lietuvius šmei- 
=ako, kad jų “kongresas” fug gavo flotus. Toks “New ^ia ir kolioja. Plūdimas ir 
buvo “pasekmingas.” York at War’’ komiteto nu- biaurioiimasis, tai ju ama-

Šitam komunistų mitin- sistatymas sukėlė demokra- r^s- Musu visų trijų sriovįų 
geiv—atsipi ašau. "kongre- tiniuose fluogsniuose pasi- tikslas turi but vienas—kaip 
še”—dalyvavo ir vietos vi- piktinimo. Amerika kariau- arčiau sueiti, suprasti vienas 
suomenininkė Fundžiuvie- ia už tautų laisvę, o “New kitą šiame svarbiame me
nė, kaipo spaudos atstovė. Yoik at War” komitetas pa- mente, kuomet pasaulis de- 
Tu šv. Jackau, kiek jinai neigė Pabalčio mažųjų tau- sa ir liepsnoja. Sueiti ir susi- 
sugadino “kongresmanams” tų laisvę. Toks rengimo ko- pažinti geriausiai galima 
neivų ir nesmagumo prida- miteto pasielgimas pasitar- vieni kitų parengimuose, 
lė! Buvo laikyti slapti koku- navo tik imperialistiniems piknikuose, baliuose., pra
šai ir slaptai tartasi, kas su diktatoriams, o ne demokra- kalbose, draugijų susinnki- 

reikia daryti kad prašali- rijoms, kurios kovoja už vi- muose. kliubuose ir darbo 
: u tautų laisvę. Kalbėtojas unijose. Remkime vieni ki- 
patarė nenusiminti lietu- tus. o trumpoje ateitvje pa- 
viams, estams ir latviams—
ateitis musų pusėje, nes A-

itaY-, .į • ’ amžiaus. Visa šeimyna labai ga įteikė $1.60.
bolševikai tuiejo jį paleisti. įmrl Midn. T. Petrauskas
Jis atvyko į Amerikos pa
siuntinybę Kuibyševe išba
dėjęs ir suvargęs, vos gyvas.

Šių metų birželio 17 d- jis 
jau išvyko iš Kuibysevo į 
pietus. Plaukė daugiausia 
laivu, pirma Volgos upe, o 
paskui Kaspijos jura, iki pa-

draugas.—Red.)

BROOKLYN, N. Y.

Darijaus-Gireno pikniko 
ir aukų atskaita.

ja _ i
nūs ią iš komunistų “kon
greso.” Vieni siūlė išmesti 
laukan “fašistę,” kiti—su- 
Jikviduoti, o dar kiti patarė 
“gražumu” išprašyti. Nutar- 

. ta daryti viską, kad ją pra- 
šalinus. Gražumu prašant 
korespondentė atsisakė išei
ti. Prie sienos statyti ir lik
viduoti neparanku, nes kol 
kas čia dar ne Rusija, o de- 
mokiatinė Kanada; gi prie
varta išmesti, irgi nei šis. 
nei tas. Ji dar salėtu atsives-

PRAŠOME

Rečiau
IR

matvsime, kad lietuvybės 
priešai išnyks kaip pernykš
tis sniegas.

kun. J. Baltrūnas, Am. Liek Kanados Lietuvių Tarybą 
Filiečių Kliubas, J. Broth-
schneideris, Kazys Degutis, bandė—ar “ištikimybę” Su- “kongreSą.” Todėl palikta 
Lituanica Aikštės valgykla, vienytoms Tautoms pareikš- be pasekrniu Pundžiuvienė 
A. Vikrikas. Daunora, Kun- ti, ar apie Lietuvos nepri-
drotas, Henry’s saldainių klausomybę “Kanados lie-

T ___ TZ _ 1 y Li”

Tz A., ., ... ti aniuola saiga su ąžuolineKą rik tie veidmaimai ne- ^vake s{,gadinti visa

siekė Persiją. Liepos 6 d. jis Memorial dienoje, gegu- parduotuvė, J. Ginkus, Ka- tuvių” vardu kalbėti — vis- 
išlipo Bazroj, persų mieste, žės 30, Darijaus-Girėno Pa- zys Pakulią, Šimanskas ir kas jiems nesisekė, nes į viii- tik iš čia galėjo išsiųsti minklo Fondo komitetas bu- Petkauskas ir Varpo duonos sus tuos klausimus Kanados
savo žmonai telegramą. Ko- vo surengęs pikniką Clinton kepykla. 1 Lietuvių Taryba buvo jau
kiais budais Dr. Devenis ti- Parke, Maspeth, N. Y. Oras Už visas aukas ir už kito-1 atsakymą davusi, kitataučių 
kiši pasiekti Ameriką, savo buvo gražus ir piknikas pa- kią paramą, Dariaus-Girėno spaudą painformavusi
telegramoj jis nepasako, vyko visais atžvilgiais. Paminklo komitetas visiems Suvienytų Tautų vyris
Galimas daiktas, kad ir jis Rengėjai buvo išsruntinė-
pats da nežino. Bet p. Deve- ję įvairioms organizacijoms 
vienė tikisi, kad už kokių 6 bilietų piknikui. Čia paduo- 
sąvaičių jis galės būti jau dam. kiek kuri organizacija 
Amerikoje. prisiuntė pinigų už tuos bi-

Dvieju metų kova už jo lietus:
242 
$4;

išlaisvinimą iš bolševikų SLA 367 kuopa, $2; 
vergijos buvo pilna šiurpu- kuopa, $2; 38 kuopa, 
lingu momentų. Jo žmona 76 kuopa, $1.60. 
sako, kad nuo to laiko, kaip Amalgameitų unijosI • •• 1 * _ • v

pas
savo pasiryžimu laimėjo.! 
Šitaip komunistu cirkas ir, 
užsibaigė. Kundrotas.

NEGAVĘ PINIGU, KO
MUNISTAI PAKĖLĖ 

MUŠTYNES.

Trumpiau
VARTOTI

TELEFONĄ

Kriaučių piknikas.

Liepos 18 buvo kriaučių 54 
skyriaus piknikas Dexter 
Parke. Įžanga tik 25 centai 
ypatai. Parkas atsidarė 2 
valandą po pietų. Kriaučiai 
visų parencimu* paremia, 
užtat ir kiti atsilankė į jų 
pikniką.

perka'Brooklyno lietuviai 
ambulansą.

Šv. Jurgio draugija perei
tam susirinkime sumanė 
pradėti vajų, kad Brooklyno 
Hetuviai nupirktų Amerikos 
armijai karo lauko ambu- 
Hansą. Tam tikslui šv. Jur
gio draugija paskyrė 2 šim
tu dolerių. Amerikos Lietu
vių Piliečių Kliubas tą šv. 
Jurgio draugijos sumanymą 
užgyrė ir paaukojo šimtą 
dolerių. Tai graži pradžia! 
Laikinasis to darbo komite
tas mano, kad ir kitos orga
nizacijos prisidės. Karo lau
ko aubuiiansas kainuoja 
virš 12 šimtų dolerių. Komi
tetas mano, kad 12 šimtų 
dolerių tuojaus sukels ir am- 
huliansas bus nupirktas! 
Kad geriau darbas sektųsi, 
liepos 17 buvo sušauktas vi
sų Brooklyno organizacijų 
atstovų (iš valdybų) pasita
rimas kain 7:30 vai. vakare. 
ALP Kliubo name, 280 
Union avė. Tame pasitari
me buvo renkama pastovi 
šio darbo valdvba. 

į Vyt. Katilius.

• Tūlos svarbiausios karo me
džiagos—kaip varis, plienas,
aluminas ir guma, ką vartojama, 
laivų statybai—taip pat svar
biausios ir telefono medžiagos. 
Jie yra griežtai taupomi, 
reikalingi karui.

it
vynausy-

taria nuoširdų ačiū. 'bėms savo rezoliucijas tais
Paminklui Statyti K-tas: klausimais pasiuntusi. Visa 
J. Šaltis, W. Shabunas. tai buvo atlikta formaliai ir
A. Gudonis, J. Spurga, teisėtai. Taigi šis komunistų reikalauti pinigų iš Kliubo
J. Kairys, adv. S. Briedis. > “kongresmanų” suvažiavi- iždo. Jie norėjo pinigu Ru-

--------------  mas ir bandymas kalbėti sijai. Bet susirinkimas jų
Kanados lietuvių vardu bu- reikalavimą atmetė. Rusija
vo jau “šaukštas po pietų.” buvo užpuolus musų tėvų 

! Šitose komunistų “sorkė- šalį, apiplėšė ūkininkus, iš- 
,se” paaiškėjo vienas geras gabeno musų brolius ir sese-

Chicago, III.
Keistučio Pašalpos Kliu

bas turėjo susirinkimą lie
pos 5 d. Komunistai pradėjo

nes

WATERBURY, CONN.

Nuvažiavo į svečius ir buvo 
supiaustytas.

bolševikai jį pagrobė, šį lie- tuvių siuvėjų 54-tas skyrius. Antanas Dranginis, ilga- dalykas, būtent tas, kad pil- ris į Sibyra, ir dabar tie be- 
pos mėnesį sukako jau dveji $20. mėtis “Keleivio” skaityto- niausioj nuogumoj visi pa- gėdžiai reikalauja, kad be
mėtai. Taigi jis buvo suim- Dr. Martino Liuterio jas. gegužės 23 d. nuvažiavo matė kiek Montrealo komu- tuviai aukotų jai pinigus! O
tas tuojaus jiems įsiveržus D-ja, $4. į New Yorką pas savo brolį nistai yra susmukę. Pirmiau kada maskoliai yra aukoję
Lietuvon. Nuo to laiko p. Šv. Jurgio Į)-ją, $20. į svečius ir taip sunkiai su- kai kas manė, kad čia jie la- Lietuvos reikalams? Nie-
Devenienei teko pergyventi Lietuviu Namų Savinin- sirgo, kad reikėjo vežti ligo-,bai “stiprus” ir “galingi,” o kados!
labai sunkių valandų. Porą kų As-cija iš Maspeth, ninėn ir daryti sunkią vidų- dabar pamatė, kad tie veid- Negavę pinigų,

be

Taigi visi iš mus privalo taupiai 
vartoti telefoną.

Kiekviena ekonomija telefoną 
vartoja it padės karui. Taupyda
mi telefoną, ypač ko trumpiau jį 
vartojant draugiškiems pasikal
bėjimams, ir rečiau jį vartojant 
nebūtiniems reikalams, duos 
daugiau valandų ginkluotoms 
spėkoms, karo pramonei, civilei 
apsaugai ir svarbiems visuome
nės reikalams.

Ar galima prašyt* tamstų pagal
bos—kol karas tęsis?

kartu buvo pasklidęs gaji- N. Y., $4
Maskvos

rių operaciją. Bet operacija mainiai visiškai nusibarkiu- agentai šoko musų Kliubo

spaudos, nei žodžio laisvės, ;LD 1 kuopa, $2; 221 kuopa, mie.
«£W ENGUHO TELfcrMORfc & TELE6RAMI W

‘’S?
J



netvirta* Poslapis !>«>«> * «

ėjimas 
Maikio su Tėvu

—Maike, ar tu žinai, kad 
aš jau persimupinau ant 
naujo burdo?

—Žinau, tėve. žinau. Bet 
nesakyk, “persimupinau.”

—Nu, tai kaip sakyt?
—Sakyk, persikėliau.
—Orait, Maik, gal atsi

minsiu.
—Ir nesakyk, tėve, “ant 

burdo.”
—Kodėl?

—Nes tai žargoniška kal
ba.

—Bet Amerike visi taip 
sako.

—Ne, tėve, visi taip nesa
ko. Reikia sakyt: “Persikė
liau į naują butą.”

—O kodėl “burdas” ne
gerai ?

—Jau aiškinau, kodėl. 
Todėl, kad tai yra žargonas, 
iš svetimos kalbos suveltas 
jovalas.

—O koks difrensas, Mai
ke. kokį žodį až juzinu, bile 
tik tu supranti, ką aš mi- 
ninu.

—Tas reiškia labai daug, 
tėve. nes iš tavo kalbos žmo
nės sprendžia apie tavo išsi
lavinimą. Kuomet tu prade
di linksniuoti visokius “bur- 
dus.” “auzas,” “šilingus” ir 
tiems panašius žodžius, tuo
met inteligentas tuojau pa
mato. kad tu neapsišvietęs 
žmogus. Jo akyse nukris ta
vo vertė.

—Tai kodėl tu, Maike, 
neišviroziiai šito biznio pir
miau? Juk aš irgi noriu būti 
tiligentas. Pamokyk mane, 
jeigu aš misteiką padarau.

—Viską išmokti neleng- 
\a, tėve. Žmogus amžių gy
vena ir amžių turi mokintis.

—Jes. vaike, čia tavo tei
sybė. Kaip aš služijau pas 
ruski vaiske. tai musų rotos 
staršas barabanščikas visa
da sakydavo: “Amžių gy
venk, amžių mokinkis, ir 
vistięk durnas numinsi.” 
Jes, Maike. tas teisybė. Ki
tas ir akuliorus nešioja, ir 
tai durnas.

—Akiniai proto žmogui- 

neprideda, tėve. Jip gąlį dar 

apsunkinti jo lavinimąsi.

—iu rait. Maike, čia irgi 
teisybė. Ar tu žinai, ką Dak
taras Graičiunas pasakė 
Daktarui Račkui apie bolše
vikus?

—Nežinau, tėve.
—Jeigu nežinai, tai pa

klausk manęs, vaike. Rač
kus dabar rašo knygas apie 
lietuviškus bolševikus, tei 
nuėio pas Graičiuną gauti 
žinių. Sako. daktare, kaip 
tu dabar subolševikėjai, tai 
išklumnčyk man, kas tie 
bulšiai do per vieni, ir ką tu

KAUNO RADIJAS PAKEITĖ TONA.
Po gen. Raštikio pasakytos'yra privaloma: sėkla, ark- 
prakalbos, naciai nebelei- Įliais. mašinomis ir asmeni-

džia lietuviams daugiau 
kalbėti.

Apie Kauno radijaus pro

gramą mums pranešama:

niu darbu.
Hitlerio gimimo dieną 

vietinės įstaigos Lietuvoje 
turėjo pasipuošti vokiška1111 <1 111LA111O MI • I < • s jr > • • « i •„ - . . . , „ - (svastika. Salia jos buvo leis-

. 1 kai geneiola* Ras- ta įgkabinli įr tautine lietu--
likis Velykų antrą dieną ta 
t ė žodį, praėjo daug sąvai-

apie juos misnni: ar jie gut 
vyrai, ar bom?

—Kada tai buvo?
—Ogi dabar, nesenai, 

Maike. Aš tik ką gavau gro- 
matą iš Čikagos.

—O kas toliau?
—Graičiunas, vaike, davė 

Račkui patraukti tabokos iš 
savo krajavos tabokierkos, 
paprašė sėstis ir sako: žinai, 
sako, kaip aš buvau da gri- 
norius ir dirbau mainose. tai 
uždėdavau mulams žalius 
akuliorius ant akių, paduo- 
davau šiaudų, ir muiai mau- 
modavo iuos net apsiputoję, 
nes mislydavo, kad tai žalia 
žolė. Tai lygiai taip aš mis- 
iinu ir anie komunistus, sa
ko Graičiunas. Sako, uždėk 
jiems raudonus akuliorius. 
paduok sausų šiaudu, d jie 
juos maumos, mislydami 
kad tai rauginti kopūstai iš 
Maskvos.

—Ar daktaras Račkus sa
vo knygoj taip ir parašys 
apie komunistus?

—To tai aš nežinau. Mai
ke. ale nieko neiškadytų, 
kad parašytų, ba jie dideli 
melagiai. Kaip aš dabar mu- 
pinau savo fomičius ant 
naujo burdo. tai jie pradėjo 
nešioti pletkas. buk aš jieš- 
kąs sau grabo ir jau tuoj 
pakratvsiąs kojas. Ale aš 
rokuoiu. Maike, kad grei
čiau bolševizmas padžiaus 
savo skūrą ant tvoros, negu 
vyčių generolas nakratvs 
kojas. Ai beč jur lai f. Maik, 
kad jiems taip bus.

—Na. tai lik sveikas, tėve, 
pasimatysim kitąkart.

—Okei. Maik. gub bai!

OLANDU FAŠISTAI 
RYGOJE.

Rygos okupantų laikraš- 
’tis rašo. kaip Rygoje esan
tieji olandų nacionalistų 
partijos nariai šventė tos 
partijos vado Musserto 43 
metų amžiaus sukaktuves. 
Iš įdėto paveikslo matyti, 
kad paminėjime dalyvavo 
keli šimtai žmonių, kaip 
laikraštis sako, ūkininkų. 
Kažkoks olandas kalbėjęs 
apie “uždavinius čia—Ry
tuose.” Kokie yra šie olandų 
nacionalfašistų uždaviniai, 
nieko daugiau neaiškinama, 
taip pat nepateikta jokių 
duomenų, ką šie olandai 
veikia Rygoje.

Anksčiau vokiečių laik
raščiai rašė, jog olandų na- 
cionalfašistai naudojami 
ūkiams vadovauti okupuo
tuose Rytų Europos kraš
tuose.

višką vėliavą, bet nedidesnę 
už svastiką. Privatus namai

t1U:H.?UOitOS^ ; galėjo pasipuošti kuria nors j
t;e>igndi karštų lietuviškų Vėliava, tačiau per radijai 
prakalbų, nei damų, nei de- buvo patariama iškelti ir vo- 
kiamacijų. Paskaitos, dai- jej tįk kas turėjo. Mo-'
nos ir \aidmimai via dau- j;yięiose buvo darbo diena.j 
giau bukohsko pobūdžio, tačiau mokytojai turėjo pa
tikras pirmutinis saitas ye- aiškinti fuehrerio “nuopel-. 
jas papūtė tuojau po Vely- „ “išvaduojant Lietuvos! 
kų. kai Kauno vokiečių teis-ž iš bolševiku.” 
mo prokuroras primine gy
ventojams, kad už slėpimą,

1 sprogstamos medžiagos, 
ginklų, šaunamų, duriamų, 
medžioklinių ir jų mažiau
sių dalių, granatų ir tt. grę
sia mirties bausmė. Proku
roras visai laisvai kalbėjo 
lietuviškai ir aiškino klausy
tojams, kad ginklas esąs vi
sai nebaisus įrankis ramių 
gyventojų nuosavybėje, bet 
visa bėda gludinti tame, kad 
tie ginklai dažnai patenka į 
piktos valios žmonių ran
kas. Pastaruoju laiku Lietu
voje įvykę daug nusižengi
mų ir todėl tenką vėl prisi
minti seniau išleistą potvar
kį apie mirties bausmę. To
liau jis kalbėjo, kad pikta
dariai paprastai užpuola as
menis, turinčius ginklus ar 
jų dalis. Iš tų dalių jie su
rankioja visą ginklą ir tik 
tuomet jau padarą nusižen
gimą.”

Taigi per Kauno radiją 
apie lietuvybės palaikymą 
dabar jau nekalbama. Vie
toj to, gyventojai gąsdinami 
mirties bausme.

Kiek vėliau, per Kauno 
ra
lietuviams (ypač kaimie

TRUMPAI APIE 
VISKĄ.

Associated Press surink
tomis žiniomis, nuo 7 gruo
džio iki 12 liepos priešo sul>- 
marinos nuskandino Ameri
kos pakraščiuose 360 laivų.

Vokiečių valdžia okupuo
to j Francuzijoj paskelbė, 
kad jeigu kuris’ nors jos 
jieškomas asmuo per 10 die
nų nepasiduos, tai ji sušau- 
dysianti visus jam giminin
gus vyrus, o likusias moteris 
išsiųs į darbo stovyklas.

Agrikultūros Departa
mento apskaičiavimu, šįme- 
tis žemkenčių kviečių der
lius duos apie 904,483.000 
bušelių kviečių. Tuo tarpu 
gi da nuo pereitų metų tebė
ra 640,000,000 bušelių ne
suvartotų kviečių. Washing- 
tonas susirūpinęs, kad nėra 
kur duonos dėti.

Berlyno radijas paskelbė, 
kad nuo 1 iki 12 liepos Vo
kietijos nardomos laivės nu- 

adij^pi asi'dėjo priekaištai gandino Amerikos pąkraš-
iietuviams (vpaė kaimie- ?V°.se a-™5’ beVC,K P"
--___ r ..a 3 laivus kasdien.ciamsj, mu jie uz. ___
kitus'kraštus paaukojo me- iš Maskvos pranešama, 
talo vokiečių kariuomenės ka(Į Sovietai stato ginklu ir 
reikalams. Reikia pažymėti, amunicijos fabrikus už Ura- 
kad ankstybesniais atsišau- jo kalnu. Sibyre, už 1.000 
kimais Lietuvos piliečiai bu- myliu nuo karo fronto. Dau- 
vo raginami aukoti atlieka- gumas Ukrainos fabriku jau 
mą spalvuotą metalą. Po seniau buvę iškelta Užura- 
Yelyku jau buvo isakoma Unjau
atiduoti viską: metalinius
meno objektus, durų ir lan- Pagaliau Romos fašistai 
gų rankenas, apkaustymus, prisipažino, kad anglų avia- 
sakutes, peilius, lempas, pa- cij’os užpuolimas an: italų 
puošalus kambariuose. įstai- laivyno bazės Taranto 1940 
gose, voniose; iš nedirban- metais buvo pridaręs labai 
čių fabrikų atiduoti mašinas didelių nuostolių. Trys ita- 
ir panašius daiktus. Visa tei ly šarvuotlaiviai buvo taip 
busią perlieta i ginklus ir sudaužyti, kad jiems sutai- 
granatas. Metalo rinkimo syti reikėjo 18 mėnesių 
terminas buvo pratęsiamas laiko.
Lietuvoje kelis kartus ir gy
ventojams vis buvo prime-' 
lama, kad iš visų kitų kraš
tų jie paaukojo mažiausia.

MOTERŲ BALSAS NE
TINKA ARMIJAI.

Fort dės Mainės, Iowos 
liesa, buvo pripažįstama, valstijoj, yra atidaryta spe- 
kad Lietuvoje gal ir sunku cialė mokykla, kur yra juo- 
dabar atsukti, atmontuoti šiamos viršininkės Armijos 
metalines dalis voniose bei Moterų Korpusui vadovauti, 
dirbtuvėse, kai krašte nepa- Dabar tenai ima tuos kui su
siliko laisvų darbo rankų,'770 moterų ir merginų. Bet 
tačiau visiems buvo primin- tos mokyklos vadas, pulk. 
tas reikalas padėti vieni ki- Don. C. Faith, yra susirupi- 
tiems. Bendromis jėgomis, nęs kad moterys neturi bal- 
esą, visokias pareigas gali- so armijos daliniams vado
ms atlikti greičiau. vauti. Duodamą komandą

Ūkininkams dažnai pri- turi visi girdėti aiškiai. Gi 
menama, kad šįmet jie pri- moterys tokio balso neturi, 
valą pasodinti žymiai dau- Yra ir vyrų. kurie nemoka 
giau daržovių, padidinti Garsiai kalbėti, bet yyius ga- 
b u Irių. rugių, žirnių, linų ir kma lengvai išmokinti, sako 
cukrinių runkelių sėjos plo- nylk- Faith. Gi motelį išmo
tą. Cukrinių runkelių kultu- kjnti negalima, nes jos gar- 
ra dabar yra privaloma i ainiai organai yra kitokie, 
kiekvienam ukiui. Anksčiau Kariuomenės komandai rei- 
buvo nurodoma, kad sėklos' r alingas buliaus balsas, 
galima busią gauti per Že-!
mės Rumus; dabar jau atvi- j 
lai kalbama, kad sėklos ir! 
trąšų niekas gauti negali.
Sėklą reikia “susirasti pas 
kaimynus,” o vietoje trąšų, 
reikia geriau įdirbti dirvą.

APIE CUKRŲ.
Statistika parodo.

1941 metais Jungtinėse Val

stijose cukraus buvo suvar

tota po 114 svarų kiekvienai 

galvai. Tai reiškia daugiauu

kad

Ūkininkų tarpe talka irgikaip po 2 svaru į sąvaitę.

MEMBER
EILfcS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
.daugybė straipsniu, juokų, ir tt. Pui
kiai iliustruota. Ofi nu<>l............... 2fic.

Ol'R POI.ICT
"The parpnse nf the A««oeiatinn shall 
be to help pre«er«e the iileal* and 
tradltinns ot our eonntry. the Inlted 
States r>1 America, to Mere its lavrs 
and Insplre others to respegf and ohey 
them. aud in all ways to aid in maklntr 
this eonntry. greater aml hetter"

Mediniai Stebuklai'
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VIN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.)
Ta kryptimi ir nuėjo visi spėliojimai. 

Kai kas net siūlė drevę ligi žemės prakirsti 
ir šventąjį išvaduoti, tiktai klebonas su za
kristijonu žinojo—kirsk, nekirsk, nieko 
iš to neišeis. O kas daryti, taip ir negalėjo 
nieko išgalvoti. Gerai, kad dar toli buvo 
šv. Jurgio atlaidai. Dar tik rudens vėjai 
į o laukus nešiojo voratinklius. Ligi pava
sario—per visą žiemą—žmonės gal ir ap
muš ir nusiramins, o gal ir bus galima kas 
nors sugalvoti.

Ir čia. taiytum pačios visa žinančios Ap
vaizdos atsiųstą, atrado klebonas švento
riuje po ąžuolu Vincą Dovinę. Tegul ir 
gilią, bet negirto gal velnias butų ir neuž- 
nešęs ant šventos vietos, tai klebono teisin
gas rūstumas ir atslūgo. Su tuo girtuokliu 
gal ii- pasiseks susikalbėti ir sutvarkyti ne
patogu reikalą. Klebonas žinojo, kad Vin
cas Dovinė meistras, kokio aplinkui nera
si. tiktai ir girtuoklis, kokio niekas neatsi
mena. Todėl klebonas ir įsakė zakristijo
nui neišmesti Dovinės nuo šventoriaus, bet 
nutempti į špitolę, kad išsipagiriotų.

Tiktai daug vargo buvo vargšui zakristi
jonui. kol jis su tuo girtuokliu apsidorojo. 
Daužėsi, tarsi pragaro amžinoje ugnyje 
degdamas, vaikė nuo savęs velnius ir iš 
kailio nėrėsi. Vargais negalais vis dėlto 
nutempė jį zakristijonas į špitolę ir, pali
kes ubagų priežiūroje, pats nuskubėjo pas 
kleboną ir pranešė:

—Ne kitaip, klebonėli, kaip velniai tą 
latrą austojo. Daužosi ir velnius nuo savęs 
vaiko. Tai jis, nabagas, tur but, ir į šventą 
vietą velnių užkluptas ne veltui atlėkė. 
Jau ne kitaip, klebonėli...

—Eik. durniau!—supyko klebonas, kad 
tenka tokių kvailų kalbų klausytis.—Tur 
but, nuo girtuoklystės baltaja šiltine ap- 
sirgo.

Bet dievobaimingas bažnyčios tarnas šį 
kaitą klebonui nepatikėjo.

II.
Vienas po kito iš ubagyno išlakstė uba

gai, išnešiodami po apylinkę baisią žinią, 
kad giriuoklį meistrą Vincą Dovine vel
niai apstojo ir nori iį gyvą nusinešti į pra
garo tamsybes amžinoms kančioms. Spi
riasi. vargšas, kiek gali, nenori pasiduoti, 
bet velniai neatstoja ir gana.

Dievobaimingas zakristijonas Mvko’as 
kelis kartus buvo užėjęs, šlakstė nelaimin
gąjį švęstu vandeniu, kartodamas:

—Atstok, nelaboji dvasia!—bet ir tai 
nieko nepagelbėjo. Vincas Dovinė blaškė
si. daužėsi karščio siedinamas ir kliedėjo, 
neatgaudamas sąmonės.

Maži, smulkus, uodeguoti velniukai, 
įkyrus, kaip musės rudenį, zirzė aplinkui, 
karstydamiesi ant lovos, sienų, palubės, 
cypė. unkstė, kaip šunyčiai, išuždami au-is, 
o kiti—akiplėšiškesni, lindo tiesiai į akis. 
pešiojo už plaukų, kaišiojo savo bjaurias 
nutriušusias uodegas į bumą, į ausis ir bai
siai dvokė, kad Vincas Dovinė, netekęs 
kantrybės ir negalėdamas ilsiau iškęsti, 
stvarstė juos už uodegų, daužė į sienas, į 
grindis, bet jie vėl cypdami lindo prie įo, 
ir niekaip negalima buvo jais atsikratyti.

Tada siaubo apimtas blaškydavosi Vin
cas Dovinė ir nesavu balsu šaukdavo:

—Gelbėkite, gelbėkite! Velniai apstojo, 
—gelbėkite!

Pragariška ugnis degindavo jo viduriu-, 
kad net rėkti nebuvo galima. Ir rodėsi, tar
si visa pekla butų į vidurius sugarmėjusi, 
ištąsydavo visas gyslas, akys išsprogdavo 
ir visai jėgų betekdavo. Visiškai nusilpęs, 
stipi iai sučiaupdavo bumą ir iš siaubo su
stingusiomis, kaip stulpai, akimis žiūrėda
vo į palubę, o velniukai, pakildavo nu i 
grindų ir pradėdavo palubėse šokti, už uo
degų tąsvdamiesi ir ragais badydamiesi.

Kentėdavo sukandęs dantis i juos žiūrė
damas, bet kur iškentėsi, kai jie ii' vėl ap
nikdavo. Tada pakildavo įsiutęs Dovinė iŠ 
lovos: -*>oe

—Su tokiu brudu neapsidirbsiu! Lau
kan, o jei ne, išdaužysiu visus!—ir daužy- 
d a vosi po visą ubagyną.

kad tu kur prasmegtum. Tikrai pažino Do
vinė, kad tai Balsupių Ratilas iš ubagyno.

Pasilenkė stenėdamas Raulas apivarą iš 
taipduiio ištraukti, velniukas tik strikt ir 
užšoko ubagui ant nugai os. Dovinė stvėrė 
jį abiem rankom ir—pargriuvo ant ubago.

—Tėvai, — suriko Dovinė, keldamas 
ubagą,—į tave velnias įlindo! Tas visai 
žado neteko ir tiktai žiopčioja. Velniukas 
strikt ir nušoko ant pečiaus. Dovinė pas
kui. Ten ir sumurdė raguotąjį.

Nespėjo atsigulti, žiuri—ant pečiaus 
sėdi jau ne velniukas, bet pats velnių kara
lius—Belzebubas. Pro burną eina pragaro 
ugnis, akys—išverstos, raudonos, rankose 
turi trišakę. Daužo arklio kanopomis pe
čiaus plytas ir žiuri išvertęs akis į Dovinę, 
tarsi persmeigti jį norėdamas.

—0 ko tau reikia?—siaubo apimtas pa
klausė Dovinė.

Belzebubas riauktelėjo, liepsna pro ger
klę išsiveržė, ir sustaugė:

—Tave į pragarą nugramzdinti atėjau.
—Pats nugai mėk!—atsakė jam Dovinė. 

aukdama> ant savęs antklodę.—Man ir 
ia gerai.

Nusikvatojo Belzebubas, matydamas 
stingstantį iš baimės Dovinę, ir pro gerklę, 
kaip iš kamino, durnų kamuoliai išsiveržė.

—Gerai—negerai, o dėl tavęs verda pa
čiame pragaro dugne didžiausias smalos 
katilas. Kas jį išlaks, kad ne tu?

—Pats išlak!—atšovė Dovinė.
Belzebubas vėl nusikvatojo, kad net sie

nos sudrebėjo ir šiurpuliai per visą Dovinę 
nuėjo.

—Kas man priklauso, aš pats išlaku, o 
kas tau—neišsisuksi! Supilsime degančią 
deivą kaušais tau į gerklę, o užkąsti duosi
me gyvų rupūžių. Rengkis, nėra ko gaišti.

Mato Dovinė, kad su šituo taip lengvai 
neapsidirbsi. Ar nepamėginti gražumu su 
juo susikalbėti? Tai ir atsakė:

—Klausyk, velnių karaliau, negi tu nie
ko geresnio neturi, kad tokį brudą pats la
ki ir kitiems duodi? Koks tau iš to malo

ninąs?
—Ne malonumas,—atsakė jam Belze

bubas,—bet pareigos. Kaip kiekvienas že
miškas karalius turi bausmes ir kalėjimus 
savo nepaklaužadoms, taip ir dangiškas 
kaialius. viso pasaulio valdovas, turi baisų 
kalėjimą—pragarą tiems, kurie įžeidžia 
jo Majestotą. Mano pareigos nugrūsti ne
tikėlius į to dieviško kalėjimo gelmes.

—Tai ką, negi tu vyriausias Dievo žan
daras?—įsidrąsino Dovinė ir paklausė.

Bet čia Belzebubas ne juokais pasiuto, 
nušoko nuo pečiaus, trinktelėjo trišakiu į 
žemę. kad net sužaibavo:

—Ilgai aš čia su tavim burną aušinsiu! 
—Pasakiau ir baigta!

—Dabar tai jau galas,—vos spėjo pa
galvoti Dovinė.—Nusineš, biaurybė, nieko 
nepadarysi!... Tiktai kur aš savo kirvį pa» 
dėjau?—su sielvartu pagalvojo, tarsi kir
vyje butų visas išsigelbėjimas. Bet čia atsi
vėrė po lova kiaurymė, prasmirdo siera, 
kad net kvapa užėmė, Belzebubas prišo
kęs smeigė trišakiu Dovinei Į tarpuakę, ir 
jis su visa lova nugarmėjo į pragaro gel
mes.

Tamsu pasidarė, nieko nematyti, tiktai 
jaučia, kad krinta kažkur į baisią bedug
nę. Jau pasirodė pirmosios pragaro lieps
nos, liepsnoja visa lova, dešra, čirška jo 
kūnas, norėtų pašokti, ištrukti iš degančios 
•ovos, bet čia velniai koias. ranka? užgulė, 
kausto ugniniais grandiniais, prikala, ne
ištruksi. nepajudėsi. Degina baisu? karštis, 
burna išdžiūsta, kad bent vandens lašelį, 
—sudejuoja, gal gi kiek atsibūtų ir visu 
tuo brudu atsikratytu. O čia žiuri—viršum 
galvos iau stovi išsišiepęs velnias su kaušu 
verdančios sma’os. Išpila deginantis pra
kaitas ir Dovinė visiškai jėgų netenka.

Krutinę tarsi baisus slogutis užgula ir 
slėnia, prasimerkia — bjauriausia įupužė 
atrėplioia prieš ii... Sustojo ir snok~o savo 
bjauriomis akimis. Tokiu siaubingų akių 
niekada nebuvo matės. Jose. kaip veidro
dyje. sumirga vias klaikus io gyvenimas. 
Ir ;au ne vienos akvs, bet tūkstančiai akiu. 
šlykščių, godžių,, biaurių, kurias iis matė 
žemėje ir kurios ne kartą norėjo jį praryti.

Nusitvėrė vieną tarpduryje, privėrė tarp 
durų uodegą ir pradėjo abiem rankom ir 
kojom taip kulti, kad tik dulka į visas pu- i Ir nei vienų akių. nuo kurių šviesiau pasi 
sės pragaro išpera. darytu. O juk buvo ir tokių. Kur jos?

Velniukas cypia, prašosi, kad tik paleis
tų. niekada daugiau neįkyrės.

Ir čia staiga prašvito pragaro juodos 
liepsnos, žiuri—atskuba, ateina šlubčioda-

—Matai, koks brudas, ir perstoję; lupti mas raišas skerdžius Gricius, kuris jį už- 
—žiuri, iš kur čia tas balsas?—Nagi ubą- augino. Iš tolo su lazda mosuodamas, ir 
gas. tarpduryje privėręs vyžų apivaras lazda nepaprasta, žaibai nuo jos krinta, ir
šaukia ir žegnojasi:

—Atstok nuo manęs, piktoji dvasia! 
Trina Dovinė akis—koks čia monas?

Buvo velniukas, o dabar—ubagas.

ji visa, kaip saulė spindi.
—Tai jus, biaurybės, čia mano vaikelį

kankinsite? Aš jums parodvsiu!—girdi 
malonų senelio balsą, griaudžiantį kaip

—Ar iš proto, vaike, išsikraustei? šitaip pirmą pavasario perkūniją, 
seną žmogų daužyti! Aš tau ne kaladė, (Bus daugiau)
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Polemika ir Kritika Seni Veteranai Šių Dienų ‘Džypėj’

AR LENKAI PRAŽUDĖ 
LIETUVĄ?

Todėl jisai pasiėmė dei
mantinę karūną ir išdūmė

Šitie trys Amerikos Civilio Karo veteranai a; ko aplanky ti istorini Chicamauga mūšio 

lauką Tennessee valstijoj, kur dabar yra ruoši, mi kareiviai moderniškam karui. Jie mė

gina važiuoti motorizuotu šių dienų armijos vežimu, kuris Amerikoje yra \adinamas 

“džypės” (jeep) vardu.

REDAKCIJOS
ATSAKOMAI

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Domininko arba Kaži.

Inmii Šalčiui   Patarkit miero Mato <sunai Vinco), kilę ujonui aaiciui. raiarKll aiameUičių Laimo, Papilės vaisė..
Paminklo Fondo Komiteto Šiaulių apskr. Pajieško Juozo Mato

, sekreto, iui, kad Fondo at- “X.“ SSSTSJi&i  ̂
• skaitąsŠiomis dienomis Ameri-\ at&a T J Francuziją, palikda-' 

kos lietuvių klerikalai ir kiti! prasigeinsiems
pradėjo dideliu įnirtimu Jezuitams lr bajorams, 
smerkti lenkus už jų pada- Rusijos, Vokietijos ir Au- 
rytas “skriaudas” lietu- strijos valdovai, matydami 
viams. Lenkijos supuvimą, nutarė

Iš Lietuvos yra atvykę Į jų tarp savęs pasidalyti. Ka- 
Ameriką keli juodojo in- dangi Romos katalikų baž- 
temaeior^lo agentai ir nu- nyčia buvo prie Lenkijos 
susę Smetonos plauko poli- pi irisus Lietuvą, tai kartu su 
tikieriai. Jie pasigavo į sa- Lenkija žlugo ir Lietuvos 
vo bučių daugumą Ameri- valstybė.
kos lietuvių redaktorių, ku- Jeigu lenkus smerkti už 
rie mato Lietuvos išganymą praeiti, kodėl nepanagrinėti 
vienybėje su juoduoju inter- kas įvyko musų dienomis su 
Racionalu. Lenkija?

Klerikalai ir politikieriai w. Kas nors Isigaus Į popie- 
sėja neapykantą tarp lietu- žiaus archyvą ir atras, kad 
vių ir lenkų liaudies. Lenkai popiežius buvo padaręs 
buvę didžiausi lietuvybės slaptą sutartį su Hitleriu su- 
priešai ir dėka lenkams žu- naikinti dabartinę Lenkiją, 
vusi Lietuva. (?—Red.) . w I

Lenkų juodojo intema- Kada Hitleris užgrobė 
cionalo agentai rašo pana- Čekoslovakiją, tai balan- 
šius kaltinimus lietuviams, džio 24 d. popiežius gavo

Eilinis lietuvis ir eilinis Įaiška nuo Hitlerio’- Popie- kankino ir žudė 10,000,000 f 1VT Į 111 T Ai TA NETEKO TI?/1(7 ‘ menkučiai, o tačiau be gin-1
lenkas, prisiskaitęs tokių ^rdmomspilone, ukrainiežil) vardan kataH c A VYRI! kį? ..v^^v/n^asv^So“.
kurstymų, gnezia dantis apsvaistę. laiško turinį, at-jęįgkos kultūros. Kaip kata- ZlJllį \ I Kų, galėtų argumentų išvengti , iš Lietu™, Pakrojaus miestelio, jau.

- - laikraštis, kuriame atsispin-?P*.e 40 mėtji Amerikoje, girdėjau

1!' Kitus pianesimus kančių adresu: Paulina Matas,
ijicvlii im c ipi m įtp" f*ii tar Cj/c Balsas, Casilla dema. me.t pei GU tai Correo 303, Bs. Aires, Argentina.
pu (double snace). nes su---------------------------------- --

on ' Aš, Antanina Jasulaitienė, pajieš- 
glaUrtO. Cl.Utes la )<U ap- ^au mano sesers sunaus JONO LUK
ŠĮ nkina įedakcijos darbą, so, iš Lietuvos—Meiliūnų kaimo.
Taip eilučių turi but palikta JSkoje.^auiž^į PhiSdS- 
pakankamai baltos vietos, r-hijų pas seserį Aleną Kubeliauskienę,
lmd bntn <ralim-i ra«vha ie_ dahar kur *>’vena nežinome. Prašau 1 a<l Lutų f.alĮma rasyoą 1S- atsišaukti, kurie žinot kur iis randasi, 
taisvt. Zeceriui taipgi labai malonėkite pranešti. Gal vaikai atsi-

i-'Unku statyti iš suglausto,' Mrs. Antanina Jasulaitis 
rankraščio. Dėl io tie prane-j 12304 Emeraid avė., chicago, 111.
simai dažnai ir netelpa. • pajieškau antano klevicko, 

j. k -- 1 . ... iš Lietuvos—'Rozalimo miestelio, apieKaz. Ik?rciiUSk*j:. —Aciu 8 metai jis atvažiavo pas tėvą, kuris 
už lašinėli “Kožnas žmogus syven?. netoli l?et adr*:
tUl’l O jaUSmUS, bet laikraš- pasilinksmindavome pas Dabšius Ro

zalime, norėtumėm sueiti Amerikoje. 
Atsišaukit adresu: (0)

Jonas Jasulaitis
, 16 12304 Emeraid avė., Chicago, III.

ne, Wash. — Argumentuoja. -------------------------------
x-irm fi'V-ot bii<—oččioi Pajieškau draugo PETRO BALE-ne \ien tiktai ldliudbCiai. bet NONIO (Pet Bell,. iš Lietuvos—Ro- 

ll' atskiri Žmonės. Paimkim,' žalimo parapijos, Kazarezų kaimo;
b'UvvvHvhii hft gurins drau- ?.P:.e .45 metai Amerikoje, gyveno |. yZGZlUl, Del KlKlOs CUdU Wilmm^tone, paskiau Chicagoje, |pr- 
gijos susirinkimą. Ol'gani- dėjau kad dabar gyvena ant farmos.

įritini,i Prašau atsišaukti arba kurie žino kurzacįja yra \ lėtinių žmonių randasi, malonėkite pranešti jo adre-
grupė; ios reikalai vra visai ,*»• Jonas Jasulaitis 40)h r J ’ 1 12304 Emeraid avė., Chicago, III.

tin jo nedėsime. 
Petrui Stcčkui

vieni prieš kitus.................... sakymą davė dvi dienas ve- kunigai organizavo mu-
Kuomet eiliniai lietuviai bau. . šeikas, kurie spardė, mušė ir

ir lenkai smerkia vieni kitus Fo tam- r rancuzijos ir niekino ukrainiečių raote- 
už padarytas vieni kitiems Rumunijos . ambasadoriai, • k • jaunas mergai_
skriaudas, tai lenkų ir lietu- Vokietijos ir Lenkijos vys- teg gadino; kaip 200,000
vių klerikalai ir politikieriai kupai lankėsi pas popiežių ukrainiečių buvo kankina- mirė trys zvmu< asmenys: "——-,v r------ °——
krausto lenkų ir lietuvių ki- ir turėjo slaptų pasikalbeji- ,na kalėjimuose, kad liudy- D-ras V. Kuzma, Jonas Vi- ,Jur.but’ nera klt? naip protauja. Ginčų nėra
senius. * Buvo slaptu s u-įrašine- tu taiD kaiū kunigai nori. ir poetas Kazys Biakis. kuri® sav<? nuopelnais Lie-tiktai kapuose, kur žmonės

Mirė D-ras Kuzma, Jonas Sugryžęs iš Amerikos, di viso pasaulio įvykiai ir jžd^u^VJ^randa^r’prašau ^Tšaukt 
Vileišis ir Kazys Binkis. Jonas Vileišis buvo kelis kuris turi atsiliepti vigais kurie kar randasi, maio- 

i« lietu- kartus Lietuvos ministeriu, opesniais gyvenimo reika-, Vaii^ pr^šautjuj<atsLšZuktiJei?u ‘“o JŠiomis dienomis
vos atėjo žinių.

tų taip kaip kunigai nori.

Jonas Jasulaitis
12304 Emeraid are., Chicago, 111.'

APSIVEDIMAI.
galėtų prilygti velio- jau nebegyvi. Antras klausi- ‘ 50PkamžiawųenaT'esia.S 

mos: žodis Ukraina reiškia A^uk^bne^š k^»^
pakraštį. laigl uzrainieciai apie save kožnai. s. s-tz, (0, 

So. Boston, Mass.

kad tenai 0 Paskui ilgys metus ėjo lais? Argumentuoti tenka 
Kauno burmistro pareigas, dėl to, kad žmonės nevie

Laikraščių špaltos yra už- bmu tarP popiežiaus agentų ’ r r T , .. i “ “ i—■ j~ - tuvai
darytos tiems kurie norėtų Berlyne. Varšuvoje ir Pary- Kiek katalikiška Lenkija . D-ras Kuzma buvo ne tik- niui Jonui Vileišiui,
nušviesti, kodėl ta neapy- žiuie. Ir popiežius _ užlaikė buvo nusususi skaityk ką tai vienas geriausių Lietu- K Binki$ kai 
kanta tarp lietuvių ir lenkų didžiausio i slaptybėj minė- laso f raneuzas katalikų ra- ,vos chirurgų, bet ir vienas politikoj žvmaus vaid- 
yra sėjama. lus nisirasmėumus ir susita- sėjas kuris lankėsi Lenkijo-, pavyzdingiausių idealistų., -J nevaiJdino bet užtai

Ne lenkų liaudis norėjo nmus su Hltleilu- !e 1932 metais. Katalikų ji£ai visą laiką P^ėjo; ; . . gražių i
arba stengėsi lietuvius ištau- Nuo popiežiaus Pijaus IX ^a^ „ Revue dės Deux prie Lietuvos Socialdemo- ^^10^^^ 
tinti; ne eiliniai lenkai nie- iki popiežiaus Pijaus XII, vasano 1 1933, ^atų Partijos, uoliai ją re-ų yi^č jaunXėmk
kino lietuvių kalbą ir tautą, buvo dedamos pastangos J153} piešia baisią lenkų gy- mė pinigais ir darbais. Norsįį dienomis kol j^ebu-
bet patys lietuvių katalikų padaryti iš Vokietijos ar ventojų padetp Buvo baisus Smetonos diktatūros laikais °pX’ T tautininku
kunigai Rusijos katalikišką tvirtovę skurdas doros nupuolimas socialdemokratų partija bu- 1

253 Broadvay,(ukrainci) gavo šitokį pa
vadinimą veikiausia dėl to, 
kad jie gyveno slavų apgy
vento ploto pakrašty.

Smiliui iš Urugvajaus. —
Ačiū už žinias. Rašinėkite 
dažniau.

Lukšių Juozui.— Polemi- 
. ka ir kritika bus gera. Su-

Liudna, kad tokiais sun- naudosime ir antrą rašinėlį.
• ’ ' - musų tauta tu- Geri abudu.

tokių žymių m-__ ___  __
Chicagiečiui. — Tamstos i 

rašinėlio apie “Tėvais Pran
ciškonus” redakcija neatsi-

u"?•,.“etuvt srr“ S tataT''DoHežiusVUre;: n’eapeina kas bus su Lietu-!rankas.' inž. Stepas Kairys, h iSSZ J?ena; P^ji^kosime, gal!kūdiki paknkstyti pas ^>P 'įai POP>ezi® s^n- . vjt., s„ūm,. kraustanties i naują vietą

^Nereikia eiti į Lietuvos Lenkijos sąskaitom Pasie- fąnsitizmBS, kuomet baž-, vo uždrausta, jos veikėjai Te
praeiti, kad pamatyti, kaip kus to, užkariauti visą pa- nycios buvo puikiausia is- buvo areštuojami ir grūda- į /

mūsiškiai kunigai darė ir piežiaus IX sekretorius, Ša tuose susirinkimuose ir pa

Šiandien jau nebėra

Reikalingas Duonkepis
Kuris moka visą ėarbą lietuvių ke

pykloje. Gera mokestis ir nuolatinis 
darbas. Rašykite arba ypatiškai ui. 
eikit šiuo antrašu: (91

B. B. CO. (ALYTA)
22 So. Leonard Street,

Waterbury, Conn.

usros mm>t. nawo Bromo

daro tarp Amerikos lietuvių, vo parašytoj knygoje, (Pi- Juodojo internacionalo dėdavo tiems, kurie patek- Parsiduoda Farma 
Kada lietuvis nunešė sa- jaus IX biografija), parodo ^geutams ir politikieriams davo į žiaurios žvalgybos 50 akeril}t 25 dirbamos. 25 miško;

TOUtAS BIČIŲ

MEDUS
(įart PURE HONEYl

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTS 
n —mry su nik am^mu mm.

Suma, (Menu dovanu, kuria indy,, joc «• 
mrdua nėra (Aras kačių medų.

vo
lietuvį kunigą ir norėjo duo- f|J“*-Fl'ancUZ’ ^tif^ą rinkit ^’ir P^ko tarp kitų popierių
nidOTa^“^? 'Štai ka lašo kataliku ra->r galėtų išnaudoti liaudį, buvo tie švyturiai, kuriais ?'ag'™l'Xko'>“,"kni " Petrui Spurgiui. — Tilps

Algirdas 
kunigas
krikštyti. n«s.ioKie va.ua. -.y-- 'Lf""įu “j-\~-~r Lietuviams ' politikieriam. . ,
esą “pagoniški. zija) <*pie Silezijos Pn-.Ti t likimas ir m tik Jcnas VlIelsls PlaušeAr jus girdėjote, kad lie- Lenkijos prijungimą: Lietuva lik mas ir gi tik ųetuvos vuistiečių-liaudi-
tuviai politikieriai butu na- Kad Silezijos 700,000 ąinaudotj ' J fe P ninku srovei, salia lekcijos
kėlę protesto balsą prieš ku-gyventojų babavo prisidėti' ' ................ Bortkevičienės jis buvo
nigus dėl tokio lietuvių var- prie Vokietijos, o tiktai Kodėl tie politikieriai ir šviesiausia jų vadovybės as-
dų žeminimo? 400,000 balsavo prisidėti kunigai nekovojo prieš menybė. Jeigu

tokie vardai lo^e (1 enRna ir h rančų- fe“tume vmua _  • I .įorirviams nnl it iki pri am;

kuriais gyvuliams, _hrii _ jjjįpjų tabako ir kiti mažesni bu-
si dinkai, geri vištininkai. vieta graži, sekančiame numeryje.

prie pero kelio, tarp Hartford, Conn. 
ir Sprintrfield. Mass. Norint daufriau Esabelei 
informacijų, klauskite laišku. Par- o. • i • • j ,
duodam pikiai. (2) ; Straipsnelj apie darbo ver-

MRS. STASĖ DRAUGENIS 
Warehouse Point. Conn.

Petronėlė Lamsargienė

1
Krugelienei. — ’

II
tingumą gavome, ačiū, bet 

I dar nespėjome peržiūrėti.

prie Lenkijos. Kad lenkų Smetoną Lietuvoje? Valstybės Taryba 1918 me-
vyskupas Adamski iš Poz- jėzuitai ir buvusieji SmeJ tais ?PskelbėJ^tuv3 (lemo'

.............................  . , , naniaus, laike plebiscito tnnnc agentai žino kad qq kiatine respublika, o ne mo-
Politikienai skelbiau kad balsavimo, papirko daugu- nuoč Amerikos lietuviu vra lnarcb^a £u v°kišku kara- 

lenkai pražudė Lietuvą. O ma bajSų prižiūrėtojų; kad nu«ištate Drieš Smetonom b.UIP’ tai ačiū Jonui Vilei- 
is tiki uju Lietuvą ir Lenkiją ienkus vežė iš vietos į vietą vafdžia Lietuvoie Todėl tie Stepui Kairiui, Myko

Kas pražudė Lietuvą 
ir Lenkiją?

C. Dinebergui. — Ačiū už {
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, loįįL-pli i,. muktiSka natari- ’ ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 11 J)l<ii\LLK3 pdlHir >t

jTaipri turiu Galingų Gydymo Mostį ITltĮ.LictUVOS lnuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
W AMŽINOS dainos. |įE

PET. LAMSARGIENB . ŠIOJ knygutėj telpa 44 spėriausių •
1814 S. Water SL, Philadelphia. Pa. •?ova''? dainų. Jos tinka deklamaci- 

____________________________________ joms ir dainavimui, kaip namie, taip

Svarbus Vėliausi 
Išradimai

EaFirSą? Nereikia ^al?UOti P".kelfe k?^ kad poIitikieriai prisidengia de-
«Si kadTajord b^ naudai ' ^,^1;

’ is^iiitii mnkvk ų naucmi. bia? buk Jie nori atsteigti
jėzuitų mo y Nežiūrint kad tokias suk- demokratiją Lietuvoje. Po-auklėjami 

lose. tybes lenkų kunigai darė lemizuoja su lenkais.Štei ką rašo žymus mn-!įalsavimuose 700 000 ba,
euzijos istorikas Michelet: 
“Lenkija negalėjo atsigrieb
ti, kuomet Francuzų kara
lius, pasiėmęs su savimi dei
mantinę karūną. 16-tame 
šimtmety paliko prasigėru
sius jėzuitus valdyti Lenki
ją, o sugryžo į Francuziją...”

Katalikų jėzuitai ir bajo
rai begirtuokliaudami bai
siai Lenkiją nualino. Jėzui
tai ir bajorai žudė vieni ki
tus dėl negalėjimo susitai
kinti kas turi būti Lenkijos 
karalium.

Prasigėrę jėzuitai ir ba
jorai negalėjo iš lenkų kil
mės karalių pastatyti, todėl 
kreipėsi į Francuziją, kad 
duotų jiems franeuzą kara
lių valdyti jų nualintą šalį— 
lygiai taip, kaip 1917 metais 
Lietuvos kunigai šliaužiojo 
apie kaizerį, kad paskirtų 
Lietuvai vokietį karalių.

Bet atvykęs į Lenkiją ir 
tapęs jos karalium francu- 
zas jokiu budu negalėjo pri
eiti prie tvarkos su prasigė
rusiais jėzuitais ir bajorais.

suotojų prieš 400,000 nubal- .^e lenkai yra kalti dėl 
savo pasilikti prie Vokie- Lietuvos valstybės žlugimo, 
tijOs nes katalikybės kultūra

Nežiūrint kaip buvo nu- pražudė ir Lenkiją ir Lietu- 
balsuota, popiežiui ir jo . Katalikų kliostonai ir 
agentams spaudžiant, Tau- kunigai supudė ir pražudė 
‘u Lvgos komisija padalino Lietuvą ir Lenkiją. Tiktai 
Silezija tam Lenkijos ir ta<*a len^ai ir lietuviai galės 
Vokietiio^. Turtingesnę Si- fusyyenti santaikoje, kada 
lezijos dalį kurioje buvo į® tų salių bus išvvta kunigi- 
dauguma vokiečiui prisky- ^a ū kada vietoj kliostoriu ir 
’ė prie Lenkijos: mažesne- bažnyčių bus mokyklos, ku- 
’e. biednesne dalį, kur buvoir’os, kels kultūrą, o ne ne- 
dauguma lenkų, priskyrė apykanta kuret^, kaip yra 
nrie Vokieti ios.

Kada lenkai atėmė Vil
nių nuo Lietuvos, ar Lietu
vos kunigai pakėlė protesto 
balsą prieš Lenkija? Ar 
Lietuvei kunigai reikalavo 
nopiežiaus. kad iis privers-

lui Biržiškai ir kitiems pa
žangiems jos raliams, kurie 
griežtai pasipriešino tauti
ninkams ir kunigams, norė
jusiems “surišri Lietuvą am
žinais krik<či< niškais ryšiais 
-u (kaizeriška) Vokietijos 
imperija.”

Ačiū

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

padarytas iš tikro- 
* io Castile mailo. 
| U. S. P. Išplauna 
’ “leiskanas ir viso- 

ius kitus nešvaru
mus ir sustiprina

daroma klioštoriuose ir baž
nyčiose. T. J. Kučinskas.

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

‘n Lenkijon valdžia grąžinti
įami. ir Tjtpsi* Joje telpa 311 vardi 
vJanVin 1ietovi51r»i. n n diSka
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokia 
liras eydo ir kaip reikia ▼artot: 
'Pra5»n ii parari r., (tampi ne«in«ti 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 

L-lmiboloi ir Kaina su prisiuntimii «1 00 Pinipnr 
KiLiiKaiai ii peria,i«is «in«ti Money OMerin, »rb- 

popierini doleri laiške Adreaa«- <- 
PM’l. MIKALAUSKAS 

140 Athtns rtreet,
SO. BOSTON. MASA

Vilnių Lietuvai? Ar popie 
žius pakėlė protesto balsą 
orieš Lenkiją dėl Lietuvos 
Tpinlėšimo?

I^ai atsako 
kiti politikieriai.

Rašiau “Keleivyje,” kaip 
katalikų kunigai pcr?ekiojo,|

i odų. 50c. už bonką. 
į ALEXANDER’S HAIR 

Parsiduoda 7 ruimu Cottage • REFRESHING TONIC
Su storu ir dideliu sandėlių tik už | j Gyd^^V^

t plaukų šaknims ir Odos gydymui.
• 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Prisiun-
• čiam per Paš'ją į visas dalis Su- {
• vienytų Valstijų.

ir susirinkimuose. Pusi. 32. 15c.

$3,500.00. Sūnūs armijoj, turiu par. 
duoti. Rašykit angliškai: (2)

Max Yoffe,
6 Woodford st., VVorcester, Mass.

Noriu darbo ant Farmos

KETI RIŲ RUSIŲ GYDUOLĖS, 
kurios stebuklingai pagelbsti nuo 
daug įvairių Ligų. užpatentuotos 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu
viu _$eimynoj.

NO. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO 
(for Tooth Ache Irritation and Hard-
ening of the Gums). Prašalina užsi- UŽ gaspadinę ar už pagelbimnkę. 
vietrvjimų ir sustiprina Smegenis Rašykit šiuo adresu: _ fl)
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su- Mrs. Josephine Grigaitis,
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo- B°x 354, Maynard, Ohio.
jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint-
ment for Tooth Ache. Sučėdvsi dan- pažangiems Tary-i t>s ir pinigus. Kaina tik $1.00. Ma-

bos naiiams. Lietuva buvo, Xo. 2. nuo rheumatizmo ir
apskelbta nepriklausoma įvairių skausmų. Kojose, Ran- 
-j1 , . 1 . koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są-aemckiauni respublika u-j nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy-( 
lonas Vileisi- tuojaus buvo jr K-jiK g SALvf. 
uaskll ta.- o.'' pasiuntimu nuo Old and Fresh Sores. šita Mostis 
Washingtom. I trumpą lai-,^^ xra. .. •. c !turite senas Ronas, kurias Skauda ir •
aH JIS C1U KCiG <>pi6 b—.” niekas jums nepagelbėjo, tuojau^
000',000 pa< la, kuria buvo bandykite šitų Moetj. Geras nuo Vo- 

paremti jau lutes Lietuvos Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų 
respublikos j inigai.

FOBAICTORY

bu v
UNITED
STATES
DEFENSE
BONDS
STAMPS

Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 
jimą. Nudegimų. Sumušimų, Skau
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 
iv įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
rimą, tai pažymėkite, Speciališkai 
Pranešimų gausite. Šitos mostis, tai 
Ginklas prieš Vėžio Ligas.
Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.

NO. 4. MOSTIS NUO POISON 
IVY. Kurie greit pagauna Poison 
Ivv, tai turite turėt šitų Gyduolių, i 
Suteikia greitų pagalbų. Kaina $1.00. i 

Reikalaudami Gyduolių siųskite ir 
Pinigus Money Orderį arba Čekį ne
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotų- | 
mėt Gyduolių Gerumų tai duodam 
tokias išlygas. Pasiųsime 2 Dėžutes 

vienų mažesnę. Vartok tų mažesnę, I 
neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už
ganėdintas, grųžink didesnę į 10 die
nų laiko, mes atitrauksime tik per- | 
siuntimo kaštus—20c. (-)

Adresuok it taip:
M. J. ŠVILPA

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

HARTFORD, CONN. i

I 
i
IL

ALEXANDER'S CO.
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

XXX ALE IR STOCK ALE 
Iš KRANO IR RONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS 
Worce»ter —5-4334

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Roaton, Masa. Tel. SOUth Boston 2271.

va.ua


Poslapis « Jt.VIS, SO. BOSTON No. 29-30. Liepos 22 1942 m.

Moterims Pasiskaityt
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENfi.

IŠ Lietuvos Atvyko su ranka daiyti; dabargi AM D I / • - į motina sprendžia. Motina
p. AMtOfld ttUlOtl€fl€.! operacijai priešinga, ir todėl 

;-------- ! daktarai negali mergaitei
Netikėtai gavome svarbų lankos piauti. Nelaimingoji

Lietuvos gyvenimo liudinin- Patrieia paleista iš ligoni- 
ką. Laivu “Drottningholm*’ nės namo.
birželio 30 dieną sugryžo iš ---------------
Lietuvos Jungtinių Valstijų 
pilietė, Aldona Rugytė-Bu- 
lotienė su dviem mažom 
dukrelėm. Ji tuo tarpu apsi
gyveno pas savo tėvus Chi
cagoje.

Iki šiol žinios iš Lietuvos 
ateidavo tik laiškais. Pasku
tiniu metu lietuvių kilmė; 
maskoliai per savo spaudu 
pradėjo skelbti iš Maskvos 
gaunamą evangeliją. Vienas 
kitas gavome progos pasi
klausyti ponios Aldonos Bu
lotienės pasakojimų. Ji yra 
išgyvenusi abi okupacijas ii 
iš Lietuvos išvyko šiais me
tais, birželio 7 dieną.

Kiekvienas jos žodis 
svarbus, nes ji buvo gimna- 
zijos mokytoja, jos vyras 
geležinkelių valdybos aukš
tas pareigūnas—inžinierius, 
abu turėjo plačių pažinčių 
ir giminių tiek miestuose 
kiek kaime, todėl visapusiš
kai ir pilnai pažino Lietuvo

'vilnonį daiktą gauti. Senas 
drapanas sulopykit, užady- 
kit arba visai pertaisykit, o 
už sutaupytus pinigus pirkit 
Karo Štampas arba Karo 
Bondsus.

DOROVES PAMATU TURI BŪTI
NE PRIETARAI, BET TIESA

Nuo amžių visą laiką kil- smus jie patys išperka šia- 
nios ir didžiosios žmonių me pasaulyje; neteisingai 
pastangos yra dedamos tie- gyvendami žmonės patys 

Pirkdami Karo Bondsus sai jieškoti ir pažinti. Kas save žudo.
padėsite Amerikai karą lai- yra toji tiesa ir ką ji duoda Kada tą visą žmonės su
meti ir kartu turėsite savo žmogui, kad jis taip atkak-Įpras, tada išnyks ir daugu- 
pmigus gerai apsaugoję. Rai prie jos veržiasi? Tiesa • mas tų negerovių, kurios da- 
\ ėliau, po karo, kai ateis mes vadiname realų, atatin- bar pareina nuo žmonių ne-

RINK1M RIEBALUS 
KARUI.

Iš jų bus daromos bombos.
Mes. moterys, veikian- 

čion aimijon neinam. todėl 
privalom padėti karą laimė
ti kitokiais budais. Pirma 
tinkome senus alumino puo
dus, paskui cinuotas skardi
nes ir guminius daiktus, o 
dabar prasideda taukų ir 
visokių riebalų rinkimas.

Iš riebalų yra gaminama 
glycerina, o iš glycerinos— 
sprogstamoji medžiaga 
bomboms ir šoviniams.

Kepant riebesnę mėsą, 
i paprastai, pasidaro taukų, 
I kurie dažnai būna išmetami 
į bačką. Verdant sriubą, kai 
ji ataušta, ant viršaus pasi
daro taukų pluta, kurią tū
los šeimininkės taipgi nuima 
ir išmeta. Spirginant skau- 
radoj pork-čiapus, dešras, 

__ žuvi ar kitokius daiktus, irgi
gyvenimą abieju okupacijų atlieka riebalų, kurių Ame- 
metu.

sunkesni laikai ir pinigai kantį tikrenybei pažinimą, 
bus daugiau reikalingi, tada ■ teisingą apie ką nors suži- 
galėsite juos atsiimti su ge-inojimą. Jei žmogus visą pa
rų pelnu.

KAS REIKIA ŽINOTI 
APIE MIEGĄ.

Iš patyrimo jau yra žino
ma, kad aukšto ūgio ir rie
bus žmogus reikalauja dau
giau miego negu liesas ir vi

taulį (gyvą ir negyvą gam
tą) realiai pažintų, viską 
apie ji sužinotų, tuomet bu
tų ne tik neįsivaizduojamai 
galingas ir turtingas, bet i:

'rikoje beveik niekas neval- 
. J go, ir jie eina laukan su ki

musi, augusi ir mokslus ėju-;tolB ^Tnatom-
si laisvoje Amerikos dvasio-! Tarp Rudavo iki šiol. 
je, todėl jos griežtumas gi-i . Labar gi tokie taukai bei 
nant savo teises, dažnai nu- Į riebalaiyra labai reikalingi 
stebindavo ir užimponuoda-j karo tikslams ir musų \al- 
vo okupantus, nepratusius. dzia prašo juos rinkti. .lu&ų 
išgirsti drąsaus žodžio. Josikarema1, jurininką1 n laku- 
pergvvenimai tiek įdomus ?31 gipa Ameriką nuo piktų 
kad laukia knygos. Neuž- | žmogžudžių ir mes pra
bėgsime jai už akių—ji pati
pailsėjusi papasakos spau
doje apie Lietuvos žmonių ,
ir savo pergyvenimus. Vie- nes. Pilant į blesines, taukus
ną tik pasakysime — kasreĮ"13 P^“05— -:-L 
klausė jos pasakojimų. Įsiti- mesagahų ąr kaulų Ir ilgai 
kino, jog ir vienų ir kitų nereikia laikyti, kad nesuru-
okupantų skelbiama propa- el eikia ,ir v anc^n'

r r įleisti, nes vanduo taukus

Ponia Bulotienė yra gi

Visus atliekamus taukus 
reikia rinkti i švarias blėši-

ganda, buk Lietuvos žmonės 
linksta jų pusėn, yra melas 
ir iliuzijos; žmonės ten ken
tėjo ir kenčia, tačiau turi 
nepalaužiamą norą vėl susi
laukti laisvos Lietuvos, už

taipgi sugadina.
Surinkus taukus ar rieba

lus reikia nunešti bučemėn, 
kur perkat mėsą. Mėsinin
kams vra isakvta tokius rie

Griežto Auklėjimo Pasekmes.
Man labai patinka Mote- žėm. Man priėjus, jis net 

ių skyrius ir aš visuomet jį kalbėt nenori, tik žvairuoja 
atydžiai perskaitau. Aš jau ir priekabių jieško. 
senai noiėjau parašyti apie Po kelių mėnesių, buvusi 
savo auklėjimą ir jo pasek- jo mergina areštavo jį už 
mes, bet iki šiol neprisiren- suviliojimą. Ji pareikalavo 
giau. savo kūdikiui užlaikymo.

Čia aš bandysiu parodyt, Jam pasisekė išsisukti nuo 
kad perdaug griežtas, kaip atsakomybės, bet jos neap- 
ir perdaug liuosas ar išie-'leido: nuolatos ją lankyda-

iinga“ bet dėl to, tad ‘nedo- \P““? a?klėjimas ateity blo- vo ir duodavo jai daugiau 
rovmga^ gai atsilleP13 1 visą jaunuo-pinigų, negu man. Jis turėjo

_ • i lio gyvenimą. Aš paimsiu j ir daugiau meilužių. Jis vi-
Todėį kad pasaulis liktų pati save pavyzdžiu. Mane Į sai nepaisė—jauna ar sena, 

bile tik su juo susidėdavo, 
Kai jis pareidavo iš dar

bo. nebūdavo su juo jokios 
kalbos. Pavalgydavo, apsi-

oormgumo.
Juk šiandien pasaulis 

kenčia ne dėl to. kad netur-
gas, bt 
ringas.

doringesnis, reikia žmones tėveliai augino labai griez-1
aukštai dorovingas Todėl 5? Yeln?is .ir. Pragalu tai> davė Prastą valgį ir ap-aUKstai dorovingas, lodei. cĮmtl bet teisingu visuome- rėdalą. nors ir nebiednai gy- 
MmnmnMi ar np«amnn-r>- - - j- „•mmo gyvenimo dėsnių pa-Įveno. Mes buvom trys sese-

žinimu įrodinėti, kad iš rys. Kadangi as buvau jau- j rengdavo ir išeidavo. Parei-
tikiujų žmogus nedoras yra niausią, tai man tekdavo jau davo 3__ 4 valandą iš ryto.
pats sau negeras; kad nedo- vyresnių seserų apdėvėti - .
i u budu žmogaus laimėti i drabužiai. Tėvas mus laikė
materialiai turtai yra aiškus, kaip kalėjime, niekur neiš- 
jo žmoniškumo pralaimėji-: leisdamas. Man labai norė- 
mas. kad ir tie matelialiniai davosi išeiti su kitom mer- 
laimėjimai yra tik įsivaiz- j gaitėm ir berniukais pasi- 

linksminti. Būdama jauna, 
turėjau neprastą balsą, to
dėl labai mėgau dainuoti.

sąmoningai ar nesąmonių 
gai žmogus, nujausdamas,

dutinio ūgio. Sveikas ir dii-.k?d tiesos pažinime landa- 
bas žmogus privalo miegoti si jo galybė ir gerove. Me^ 
nuo B iki 8 valandų, kad at-i k*ą kuo daugiausia žinoti 
gavus dieną išeikvotas jį. ■ apie pasauli ir jo santvai kos 
gas. Miegoti būtinai reikia' dėsnius.
ant dešiniojo šono, nes taip Kuo toliau žmogių nuei- 
geriau cirkuliuos kraujas ir na 5.les?s Pažinimu keliu, 
kūnas tinkamiau išnaudos tuo Jls daugiau nutekta nuo 
vakare valgvtą maistą. sav0 Patėvio urvinio zmo- 
Prieš eidamas gulti niekad Paus; kartu jo gyvenimas 
nevalgyk sunkių valgių, nes pasidalo tvirtesnis n kur>-, 
niekas taip nesunkina mie- ba ^moningesne. Šia pras- 
go, kaip sunkus valgis vaka-ime’ Sadma sakyti, kad tiesa 
re. Jei sirginėji. būtinai mie-!S™ uogaus gyvenimo pa- 
gok 9 valandas šiltai apsi-
klojęs

Šalti Gėrimai.

matas: visos žmogaus gyve
nimo ir veikimo sritys—vie
nos mažiau, kitos daugiau— 
remiasi tiesos pažinimu, ar
ba, kitaip sakant, mokslu.

Juo toliau i praeitį, juo 
mažiau žmonės pažino tie
są, tuo žmonių gyvenimas 
buvo skurdesnis ir jų kūry
ba, veikimas — primityviš- 
kesnis. Tada vietoje tiesos.

duoti laimėjimai, o istikru-i 
jų nieko panašaus, nes koks 
žmogus — tokia žmonija, o 
kokia žmonija toks ir atski
ro žmogaus gyvenimas.

Per nedoiug darbus pra
tupėję turi atminti, kad jei 
nebūtų panašių kaip jie. jei 
nebūtų plėšikų, vagių, žmog 
žudžių, įvairaus plauko iš
naudotojų, karų kėlėjų—

Jei kartais ir pasitaikydavo 
nuo tėvo pasprukti, tai jis 
sužinojęs tuoj ateidavo jieš
koti, gerai išbardavo ir ma
garyčiom dar pagaliu ap
kuldavo. Atsimenu, kaip tė
vas bardavo ar mokindavo, 
tai aš ausis užsikimšdavau 
ir patylom sakydavau: “TauRUBARBO PONČAS.

1 puodukas stiprios šaltos arbatos.6 šaukštai lemono sunkos, ti puoduko medaus.2 puodukai pasaldintos rubarbo sunkos.1 cinamono lazdelė.1 orančis (orange).1 kvorta ginger ale.4-5 mėtų lapeliai.Sumaišyk arbatą, citrinos sunką, medų ir rubarbo sunką.
Įdėk cinamono lazdelę, mėtų apkerėjimo, kad ligonis pa- lapelius ir pastatyk į šaldytuvą,, gyty, buvo varomos pikto- kad gerai atšaltų. Prieš duo-Į&jos dvasios. Užtat ir pažan-

Aš turėdavau atsikelti ir nu
auti jam čeverykus, nes ki
taip. nutvėręs už plaukų iš
tempdavo iš lovos ir sumuš- 
davo. Jis buvo labai piktas 

žiaurus, be jokio susival
dymo. Jei nebūčiau buvus 
tokių “šventų” tėvų duktė, 
tai tuoj bučiau divorso jieš- 
kojusi, bet šliubas paimtas 
bažnyčioje, tai skirtis butų 
“mirtinas griekas;” todėl 
sukandus dantis kentėjau.

Gyvenimas su juo man 
taip įkirėjo kad jau niekas 
nebuvo miela. Aš pradėjau 
gerti, kad galėčiau užmigti 
ir kiek nors pamiršti var
gus; vienok ant rytojaus tik 
galvą skaudėdavo, o var
gams galo nebuvo.

1921 metais mano vyras 
išvažiavo Lietuvon, palik
damas mane su dviem mer
gaitėm. Sunkus buvo gyve
nimas, todėl aš gavau divor- 
są ir ištekėjau už kito. Šis 
buvo dar blogesnis: baisus 
tinginys, girtuoklis ir peštu
kas. Anas kad ir visas mote- 
ris mylėjo ir buvo žiaurus, 
bet buvo netinginys ir nuo
latos dirbo.

AS savo mergaites irgi iS- 
bai vargingai auginau, ir ne
kaip išauklėjau, nes neturė
jau iš ko. Dabar abi mergai
tės jau ištekėjusios už vyrų; 
vyresnioji tačiau turi širdies 
ligą. Gal nuo vargingo augi
nimo.

Aš čia aprašiau savo ne
laimingą gyvenimą vien tik 
dėl to, kad parodžius kokius 
blogus vaisius atneša toks 
griežtas auklėjimas. Jis gali 
suardyti nevien vaikų gyve
nimą ir padaryti juos nelai
mingais, bet gali atsiliepti 
ir vaikų vaikams, kaip atsi
liepė mano mergaitei.

Elzbieta Navickienė.

tuokart žmonija šimteriopai ,
butų turtingesnė ir laimin- reĮkėjo eiti į kunigus, jei 
gesnė, tada ir jiems, kaip ĮaiP mėgsti pamokslus sa-
žmonijos dalelei, butų teisė-1 ky|}- x x 
tai daugiau tekę, negu da-, tokio tėvo griežtumo,
bar, kad neteisėtais budais as J° nekęsdavau ir slaptaivisose žrfioe-aus gyvenimo turi* Tuo atvė->u Jie m^£tydayau:\ įsose žmogaus gyvenimo dvasios ramuma mirtų, tai jau as kad uzciau.srityse daugiau vyravo reh-171“ “^os ram um ą £ ,-- - - -- - - ir laisvi, neslegiama širdimi į tai uzciau... _
butų galėję džiaugtis ir gro- ’. ienok netaip išėjo, kaip 
žėtis gamta ir gyvenimu; o jauna svajojau. Dabar jau

ikoiama laukai šventina- dabar’ P1"** ^rtų prisirišę,;35 daznai pamisimu, jog as 
ikojama, laukai st entina drebėti dėl iu ir savo li- §al delt0 e£U tokia nelaimm- mi, kad karves daugiau pie- PF1 J* ir savo 11 ® d neklausiauno duotu — smilkomos nuo kim0’ del netikros savo pa-i bac\

’ dėties, nes ant neteisingumo 15 Z° v aikpy
pamato nieko nėra pašto- įaip suvaržytus nėra gerai, 
vaus: griūva žmonių, tautų Lietuvoje augant, jau is pat 
ir valstybių gyvenimai. jaunystės esi prislėgtas prie 

“A. L. B.” sunkaus darbo; o kai išeiti 
_________ ! niekur neleidžia, tai jautiesi

gija arba prietarai. Kad ja
vai geriau derėtų, buvo 
daug meldžiamasi, dievams 
aukojama, laukai šventina-

kiant gerti, išimk cinamoną iri 
į įdėk plonai suraikytą oranči. Įpilk kvortą šalto ginger ale, ir duok gerti su ledu aukštuose stikluose. Išeina 12 stiklų.

ejo vėžio zing-

kurios laisvę yra pasiryžę sbakls priimti ir užmokėti po
kovoti ir net gvv^ti ati- į c.entus,uz sv'a^-
(juotį ' kai perduos tokius nebalus

Mums, ponios Bulotienės tam tikroms dirbtuvėms ir
pasakojimą girdėjusiems. įaus ,.P« ° c.entus Išvarą, 
lyg jėgų pribuvo: Lietuva i Tos dirbtuves perdirbs su-
Į^ver^, bet lietuvių dva-!Plrktu? nebaIus. I glycę™? 
šia nepalaužta. Atvirkščiai, 'f. ją i amunicijos
vargas suglaudė visus, visu Btretitės.
sroviu žmonės suvienyti, Massachusetts valstijoj ti- 

- . -___ z kimas

ga seniau 
sniu.

Bet, po didelių pastangų, 
žmogaus protui pavyko ati
dengti daug svarbių tiesų 
gamtos mokslų srityje ir tos 
tiesos sudavė skaudų smūgį 
religijos prietarams ir juos 
išstūmė iš vyraujančios pa
dėties. Nuo to laiko spar

NAMŲ FRONTAS. netik nelaiminga, bet ir pa
gaugus visai nemoki atskirti

nes dabar liko tik vienas ir 
bendras siekis—Laisva Lie
tuva. J. K.

TEISMAS NELEIDO NU- 
PIAUTI MERGAITEI

RANKĄ.
Seattle mieste gyvena 11 

metų amžiaus mergaitė. Pat-

si per ateinančius me
tus surinkti šituo budu 66 
milionus svarų riebalų.

Visoms bučernėms bus iš
siuntinėti tam tikri ženklai, 
kurie prilipyti ant langų pa
rodys, kad tenai yra super
kami riebalai.

Taigi nuo šios dienos pra- 
ėkime visos rinkti taukus.

ricia Hudson’aitė, kurios Padėkime Amerikos karei- 
kairėji ranka pradėjo ne- viams susprogdint priešų 
svietiškai augti. Išaugo to- submarinas ir tvirtoves! 
kia didelė, kad nei rankovės Mėsininkai prašo, kad 
negalima užvilkti, nei tokios moterys surinktus taukus 
didelės pirštinės negalima neštų jiems pirmadieniais 
gauti. Ir augimui vis nesi- ir antradieniais, nes sąvai- 
mato galo. Jeigu nesustos tės pabaigoje jie būna dau- 
augus, tai ilgainiui ranka giau užimti.
pasidarys didesnė už pačią
mergaitę. 

Mergaitė
ligoninėn ir

buvo atiduota 
daktarai užsi-

NEPIRKITE NEREIKA 
LINGU DALYKU.

Moterys, pirkit tik tokius
spyrė tą ranką jai nupiauti, dalykus, be kurių neeralima 
nors negarantuoja, kad po apsieiti. Neleiskit pinigų ne- 
tokios operacijos mergaitė reikalingiems daiktams. Ii 
gyvens. Todėl motina ope- kas yra nupirkta, reikia su- 
racijai pasipriešino. Dakta- vartoti. Eikvoti maistą karo 
rai gavo mergaitės sutikimą metu yra lygu sabotažui 
ranką piauti. Motina iškėlė Tas kenkia karo pastan- 
prieš tai bylą teisme. Vaikų goms. Amerika turi ši karą 
teismas pripažino, 'kad ran- laimėti, ir visos turim steną- 
ką galima piauti, ieigu pati tis kuo tik galėdamos pade?’ 
mergaitė sutinka. Vaikų tei- savo kraštui. Amerika yra 
smo sprendimą motina ap- musų kraštas.
skundė vyriausiajam valsti- Taupyt reikia ne tikta1' 
jos tribunolui, ir tribunolas maistą, bet ir drapanai Žiu- 
palaikė motinos pusę. Jeigu rėkit, kad kandys nėr vasa 
mergaitė gyvens, tai suau- rą nesuėstų vilnonių daiktų 
gusi ji galės pati nuspręsti, nes vilnų stinga ir sunku bus

gerą nuo blogo, nemoki prie 
____________ jr gyvenimo aplinkybių prisi

taikant ja prie karo reikme-,^ky^k1. . , „ ,
(nų gamybos, paskutiniais . Tėveliui mirus, as buvau
keliais mėnesiais daug žmo- Jau metų pusmergė. Nors

i- • j-- . -*i- niu nukentėio Industriia gyvemmsis pssidiirė iriais-ica. pradėjo augti visete 0\euk^ti nu0 vesnis, bet tėvui mirus daug
bangos gaminių į šautuvų kas įf persimainė. Kai galė- 
gamybą Tuo budu daug iau išeiti kada norėjau, tą- 

” " kad ?yk nebuvo tokio noro eiti. 
ir laikinai. Vyresnioji sesuo ištekėjo už

... ' .. . , , i vyro. Atėjus į namus švoge-
V įsa tai praėjo ir dabar. rju^ namuose pasidarė lyg ir 

o^rankst^ todėl 1.912 me-Užpilk lemo- remdamasis jis jau nebe < ti ukumas, nes žmonės, ku- atvažiavau pas dėdę į

(The Home Front) 

Pertvarkant pramonęLEMONADAS SU ŽEM
UOGĖM.

1 puodukas žemuogių sunkos 4 lemonų sunka.4 šaukštai medaus.3 puodukai šalto vandens. * mokslas, bendrai, kultūra ir Medų sušildyk. Įmaišyk le-! civilizacija pražydo. Dabar mono sunką, paskui žemuogių ūkininkas, kad javai derėtų, . . . . ,sunką ir vandenį. Pridėk ledo į kas kart daugiau remiasi ”6tek° ( ar^°’šmotelių į aukštus stiklus ir j tiesa apie gamtą, žemę, au-. įmesk kelis šmotelius plonai su-! galų ypatybes, jiems augti •raikytų žemuogių, arba orančių. t reikalingas sąlygas ir tuo : jau jaučiamas darbininkų perankšta 
__v — i—---- j—jjg jau nebe ti ukumas. nes žmonės, ku- tajs atvažiavauarba mėtų lapelių.nadu ir tuoj duok gerti maldomis, bet sąmoningu rie buvo netekę darbo 

darbu stengiasi sudaryti au- į reikalingų daiktų gamyboj, Xježta ~ir 
‘galui augti geresnes sąly-j susirado užsiėmimą^ ka™’vienos niel

,ne." Amerika. Teta buvo labai
. . . . . , - - , ____ nenorėjo manęsPONČAS DĖL 20 ŽMONIŲ, i galui augti geresnes sąly- susirado u^ėmimą_ karo! vienos niekur išlejsti ^1 

l puodukas balto kornų si- 'gas^Lad karve daugiau pie- reikmenų industnjoj. čia pabuvus pas dėdę metus, aš 
rupo.1 puodukas cukraus.1 puodukas vandens.2 puodukai stiprios arbatos.2 puodukai kokių nors vaisiųsunkos.2 puodukai lemonų sunkos (12 lemonų).2 puodukai orančių sunkos.l kvorta karbonizuoto van- • dienų civilizacija yra žmo- dens (varbonated water). nių sukurta daugiausia re-Pavirink cukrų su vandeniu mianties pažinta tiesa apie 5 minutas, įmaišyk arbatą, si- i fiziką, mechaniką ir kitus rupą ir vaisių sunkas. Tegul ■ fifamtos dėsnius. Tik viena, pastovi 30 minutų. Įpilk tiek

no duotų, jis jau nebesmil
ko ją šventintam žolėm, bet 
stengiasi pažinti tiesą apie

jie labai reikalingi. U j su jajs persiskyriau ir nue 
Radijo aparatų fabrikai jau prie namų‘ruošos darbo, 

jau nebegamina muzikai Vieną vakarą buvo šokiai,!S™ęi „Mr i "C Štormą ir aš“ su kita mergina
siuvau, bet remdama-TyPramOnė S “k ^"pimą m^n

sis tiesa apie žmogaus kūną darl)anis Darbininkai, ku- šokiai labai patiko. Širdis 
* uT • * priežastį. ' ne pirma da^daJm skalbtu-• nenujautė, kokia nelaimė

Didinga ir galinga siųlvus> dabar jau stato karo;manęs ten laukė. Prie ma- 
pabuklus. i nęs priėjo diktas, dailus vai-

Elektrinių valytuvų dirb- kinas ir užkalbino. Su juo 
tuvės dar nevisur pakeistos

karo reikmenų fabrikus.- }

šalto vandens, kad padarytų galioną pončo. Ant pat galo supilk karzonizuotą vandenį, vienok pončas bus neblogas ir be jo. Įdėk ledo ir tuoj duok šaltą gerti.
LEMONAD.AS SU VYN

UOGĖM.
Su painte vandens sumaišyk 

paintę vynuogių sunkos (grape 
juice) ir jspausk 2 lemonų. Pa
saldink. Įmesk kelis patrintus 
mėtų lapeĮius. užpilk ant ledo 
•r duok gerti.

Darbas—laimės šaltinis.

žarijos besisaugodamas, 
snon įkrito.

liep-

labiausia svarbi ir apleista 
žmogaus gyvenimo sritis— 
tai dorovė. Ji ir šiandien da
tebeskęsta prietarų dumb-' Fotografinių aparatų pra- 
luose. | monėj trūksta

Kaip prietarai nepadarė

buvo kita mergina. Aš iš- 
pradžių maniau, kad tai vy- 

bet tai 
toliau,

Sidabrinių stalo įrankių in- {as su savo žmona; 
dustrija irgi nėra da prisi- jo merginai nuėjus 
taikius prie karo reikalų. jis pasisakė esąs “s

ir tuoj prie manęs prikibo.

žmogaus turtingo ir galingo, 
taip jie jo nepadarys nei do
rovingo.

Žmonių dorovei paramos 
reikia j ieškot vien tiesoje, o 
ne prietaruose. Juo daugiau 
žmonės pažins tiesų apie 
pasaulį, gamtą, gyvenimą, 
ypač apie visuomeninį,, so
cialinį žmonių sugyvenimą, 
tuo jie bus arčiau prie sąmo
ningo įsitikinimo, kad jų 
dorovė yra reikalinga pa
saulio ir jų pačių išgany
mui ; kad nedorus savo veik-

- . Kada sugryžus ta mergina 
, .... patyrusių pradėjo jį kalbinti namo. jis
oarbminkų. _ atsisakė su ja eiti. Ji supy-

Neuzilgo darbo turės visi, kus vjena> o jjs mane 
tik norės ir galės palydėjo ir pradėjo kalbinti 

“ženytis.” Kadangi iš pirmo 
pamatymo jis man patiko, 
tai, būdama žiopla “grinor- 
ka” ir nieko apie gyvenimą

kurie 
dirbti.

Kainų administracija 
stengiasi sulaikyti nuomų 
kilimą karo darbų rajonuo
se. Jau 302-jose apylinkėse nesuprasdama, sutikau. Jis
duotai Įsakymas butų nuo- mokėjo taip meiliai kalbė-
mas sumažinti.

Moterys gali nemaža pa
dėti karo pastangoms pri
žiūrėdamos tinkamai savo 
šeimynas, pagamindamos 
maistą gerai.

War Pradurtum Board.

ti!...
Tuoj ant užsakų ir kitą 

nedėldieni jau šliubas. Pa
stebėjau, kad per mudviejų 
vestuves mano jaunasis kad 
jau glamonėjasi, tai glamo
nėjasi su savo senom meflu-

Kaip Buvo Sužeistas
Arkivysk. Reinys.
Savo laiku buvo rašyta, 

kad Vilniuje buvo sužeistas 
arkivysk. Reinys ir užmuš
tas jį lydėjęs kun. Čibiras. 
Mūsiškiai komunistai tuo
met sušuko: “Tai matot, 
kaip Lietuvoj elgiasi hitle
riniai žvėrys! Net kunigus 
šaudo!” Ir tuo pačiu atsi
kvėpimu bolševikai iškolio- 
io “Keleivį” ir kitus Ameri
kos lietuvių laikraščius, kad 
“padeda” Hitleriui Lietuvą 
žudyti.

Bet štai ką apie arkivysk. 
Reinio sužeidimą pranešė 
dabar iš Lietuvos atvykusi 
p. Bulotienė:

“Vilniuje, šv. Mikalojaus 
lietuvių parapijos kleboni
joje buvo atsilankęs arki
vyskupas Reinys. Tuo metu 
rusų aviacija pravedė ataką 
ant Vilniaus. Viena bomba 
pataikė į šv. Mikalojaus pa
rapijos kleboniją, užmušė 
kun. Čibirą ir sužeidė arki
vyskupą Reinį.”

Na, tai ką dabar pasakys 
bolševizmo propagandinin
kai?

Namai
negerai.

pragarai, be namu

TuSti indai 
skamba.

ir varpai garsiai

9
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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.)
Marija.

(Stefo duktė), 41, Kirdeikiai.1326. Bortkevičius, Petras (Ipolito sūnūs), 45, mokytojas, gyv. vieta Kaunas.1327. Bortkevičienė, Kuni- j gunda. 38, šeimininkė, Kaunas.1328. Bortkevičiutė, Danutė (Petro duktė), 21, Kaunas.
1329. Bortkevičius, Petras (Petro sūnūs), 17, Kaunas.1330. Bortkevič, Vladas (Stepo sūnūs), 43, Zarasai.1331. Bortkevič, Lidija (Petro duktė), 42, ūkininkė, gyv. vieta žemygala, Raseiniai.1332. Bortkunas, Mykolas (su šeima). 45, gyv. vieta Gegužinė, Kaišedorys.1333. Borušauskas, Jonas' (Mato sūnūs), 35. (su 2 vai-mokytojas, Višakiškė.
1334. Borušauskienė, Izabelė,

,■« 3 m aJVIS, SO. BOSTON

Tankų Mokyklą Afrikos Tyruose

Karus Afriko 

daugiausia ta

imi
tyruose, kur nėra geležinkelių, remiasi 

tais. Anglai turėjo tenai daugiau tankų, ne

gu vokiečiai, bet jie greičiau jų pristigo. Iš 300 tankų po 

vieno mūšio pus anglus beliko tų pabūklų tik 70. Vokiečiai 

paėmė viršų, lies jų armija turi mechanikų, kurie suga

dintus tankus tuojau sutaiso. Todėl dabar ir anglai suor

ganizavo Afrikos tyruose mo kyklą tankų mechanikams 

ruošti. Šiame vaizdely parodyta, kaip tankų ekspertas mo

kina anglų kareivius taisyti sugadintus tankus.

PABĖGUSIŲ NUO BOL
ŠEVIKŲ TERORO NE

LEIDŽIA GRJŽTI.
Jau buvome rašę, kad 

Vokietijos valdžia rengiasi 
grąžinti Lietuvon vokiečius,

Okupantai Laižosi 
Prie Lietuvos

Gyventojų.
Gegužės mėnesio pirmo-

(Tąsa) t 1294. Bochdanovič,1263. Bobinaitė, Miliutė (Ra- 29, Vilnius,polo duktė), 12, Gardai. 1295. Bochdanovič, Tomas1264. Bobinaitė, Ramutė (Ra- (Petro sūnūs), 5, Vilnius,polo duktė), 10, Gardai. 1296. Bochdanovičius, Večes-1265. Bobinienė, Ona (Liuci- lovas (Baziliaus sūnūs), 62.jono duktė), 41, ūkininkė, gyv. mokytojas, Vilnius.. 27, Višakinė, Pilviškiai.vieta Vinciškės, lgnalinava. 1297. Bohuševičius, . Ignas i 1335. Bosas, Antanas (Juozo1266. Bobrovskis, Brunonas, (Antano sūnūs, 83, ūkininkas, Į sūnūs), 27, vežikas, Antkalniš-63, veterinorius, Vilnius. Vaišvilėiai, Naujamiestis. į kiai, Jurbarkas.1267. Bobrovskienė, Elena 1298. Bohuševičienė, Zofija 1336. Bosas, Vytautas (Juo-(Vlado duktė), 50, Vilnius. (Alberto duktė), 63. mokytoja, zo sūnūs), 20. ūkininkas, Ant-1268. Bobrovskaitė, Irena gyv. vieta Panevėžys. kalniškiai, Jurbarkas.(Brunono duktė), 19, Vilnius. Į 1299. Boynovska, Zofija Eu- 1337. Boseikis, Mykolas (Vin-į1269. Bobrovskis, Aleksand- genijaus duktė), 30, Vilnius. co sūnūs), 32, dailidė, Kaunas,ras, (Brunono sūnūs), 17. I 1300. Bojanauskas, Feliksas, 1338. Bosikis, Vincas (Juozo1270. Bobrovskaitė, Irena- 78. tarnautojas, Šilalė. sūnūs), 36, mokytojas, Zarasai.;Marija (Brunono duktė), 7. i 1301. Bojanauskienė, Vikto- 1339. Bosikienė-Girčytė, 25,jrija. 77, gyv. vieta Šilalė. mokytoja. Dusetos.1302. Bojanavičius, Liudas,. 1340. Bosikis, Algis (Vinco00, gyv. vieta Vilnius. sūnūs), 2 metų, Dusetos.1303. Bojanavičienė, Vladis- 1341. Bosaitė, Ona (Juozo lava, 51, Vilnius.

. kurie išvažiavo Vokietijon
■ boiševiky okupacijos metu. R\°nUl^

S P“i0 komisariato^,
vokiečiais bebusią aPlankydamas Panevėžį, vokiečiais, nebusią Biržug, Rokiškį ir kitas vie.

. • - , . toves. Vokiečių laikraščiaiAr masinis vokiečių grą- komisaro keilone nlačiai žinimas jau prasidėjo, dar tą komisai o kelionę plačiai 
neturime žinių. Bet esame ąP^Oa, pab ezdam., kad 
konkrečiai patpę. kad lie- eJSS- ,aSmenlS‘
tuviai tikrai ’ neleidžiami. ka.‘ ^lkalbet> ?u ištaigia pa- 
Mums vra žinomi du atsiti-rel.i«un?ls.> ?»estelenais ir
Rimai, kad i dvieju lietuviu aPras-™>i ma‘m-ašvmus leki mižti Lietu- tytl’ kad komi.saras keliavo, 
1 * - i - ■ 1 • • norėdamas pakelti Lietuvosvon. vokiečiu generalinis c m
komisariatas Lietuvoje da- 85^™ nuotaiką, 
vė neigiamą atsakymą. Šie Iš komisaro kalbų matyti, 
lietuviai ūkininkai, kuriu kad Lietuvos gyventojai 
motina buvo vokiečių kil- daug kuo nusiskundžia. Ta- 
mės, gelbėdamiesi nuo bol- čiau lietuvių pareigūnų ar 
ševikų teroro (jų šalimai? šiaip gyventojų pasakytos 
esantieji ūkiai buvo numa- kalbos niekur neatpasako- 
tyta paverstu kolchozais, o jamos. Iš komisaro kalbų 
kolchozninkai jau buvo at- matome, kad jose nieko 
važiavę iš Sovietų Rusijos), konkretaus nepasakoma, o

kad lietuvi 
tijon su 
ateal leidžiami.

išvyko 1941 m. žiemą Vo
kietijon kartu su vokiečių

tik linksniuojama “naujoji 
Europa,” “geras gyveni-

1271. Bociarskis. Domas (Vy-. tauto sūnūs), 25, studentas,’ Siesikai, Ukmergė.1272. Boginienė, Viktorija, 76, ūkininkė, Rukšiai.

M
Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos

(Gautos požemio keliais.)

Liuda, tar-
duktė), 24, Antkalniškiai.I 1304. Bojanavičiutė, Kristina 1342. Bosaitė, Genė (Juozo

Eugenija, 4'
1273. Bogucka, nautoja, Vilnius.1274. Bogucka, metu, Vilnius.1275. Bogucka, 2 metų, gyv. vieta Vilnius.1276. Bogumereckas. Vladas' (Vlado sūnūs). 30, ūkininkas, Gikirnius, Švenčionys.1277. Bogumereckienė, Elena (Stepo duktė), 40, Gikirnius.1278. Bogumereckis; Andrius j (Vlado sūnūs), 3 metų.1279. Bogumereckis, Marijonas (Vlado sūnūs), 1 metų.1280. Boguslavičius, Vladas (Marijono sūnūs), 40, knygvedys, Vilnius.1281. Bokuslavičienė, Janina, 40. Vilnius.1282. Boguslavičius, jonas (Vlado sūnūs), 111283. Boguslavičius, das (Vlado sūnūs), 7 metų.1284. Bogušauskas, Jonas (Povilo sūnūs), 56. Vilnius.
1285. Bobušauskienė, Nona, 49, Vilnius.1286. Bogušauskaitė,

(Liudo duktė), 10. Vilnius. į duktė), 17, Antkalniškiai.1305. Bojanavičiutė, Elena 1343. Boškevičienė. Domicėlė (Liudo duktė), 10, Vilnius.1306. Bojarskis, Mečys (Jono sūnūs), 49, Lentvaris, Trikam-! pio gat. 13.

SAKO, ŪKININKŲ KRA
ŠTUI FABRIKAI NE

REIKALINGI.
Vokiečiai senai jau skel-

PRIVAČIAI NEVALIA 
SIUNTINĖTI LAIK

RAŠČIŲ.

repatriantais. Bet kadangi mas” po karo ir tt. Net tari
nei jie. nei jų žmonos nemo- kydamas ūkininkus, komi- 
kėjo vokiškai, tai, trumpai sąrąs nieko neprasitarė dėi 
iuos palaikius Lodzėje, jie žemės nuosavybės. Šiaip gi 
buvo išsiųsti Vokietijos gi- jis vis gąsdino bolševikais 
lumon bernauti vokiškuose ir priminė, kas butų įvykę, 
dvaruose. Panašios katego- jei bolševikai butų ilgiau 
rijos lietuviai gavo specia- Lietuvoje pašeimininkavę, 
linius pažymėjimus su raide Be to jis ragina lietuviusOkupantai paskelbė pra(Bernardo duktė), 38, Alytus. Į bia tą mintį, kad žemės ūkio nešimą, kad tarp Pabalčio “A” (Altreich). Dabar vo- vykti darbams į Vokietijos1344. Botyrius, Jonas (Juozo kraštas turi gaminti tiktai valstybių ir Vokietijos esąs kiečių komisariatas Kaune fabrikus.sūnūs), gimęs 1900, karininkas, maistą, o pramonės kraštas piaplečiamas pašto susisie- kategoriškai atsakė, kad Bet šita lapės politikamajoras, Kaunas. —mašinas. kimas. Bet privatiniai asme- “A” katerogijos repatrian- Lietuvos žmonių neapgaus.

Tokią minti dabar vokie- nys ir toliau neturi teisės tai Lietuvon grąžinami ne- Jie jau pažįsta bolševikų
čiai pradėjo skleisti ir Lie- siuntinėti laikraščius. Jų bus. Matomai, jie pirma tu- diktatūrą ir žino ką reiškia

1307. Bojevas,(Vsevolodo sūnūs)ninkas, Kaunas. 1346. Botyrienė (su 3 vai- tuvoje. Štai. jų leidžiamas siuntinėjimas gali eiti tik ri būti suvokietinti!1308. Bolys, Jonas, 36, darbi- kais), šeimininkė, Viduklė.. (Kaune laikraštis, “Kauener per laikraščių administraci---------------Į ninkas, Panariai, Merkinė. 1347. Boturo, Bronius (Bro- į Zeitung,” aiškina, jog vo- ją arba per ekspedicijos1309. Bondis. Jurgis (Igno niaus sūnūs), 7, Vilnius. kiečiai nieko neturi prieš bendrovę.

Svetoslavas 1345. Botyrius. Kostas, 45. 18, darbi- mokytojas, Viduklė.

tai, kad bolševikai, prieš pa
sitraukdami, sunaikinę pra
monės įmones Ukrainoje.

sūnūs), 30, darbininkas. gyv. 134g. Božerianov, Mykolas vieta Krikštėnai, Pabaiskas. * (Povilo sūnūs), 37, ūkininkas,1310. Bondienė, Krikštėnai. Gumba, Jašiūnai.1311. Bondytė, Lilė (Jurgio į 1349. Brakas, Adomas, 55, ar-į Tai sutinka su vokiečių pa- duktė), 7 metų, Krikštėnai.
1312. Rnndrp vičius. Jonas(Jurgio sūnūs), 32. Vilnius.1313. Bandzaitis, Antanas,"VTJ4F1- - -{37, mokytojas, Kūrenai1314. Bandzaitienė, Zosė (Jurgio duktė). 38, mokytoja, Kūrenai, Deltuva.1315. Bandzaitis. Rimgaudas (Antano sūnūs), 4, Kūrenai.1316. Boneckienė, Zofija [ (Juozo duktė), 34, Vilnius.

IL

Via-

Nina j 1317. Boneckas, Vladas, (Jono duktė), 24, gydytoja, gy-,Vilnius, venimo vieta Vilnius.1287. Boguševičius,70. ūkininkas, Krekenava.
1318. Boneckaitė. Teresė, 7, Ignas.' Vilnius.

IŠ VILNIAUS IŠVEŽĖ 
400 DARBININKŲ.

“Kauener Zeitung” gegu
žės 7 d. laidoje praneša, kad

nacių diktatūra. Jie nenori i nei vienos, nei kitos. Jie no
ri laisvos ir nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos.

UŽ NELEGALĘ PRE- ivuuei.vi gvgu- <<\zitd6ai io”
KYBĄ GRASINA KA- žės 7 d. laidoje praneša, kad T|ą prpvpiirfiTVTa<j 

LĖJIMU. iš Vilniaus išvažiavęs į Vo-i I “VIKTORIJA.”^
tisus Kaunas įžiūra, nes Ukrainos indust- ‘‘Kauener Zeitung” jspė- Wetjj3 aštuntas darbininkų' *

1«5» Br-kas (A. riatoeija įvykdyta žemės >a, kad ateityje už nelegalę ką transportas kuriame da-Į Is laikraščių atrodo kad
7" ”■ Iūkio saskaiton Iš «traiDsnin prekybą Lietuvos gyvento- Lvvavę apie 400 žmonių,;žinomąjį Kauno viešbuti ir 

1351. Branovska, Gabrielė, į seka, ^kad _ vokiečius labiau l-n <’bebusiądattgjauban- darbininkai,JAsią Frank-

Viešbutis dabar pavadintas
kalėjimu, nes 
bausmės savo

domo sūnūs), 22. Kaunas.novska, Gabrielė,(seka, kad vokiečius labiau .. .. . . . < _ _ fnrtp nrip Mpino50, ūkininkė, Adomavas, šven- domina Ukrainos žemės dziami piniginėmis bausme- turte pne Meino čionys. (ūkis, nekaip jos pramonė. Uz tokiąprekybą busią1352. Branovska, Regina, 28. Į “Mašinos Chemnitze padir- baudžiamaAdomavas, Švenčionys. bamos geresnės, tuo tarpu hgsiolines1353. Brazaitis, Juozas, 57, toks juodžemį tėra Ukrai- MKslo nepasekusios.
Kaunas. Inoje,” sako kauniškis nacių jsaKE JMONĖMS ORGA1354. Brazaitienė, Izabelė lapas._______ NIZUOTI SARGYBAS.
(Jono duktė), 43, Kaunas STEIGIA SAVO BIZNIUS1355. Brazaitis, Juozas (Juo- OKUPUOTUOSE zo sūnūs). 20, studentas, gyv vieta Kaunas.

UŽDRAUDĖ LENKUS 
LAIDOT TARP VO

KIEČIŲ.

Viktoria.” Restorane atlie
kama meninė programa su
sideda vien iš vokiškų nu-

1319. Bonislavskienė. Jadvy-' (juozo Sunus), 18, studentas,1288. Boguševičienė, Zofija, 'ga (Karolio duktė). 77, ukinin- Kaunas.60, ūkininkė, Panevėžys. kė, Krakėnai. Melagėnai.1289. Boharevič, Jonas (Vy-' 1320. Bonislavskienė. Marija'tauto sunus), 33, gyv. vieta Vilnius.1290. Boharevič, Vilnius.

Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido vokiečiai vyra laidojami.

Stokholmo žiniomis, vo- merių. Ši bendrovė nesenai 
kiečių okupantų valdžia i Kaune atidariusi naują res- 
Lenkijoj uždraudė laidoti i toraną. pavadintą “Vikto- 
lenkus tose kapinėse, kur i ia-Bar.” Šis baras vadina- 

i mas “vokiškai-lietuvišku.”
KRAŠTUOSE. isakymą, kuriuo pramonės

1356 Brazaitis Harri-Stasy. Vokiečiu teismas Rygoje Žmoni* Įsakoma suorgani- I3o6. Brazaitis, Ham-btasys įregistravęs kelias nau. zuoti speciahnes sargybas.
AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?

jas vokiečių verslo bendro
ves “Ostlande.” Tarp jų; KAUNE STEIGIAMA 

MUITINĖ “OSTLAN
DO” IMPORTUI.

Pasak “Kauener Zeitung.”

1357. Brazaitis, Povilas (Juo-sunus), 62. notaras, Kaunas, i Paml".et™.1358. Brazaitienė-Jonavičiu-; tal°. dlrbin.nJ krU?P? ben,d-■ Krikoniai. Melagėnai. Įtė. Marija (Kazio duktė), sgJroyes slgtnus ir Ostlando Vokietijos generalinis, ko-22,' 1321. Bonislavskienė. Janina Kaunas. Hatmlmfk t^e"d!0’ misaras Lietuvoje išleidęs
s sios p s _ pranešimą, kad visas pre-

knygvedys, (Antano duktė), 41. ūkininkė.
Irena.

zc

I (Felikso duktė), 21. Krikoniai. 1359 Brazaitis, Pranas (Kos- ivė.”
1291. Bogdana\ičius, Planas,.; ljjŽE.. Borhertas, Madas (A- sunus). 40, ūkininkas, Maj, r°\ es statuto anodo, Į.eg, jvežamas į “Ostlandą,(Prano sunus). 35. ūkininkas, ienksandro sunus). 45, tarnau- Ieiįk5s Jankai ■ kad u paima monopoh apmuitinti Kauno

Antanava. Maišiogala. , , J tojas. Pandėlys. 1360 Brazaitienė. Ona, (Vin- sPaudal Jj knYSon?s Platlntlco duktė), 30. ūkininkė, Jankai.igeležinkelių kioskus
,................. 1361. Brazaitis. Vytautas' , 5?,st.e!-e.e ‘P* ben-| 1324. Boriseviėius. Mykolas. ■ (Prano sumls) n Jankai droves, kurių kiekviena pa-

t_._,------- isistaciusi tikslu prekiauti su

1292. Bochdanovič. Juozas j 1323. Borhertienė. Jadvyga. (Roberto sunus), gimęs 1897, 27, mokytoja. Pandėlys barzdaskutys, Vilnius.1293. Bochdanovič, Petras, 43, Kirdeikiai, Linkmenys30, inžinierius, Vilnius. 1 1325. Borisevičiutė. Stefa

muitinėje.
Vokiečių komisaras Vil

niaus mieste išleido skelbi
mą. kuriuo batsiuviai, daili-

PARAŠĖ KUN. VALADKA
SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pir 
nuskriaustoms minioms.

’irmieji Kristaus žodžiai

Atsižymėjo Karo Mokykloj

1362. Brazaitytė, Dalia (Pra- ,iZA ., , ,, n . T-, , - . ,no duktė). 10 mėty. Jankai. ■ Ostlandu. ‘ Gudija ir Uk- dės ir kitos Įmones ragtna-1.363. Basaitis, Vytautas.'laina' , Š'4. b^ovių nariai m, gaminti medinius puspa- ukininkas, želviai, Šiauliai. pTa vokiečių firmos. Kiek- džius.
1364. Brazas. Motiejus (Mo- iv,enal Jtok‘aį.. v a- i- - nurodytas aiškiai nubrez-t:eiaus sunus), Šiauliai. . /. ., ,1 t pj. Jtas plotas. kuriame ji ga-
.... . . lesianti vesti prekyba. Ost-ukminkas, Elvirava, Padubysis. , , ’ . -. 7 ,

Offlela] U. B. /ivmy S i iro* 1 Corpo Phot*šis jaunas vyras, Donald C. Kelly, gauna medalį už atsižymėjimą Fort Knox karo mokykloj, kuri ruošia kandidatus į motorizuotų jėgų karininkus.

1366. Brazauskienė, Juzė, 50, ūkininkė, Elvirava.1367. Brazaitienė, Marija, želviai, Šiauliai.1368. Brazauskas, Bronius, gimęs 1913, ūkininkas, Užlau- kiai, Naumiestis.1369. Brazauskas, Jonas (Jono sunus). 19, studentas, gyv. vieta Šiauliai.1370. Brazdžiūnas, Ignas (Baltraus sunus), gimęs 1891,• mokytojas, Linkuva.1371. Brazdžiuvienė, Filomena, Linkuva.
i 1372. Brazdžiūnas, Juozas (Igno sunus), Linkuva.1373. Brazdžiūnas, Valenti- nas-Liudas (Igno sunus).1374. Brazdžiūnas, Ignas (Ig- įno sunus), Linkuva.* (Bus daugiau)

Jandui” numatytoji bendro-. 
Įvė vadinasi: “Vokiečių pre
kybos Įmonių pirkimo ir 
pardavimo kontora Ost
lande.”
BE LEIDIMO, ŪKININ

KAS NEGALI NUSI
PIRKTI MAŠINŲ.

Lietuvos laikraščiai rašo 
kad “Lietūkis” gali pardavi 
nėti žemės ūkio mašinas ir 
kitus padargus tiktai tuo
met, kai pateikiami specia
lus leidimai, kuriuos išdavi- 
nėja vokiečių “apskrities 
žemės ūkio vadas.” Tokie! 
liudijimai pirmoje eilėje esą 
davinėjami tiems ukinin- j 
kams. kurie parodę “gerą 
valią” ir kurie įrodę, jog at
likę visas žemės ūkio pro
duktų pristatymo prievoles.

PAGARSINIMAI
KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstracljon nevėliau PANEDB- 
LlO VAKARO. Siundant per pat- 
tą. reikia pasiųst IS anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai | tos 
sąvaitės numeri nespėjama pa tai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesual- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už paJIeSkoJImus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane 
Simus, kaina 2c. už žod}. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams už 
paJleSko|lmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod}. Magiausio pajleSko- 
Jlmo kaina 65c.

Norint paJIeSkot su paveikslu, 
reikia paalųst fotografiją Ir klaust 
kainos.
••KELEIVIS.” 253 BROAOWAV, 

SO. BOSTON. MASS.

SKYRIUS H. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jezns Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bnčys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas. jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas IL Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 ra. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIU. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras dang reikalingų dalykų ir geriausiai gaKe 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

didelio formato; spauda aiški.
raidėm įspaustas kny-

Knyga apie 230 puslapių,
Audimo viršeliais, gramai 

gos vardas, KAINA 12.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S1.25.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
L±

t* (
253 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.



t* uotai* ta tuia.M k1^,
.v. ucpos 22 d, 1942 M.

Vietines Žinios
ŽODIS SOUTH BOSTONO 
PILIEČIŲ DRAUGIJAI.

teta, idant kitus pastumti j’ Ketverios vestuvės, 
šalį ir patiems pasiimti g,aptai apsivedė James
■'a‘... . . ». I’ Bc.ias su Arm ?e i-Lajkrase.ų atstoki jok M paslaptis tuo-
tarbes nepesko r is kitųjos aiškėJO pinoję įvy-

--------------------- .---- ----- atimu nenon Jie tik dirba į įaugai surengė jauna-
Tas pats buvo padaryta Įkalbą, kl^J va dz^ J » vedžiams suprizo vakaris-

Dėl komitetų karo bor.ams 
pardavinėti.

Tūlas laikas ateai "Kelei-

lenkų. žydų. graikų, francu- Fa\edė. Tiesa, oiibt
zu. italų, čekų ir kitų tautv- Al;’"lul >.ia gai be, bet 

5 ‘ ‘ redaktoiiai nori. kad tbių laikraštininkų.
Bet tarp lietuvių tuoj kilo

uavvdas. Pereitam Piliečiu

dirbti savo. 
musų 

ta gar-

vio’’ redakcija gavo oficialų Draugijos susirinkime kilo 
laišką, kad nusiųstų savo at- net triukšmas dėl to. Atsi- 
stdvą Į susirinkimą, kuri stojo kaž-koks ignoranUs 
šaukia Treasury Depaita- .sakoma, kad bolševikas), 
mentas Bostono federalinia- 1-uris nieko apie ši reikalą 
me bildinge. neišmano, ir pradėjo šmeiž-

Nuvykus "Keleivio" at- ii šį komitetą, kuris dirba 
stovui į tą mitingą, pašilo- valdžios pavestą darbą. Ką. 
dė, kad tenai yra sušaukti girdi, tas komitetas mums 
visų svetimkalbių laikraščių reiškia? Musų kimba- nu- 
atstovai, iš viso apie 20 tau- pirko valdžios bonų už $5,- 
tybių. “Darbininko” atsto- 000. tai kam mums to komi- 
vas irgi buvo pašauktas. reto reikia? Mes turim savo 

Treasury

Drg. P. Brazaitis serga.
Liepos 13 d. draugui P.
:--°i’? i 1 ro ~a'ta~ta
irių op.‘iacija. Dabar jis

Mums 
Bra-

zsi-ienė, ligonio žmona. 
Linkime draugui Brazai-

tikrą aplikaciją. Reikia ais-' Abraomo Ma gelio vais
kiai parašyti ar išdrukuotr tinėj, Somervillej, policija 
savo vardas, pavardė ir ad- užtiko 150 keršų svaiga
las, pažymėti kiek bond- lų viską konfiskavo ir su- ____ t ____ _
jų norit pirkti ir po kiek. Tai ėmė savininką kad neliga- riesto ligoninėj. S 
ir viskas. Tą aplikaciją gali- liai pardavinėjo svaigam*. : pranešė apie tai draugė 
ma parsinešti namo ir na- —
mie ją išpildyti. Kitą dieną Fore River laivų diibtu- 
galima nunešti aplikaciją, V£j žuvėdros anądien pavo-1 čiui greitai pasveikti.

^ab' pinigus, ir gausite U. S. ka- Vg vieno darbininko pietus. —---------------------
liūnas su Eugenija Valgaus- vo bondsų. Dr. D. Pilka. ”

nę.
A.psivedė Alfredas 
inas su Ei 

kaitė. Sutuoktuvės buvo L.bė tektų visiems lietuviams.
Kas kėsinasi tą jų darbą __ _. .. . _ -• •-------------

trukdyti ar šmeižti, tas teršia Žjnycioje. Eugemia Vai- Mrr» >rrr)/)i< d 
visų lietuvių vardą ir kartu Juškaite yra prie žinycios A/S J L UUIrlA 
sabotažuoja Jungtinių Vals- augusi ir dabar tenai va.-
tijų valdžios pastangas lai- ff°.ndiinkauja. Žin\ ČIOS ^a Turjnt pinigų, nėra saugesnės vie-
mėti kara leJe jaunavedžiams buvo IS- tos juos investuoti kaip perkant ne-

T> - *' . . . .J- .keltas gražus pokilis. Jauna- judomą turtų. Pirkdami namą dabar,
Prašome tatai gerai įside- ..^iai žada anlankvTi Nia nenk ką uztlknns,,te’ kad JTų ,pi-nl*ti onii cralvnn v CuZiai Z3ad apianKvll Aid- prų verte nenusmuks, bet perkant ze-

g ' garą Falls. momis kainomis yra proga padidinti
--------------------- ,, . . savo turto vertę gregu laiku. Dar

Pran/I Rani/1« Be to, antru kartu apsi- turim pasirinkimui kėliau žemomisbvec a. is Urand Kapids, d ka Pavyzdžiui:
IVllcn. w tt i r, i • . (O ienos seimy ne- .»-kių kam b.. žmona Helena btukiene ir namas, kieto medžio lekeriuotos grin.

AR NORI. AR NENORI 
<7<zri_ TAISYT REIKIA.

A L OSAVYBE Visi Tavorai Brangsta, bet
pas mus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų

Kampinis Didelis Storas 
1816 BORCHESTER AVENUE, 

Dt rchestery. 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 Laffield st.. Dorchester.

PLUMBINGŲ. Geriausios Rūšies 
PENTŲ. ALIEJŲ. STIKLŲ. S1E-

.... . NO s POPIERIŲ, Visokių reikmenų
redakcijoj Pr.-viloc T ;Vqc cit cuvn imu dys, Karu apšildomas, vonia ir kiti prie Elektros. Visokių reikmenų iš 

Medelinskas A1 t T ri • c? f - patogumai, arti pajūrio City Point’c. GUMOS._ . . ... , , na Adele Likiene. Stukų ir tik 82,500. Geresnio nepabudavosi už Visoks Tavoras gvarantuojamas
_ ______ __  _ ___ ____ ____ Liutke\ įcius. Abu— p,ikų draugai iškėlė abiem
Depaitamento komitetą, o tas "Darbinin- du svečiai is Grand Rapids, porom didelį rautą, kuris j- modeVniškaiT'pa^o^mais.8^?8^ 

valdininkas paaiškino susi- ko" ir "Keleivio’ redakto- Mich. Liutkevičius yra geri- VyjęO Dorch esteryje. Tai ir patogioj vietoj So. Bostone, 
rinkusiems spaudos atsto- hų komitetas tegul sau eina mų ir v»lffiu biznio savinin-.į)UVO taip vadinamos “du- *an įurebektery. 3-jų šeimynų, n DJDnUZJDr 
vams kati valdžia organi- "po keb... materi!... ..as, o Jledelin>ka^ me- beltavos vestuvės.” nes abi- kam^ar*’i gaujos mados įtaisai, prieš u/iiiIJfT Aliu L C/.
ZUoja karo bonų pardavine- rati su tokiais tamsunais ‘uu dnwuiuuuu, uu ; dvi sios poros 2o metai atgal $13.000— parsiduoda tik už $5,100. 
iimo vajų, ir i ta vaju turi i ginčus laikraščiui butu per- ba baldų dirbtuvėje. Jiedu kartu susituokė: abidvi lai- (4). ^oderni*k^s marinis namas
but įkinkyta visa lojale atei- iema. Bet Piliečių Draugi- u.u’° *. .J.DO!>tunu aPJ mmgai ir gražiai gyvena: dys. laibai parankioj vietoj. Parei.
vių spauda. Jos pareiga yni joj vra įimtu ir inteligentiš- į, Praleist1.. atostogas. turj pO sunų; abi yra pa- vei?*8- ■d?’’ ’mo’
raginti ateivius pirkti kai o kų žmonių. Taigi juos mes ̂ et ^ostonas_ sėkmingi South Bostono biie‘1 urit porą tūkstančių cash.
bonus. Kiekvienas darbinin- ir norim įspėti, kad tokiems pntr-.o, nes čia didelis susi- biznieriai; abidvi leidės da- katalogas Bankų ir
kas. kiekvienas tarnautojas pliauškimams Piliečių Drau- gaudimas, daug durnų ir bil-L bar yra dvigubai vyresnės Turim keiiatąOnamuZUma’inymuT5Tai>i
privalo įdėti i karo bonus gijos susirinkimuose netu- nuėstas esąs daug jr abidvi dvigubai daugiau gerą saliu ną labai geroj biznio
¥ l " ■ • -------- -- B- --------- ----------- - - švaresnis, ramesnis ir svei- Zodžiu'; g kurios pu.

kOSTlIS. ŽmOHGS uGTIHI §£§ nožiurčsi vis lŠcinH du- Gailiaus ofise,
na r.esusikimšę. apie namus įeltavas dalykas^ Todėl ir BOSTON REALTY TRUST 
turi gražiu žolynų, daržų !ju sutUoktuvių jubilėjus 317 E STREET-
ir tt. Mat. Grand Rapids ne- skaitomas “dubeltavu” ivv- 
didelis miestas. *kiu.

Geriausios joms klotie

“Keleivio” 
lankėsi Petras 
ir Vincą" Kainos prieinamiausios. Pri.'tatynias 

veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

FLOOD SQUARE

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADVVAY

SOUTH BOSTON. MASS^ 
Tel. ŠOU 414S

nemažiau kain 10 nuošim- retų būt vietos, nes tokie ig- 
čių savo uždarbio. norantų išsišokimai kartais
S, Šitą mintį reikia platinti gali būt suprasti kaip sabo- 
ir per spaudą, ir gyvu žo- tažas prieš musų šalies pa- 
džiu. Laikraštininkai priva- stangas karą laimėti.
Io eiti į savo žmones, priva- Iš to, kas apie šitą komi- 
lo organizuoti komitetus ir tetą buvo aukščiau pasaky- 
rątelius. kurie taip pat turi ta. turėtų buti jau kiekvie- 
yesti propagandą už bonų nam aišku, kad jis nėra 
pirkimą. Patys

SOUTH BOSTON. MASS.

Komunistų “pusvalandi*” 
nutilo.

1 u- • ! T, • «TZ 1 • • n Jau kelintas nedėldienispirkimą, ratys komitetai “Darbininko ir “Keleivio kaip Bostone nesigirdi lietu- 
bonų nenarduoda. Jų parei- redaktorių komitetas, bet viškujų " komunistų “pusva- 
ga yra tik aiškinti žmonėms, federalinės valdžios suda- iandžio” per radiją. ' Lietuviai, pirkite U. S
kad kiekvienas privalo įdėti rytas aparatas karo bonų Nutilo jų “radijušai”, karo bondsus. Pirkite tuoj. 
į bonus 10 procentų savo vajui vesti. Brooklyne, Čhicagoje, nūti-';To reikalauja Dėdė Šamas,
pajamų. Jo pareiga yra rūpintis, ir Bostone. Musų visuo-{Nelaukit! Neabejokit! Pir-

Visi susinnKime buvusieji kad kiekvienoj lietuvių or- menė jų neremia, o jiems , kit U. S. karo bondsus tuo-

D. P.

PIRKITE U. S. KARO 
BONDSUS.

Reikalingas Bekeris ir 
Pagelbininkas

Mokestis
laiku

12

fcera. matyt galima
Atsišaukit greitai

BRISTOL BAKER Y
T,7S r i -Street’ Cambridge. 
Tel. ELi-ot 1861.

bil?
(9)

IplRllINll

kalauja treasury Depai ta- vikams!
Tuomet valdininkas susi- mentas. Jeigu South Bosto- ------------

rinkusiems pasakė: dabar no Piliečių Draugija tokį Drg. N. Januška turi geras 
eikite į savo žmones, sušau- komitetą jau turi, tai labai atostogas,
kit savo veikėjus, paaiškin- gerai. Kitos draugijos irgi Draugas Napoleonas Ja- 
kit jiems ką čia girdėjot i^ turėtų tuojau tokius komite- r.uška išdirbo Fordo dirbtu- 
organizuokit platesnius ko- tus sudaryti. vėje apie 20 metų be per-
mitetus šitai agitacijai vesti. Laikraštininkų komitetai, traukos. Dabar Fordo sky-1 
Sekančia savaitę turėsime kuriuos sudarė pati valdžia, rius Bostone užsidarė ir dar- 
kitą susirinkimą. Jus ateisit turi daug platesnį uždarinį, bininkai buvo paleisti. Bet 
ir raportuosiu ką busit nu- Jų pareiga yra ne vien tik drg. Januška kito darbo dar 
veikę. raginti bonų pirkimą po vi- nenori jieškoti. Sako, tiek
• JSugiyžę iš to susirinkimo, są šalį. bet ir raportuoti metų išdirbus, reikia atsi-, 
valdžios įpareigoti “Kelei-Treasury Departamentui kas kvėpti, saulėj pasikaitint,' 
vio” ir “Darbininko" žmo- yra veikiama šituo atveju bus daugiau jėgų. 
nės paskubom išsiuntinėjo svetimkalbių organizaci- Po vasaros karščių musų- 
<ty>ie 200 atviručių žino- jose. Napoleonas mano eit į Navy'
mesniems veikėjams, sušau- Taigi nereikia įsivaizduo- Vardą dirbti. Jis tenai dirbo 
kė susirinkimą ir sudarė ko- ti nebūtų dalykų. Nereikia ir per pereitąjį karą, todėl 
mitetą. kain Treasury De- nusigąsti, kad laikraščių re- darbas jam tenai užtikrin- 
partamento buvo Įsakyta. daktoriai sudarė savo komi- tas.

rniausią paštą, kur perkate 
laiškams štampas, ten gau
site ir U. S. karo bondsų. 
Tenai reikės išpildyti tam

,u< /i n
0*«.Y

0 *ACfS NIGHTLY ‘

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Te’. So Boston 0948
Kcs. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 132U

TeL ŠOU 2805.

DAKTARAS

J, L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandoa:
Noo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

f*' PICKWICK

K

- i■

B

tai jus pas.irenkate 
“ALE kurs yra ALE”

• RIKtb EMftCFrfK A CO., !•< , BKCW(ftS UMCt ItTO į ■ -

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterą. Moterą ir Vyrą tigna 
Kraujo ir Odos Ligas, 

valandos: nūo iu iki iz liiimą 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakar* 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Com’nonnealth 4570.

WONDtRĮA\D

* FOR i|lCFORV ... BUV U.S. VI AR ROMOS AMO SVAMFS

SOUTH BOSTON
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS
SMAGI VIETA P\SIVAIŠIXT

’ SS

Puikų patarnavimą užtikrina
me. Vieta gražiai įrengta. Pra- 
šome visų užeit pas ;nus pavie
šėti.

258-260 BROADVVAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Jei reikia pataisymo, kreipkite* į vieną iš

EDISON SHOPS
ar pas savo elektriškų daiktų pardavėją

YPATINGA PASTABA. Kad sutaupyti 
svarbios metalo*, naoją dalią pataisymam 
ne žali m a vartoti, kol dalys nebus
sugrąžintos. Todėl, neidami taisyt kokį 
prietaisą, botinai pasiimkit so savim se
nas dalis, karias norit pakeisti naudomis.
BOSTON EDISON COMPKNY

Jūsų Elektriški Prietaisai 
turi Tarnauti per visą Karą

UlOTT JUOS 
TVARKOJE

duodami jiems gerą priežiūrą

Dykai Literatūra Boston Edison ko- 
stumeriams. Si vertinga knygelė, 
gaunama Edison Shops krautuvėse, 
parodo kaip Laikyt Juos TV ARKOJ

Tel 28624 Gyv. 31132 »

\DrJoseph A Gaidis\
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 j 
nuo 2 iki S,

, nuo 7 iki 9.
Seredom 9 iki 12 

ir susitarus.
AKIŲ DAKTARAS 

i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
! ma iaiku sugrąžinu šviesą. Išeg- 
! žeminuoju ir priskiriu akiniua.

114 Summer Street,
LAtVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room t* 

BOSTON. Telef. Lafayette 2371 
arka Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ.

Va! nuo S ryt. iki 7 vak. kasdie*
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PEP.KRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movera)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietai.

Saugi priežiūra, kaina prieinan 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Ta

SOUth
Boston
1058

STUDEBtKER AUTOMOBILIŲ 
• K 1^'"<Ų AGENTŪRA. 
Kaino- Stebėtinai Ptgioe.

Dideli pagerinimai ir 
Hydranlic Brokai*

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

ISDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas tr
Jot Kavoėianaa — savininkai

Taiavate i»
HAMLIN STREET 

».*•» Ctgfetb K,

i
f




