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D,™«; I«« D„nU«n..LA --IŠDIRBO PLANĄ KINIJAI ATEINAKusai Jau rasitrauke iš kinu ai remti. sunki valanda. 
Rostovo ir Novočerkasko
KELIAS { KAUKAZĄ SO-įiio. Rusų padėtis šioje va- 
VIETAMS UŽDARYTAS, pandoje išrodo tikrai katast-
_ . ..------- .. . . . rofinga. Tačiau kai kurie
Raudonoji armija kol ka. [strategai mano, kad rusai 

dar laikosi tik apie l?ajj dar atsigriebti. Jeigu 
Voroniezą. jje bus gana apdairus įr ne-

Pereitą sąvaitę Washing- 
itone buvo suririnkusi Paci- 
fil.c Kaio'Taryba ir išdirbo 
budus ka o pagalbai Kini
jos armijai teikti. Pacifiko 
Karo Tarybon jneina visą 
Susivienijusių Tautų at
stovai.

Išėjęs iš Tarybos konfe-

nt r a-lr ordininkai 
Hitlerio 

Naudai.
’ afalgaro aikštėj. Lon

done. pereitą nedėldienį į-

Kai šis “Keleivio” nume
ris eina spaudon, tai tele
gramos iš Maskvos praneša, 
kad rusai jau pasitraukė iš 
Rostovo ir Novočerkasko.

tei rencijos, Australijos minis- 
ji«‘7afepI2trauWi*dar to- tcrls Pa??k« spaudos atsto
jau j rytus ir tęsti karą to- įam?: Dabar mes ’au z,n°-

ai reikia, ir žinom kaip, ka- 
ją pri-

siduos priešui apsupti,
vams

ilsu. Kuo ilgiau karas tęsk, ?>«• kokio? «»»•«><» Kini' 
tuo blogiau busią vokie- ,e . , ......

Dar šį panedėlį Maskvos ži-Įpjams Tegul sau jų techni- fir4..^?rials ^e^iais 
mos skelbė, kad tų miestų ka bus aukštesnė negu rusų, sta^tk, --j- u • i
gatvėse siautė baisi kova. bet Rusija turi trigubai dau- , Taryba išdribusi planą 

kuriuo veikiant Kimia gale- 
sianti suduoti Japonijai 

frontą, tuo tarpu kai vokie- skaudžiausi smūgį, kokį tik 
čiams reikia kontroliuoti su^uotl galima, 
užimtus kraštus.- reikia sau- . Pei" v}s3 karo laiką Kim
šoti vakarus nuo Anglijo-, J"1 ^a^ai. SV.^° or^lvlll- Da- 
ir reikia vesti karą Afrikoj. ^ar kiniečiams į talką pn 
Žiūrint šituo žvilgsniu, vo- daug Amerikos orlai- 
kiečiai turėtu greičiau pa- '’1Ti ir lakūnų, kurie iau pu 

darė japonams dideliu nuo
stolių. Paskutiniais laikau

siautė
Bet prieš aukštą vokiečių 
techniką rusai neatsilaikė.

Kaip Novočerkaskas, taip 
ir Rostovas stovi prie Done 
upės. Rusijos žmonės tikė
josi, kad per Doną priešą: 
nepereis. Bet ta viltis neišsi- 
I iidė. Priešas persikėlė pei 
Doną ties Rostovu ir žinios 
sako, kad dabar keliasi ties 
(imliansku, 120 mylių į ry
tus nuo Rostovo.

Maskvos pranešimas sa
ko: Ties Cimliansku musų 
ai tilerija kovoja nuo pieti
nio Dono kranto didžiausiu 
Įtempimu. Ji svaido Į vokie
čius ant šiaurinio kranto 
Tonais sprogimų. Ji sudau
žė du vokiečių pastatytu til
tu per upę ir sunaikino per
sikėlusius kareivius. Dono 
vanduo paraudo nuo kraujo. 
Upės srovė neša vokiečių

giau žmonių, negu 
:a. Ir rusai gina tik

greičiau pa
vargti, negu rusai.

A7 * J • C *z T i armijai yra gabenama iš In-Nuteisti Sušaudyt. ..........anos dideliais Amerikos 
orlaiviais, nes sausžemio ke
lias per Burmą yra užimtasUž 2 fašistu Jugoslavijoj 

sudeginti 7 kaimai.
Londono žiniomis, Italai >13PoniL _________

su vokiečiais Balkanuose ą m iz i
nuteisė sušaudyt dar 148 ATeStUOS Zo V ttlS- 
partizanus. Jugoslavijoj bu-; įighžs l&d.auikus. 
vo sušaudyti 75 valstiečiai

Daugiau orlaivių galėtų 
ją išgelbėti.

Kinija: aitinasi krizio va
landa, tako Jungtinių Vai- ,. ,
stijų ir pačios Kinijos karo '-Ko didelis mitingas, 
ekspertai. Bet Kinija galėtų ‘,uv° kalbama už ir prieš 
dar japonus sumušti ir karą “antrąjį fiontą.” Londono 
laimėti, jeigu ji greitai gau- spaudos apskaičiavimu, mi- 
ų daugiau orlaivių. 0 jeigu tinge dalyvavo apie 60,000 

tokia pagalba greitai nepn- žmonių. Parlamento darbie- 
bus, Kiniją gali ištikti nelai-! tis Guest aiškino, kad antras 
mė, sako šitie ekspertai. Ja- frontas galėtų virsti Angli- 
ponų oro jėgos Kinijoj nėra jos batalija. Priešas galėtų 
didelės, ir Amerikos laku-j įsiveržti Anglijon. jeigu an- 
nai su savo lėktuvais leng-jtras frontas susmuktų. Jis 
vai galėtų jas sunaikinti. Pa- galėtų užtraukti Anglijos 
silikę be orlaivių, japonai žmonėms ne tiktai didžiausi 
Kinijoj butų bejėgiai. vargą, bet mirtiną, pavojų.

Dabartiniu laiku japonai “Ar ius norit tokio pavo- 
koncentruoja savo kariuo- jaus?”paklausė jis sudiinku- 
menę Indo-Kiniioj ir Bu*-- šiųjų, ir minioje atriliepė 
moi, iš kur jie planuoja pra- daugybė balsų: “Yes.” Už 
dėti visuotinį ofensyvą nrieš rntraįi frontą garsiausia rė- 
Kiniią anie įugsėjo menes', kė komunistai.

Nors Kinija veda apsigy- 3et dalb0 ministeris Ei
linio karą jau penkens me- pest Bevin kitame mitinge 
tus ji dar norėtų ir ga’ė.ų rareiškė, kad tie. kurie šu- 
;aikytis toliau, jeigu turė ų , auja už “antrajį frontą,” 
pakankamai orlaivių, gink- skleidžia nacių propagan
dų ir kitokių karo reikmenų. doR ministerio Goebbeho 
Kinijos karo vadai jaučiai nropaganda. Jie dirba Hit- 
aciau nusivylę, nes oriai- jerio naudai. nes kiršina ir 

viai, kurie buvo žadėti ę.kaido visuomenę. “Musų 
jiems, liko nusiųsti Egiptan kaįrįeji draugai daro kaip 
ir Indijon, nors Indijoi tuo ^kis tokia sįtUaciią, kurios 
arpu nėra jokio karo. Kini- norime vengti... Neple- 
oj yra amerikiečių lakūnų rėkit apie antrajį frontą.

Kur

600 Anglijos Bombanešiu 
Bombardavo Hamburgą

ATAKA ĖJO TRIM AT
SKIROM BANGOM.

miestas susimaise į vieną 
ugnies ir durnų masę.

----—Anglai prisipažįsta, kad
Eoir.aoi po 4,CŪ0 svarų šitas žvgis jiems kainavo 2) 
nušlavė ištisus miesto orlaivius

blokus. Bet vokiečiai s'engiasi
Pereito nedėldienio-pa- parodyt, kad anglų nuosto- 

nedelio naktį 600 Anglijos ]j?j buvę daug sunkesni. Jie 
orlaivių smogė bombomis cakOi kad užpuolime dalv- 
Hamburgo miestą ir uostą, vavo tik 60 anglu orlaivių ir
didžiausį submarinų staty
bos centrą Vokietijoj.

Ataka buvo padalyta į 
tris dalis. Pirmutinė orlaivių 
banga numetė į Hamburgą 
175,000 uždegamųjų bom
bų. Kai miestas pradėjo 
liepsnoti ir nušvito visa jo 
apylinkė, tuomet atlėkė kita 
orlaivių banga ir smogė na
rių miestą ardomomis, bom
bomis. Pagaliau atūžė ir 
trečia banga. Tai buvo jau. 
milžiniški bombanešiai, ku-i 
rie

kad 37 iš ju vokiečiai nušo
vę žemėn. Anglai, tiesa, nė- 
a oficialiai paskelbę, kiek 

ių orlaivių Hamburgą ata
kavo. bet ekspertai mano. 
kad ių turėjo buti 10 ka tu 
daugiau, negu vokiečiai 
kelbia.

KAIP WORCF.STFRIO
LIETUVIS “KAPITO

NU” VIRTO.
Vienas jaunas Worceste- 

rio lietuvis, kurio pavardė
neša bombas po 4,0001 prasideda su c., atvyko iš 

svarų. Vienos tokios bom- f 0, t Devens kai iuomenės 
bos sprogimas paprastai nu- stovyklos aplankyti savo 
....... ” pamatų kelis draugų armijos kapitoneSiuoia nuo
miesto blokui Kai tos bom
bos pradėjo kristi, Hambur-

unifoimoj.* Vaikščio’ant cu 
savo mergina Millbu y

go miestas pavirto i praga- -treetu, kiti kareiviai saliu

ir sudeginti 7 kaimai už tai, K.llmamieji nerėk <ukur.- 
kad partizanai užmušė du k»™omenes maut,,
fašistu okupantu. Graikijos Šią sąvaitę prasideda val

ia vonus į jurą šimtais. Kar- saloj Kretoj sušaudyti 62 stybės išdavikų areštai. Iš 
tu su iais plaukia ir sudau-j asmenys už priešinimąsi viso busią suimti 28 sąmoks- 
žyti tiltai. Bet sunaikintųi okupantams. lininkai. kurių tikslas buvęs
vokiečių vieton ateina vis Jugoslavijoj veikia stipri kurstyti Amerikos armijoj 
nauji ir nauji jų pulkai, ir ir gerai organizuota parti- ir laivyne maištus, 
vis su naujomis mašinomis, jzanų armija, kuriai vado- Justicijos Departamento 

ir, su mašinų pagalba, vauia serbų generolas Mi- agentai sekė tų penktakojų 
vokiečiai tiesia pontonus chailovič.' Partizanai veikia veiklą ištisus 9 mėnesius ir 
per upę greičiau, negu rusai būriais po 100 ir daugiau surašė arti 7,000 puslapių 
spėja juos sudaužyti vyrų, slapstosi kalnuose ir apkaltinimų. Be to, valdžia
'imant viską bendrai, ii-' miškuose, o maisto gauna išpurinti 150 liudininkų, ku- 

nio« iš Rusijos fronto labai ūkininkų. Is viso Serbijoj ne visą šitą kaltinamąją 
prastos. Paėmę Rostovą, esą ąpie 75,000 partizanų, medžiagą patvirtina,
vokiečiai turi savo rankose sūriems vadovauja viena Pasiremdamas šitais pa-
svarbiausį strateginį punk- vadovybė. Ties Liubliana' rodymais, Federalinio Dist- 
tą Rusijos pietuose. Rosto- ?na^ien partizanai sulaikė rikto Teismas Washingtone 
va5? yra vartai į Kaukazą, traukinį, kuns vežė davė įsakymą visus tuos są-
t^.igi Sovietams kelias tenai tl-000 suimtų serbu, ir visu> • mokslininkus areštuoti. Jus- 
iau uždarytas Be to i Ros- Jttos paliuosavo. Italai sar- ticijos Departamento valdi- lovą sueST Kaukazo alit i b™> išmušti. „inkai sako, kad šį ketver-
jau? lynos, todėl Rostovas RUSU LAIVYNAS BAN- jau kaltinamiej'
neveltui yra vadinamas | D£ IŠEITI IS BALTIJOS.

ahe,!aus ,backTO Stokholmo dienraštis 
epunka. Šita spunka da- ..Aftonbladet- jdėjo g Hel. 
bar pneso lankose. . sinkio gautų žinią, kad rusų

Rašant šią žinią, rusai Baltijos Juros laivynas buvo 
išėjęs iš Kronštato bazės, 
turbut, norėdamas praspru-

iiupgr, ri rzieni Lnrr
inga. Bet ir ji pridariusi ja 

nonams daug nuostolių. Jei 
gu ji butų stipresnė, japo- kė 
nams butų visai riesta.

__ 1-La.rernrui __ ____ rkzivvr itiu.'ViTY Vr--x\uv

'ik galit, kad mums niekur 
rieko netruktų!” — pareiš- 

Anglijo? darbo minis
teris.

Atlantu Komanda palaidojo vokiečiu 
' Pitolė J»ponus.\ submarinos įgula.
_ . .. . f , Amenkos karo laivyno
Generolo MacArthuro bu- VyrjaUcykė nackelbė. kad 

vėmė Australijoj praneša, perejtą sąvaitę valstybinėse 
kad aliantų komanda jau kapjnėse, Hamntone, Va., 
antru kartu puolė japonus bin,0 paiaįdota vokiečių 
Satamua apylinkėj, Nau.įo- submarinos įgula, susidė
tos Gvinėjos saloje. Abu,danĮj jg 29 vokiečių iurinin- 
kartu komandinmkai užmu- Vokiečių submarina nu

ra. Fabrikai ir kitokie namai 
lėkė i padanges liepsnojan
čiomis skiedromis. Visa-

ŠAUKIA VYRIAUSI TRI
BUNOLĄ SABOTAŽ- 

NINKŲ BYLAI.

avo iį kaipo viršininką. Bet 
Liti jį pažino ir rapoit-ivo 
kariuomenės vyriausybei. 
Musų “kapitonas” buvo pa
kauktas pasiaiškinti. Jis už
sidėjęs kapitono uniformą 
’ ad “parirodyti” prieš savo 
mergina. Bet už šitą pasi.o-Šį utarninką nustebo visa - , - -

Amerika išgirdusi, kad f • P1? iIS tuvo uždarytas da
Washingtone yra šaukiama 
nepaprasta Vyriausiojo Tri
bunolo sesija vokiečių sabo- 
tažninku peticijai svarstyti 
Iki šiol jų bylą sprendė ka
riuomenės teismas: dabar 
gi iie padavė Vyriausiajam

boklėn.

laikosi tik Voroniežo apy
linkei. Bet ir čia jiems grę- 
sia didelis pavojus, nes vo
kiečiai gali užeiti iš užpaka-

SUSIRĖMIMAS SU 
PRIEŠO LAIVAIS.

Iš Londono pranešama, 
kad Francuzijos pakrašty 
aliantų sargybos laivai už
klupo kelioliką vokiečių 
laivų, kurie žvejojo minas iš 
juros. Aliantų sargyba susi-

kti pro Skagerako siaurumą 
ir išeiti į Šiaurės Jurą. Danų 
vyriausybė įsakiusi visiems 
savo žvejų laivams tuoj grįž
ti iš šiaurės Juros į artimiau
sius savo uostus, nes tenai 
tikėtasi mūšio tarp vokiečių 
ir rusų laivų.

Bet kito švedų laikraščio 
(“Allehanda”) korespon
dentas telegrafuoja iš Hel
sinkio, kad 8 didieji rusų 
laivai ir keliatas mažesnių, 
kurie apsisupę dūmų uždan-

nėio iš kelių olandų ir lenkų 
laivelių, kurie pradėjo į prie
šo laivus šaudyt Vokiečiai ?a bandė išeiti iš Kronštato, 1- . - _ • •• • 1 - - _ . -atsakė savo ugnimi ir įvyko 
karštas susikirtimas. Priešo 
laivams padėjo vokiečių ba
terijos ir nuo kranto. Paga
liau vokiečių laivai pakriko 
ir pasitraukė į pakraštį. Vė
liau įvyko kitas panašus su
sikirtimas. per kurį du alian
tu laivai buvo sužaloti ir 
vienas vokiečių aliejinis lai
vas susprogdintas.

buvo pastebėti suomiu oriai 
vių ir priversti grįžti atgal 
Kronštatan.
UŽDEGĖ JAPONU LAI

VĄ SU ALIEJUM.
Ties Naujaja Gvinėja, ne

toli nuo Australijos, aliantų 
orlaiviai pereita sąvaitę už
degė japonų laivą su alie
jum ir paliko jį liepsnojant.

sėdės už grotu. Jų byla bu
sianti sprendžiama rugsėjo 
pabaigoje, arba spalių mė
nesy. Jiems gręsianti po 20 
metų kalėjimo bausmė ir po 
$10.000 piniginė pabauda.

Kas tie išdavikai per vie
ni, kol kas da viešai nepa
skelbta, bet išrodo, kad jie 
buvo susirišę su vienu radi
jo tinklu, per kurį transliuo
davo savo “programas” ir 
lietuviški komunistai. Da
bar tas radijo tinklas jau 
uždarytas.

KARO PASLAPČIŲ NE
GALIMA PASAKYT
NEI PARLAMENTUI.
Kairieji Anglijos darbie- 

čiai parlamente užsispyrė,, 
kad valdžia pasakytų, ko
kius ji planus daro “antra
jam frontui.” Jei jau, esą. 
negalima to sakyti viešai, 
tai tegul valdžia paaiškina 
šį dalyką parlamento atsto
vams prie uždarų durų. Bet 
valdžios atstovas atsakė, 
kad tokių svarbių kąro pa
slapčių negalima parlamen
tui aiškinti nei prie uždarų 
durų.

šę po 60 japonų. Komando
mis yra vadinami nedideli 
kareivių būriai, kurie pri
plaukia prie kranto laivais, 
išlipa sausumon ir užklum
pa priešą visai netikėtai.
Tokie užpuolimai paprastai | į‘aikė tam. tikras 
buna daromi nakties laiku.
Pridarę priešininkui nuosto- !-jnktinė iššovė trsi salves ir 
lių. komandinmkai vėl gfįž" bubnai išmušė paskutinį 
la į savo bazę. marša. Laidotuvėse dalvva

vo laivyno
ANGLAI UŽĖMĖ DA VIE-irinka,
NĄ FRANCUZŲ SALĄ. 1 ' _

Londonas paskelbė, kad 
anglų laivynas užėmė da 
vieną strateginę franeuzų

skandino Amerikos naikin
tuvas. Kad ir priešai, vokie
čiai buvo palaidoti su vi~o 
rnis militarinėmis ceremoni
jomis ir pagarba. Visų pir
ma, laivyno dvasiškiai at- 

religines
| ^npigras. paskui jurininku

ir armijos virsi-

REIKALAUJA PO MOO 
ALGOS KAREIVIAMS.

. . D-ro Townsendo kliubu
salą, būtent Majotę, kuri tu-. cUvažiavimas Springfielde, 
ri 140 keturkampių mylių >jaSs., vienbalsiai užgyrė 
plotą ir 18,000 gyventojų. ąav0 lyderio rezoliuciją, ku- 
Kiek anksčiau anglai yra ri reįkalauja, kad visiem s 
užėmę franeuzų Madagas- Ąme,.jkos kreiviams ir ju- 
kar3- rininkams butų mokama po

EGIPTE PRIEŠAS ?100 į ?‘«?s.aer
ĮSIKASĖ. karo laiką, ir kad šita alga

Iš Kairo n-anešama kad butų tęsiama per vienus mels Kairo p.anesama, kart Ranji pasibai?u, Snva. 
Egipto fronte kovos apn- žj vj b' 2 0(W d ,e. 
mo. Pereitą sąvaitę tenai
buvo labai smarkių mušiu, ję _________
per kuriuos pavargo abidvi 
pusės. Veiksmams apsisto
jus, priešas tuoj įsikasė į že
mę.
SUĖMĖ ŠNIPĄ SU KARO 

PLANAIS.
Slaptieji valdžios agentai 

New Yorke -uėmė buvusį 
pakraščiu sa gybinį, pas ku
ri rado s-apt. - karo planu13.
Jis esąs gimęs Vokietijoj ir 
vadinasi Spiegelberg
it

PLIENO DARBININKAMS 
PAKELTA ALGA.

Apie 157.000 plieno dar
bininkų, kurie priklauso 
prie CIO, buvo pareikalavę 

Tribuno’ui prašvma, kad jų r o $1 į dięna daugiau. War 
’ovlą iš kariuomenės termo Labor Board rutarė, kad 
atimtų ir pavestų civiliam plieno kompanijos pakeltų 
teismui. ro 44 centus į dieną. Nors

Wachingtone jau buvo darbininkai negavo nei pu- 
’aučiamas nepasitenkini- sės to, ko rei1-alavo, bet 
mas, kad kariuomenės teis- plieno kompanijos ir t?m 
mas tain ilgai šitą byla tę~ė; priešingo'3. Kai kurios jų 
dabar da daugiau pasigirdo sakosi nemokėsiančios tiek, 
murmėjimo, kad sabotaž- ir tegul g' War Labor 
rinkam? leidžiama jieškoti Board traukia jas teisman.
dar švelnesnio teismo. Teisme jo? tikisi laimėti.

STREIKAI KARO PRA
MONĖJ DAŽNĖJA.

Amerikos karo pramonėj 
vėl pradėjo kilti streikų. 
War Labor Board praneša,

GAISRAS WORCESTE-
RIO PRIEGLAUDOJ.
Worccster, Mass. — Čia 

esamoj vaktijos prieglau
doj pereitą sąvaitę kilo ug-

kad per birželio mėnesi dėl P,p’ kuri sunaikino daržinę 
-treiku buvo sugaištos 254.- 3 pašaro raugyklas (si-
653 datbo dienos. General Įos). šimtas galvijų pavyko 
Motors tankų dirbtuvei i* ugnies išgelbėt. Sudegę; 
streikas buvo apskelbtas dėl pašaras jr daržinė apskaito- 
♦o. kad 50 darbininkų buvo ma į $25,000.
atstatyta už rūkymą prie!--------------
darbo. St. Louise buvo su-' CIO NORI PAVERŽTI IŠ 
4reikavę karo medžiagos į AFL 15,003 AUDĖJŲ, 
vežikai. Streikų buvo įvai- New Bedford, Mass.— 
riose dirbtuvėse. Šią sąvaitę CIO čia p^adėri

--------------- energingą vajų patrauki-
INFLIACIJOS PAVOJUS mui prie savęs 15,000 audė- 

DIDĖJA. jų, kurie dabar priklauso
Kainu administratorius prie Amerikos Darbo Fede- 

Hendersonas šia savaitę i- racijos.
spėjo Kongresą, kad Ameri
kai gręsia didelis infliaciios 
pavojus, jeigu nebus įšaldy
tos darbininku algos. Bet

PRAŠO NESIŲSTI ANG
LIJON SIUNTINIŲ.

Anglijos premjeras Chur
chill kreipėsi laišku į prezi
dentą Rooseveltą ir p -ašo,
kad amerikiečiai nesiųstų J Kongreso politikieriai . ne
daugiau siuntinių savo drau-j nori darbininku algų liesti darbininkų, kuriems iki šiol

DARBININKAI ATSIME- 
META NUO CIO.

Fall River. Mass. -Audimo 
pramonėj čia dirba daug

gams ir giminėms Angliioi, 
nes tokie daiktai užima lai
vuose daug vietos, kuri rei
kalinga daug svarbesniems 
dalykams.

—ne dėl to, kad iie darbi- vadovavo CIO vadai. Bet 
rinkus labai mylėtų, bet dėl paskutinėmis dienomis trys 
lo, kad neprarasti darbinin- unijos nutarė nuo CIO atsi-
kų balsų 

j mais.
ateinančiais rinki- mesti ir r»-tci/tsK nri#» Ame

rikos Darbo Fed.e'acijo?.

Puei.it


KELEIVIS, SO. BOSTOK

ldar $12.60 pinigu ant ran- 
kų.

Po atskaita pasirašo sek
retorė B. šaknaitė ir iždi
ninkas Dr. J. J. Kaškiau- 
čius.

SLAVAI “LAIMĖJO” 'neėmėm iš jokio laikraščio.
ŽALGIRIO MUŠJ. Mums ji prisiuntė pats auto-

. Kas yra studijavęs įstoti- des ranka £arašytas Jir
f?® žino, kud me" šiai “Keleivio** redaktoriui 

tais lietuviai su lenkais su- sdresuotas. pridėtame prie 
muse ties Žalgiriu (Tannen- [0 sl,.ai io lagk * .
bergu) Teutonu kryžiuočių Bacevičius tarp kitko ra*jo: 
Ordiną. 1

„ , . . i- * • • “Gerbiamas Pone Miehei-Dabar gi tą lietuviu n Paruošiau strai nj
lenkų pergalę pasisavino j ,ietuvj muzjk ^ * 
bolševikų vadovaujamas kalėj k v , į; į 
slavų kongreso komite- J - & &

NEPRIIMA PAGIRIMO.
Chicagos katalikų "Drau- 

rašo:
"Salia viso kito. ‘Vilnięs’ 

Pruseika užsimanė mus pagir
ti. kai komunistai mus puola, 
mums nei šilta nei šalta, bet 
kai tekio kalibro žmonės kaip 
Pruseika drebteli ‘Draugo’ lin
kui pagyros 'ar pritarimo žodi

Į —daros kažkaip nejauku.
. - . . . tu atspausdinti ‘Keleivv'Į “Sakytum, ėmei ir padarei

tas Chicagoje ir suienge nei (viename ar dviejuose nu- ką nors blcgo. jei komunistas 

mitingą tam įvykiui pami- įleriuose); „ tave giria Tikrai neskanu.~
aso Musų redakcija sutiko tą yaj įau bikini liepto galas 

straipsni Keleivy išspaus- komunistams. 
dmti ir autoriui už jį atly
gino.

Bet Bimba ir vėl prapliu
po “Laisvėj” dėl to straips
nio. ir sako, jog faktas, kad

nėti.
Štai ką apie 

“Naujienos:”
“Užvakar Įvairios slavų 

grupės—rusai, čekai, lenkai, 
slavokai, ukrainiečiai, serbai 
kroatai, bulgarai ir makedo-

tai r;

Įspūdžiai iš S. L. A. Seimo.
SLA padėtis gerėja. SLA 
padėtis blogėja Ką daryt?

SLA prezidentas Bago
čius savo raporte seimui hu- 
įodė, kad dabartinės aplin
kybės, kuriose Susivieniji
mas turi veikti, yra labai 
sunkios. Nuolat išleidžiami 
valstijų nauji Įstatymai, rei
kalavimai ir patvarkymai, 
prie kurių turime prisitaiky
ti. apverčia musų administ
raciją daugybe painių dar
bų.

Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje buvo skaudžiai 
paliestas visiems gerai žino
mos depresijos metu. Iš in
vestuotų $911,960.52 dar

LDS ................... 184,650 kėjams ir juos priverčia at- Susivienijimas
Apdraudos išmokėta per 

1941 m.

turi apie 
mokančių

BEDARBIAMS ŠELPTI 
IŠLEISTA S17.GCC.COC.OCO.

Iš YVashingtono pranesa-
nieėiai-minėjo -savo* pergale straipsnį “Keleiviui" pri- ma.' kad tVPA.'cCC. NYA 
ant vokiečiu kryžiuočių, pne siunU * autorius niekc „ kko# fe(ieralinės agentu- 
Žalgirio. nereiškia

"Apie tokia slavų pergalę nin(iamas viStiek padaręs 
istorija, deja nežino, Žalgirio «literatinę vagystę.**
(arba Tannenbergo. arba T . - * ,„ ,, . ...... Jeigu uz Kvailumą butuGruenwaldo) muši laimėjo , . ... - - , -.. • ‘ duodami atzvmejimo zenk-Lietuva. vadovaujama didžio- . .

. ...... • lai, Bimbai reiketu uzkabin-jo kunigaikščio v vtauto. ir ,
, ... . . ti medalis kaip skaurada.Lenkija, vadovaujama kara- r

Jogailos.

agentu-
Keleivis” ji tai- ros. kurios buvo Įsteigtos de

presijos metu bedarbiams 
užlaikyti, kainavo valstybės 
iždui daugiau kaip 17 bilio- 
r.u doleriu.

liaus Jogailos. Bet Chicagos 
slavų minėjime lietuviai, kaip 
tautinė grupė, visai nefigu- 
ravo.

“Bet už tai minėjime daly- nės” bendradarbių rašo 
vavo serbai, bulgarai ir make- 
doniečiai, kurie su Žalgirio 
mušiu turėjo ne daugiau ben- 

* dro, kaip ispanai arba portu
galai! Jame svarbią kalbą pa
sakė Maskvos valdžios atsto
vas—apie ‘antrą frontą,’— 
nors Maskvos kunigaikštija 
1410 m. stovėjo nuo kovos 
tarp Lietuves ir Teutonų Or
dino visai nuošaliai.

“Kam gi reikėjo šitaip vers
ti istoriją aukštyn kojomis?
Argi nėra pakankamai istori
nės tiesos, pagristos neginči
jamais faktais, kuri gaii būti 
pavartota kovai prieš Hitleri?

“Rengti Žalgirio mūšio 532 
metų paminėjimą sugalvojo 
vadinamojo Slavų Kongreso 
komitetas — to kongreso, k u- Į 
ris prieš keliatą savaičių buvo 
sušauktas Detroite... Kongre
so komitetas nežinojo ką veik- Karelija yra Rusijos terito 
ti, tai sumanė minėti ‘žalgi- rija. kurioje gyvena tik tru- 
ri’, apie kuri. matyt, nei patys pūtis suomių, 
komiteto nariai neturėjo jo- Jeigu ištiesų taip butų. 
kios nuovokos. tai suomių pretensijas i Ka-

“Tas slavų komitetas ne tik- veliją, žinoma, butų galima 
tai iškreipė istoriją, bet jisai pavadinti imperializmu. Bet 
davė neteisingą spalvą ir da- taip nėra. Karelija nėra rusų 

f .tortinei kovai prieš hitleriz- kraštas, ir rusų tenai nėra 
mą. ši kova nėra slavų kova daug. Nedaug ir suomiu, 
prieš germanus (vokiečius). Karelijoj gyvena kareliai. 
Ji yra demokratijų kova prieš Kaip patys suomiai, taip jų 
agresingą ‘totalitarinį milita- Broliai kareliai, lapiai ir kiti 
rizmą. Ne rasė prieš rasę. bet ?ucĮaro vieną finų tautą, 
laisvė prieš vergovę! kaip, pavyzdžiui, žemaičiai.

“Pan-sląvizmas yra tokia dzūkai ir kiti sudaro vieną
pat atžagareiviška idėja, kaip lietuvių tautą
ir pan-germanizmas.“ i oi • \ • •Skirtumas tarp suomių ir

Nors tas slavų jomarkas katelių yra tik toks, kad 
buvo labai plačiai rėkia-Suomiai yra aukštai pakilę 
muojamas, bet žmonių daug kultūroje, nes išsilaikė ne- 
nesutraukė, sako “Naujie- priklausomi, tuo tarpu kai 
nos.” - karelius pavergė rusai ir jie

Matyt, šituo savo jomar- atsiliko nuo progreso. Ta
ku bolševikų vadovaujamas čiau etnografiniu žvilgsniu 
“slavų komitetas” norėjo Karelija priklauso Finijai,
parodyt amerikiečiams, kad taip kaip Vilniaus kraštas
rusai ir prie Žalgirio laimė- priklauso Lietuvai,
jo muši su vokiečiais, nors Dabar butų galima p3-
ištikrujų vokiečius tenai su- klausti, ar lietuvių tautos 
triuškino lietuviai su lenkų kova už Vilnių yra imperia- 
pagalba. lizmas, ar ne?

---------------Suprantama, kad ne.
JAM VISVIEN “VA- Tai kodėl finų tautos ko-

APIE SUOMIJĄ IR 
KARELIJĄ.

Vienas “Naujosios Gady-

CCC steigė miškų dar
bams stovyklas (kempes), 
kur dirbdavo jauni, nevedę 
vyrai. Iš viso tokių kempių 
buvo Įsteigta 4.000 ir jų už- 
laikvmas per 8 metus kaina- 

Į vo $3,000*000,000. Tose sto
vyklose dirbo 3.000,000 jau
nu vvru.t •*

WPA organizavo bedar- 
i biams viešuosius darbus 
miestuose. Šitam reikalui iš
leista $8,000,000,000.

Šalies jaunimui užlaikyti

“Suomijos karo vadas Man- 
nerheimas paskelbė suomių 
karo tikslus, Į kuriuos Įtrau
kiama ‘išvadavimas visos Ka
relijos.’ Šitas Mannerheimo 
pasisakymas aiškiai rodo, kad
Suomijoj paėmė viršų irr.pe- __ .. „ ....
rialistai, kurie nesitenkina 1 oiganizacija, A, ilgi kai- 
1939 metų sienomis, bet nori Ra'° kelis bilionus dolerių, 
išgauti iš Rusijos didelius ry
tų Karelijos plotus, kur gyve
na keli šimtai tūkstančių suo
mių ir tiek pat. jei ne dau
giau. rusu. Rytu Karelija 
svarbi Rusijai, kaipo kelias i 
šiaurės juras, per ją eina ru
sų gelžkelis i Murmanską ir. j 
aišku. Rusija nuo Rytų Kare
lijos neatsisakys, o todėl ir se- 
paratinės taikos viltys eina 
niekais.”

Iš šitų žodžių išrodo, kad

DUOKIME JIEMS

L-50

/ GYSTĖ.’ va už Kareliją turėtų būt
,, , . , .'imperializmas? ,Mes andai nurodem, kari r ___ ______

Bimba pradėjo prie mus ka- MIKQ PETRAUSKO RAŠ-
BaceričiauJ* Spsn^ ku- TV LEIDIMO ATSKAITA 

ris tilpo “Keleivy.” Bimba Miko Petrausko kuri- 
sako, kad tas straipsnis til- niams leisti komitetas pri- 
pęs kaž-kada kaž-kokiam siuntė mums savo darbuotės 
bolševikų laikrašty, o ka- atskaitą. Kiek iš jos galima 
dangi “Keleivis” to nepažy- suprasti, tai nuo 1938 metų 
mėjo, tai jis padarė “litera- iki šių metų liepos 1 dienos 
tinę vagystę.” komitetas surinko išviso

Mes nurodėm gražiai, $467.25 pinigų, už kuriuos

L-50 tai naujasis numeris Kara 
Produkcijos Orderio, kas rei
škia saugojimą telefono me
džiagos. Reiškia varį alumi- 
numą. gumą. plieną ir kitokią 
medžiagą reikalingą telefono 
pritarnavimui. kuri yra siun
čiama užsienin. Jos maloniai 
laukia, nes ji atvyksta pavi
dale karės laivų, aeroplanų, 
šovinių, tankų ir bombų

KĄ REIŠKIA L-5O TELE- 
. EONO NAUDOTOJAMS?

Tas orderis gal palies jumis 
keleriopais budais... Gali būt 
jums neparankumų ar suer
zinimų. bet mes neprašome 
jūsų kad jus nedarytu mėt 
nieko nereikalingo arba tai 
kas sudarytų gyvenime ne
smagumų, tie nemalonus nu
rodymai. kurie yra viršuje 
pažymėti.

KAIP JUS V
‘.LEEONO PATARNAVIMAS 

GALI BŪT PALIESTAS
Mes prašom kiekvieno drau
giškus pasikalbėjimas trunt- 
pint kiek galima, kad pagel
bėt taupyt patarnavimą arba 
kad išvengus gaūmų suvar
žymų.

Mes taipgi prašome privačių 
linijų naudotojus paimt party 
lir.iias «n savo kaimynais per 
tą laikotarpį.

Ga! mes nebegalėsime įrengti 
jums telefono, ypatingai jei
gu jus gyvenate arti prie 
kempių ar laivų prieplaukų, 
ar karinės industrijos. Bet 
tas gaii atsitikt bile kur 
kitur.
Tad, jeigu bile kuris tų nuro
dymų iumis paliestų, atmin
kite kad jus pogelbėsite duot 
L-50 Hitleriui, Hirohitui ir 
Benitui.

kad Bimba čia kvailai išsi
šoko, nes to straipsnio mes

išleido vieną Miko Petraus
ko kurinių sansiuvini ir turi

»fW EHSLtRC TElErMRE k TElEMIHI M

prieš 1934 m., nuostolių bu- ,lal'V organizacijų tarpe Jis 
vo suvirs trečdalis milijono tun. 11 pasilikti. Susi-milijono
dolerių! Konservatyviškai 
skaičiuojant, nuostoliai ant Amerikos 
morgieių išduotų prieš 1934 kratine respublika, kurioje 
m., §ieks nemažiau $350,. nanai» be skutiuno poli- 
000. Tai buvo tiesiog kalas- tlnit- religinių ir kitokių as- 
trofa. Daug namų reikėjo meninių pazyalgų, turi ly- 
forklozuoti su nuostoliais. ?la- lelses» kol Į’e neišeina 
Prieš 1934 m. turėjome de- padorumo, ir abelnai gero 
foltuotų (procentų nebemo- e^ėsio ribų. 
kančių) bondsų už $386,- Ką daryti?
000. o dabar, 1942 m., turi- XT .. . , . . ,
me tik už 55,000. Taigi, da- . bežiūrint kiek naujų na- 

nų prie bLA nepnsiraso,

šalti neretai net apleisti 16.000 duokles 
į SLA. Esant tokiai nešvariai narių.

Iš visų kitų komisijų ra
portų. svarbesnis yra SLA 
Kontrolės komisijos rapor
tas. Kontrolės komisija yra 
toks SLA organas, kuris 
nesiprašęs jokio leidimo at
eina i SLA centrą ir tyrinė
ja, ką nori. Jeigu sučiupo ką 
nors negerai, tai atsakomin- 
gajam pareigūnui jau bus 
bėdos. Pereitą kartą Kont
rolės komisija suuodė, kad 
“Tėvynės” redakcijoje ne
viskas gerai, ir tuojau parei
kalavo, kad redaktorius bu
tų prašalintas. Kitą blogą 
dalyką, kuri ji pastebėjo, 
tai paitinę propagandą 
prieš Pildomosios Tarybos 
rinkimus. Ta agitacija yra 

skamba sekamai: Pripažin-įžalinga SLA augimui Kon- 
tas turtas paaugo nuo trelės komisija pastebi, dar 
$1.594,808.60 iki $1,699,-į?'ien3 Susivienijime,
460.99. Uždarbis paaugo būtent, kad tūla žmonių 
nuo 2.67-i iki 2.98G. “Sol- š™!* \eiškia Pensijų, 
vency” paaugo nuo 112.- ka<^ ^LA vadovybė turėtų 
48G* iki 113.93%. Šie davi- būt pavesta jai. 
niai parodo, kad nežiūrint; SLA pagalbos ranka. Vi- 
visų kliūčių Susivienijimas si SLA nai iai moka 2 centu 
buvo išvestas iš labai blogo,, mėnesy i Našlių ir Našlaičių 
1934 m., “insolvency” sto-i Fondą, kad bėdoje esant

SLA. $179 119 taktikai organizacijoje,
LRKSA ........... 138,083 neSali Wti.
LDS ............... 59,211 Incidentas su Jurgelioniu

Išmokėto apdraudos nuo buvęs nemalonus. Tai buvęs 
susiorganizavimo: i P* Juigelionio kerštas piies

SLA $3 698 08? už j° griežt3 pasipriešini-
LRKSA 53.461,897 "Ą P‘ieS Jurg^mo sama-
LDS ............... 338.300 tuntus eikvojimą SLA

... turto be P. T. pavelijimo ir
Oi gamzacijos turtas: reikalavimą rezoliucijomis

SLA ............ $2,001,699 sau pilnos galės.
LRKSA ....... 1,514,977 §l^ sekretoriaus, dr. M.
LDS .................... 419,622 j Viniko, raportas yra labai
Piezidentas sako: “aišku, ilgas, kuris susideda iš 126 

kad musų SLA užima pir- puslapių spausdintas knygo- 
mutinę vietą lietuvių frater- je. štai ką sekretorius pasa

ko trumpoje formoje:
“Suglaudus visus davi

nius, kurie turi džiuginančią 
Įtaką mano raporte, jie

tikrai yra musų 
lietuviu "demo-

SLA
Susivienijimas žymiai neau
ga. Abelnai imant, kas me-

... . ... .tai tarp 200 ir 250 narių nu- , . „eijos išduotas morgicius ne- nlirštaPir a ie 700_80o na- tals* 
ra forklozuotas, arba atne- ...

lvkai pagerėjo.
Dabar, po astuonių metų,

nei vienas šios administra-
vio į gerą stiprų 
“solvency” stovi

Ji

113.93 G. 
1941 me-

Jau buvo minėta, kad 
SLA turtas siekia $2,001,-

__ ___ _____ ___ Ką turime daryti? —pre- 699. Sekretorius savo ra-
dėmesio kreipė Į morgicius, zidentas klausia. Kaip pri- Į porte plačiai išdėsto, kokis 
negu i bondsus. nes Įdedant traukti Amerikoje gimusi 1 tas turtas ir kur yra. SLA 

o Kokiu budu užin- turi nuosavybių bei namų 
jaunimą, kurio v,ž $589,458.18; paskolų bei 

5'< už savo pinigus, o už jaučiai ir ateičiai tėvai su- niorgičių ant namų turi da 
bondsus—vos tik 2 ar 3 pro- dėj° jiems toki kraitį, kuris
centus. ’ dabar jau siekia per $2,000,-

Taigi. prezidento nuro- 000 ? Kokiu budu mes Sū
dymu, SLA finansinė nadė- lume savo jaunimą pntiau- 
tis gerėja. * *r Pn^ydyti prie Susivie-

o ........... . 1 nijimo? Mėginome organi-Kas Sus,v.en„ime blogėja. jaunuolių kuopas. jau.
SLA prezidentas nusi- nuolių mokyklas, sporto 

skundžia, kad kai ekonomi- grupeles, bet pasekmių ne- 
nė organizacijos padėtis ge- sulaukėm.
rėja, tai tautinė silpnėja. .
Esą. iš suvirs milijono Ame- Kl,,» vimomk, raporto., 
rikoje gyvenančių lietuvių, SLA vice-prezidentas, J.
Susivienijimas turi tiktai K. Mažukna, Seimui žodžiu 
apie 16,000 narių. Politiniai pareiškė, kad jis nieko dau- 
ginčai kiršina senesnius or- giau negalįs pridėti, kas jau 
ganizacijos narius ir atgrą- esą seimo darbų knygoje iš- 
sina Amerikoje gimusi jau- spausdinta.
nimą. Kaip SLA yra ne- Tame raporte jis visųpir-įir savo definiciją paremia

- , 1 • ’ - i* ot \ t’iu pameta organizaciją,sęs kokių nuostolių. SLA ‘ 9
Pildomoji Taryba daugiau

pinigus į saugius morgicius, jaunimą . 
Susivienijimas gauna bent teresuoti

o U£ naudai ir ateičiai
vęs $515,439.64; bondsų ir 
Šerų turi už $730,272.62; 
pinigų bankuose turi $119,- 
230.34; išskolintų nariams 
užsimokėti duokles — $7,- 
611.80. Tai da ne viskas. 

Kai kas yra susirūpinęs,
Of QT A oroloeCll

paduoti pagalbos ranką sa
vo broliui ar seserei. Tai, 
rodos, yra mažas dalykėlis, 
bet sudėjus i daiktą, pasida
ro geroka suma ir pavalgy
dina daug alkanų, nelaimin
gų ir pasenusių lietuvių. 
SLA Labdarybės komisija 
mėgina patenkint visus pra
šančius pagalbos rankos, vis 
viena ar jie SLA nariai, ar 
ne. Per paskutini laikotarpi 
SLA Labdarybės komisija 
davė pagalbos 153 žmo
nėms, Raudonajam Kryžiui 
ir Vilniaus reikalams. Dau
gelis yra gavę po 10. 20. 30, 
60, ir net iki 90 dolerių. Vi-

ičnrrdcptj nn- ?o buvo išdalinta $6,717.60.rzv T
mirtinę. jei jis ar ji da il
giau pagyvens. Nėra reikalo

Tai nedaug, bet vis gi pa
galba. Dr. D. Pilka.

bijoti. SLA sekretorius ra
portuoja, kad pomirtinių 
fondas, Įstatymais užtikrin
tas, turi $1.346,126.00.

Kas yra SLA?

ĮSTEIGĖ KOMITETĄ NA
CIZMO PROPAGAN

DAI VESTL
‘Deutsche Zeitung im

Sekretorius Vinikas gra-.fJ?,^and la?0’ kad Hitlerio 
žiai anihudina. kas vra SLA,! į^K.vmu, okupuotiems Rytų 

.. iii- savo definiciją 'paremia kraštams įsteigtas specia !- 
skaitlingas nariais, taip ir ma pasisako ir skaito sau ■ ištrauka iš SLA čarterio. inis \okiecjy nacionalfasistų 
kiti du susivienijimai, LRK- garbe, kad jis gali dirbti lie-
SA ir LDS, skursta dėl men- tuvišką darbą dėl Susivieni- 
ko narių skaičiaus. jimo labo ir kaitų dėl Lietu-

Palyginus visus tris Ame- vos. Kas dėlei SLA stovio.

Vinikas =^kc • partijos skyrius, kuris bu-
Susivienijimas Lietuvių S9S. Alfr,?do R?renbergo ži-

Amerikoje yra fraternalė. ?1OJ£. Jis ™pinsiąsts nacių
‘politiniu ir pasaulėžiūros’—----- ------------------- gyvybės ir sveikatos ap- ,

rikos lietuvių susivieniji- jis pastebi: “tegul bus man diaudos, labdarybės ir kul- aukleJimu ir vadovavimu,
mus. štai kaip jų stovis išro- leista pasakyti tiktai tas: turinės veiklos draugija. Su- Komentare išvedama,
da si™ mrrtu rvroj- Susivienijimo turtas eina sivienijimas yra suorgani- kad dabar ir “užimtuose

kas metai vis Į geresnę pu- zuotas 1886 metais ir inkor- Rylų kraštuose Įvykdytas
Pennsvlvanijos totalinės vadovybės prin-

dė šių metų pradžioje:
Narių skaičius: sę.OT A 4 ""

T.RKSA............... Ift9$9 Toliau yice-prezidentas valstijoje 1889 metų lapkri- cipas.” Partijos ir valsty-
I ............ 8551 Paseka prezidento pasaky- čio 4 d. Reiškia, musų orga- binės administracijos vie-
p . . ' .......... . ’ ’ 1 mą. kad Susivienijimas ne- nizacija gyvuoja jau 56 me- ningumas nuo šiolei esąs
Krisirase per 1341 m. auga kajp jjg turėtų, tus. ! patikrintas. Nacionalfasistų

SLA ........   1,123 Priežastis esanti ta, kad ne- Susivienijimas susideda partijos organizacija bu-
LRKSA ................ 619 kurie SLA nariai patys tam iš apie 360 kuopų, kurių ga- sianti ta pati, kaip ir Lenki-
LDS ......   542 kliudo. Šmeižtų ir Įtarimų Įima rasti kone visose lietu- jos “generalinėje gubema-
Užsiražė apdraudos už: skleidimas apie SLA virši- vių kolonijose Amerikoje, taroje,” kur generalinis gu-
SLA ................ 5551,000
LRKSA ............ 291.665

ninkus ir kandidatus į virsi- SLA nėra vietinė draugijė- bematorius Frank esąs ir 
ninkus Įkyrus eiliniams vei- lė su keliais dėsėtkais narių, partijos, ir valstybinės orga

nizacijos vadas.
T raukinio Katastrofa Pennsylvani joj 1 Taigi nacizmo sistema 

yra tokia pat, kaip ir bolše
vizmo. Partijos vadai turi 
būt ir valdžios vadai.

NEW YORKE UŽSIMUŠĖ 
LENKU DIPLOiMATAS.

Nqw Yorke, prie River- 
drive gatvė?., buvo rastas nu
kritęs ar nušokęs nuo stogo 
gen. Boleslavas Dlugoszew- 
skis, buvę1’ Lenkijos amba
sadorių? Italijoj prieš karą. 
Jisai užlipo pižamose ir nak
tinėm šliurėm ant 6-to aukš
to stogo ir nuo tenai krito 
ar šoko žemyn. Jis buvo ras
tas kieme nebegyvas.

Tai atsitiko netoli nuo Gibsonuos, Pennsylvanijoj. Važiuojant traukiniui į kalną, 15 vagonų atsipalaidavo ir nudardėjo atgal į pakalnę. Tenai jie susikūlė su kito traukinio garvežiu, kurio mašinistas ir pečkurys bųyo užmušti vietoje.

PLANUOJA GELŽKELI
Į ALASKĄ.

Iš Was’n ington o praneša
ma, kad Karo Departamen
tas planuoja tiesti geležin
kelį Į Alaską. Jis eitų Paci-1

<fiko pakraščiu, per Kanadą.
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KAS SKAITO. RAŠO 

VAS l>UONOS NEPKA4O AMERIKOS LIETUViV

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Iš LSS 19 kp. susirinkimo. į Matulis bando pasinau-
Liepos 10 buvo LSS 19 do,i "eda,ba ir skleidžia 

kuopos pu metinis susirinki- ['Apykantą tarpe darbmin-
mas, kuriame dalyvavo gra- M?* Je«“ kls™‘«

, k . r; nelikai nebutu reikalavę uz
ZU> \ ' H M kišenius daugiau mokesties,nansu sekr. d. M. Strazdie- . . ? XT
ro }-inr=p kad nas iždinin- tai mes dirbtume. Nors Jis 
r.t 1' ’ P - . . pats gerai žino. kad Ulma-l;a d. r. lisku kuopos pini- - .. ... .• ' cn'a .u,..;,, TTioi no firma šiuo laiku nekerpa, gų yia virs 60 dolerių. Uzsi- 1
mokėjusiu už ši pirmą pus- «Ws taip pranašauja, kad 
meti narių yra 23, o kiti bu- aš busiu delegatu tik tris 
vo dai kol kas neužsimokė- mėnesius, sako C h. Kundro- 
ję. Tad susirinkusieji pata- ta. Kiek aš busiu delegatu, 
i ė d. M. Strazdienei per at- tai pi įklausys nuo kriaučių, 
vilutes paraginti atsiliku- ° ne nuo Matulio. Matulis, 
sius di augus, kad pasisteng- kaipo kriaučių kontrakto- 
tu savo duokles užsimokėti, nūs. tokių dalykų turėtų ne-
rv,kalbėti, nes nei jam, nei ki-

♦ or., tiems tekios kalbos garbetanaitis padare trumpus pra- , &

nešimus iš LSS suvažiavi- v , .
mo, kuris įvyko birželio 28 £“ ^ch lRundiou<
diena Pittsburgho mieste. ’ . . K[>R<llo.ta-
Jie nurodė, kad suvažiavi- ?^™P>na k3 k',3lR
n,e dalyvavo 12 delegatų ti^ tu'-
nuo šešių LSS kuopų S^- ro 7eUgmu
ziavimas turėjo tns pose- , • iv;, . *džius. Gauta pasveikini- ka,p 8? darb.nmkų a stovu, 
mu ir pinigų LSS organiza- £e Ji F^pektuo a. Aplus 
cijos reikalams. Suvažiavi- a ¥.a«>lįo ragai, pndure 
mo protokolas ištisai tilpo paS.kįbebme 
spaudoje ir visi matė kas

Amerikiečiai Grįžta Po Savo Vėliava

T KAS* NIEKO NEVEIKIA 
TO NIEKA9 NEPETK1A

Daug amerikiečių Anglijoj buvo įstoję Kanados armijon. Dabar gi jie pereina i Ameri
kos armiją, kuri yra siunčiama Anglijon. šis vaizdelis parodo šitą amerikiečių pereina
mąjį punktą.

Naujienos iš Kanados.
MONTREAL,, CANADA. ją, kokią mes tuiime čia 

Kanadoie.. šitokio mtsisca- 
t\mo laikosi apie 99 nuo-

, . . šimčiai visu Kanados lietu-Musų komunistai i metus vjų 
laiko patapo šimta-procen- Tiesa, yra mažytė daili 
tiniai patriotai. “Patrio- suklaidintų mus pusbrolių 
tai pagal užsakymą. Piies lietuvių, kurie trokšta ir dir- 
pereitus metus jiems, buvo ba visomis išgalėmis _veti- 
isakyta niekinti, šmeižti ir n)Uju naudai—Rusijos nau- 
purvais drabstyti demokra- dai ‘ jie trokšta “laisvos” 
tijos salininkus. Jie taip da- Lietuvos, bet Rusijos oku- 
rė dar pernai, nes taip dary- pacijoje. Reiškia, iie nori 
t! jiems buvo įsakyta. Bet į-ad Lietuva prigulėtų ne 
kodėl jie nepaliauja šmeižti lietuviams, bet rusams, 
demokratijos šalmmnkus Su tuo tikrieji Lietuvos 
šįmet—šiandien? Juk Rusi- <unų3 ir dūkios ne kucmefc 
ja su demokratinėmis šąli- nesutiko ir nesutiks kcl gy- 
mis kartu kariauja prieš hit- vj bus
lerininkus. Kadangi milžiniška di-

Pas mus visa Kanados lie- j^iuma lietuvių nesutinka 
tuvių visuomenė nusistačiu- Lietuvos nepriklausomybę 
si remti ir remia visomis iš- palaidoti, nesutinka su ko-

; galėmis savo vyiiausybę ir munistais bei jų aklais pa- 
B Suvienytas Tautas kovoje gtumdėliais, tai komunistų 

prieš hitlerizmą ir visą fa- cpauda visus lietuvius vadi- 
Dabar. liepos 4 d., ši drau- šizma abelnai. Musų lietu- na “fašistais.” Šitaip elgda-

Kada jie liausis tarnavę 
Hitleriui?

Bet be reikalo tie Hitlerio: birželio 19 d., 9 valandą iš _ __ __________
sucimemucti broliai lieja 1 lyto, o vakare kaip 5 sužeis- gija turėjo pikniką su Auš- viškoj visuomenėj nėra nei mįesi komunistai ištarnau

tasis ūkininkas jau mirė. relės choru. Piknikui vieta fašistų, nei ju šalininkų; o ja Hitleriui ir fašistams
Velionis buvo jau 67 metų buvo paimta Baranausko jei tokių kas žino. teparodo abelnai.
amžiaus žmogus, tai moteris farmoj. —jie bus padėti kur pri- Kuomet pas mus jokių

T> . . . . . .. . ... klauso. Bus padėti ten, kur hitlerininku nei fašistų nė-
------ ---------------------------- .... ,------------------,-------- ------------- Paskutiniais laikais M or- vakar buvo sudėti patys ko- la, tai komunistai prisimy-

nuo senai - mano fientai... fas, kad organizacijų atsto- latvių tautybės, o jo žmona cesteno žvirbliai pradėjo niunistai — koncentracijos ę.e tvirtina kad čia fašistu 
vai

?avo asaias dėl organizaci-
. ____ __  Paklaustas Ch. Kundro- pjnigų. Organizacijos su-
buvo nuveikta. Delegatų ra- tas, kaip į jį žiuri komunis- cyįnks į konferenciją ir nu-
portas tapo priimtas vien- tapentos elementas, jis nu- tars ką su likusiais pinigais Ona liko viena, nes vaikų
balsiai. Su tuo susirinkimas ^sypsojęs atsakė: Dalis jų padarytj. Tačiau aš esu tik- jiedu neturėjo. Molinis buvo
ir užsidarė. P.u? senai- mano frentai... ras, kad organizacijų atsto- latvių tautybės, o jo žmona .......

--------  kaip kurie susitikus nesi- vaj neduos “Laisvės” po- lietuvė; bet ir jis kalbėjo garsiai čirkšti ant stogų, stovyklose. yra labai daug. Reiškia visi
drovi paduot! ranką ~ ir pa- pjeiįaus fondui nei cento iš gerai lietuviškai, nesupras- kad tūli vedę vyrai flirtuoja Montrealo ir taip pat vi- už Hitlerį. O Hitleris kaipKriaučių reikalai. , ... .. i--------- - -

.... ..... linkėti gero pasisekimo. kąjtu pinigu.
Esamuoju laiku kliaučiai jje širdyje mano, tai sunku ’ tum, kad tai ne lietuvis. Jie- su svetimomis moterimis, o g0S Kanados lietuviai griež- tik to ir nori. Tai kieno gi

du išgyveno tame ūky 28 moterys—su kitais vyrais tai nusistatę kovoti prieš vi- naudai musų komunistėliai
Petras Spurgis. Ta= darosi taip atvirai, kad sokias diktatūras, ar tai ji dirba, jeigu ne Hitlerio?
--------- kartais, rodos, net ir tvorų butų juoda, ruda, raudona Mums rodos> kad nei Ru-

įsgy 
metus.nepilnai dirba, nes daugelio pasakyti. ‘Laisvė’ prieš rin- 

drabužių fabrikantų kirpė- kimus pliovojo, kad aš esąs
jai turi atostogas. Be to, nepatyręs, nepajėgsiąs su- iCIW ^11IM
drabužių fabrikantai veda tvarkyti kriaučių reikalus, delegatus, kurie dalyvavo 
kovą su valdžia dėl uždėtų Bet kada jos peršamas kan- pjttsbuighe. Jie stebisi iš 

lubų drabužių kainoms, didatas susmuko rinkimų musu ‘‘lietuviškų ruskių.”
Kiek teko patirti is unijos laiku, ji dabar tyli...” kuri* seimo metu‘ brolia4si
viršininkų, tai drabužių fab- o kaip kitų sriovių žmo- ?u smetoniniais delegatais, 
nkantai užsimanė kainas nės atsineša? “Kiti labai Todėl 

bet valdžia uždrau- linksmus.” sako Kundrotas. “Laisv 
oė. Tad fabrikantai per sa- “yigj džiaugiasi; kad atsi- rašė Sx.j 
vo advokatus Washingtone kratė komunistų šeiminin- tutinybė
reikalauja, kad jiems leistų kavimo musų lokale. Bet kia ir ra_________________ .... _ , ruilfl
kainas kelti, nes viskas pa- mano pareiga yra traktuoti Jeigu Olis ir Laukaitis ko- pakilimą. Bet dabar pama- ’ 

KrJi'oi i™ __ - *___  _ k u..4. ___r tėm kad musu “Keleivis“

Komunistai sako vieną, 
o daro kitą.

Teko susitikti SLA seimo Worcesterio Žinios.
Įvairios žinios iš musų 

kolonijos.
Visų pirma noriu praneš-

kuolai juokiasi. ar kitokios spalvos. Dikta- sjja nej demokratinės šalisVargo rele. turą mes įvertiname kaip nenori matvli sviete daug
ruir a™ ii i demokrabjos pne- hitlerininkų. Tai kam ko-

’ . * są. Diktatūra yra autokrati- mUnistai nori padaryti visus
Ką klerikalų valdžia davė •a, c kur autokratija viespa- lietuvius fašistais, kuomet

Chicagos miestui. tauja, ten nėra vietos demo- ;;p tokiais nėra?

brangę ir jie darbininkams iokale visus lygiai, be jokio munistams gali būt geri kad muši
pakelę algas. Bet kainų ad- gkirtumo, nes mes visi esa- frentai seime, tai kam dar pasilieka South
ministratonus Henderson jų me darbįninkai ir iš darbo f purkštauti prieš A. Smeto- XT . , .
l.e.1j<»a.la1Yim^,atmetęs* gyvename,” atsakė Kund- hą? Paduokit jam ranką ir _ Nelabaididžiu es drananu firmos r. x__ m _ .......i.. , Tu line S™

musų "Keleivis’ 
Bostone.

nesu W. H. Thompso- ?? unijos negyvuoja ir dar- agentai ir diktuoja visiems 
no pasekėjas. Tačiau paro- ,)in!nkai visiškai pavergti, komunistams, kad daugintų 
dysiu nors mažą palygini- Kadangi musų lietuviška fašistus?

didžiulės drapanų firmos rota& Taip ir reikia, pridu- bus viskas “all right.” Kam Smetoniukas
sustabdė kirpėjus ir laukia riau aš - t?m geniui :kai|ioti Požė. velando “Ajnenk.
Ar ilgai ne lauks, sunku kol ______ vio didelis stabo nary:
kas pasakyti.

Amalgameitų unijos virši
ninkai aiškina, kad darbo 
busią, nes valdžia duosianti 
užsakymą pasiūti pusantro

Ar susikurs pastovus komi
tetas Lietuvos nepriklau

somybei gelbėti?
Pradžioje birželio smar- Laisvė’

. • i - n

ciams, tuo

lą, čiomi ir Greifenbergį? J'1(? aiaeiis sta >o narys. J. prerinima<= To pastaneo- kratijos principus,
i- ink dar neseni laikai kad i I^kas savo piknike vedžiojo- . genmmu. jo pastanga gudam; lietuviais- Santaka nuošaliai nuo .spinta ,r .sta,- ... berinks,

Maskvos knygų parodoje, o g£X statyta daug niuju mokyk- ■?*." “ Bi
su pasididžiavimu ištikimjausis lų; buvo pagerinti parkai; į'i’etnvbii'“"™ žemėje Ą*’ turim,KaFb«s Jįmis Į*'

iv miord ” vaikams buvo įrengta daug 1 a; , T" ^erneje mformuot» kad Kanados
žaidimo aikštelių, ir tt. luretųjokiąjnit. demokrati- lietuviai dar niekuomet ne.

. naudinga vien tik Hitleriui.
u- . T . . . , J Kada jus liausitės jam tar-buvo pa- >'• augę Lietuvoj, mes trokš- pavę?

tame, kad ir musu broliai. Broliai lietuviai amerikie-

kodėl “tauto: 
usibiči

va-n i Visi šitie darbai buvo at- r u buvo taip aiškiai nusistatę
duotas ‘New“¥o''rko''“'kriau-f>j°stauk<;j0 parod“ -^'ImauSte gkafeJ“I^^ b’kiami“r"a ™esto. P5"'?3'3-.,. . v.ard J. Kelly. ’ demokratiją, kaip.dabarreikalu padeda .£■ ~ SmėtX niM. kai,, -A. Lietuvio” --------------------

m'alrarneltams ruDintiš užprotestavus Sovietų >a.ug« stovėtų ...
i£w Yorkoliesto X ,atSt°\an,S’ ??? : k^u^^roUT^i
La Guardia ir gubemato-33 EstonPiia 'neurfkvos knygos parodoj^ Savo laiku “Keleivy” bu

tams ir milionie- " ,Jau aštuoni metai kai Mes griežtai nusistatę prieš 
riams Thompsonas buvo ,-.n,. ,„,1,1,, rbieao-a Pe,- fasistus ir visokius fasistuo- kauias gerklėje. Nes jisai mTaštuonius mė^'jis nį Ja"«as .elementus. Nors ko- 

. reikalavo kad turčiai pro- tat4 nei vienos mokyk. munistai ir labai norėtų naus
............... .............................. . s: neištaisė nei vienos gat- Pada^>. faslstals, bet bu-

nenastatė nei vieno til- k>te ‘įkn-jiems tas nepa-

eautu** valdžios * užsakymu nuosavybė_’ parodos rengė- ne^ aKro.Daiul- . ^ai.P j^Ve'"ir baiiuie. Man teko už akių. kad jisai negautų Į’odarua* ^^bm^o^aioro .Tuli f^tuojantįs smeto- tai New Yorko kriaučiai bu- 1 T a _ l J kaltis ’įu'tife žmonėm^ pinjgų miesto gerinimui, po- Ttt nininkai » Ameriko3

Kaip einasi naujam 
delegatui

be savo flotų.
Tai parodai

rinko organizacijų atstovai
Tai parodai praėjus, susi- Tad nenuostabu, kad ir

Kaip jau buvo “Keleivy- jr svarstė tą incidentą. Vien- 
je” rašyta, musų 54 skyrius balsiai delegacijos išreiškė 
turėjo delegato rinkimus ir mintį, kad Brooklyne reikia 
juos laimėjo demokratinio sukurti organizuotą veiki- tus- 
nusistatymo žmogus, Ch. mą Lietuvos nepriklauso- 
Kundrota. Jis jau eina savo mybei ginti. Nutarta tuo rei- 
pareigas musų lokale. Anot kalu turėti organizacijų 
io, piimoji sąvaitė nerodo konferenciją ir pasikalbėti 
blogos ateities. New Yorko su Brooklyno ir New Yorko 
Amalgameitų siuvėjų unijos lietuviais

B1 ...............................įstabu, kad ir rasM kaltimnkas Kibicens. vo darbą pirmyn—gerino net miesto hgomnes.

SLA seime komunistai ben- /i dėtektivai privertė ištrau- Chicagos miestą. kia ir prie ligoninių miestas J^us =metonininkki susL
drai su smetoniniais fašis- pinigus is po baro ir atsi- Negana kad jis pristatė neprideda nei vieno cento. Pj1 •. u komun;<!taig " at
tais kovojo prieš pažanges- P^yti už “misteiką ” daug namų bet atmokėjo Tačiau Chicagos miesto iž- Vrįdno1J^raSa ir bend-

K Virs $8.000,000 skolų, kurių das tuščias. Kas metai kelia rado bendrą Kalbą ir bend- - - - rai dirbo didžiausioj jūsųnius sandariečius ir socialis

BRANCH, MICH.
Iš ūkininkų kolonijos.

Šiais metais turim užtek
tinai lietaus ir oras

Vyt. Katilius. I Spaudoje buvo reikalau- ,lUY° pridaręs demokratų tak.as orvanizaciioi SLA kad nu-
------  jama aiškių atskaitų iš to majoras De«r. Ir teeidamas Iš daugelio vagysčių ir bbA. kad nu

Smetonos jomarko. žmonės «,ta™yį°t1l'„0„n'J2?na? P3' suktybių mieste, privestu S™*1 .^"’°J‘raį1",0.?as's,ta,

no7J? r™ar!! mieriį Sde ’ •?? P ? ?i tv™ t™ nepavyko ir mums.kanadie-su tais $30ft, kurie buvo su- mierto ižde. Tbompsono laikais lem- ,./ /
Kadangi politikieriai ir po? stulno gatvėj pastaty-šilUs" dar P”ma prakalbų? Ir v pk,. . -

Amalgameitų siuvėjų unijos lietuviais apie sudarymą tai viskas labai geraiTuį l^k^aėmė S" mieV'Thomnsoną, ' iisai i'nklaįu"'Spauda'
Joint Boardo viršininkai pastovaus komiteto. Konfe- laukuose. Šieną pradėjom Skfhug \iž «naudo« dar- palaimėjo rinkimuose. Cer- džiauri leima ks 
nasizadpm ko orenansia kn- mnoiiu nurootvtu onio uck. aaug uz soauuos uai- ' ___ . uziau. i itnmą.pasižadėjo ko geriausia ko- rencija numatyta turėti apie 
operuoti. “Kaip kurie musų rugpiučio pabaigą ar rugsė- 
lietuviški kontraktoriai žiu- jo pradžią.
ii skersomis, nes jie mano, 
kad aš iškarto nesuprasiu jų 
‘triksų.’ Su Diržiu jau turiu kad organizacijos dėjo pi- 
nesusipratimą algų klausi- nigus “New York at War” 
me, ir manau kad aš jam lietuvių flotui, o to floto ne- 
------:» Mano supra. buvo> rejškia. tuos pinigus

purviną agitaci- S7as kainuodavo $150. Plu- tytį . . v a •
‘ kėlė di - Taipgi smagu skaityti ju-

kad tai esąs sų. spaudą: _ypač a?ie tai’
piauti dviem sąvaitėm anks- u ei9Q^CTUp* J;*,', makas buvo išrinktas Cbica- nde^to anvoffimas ir tt Gi ^a^p nete^čtas Lietuvosčiau negu kitais tnetaK ~ kad «- 3^ W admin£ JL l^aSS

Bet Ūkininkui Gh. Moli- ž ėtOs smulkios auk()S? -'m butu buvęs teisingas, bet laci)05, tokis pat lempos "^J?®LA,9f11"le.pa'aM1
,i o+oi+aizv ,._.i ----  —lziove ctulnas kainuoia nuo $1 200 Pakalbą, bet jus jam rtelei-tuipas kainuoja nuo si.zuu dote. Neleidote suteršti savoTiesa, komunistai jau sei-nui atsitiko skaudi nelaimė. Z- vi_-phllV( o t T. dėlto, kad iisai nudžiov .Lllll,„“įęįsvf’.”!Prie.š, pat 5ieI>avim’i jįsai toleriLis aukoto daugiausia *•» OOO.OflO. kai budayojo iki ?1500!

nenusileisiu, 
timu, sako Ch. Kundrotas, 
kiek darbininkas uždirbo, 
tiek jam turi būt užmokėta 
iki cento, o ne taip kaip p. 
Diržis mano.

sunaudojo “fašistai.” Mat. 
kas nori Lietuvai laisvės ii 
nepriklausomybės, tai, mu-

nupirko porą jaunų arklių. ^'^onieSai;' 'o“worčeš“ £eok County Criminal "''Tačriu jus nematote plu-pasikinkė į plaunamą masi-tpri0 lietuviai dėjo tik de- Court BuiĮdingą. _ tokratu iaikraščiuose riks-"?8 ‘s™?®™8- Taip ir rei-
na ir išėjo šienauti, kelis šimtukus. Tai kiek buvo su- . kadangi Cermakas ture- mo apje miesto pinigų eik- ' ..... ... . , ,
pradalgius išvarė gerai bet dėta dešimtukais ir kvotė- J? .art.,m«. ''s.lu 811 vojima. šitų faktų iųs ne- , Mes giliai įsitikinę, kad

riais ir visokiais politiškais matysite ir vietos lietuvių demokratija laimės ir Li?tu-
žulikais. tai už nepasidalini- laikraščiuose, nes ir jų ve- va ^us nepriklausoma vals-

tis. Vienas arklys pataikė Lietuvai Remti Draugi- mą grobiu gengsteriai jį nu- dėjai gauna nuo politikierių lybė. O į komunistų zaunas
sų penktakojų supratimu,' ūkininkui į šoną ir sulaužė ja ši pavasari turėjo pikni- šovė. nnoraiižtn kaulu * nekreipiam dėmesio,
tas yra “fašistas.” 7 šonkaulius. Tai atsitiko ką. Pelno liko $81. | Po ------ ’** —~—

besisukant apie vieną kam- 
pą arkliai pradėjo spardy

Po Cermako nušovimo, Chicagos Patriotas.1 Kundrotas.
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Ketvirtas

įKaiDejimas
Maikio su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas, tant pakriktų visa jo para- 
Maike! pija. Jis tada turėtų eiti

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ POZICIJA 
DIENOS KLAUSIMAIS.

Lietuvių Socialistų Są-, demokratijos priešai butų. 
jungos suvažiavimas, įvy- Kas. gyvendamas šioje lai 
kęs Pittsburghe šių metų voje ‘
birželio ir liepos dienomis, bar,
\ ienbalsiai priėmė sekan- į “vadizmo” 
čia rezoliuciją gyvenamojo diktatūros

Amerikos šalyje, da- 
karo metu, skleidžia 

ar totalitarinės 
mok v mus; ka

opesniais kiauši- ske'bia tau ini ar
inatizma arba vergo nuolar.- 

šiandien eina pasaulyje! kūmą. diktaio.iams ir n ...a-1 . * eitiLonmo vmr'imn

momento 
ntais:

tova, kurios išeiga nulems tašŽmonijos ateiti ilgiems me- k.^a’ 
tams. Vienoje pusėje stovi kas"
Hitlerio Vokietija ir fašis-\ Šiuo metu, kuomet lieja <i 
tiška Italija su mažesniųjų žmonių kraujas . Įvairiuose 
talkininkų eile ir militaristi- karo frontuose, mes privalo- 
ne Japonija; antroje pu ėj?
—28 Susivienijusios Tautos.
N’acių-fašistų valstybės ši 
karą pnylėjo. Jos yra agre-

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO ViN CO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

religini i;

(Tąsa.)

Mostelėjo skerdžius Gricius
r.tapykauta kažkur išnyko, liko kiūtinėję 
tuščia, tarsi viską butu išdeginusi klaikiojO Splii“ -- - - - '

žmonių valdžių' 
via šalies išūaii-

z . . ’ tai—naujo gyvenimo pasiilgimas, bet ko
—Kelkis, vaikeli—girdi lyg pro sapną Į jc—jr pats Lovinė nežinojo. Tas pasi lgi-
•i’/krrn cVm-rlvit: ne Kalcu _ tuune dur ___ :..... n r. £:..j: _____ __ i__ __ : ...t:

dėme-Įme ginti ir saugoti 
kratijos pagrindus 
negu kada nors, kad. kovai, 
pasibaigus, asmens ir pilie-i 

šoriai, kurie sutrempė tarp-Nio laisvė, ekonominis darbo; 
tautines sutartis ir sulaužė j žmonių saugumas ir teisėtu-: 
taika. Užpultosios tautos imas tautų santykiuose gale-: 
turi ne tiktai teisę, bet ir pa-s tų būti įgyvendinti visur. | 
i eigą nuo tų agresorių gintis. ’ ^es tiktai tuomet nebus nu- 

Jungtinės Amerikos Vai- ėjusios niekais tos baisio-1 
stijos dar toli prieš Pearl etikos, kurias šiandien ten- 
Harbor stojo užpultųjų tau- ;ka nešti Jungtinėms Valsti- 
tų pagelbon, statydamos Joms tr visai žmonijai, 
joms ginklus ir karo me-į
džiaga ir teikdamos kredi
tus iš “lend-lease” fondų. I 
Prezidento Roosevelto va-Į 
dovaujama Amerikos de-i 
mokratija . supranta, kaĄ Į

uoliau, i

Nori Informacijų 
Apie Peklą.
(Laiškas Redakcijai. >

Gerbiama “Keleivio’
leidus tarptautiniams pikta- dakcija. 
danams nugalėti ramias j Aš, Petras Jankus, 
tautas.

t
Re-

jieškoti. smurtas ir

malonu skerdžiaus balsą,—tavęs dar lau- 
1 ia dideli dai bai ir didelė garbė. Einam, aš 
tave nuvesiu ’...

Ir pajuto Dovinė savo rankoje vėsią ii 
ma’oi'ią skerdžiaus ranką.

Atsikėlė, vis dar bijodamas akis praver
ti. kad tas gražus sapnas nepranyktų, ir 
pasijuto stiprus, jaunas ir sveikas

mas ir pripildė jo širdį glaudau - su nupi- 
nimo ir nežemiško ramumo.

Tiktai todėl iis ir susidraugavo tu šven
tu žmogum. dievobaimingu bažny čios ta - 
ir žaki i rijom Mykolu, Lmio dievo ūma; 
ir šventas gyvenimas sužavėjo Dovinės 
šiidį, ir dabar dažnai galima buvo juodu 
matyti ruošiantis bažnyčioje, čia dangs-

—tu . čia veiki, seneli,—-paklausė. tant čia dulkinant altorius, čia uždegant, 
skerdžių, jo nematydamas, tiktai saliu i ėia užgesinant žvakes, nuolankiai ir dievo- 
jausdamas.

baltas avis.
baimingai klupčiojant prieš didijį altorių.

Ne kartą Vincą Dovinę pagaudavo ne
apsakomas maldos karštis, ir tada jis, ap
imtas nerimo, stačiomis, sustingusiomis 
akimis įsiremdavo i Kristaus kančią di
liajame altoriuje ir be balso, be maldų, 

nes maldų jis iš mažų .dienų nemokėjo, 
blaškydamasis ir pats su savimi neištekda
mas tuščių dienų menkystėje, nerūpestin
gai išbarstė iš savo atminties.

—Ganau dangaus pievose 
—atsakė malonus balsas.

Pramerkė Dovinė akis ir—visas prašvi
to. Begalinėse pievose, skaisčiai saulės ap
šviestose, ganėsi baltos, spindinčios avys.

—Tai Dievo avelės,—pasakė šypsoda
mas senelis.

Su tais senelio žodžiais viskas ir išnyko.
Nei skerdžiaus, nei baltųjų avių. nei saulė-d 
tų pievų, nei spindinčių aukštybių. Dan
gus palšas, žemas, lyg prislėgęs žemę. Ly- IV.
noja. Dar jis dairosi, norėdamas pamatyti į Zakristijonas Mykolas uždarė Vincą 
tą nuostabų reginį bet jaučia, kad ant jo. pcvjnę viename apytamsiame ubagyno 
r l tos knnta dideli salti vandens lasai. Ii i kambarėlyje, kur jį išmokino visokių uo
lom .abai toli. lvg kažkas veikia. Taip terb^ maldų ir rengė prie išpažinties. Vin- 
.ycyke tiktai Elena, vežama į suubą„ O cas Dovinė turėjo, melsdamasis ir prašy
mai, ir ji.... Kaip ji čionai atsirado. Sto\y(jarnas Švenčiausios Panelės ir visų Šven- 
p-jerneneje ir springsta gailiomh. asii:o-.lub, patroRa pagalbos, padalyti sumenijos 
rr l'-- Ttioiė prie ios, noiejo apkabinti. pa-įrckun(ją ir suskaičiuoti visus savo nusidė- 
po=.i, bet ji švelniai atstūmė jį ir pasakė, jimu« Kad pagundos neimtų, zakristijo-

—Neliesk manęs, aš niekados tavo ne- Įkalbėjo laikytis griežčiausio pasninko 
busiu. Matai, kaip stipriai mane prie kito ir savo geidulingą kūną badu marinti. Kas- 
priiišo... dien atnešdavo tiktai juodos duonos žiau-

Ir tiktai—žiuri, storinusiomis virvėmis j bėrę vandens ąsuotėlį, bet ir tai p i- 
pririšta prie to ilgarankio Kepalo, kuris graudendavo, kad kuo mažiausia valgytų 
tada buvo piršlėmis atvažiavęs. pr ?eitų.

—Neverk, Elena, aš tuojau kirvi atsine-i pradžių Vincas Dovinė, dievobaimin
gu, nukirsiu tas virves. Tiktai kur aš kirvi 2r!ro apimtas, taip ir darė. Per dienas 
palikau. meldėsi, pasninkavo ir skaičiavo savo nu-

Norėjo pakilti, bėt žiuri, ir pats virvėmis ridėimu®. Sąžinės sąskaita darė pagal tą

pasaulvje įsigalėtų §įos prieglaudos ligoniai lie-
banditizmas ir 

gyvenimas
—Sveikas, tėve. dirbtuvėn darbo
—Na, tai kur tu taip sku- Tas pats, tėve, ir su bolše- nc'i vienos šalies 

bini, vaike? vikais. Jeigu jie liautųsi sa- nebūtų saugus.
—Aš einu į knygyną. O vo pasekėjams apie rojų ant šiam karui einant,

kur tėvas trauki?
—=0 aš, vaike, pas kalvį 

buvau.
—Ar batų patkavos nu

dilo?
—Ne, Maike, šoblę ga- 

landau. Juk žinai, kad turė
sim vainą.

—Ne tik turėsim, tėve, 
bet jau senai ją turim.

—Ale turėsim da vieną.
—Su kuo?
—O ar tu neskaitei bul- 

šiu gazietos, ka vadinasi 
“Laisvė?”

—Ne, tėve.
—Ąr žinai, Maike. kad 

bulšių pravadyrius Bimba 
įiktuojasi apskelbti vainą 
visiems lietuviams.

—Nesąmones kalbi, tėve.
—Maike, galiu pasibažyt. 

kad tuiėsim vajavot. Bimba 
rašo savo gazietoj labai pik
tai. Sako. vainą reikia pra
dėt prieš visas
saide® ir gazietas, prieš vi
sas stovės ir partijas, kad 
nėra biria Stalino saulės ir 
neduoda bulšiams pinigų. 
Sako. tokiu® fašistus reikia

tuviai, esame labai dėkingi
/"Keleivio” įedakcijai, kad 
mumis nepamiršta ir siunti- 

Ašies nėja mums laikrašti, kini.- 
mumisžemės rašyti, tuoj pakriktų agresoiiai jau pagrobė dau- kas sąvaitę aplanko 

visa jų partija ir niekas ne- gelio tautų žemes ir jų gv- čia gyvųjų kapuose, 
ventojai dabar kenčia neapskaitytų jų laikraščių.

—Tai pagal tavo rokun- 
dą, Maike, teisybės ant svie
to visai nėra?

—Ne. tėve, visapusiškos 
teisybės nėra ir negali but.

—Olrait, Maike. jeigu 
viskas yra apgavystė, tai 
kaip tada teisingas žmogus 
gali gyventi? Kibą Įsitaisyt 
meškerę ir eit žuvų gaudyt, 
tai jau čia žmogus nepada
lysi niekam kryvidos ir nie
ko neapgausi.

—Ne, tėve. čia bu 
desnė apgavystė, negu 
ševikų ar kunigų pasakos.

—O ka aš čia

Mes čia esame labai užin-Į 
sakomą priespaudą, įsnau- teresuoti ta knvga, kuri va
rtojimą ir terorą. Jeigu tie dinasi “Peklą,” ir da su 
banditai laimėtų karą, tai pekios žemėlapiu. Ji skei- 
nebeliktų nei vienos laisvos biama “Keleivyje.” Matote, 
tautos ant sios žemės pavir- mes džiovininkai čia esam 
siaus, visas pasaulis butu atskirti nuo šviesaus pasau- 
paverstas sunkiųjų dalbų ]jo jr užmiršti ne tik draugų, 
kalėjimu. bet įr giminių. Patys pinigų

Todėl Lietuvių Socialistų neturim šifkortėms į dan- 
Sąjungos suvažiavimas, su- gaus karalystę, todėl žinom, 
siiinkęs Pittsburghe 1942 kad nei vienas kunigėlis ne
metu birželio 28 ir liepos 2 ateis zuikio taukais mums 
d., atsižvelgdamas i aukš- padus patepti. Taigi me
čiau pažymėtus faktus, pasi- jaučiamės esą kandidatais i

apgausiu,
jeigu žuvį pagausiu?

—Čia. tėve. apgausi žuvį.
Jai siūlysi slieką, o i ta slie- 

lietuvių su- bus paslėptas kabliukas.
Ar tai ne apgavystė?

—Well. Maike. išrodo 
kad doram žmogui kitokio 
ratunko dėl dūšios išgany
mo nėra. kaip tik eit ir pasi- 

iška'avot iš pademeniios. gert. Taigi ir gudbai, Maik!
Taigi aš apsirokavau. kad-----------------------------------
reikia šoblę išgaląsti.

—Nereikia nusigąsti, tė
ve. Jeigu Bimba ar kitas 
1 oks bolševikas tikrai norė
tu prieš fašistus kariauti, tai 
į( totu Amerikos aimijon sa
vanoriu. arba važiuotų Ru-

VOKIEČIAI IŠŽUDĖ 
250,000 LENKŲ-

Vokiečiai sistematingai 
naikina lenkų inteligentiją. 
Nuo to laiko, kai jie okupa
vo Lenkiją, nemažiau kaip 

~ ,... . x. 250,000 lenkų inteligentu
alino valdžią ginti. buvo jau sušaudvta arba pa- 

nei vienas jų tokio pasi- kalta Be (o (lar- 50-000 
įyzimo na neparodė. kų išmirė koncentracijos

—Tai karnjie rašo, kad stovyklose, šitoki praneši
mą šia sąvaitę Londone pa
darė Stanislave Mikolaiczyk, 
tremtinės lenku valdžios vi- 
ce-cremjeras. Jisai priduria, 
kad apie 250.000 Lenkijos 
dai bir inkų vokiečiai išga
beno Vokieti ion visokiems 
dai bams dirbti. Išgaben-

i on

leiFi i vainos:
— Pašo tam, kad ju skai- 

>i tr ė*u ką skaityt ir 
daugiau aukų duotų.
Tai tu robuoji, Maike, 

ie dėi biznio šitaip 
šo? .
—Žinoma.

tc
,zl

kad

da di- už'pilną, nesvyruojan- peklą, kaip ir visi kiti betur-
bo1- ti ir ko energingiausią Jung- čiai. laigi šiandien turėjom 

ti'nių Amerikos Valstijų ir savo mitingą ir išrinkom ko- 
Susivienijusių Tautų karo misiją, kad gautų is “Kelei- 
pastangų rėmimą. vi° knygyno tą knygą ; u

T ‘ Peklos žemėlapiu ir konsti-Toliau, sis suvažiavimas ? K
pareiškia savo pritarimą de- luclJay
mokratijų karo tikslams, iš- _ Turėdami žemėlapį, žino- 
dėstytiems Prezidento Roo- ?itne kuriuo keliu i Peklą 
sevelto ir premjero Chur- keliauti ir nereikės po at- 
thillo deklaracijoje — At- kJanį klaidžioti.
Jardo Čartery, kuris atmeta Tik bėda mums, kad mes 
bet kuriuos teritorijų keiti- čia nelabai stipriai finan.-iš
muš. po šio karo, be jų gy- kai stovim ir negalim sukel- 
ventojų sutikimo ir žada at- ti tų 25 centų, kuriuos reikia 
steigti nepriklausomybę tau- už “Peklą” užmokėti. O jei 
toms. kurioms ji buvo atim- kuris ir gauna koki nikeli, 
ta jėgos priemonėmis. tai reikia pasidalinti su ki-

Toliau, šis suvažiavimas tais. reikia nusipirkti šmo- 
belia griežčiausio protesto telį muilo, arba geležte barz- 
balsą prieš Lietuvos oku- dos skustuvėliui. žodžiu, 
pantus nacius, kurie žiauriai centas pas mus retas sve- 
terioja musų gimtąjį kraštą, čias, nes džiovininkai netu- 
giobdami jo turtus, rekvi- ii nei giminių, nei draugų, 
zuodami maistą ir žudyda- Todėl mes kreipiamės ir 
mi beginklius gyventojus, Į gerbiamą “Keleivio” re- 
kuiie drįsta pasipriešinti dakcija, gal ji prisiųstų 
okupantų valiai. Suvažiavi- mums nors perskaitytą “Pe
nias tačiau tvirtai tiki, kad kia” su žemėlapiu—dova- 
ateis valanda, kuomet Lie- rai. Jei tik kuris iš musų te
tų vos liaudis sukils prieš sa- nai pateks, tuoj parašys 
\o kankintojus ir, išviju i “Keleiviui" korespondenci- 
juos iš savo žemės, Įkurs ją apie gyvenimą šėtono ka- 
Lietuvoje Nepriklausomą, lalystėj.
Laisvės ir Demokratiios pa-j jepam su draugiškais

prie lovos pririštas. Nei hienos, nei jos 
jaunikio, tiktai kunigas balta kamža apsi
vilkęs ir šalia jo zakristijonas, o už jų— 
givdasi kažkoki skamialoti ubagai.

Kunigas šlapkšto jį su vandeniu ir kaž
ką nesuprantamą murma po nosimi.

Vienai ubagas atkišo pamėlynavusią 
r.Gsį ir akimis kitam parodė:

—Matai, matai, jau pabudo I...
Tas prasiskverbė pro ii ir sukuždėjo:
—Šventas vanduo išblaškė šėtono galy-

_ Taj išeina, kad jie ap- Jiems darbininkams vokie- pi’mdpais pagristą Respub- b’nkė imsi-. lietuviai džiovi-
cavdinė'a ^ponę?, ar ne? tiai . leidžia atsiu-ti liku- ,, x._ ___ rinkai, vž kuriuos pasirašo

šioms Lenkijoj šeimynoms
Peter Yankus,

State Sanatorium, Md.

Pagaliau, šis suvažiavi- Pep, e*or:u .
—Ne iis vieni taip daro, ,ik"50 centu vertės ’ėa'vo už- mas kviečia visus laisvę my- ' 

tėve. Kada kunigas per pa- (Įa,bio per'mėnesį Lenki- *inclus Amerikos lietuviu? 
mokslą gąsdina savo- para- ioi uždaryti visi fabri- Rėžtai atsiriboti nuo de- 
pijonus velnio ragais, tai jis kai kurie nepritaikvti karo ™okratijos priešų, kurie sa- 
irgi apgaudinėja žmones, reįkmenu o-amvbai ' vo pragaištinga propagan-
nes ištiki uju velnio gi nėra.__________da stengiasi' užnuodyti vi-

—Bet aš nesuprantu, Mai- LAIVU STATYBA PAKI- romėnės protavimą — ne- 
LO 360 PROCENTŲ. žiūrint kokios spalvos tieLe. kam 

įeila'inga. 
—Tėvas

tokia apgavystė 

ko

Kiaulės
Pisi.

Kiekvie:
ošia.

akis turėdamas visur

a< medis savo šilui

Washingtono pranešimu, 
• J i *° nesu_ šįmet laivų pastatoma 360 

pranti. bet daiykas yra toks. procenty daugiau, negu per- 
kad jeigu kunigas pasakytų naj Dabartiniu laiku Ame- 
j arapijonims tei.ybę. jog ,jkos lajVų dirbtuvėse esą 
\ elnio nėrą, tai jie liautųsi ^tatorna 3,230 įvairių karo 
jam pinigU3 dėję ir hemą-

MEMBER
siT. Z.- w

OI R I’OI.K Y
l*The pnrpose of the A*s<w:atlrtn «ha!l 
bp to help pr«-»«T»p the ideal* an<l 
trn.|ition» of onr eonntry. the l’niletl 
State* of Amerlea. to rei ere its lan* 
nu«i inspiee other* fo resp, et and obey 
tbeaa. and in all to »id in maklntr
tli!» eoMiilry Keeater and lietter"

Pirmas pridėjo;
—Taigi, taigi!... Tegul bus pagarbintas 

jo šventas vardas...
Bet čia zakristijonas atsuko savo veidą į 

besikuždančius. ir tie nutilo.
Dovinei vėl viskas susimaišė ir išnyko.

O kunigas skaitė egzortus:
“Klausyk, prakeiktasis šėtone, pasmeik- 

tas Dievo vardo, išvarau tave, piktoji dva
sia, vandan Tėvo ir Sunaus ir Dvasios 
Šventos, kad išeitum ir apleistum šitą Die
vo tarna Vincą Dovinę,—vardan šv. Kuz
mos ir Marijos. Dievo Motinos, vardan 
Dovydo ir šv. Kotrynos, vardan archange
lu Gabrieliaus ir Mykolo, vardan šv. Juo
zapo. anaštalų Petro ir Povilo ir vardan vi
su šventųjų, tu, piktoji dvasia. i5rik iš «io 
Viešpaties klusniausiojo tarno Vinco Do
vinės.—išeik iš io galvos, iš io sprando, ’š 
jo akių. iš ’o ausų. iš jo vi'o kūno. išeik i' 
eik tėra i, kur varpai neskamba, kur žmo
nės nesimeldžia kur nėra bažnyčių ir nie
kas negarbina Viešpaties...”

Taip buvo išvartas iš Vinco T'ovinė- 
v^nia'' n o "s iis da»* ilga laika kliedėjo 
krl velniai išnyko iš jo akių, ir jis dienos 
šviesą išvydo.

IIL
Po kelionės Į pragaro gelmes; Vincą- 

liovinė tylus ir susimastęs? nasidarė. Vel
niai daugiau nesirodė ir nedegė, tarsi pra
gariškoje ugnyje., tiktai atsikėlus iš Vigo- 
natalo:
Diev

Tylus ir susirūpinęs per dienas žiurėjo į 
tolumas, tarsi kažką begalybėje matyda
mas, ir širdyje pabudo ilgesys, kas kartą 
vis labiau ji apimdama®, tylaus ir švento 
gA’venimo. Su dideliu gailesčiu ir susiiupi- 
nirr.u dairėsi atgal į savo vėjavaikiškus žy
gius ir klajojimu®, prisiekdamas širdyje 
niekados jų nebeatkartoti. Neramaus gy
venimo visas kartumas ir per metų metus j ašaras 
f u įkrovusi ir širdyje nebetelpanti aitri

knygelę, iš kurios zakristijonas skaitė šir
dies suglaudinimą, o paskui jam paliko, 
nurodęs nusidėjimų sąraša. Tiktai Dovinei 
kai kurie įrašyti nusidėjimai sukeldavo 
abejonių, pavyzdžiui: “Amatninkų būda
mas. bene baigei darbą nakti. iau šventai 
dienai užkliudžius?” — Argi jis galėdavo 
žinoti — šventa ar šiokia diena, kai diib- 
davo. Tada vi-os dienos būdavo šventos. 
Per da»ba viską užmiršdavo, pačios ran
kos dirbdavo, o akys sekdavo darba. kol 
baigdavo. Tai koks čia gali būti nusidėji
mas?—abejodavo Dovinė.

“Bene dasileidai grieką nečvstatos su 
velniu ir kiek kartų?”—toliau perskaitė 
knygelėj, čia tai jau visai nesuprato. Jis 
mušėsi su velniais, smaugėri bet kaip ga
lima su jais papildyti “nečvstatos grieką” 
—neišgalvojo.

—Negi ragana kokia, ar kuri galą!—su
pyko ir tą nusidėjimą išbraukė iš knygelės.

“Bene ipratai gerti ir raginai kitu® ger- 
‘i?” — Klausimai visai aiškus, tiktai kokis 
čia griekas? Ji® ne iš gero gė’"ė. ii kiti pa
stūmėm i toki gyvenimą! O kiek kartų, 
‘ai suskaityti negalėjo.

O zakristijonas Mykolas, kas ryta® at
nešdamas duonos ir vandens, pagarbinęs 
ir prie durų atsistojęs, klausdavo:

—Ar jau suskaitei nuodėmes?
Dovinei Laitais taip pikta būdavo, kad 

iis, net r.eatsiei yždavo i zakrirti'ona.
—Melski", kad šv. Dvasia p ota apšvies

tų —patardavo Mykolas ir kaip šešėlis 
dingdavo iš kambario.

Sruo’u?ios duo,~a išlisrgvo Įš rL.t ’>i- 
lės. o Vincą® Dovinė šnairoji - pažiu rda
vo i plutgalį su vandeniu, ir apmaudas jį 
apimdavo:

—Kol aš tuo? griekus suskaitysiu, tas 
du:niu® mane badu numarins.

P Hfrs bai u" no-a? valgyti Dovinę 
kankino. Primanytų—siena® pradėtų srau

jo:" kitaip balta diena atrodė ir visa? ž i. o čia kaip ubagui—maža duonos žiaų- 
;o pasaulis. ’ ’ jberėlė. Ligi paskutinio trupinio i bu ną

sušluodavo. paskui :u gailesčiu pažiūrėda
vo i tuščią delną, bet alkis jau būdavo ki 'k 
aprimęs.

Išdulkėdavo iš galvos vi i rusidė’imai. 
prieš akis išsitiesdavo peikiu yak-aštvs ir 
begalinės lygumos, kuriose viena 7 o kitos 
kėlėsi, kaip pro rūką. praėiurios dieno” i-. 
negalėdamos rutilp'i širdyje, spaudė 

(Bus daugiau)

f



LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS i socialistų telegra- 

DVIMETIS SUVAŽIAVIMAS. ,MA PR~: EN™
_________ Lietuvių Socialistų Sąjun-

Šių metų birželio 28 d. plačią komisiją, kad paga- &?s suvažiavimas Pittsbui- 
Pittsburghe susirinko Ame- mintų lezoliucijas ne vien £“e prezidentui
likos Lietuvių Socialistų Są- dienotvarkei numatomais įRooseveltui šitokią te.egia- 
jungos dvimetis suvažiavi- klausimais, bet gal ras gali-in}^:
mas. Posėdį atidarė LSS mybės pagaminti konkre- Kis Excellency 
Vykdomojo Komiteto įga- čius planus dėl subendrini- Franklin D. Pooseve.t. 
liotinis J. V. Stilsonas, be mo tokių judėjimų, kaip The White House,
kitko pažymėdamas, kad Pernoki atilos ir Lietuvos a hington, D. C. 
suvažiavimui svetainę be Gynimo Sąjunga Chicagoje, Mr. President: 
mokesčio parūpino musų įvairus draugijų sąryšiai ki- Delegates to the biennial 
geras draugas S. Bakanas. tose kolonijose ir tam pa- convention of the Lithua- 
pittsburghietis. Kad patik- našiai. ‘ nian Socialia Federation
linus, kas šiame suvažiavi- g-uo klausimu buvo pla- r.ow in ression at Hotel Wil- 
me dalvvauja. Stilsonas pa- eįų diskusijų. J. Andriuliai- liam Penn in Pittsburgh. 
skviė draugus J. Andriukai- apibudino socialistų vei- Pa., ur.animouslv approve 
tį ir B. Spudienę į mandatų klą Lietuvai Gelbėt Draugi- the letter and spirit of the 
komisiją. joj Naujojoj Anglijoj, kur deda ation recent’y sent

Mandatų komisija patie- \ra susibūrę beveik visos to Yo ’r Fxcellency by our 
kė sekamą raportą: pažangios draugijos; J. V. Executive Committee pledg-

Xuo LSS 19 kuopos, Stilsonas apibudino lietuvių ing absolute loyalty of all 
Brooklyn, N. Y., dalyvauja SOcialistų veiklą Brooklyne; our members to your Admi- 
2 atstovai: M. K. Žvingilas J. Viznis nurodinėjo, nistration and uneųuivocal 
ir J. V. Stilsonas. . kad mažose kolonijose labai support to the war effort of i

Nuo 33 kuopos, Bingham- g-jnku įkurti draugijų sąry- our country.
ton, N. Y., 2 atstovaiP. šius lietuvių veiklai suben- (Signed)
Balčikonis ir J. M. Bučins- krinti, nes tėra tik viena kita Michael M. Swingle,

draugiia, o ir tos kartais ne- Chairman of Convention 
susikalba. J. M. Bučinskas
nurodė, kaip veikia Bingh- 
amtono pažangieji lietuviai 
ir kokią rolę ten lošia socia
listai. Kiti delegatai padarė 
tiumpesnių pastabų tuo pat

Vaizdas Afrikos Fronto PAJIEŠKOJIMAI

kas.
Nuo 60 kuopos. So. Bos

ton, Mass., 1 atstovas — J.
Jankauskas.

Nuo 71 kp., Cambridge,
Mass., 1 atstovas — J. And- 
rews (Andriukaitis).

Nuo centralinės kuopos, klausimu.
Chicago. IIL, 2 atstovai: P. „ i • ••Grigaitis ir Dr. A. Montvi- Rezoliucijų komisij
das.

Nuo 20 kuopos, Akron,

Joseph V. Stilson,
Secretary of Convention.

on

Ši nuotrauka parodo anglų kareivius vežant karo reikmenis i Afrikos frontą. Tai la
bai pavojingas darbas, nes trokai Afrikos tyruose matosi per daugelį mylių ir priešo or
laiviai nuolatos juos atakuoja. Ir šito troko priešaky mato-d sprogusios priešo bombos 
dūmai. Bet sustoti negalima, nes priešas tada greičiau pataikys. Taigi šis vežikas zig- 
zaguoja tyrų smėlynais ir važiuoja pirmyn. Ar pavyks jam pasiekti frontą ir pristatyti 
tenai reikalingus daiktus, niekas nežino.

Pajieškau Domininko arba Kazi
miero Mato (sunai Vinco), k.i,' iš 
Sametaičių kaimo, Papilės vaisė., 
Šiaulių apskr. Paiieško Juozo Mato 
žmona ir duktė. Prašome apie juos 
žinančių arba jų pačių atsiliepti se
kančiu adresu; Paulina Matas,

% “A. L. Balsas,” Casilla de
Correo 303, Bs. Aires, Argentina.

i Juozapas Mišeikis, pajieškau bro
lio JONO MISEIKIO, bus 20 metų 
kaio jisai gyveno Scrmtone pas 
Duobą; nežinau ar jisai gyvas ar 
miręs. Kurie žinote kur jis randasi, 
prašau man pranešti, busiu dėkin
gas. Jos. Mišeikis (2)

l 2222 Pond avė., Scranton, Pa.

Aš, Antanina Jasu’aitienė, pajieš
kau mano sesers sunaus JONO LUK
ŠO, iš Lietuvos—Meiliūnų kaimo, 
Klovainių parapijos, apie 3S metai 
Amerikoje. Jis atvažiavo į Philadel- 
rhiją pas seserį Aleną Kubeliaus' ienę, 

r k”r <rwena nežinome. Prašau 
atsišaukti, kurie žinot kur jis randasi, 
malonėkite pranešti. Gal vaikai atsi
šauks. (0)

Mrs. Antanina Jasulaitis
12304 Er 'rald avė., Chicago, III.

JAPONAI SIUNČIA VO- Kuriasi Amerikos ir PaS^yrė $93,003,000 rynom

Pajieškau ANTANO KLEVICKO, 
iš Lietuvos—Rozalimo miestelio, apie 
8 metai jis atvažiavo pas tėvą, kuris 
gyveno netoli Chicagos, bet jo adre
so nežinome. Mes Jatulaitytės gerai 
pasilinksmindavome pas Dabšius Ro- . 
žalime, norėtumėm sueiti Amerikoje. 
Atsišaukit adresu: (0)

Jonas Jasulaitis
12304 Emerald avė., Chicago, IH.

Pajieškau draugo PETRO BALE- 
Pereita savaite Jungtinių nonio (Tet Belo. iš Lietuvos—Ro

ti i a „o žalimo parapijos, Kazarezų kaimo;V alstijų senatas nutarė pa- apje 45 metai Amerikoje, gyveno
skirti iŠ valstybės iždo Wilmingtone, paskiau Chicagoje, gir- 

v dėjau kad dabar gyvena ant farmos.$93,000,000 įynoms Prašau atsišaukti arba kurie žino kur
nutiesti i RvtU valstijas, kur randasi, malonaūte pranešti jo adre- 
, . *. ’ - i- • ’ ,są. - Jonas Jasulaitis . (0)dabar taip Stinga aliejaus. Į i2304 Emerald avė., Chicago, IU.

KIEČIAMS ROBĄ.
Anglijos ekonominio ka- 

i ro ministerija paskelbė,
' kad robo (gumos) siuntiniai 
Į iš Japonijos jau pasiekė Vo-

tJlinnij: Vnlitfiiai kietiJ^; gi vokiečiai, atsily- Illinois r OISUJOJ. gindamį tą taip reikalin
gą jiems žaliavą, nusiuntė

Paskelbė Lietuvos 
Respublikos Šven-

Iš Illinois valstijos sosti- 
paskirti: P. Grigaitis ir A. nės Springfieldo mums bu- 
Montvidas iš Chicagos, J.V. vo prisiųstas oficialus pra-

japonams visokiu masinu ir 
reikalingų jos dalių. Taigi

Anglijos Unijų In
ternacionalas.

Rusijos profsojuzų nepri
ima, nes jie tarnauja dik

tatūrai palaikyti.
Anglijos Treid Unijų 

Kongresas užgyrė Ameri
kos Darbo Federacijos pa
siūlymą įsteigti bendrą taOhio, 2 atstovai: A. Girtauk ?tikltonaslr «. Brooklyno J. nešimas kad gubernatorius pasirodo, kad priešų laivai :^ ?arXttaio veikimo 

ka<ir R Yarašin<? Jankauskas iš Bostono. A.J. Dwight H. Green paskelbė visgi prasmunka pro anglųBuvo išrinkus deleeata ir Viznis iš Bridgeporto, J. Liepos 25 Dieną kaip nepri- blokadą ir nuplaukia kur į’į* ™
I qg 15 kuoDa Wilkes Bar Bučinskas iš Binghamtono, klausomos Lietuvos respub- jiems reikia. Anglai mano, * k j šitomre Pa bet drieeatoAuS- A' Gutauskas iš Akrono ir likos pripažinimo šventę kad tas kelias, kuriuo japo- s,tam bendra-
eo batvvkti iŠ vienas pittsburgh ietis, kuris Illinois valstijoj. nų laivai susisiekia su Vo- ™rb>avlmul

_ . * , . ‘ ... . dar nebuvo atvykęs į šuva- , šita reikšminga Illinojaus, kietiia. yra apie 17,000 my-
Broliški delegatai įteike žiavimą. gubernatoriaus proklamaci- lių ilgio.

3 mandatus: dr-ge B. Spu- Komisija įpareigota ap- ja skamba taip: ------------- . . . ,
dienė nuo Lietuvių Darbi- svarstyti, kaip suderinti pa- “Lietuvos respublika tapo' PASKYRĖ $93,000,000 I2°^* 
ninku Draugijos Centro Ko- žangiųjų lietuvių veikimą viena dabartinio karo aukų. ALIEJAUS RYNOMS. j *ed
miteto. o draugai A. J. Viz- Įvairiose kolonijose, kad Nors ši narsi valstybėlė da- Senatas užgvrė $93.000,- 3 ‘dau*

viena kitai neprieštarautų, bar yra valdoma karo dikta-.OOO aliejaus rvnoms, kurios Zld'imub metus, 
ir pagaminti šiuo klausimu turos, tūkstančių Amerikos bus nutiestos iš Texų valsti- -Bu-V° Pa^v}^
rezoliuciją. lietuvių širdyse gyvena vii-jos į šiaurės įvtus. kui dabar Į demokratinių salių

O 1__ S ___ __ ♦ A* T •

r, .. J _ • r1—M _ ’ Aš, J 9 nas Jasulaitis, pajieškau
Parsiduoda < ruimu Cottage saVo brolio VINCĖS JASULAIČIO, 

Su storu ir dideliu sandėliu tik už iš Lietuvos, Pakrojaus miestelio, jau 
$3,500.00. Sūnūs armijoj, turiu par- apie 40 metų Amerikoje, girdėjau 
duoti. Rašykit angliškai: (2) kad gyveno Chicagoje. bet dabar no-

Max Yoffe, žinau kur randasi. Prašau atsisaukt
6 Woodford st., \Vorcester, Mass. arba kurie žinot kur randasi, malo-

___________________ sėkite pranešti jo adresą. Jeigu turi
,vaikų, prašau jų atsišaukti. (0) 

Jonas Jasulaitis

ms ir B. C. Viznis nuo 
Bridgeporto, Conn., Socia- 
list Part v.

palaikyti bus 
sudaryta taryba, kurion į- 
r.eis 5 atstovai nuo Anglijos 
unijų kongreso, ir penki at-

Noriu darbo ant Farmos
Už gaspadinę ar už pagelbininkę. 

Rašykit šiuo adresu: _ (1)
Mrs. Josephine. Grigaitis,

Box 354, Maynard, Ohio.

Svarbus Vėliausi 
Išradimai

KETURIŲ RUSIŲ GYDUOLĖS, 
kurios stebuklingai pagelbsti nuo 

įvairių Ligų. užpatentuotos 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu- 
viu šeimynoj.

NO. 1. NUO DANTŲ

Be delegatų, pinnoj sesi- Pirmutinė sesija užsidarė tis,^ kad^eventuaflai ji (Lie- stinįa aliejaus ir gazolino. ?aįbin.inkM Internacionalą 
joj dalyvavo nemaža svečių, 5 valandą. t ™) bus atstatyta į gavo —_____ - :r Sovietli Rusijos darbmin-
daugiausia socialistų 
pritarėjų

ir jų Sekanti sesija paskirta buvusią pedėtį nepriklauso- 
1-mai Liepos dienai. rnujų pasaulio tautų tarpe.

GARVEŽIO SPROGIMAS
„ .. . . . . , . _____ v, v.__ SUŽEIDĖ 20 ŽMONIŲ-

•, Suvažiavimo pirmininku įe esą likę apie S15, kurie “Liepos 25 dieną Chica- William<on Va — Čia 
išrinktas drg. M. K. Žvmgi- bus perduoti naujam komi- gOje bus švenčiama 25 metų eneįdurė du ti iukiniai Vie- 

šiame suvažiavime. sukaktis nuo to laiko, kaip "las, o sekretorium — drg. tetui
J. V. Stilsonas.

Priėmus dienotvarkę, ei
ta prie eilinių suvažiavimo 
darbų.

1. Sekretorius skaito pe
reito suvažiavimo protoko
lą. Protokolas užgirtas vien
balsiai.

Raportas priimtas vienbal- Lietuvos respubliką pripaži- 
siai. . .. no Jungtinės Valstijos. Tą-

3. Sekretorius skaito se- ja proga Amerikos lietuviai 
Ramus sveikinimus: piliečiai demonstruos savo

Nuo I SS 20 kuopos, Ak- patriotizmą ir ištikimybę 
ron. Chio, sveikinimas su- Amerikai. Tose iškilmėse

net AmeriKos Darbo

12304 Emerald avė., Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau draugės gyvenimui tarp 

50 ir 60 metų amžiaus; aš esu 53 
metų. Atsišaukite bile iš kur, atsa. 
kyšiu laišku ir teisingai parašysiu 
apie save kožnai. S. S-tz, (0>-

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Reikalingas Duonkepis
Kuris moka visą darbą lietuvių ke

pykloje. Gera mokestis ir nuolatinis 
GĖLIMO darbas. Rašykite arba ypatiškai 

(for Tooth Ache Irritation and Hard- eikit šiuo antrašu:
i ui. 
(91

ening of the Gums). Prašalina užsi- 
vietryjimą ir sustiprina Smegenis 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su
pus. Apsireiškus nesveikumui tuo
jaus pavartok Miracie M. J. S. Omt- 
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan
tis ir pinigus.
žesnė—50c.

B. B. CO. (ALYTA) 
22 Sa. L«—arį Street.

Waterbury, Conn.

f Ssjic^KAU '▼mnnr
vedimui nuo 56 metų iki 60 metų. 

Kaina tik $1.00. Ma- kad butų pasiturintis; aš esu pasitu
rinti. Daugiau paaiškinsiu per laiš-

NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR ka. M. Senkus (2)
, . ĮVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- ; Gen. Del. Grand Rapids, Mich.

tinę salis ir tenai nėra lais- koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są- Į -----------------------------------------
naS garveŽIS Sprogo ll’ SUŽei- v,, rijirhininkll organizaci iii nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy- ; Pajieškau gyvenimui draugės, ne- 
dė 20 žmonių, kurie susirin- Rusijos profsojuzai yra vai- m° * aštraus K°suli°'
kę į stotį stovėjo. -----

Federacija tam pasiprieši
no, paaiškindama, kad So
vietų Rusija nėra demokra-

KANADA PADĖS ALAS- 
KĄ GINTI.

važiavimo ir S5 aukų šuva- dalyvaus ir Marąuette Com- VP^UAI^^^ diktatūrą.
ao13c i i’ va v žiavimo lėšų padengimui. munity Office of Civilian k " ‘iiaį' nad’ės ir Kana t i f i k h •2 Seka pykdomojo Ko- LSS 116 kuopa, Detroit, Defen^ • kSoJ Vreiv ai h m'' i-V^tlJO^-rbalt.Vel'
meto sekretoriaus rapor- Micb sveikina suvažiavima “gitas gražus įvykis yra Kcl!el'ld.1?r,01' dzlu minia išlupo iš ligonines z.m».

senesnės kaip 45 metų; geistina kad 
NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE butų rimta, teisinga ir linksmaus

ii*siTilciQ bnloevilcii Hile nuo Old and Eresh Sores. šita Mostis budo. Prašau rašykit laišką. Adre- GZ1OS panKIS DOlSeviKų aih- tai tikrai yra Stehaklinca. Jei kurie sas: V. Miner (2)
taturai palaikyti, tuo tarpu turite senas Ronas, kurias Skauda ir 660 — 44-th st., Brooklyn, N. Y.
lai demokratiniu šalin dar niekas jums nepagelbėjo, tuojaus1 rai aemoKraunių salių aar- bandvkite Mostj. Geras nuo Vo-
ibinmkai kovoja prieš kiek- čių, Išbėrimų, Pails, Sains

miteto sekretoriaus rapor- Mich , ?Veikina suvažiavimą 
tas. Stilsonas paaiškina, kad jr apgailestauja, kad dėl ne- 
tą raportą skaitys jis, nes palankiu šiuo momentu są- 
sekretorius J. Buivydas dėl lvgų kuopa negalėjo atsiųs- 
darbo sąlygų negalėjo at- ti Pavo atstovus.
vykti suvažiaviman. Nuo 60 kuopos, So.

Perskaičius
raportą, kilo kai kurių pa- suvažiavimo ir $5 aukų agi- dieną, kaip

vertas ir pripažinimo ir ap- nakragtį 
skelbimo.

“Todėl aš, Dwight H.
Green, Illinois valstijos gu
bernatorius. šiuo skelbiu

iau

Pajieškau moters kuri mylėtų gy- 
Gėlimą vent prie ežero; aš pats vienas gy- 

Ausies. nuo Užsišaldymo, Žaizdų venų ir esu nuo visko laisvas, taipgi 
Burnoje arba Ncsėje, bile užsivietry- norėčiau susirast draugę, kuri butų 

Nudegimą. Sumušimą, Skau- laisva. Daugiau parašysiu per laišką.
William Ekasala (2)

Linwood st., Abington, Mass.
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 

įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
__  _________ - _ ’a, tai pažymėkite, Speciališkai

aukoja Alaskos1 cnypįąfo iuodveidi Vinsona Pranešimą gausite, šitos mostis, Ui Karė žmogaus gyvenime. Aš ko- 
i^uzei. ią juuuveiuj v nissuiią Ginklas prieš ’kėzio Ligas. voju gaut neturtingą moterį arba
ir pakorė jį. Jis buvo arės- Kaina tik $1 Mažesnė—50c. merginą,, nepaisant senumo, gyveni-

-------- tuotas UŽ užpuolimą ant .MOST,S NUO POJSON mui_draugę. Kam nuobodume gyven-

baltveidės moteriškėsATSIVĖRĖ ETNOS 
VULKANAS.

ir
IVY.
įvy,

Kurie gr<- t pagauna Poison ti. Turiu namus ir pramonę, viduti- 
tai turite turėt šitų Gyduolių, nio amžiaus, negeriu, draugė bus lai-

sekretoriaus Boston. Mass.. sveikinimas Subatą, šių metų " liepos 25 kad <SiSiį<^ padėjo^M j
-'ročtnniont h 11 v n n^ršaiifac Suteikia greitą pagalbą. Kaina $1.00. minga. Parašykit apie save, kiek se 
«,I e^lUOjaill- DUVO pei^auutb. _ Reikalaudami Gyduolių siųskite ir numo, sunkumo, ar pilietė, prisiųskit

klausimų, ypač ryšy su seno- tacijos fondui, 
jo Vykdomojo Komiteto -ne- Nuo Dariaus-Girėno pa- 
pilnu atsiskaitymu su nau- mink^o s-atvmo komitetas, 
juoju Vykdomuoju Komite- Brooklyn, N. Y., sveikini- 
tu. Dr. Montvidas paaiški- mas suvažiavimo ir prašy- 
no, kad savo laiku nebuvo mas finansinės paramos pa- 
atsiskaityta dėl buvusios se- minklo pastatymui, 
kretorės Jurgelionienės mir- -

Lietuvos Res-
Pinigus Money Orderį arba Čekį ne- paveikslą. Aš aprašysiu plačiau laiš- 
mažiau kaip $1.00. Kurie abejotų- ke, niekas nežinos. (2)

publikos Dierią ir patariu 
visoms interesuotoms gru
pėms ir asmenims šitą įvykį 
švęsti.”

KEIČIA ŠVIETIMO SIS
TEMĄ GUDIJOJ.

“Deutsche Zeitung im

Etnos ugniakalnis. I^ava 
plaukia Į visas puses.

Parsiduoda Farma
50 akerių, 25 dirbamos, 25 miško;

bulvių žemė ir tabaką gera augint, , .•J. * -:i.™» —viena mažesne. \ artok tą mažesnę,7 ruimų stuba, visi įrengimai, šiluma, . , , , , • . ., - j neatdarvk di Jeigu nebusi uz-gasas, elektra, maudynes, maudymo- ... • , i j • j-- bar panedintas, grąžink didesnę į 10 die-

mėt Gyduolių 
tokias išlygas.

Geruma tai duodam 
Pasiųsime 2 Dėžutes

George, Rd. 1. Box 11059 
Van Dyke, Mich.

Jieškau partnierkos, kuri mylėtų 
nų laiko, in-- atitrauksime tik per- gyventi farmoj, arba turinti mažąsi kambarys, kiti bildingai geri 

nė gyvuliams, pašiūrė Nukabint dėl 
7 akerių tabako ir kiti mažesni bu- - .. *.• tz j .dinkai, geri vištininkai. Vieta graži,!

Valdžia gali >iųst.l Kanarto? prie gero kelio, tarp Hartford, Conn.
ir Springfield, Mass. Norint daugiau 
informacijų, klauskite laišku. Par
duodam pigiai. (2)

MRS. STASĖ DRAUGENIS 
Warehouse Point. Conn.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

Gydvmas visokių ligų Šaknimis. 
Augmenimis. Žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Tanais. Joje telpa 311 vardų 
visokiu augalu lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 
išrašau iš Kanados štampu nesiusti 
Kanados doleris dabar tik 30 centu ) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siusti Money Orderiu, arba 
popierini doleri laiške Adresas; (-> 

PUIt MIKALAUSKAS
140 Athens Street,

SO. BOSTON. MAB6.

Kanados paiiamentas 158 
balsais prieš 54 nutarė, kad

armiją iruzju n.

Petronėlė Lamsargienė

siuntimo kaštus—20c. (-)
Adrcsuo’ it taip:

M. J ŠVILPA
Miracie Ointment 

Broad Sir. P. (». \. Box 73.
HARTFORD. CONN.

farmą. Turiu centą, galiu dirbti far
moj, prie namų, jenitoriu, karpente. 
riu. patyręs visokiame darbe. Atsi
liepkit kurios pačios galit rašyti.

A. Siratavich, (2)
' 6413 So. Peoria st., Chicago, III.

ties. Senojo komiteto žinio- Mprnnitv f rmnrin/n Ostland” aprašo, kaip tvar- Užlaikau visokiu vaistų nuo rožių, 
Nuo sąvaitraščio “Naujo- » komas švietimas Gudijoje..tau OU ofįVaiCių. Švietimo programa, kuri lig- nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius

. . . eL-,1 tamavnei hnlšpvivrnn nesveikumus, kreipk tės. duosiu geraPereitais metais Chicago- \ tamavyu Doisevizmo ir busit patenkinti. (-)
oncirirn unonriiVcv, n o ino tikslams, dabar esanti iš pa

grindų keičiama. Vietinė

sios Gadynės’’ direktorių 
sveikinimas suvažiavimo ir
kartu pareiškimas, kad “N. je apsirgo apendiksu Elaine
Gadynės” leidėjai jaučiasi Esposito. 7 metų amžiaus .. .. .
idėjiniai vieningi su LSS ir mergaitė. Darant operaciją JjuJtuFa galinti pasireikšti 
stengiasi savo darbo srityje jj buvo užmarinta, bet po ‘vl?°J€MPįotmeJe ir nekliu- 
atstovauti. ginti ir pla inti operacijos nepabudo. Suėjo aomaL Esą rengiami nauji 
TAS ianažictumuą idoias cov-otAt,, bom mor vadovėliai. Abėcėlė jau pra-LSS išpažįstamas idėjas. jau 50 sąvaičių, kaip mer- . 

•Nuo Lietuvių Darbininkų gaitė tebėra užmarinta ir ežioje

: x s s X x ,x x.:
TAT ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

PET. LAMSARGIENĖ 
1814 S. W»ter St., Philadelphia. Pa

jau pra-
lr busianti spausdina-

Draugijos Centro Komiteto daktarai negali ją prikelti dviem šriftais: kirilica
sveikinimas suvažiavimo ir jokiu budu. ' !r ™etu 7*?1?
pabrėžimas. kad LSS ir Iki šiol ji buvo laikoma 400,000 gudų \ai-

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

LDD yia broliškos organi- ligoninėj, bet kokios 3 są- 
zacijos ir abidvi dirba toje vaitės atgal tėvai atsiėmė ją 
pat darbininkiškoje lietuvių namo. Dienos metu ji guli 
visuomenėje Amerikoie, plačiai atdaromis akimis, 
siekdamos didesnio darbi- bet ar įi mato ką nors, ar g^dat kadNe‘w YoriTo'v^ 
ninku susųiratimo. girdi, niekas nežino, nes ji sti joj, Dutchess kauntėj, ne-

Visi sveikinimai priimti nieko nekalba ir nejuda. toli nuo nr^zidentn Ronse-

PARAŠIUTININKŲ” 
NERADO.

Pereitą sąvaitę pasklido

oadaryta< iš tikro
je Castile muilo. 
U. S. P. Išplaura 
pleiskanas ir v:-n- 
kius kitus nešvari.- 
mus ir snstinr a 
odą. 50c. už bonka.

ALEXANDER’S HAIR 
REFRESHING TONIC

&S

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietavi&ko 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visų oaėgiainas ir tikrai 
geras. alus. Vestovinafl, ar parims, visnomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ala, svečiai juomi bos patenkinti.

BROCKERT BREWING C0., Ine
81 LAFAYETTE ST, 
VVORCESTER. MASS.

ūktos nui . rmwo aromo

__  nuo prezidento Roose-
tamsios veito Hyde Parko dvaro, 

nusileido 6 ar 7 parašiuti- 
kudikių njnpai i§ nežinomo orlaivio.

tunka ir i'oiięjia

su padėka jų siuntėjams. Naktį ios didelės 
4. Einant orie rezoliuciiu akys užsidaro.

komisijos paskyrimo, P. Ji maitinama 
Grigaitis padarė bendrą maistu — orančių 
peržvalga dabartinio Ame- pienu. Maistą ji nurija Dak- kčjo‘v?są apylinkę,~‘bS’’jo- 
rikos lietuvių visuomenes tarai mano, kad ji gali dar “parašiutininkų” ne

rado.veikimo ir pasiūlė paskirti “pabusti.”

ir kareiviai išjieš-
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Aliejų ir Oda C danrių Vaistų t 
Mišinys, l’až ynu ita gyduolė dėl J 
plauku šakninis ir Odos gydymui. { 
50 centų už I* -1 ■

Pasižymi sa\.> rumu. Prisiun- * 
čiam per Pa • visas dalis Su
vienytų Valsti .

AI .F.X,\N~FR’S f O.
414 W P.ROGAVAY

SOUTH i'iiSTON, MASS.

TIOM BKIV

MEDUS
tioort PURE HONEYl

Maistui
Vaistams
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ

* am T AR dolerių kuris irmfyy fttsrre'dtra rvčra tikra* bačių mrtkie

TELEFONAS 
Worc»rat-r—5-4334

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Cotomb'a Road. 
Souib Rnitnn. Mase. T*1. SOUth 2271.

>
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Moterims Pasiskaityt
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHEUS0NIENĖ. . i

KAIP MOTERYS IŠKOVOJO LYGIAS 
SU VYRAIS TEISES.

RAŠO PROF. VYTAVTAS BACEVIČIUS.

didelė kadra literačių—jų 
tarpe George Sand, garsaus 

į< kompozitoriaus Chopin’o ■ teru gyvenime ne
mylimoji, kun Chopinu be- įgijo vi: - -eiti

; maž valdė, toliau atsiranda nes ir socis'ines tcisce, no 
didelė eilė artisčių; dairi- dar nevisore va1 f bėse. 
ninkiti (Rali iri. Rusijoj,
Fiar.cuzijo-, Yokie<. oi ir-

savime ir tt. Ir štai XX-tame 
šimtmety ivyko tikras mo- Beauty Shop” Karo Lauke

•*rjr

Viduramžių moterų socialinė būklė. 19-to ir 20-^o šimt
mečių moterų emancepacija (išsilaisvinimas): ištvermė, 
intelektualinė ir socialine. Lietuvos emancepantės. Pa
ryžiaus ir Amerikos emancepantės. Amerikos lietuvaitės 
ir jų uždaviniai

Europoje buvo daugi. ?-
,.. . , . . . .. šiai pražydėjus ema.-ce a-kitur), vr-tuorm—mani£cių,.,.pn į.., Z j > \... r/
smuikininkių vinionėelisčių,,,}į re virtr politine* U:-ės 
haip’i-ri’j u (t Jar ir sian- tačiau gslėio dalv-
dien labai dideli vaidą turi
Europoj garsi danų rmuiki 
ninkė Han«en 
laikai? beveik kiekviena

Viduramžiais moterų so
cialinė būklė buvo tikrai ne
pavydėtina. Kiekvieno; šei
mos galva ir visagalis val
dovas buvo vyras. Moterį 
neturėjo lygių su vyro tei
sių; ji neturėjo absoliučia 
jokio savystovumo — priva 
Įėjo pasiduoų vyro užgai 
doms ir kaprizams, žodžiu 
buvo tikra vyro vergė.

Toki reiškinį buvo gali 
ma pastebėti visur: netik 
Azijos ir Afrikos didikų ha
remuose. kur daugpatystė 
buvo kasdieninis reiškinys, 
bet ir šiaip kiekvienoj Eu
ropos ir Amerikos šeimoj, 
nepaisant jos ekonominio 
padėjimo. Luomų skirtumai 
šiame klausime didelės ro
lės nelošė: ar tai butų Vene
cijos turtingo pirklio žmo
na, ar Vokietijos karžygio 
bei Kinijos vargingo ūkinin
ko žmonos — vistiek jos vi
sos turėjo vienokioj ar kito
kioj formoj savo vyram 
vergauti.

XIX-tam šimtmety pradė
jo atsirasti vyro supratusių, 
kad moteris nėra vien tiktai 
gimdytoja, vyrų sektuališ- 
kos aistros nuramintoja 
dievobaiminga šeimininkė 
ir sunkiausių darbų darbi
ninkė ; bet kad jinai taip pat 
turi sielą, protą ir gabumą 
keltis bei tobulintis visose 
kultūros sritvse. Atsirado ii

APIE VALGIOS.
Morkvos su tirštu sosu.

v. d.de.vo ..AOr..\O^.‘ž puoduko duonos trupinių.2 šaukštai sviesto.2 šaukštai smulkiai sukapoto svogūno.1 šaukštas smulkiai sukapotos petruškos.1 puodukas pieno.1 šaukštukas druskos. Supiausčius nuskustas mork-vas išvirk sūdytam vandeny. Atskiroj blėtej ištirpink sviestą. sudėk duonos trupinius, svogūną ir petrušką tegul svieste kokią minutą paspirga, supilk pieną, pasudvk ir nuolatos maigant virink ant lėtos ugnies apie 10 minutų. Gatavą sosą užpilk ant nukeštų morkvų ir tuoj duok valgyt prie bile mėsos ar žuvies.

vauti viešam gyvenime. \ a - 
..... stybinėse ir privatiškose į- 

o jau siais g*aigOj-e> mokykloje, komer
cijoj ir tt. moterys pradėjo 
net viišvti vytus. Paryžių
pasekė visas pa aulis.

Su tikru pasipiktinimu
turime konstatuoti ►aktą, 

moterys, 
turi nema-

i save atkreipia zal pasižymėjusių emance-

valstybė gali didžiuotis pir- 
viiiuozėm, kuriosmos eilės

Tad ir moterys, prisitai- nei kiek 
ą damos prie vyro galvoji-* vyro.
no. ne tiek rūpinosi savo Taip pat atsirado pasau-

neatsilieka nuo

umu, 
.aizda

kad Vokietija
kiek savo išorine iš- pozitoriu. * ju tarne vpatin- saXV tarpe • -- - - - . r ___ .i_nasizvmėuisi

Kasiniu ir protiniu išsilavi- linio maštabo moterų kom-

išoriniais santv- go dėmesio

negalima užgauti juose dalyvauja daug žy- sunKų jungą
nuskriausti. Moterys kad ir mesnis nuošimtis gerų pia- garsaus vokiečių 

“Kuche. kirche,LZ

pavidale 
obalsio: 

und kin- 
(“Virtuvė, bažnyčia

sunku 
garsaus... — -— Y’—y —

:om menKom teisėm naudo- nisčių kaip gero pianistų. , 
josi ir reikalavo iš vyro ri- Tą galiu tvirtinti pats daly- yern .„ 
tieriškumo ir didvyriškumo, vavęs 193S metų Bruxelles lr \aika\).
Vyrai kovojo už moterų pir- (Belgijoj) kaip konkurso . ........
menvbę ir teises, visai nesu- teisėjas'(member of Juiy). sais atžvilgiais lygia> teise> 
piasdami ju reikšmės. O kiek yra gero moterų ta- ?u vyrals *r to pasekmėje

Buvo tai moterų išvirsi- Pyt°M skulptorių, grafikių! atsiekė jau stebėtinų re- _nu\o tai motero uvirsi- - ‘ * zultatų visose gyvenimo ir
nes emancepatijos laiko-1 Pagaliau choreografijos mokslo * Prisižiurė.
tarpu. (šokių n baleto) srity bei kl*m Amerikos gyvenimui ir

Moterys vyrų įskeltos iki dramos moterys jau senai įsitikmsim, kad moterys jau 
dievaičių laipsnio, sucimpi- pialenke vyrus. Štai XIX- vjsur vvrus dominuoja. Val- 
no savo grožiu. Jos tapo tik- tam šimtmety visą pasauli dįįkn<5/ :r kitos#* ivai
■ ais vyrų žaislais. Norėda- žavėjo tokios garsios šoke-. liausio įslaįgOse,
mos savo garbintojams pa- jos kaip Anna Pavlovą, Ai-;taj pal komercijoj motei ų 

ir įtikti, jos gražiai ren- sedora Dunkan, dramatur- djr|)a kai™

Amerikos moterys turi vi-

štai kaip Amerikos slaugės Austraiijcj duoda vienai savo draugių “permanent wave.” Viena iš viedro pila vandenį ant galvos, o kita trina plaukus. Nereikia nei minkštos kėdės, nei veidrodžio, nei kitokių prašmantybių. bet taip kaip "n^ma darydavo.”
pakenkia jaunuomenei. Tru
putį kaltos ir kitos aplinky
bės, kaip žmonių aplinku
ma. atmosfera, bendras 
auklėjimas ir tt.

tuoj bus įtrauktos į karo 
nursių korpusą.

Tuo pačių laiku jaunos 
mergaitės, kurios baigia ko

legijas, bus raginamos eit į

Krapų Lapai.
Smulkiai sukapoti krapų lapai permaino vištos sriubos skonį.Apibarstyk šutintas bulves su smulkiai sukapotais krapų arba petruštų lapeliais.

KAIP PADARYT GERĄ 
SŪRI?

tikti
gėsi, įgijo salioninio elgesio gė Sarah Bernhardt ir kitos. v^roiPtei-
manieras, globojo ir kulturi- los pastarosios vardo teat-- Neknrins#» meno <akn- 
no savo kunus, tuom pakel- ras ir šiandien stovi Pary- • genai vvru«f pra_
damos higienos kultūrą, žiuje! . lenkė, pavyzdžiui teatro.
Masažas ir kosmetika buvo Dar norėtųsi priminti gar-fi(mų jr baietų srityse Ga1
neatskiriami 

; draugai.
kūno kultūros siają Josephine — impera

toriaus Napoleono žmoną ir dėl to, kad jos turi įgimtus 
vaidybinius gabumus, o gal

Čia ir buvo kosmetinės mylimąją, dėl kurios jisai jr todėl, kad jos didesnės už 
pramonės ir prekybos (pla- iš proto kraustėsi ir kanki-'

Klausimas:
Iš pusės miliono lietuvių ligonines ir mokintis slau- Aš norėčiau žinoti, kaip 

Amerikoje galėtų bent kiek gių profesijos, kad vėliau padaryti gerą sūrį. Aš vi- 
plačiau pasireikšti lietuviai i galėtų įstoti karo tarnybon, saip mėginau, bet niekas 
meno srity. Tiesa meninin- nes niekas nežino, kaip ilgai neišeina. Surauginau po 2 ir 
kų yra, bet vis dar mažai. šis karas galės dar tęstis. 3 kvortas pieno, bet kaip tik

Amerikos lietuvių koloni- -------------- supykau į maišiuku viskas
’os gali didžiuotis tokiomis KODĖL PRITRUKO JAU- išvarvėjo ir nebuvo kas 
dainininkėmis, kaip Anna TIENOS MĖSOS? slėgti. Keturias kvortas pie-
Kaskas (Metropolitan ope- Pprpita «avaite Atlanto no lalkiau šllt°j vietoj peJ 5 ros artistė), Mickūnai pa^ir ^Amerikos Net pažaltavo. Nu-
Diangelienė, Šidiskiute- vjeto?e pritruko jautienos
Gedrattienė, Kenstaviciene. nigSOS Agrikultūros Depar

supyliau Į 
viskas iš-

žalėsius. 
maišiuką—ir vėl

KmSSi; Kraitė; Bari “0"T KaVnTldmTnfc Lik° tik keli truPinia’’
tuch, Nora Gugięnė ir kitos. tlacjjos ^ninJ Vash-
Gugienė kaip veikėja šulo- ;n?tone nradėio tvrinėti to kaip nuo(lai- Klausiau 
«ė žvmia role Amerikos lie- *ngfone praliejo t\ e i to kej moterų patarimo. Kai e zjmią roię .vmeriKos ne trukumo pnezastĮ. Pasiro- knriL, natorė idėt i nurosi
tuvių muzikos snty. Nema- k>)rĮ nolitinė .nos PaP^reža role muzikos sritv taiDeJ < ’ -fC 03 • ka a P®11.1118 pieną saldaus ir pavirinti,zą rolę muzikos srit> taipgi Amerikos sistema. Mėsos k--^Įdaus nieno ir viri-
suvaidino Z. Aitaitiene, V. ko;nnni< nnlitikieriai iridė- UeJau,saiaatis pieno ir vinTamkiutė A Aušriutė M . PolĮn- ai u (te ^et vistiek suno nepa.įamkiuce, a. Ausnuie. .vi. J0 luba5 kad mesa nepa_ ’ labai dėki n
česnaviciute, M. Strums- hranetu: tuo buiiu iie noiė-'"?"au-- clau •--- - -
kiene, M. Kižiutė ir dauge- idtpikti darhininkamą ir ,li« Į<įtu J0 ,nal ir jis padaromas,i , • -j-- gauti jų balsus atemanciuo-

Galima labai pasidziaug- se rinįdmU0se. Bet jie neuž- 
ti smuikininkėmis, kaip pav. dėjo lubų gyvulių kainoms;
Beatriče Baceviciutė, Anita norėdami gauti ir farmerių
Noyickaite, M. Digryte. Mo- balsus, politikieriai paliko viena iš Lietuvos atvažiavu- 
skaite. pianistėmis kaip fsrmeriams laisvę gyvulių si moteris žino kaip padary
ta v. pasižymėjusi Aldona kainas kelti. Todėl gyvuliai ti lietuvišką sūrį. Darbas 
Su^umskyte, Aldona Žilins- ;r pabrango. Kadangi gy- visai nesunkus. Visų pirma, 
kaitė, tapytojomis-piesejo- vuliaį pabrango, o mėsos reikia turėti gero rauginto 
mis. kaip Albina Debsiute, kajnų pakelti negalima, tai pieno. Jis turi rūgti ne 5 są- 
Estella Prelgauskas-Prell, 5kerdyklos at?isakė gy^ro-:vaites, bet 3-4 dienas. Jei 

liūs pirkti. Visa to pasek- pienas gaunamas bonkose,

vyrus entuzijastes. 
ir vi- Amerikietės aukštai paki- 

garsus jusįos kultūroj pradėjo bent
kiek atsipalaidoti išviršinės 
emancepacijos (tuščių apsi
ėjimo formų ir tt.), kuri bu-

čiu maštabu) pradžia. Svar
biausi kosmetikos produktai 
buvo: perfumai. pudros, 
dažai, pomados, mostys, 
kvepantieji aliejai ir Ųt.

nosį visą gyvenimą 
siems yra žinomas 
Napoleono posakis: “Vyrai 
valdo pasauliu, o moterys 
vyrais!”

Lietuvos moterys tain nat• Plauku šukavimo ir drabu- 
savo klausimu, bandė jį kel-jžių siuvimo menas, kaip ir jau pradėjo reikštis XIX- 
ti viešumon, pareiškiant, kosmetika bei meilės išgy- tam šimtmety, ypač literatu- 
protestą prieš skriaudėjų— venimai, buvo moterų malo- roj. Prisiminkim tik tokias 
vyrų tironiją. niausi ir svarbiausi gyveni- rašytojas kaip Žemaitė,

Prasidėjo ilga ir atkakli mo dalykai.
romantika žv-

rnAtom JIIVVVI VA, Iniri/YC 
xvui ivzc cncirnnmr. W X3XXIC*ax=

cepacijos evoliucijos fazėj. 
Tačiau dalis Kauno lietu

vaičių daugiau rūpinosi “iš
viršine” emancepacija, kaip

jei kas paaiškintų, kaip

moterų kova, kuri liko XX- Si moterų 
tame šimtmety apvainikuo- mla^ mažiau 
ta dideliu jų laimėjimu! Iš kur moterys 
karto atsirado tik atskiri nai netik 
stipresni moterų tipai, kurie' (dažniausia

Lazdynų Pelėda. Šatrijos dvasine. Jos iš vienos pusės 
Ragana ir kitas, o siais lai- darbavosi viešam

palietė kaimą, kais Čiurlionienę, Sidabrai- 
po šiai die- tę ir daugelį kitų. Taip pat 

sunkiai dirba <urime žymių tapytojų,—jų 
sunkiau už vy- tarpe Račkauskaitę ir skulp-

Senas Kavalierius. 

Paaiškinimas:
Mums rodosi, kad kiek-

sugebėjo atsipalaidoti nuo 
vyrų valios ir per dideles 
kliūtis atsiekė aukštus mok
slus.

Tuomet šios moterys pra
dėjo varyti smarkią agitaci
ją moterų emancepaciįos į išorine,

gyveni
me, pav. kaip ministerijų 
valdininkės, o kitos toliau 
reikalavo iš vyrų ypatingos 
pagarbos ir žeminimosi: 
vyrai turėjo joms bučiuoti 
rankas, neužgauti, prisilai-

ros), bet dar kenčia vyrų torių, kurių priešakyje stovi 
arogantišką su jomis elgėsi Tarabildaitė. Irgi turime ai- _
ir nesuvaldomą jų norą vai- bes išlavintų muzikių, ypač Rytį sajioninio mandagumo R r , v . r- T - r-->........... . ~ h—*>
dyti moterimis. daug kvalifikuotų daminin- fonnu ir kitaip sakant, ,,a;1-Ckas/t iNatail*’a JasluK1’ mėje pritruko jautienos mė- tai reikia jį iš bonkų supilti

Tačiau moterys negalėjo kių. jos norėjo didesnių teisių už
pasitenkinti vien tiktai šia Moterys rankų nenuleido, wrus, jos reikalavo iš vyru 

tuščia emancepaci- vis reikalavo sau daugiau absoliutiško klusnumo, vy-

Lucv Rauduviehė. Bemice

sos.

ja. Jos pradėjo reikalauti teisių. Tuomet , prasidėjo raj turėjo tapti jų vergais, 
dvasiniai intelektualinės trečia emancepacijos. faze— Toks pasikeitimas rolėmis 
emancepacijos. ; socialinė emancepacija. yra tik įrodymas tokių lie-

Atkaklios kovos pasek- Turėdamos galimybę šie- tuvaičių nepribrendimo e- 
.mety) gimė literatūroj ro- mėje. XIX-to amžiaus ant- kti aukštuosius mokslus, vis

klausimu savo mokslo be: 
literatūros veikaluose ir per
spaudą. * . ___

Tuo metu (XIX-tam šimt-

r, r , . .j-.- — Galės pi-itrukti ir kitos į atdarus indus, nes uždary-
Galima butų dar pridėti. mėSOs. Ir Wa<diingtono po- tose bonkose pasteurizuotas

kadl Hojh^oode gyvenanti Įjtjkįeriai dabar nežino, pienas sunkiai rūgsta. Suru- 
Sinkienes 8 metų duktė Vio- kaip u trukumę pašalinti ....................... * --- --

mancepacijos klausime.
mantinė pakraipa, turėjusi ioje pusėje ir XX-to pra- dėlto moterys neturėjo poli- Amerikos lietuvaitės la- 

emancepuojasi.nemažos Įtakos į politiniai- džioje moterys vis daugiau tinių ir socialinių teisių. Jos bai gražiai 
ekonominę bei socialinę fi- ;r daugiau įgyja aukštuosius neturėjo teisės dalyvauti vi- Jos plačiai dalyvauja visuo- 
lozofiją. (mokslus ir aukštąjį meną. suomeniniam gyvenime, už- meniniame gyvenime. Jos

Romantizmo obalsiai bu- Moterys pradėjo lankyti imti valstybines pareigas,>baigia aukštus mokslus: at-

la May pasižymėjo kaip 
puiki filmų artistė ir Ame
rikos spaudoj yra lyginama 
su Shirley Temple.

Yiršminėtos lietuvaitės 
via žymios musų kolonijos 
emancepantės, bet jų ir kitų 
menininkių pareiga skatinti

gyvenanti ntikieriai ,(r_________
gūsį pieną reikia sušildyti, 

Kapitalistinė santvarka kad pasidarytų varškė. Iki 
yra tikra betvarkė! virimo nereikia daleisti. Už

tenka 100—115 Fahrenhei-

vo: laisvė, brolybė, sakrifi- gimnazijas, universitetus, 
cija (pasiaukojimas), senti- konservatorijas ir meno 
mentalizmas (jausmingu- akademijas. Jos įrodė pa- 
mas), karžygiškumas ir pa- šauliui, kad jos intelektua- 
slaptingumas. Nors roman- liai gali pasiekti tokį pat 
iizmas vėlesniam savo lai- laipsni kaip vyrai, ir tuom 
kotarpy ir atnešė daug ža- sugriovė nekuriu filozofų ir 
los, privesdamas Europo- medicinos daktarų teorijas, 
visuomenes nrie supuvimo, aiškinančias moterų mažes- 
kaip pav. Francuzijos aris- nį už vyru protinį pajėgumą 
tokratiją. bet vis dėl to mo- ii mažesnį talentą meno sri- 
terims palengvino tęsti tyje. Juk gi po šiai dienai 
emancepacinę kovą. Joms į atsiranda Vyrų, kurie mano. 
talką atėjo ir vyyrai. Atrira- kad moterys niekuomet ne- 
do stiprių filozofų ir rašyto- susilygins su vyrai" mokslo 
jų, kurie reikalavo mote- ir meno atžvilgiu, 
rims pilnos laisvės. Visų pirma negalima pa-

Romantizmo obalsihis miršti, kad vyrai kėlėsi kul- 
remdamiesi, vyrai pradėjo turiniai ilfrus šimtmečius, o 
demonstruoti moterims -a- moterys iškovojo sau teise" 
vo ritieriškuma. gindami kultūrintis ne taio senai— 
ant kiekvieno žingsnio mo- jos darbuoiasi kultūriniai 
teru teises, bet anaiptol ne- vos antrą šimtmeti. O vis 
surūpindami moterų intelek- dėlto jos iau suspėjo išau- 
tualiniu išsilavinimu. ginti daugybę moterų moks-

Moterų gyvenimo būklė lininkų ir menininku nei 
šiek-tiek palengvėjo. Ro- kiek neblogesnių, o dažnai 
mantizmo laikotarpy mote- geresnių už vyrus. Štai XIX-

dalyvauti visokių rusių bai- siranda moterų daktarų, ad
vokatų. sociologų, mokyto
jų, valdininkų ir tt., o jei 
imsime domėn jų motinas, 
tai ir jos būdamos daugu
moj darbininkėm iškovojo 
sau socialines ir politines 
teises (kartu su visom kitom 
Amerikos moterim).

Amerikoj taip pat yra 
lietuvaičių gerų kalbėtojų ir 
žurnalisčių.

Viena tačiau sritis Ameri
kos lietuvaičių nėra ganėti
nai Įkainuota — tai menas.

Trokšta Amerikoj lietu
vaičiu virtuozių: pianisčių, 
smuikininkių violenčelisčių 
ir tt. Trokšta kompozitorių, 
kurios simfonijas rašytų. 
Trūksta stambiu literačių ir 
dailininkių. Kodėl taip? To
dėl. kad kuomet mergina 
mokinasi, pavyzdžiui, mu
zikos konservatorijoj, tai 
negali ios baigti, nes tėve

SUKUMGAIKšTYTĖ
OŽIUKU.

Švedijos karališkos šeimynos jjaj dažnai nori greičiau tu- kunigaikštytė Margaretha pna- rėti S3U iŠ S3V0 vaiko nau- 
rys tapo vyrų akyse dievai- tam šimtmety atsiranda ge- leidžia laiką bėgiodama po sodą dos ir vaikas eina uždar- 
tėmis, viršžemiškomis buty- niališka pasaulinio vardo su ožiuku. Karo pavojaus ji da
bėmis. į išradėja Curie Sklodowska • nesupranta.

ir
biauti “džazbande,” kitaip 
sakant “dolerinė politika”

li METŲ MERGAITĖ to laipsnių. Tokioj tempera- 
JAU MOTINA. turoj palaikyti pieną apie

Amerikos spauda prane- 30 tuomet supilti j
ša, kad Chicagoje 11 metų ^Urmais} ir pakabinti, kad

kitas merginas daugiau Įdo- kudikJ Me itė gananti šarmai^ lengvai sukrėsti, 
mautis menu, daugiau tobu-. lind^ėj> Chi. užrišti ir prislėgti. Tegul pa-

cagos skurdžių kvartale, ir prislėgtas porą dienųlintis tojesrityje, nes patys 
kilniausi ir jautriausi jaus
mai yra išreiškiami menu, 
kuris yra žmonių aukščiau
sios kultūros atspindžiu.

RAUDONAJAM KRY
ŽIUI REIKIA 70,000 

SLAUGIŲ.

Liepos 27 d., prasidėjo 
Amerikos Raudonojo Kry-

jos vardas policijos rekor
duose esąs užrašytas kaip 
Angelą Modas. Jos kūdikis,

—ir suris bus gatavas. 
Komerciniai sūriai yra

daromi iš šviežio pieno, ku-
7 svarų berniukas, esąs ge- !^s sutraukiamas reneto pa
rai išsivystęs ir visai nor- AP^8Jaj pLatU3
malus.

MOTERYS VERŽIASI 
ARMIJON.

žiaus vaius rerist- Armijos Pagelbinio Mo-
‘ rSJTco teru Korpuso viršininkasruoti. vajus tęsis apie 2 są- - r

straipsnis 1941 metų “Ke
leivio” Kalendoriuje.

10,000,000 BERAŠČIŲ * 
AMERIKOJE.

Jungtinių Valstijų švieti
mo komisijonierius Stude- 

kad Jungti-vaites. Amerikos Karo De- ?ovn ka<1 baker skelbia,
partamentas pareikalavo iš tie.k ?au^ ,mo^r.V n8S€ Valstijose yra 10,000.-
Raudonojo Kryžiaus dvigu- kad r.?lkeJ° P^k,r? 000 suaugusių Žyrų, kurių
bai daug au slaugių, negu ^eclal« k®m'tet? aP1,kacl- negalima imti nei armijon 
iki šiol fų reikėjo^ todėlTr B^kand,da- ------------------ - «'
dau^a^uJta^i,^ kelias r'ienaf «l,ta 600 aP- 
daugiau slaugių rašytis į pir- lilf r
maja rezervą. Iš viso Rau- c

.. A., ... n x ’ nei karo pramonėn, nes jietems tikrinti. Bostone per vjgBkaj £emoka skaityt ir

mają rezervą 
donajam Kryžiui reikia 70,- 
000 slaugių. Slaugės, kurios 
dirba ligoninėse arba tar
nauja kitose įstaigose, yra

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ 
NUGALĖTA.

Laikraštis “Į Laisvę’^ 
raginamos registruotis karo skelbia, kad dėmėtosios šil-

1 * —A.* • a A* “ * T * A « ____— 1

negali suprasti rašytų 
strukcijų.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

m-

Frankui Jančauskui. —
tarnybai. Rašytis gali ir tos, tinės pavojus Lietuvoje esąs j Draugas rašai tiesą, bet visa 
kurios dar mokinasi, bet ne- praėjęs. Tos epidemijos ži-,tai musų visuomenei jau ge- 
užilgo tikisi savo mokslą diniai visur jau esą sunai- rai žinoma, todėl kartoti nė- 

i. Mokslą pabaigus, jos kinti. ra reikalo.(baigti
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

r— -

(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
(Tąsa)1375. Brazdžius, Jonas (Juozo sunus), 26, mokytojas, Ga- taučiai, Vabalninkas.1376. Bražinskas. Romualdas. 58, Polišė, Melagėnai.1377. Brazinskienė, Vladisla va, 58, ūkininkė, Ignalinka.1378. Brazinskaitė, Vladisla-va (Romualdo duktė), 26, Igna- linka, Švenčionėliai.1379. Bražinskas, Raimunda (Romualdo sunus), Ų.1380. Braziulevičius. Mykolas, 76, ūkininkas, gyv. vieti Astriaučiškiai, Žiežmariai.1381. Braziulevičius, Stasys (Mykolo sunus), gimęs 1905 ūkininkas, Astriaučiškės.1382. Braziulevičienė, Domi celė, 80, ūkininkė.1383. Braziulevičienė, Anelė, 37, ūkininkė, Astriaučiškės.1384. Bražeika, Adomas (Juo zo sunus), 47. Kaunas.1385. Bražinskas, Romualdas 69, darbininkas, Ignalina.1386. Brazinskienė, Vladisla va. 58, darbininkė, Ignalina.1387. Brazinskaitė, Vladisla va (Romualdo duktė), 26.1388. Bražinskas, Romualda; (Romualdo sunus), 11.1389. Bražinskienė, Vladė (Vinco duktė), 29, mokytoja. Lyduvėnai.1390. Brbžinskaitė, Meilutė (Jono duktė), 11 mėn., Lydu venai.1391. Brazys, Vytautas, 14 mokinys, Kaunas.1392 Bražukienė. Vtadislava (Vinco duktė). 31, Lyduvėnai.1393. Bražukytė, Laimutė, metų.1394. Breikovskis, Tadas (Kosto sunus), 46, N. Vilnius.1395. Breivytė, Elzbieta, slau gė, gyv. vieta Kaunas.1396. Brelinis, Vytautas (Pe tro sunus), 17, Švenčionys.1397. Brencel, Ona, 27, gyv vieta Vilnius.1398. Brencel, Vladislovas 30. tarnautojas, Vilnius.1399. Breneizerytė, Koste (Juliaus duktė), 22, darbinin kė, Vilkaviškis.1400. Briaukus. Vincas (Jurgio sunus), 37, policininkas Marijampolė.1401. Braukuvienė, Michalina, 32, Marijampolė.1402. Briaukus, Vitas (Vinco sunus), 11, Marijampolė.1403. Briaukytė. Birutė (Vinco duktė), 7, Marijampolė.1404. Briaukytė. Genė (Vinco duktė), 5, Marijampolė.1405. Bridickas, Juozas (Vinco sunus) gimęs 1909, mokytojas. žardeliai, Barzdai.1406. Brineika, Jonas, 23, kareivis. Lazdijai.1407. Brinklys, Romualdas

KAIP GYVENA VOKIETIJOJ UŽ
SIENIO DARBININKAI.

jas, Pavandenis, Varniai.1459. Bureika, Pranas (Antano sunus), 50, Juodupė.1460. Budreikienė, Karolina,40. ūkininkė, Juodupė.1461. Budreikaitė, Bronė,(Prano duktė), 19.1462. Budi eiKailė, Stasė (Ppano duktė), 15.i 1463. Budieikaitė, Akvilina
(Prano duktė), 13. , Apie a. a. Jono Vileišio voiueujos įstaigos ren- kai dirba Vokietijoje ___1464 Budreika, Povilas (Pra- mhti rašo -Rauener Zei- giasi grąžinti Lietuvon tuos įu darbininkai turį nešiotino sunus), 10. hiižoiin d H lyrinio i LietUVOS gyventojus, kurie1465. Budreikaitė, Genė (Prano duktė). 7.1166. Budreikaitė. Irena (Pa

Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

Kaip /šrorfė /. Vi/ei-i^čoo lietuvių pabė- 
- ■ GO NUO BOLSEViKU* »MG Laiaoiuviu

Iškilmės.
VOKIETIJON.

prasčiausia traktuojami ru- pinigus. Į Gudiją pinigų iš sai ir kiti slavai; geriausia Vokietijos dar nesą galima 
Pabalčio žmonės. iųsti, bet jų šeimos esan

čios tiis mėnesius šelpia-• “Deutsche Zeitung im 
Ostland” (IV.23) aprašinė- mos.

i- fruwrne rašę> ja> kaio užsienio darbinin-
Yileišic/Kąd okietijos Įstaigos len- kaį dįiba Vokietijoje. Len- K.AINOS KAIP PRIE 

BOLŠEVIKŲ.

duktė), 18. Bervičiai.1418. Bromka, Tadas unus), 14, Giermaliai, Vilnius.'1419. Broniauskienė Liongino duktė)ja, Adomavas1420. Bronišienė ikso duktė), 42, ūkininkė, .ioliškiai. Kretinga.1521. Broniškaitė, Vanda (Juozo duktė), gimus 190‘- Kėdainiai.1422. Bronovskienė. Gabrie- ė (Ferdinando duktė), 66, ūkininkė, Adomavas, Švenčionys.1423. Brundza, Andrius (Jono sunus), 31, Šančiai.1424. Brundza, Stasys (Andriaus sunus), 32, Šančiai.1425. Brundza. Juozas (Juozo sunus), gimęs 1887, mokytojas. Telšiai.

no duktė). 2.„ _ . , , Kaune, kur velionies kar tas;Tokių is Lietuvos išvykusių n=okjti 15 nuoš. “išlygini- mis. Laikraštis pamini to-<Jono Bud7'ki i0™- <S buvo Pašarvotas. Su iiaame- omenių priskauoma 3a.OO9. mQ mokesli- (t. y. faktiįkai kius pavyzdžius: & 6t) mar-vestro sunus), 28, dailide. t-fyv. SHVO bUi'llistlTl Ut^isvei- *• HC1HU 30,000 lOpHtMHntU

— mv. buureiKa, oiasys (juo-zo sunus), 21, Marijampolė. 1471. Budrevičius, Aleksand- ’ ras (Roberto sunus), 65, knyg-

tas Ur. K. Gi mus. Abu xa!- ^Liju^ Įstaiga icng asi Latvi og ir Lietuvos?> šiele’ektrinį prosą reikalauja- 
bėtojai pabrėžė velionies Lietuvon tiktai tik- * -- - . -
budo tau’.i
nuopelnus
minė J. .

aukštos. Taip buvo ir bolše- 
lyginimo mokestį.” vikų okupacijos metu.

Trečia grupė susideda iš
Gudijos ir Ukrainos darbi-

\edys, Šiauliai.1472. Budrevičiutė, Emilija kentėta? nuo bolševiku, ku- likti Vokietijoje.(Roberto duktė) 56, Zarasai. Į-į^ išvežė Sibvran beveik1473. Budrevičiutė. Liuda visus^velionie? gimines.(Roberto duktė), 60, Zarasai. jg Karo Muziejaus velio-
1474. Budrevicms, Kazys nies karstas buvo nuneštas Spaudos žiniomis, metalo ninku. Jų skaičius kas są-
įnco ^unus • ; _ unf^s' .. i Kauno Arkikatedrą, kui ]aužo rinkimas Vokietijos vaitę didėjąs. Jie, kol pasie-

vaL J13 allalk>10!. bažnytinės apei- piamonės reikalams davęs kią Vokietiją, esą net tris
'E,d?7trdR d.Ukte--’ gos-, ciaveliome-karstas šiucs rezultatus; Estijoje kartus dezinfekuojami. Šie14/6. Budrevičiutė, Vida (Ka- lsVeztas i Vilnių. surinkta 520 tonų, Latvijoje darbininkai turi nešioti ant

■ -• drabužių užsiūtų raidę “O”

VOKIEČIAI RENKA 
GELŽGALIUS. UŽ DEGTINĘ PERKA

TUŠČIAS BONKAS.
Vilniuje skelbiama, kad 

valstybinė spirito varykla 
ligšiol surinkusi 620.000 sezio duktė), 15, mokinė. 1477. Budrevičius, mokinė. Apie prof. dr. V lado Kuz- —504 jr Lietuvoje—416^ to- drabužių užsiūtų raidę “O” nM degtinės bonkų. Žmonėsevicius, Arvidas mos mirti “Kauener Zei- nu Metalo laužas dar ir to- ir jie apgyvendinami gru- bonkas nešė į jaryklą^nes ’ * :tung ruso. Užvakar (bii- renkamas. 'nem

1426. Brūzga, Petras (Motiejus), gimęs 1919, ūkininkas. (Kazio sunus), 7. tung
Kriukliai, Rudnia. 1478. Budrevičius, Jonas želio 8 d.) Kaune mirė, ei1427. Bružas, Valentinas (Jo- (Vinco sunus), 39, ūkininkas. damas 50 metusno sunus), Kaunas. 33, inspektorius, amžiaus.

pėmis po 20 žmonių. Jų už- tuščių bonkų buvo
darbiai atitinku tuos, ku--duodama ketvirtdalis litro

Mockabudžiai, Keturvalakiai. toli už Lietuvos ribų pagar- 1479. Budrevičius, Jonas (Jo-; sėjęs chirurgas prof. dr. 1428. Bružienė, Jadvyga (An- no sunus), 8 metu.tano duktė), 32, Kaunas1429. Bružas. Jonas, Kaunas.1430. Bružaitė, Irena (Valentino duktė) 6, Kaunas.

1480. Budrevičius,(Jono sunus), 6 metų.1481. Budrevičiutė, Vida (Jono duktė), 1 metų.

Juozas

GRĄŽINA VOKIEČIUS 
LIETUVON.

Vladas Kuzma. Prof. Kuz- .Kai bolševikai okupavo 
ma, mediciną studijavęs Lietuvą, visi vokiečiai buvo -n(sra sunki,

nuos jie gauna pas save. 
Toliau laikraštis sako.

kad “okupuotose Rytų šaly-
se 7 darbininkų registracij;

nes maisto

degtinės.

Tartu, o doktoratą įgijęs išgabenti iš tenai Vokieti- kortelės duodamostik po toj 
Kaune, buvo plačiai išpopu- J°n’ .to reik^avo Stab- kai mjestelėnai vra užsirašę! 

no uuKiej, i metų. diarėjęs ne tik dėl savo dide- no-Hitleno sutartis. Dabai vovieA:u “darbo i«taie-ose” i
1431. Bružaitė Berta (Valen-■ i482. Budrevičius, Bronius Į lio chirurginio sugebėjimo, gi Lietuvoje ir kituose Pa- (Arbeitsamt) gmo duktė), 4 metu. • (Prano sunus), 14, Alytus. bet ir dėl savo socialinio balčio kraštuose vokiečiai p0 keliu dienu (IV. 26) i
1432. Bružaitė, Marija (Ka-< 1483. Budrevičius, Česlovas i jausmo. Jo paskelbtų moks- vėl steigia savo komitetus ir “Deutsche Zeitune- im Ost-i

zio duktė), 21, A. Panemunė.' (Petro sunus), gimęs 1888. linių darbų skaičius yra ruošiasi išvežtuosius vokie1433. Bubelienė, Janina (Juo-j Kybartai. i gausus. Jo veikalas “Apie čius grąžinti atgal,zo duktė), 24, Kaunas. 1484. Budrevičienė, Jadvyga laisva transportaciją” vo- --------------
1434. Bubinas, Petras (Petro' (Florijono duktė), gimus 1898. kiečiu mokslo sluoksniuose SODAI NUKENTĖJO,sunus), 37, tarnautojas, Kyiau- tarnautoja, Kybartai. susilaukė gwo atgarsio, o jo

lakiai, Tryškiai. - į 1485. Budrevičius. Andrius; referatai tarptautiniuose kaH per ankstesnes žiemas hiu” neturi nešioti ant dra-• T ų — ~ T ------ c --- — — :

land” pasitaisė kitam straip
snyje. kuriame įsakmiai pa-;

t ai MiivcMTrin brėžia, kad “savaime su-i AI NUKENTĖJO. ,,rantama- darbininkaį “iš 
Iš Vilkaviškio rašoma, buvusių Pabaltijo valsty-!

1435. Bubinienė, Vanda. 37, (Česlovo sunus), 15, mokinys, kongresuose visada rasdavo nusilpę" vaismedžiai šįmet bužių* prisiūtos raidės*“O? !
1RllHl’Pvipilięr Clldoli citnnialicfii J_ i _ i_ •__ __ i__ a-* • •ūkininkė, Kiaulakiai. 1486. Budrevičius, Edvardas1436. Bubinas, Algirdas (Pe- (Česlovo sunus), gimęs 1926,tro sunus). 2 metų, Kaulakiai. mokinys, Kybartai. _  __  ( , __ iM-m nc» nicvirau-1437. Bubenius-\ įskovskis, 1487. Budrevičius, Česlovas- mo vietoje, kai jis universi- klės vra uždraustos be to buvusių PabaltijoAI±“ondT'2\T7ŠI;iai-, J Vytautas (Česlovo sunus), gi-teto klinikose lankė ligonių atimt‘i medžiokliniai šautu- valstybių” netuns nieko!1438. Bubenyte-Viskovskyte. męs 1930, Kybartai. kambarius. Velionis palai- Vai bendro su iki soties zino-iRegina, 9 metų. 1488. Budrevičienė, Juzefą dotas birželio 10 d.

1439. Buglys, Vladas (Karo-; (Domininko duktė),20, Vilnius. _____-lio sunus), 23, ūkininkas, Moc- 1489. Budrys, Kazys (Prano GEGUŽIO BROLIS BOL kai, Gervičiai. sunus), 40. gydytojas. Rasei- ŠEVIKU KALĖJIME.1440. Bucevičienė, Aleksan- niai. dra (Vosyliaus duktė). 50, ūki- 1490. Budrienė, Anastazija,

užsienio specialistų dar labiau nukentėjo ir visai T - pabrėžiama kadi
susidomėjimą. Mirtis prof. žusU. Nemaža žalos patiria- , 1 aip. paDreziama, KadV. Kuzmą užtiko jo veiki- ma ir g kiškių. nes ^džio-

ninkė, Juodupis, Kvėdarna. j 38, šeimininkė, Raseiniai.1441. Bucevičiutė, Jadgyga 1491. Budrys, Adolfas (Vlado duktė), 16. Mockai. zio sunus), 17, mokinys.1442. Bucevičienė. Elena (An- 1492. Budrys, Alfonsas driaus duktė), 56, ūkininkė, zio sunus), 13, mokinys.Šaltinaičiai, Telšiai. 1493. Budrys, Balys (Modes-1443. Bucevičiutė. Bronė. 18. to sunus), gimęs 1911, knygve- mas Amerikos lietuviu veidys, šakiai, . - kėjas ”8. 1494. Budrienė, Marija. 29. Bet* Ameiįkoje yra daugtarnautoja, šakiai Gegužių. Gaila, kad agron.eonorat 1495. Burdys, Jurgis (Balio Laguckas nepasako, kurio 08. ūki- sunus), 3 mėnesių.

šaltinaičiai.
1444. Bucevičius, šaltinaičiai.
1445. Bucevičienė. (Mykalojaus duktė),

Jonas

NEMUNU JAU PLAU
KIOJA LAIVAI.

. . , . T Susisiekimas Nemuno lai-Agronomas Andrius La- vafe šįmet buv0 atnaujinta3 
guckas savo atminimuose baiandžio 22 <1. ir dabar lai- 
apie bolševikinius laikus ka- vai plaukioja normaliai, 
lejime pasakoja, kad jis(Ka-
Kaune vieną laiką buvęs 

IK*" vienoje kameroje su ūkinin
ku Gegužiu nuo Leipalin
gio, “kūno brolis yra žino-

Pekla

mu ir liūdnai pagarsėjusiu 
rusų ištrėmimo metodu.” 
Vokietijoje dirbą darbinin
kai galį siųsti savo šeimoms

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagaralnlmaa tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimu 
admlnlstracljon nevėliau PANEDt. 
LlO VAKARO. Siunčiant per pak
tų, reikia pasiųst Ik anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
aąvaltėa numeri nespėjama patai- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų. sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokest}.

DRAUGIJOMS rengiant piknikų 
ar kltok) parengimų, trumpų prane
šimų patalpinam už SI .00. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajlekkojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prans. 
kimus, kaina 2c. už žodi. Stambes 
nėm raidėm antgalvle— 15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
pajlekkollmus giminių Ir draugų, kai 
na 1c. už todj. Magiausio pajlekko 
Jlmo kaina 85c.

Norint pajlekkot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografijų Ir klaust 
kainos.

"KELEIVIS.” 253 BROADWAV, 
SO. BOSTON. MASS.

AR ROMOS

piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasauli atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4> Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliucijų iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienoki ar kitokį su
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislą ir tam- 
sinima plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tą veikalų perskai
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.

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

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

Gegužio broli bolševikai bu- (Igno 'vo kaiėjiman uždarę.ninkė, Beržė, Varniai.1446. Bucka. Juozas (Alek- sunus), 29, mokytojas, Alytus. _____sandro sunus), -22, ūkininkas. 1497. Budrienė. Janina, 35. LIETUVOJ 1 ANKĖSI DA- Ažulaukis, Gervičiai. šeimininkė, Alytus.1447. Bucvila, Vincas (Joku- 1498. Budrys, Alfredas (Vla-bo sunus), 55. ūkininkas, gyv. do sunus), 2 metų. vieta Gervičiai. 1499. Budrys, Bronius (Jus-1448. Bucvila. Kazys (Ju- tino sunus), Kaunas.

1496. Budrys, Vladas

NIJOS MINISTERIS.
Spaudo? žiniomis. Dani

jos susisiekimo ministeris 
Gunnar Larsen aplankė Lie- 
tuvą, Latviją ir Estiją. Jis

BROŠIŪRA SU PEKLOS 
ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

(Juozo sunus), 64, ūkininkas, i liaus sunus), 23, Gervičiai. 1500. Budrys, Juozas.Meldeikiai. Panemunėlis. 1449. Bucvila. Vincas (Vinco Gorainiai. Vainutas.1408. Brinklienė, Norbertą, sunus), 22. ūkininkas. Gervičiai 1501. Budrienė, Marija,55 ūkininkė, Meldeikiai. j 1450. Bucvila, Viktoras (Vin- gyv. vieta Gorainiai.1409. Brinklytė, Bronė (Ro- to sunus), 14, Gervičiai. 1502. Budrys, Teodorasmualdo duktė), 20, ūkininkė. 1451. Bucvilaitė. Marija (Vin- Zo sunus), 2 metų.1410. Brinklytė. Stasė (Ro- co duktė), 15. Gervičiai. 1503. Budrikas, Vacys. . .,mualdo duktė), 18. ‘ 1452. Bucvilaitė, Jadvyga ūkininkas, Laukžemė, Darbėnai. 11 2^ noret^ JO pirkti,1411. Brizgys, Jonas (Anta- (Vinco duktė), 2. Gervičiai. 1504. Budrikienė, Stefa (Juo- L>anŲ m’;; >teirt aplankeno sunus), gimęs 1900, majo- 1453. Bučelis. Jonas (Povilo zo duktė), 27, Laukžemė. Lietuvoje Katiną ir Šiaulius,ras. Plyniai, Liudvinavas. sunus), gimęs 1920. ūkininkas. 1505. Budzinauskas, Jonas1412. Brinką. Liudas (Vi- Baltruniškis, Adutiškis. (Antano sunus), gimęs 1897.liaus sunus), gimęs 1896, Ūki- 1454. Bučinskas. Viktoras, tarnautojas. Kaunas, ninkas, Melagėnai. .gimęs 1885. tarnautojas, Jo- 1506. Budzinauskienė-švei-1413. Brachvičas, Vladas, 28. nava. kauskaitė, Marija (Balio duk-Marijampolė, Gadžiunai. 1455. Bučinskienė. Anastazi-i tė), gimus 1901, siuvėja, gyv.1414. Broda-Brodaitis, Mečys ja, 46, šeimininkė. Jonava. vieta Kaunas.(Adolfo sunus), gimęs 1907. 1456. Bučinskas. I eonardas 1507. Budzinauskaitė, Aldonavežikas. Vilnius. (Viktoro sunus), gimęs 1919.1 (Jono duktė), gimus 1936.1415. Bromka, Jonas (Prano Jonava. 1509. Budzinska,sunus), 53, ūkininkas, Gervičiai 1457. Bučys, Bronius (Petro ig. Skirsniai, Pabradė.1416. Bromkienė, Marija sunus), gimęs 1908, ūkininkas,I 1510. Budzinska.

30,
vedęs derybas dėl ekonomi
nio bendradarbiavimo su
tomis šalimi?. Danų mini-te- 

(Juo r*s ta’P Pat paskaitas,
kuiiose vaizdavo, ką Danija

4- galėtų parduoti Pabaltijui

(Prano duktė), 53, ūkininkė. Kovaičiai, Kruonis.Gervičiai. I 1458. Budavas, Stasys (Vin-1417. Bromkaitė, Zosė (Jono co sunus), gimęs 1903, mokvto-
(Prano duktė), gimus vienuolė. Vilnius.

(Bus daugiau)

Lietuva dabar gali 
ar parduoti Danijai 

ar kam kitam—jei viską 
tvarko — “perka ir parduo
da” Vokietija.

NACIAI ĮSTEIGĖ SAVO 
DIENRAŠTI GUDIJOJ.
Vokiečių generalinis ko- Kristina. misariatas Gudijoje pradė- 

įjo leisti vokiečių dienrašti Gabrielė Minske “Minsker Zeitung.”1889, Tokiu bu d u dabar visose 
“Ostlando” šalyse išeina po 
vokiečiu dienrašti.

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 

253 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONJ 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

REV.
Galima gaut pas au^jrių, sekančiu adresu:

M. VALADKA, B. D. 2. DALTON. PA.

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

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

I .1



KLX1 1 V K>, Op. ovj i olv ..... J.. — a.9 d., 1942 m.
LIETUVAI REMTI DRAU* 

GIJOS PIKNIKO AT
SKAITA.

SOUTH BOSTONAS IŠ
RODO KAIP PO KARO.

Lietuvių distrikte tebestovi 
tik “Keleivio” namas ir bažnyč o.

ry?*o jr.utiena. L
Lietuvai Remti Draugi- l-aaria žmonėms valgy, 

jos i ikr.ikas įvyko gegužės ir žuvį. Vi~ų mė ų
31 dieną. AVestbo oj. Ma's. kaino- kįla. Pabrango ir žu-

usais. — Ką ki darytum be \ors sąlygo' piknikui buvo vis. Mėsininkai sako, kad
bažnyčios? Dabar kad h’ nepalankios, ne' pasitaikė Snigti greitu ’aifcu a ti?n-'S
apdulkėjus, ale vis baž- lietinga diena, -uva.žytas čionai nepiiveš. tai apie
nyčia. buvo gazolinas automobili - J0-000 daibininkų. ku ie

—Galėjo parduot, galėjo, *ams i prie to da Lietuvo? diibo iautieno* įinko'e, ne-
—aiškina piimutinis vyras.‘nerrjidauf<frnvbės priešai darko. Laikraščiai kal-

Bostone nėra jautienos. ! PIRKIT KARO BONDSUS IR ŠTAMPAS Prigėrė daug žmonių.
Bostono mėsos rinkoje iš- Besimaudant

• - • ** ■> *' juroje pe-

Gyvenant yieto.e, žmo- —Butų gavęs giažaus pini- <tcr-o.-j visokiais budais na- G’r.a mėsos tiustą. Jautiena 
nės nepastebi, kaip aplink £O, įr tutų galėjęs nupi.kti vi' dėl *o piknikas brvrsi su’aikyta tyčia, kad

vvl o r^r»ioeriau~ia ir davė aidžia leistu pakelti ios 
kaina.

juos vykct
South Bo tono lietuviai ūgi 
nepastebėjo, kaip išnyko 
visa miesto dalis i vakarus 
nuo Broadway, ku puma 
jie gyveno. 1 et kas atva
žiuoja iš kitu . tat jau nebe
gali Scu h Lo.'.cno pažint.
Iš toliau atvykę žmonės žiu
ri ir stebisi: ‘ Kas gi čia at
sitiko? Kur tie namai dingo, 
ką pirma čia stovėjo?”

Ištidsų. South Bostonas, kiau negu musų Dievo na 
ypač ta jo dalis, kur dau- niai! Tai kaip jus galit rei- 
giausia gvveno lietuvių, da- kalauti, kad jis tokią vietą 
bar išrodo kaip po karo: na- parduotų? Juk kitos tokios 
mai nugriauti, medžiaga is- nepastatys, nes grinorių da- i 
vežta, o smulkesnis laužas bar nėra. kurie sudėtų tiek, 
sudegintas. Kur pirma sto- pinigu...
vėjo miestas, dabar tik duo- —Xa, ale čėsas jau antį 
bės, buvę kitąsyk skiepai, mišių, — atsiminė vienas 
pelenai ir aprūkę plytgaliai. diskus;uitų.
Krautuvės, ofisai, saliunai. Diskusijos pasibaigė. Vie- 
garažai ir gyvenamieji na- nį nuėjo bažnyčios link. ki
niai—viskas kaip šluote nu- ti—kitur. Vietinis.
šluota. Plie Broadvvay tebe- ------------
stovi dar nenugriautas “Ke- Jonas Ruplys nubaustas 
leivio” 4 aukštų muro na- pabauda,
mas ir dviejų aukštų spaus-! Bostono dienraščiai juo- 
tuvė prie Silver streeto. Betjkiasi, kad Jonąs Ruplys, 20 
griaus ir juos. Nors tai buvo metų amžiaus jaunuolis, ku- 
geriausi namai visame South j ris norėjo būti South Bosto- 
Bostone, ir da nesenai sta- no “big shot,” turėjo užsi-į 
tyti, bet vistiek juos griaus, j mokėti §70 pabaudos ir ne-

.. kei bažnyčią daug geresnėj vie
toj. Tik paziuėk, kokia 
maži bažnyčia ant Brod- 
v. ės. prie Municipal ha'ė !

—Jes, ta bažnyčia labai 
giaži ir pigiai narsi duoda 
-pradėjo aiškinti vy.as su 

baitom kelinėm. — ale kle
bonijos tenai nėra. O pa
žiūrėkit i dabartinę musų 
bažnyčią.: Virmausko palo- 
cius, klebonija, išrodo pui-

ci'ra gažau« nelno. Čia pa- 
iekiam at'kaitą:

Pajamos:
K. Juiye'itma' pridavė 

į ,an-ą

Gi mėcos kompani- 
cc rako kad čia kalti ro’i- 

Gkio' iai. kurie jautienom kai- 
’-ct-s užupio lubas, o farme-

nes Housing Authority sta
to karo pramonės darbinin
kams visai kitokio stiliaus 
namus.

Vidury nugriauto ir nu
deginto ploto stūkso lietu
vių bažnyčia su klebonija. 
Aplinkui liepsnoja laužai, 
kįla debesiais durnai ir dul
kės, visas plotas kartais iš
rodo kaip pragaras. Bet 
liepsnas daboja ugniage
siai, kad jos nesiektu kur 
nereikia. Jie lieja vandeniu 
medžius, kad nenudegtu, ir 
slopina ugni. kai ji perdaug 
aukštai pradeda kilti.

Taip tęsiasi per visą są
vaitę. Subatoj popiet laužų 
deginimas jau nutraukia
mas. Kai sekmadienio lytą 
katalikai eina bažnyčion, 
tai jau tik kur-ne-kur smilg- 
sta nuodego-. Eidamos mo
terėlės kalbasi:

—Tu Dievulėliau, dabar 
akurat kaip senam krajuje: 
einam i bažnytėlę per tuš
čius laukus!...

Kažkoks juokdarys pa
stebi :

- •—Jusu bažnytėlė dabar 
išrodo akurat kaip pekloj... 

Ant kampo sustoję keli
vyrai veda diskusijas:

—Čia kaltas kun. Vir-
mauskis, kad nepardavė 
bažnyčios valdžiai, i ką da
bar ji panaši? Visa apnešta 
dulkėmis ir pelenais. Nei 
šventųjų nebegalima pažin
ti. Aprūkę, apdulkėję, kaip 
čigonai...

—Ir gerai, kad neparda
vė, — sako vyras su ilgais

teko automobiliaus. Išsigė
ręs jisai nėrė automobilium 
i Sumner Tunelį ir paleido 
mašiną 60 mylių per valan-į 
dą. Jo automobilis atsimušė 
i vietą tunelio sieną, paskui 
i antrą, pagaliau apsivertė 
ir sutyžo. Policija turėjo už
daryti tuneli, iki buvo paša-—IlIlliU* 1S jO Ruplio auloinv-
biliaus laužas. Bet pats Rup
lys išliko gyvas ir už šitą 
good time” turėjo užsimo

kėti lygiai 70 dolerių.

ooeoocosooscoc^sc

DO IT EVERY PAY DAYl

Į ia.ui caug žmonių Bosto
no apylinkė’. Kumarock 
byčiuose grįžtamoji srovė 
vien’ dieną nutraukė po 
vandeniu net 15 žmonių; 
dvy'ika jų buvo išgelbėta, 
o t.vs prigėrė.’

Reikalingas Bekeris ir
Pagelbininkas

Mn’ ėstis ere>a. matyt palima bile 
laiku. Atsišaukit greitai. (9,

BR’STOL BAKERY 
12 Pristol Street. Cambridge.

Tel. ELI-ot 1861.

Tel. TRObridpe 6230
br Jo?.n Repshis į

(REPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREET 

kamp. lnman st- arti Central skv.
CAMBRIDGE, MASS.

leido kelti myvub'u 
as. kad gauti farmerių 

gauta 41.47 kal us rinkimams atėjus 
......... 4.80

$88.00uz
l’ž sa daines 
l’ž suiiu'- ....
Į registrą inėjo — 262Š95
Už barčekius ....... 46.70
Vėliau .prisidėjo

Visų pajamų
Išlaidos:
Muzikantams ..

urme 
Iro —> <

Žiauri žmogžudystė.
Roxburyje anądien buvo 

2.40 rasta savo namuose paplau
ta Zelda Karchmer, 26 metų

Policijai .... -...... 5.00

S446.32 amžiaus žydų tautybės mo
teris. Ją papiovė juodvei- 

,dis, kuris tik kelios valan- 
$22.00^08 atgal buvo politikierių

Piknikui vieta .......  50.00
Laisnis gėrimams 10.00
Alus ........................ 71.00
Degtinė ............... 33.67 j kauti.
Tonikas ..........   18.30 Į
Saldainiai ............ 20.00
“Darb.” už radiją 5.00 
Minkui už radiją .... 5.00 
“Keleiviui”

paleistas iš kalėjimo, nebai-

už spaudą 
(?) 15.00

Napkins .........................54
Hamė .................... 6.00
Lašiniai ...........  34
Salame .................... 2.15
Dešriukių 50 sv...... 14.00
40 tuzinų rolls....... 4.80
Muštarda ...................... 25
Relish ..........   .40
Druska ..........................  5
Cigaretai ............... 4.76
Duona .................... 2.25
Žiurstai .........................80
150 agurkų .....   7.50
2 sūriai................... 1.35

gęs savo bausmę sėdėti. Iš 
ėjęs iš kalėjimo, jis tuoj 
ėmė jieškoti progos paplėši- 

Įlindo į Karchmerių 
namus ir pavogė deimanti
ni žiedą. Kai šeimininkė no
rėjo jį sulaikyti, jis ją pa
piovė. Žiedą tuoj nunešė 
“rąnšapėn” ir užstatė už 
$75.00.

Juodveidis tuoi §5 pragė
rė saliune, o likusius §70 
prakišo ant arkliu lenkty
nių. Po to jis pateko į poli
cijos rankas ir dabar turės 
sėsti elektros kėdėn.

r i^v iA»y\/\Lr Ato 1 £l^IIIVr\C7L<X
Pribuvo .......  $446.32
Išmokėta ....... 300.16

Adv. Bagočius sugryžo 
iš atostogų.

Adv. Bagočius jau namie. 
Po SLA seimo jis buvo su
stojęs savo šeimynos ūky 
netoli Pittsburgho pasilsėti. 
Bet atostogos buvo neilgos. 
Šiandien jis vėl jau darbuo
ti gavo ofise, kuris randa

si Blinstrubu name. 302 W.
Broadwav, South Boston.

Musų Amerikos valdžia 
veda sunkų karą. Jai reikia 
labai daug pinigų. Taip pi
nigais statomi tankai ir or
laiviai. gaminami ginklai ir 
amunicija. Fabrikai dirba 
diena ir naktį. Darbininkai 
uždirba didelius pinigus. 
Taigi valdžia prašo nore de- 
šimtdalį to uždarbio įdėti į 
Karo Bondsus ar Štampas. 
Kiekvienas turėtų nusistaty
ti kas sąvaitę dešimtą dalį 
savo algos įdėti į tuos bond
sus. Tai bus paskola musų 
valdžiai. Vėliau ji tuos pini
gus atiduos. Ir atiduos su 
gerais nuošimčiais.

šiandien pinigų yra. Bet: 
už 10 metų tokių uždarbių

iro* Btaul

gal iau nebus. Už 10 metų 
gal bus nedarbas ir pinigas 
buo labai reikalingas. Taigi 
kąip tik tada valdžia ir grą
žins mums tuos pinigus, ku
riuos šiandien busim įdėję 
į karo bondsu*. Kas dabar 
įdės $375, tuomet gaus 
$500; o kas įdės $750, tas 
gaus atgal visą §1,000. Ge
resnio ir saugesnio invest- 
mento nėra.

Taigi nuo šios sąvaitės 
pradėkit pirkti karo bond
sus. kas sąvaitė idėdami 
bent po 10 procentu savo 
uždarbio. O kas gali, tegul 
įdeda ir daugiau. Remkime 
savo šalį ir kartu taupykime 
savo pinigus ateičiai.

DR. D. PILKA j
Ofiso Valandos: nuo Ž iki 4

ir nuo 7 i|p 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1326

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nno 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

Pelno liko $146.16
Jauna, parfaty- Lietuvai Remti Draugijos

ta, po $10.000 kaucija. vardu aš tariu ačiu visiems
Murdock MacDonald, 16 pikniko dalyviams, remė- 

metų amžiaus desperatas. riams ir tiems, kurie prisidė- 
kuris užpereitą nedėldienį jO tiesioginiu savo darbu bei 
Readingo miestely peršovė patarnavimu.
moterį, o paskui gaudomas 
pradėjo šaudyt į policiją,, 
yra pastatytas po § 10,04)0
kaucija. Nors jauno am- Massachusetts valstijoj 
ziaus, jis yra milžiniško ku- 
no, nes turi 6 pėdas ūgio ir tė ‘automobilius
sveria 160 svarų. ______

East

Sekr. J. Arlauskas.

Jau 51,700 automobilistų 
su

grąžino savo blėtas ir pasta- 
į garažus.

Miškuose randa gazolino. Lašt Bostone anądien su- 
simušė italai. Vienam jų bu
vo suvarytas peilis į pilvą.Vienas vyras pranese

Hyde Parko policijai, kad 
uogaudamas miške tanku
myne rado paslėptas 5 blė- 
šines su gazolinu. Policija 
lado blėšinėse 18 galionų 
tazolino ir nori surasti sa
vininką.

Truro apylinkėj rasta i 
žemę užkasta 125 galionai 
gazolino blėšinėse.

Harvardo studentai su
manė organizuoti “partiza
nų vienetą,” kuris reikalui 
esant galėtų padėti armijai.

Namu Savininkai!
Reikalingus pataisymus prie savo namų neatidė
liokite — padarykite tuojaus.

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

Pas mus dar galima gaut visko labai prieina- 
mom kainom.

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

SO.BOSTON HARDWARE CO., Ine.
J. KLIMAS—VEDĖJAS Tel. ŠOU 4756

322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
»ooooaooooooeooooooooooeooooooooooo?

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET * 

West Roibury, Mass.
Tel. Parkvray 1233-W

NEJUDOMA
NUOSAVYBĖ

Turint pinigų, nėra saugesnės vie
tos juos investuoti kaip perkant ne- 
judomą turtą- Pirkdami namą dabar, 
netik ką užtikrinsite, kad jūsų pini
gų vertė nenusmoks. bet perkant že
momis kainomis yra proga padidinti 
-savo turto vertę greitu laiku. Dar 
turim pasirinkimui keliatą žemomis 
depresijos kainomis. Pavyzdžiui:

(1) Vienos šeimynom 5-kių kamb. 
namas, kieto medžio lekeriuotos grin. 
dys, garu apšildomas, vonia ir kiti 
patogumai, arti pajūrio City Point'e. 
tik $2,500. Geresnio nepabudavosi už 
$5.000.

(2) 2-jų šeimynų—5 ir 8 kamb. su 
modemiškais patogumais, labai gra
žioj ir patogioj vietoj So. Bostone. 
Kaina tik $3.000.

(3) Dorchestery, 3-jų šeimynų. 15 
kambarių naujos mados įtaisai, prieš 
ir užpakaly piazai. Normalė vertė 
513.000—parsiduoda tik už $5,100.

(4) Moderniškas mūrinis namas 
6-ių šeimynų, visos ąžuolinės grin
dys, laibai parankioj vietoj. Parsi. 
duos pusiau vertės. Kaipo dalį (mo
kėjimo. priims jūsų dabartini namą, 
bile turit porą tūkstančių cash.

Pilniausias katalogas Bankų ir 
H. O. L. C. forkliozuotų nuosavybių. 
Turim keliatą namu mainymui. Taip
gi gerą saliuną labai geroj biznio 
vietoj So. Bostone, tik už $0,000. 
Platesniu informacijų klauskite ad
vokato Gailiaus ofise.BOSTON REALTY TRUST

317 E STREET,
SOUTH BOSTON, MASS.

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

Geležies Reikmenn
PLUMBINGŲ. Geriausios Ri 

PENTV. ALIEJŲ. STIKLŲ, SIE
NOMS POPIERIŲ, Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų ii
GUMOS.

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

FLOOD S0UARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADVVAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

2,000 jachtininkų saugoja 
Bostono uostą.

Kaip pajūrio miestas. Bo
stonas turi daug jachtinin
kų, kurie turi privatinių lai
velių pasivažinėjimui po 
jurą. Dabar 2,000 tokių 
sportsmanų buvo suorgani
zuota Bostono uostui saugo
ti, kad priešo laivai neįnei- 
tų. South Bostono jachti
ninkų kliubas irgi prisidėjo 
prie to darbo. Visus jachti- 
r.inkus turi savo žinioje pa
kraščių sargyba. Pasikeis
dami, jachtininkai budi die
ną ir naktį, apskritą parą.

Dr- Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo pei

moterų. Moterų ir Vyrų 
Kraujo ir Odos Ligas.

Valandos; nno 10 iki 12 
nno 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonvealth 4570.

»SlMUNI

'z70 RACES NIGHTLY

i£i'.7:O5
WONDERLA\D

ve ne

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS
SMAGI VIETA PASIVAISINI

Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.Puikų patarnavimą užtikriname. Vieta gražiai įrengta. Prašome visų užei* pas mu* paviešėti.
258-260 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

TeL 2b€24 Gyv. 31132

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos; 9 ild 12 
nuo 2 iki 6, 
nuų 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tanka- 
-nu laiku sugrąžinu šviesą. Išsg- 
•ammuoju ir priskiriu alnniua

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

SVARBU ŽINOTI
Kiekvienam Nejudinamo Turto Sav!ninkui

Iki Liepos 1 d., 1942, Suvienytų Valstijų Valdžia apsaugojo jus nuo Karės Nuostolių dykai. Nuo dabar tokios apdraudos valdžia neduoda.
Mes, todėl, paraginam jus užsidėt Karės Nuostolio Apdraudą ant savo nuosavybių tuojaus. Jus apdraudos agentas pilnai painformuotas kiek kainuoja ir kitais reikalingumais ir gali policius jums išrašyt.
Jeigu turit mortgičių, jus Karės Nuostolio Apdraudos policiai turi but išrašomi kad išmokėtų bankui ir jai perduoti, kuri turi paskolinus jums pinigus.
Atminkit, jus dabartinė ugnies apd rauda nepadengia Karės Nuostolį.
Nesivėluokit—pašauk savo agentą šiandien.

BLINSTRUB'S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE, Room 29

BOSTON. Telef. Lafayette 2271 
arba Someraet 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 
IR NERVŲ UGŲ.

VaL nuo 9 ryt. ild 7 vak. kasdie*
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saosn priežiūra, kaina prieinama. 
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4619

kurie nori jaukiai pasismaginti, užeikit pasisve- 

CIUOT I -LINSTRUBŲ VATjGYKLĄ.

!!

BAY YIEW 
MOTOR SERVICE

™E MUTUAL SAVINGS BANKS
of Massachusetts

VAIDOYILIS-FLOOR SH0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

iTUDfBiKEB
SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Plgioa. 

Dideh pagerinimai ir 
mik BreHydrai

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

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS. 

m............ . m linini i n   .................. r □

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
UUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečioke* tr
Joa Kapočiunas — aavininkai.

Taisyme Ir doaaonatravmo «t«ta 
1 HAMLIN STRENT

ciettk su.




