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Europoj Eina Gandai, Kad 
Churchill Esąs Maskvoje

Francuzijoj Stovi 26 NORĖTŲ SUSKAL- ŠNIPŲ APELIACI-

FSĄ RUOŠIAMASI ANT
RAJAM FRONTUI.

Prieš Vokietiją busią pasta
tyta 15,000,000 kareivių ir 

53,020 orlaivių, sako

Vokiečių Divizijos.
Londonas neigia gandas, 

bus Francuzija dabar 
neapsaugota.

Šią sąvaitę Londonas ofi-

DYT ALIANTUS. JA ATMESTA.
Naciai siūlo Amerikai 

Anglijai iaikytis. 
Matyt, Vokietijos genero-

ma. tai tik Amerika atėjo' . s4vaiLę _LjOnu?“^? O11_ lai pradėjo bijoti Anglijos 
mums į pagalbą. Rusai tuo- Cla^iai nuneigė skleidžiamu^ įr Amerikos orlaivių, nes 
met buvo Vokietijos talki- gandus, buk vokiečiai is- perejtą sąvaitę jau ėmė 
ninkai.” traukę is Francuzijos visus <ieibti.

Londono spauda šitą jos saY° kareivius ir dabar tas 
kalbą kritikuoja. į pakraštys likęs visai neap-

Amerikos spauda apie Į?aaS° .

:r

Maskva.
Šią sąvaitę Europoje pa- Antrąjį Frontą kalba nevie-

sklydo gandai, kad Anglijo 
premjeras Churchill pasku
bom išskridęs Maskvon pa- 
sitaiti dėl Antrojo Fronto, 
nes Stalinas pradėjęs jau 
labai nerimauti, kad Angli
ja ir Amerika nieko šituo 
reikalu nedarančios.

Šitas gandas visų pirma

nodai. Iki šiol didžiuma 
iaikiaščių vengė šituo klau
simu aiškiai pasisakyki. Bet 
paskutinėmis dienomis pra
dėjo reikštis jau lyg ir prita
rimas Antrajam Frontui. 
Scripps-Howardo laikraš
čiai davė visą eilę straipsnių 
šituo klausimu. Jų autorius, 

kilo Lizbonoj; iš tenai jis I Thomas C. Stokes, aiškina,
buvo praneštas į Stokhol
mą, iš čia į Romą, o iš Ro
mos Į Berlyną.

Ar Churchill ištikrujų da
bar yra Maskvoje, ar ne, tik
rai niekas nežino; tačiau į- 
demu, kad ir pati Maskva 
pradėjo garsiai kalbėti apie 
Antrąjį Frontą. Maskvos 
spauda tvirtina, kad Antra
sis Frontas busiąs atidary
tas dar šiais 1942 metais.

Maskva sako, kad Sovie
tų Rusija, Anglija ir Ameri
ka šituo reikalu esančios jau 
galutinai SuSitSrUSiOS.

įdomu, kad Maskva pasa
ko net ir kokios bus to fron
to jėgos. Prieš Vokietiją bu
sianti pastatyta 15.000,000 
vyrų armija, 85,000 tankų ir 
50.000 orlaivių.

Šitokį pranešimą Maskva 
transliavo per savo radijo 
stotį ir vokiečių kalba, kad 
Vokietijos žmonės ir armija 
žinotų, kokia jiems pirtis 
yra ruošiama. Iš Londono 
i adi jo stoties taiDgi buvo 
paskelbtas vokiečių kalba 
įspėjimas, kad nuo šiol ang
ių orlaiviai pradės griauti 
Vokieti ios miestus dieną ir 
naktį. Ir šitas bombardavi
mas nesiliausiąs tol. kol vo
kiečiai nenuversia Hitlerio 
ir nepadėsią ginklo. Jeigu 
iie to nenorės ar negalės pa
daryti, Vokietijos pramonės 
miestai busią paversti griu
vėsiais ir pelenais.

Tiesa, nevisi Anglijos 
žmonės antrajam frontui 
pritaria. Pavyzdžiui, parla
mento narė Astor’ienė, bu- 
busi amerikietė. Dasakė:

“Rusams aš dėkinga, bet 
iie kovoja ne už mus. Jie 
kovoja gindami patys save. 
Kai Anglija buvo atakuoja-

Rusija Be Kaukazo
Labai Susilpnėtų.
Taip rašo United Press 

karo žinių redaktorius L. F. 
Keemble. Jis sako, kad vo
kiečių žygis į Kaukazą stato 
pavoiun visą aliantų reika
lą. Kaukazo netekimas at
imtų iš Rusijos ne tiktai alie
jų. bet daug maisto ir pra
monės. Tas labai susilpnin
tų Rusijos armiją. Gi kol kas 
įusai negalėjo vokiečių ver
žimosi pirmyn sulaikyti. 
Tiesa, rusų armija da nero
do susmukimo ženklų, bet 
jeigu ji bus perskelta pu
siau. jos galybė butų pa
kirsta. O tas gali atsitikti, 
jeigu priešas pasieks Kaspi
jos jurą ir Kaukazą atkirs 
nuo Rusijos šiaurės.

kad Amerikos ir Anglijos 
karo reikmenų gamyba jau 
toli pralenkė “Ašies” gamy
ba. Bombarduodami Vokie
tijos pramonės centrus per 
6 paskutinius mėnesius, an
glai tiek pakirto nacių fab- 
fabrikus, kad dabar jie pa
stato vos apie 2,700 orlaivių 
per mėnesį, kai tuo tarpu 
metai atgal pastatydavo 
3.300 lėktuvų per mėnesį. 
Vokietija ir Italija kartu 
dabar pastatančios 3,400 or
laivių per mėnesį, tuo tarpu 
kai Amerika viena pagami
na jau 4.000. Toliau Ameri
kos produkcija vis daugiau 
kįla. Kįla ir Anglijos ginklų 
produkciia. Taigi dabar jau 
atėjęs laikas, kada apie ant
ra ii frontą galima rimtai 
kalbėti.

Pagyvensime ir pamaty
sime. kas iš tų kalbų ir gan
dų išeis.

Prezidentas Reikalauja 
Darbininkų Santaikos

CIO VADAS JAU SIŪLO kur jis turėjęs pasakyti pra- 
GREENUI TAIKYTIS. įkalbą Automobilių Darbi

ninkų Unijos suvažiavime.

Pereitą sąvaitę rašėm, j 
kau Washingtone susirinko 
nepaprasta Vyriausiojo Tri
bunolo sesija Hitlerio šnipų 
apeliacijai svarstyti. Tie šni
pai yra išlipę čionai iš vo
kiečių submarinų ardyt mu
sų piamone, sprogdinti til
tus. gelžkelius ir kitką. Bet 
jie buvo sugauti ir atiduoti 
kariuomenės teismui. Iš viso

Bet kiti CIO vyrai abejoja, 
kad “organinė vienybė” 

butų galima.
Šiomis dienomis CIO va

das, Philip Murray, pasiūlė! d’a“p;a 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadui

Lelbti. kad Vokietija
Vakarų esanti labai stipriai 
apsaugota. Girdi, tik “be- 

. ........................... , , .. protis” galėtų svajoti apie
Vokiečiai ištraukę iš antra frontą. žinoma, tas - , . , .

Francucijos, Be gijos ir p’opaganda> kad JU buvo astuon bet v enas
Olandijos iš viso tik 16 divi-iJiUgasdintf ^ntus ’ Tas virto musu valdžios liūdi-     ,
Zijiį tame skaičiuje dvi d-- judinimas tačiau parodo, rmK.u- t.°'i.el ‘lk seph™em» taikos derybas tarp tų dvie- john'Lenis yra susipykęs su
vizijas šarvuočių, sako Lon-]kad patvs g3Sdintojai n-a erfsia mirties oąusme. Taigi ;ų Amerikos darbinigkų or- CI0 prc2jdentu Murray’um.
donas. Bet jų vieton vokie- nusigandę. Kuomet iš vie- S yanizacijų. Murray mano, Jei butu tiesa> ui <eny.

ros pusės vokiečiai baugina bė tarp CIO ir AFL butų ap-
mo ir atiduotų civiliniam gją sąvaitę Chicagoje su- 
tebmin, kuris yra svelnes- si1-įnĮęo Amerikos Darbo Fe- 
nis. Jie teisinasi, kad jie ne- (]eracįjos pildomoji taryba 

bloga Amerikoje

Tuo pačiu laiku iš CIO 
kempės pasklido gandų, ku
rie taipgi nėra da patvirtip- 

“įti, kad Amerikos Darbo Fe- 
mėgins įtraukti į 

. . savo eiles Amerikos anglia-
Greenui pradėti kasjy uniją, kurios vadas

čiai atsiuntė kitų ginkluotų 
jėgų. Dabartiniu laiku Fran
cuzijos, Belgijos ir Olandi
jos pajūriuose esą sukon- Londono žiniomis, A- 
centruota apie 400,000 vo- ,rerikai ir Anglijai esąs jau 
kiečių kareivių (apie -6 di- vaduotas toks pasiulvmas 
vizijos).

Francuzijoj Plinta 
Riaušės.

Žinios iš Paryžiaus sako. 
kad tenai po visą kraštą 
pradeda kilti riaušės. Perei
tą subatą Paryžiuje paskly
do gandas, kad daržovių

aliantus savo galybe, 
kitos pusės siūlo jau taiky

ralikit Rusiją jos pačios li
kimui ir darykit taiką su 

į Vokietija, tuomet jums len
gviau bus apsidirbti su Ja
ponija,

ru nieko
padarę ir neketinę daryti, Taigi pradėta atvirai kal. 
nors n buv o tuo tikslu atsių- kad visa (ai darosi pre- 
51 ^ec Vyriausis Tribūno- z;dentui Rooseveltui parei- 

apehacija atmete. kalavus, kad darbininkų

30 dienų sesijai.

sunkinta. Bet gali būti, ka i 
tai yra tik gandai, nes nesi
nori tikėti, kad Levvis galė
tų susitaikyt su Greenu.

sti.
las įu

kuri vra didžiausis ^yla gražinta atgal tarpe butų įvykdyta san-

Aliantai Ruošiasi
Antrajam Frontui?

Paskutinėmis dienomis an
gių ir amerikiečių aviacija 
pradėjo smarkiai sprogdinti 
Vokietijos uostus, gelžkelių 
stotis ir kitas susisiekimo 
vietas. Bombardavimas be
veik nesiliauja nei dieną, 
nei naktį. Hamburgas buvo 
pleškinamas keturias naktis 
iš eilės. Po to prasidėjo nai
kinimas pramonės centrų 
Vokietijos vidury. Tuo pa
čiu laiku buvo daužomi 
strateginiai punktai oku- 
puotoj Francuzijoj, Olandi 
ioj ir Belgijoj. “Nevv York 
Times” korespondentas pra
neša iš Londono, kad šita 
oro ofensyvą verčia manyti, 
iog aliantai ruošiasi antra 
iam frontui. Kur tas frontas 
bus, jeigu jis ištikrujų bus, 
tai, žinoma, karinė paslap
tis, kuri iš kalno negali but 
skelbiama.

BELGIJOS SOSTINĖ NU 
BAUSTA 5,000,000

FRANKŲ.
Okupacinė nacių valdžia 

Belgijoj uždėjo Briuselio 
miestui 5,000,000 frankų 
pabaudos už tai, kad žmo
nės surengė demonstraciją, 
atkreiptą prieš savuosius fa
šistus ir išsprogdė jų lizdą.
NACIAI NUJAUČIA ANT-. 

RĄ FRONTĄ NORVE
GIJOJ.

Žinios sako, kad naciai 
pradėjo labai stiprinti Nor
vegijos pakraštį, nes nujau
čia. kad tenai gali but atida
lytas antras frontas.

Per Mėnesį Bonų 
Parduota Už 
$900,900,MO.

Iždo sekretorius Morgen- 
tbau praneša, kad per liepos 
mėnesį Jungtinių Valstijų 
žmonės išpirko karo bonų 
už $900,900,000. Per sausio

i kariuomenės teismą. Spau- 
da spėja, kad kariuomenės 

Bet Londonas, sako, kad teismas nuteis iuos sušau- 
jtuo pačiu laiku nacių agen- dyt, arba pakarti, 
į tai ir rusus kurstą taikytis. ' _________

pavojus baltveidžių rasei.

rinkon atvežta bulvių. Bul-i1^ ‘i*?1 . R® ja .Padeda
vės Francuzijoj dabar bran- P™ H.,tIer ? ,nau.’»s 

- J Vzvv+n ipos plano,” ir viskas busgi retenybe, nes ant korte- f
lAo rroli rr-illti’ flV 9 >-VarKOJ.lės žmogus gali .gauti tik 2 
svaini per mėnesį. Todėl 
daržovių rinkon subėgo di- , 
dėlė minia bulvių pirkti. įyt 
Kai pasirodė, kad bulvių Amerikos 
nėra, minia pradėjo labai b« ilgai laikyti
nerimauti. Viena moteris 
užlipo ant stalo ir sušuko:
“Sukilkim! Amerika to rei
kalauja!” Ir tuoj prasidėjo

Laimina Laivus Su 
Duona Graikijai.

taika.
Nei vienos, nei kitos gru

pės vadai aiškiai šito nepa
sako, bet visiems esanti “at
dara paslaptis,” kad pasku- . , . x , .
tinėj konferencijoj su CIO ,.ftenesl; R2 t0, kalP
vadais prezidentas Roose- ^aPonal, uzPu«ie Peįrl Har'
veltas išreiškęs stiprų pa- hog kar° borg bu™

r ’ Pirkta net uz $1 060,o45,-rp • • -i , , i- Šią sąvaitę iš Montrealo geidavimą, kad Murray dar ™rnKl:A 
J Jnc 2,S" ketino .trys laivai^. su sykį padarytų Greenui tai-

XXVI V. VM
nes

.v. žiiantus suskal- -j — •___________ - - • ,‘ , i - - grūdais ir vaisiais oraiKijos kos našiui v mą.
pamate, kad prieš gyventojams. Graikų baž- Murray, kaip CIO prezi- 
5 11 4WJ°S. galy- nyčioS arkivyskupas Athe- dentas. padarė Greenui tokį 

nagoras nuvyko orlaiviu iš pasiūlymą pereitą nedėl-

kimas sumažėjo iki $634,- 
000.000.

Morgentbau sako, kad 
šiam mėnesiui kvota yra nu-

KINIEČIA1 ATSIĖMĖ 
TSINGTIENĄ.

Iš Čunkingo kiniečių va-

New Yorko į Montrealą tuos dienį. Jis siūlo pradėti dis- statyta $81 o,000,000. Con- 
.__ i 1-1 __S • necticut valstna ner si me-neetieut valstija per sj me

nesį turi išpirkti karo bonųlaivus palaiminti. Visi trys kusi ją dėl "organines vie- 
laivai yra švedų ir juos pa- nybės steigimo.” 
samdžius Draugija Nuken- Green žadėjo

nauses. Pasigirdo šaudy-; dovybė praneša, kad kinie- tėjusiai dėl Karo Graikijai portuoti savo tarybos šuva
mas. Policininkai pradėjo:čių kariuomenė atsiėmė Šelpti. Ši draugija kas mė- žiavimui.
buožėmis mušti riaušinin-. Tsingtieno miestą, kurį pir- nesį nusiunčia Graikijon po Murray irgi žadėjo atvyk- rn,ire\ popopo* v
kams per galvas. Riaušėms'miau buvo užėmę japonai, kelis laivus gludų. Kadangi ti iš Pittsburgho į Chicagą, ,p'anf*’ 9O.OUMJU, vermont

Draugija Nuken- 'Green žadėjo apie tai ra- Įjz $^000^0; Maine, 
- - ~ ........ J $4.500.000: Massachusetts,

$30,500,000: Nevv 
shire. $2 900,000:

Hamn-
Rhode

nurimus, rinkoje gulėjo vie
nas vyras negyvas, o 9 žmo
nės sužeisti, jų tarpe vienas 
vokiečių kareivis ir du fran
cuzai policininkai.

Matyt, Francuzijoj labai 
stinga maisto, nes miestų 
gyventojai eina pulkais į 
laukus, kasa ūkininkų bul
ves ir plėšia kitus produktus.

FRANCUZŲ IR ANGLŲ
SUSIRĖMIMAS ANT 

JŪRIŲ.
Vichy praneša, kad Vi

duržemio juroj įvyko susi
rėmimas tarp francuzų ir 
anglų karo jėgų. Anglų sub
marina sulaikė francuzų 
prekybos laivą “Medidją,” 
kuris puaukė iš Afrikos į 
.Francuziją. Pribuvo fran
cuzų naikintuvas ir keli ka
ro orlaiviai ir suimtąjį savo 
laivą paliuosavo. Ar buvo 
pavartoti šaujami ginklai, 
pranešimas neaiškina.

JANKIAI IŠVAIKĖ JA
PONUS KOKODOJ.

Generolo MacArthuro bu
veinė Australijoj praneša, 
kad Kokoda-Goną apylin
kėj, Naujosios Gvinėjos sa
loje, jankiai nušovė žemėn 
6 japonų orlaivius ir išvai
kė jų avangardo burius Ko- 
kodo pelkėse. Trys ameri
kiečių orlaiviai nesugryžo.

AIRIJOS PENKETUKAI 
MIRŠTA.

Dubline. Airijos sostinei, 
tūla Mrs. Leydon pagimdė 
5 kūdikius, bet 3 iš jų jau 
mirė.

Dabar kova siaučianti dėl laivai priklauso neitralei 
Venčau tvirtovės, kurią ja- Švedijai ir karo kontraban- 
ponai turi užėmę. Čia kinie- dos Graikijon jie neveža, tai
ciai užėmę keliatą 
strateginių punktų.

ANGLIJOJ UŽDRAUSTA 
BE REIKALO VAŽI

NĖTIS.
Nuo šio mėnesio 1 dienos 

Anglijoj uždrausta be rei
kalo važinėtis 
liais. Automobilium galės 
važiuoti tiktai daktaras,

$1,800,000.

Perkūnas Užmušė 
8 Žmones.

SLEKERIS TĘSIA BADO 
STREIKĄ.

Marylando valstiioj yra 
Philadelphijos miestą pe- įtaisyta koncentracijos sto- 

reitą penktadienį ištiko bai- vykia vyrams, kurie atsisa- 
si perkūnija. DuPontų dva- eįti armijon, sakydami, 
re. netoli nuo Philadelphi- pad jų “sąžinė priešinga 

.. . , . jos, vienas perkūno šūvis karui.” Vienas “sąžiningų”
Tremtines jugoslavų vai- užmušė 4 daržininkus, kurie siekelių, Coibit Bishop, ap- 

slėpdamiesi nuo lietaus bu- skelbė ‘ bado streiką, reika- 
vo sulindę po marmuro gon- Jaudamas, kad ii paleistu 
komis. Penktas darbininkas laisvėn. Nuo birželio 26 d.

svarbiu vokiečiai juos įsileidžia. 
(Graikija dabar yra vokie
čių okupuota.)

FAŠISTAI SUDEGINO 
42 KAIMUS.

ozios atstovas Londone šią 
automobi- savaitę pranešė, kad vokie

čiai ir italai okupantai Jugo-
slavijoj sudegino iau 42 kai- buvo sužeistas. Trys darbi- jisai nieko nevalgo, tik van- 

akušerė, slaugė ir prekybi- mu. ir. daugi bę atskirų ūkių. ninkai buvo užmušti Sharp deni geria. Jis neteko jau 
ninkai. Kunigams, kaip ro- Tai vis kerštas už partizanu & Dome chemikalų dirbtu- 37 svarų, tačiau nuo badavi- 
dos, tokios privilegijos ne- veikimą. Partizanai užmušė vėje. Aštunta perkūno auka nio neatsisako.
duodama. Policija stabdys įau apie 23,000 italų ir vo- buvo 22 metų amžiaus Wil- _________
nužiūrėtus automobilius ir kiečių Jugoslavijoj nuo to bam Kompton, gyvvbės sar- 
šiurės, kas jais važiuoja ir į laiko, kaip fašistai tą sali nras prie vandens. Liūtis bu- 

užėmė.kokiu reikalu. vo tokia smarki, kad kai ku-

ITALAI NEKENČIA 
JAPONŲ.

Montanos valstijoj yra
AUSTRALIJA PAKĖLĖ
KAREIVIAMS ALGĄ.
Paprastiems savo karei- 

Nuo rugpiučio 3 dienos viams Australija moka no 8 
Kanadoje kava ir arbata šilingus į dieną, bet 2 šilin- 
nradėta pardavinėti pagal gai paliekami iki po karo. 
korteles. Asmuo nuo 12 me- Amerikos pinigais, šilingas 
lų amžiaus gauna 1 unciją via 16 centų: taigi 8 šilingai

KANADOJ ĮVESTOS KA
VOS IR ARBATOS KOR 1 

TELĖS.

rios Philadelphi ios gatvės koncentracijos stovykla, 
t avirto upėmis. Srovė nune- Rur yra uždaiyta daug in-
se viena vaiką j “surpaipę,” 
iš kur iis vėliau buvo išimtas 
jau nebegyvas.

VAIKAS PAGAVO 480 
SVARŲ ŽUVĮ.

Portland, Me.—Trylikos

(ernuotu italų ir japonų. Ita
lai jaučiasi daug kultūrin
gesni už japonus ir pastarų
jų labai nekenčia. Jie neno
ri nei valgyt, nei miegot vie
noj patalpoj su japonais.

arbatos, arba 4 unciias ka- reiškia $1.28. Dabar Austrą- metų vaikas, Charles Kel- 
vos per sąvaitę. Valdžia sa- lija pakėlė savo kareiviams ley, pagavo juroje ant meš- 
ko. kad iš to turėtų išeiti , dar po 8 centus į dieną. kerės tuną, 480 svarų žuvį.

Ėmė dvi valandas įtraukti121/2 puodukų gėrimo.

KUNIGAS MOLZAHN 
BUVO NACIŲ AGENTAS

Hartford. Conn. —- Perei
ta sąvaitę čia buvo spren
džiama vokiečiu dvasiškio 
Molzahno byla. Jis yra kal
tinamas aeentavimu slapta
jai Vokiečių policijai, ir liu
dininkai teisme patvirtino, 
kad jis palaikydavo su Ges
tapo susisiekimą.

NUSKANDINO RUSŲ 
LAIVĄ MEKSIKOS 

PAKRAŠTY.
Washingaionas paskelbė, 

kad kelios sąvaitės atgal.NUSKANDINO VIENUO- ją į laivą. Kai įtraukė, ji bu 
LIKTĄ BRAZILIJOS vo jau nebegyva. Bet vaikas priešo šubmanna Meksikos

LAIVĄ nebūtų ją nugalėjęs, jeigu pakrašty nuskandino rusų
Pereitą sąvaitę Braziliios P^e J° nebūtų bu\ęs tėvas, prekybos laivą, su kuriuo

pakraštv priešo submarina CI.*Ann* ŽUY° 9 žmonės, jų tarpe
nuskandino jau vienuoliktą SUŠAUDĖ ŽMOGŽUDĮ. f|vj moterys.
Brazilijos laiva. Šį sykį bu- ~Utah mormonu sostinėj, --------------
vo paleistas juros dugnan Salt Lake Citije, teismo United Press sakj\ kr-l 
prekybos laivas “Barcelo- sprendimu pereitą sąvaitę jos surinktomis žiniomis, 
na.” Septyniolika žmonių iš buvo sušaudytas Donald priešų submarinos Ameri- 
io įerulos išgelbėjo Argenti- Lawton Condit. kuris plėši- kos pakraščiuose nuskandi
nus laivas. mo tikslais nužudė žmogų, no jau 429 laivus.

/
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KAIP NACIAI PADĖJO |
BOLŠEVIKAMS SU
GRIAUTI LIETUVOS 

RESPUBLIKĄ.
Visi žino, kad bolševikai 

su naciais susitarę sunaiki
no Lenkijos respubliką. Bet 
ne visiems da yra žinoma, 
kad Lietuva buvo sunaikin
ta taipgi Hitlerio ir Stalino 
susitarimu. Mes jau ne syki 
buvom apie tai rašę. Dabar
ir “Naujienos” rašo:

“Bolševikų okupacija, kaip 
Paleckis žino gerai. įvyko su Hitlerio pritarimu. Hitleris ne 
tiktai nesipriešino sovietų ar
mijos įmarŠavimui i Lietuvą, 
bet pilnai kooperavo su bolše
vikais, kuomet šie ėmėsi žing
snių panaikinti Lietuvos ne
priklausomybę. Hitleris susi
tarė su Maskva atsiimti iš 
Lietuvos vokiečius, duodamas 
tuo suprasti Maskvai, kad Vo 
kietija visiems laikams atsisa
ko nuo kokių nors pretenzijų į 
Lietuvą.

•‘Sovietų valdžiai pareikala
vus, Hitleris liepė uždaryti 
Lietuvos respublikos pasiunti
nybę ir konsulatus Trečiajam 
Reiche ir atidavė jų turtą so
vietų valdžios įgaliotiniams. 
Palyginkime šitą nacių pasiel
gimą su Amerikos arba Angli
jos valdžios nusistatymu Lie
tuvos link: Jungtinės Valsti
jos atsisakė pripažinti Lietu
vos prijungimą prie Rusijos ir 
neleido nei Umanskiui, nei 
Litvinovui pagrobti Lietuvos 
pasiuntinybę \Yashingtone. 
Baltijos respublikų pasiunti
nybės taip pat veikia dar ir 
Londone.

“O Hitleris tuojau ‘legaliza 
vo’ tų respublikų prijungimą 
prie Rusijos, kai tik sovietų 
Rusija jas aneksavo. Todėl tik 
mažiems vaikams dar galima 
šiandien pasakoti, kad Stali
nas paėmė jas Į savo ‘globą.' 
norėdamas ‘išgelbėti’ ias nuo 
hitleriškos vergijos.

“Stalinas jas pagrobė, tikė
damasis, kad ‘draugas' Hitle
ris amžinai paliks jas bolševi
kų rankose. Tačiau jisai apsi
riko. Pereitą vasarą Hitleris 
bolševikus užpuolė ir iš Balti
jos kraštų išvijo. Tas faktas, 
kad sovietų Raudonoji armija 
per metus laiko sėdėjo Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, nei 
kiek nepadėjo gintis nuo vo- 

ikiecių, — bet greičiau jai pa- 
Ikenkė. nes okupuotųjų kraštų 
gyventojai taip neapkentė 
‘tarybinės’ valdžios, kad riauge- 
lyjeAietu jie prieš ją sukilo.

“Jeigu bolševikai nebūtų lindę į Baltijos kraštus, tai jų 
gyventojai butų padėję Rusi
jai kariauti prieš nacius.’’

Kad Maskvos bolševikų 
politika buvo pragaištinga 
jiems patiems, tai mato vi
sas pasaulis, tik jie patys 
nenori prie to piisipažinti. 
Juk ir Suomija šiandien jų 
nemuštų, jeigu jie nebūtų 
ją užpuolę ir apiplėšę.

klausomos, kaip ir buvo. Da 
daugiau: iš nepriklausomų 
mažų valstybių po karo turi 
būt sudaryta sąjunga, “ne
priklausomų valstybių zo
na,” kad jų niekas negalėtų 
sutrempti. Tokia zona turės 
prasidėt nuo Baltijos juros 
ir trauktis iki Egėjos juros.

Mažosios tautos šitokį 
planą gali tik pasveikinti ir 
linkėti, kad jis butų Įgyven
dintas kaip galima grei
čiau.

Anglai Veža Rusų Armijai Pagalbą

Anglija pagamino rusų armijai jau 3.000,000 porų batų ir 500.000 antkodžių. Dideli lai
vų konvojai, prikrauti tankais, orlaiviais, kanuolėmis ir amunicija plaukia Rusijon dieną 
ii naktį, kovodami ne tiktai su audromis, bet ir gindamiesi nuc priešo submarinų ir or
laivių pavojaus. Kas sąvaitė Rusija gauna iš Anglijos po 50 tankų. Ir Anglija reguliariai 
pristato Rusijai po 111 orlaivių, vietoj kiekvieno pažadėto šimto. Negana to, Anglija 
nusiuntė Persijon 142 garvežių ir 1.000 prekių vagonų Rusijos pagalbai gabenti Persijos 
geležinkeliais. Anglijos laivai nuveža karo reikmenis į Persijos uostus, o iš tenai ji trau
kiniais gabenama Persijos geležinkeliais į Kaspijos juros uostus, kur ji buna perkrauna
ma į rusų laivus. Anglijos valdžia įkūrė Persijoj įmonę, kuri kas mėnesį sustato po 200 
trokų. Tie trokai veža Rusijos pagalbą Persijos vieškeliais. Pervažiuot per Persiją tiems 
trokams ima 8 dienas laiko, šis vaizdelis parodo vieną tokių Persijos vieškelių, kuriuo 
angliški trokai. pilni karo medžiagos, veža rusų armijai pagalbą.

Sovietai Suklydo 
Pabalti Užimdami

(Gen. Liet. Kunsulato straipsnys)

‘The Nineteenth Centurv nieko laimėti negalima, o
and After,” gegužės mėne
sio numeryje Įdėjo vedamą
jį “Baltijos valstybės.” Mi
nimas žurnalas yra rimtas ir 
didelio svorio Anglijoje. 
Tame straipsnyje tarp kitko 
i ašoma:

“Susirūpinimas savu sau
gumu vertė Rusiją užimti 
Estiją. Latviją, Lietuvą ir 
Kareliją. Kaip bebūtų rim
tai išrodęs savu laiku toks 
samprotavimas, Įvykiai Įro
dė, kad Sovietai suklydo... 
Suomija išėjo Į karą Vokie
tijos pusėje tikslu atgauti 
praiastas teritorijas. Kiek 
tai liečia kitas Pabalčio val
stybes, vokiečiai jas užėmė 
lygiai greitai, kaip butų už
ėmę, jei Rusija nebūtų jų 
aneksavusi...

“Nors estai, latviai ir lie
tuviai yra giliai nusistatę 
prieš vokiečius, jie negali 
norėti irisų pergalės dėl to, 
kad Stalinas savo kalboje 
Raudonajai Armijai vasario 
23 dieną pareiškė, kad Ru-

“RAUDONAS KVISLIN
GAS” NORI BŪT LIETU

VOS PREZIDENTU.
“Laisvė” ir “Vilnis” nuo

latos talpina bolševikų žval
gybos propagandą, kui ią 
jos vadina “Inter-Continent 
agentūros žiniomis.”

Liepos 22 d. laidoję “Lai
svė” paduoda iš to paties 
šaltinio gautą Justo Palec
kio raštą. Paleckis yra pabė
gęs nuo Lietuvos žmonių, ta
čiau vadina save “Tarybų 
Lietuvos prezidentu.” Tei-Į
gindamas bolševikų užpuo- ‘ ....... _ . _ ____ -r i-_____ , ______
Įima ant Lietuvos, jisai bia šitą kvailystę kaip labai įDOML S LAIŠKAS Iš ARGENTINOS sija siekia vėl aneksuoti Pa-
lašo: svarbią “Inter-Continent --------------- balčio teritoriją, kurią ji bu-

“Dveji metai atgal liepos “nauJien^ '• ’§■» laiškas rašytas “Keleivio“ res mieste. Jis čia 30 metų vo aneksavusi prieš karą su
•>1 H min m Iiprnvn< liau- -------------------------------- ------------- rfcdaktoriui asmeniškai, bet ka- dirba alaus bravore, o jo Vokietija. Teisvbė, kad per-

'j* ’uu žmonių iš Ft,LK* GRINIUS LANKĖ- dangi jis paliečia daug musų vi- SUnus, atsitarnavęs Argenti- galėtoji Rusija* •negalėtų to
<i;nmpnpi irlomlll rlalvkii ir ksi- \rir*i cnon_ lnvnnti

rinktas pa-kelbė Lietuva So- “* —-----------------------------— suomenei įdomiu dalyku, ir ka- nos kariuomenėje, yra spau- leruoti vokiečių tose terito-
cialistine Tarvbu Respublika O. I. rašo -‘Naujienose" dangi, jo ’",orius stuyninkas-mašinistas. rijose. Bet Stalino kalboje
ir išleido pareiškime dėlei Lie. apie pulk. K. Griniaus atsi- Amerikos tet imam, žinoma,. As asmeniškai nuo savo nėra jokios sugestijos, kad 
tuvos įstojimo i Tarybų (So- lankymą i Kanados sostinę s.el_m5s_J_ok„IV tos.teritorijos butų pergalė’
vietų) Sąjungą. Tuomi Lietu- Torontą. Esą—
va buvo apsaugota nuo įtrau-Į
kimo Į ratą vokiečių fašistų 
politikos.’’

Čia kas sakinys, tai me
las. Meluoja Paleckis saky
damas, kad tas “liaudies 
seimas’’ buvo “visų žmonių 
išrinktas.” nes jo “rinki
muose” Lietuvos žmonės
Kalczi nntiuūiA <7C* v VZ IVMH

prie kelių laikraščių, tai manom tad niekam nenusidėsim, jei pa- 
Pabaigoje birž. mėn. pulk. sidalinsime jo turiniu su savo 

K. Grinius su šeima lankėsi

Toronte.
"Kadangi šis vizitas i musų 

padangę buvo atliktas grynai 
pulk. Griniaus asmeniniais 
reikalais, todėl jis buvo labai 
trumpas, vos tik keliatą dienų 
ir apie jo atvykimą mažai kas 
težinojo.”

draugais.—Red.Seka laiškas:
Labai Gerbiamas Drauge:
Jau vėl gauname “Kelei

vi” normaliai. Pirmųjų po
ros mėnesių šių metų atėjo’ 
labai pavėluotai, o pora nu
merių atėjo pakeitę spalvą,_ __ 3 - '

vos negavau nuo pirmosios atveju sugrąžintos jų teisė- 
okupacijos laikų. Kada bu- tiems savininkams... 
vo galima atvykti, mano į “Trys Pabalčio valstybės

didatų statyti negalėjo. Ir Nors jo misija Kanadoje
SnėioŽUSIMI --

žmona nenorėjo. Viena dėl nekuomet nebuvo kare su 
to, kad sūnūs norėjo baigti Rusija; ir jų de jure egzis- 
gimnaziją, o antra, žmona tencija, kaip nepnklauso- 
turėjo gerą tarnybą Žemės mų valstybių, niekados ne- 
Banke, Į kur ją buvo Įstatęs buvo kvestijonuojama nei 
pats Voldemaras, po mano Londone, nei Washingtone. 
išvykimo iš Lietuvos. Be to Kodėl tat Rusija nusistačiu- 
blogos valios asmenys rasi- si jas vėl aneksuoti? Atsa

lai melagingus dono- kvmas: saugumas Drięš kita

Paleckis taip pat meluoja, buvo trumpa ir nevisai vie-
kad Lietuva, bolševikams ją «a__
pavergus, “buvo apsaugota 
r.uo Įtraukimo i ratą vokie
čių fašistų politikos,” nes vi
si žino. kad Lietuva šian
dien yra okuDuota vokiečių.
Pats Paleckis yra iš Lietu
vos pabėgęs ir sėdi pasislė- 
pęs Stalino užpečky.

Jeigu Paleckio “valdžia” 
butų buvusi pačių žmonių 
rinkta, jai nebūtų reikėję 
bėgti Rusijon. Bet kaip var
lė pavojų pajutusi neria į 
vandenin, kuriame ji buvo 
gimus, taip ir bolševikų “na- 
čalstva,” pajutusi Lietuvoje 
pavojų, smuko Rusijon, iš 
kur ji buvo atėjusi.

Anot “Naujienų.” Palec-

“...vis dėlto buvo sukviestas

oarucię, sukietėję . - - - . _ ~
buvo patekę “maudynėm” !sus’ visokias velniavas įsgal- Vokietijos ataką. Bet, jeigu 

Julijonas Sakelis dėkin- yodami apie mane. Prieš pat Vokietija bus nugalėta, argi
gas uz jo pajieškojimo pa
skelbimą “Keleivyje.” Jis

karą ji staiga buvo pradėju
si man rašyti oro paštu laiš
kus kas sąvaitė, bet jau ne-burys lietuvių į lietuvių para-1 gauna “KeleivĮ” ir laiškus. _

pijinę salę liepos l d., kur sve-Į iš tų savo giminių, kurių‘^uvo f>a].lina slLsPet sutar
tys pasakė mums labai rimtą jieškojo. O dabar štai ponia kyt keliones formalumus,
ir idomia kalba apie šio karo! Matienė prašo padaryti los- ,u?Puo e kaias ir nusinešę i .r..- - . - - visus mano ultimatumus, į
pradžią, io nepasisekimus ir ką—paskelbti ir jos pajieš- 
apie nelaimingos Lietuvos liki- j kojimą. -Ji jieško, rodos, 
mą. Karo nelaimingą eigą pa- mums bendrai pažįstamo 
čiam svečiui teko stebėti. draugo Mato,

“Baigdamas savo žodį. sve- Lietuvon iŠ

REIKŠMINGAS ANGLI
JOS ŽURNALO STRAIP

SNIS.

Mes patariam savo skai
tytojams pastudijuiti Gene
ralinio Lietuvos Konsulato 
straipsni — “Sovietai su
klydo Pabalti užimdami”— 
cituojamą iš “The Nine
teenth Centurv and After.”

“The Nineteenth Centurv 
and After” yra labai rimtas 
ir Įtakingas Anglijos politi
kos žurnalas. Jo vedama li
nija atatinka Anglijos vy
riausybės linijai. Ir štai, ši
tas žurnalas pasako aiškiai, 
kad Sovietų Rusija padarė 
klaidą užimdama Pabalčio 
valstybes, ir kad Anglija ne
gali jokiu budu sutikti, kad 
Lietuva ir kitos Pabalčio 
žemės vėl butų Rusijai grą
žintos. Jos turi būt nepri-

prarasti daug galima.
“Kas reikalinga, tai kad 

Britų Vyriausybė nepaliktų 
Maskvos abejonėje jos in
tencijas Vokietijos atžvil
giu. Jeigu Vokietijos pavo
jus visam laikui bus panai
kintas, tada Rusijos reika
lavimas Baltijos valstybių 
saugumo sumetimais nusto
ja galios...

“Didžiosios Britanijos ir 
Imperijos ateičiai yra svar
bu, kad pergalė nebūtų vien 
i ūsų pergalė, ir ne tik Ame
rikos peigalė, bet ypač ir 
virš visa Britų pergalė ir 
Britų taika. Pagrindinė Bri
tų taikos sąlyga yra palai
kymas jėgų balanso, kuris 
tėra galimas tik išlaisvintoj 
Europoj, kurioje mažos val
stybės, lygiai kaip ir dide
lės, naudosis nepriklauso
mybe.”

ji nebus padaryta bejėgė ki
tą karą pradėti? Taip kiek
vienas mano, bet Stalinas, 
matomai, nėra Įtikintas...”

Toliau šis Anglijos žur
nalas sako. kad vyriausis 
aliantų uždavinys turi būt 
apsidraudimas nuo trečio 
pasaulinio karo. Gi apsi

kuriuos ji buvo atsakiusi, 
duodama man laisvę rasti 

važiriėju«io1 žmoną. Vienok nei vėl- į drausti galima tik dviem bu- 
WaterburyJnio neJieškau: gyvenu be i dais. Vienas jų, tai susilp-

Reikalauja Paleisti 
Socialistus Rusijoj-

Kaip fašistiškose valsty
bėse, taip ir bolševikiškoj 
Rusijoj socialistai yra su- 
giusti Į kalėjimus, arba mer
di koncentracijos stovyklo
se. Bolševikijoj yra perse
kiojami ne tiktai rusai so
cialistai. bet ir iš svetimų 
kraštų pagrobtieji. Pavyz
džiui, Įsiveržę Į Lenkijos 
rytus, bolševikų žvalgybi
ninkai tuojau suėmė lenkų 
darbininkų vadus socialis
tus ir išgabeno juos Į Rusi
jos kalėjimus. Tarp jų buvo 
nemaža ir žydų tautybės. 
Rusijos kalėjimuose tebesė
di Lenkijos žydų socialistų 
vadai, H. Eilich ii V. Alter. 
Todėl Amerikos žydai krei
pėsi i Amerikos darbininkų 
unijas ir per jas pradėjo rei
kalauti, kad Erlichas, Ake
lis ir kiti socialistai butų iš 
Rusijos kalėjimų tuojau pa
leisti. Lenkų darbininkų 
spauda reikalauja, kad bol
ševikai paleistų ir lenkus 
socialistus. Prie šito reikala
vimo prisidėjo jau Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas Green. CIO prezi
dentas Philip Murray. In
ternational Ladies Garment

tvs kvietė visus lietuvius^ be Conn.’ Čia jo~brolienė su du- P1.2™ rytojaus dienai. tik!nįntį Vokietiją iki tokio j Workers unijos prezidentas 
jokiu skirtumu ir ‘spalvų.’ kra gvvena vienos, abi dirba alr.bu stumlu ?ienaf artyn laipsnio, kad ji nebegalėtų į Dubinsky. Amalgamated 
dirbti išvien, kad daugiau su- pne namų ruosos, abi mtell-
teikti paramos išvien kariau- gentiškos moterys, nepasi- 
jantiems prieš agresorius ir. traukę nuo visuomeninio 
teisėtumo smaugėjus, tuo pa-i lietuvių darbo. Gal jos gimi- 
čiu dedant vilti ir i Lietuvos i nės jai užprenumeruos “Ke

leivi”?
Popierio brangumas Ar-

prisikėlimą.”

Pulk. K. Grinius yra bu 
prezidento 1

prie Abraomo departamen- j daugiau kariauti; o kitasiClothing Workers preziden
to. Jus labai gerbiąs, būdas, tai sudaryti jėgų ba-įtas Leo Krzycki ir visa eilė 

lansą
Bet jėgų balansas, parem

tas Vokietija ir Rusija, butų 
labai netikras, nes Rusija 
galėtų susitarti su Vokieti- 

■ ja. arba kad ir su Anglija, ir 
dominuoti likusią Europą.

Todėl žurnalas sako, 
kad—

Jėgų balansas reikalau-

K. N. Norkus,
“A. L. Balso” red.

KAIP NACIAI NAUDOJA
SAVO PROPAGANDAI 

MOLOTOVO KELIO
NĘ LONDONAN.

Iš vokiečių laikraščių, Įei

Amerikos darbininkų 
vadų. Bet mūsiškiai komu
nistai apie tai tyli, kaip ois- 
teriai.

ŠAUNUS IRKLININKAS.

ki tu

gentinoj smaugia spaudą.
Vienok šiaip taip varomės

yra “raudonas Kvislingas. meriKon jis atvyko okupan-,• • aty J” i sekdami
Gi tas 1940 metais bolševi-tams užėmus Lietuvą. Se-i ;ja ' dį“ jna stA rinkimų Pabalti jos valstybėse, ma- — ________________

■ liaudies sei- nas io tėvas dar tebegyvena kam ■ • . Karpiaup-Ky- tyti, kad vokiečių propa-!ja mažųjų valstybių egzis- 
- , SO™ apgavys-Lietuvoje. įbo blokas su Mizara-And- ganda plačiai naudoja britų J tencijos. Jis reikalauja...

tė, sako Chicagos pažangiu-■ =—=------------- --------- Uriuliu, pasireiškęs kovoje susitarimą su bolševikais sa-j egzistencijos valstybių zo-
jų lietuvių dienraštis. Girdi: OKUPANTAMS VISKAS, i prieš gerbiamą draugą F. J. vo tikslams. Šis susitarimas i nos nuo Baltijos ligi Egėjos: 

“šiandien visi žino, kad tai | O LIETUVIAMS— Bagočių, K. GugĮ ir kitus pateikiamas lietuvių tautai jūrių, ir kad valstybės, įnei-!
garbingus SLA veikėjus ve- kaipo Įrodymas, kad anglai1 nančios Į šią zoną, karo pa-. 
teranus. es3 “pardavę Pabaltijį So- sekoje butų nepriklausomos,’

Daug širdingų linkėjimų viet« Rusijai.” Iš to vokie- yra gyvybinis dalykas tai-į 
prašome duoti poniai Mi- čių propaganda daro savo kos pastovumui Europoje i 
chelsonienei. Bagočiams, išvadas ir stengiasi panau- ir, todėl jėgų balansui Balti-

kis niekados nebuvo ir nėra vusio Lietuvos 
Lietuvos prezidentas. Jis D-ro. K. Griniaus sūnūs. .. . irmvn

"raudonas Kvislingas.” merikon jis atvyko okupan-, -žgis; ypatįngai mus džiamų Lietuvoje ir kitose 
melais bolševi- tams užėmus Lietuvą. Se-1 - .r ® ,

ku sudarytas
mas buvo

buvo apgavystė sovietų smur
tui pridengti. Lietuvos žmonės 
to ‘liaudies seimo’ nerinko. Ji
sai buvo sudarytas
vėlių ir bolševikų pakalikų, o 
ne iš Lietuvos liaudies atsto
vų. Jokio įgaliavimo steigti 
Lietuvoje ‘tarybų’ santvarką 
arba jungti Lietuvą prie so
vietų imperijos tas ‘seimas* 
neturėjo. Tačiau Justas Palec
kis dar ir dabar nesisarmatija 
sakyti, kad Lietuva ‘savo no
ru’ įstojusi į SSSR. Ir bolševi
kų valdžia šitą raudonojo 
Kvislingo melą persiuntė be- 
vieliniu telegrafu Amerikos 
komunacių spaudai.”

KORTELĖS.
Drabužių ir avalinės kor- 

teles duodamos Lietuvoje 
is parsida- skirtingose Įstaigoje lietu-

Vokiečiam^’^uSe^mS GegųžiuirkaDočiams,'gab doti savo Uksluf kūreno jo, val,.ybė,._ priklaus šiai 
. • ,. . i • n?ms lietuvio sąmonėje giliai įsi- zonai.
buč^ai?T-au‘uTėe‘ClaiSvinė? Be^e čia gwena Anglijoj šaknėjusj bekompromisinį “Didž. Britanija yra užsi-, 
ie4orana Gerlurios na ^niusi Balčiūnų štima. priešbolševikinĮ nusistaty- j angažavusi išlaisvinti vals-, 
talDos atiduoto* iiem* Pe Kaune gy venusi ponia Bal- Negalint Lietuvoje pa- tybes. kurios yra ios alijan- 
zultaU vokiečiam* užtenka čiunienė mane dažnai kiau- lirti. kas su Molotovu Lon- tai ir kurios vokiečių oku-.
vi*ko ’ o lietuviam- lieka sia’ ar vedė antiU kart^ J- J- done tikrai sutarta- nes laik' I Puotos... Jeigu Anglija pn-
r \ i- u t . . e a;: Romanas7 Aš aiškinau kad raščiams leidžiama spaus- ~ -• - •--------- -•korteles, bet su įomis gauti ^v*?“**— ..
drabužiu ar avalinė* neima- —kaip rašo “Keleivis — tik vokiečių teikiamą
noma ‘ iis komanduoja Dariaus Gi- informaciją, lietuvių tautos

lėno nostą Bostone, o apie Padėtis yra be galo sunki 
LIETŪKIS” APRŪPINA vedybas nieko nežinau. ^ena aišku,

pažintų Rusiios trijų nepri
klausomų (Pabaltės) vals
tybių užkariavimą, ji vienu Šis 21 metų amžiaus jaunuo-

kad bet 
bolše viz-

Visa tai yra taip aišku, 
kad, rodos, Įrodinėti tai tu
rėtų būt net juokinga. Bet 
“raudonas Kvislingas” vis
tiek tituluoja save “Tarybų 
Lietuvos prezidentu,” ir mu
sų komunacių spauda skel-

KR AUTU VES PREKĖMIS Greičiausia jis jau kariauja? koks maskviskas
c , ... UT. (Jis susitaikė su pirmutine mas> ar tai kurį lietuvių
Spaudos žiniomis, Lie- savo žmona ir abudu d b tauta patyrė per vienenų

tukis ’ aprūpina prekėmis - - - —a—LUR1S apiup.ua prcnenua na kruvoj j sunug - j
naujai prijungtu Ašmenos __“kai ” Rad \
ir Svyrių apskncių koopera- ,Jums afmeniškai d la. 
tyvus ir privatines krautu-t>ų dienlj siunžia 
ves. Steigiami ir nauji ko- Qo^elis, seniausias “Keiei- 
operatyvai. .vio’’ skaitytojas Buenos Ai-

metų raudonosios armijos 
okupaciją, ar tai pridengtas 
—Lietuvai nėra priimtinas. 
Lietuvių tauta kratosi bet 
kurios svetimos neprašytos 
globos.

plunksnos brūkšniu nustotų lis, Eliot Dubois. Vale Univer- 
didelės dalies to Drestyžo, siteto studentas, vienas pats 
kuriuo dabar naudojasi, to nedidelėj valtelėj perskrodė Sal- 
prestyžo, kuris gali turėti mon River Rapids verpetus, ku- 
sprendžiamos reikšmės ka- rie tęsiasi 120 mylių. Iki šiol da 
rui laimėti... ■ nei vienas baltas žmogus nebu-

“Pripažinti avansu ivyku- vo tų verpetų perplaukęs, tik 
si faktą, paaukoti principą indijonai drįsdavo salmonus te- 
ir atsisakyti prestyžo be jo- nai gaudyt. Vanduo tenai krin- 
kio reikalo, butų pirmos ru- ta. ūžia ir putoja, kaip verdan- 
šies politinis gafas. Tuomi čiam katile?

I

apiup.ua
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I \S liUONOS NEI’MASO AMERIKOS LIETUV GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Iš kriaučių pusmetinio visuomenėje Bimba yra nu- 

susirinkimo. lis—0! Ir visa jo partija—0!
Liepos 22 buvo kriaučių Jeigu kas non kariauti, 

pusmetinis susirinkimas. tai dal>ar turi geriausią pro- 
Kriaučiai paaukojo $25 Ki- Sah ątsikersyti visiems, 
nijos karo nukentėjusiems Rasistam: ir naciams, tik tu- 
ir $500.00 Amerikos karo » lstoV huosnonu į Dėclės 
lauko ambulanso piikimo ^am,° Bet Bimba,
komitetui, kmis rūpinasi Abekas Andriulis ir visa to- 
Biookiyno lietuvių organi- -11 J U pakalemja to nepa da- 
zacijų vardu nupirkti Kau- vajavcjasi su naciais
donajam Kryžiui ambu'an- *lk. hęzuviu. 1 aip jie vaja- 
La • vojasi ir lietuvių taipe—ne

išklausyti raportai iš CIO žuviu...........
konvencijos, kuri buvo bir- Susivienijime Lietuvių A- 
želio pradžioje Syracuse, menkoje jie puikiausiai su- 
N. Y. Gana platų raportą iš Įgyveno ir gyvena su sme- 
tos CIO konvencijos davė tonmmkai . Jie rėme į SLA 
Ch. Kundrotą, išklausytas prezidentus baltinio: įsų 
pranešimas ir iš “Nevv York I-aukaiti, kuns A. ^metonos 
at War” lietuvių komiteto. Prakalboms įsruomo Balti-
Pranešėjas F. Milašauskas mo.res1 n??'e£t<į> sa1^; ;Jle‘ \le_ 
nurodė, kad apie pabaigą ka^a.,bet kitaip daro.
įugpiučio mėnesio bus su- ^ie Pnes fasistus i; uz

“Sidabramarškinių” Bylos Dalyviai

Šiomis dienomis Indianapolic mieste buvo sprendžiama Amt rikos “sidabramarškinių” fa
šistų byla. Iš kairės sėdi kaltinamųjų advcvatas Oscar Smith i ftiinę nv.o jo, pats vyriau
sis “sidabramarškinių” vadas \Villiam Dv.lley Pelley, jo padėjėja Agnės AI. Henderson ir 
padėjėjas Lawrence Brown. Paskutinis į dešinę yra antras jų gynėjas, Floyd VV. Chris- 
tian. “Sidabramarškinjąi” yra kaltinami kriminaliniu veikimu prieš valstybę. Jie smeig
davo prezidentą Rooseveltą ir trukdydavo Amerikos pasiruošimą karui tokiu pat atkak
lumu kaip ir komunaciai.

IS CHICAGOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Tikėkite ar ne, bet vieno- kunigų tame “Liurdo” dar- 

je Chicagos lietuvių parapi- želyje. Kunigai neina Į tą 
joje žmonės laukia stebuk- dai želi melstis, neina tenai 
lų. Laukia visokių stebuklų, žvakių uždegti, neina ten 
o ypač pagijimų iš nepagy- aukų į kaibunRą mesti. Ku- 
domų ligų ir visokių nega- nigai neina Į tą darželi nei 
Iių. Tikisi, kad neregiai pra- atilsio jieškoti, nei susira- 
regės, kurčiams atsidarys minimo rasti, nei sveikatos 
ausys, paralitikai atgaus są- atgauti. Kunigai ti?. žiuri, 
nariu valdvbą ir tt. kad kuo daugiau lai pinigų

Dalykas yra toks: šv. Jur- f*#** k?‘,‘i"° mažiau- 
gio parapija, seniausioji ".a dubf>. kad, ! uo gellau' 
Chicagos lietuvių tarpe, ši- h* Pava!?,‘.u. ’ ^o g azi.u- 
met mini auksinį jibilėjų, :,‘a aP:,?0ZIU£ ‘kadja? 
jai sueina 50 melų, kaip į- da«Pa^!a 8<»Į trale cu.e- 
ku.ta. Tai didelis dalyki -Y •'? !,Sa. ar ilalP. 
parapijonu tarpe, o kuni- !,kuuoa. ta‘ kunigai p^vei-
įams gera proga iš žmonių klm° . -’.lesko. n?. .Li,did<>
uinie-u kaukti Kar«tieii di- obelyje, 0 saukiau cik a- pinigų h.auryu. rvar..ueji pj Mpiloikr ’a ‘-«Ybrklin- • anijonai su kunigais visaip €-!1^Rc g‘e s- *1 ',’isaip

gy

šaukta konferencija, kur or
ganizacijų atstovai nu
spręs ką daryti su pinigais,

Jie "pnes 
fašistus.

Jie sakosi “stoja ’ ir už 
demokratiją, bet demokra-

kuiie atliko nuo “New York tišk° nusistatymo.žmones h
organizacijas kolioja, fašis- 
tuoja. Jie stoja už visų tau- 

_ tų “laisvę,” bet ios turi buti 
po Rusijos valdžia. Kaip 
žiuri į tuos žmones, tai atro- 

p.iko virš trijų šimtų dolerių. do’kad .iie visai pakvaišo ii 
Atstovai, kurie lanko A-įlesko dar zl<’Ple5nla •-

at War” lietuvių skyriaus 
komiteto.

Pikniko komisija prane 
šė, kad kriaučiams gryno £? 
pelno liko nuo pereito pik

UZ
save.

Worcesterio Žinios. Kas Mums Rašoma
-------- . . Jie

Fabrikai smarkiai dirba.
Musų miesto fabrikai, ku

rie dirba karo reikmenis, ei- Mūsiškių “tavorišcių ’ Sū
ria be sustojimo 24 valanda: sivienijimo organas "Tie- 

v-v-- , • - . būtinai nori Lietuvai

nori rusų vėliavos 
ant Vilniaus.

puse tai nauja dar šie musų 
jaunuoliai:

Fred Shereika,
John S. Bubenas,
Edmund Petmlionis ir

ištaiga* praneš kad1 Amai- Amerikos lietuviai prade- į parą. Dirba ir šventadie- sa -------- ----  --------- . . . .. m ••
kamSu uniia jausianti nu*. i° suPrasti mu£k komunis- niais. Ypač smarkiai eina tusų vergijos. Ji pyksta ant aimingai iš Dėdės bamo nų, Marijos 
artro 'milijono uniformų tus kaiP musu tautos’ mu ^ darbai Hills Co. ir Norton tų laikiaščių. kurie pastebė- tarnybos sugųzti namo.
siūti Nevv Yorke Jeigu tiek tėvu zemės ^davikus. Jie Co. dirbtuvėse. Pastaroji jo su džiaugsmu, kad Molo-
gautu Nevv Yorko kriau- nusimaskavo save demo- yra gavusi didelį užsakymą lovas buvo priverstas Lon-
čiamš darbo, ui jų būklė kratl^3 KT™ 1 kl ?u-?' 1S. ^ashmgtono. Ji gamina done issizadeti Pabalčio
pagerėtų. Bet jeigu unifor- ^etai į1? 3t-aI -1ie visokius dildymo įrankius, kraW „md negautu o civiliniu dra- demokratiją keiKe ir smer- graužo tekilus, galąstuvus Tiesa 13-Ume 
panų maža?*siuva, Ui kriau- M* ®e}.kada Hitleris prade- ir tt. Darbininkam.* ii davė rašo, kad ant istorine 

’o Staliną lupti, tai jie puo-

vpikia kad ivairiu nauianv- vietll’ bet vaz;uoJa ibių pridLvti. Atsirado vii KaĮ*®™* "
na parapijonka, kuri pano-v,eta?'. .
tėjo dideli kryžių įtaisyti, , T.ai viena priežastis, del 
Kadangi bažnyčioje 'visokių kunos sv. Juigio paiapųoje 
stovylų ir kryžių jau labai stebuklų negali įvykti, fra 
daug, tai sumanyta naują dar ir kita svarbi priežastis, 
kryžių pastatyti šventoriaus Pn<r bažnyčios kasdien 
kampe. Ir pastatė gan dide- Parapijonu vaike
li, bet pusėtinai gremėzdiš- zaL ’/.le ten, po pat kryžium, 
ką kryžių ir, lyg pasityčioji- netoli nuo “Liurdo darze- 
mui, atsuko iį i taverną ant k.°: ladai netvarkingai elpa- 
kito kampo gatvės. Į1 11 nepadorias kalbas kal-

- _ . ba. Kalba, vartodami slyks-
Kita parapijcnka neapsi- čiausius, biauriausius žo- 

leido ir įtaisė “Liurdo dar- džius. Neretas atsitjkimas,Joseph Savickas.
Linkime jiems visiems želį” iš sukirmijusių akme- kad jie ten viešai, žmonėms 

ir piemenės matant, tuština degtinės 
Bernadetės stovyiu ir šalti- pantes ir alaus pusgalionius. 
nėliu. Šaltinėlis įrengtas iš Dažnai pinigų pasižarstę 
miesto vandens paipos. ant šalygatvio žaidžia kau- 

“Liurdo” įtaisymas lietu- bukais. Visa Ui darosi rie
vių parapijoje vra keistas sab mažiems vaikams ma-

‘Kel.” Skaitytoje

iš Pietų Amerikos.
numery 5ąq PAULO BRAZILIJA dalykas kaip tikibvniu, taip tanC O musų kunigai to viso 

ir tt. Darbininkams ji davė rašo, kad ant istorinės Lie- ’ * / ‘ jr tautišku atžvilgiu. Kodėl tarsi nemato ir nieko never
čiu ateiti* butu nekokia ,u OUSIU1^ 1UPIX’ iai Jie puu- po medalį, kuriuos galima tuvos sostinės Vilniaus po Tragiškas įvykis lietuvių šutyti francuzišką šventyk- k*a> kad tą viską pasalinti. 

Delegatas Ch Kundrotas lėsi, prAe “buržuazinės” de- ir ant geresnės drapanos ne- karo turėtų plevėsuoti rau- kolonijoj. pamiištant savo Šiluvą ir Vaikėzai pamatę polici-
anip lietuviška* niokratųos, kad gelbėtų čjoti. čia nesigirdi nei šabo- dona Sovietų Rusijos velia- Tūlas laikas atgai Sao Vilniaus Aušros Vartus? ios cfcvada atvažiuojant pi-

pranešime. bolševizmą. Tad žmonės, užo, nei streikų, kurie truk- va, nes to noris ir Lietuvos pauį0 lietuvių koloniją su- Lietuvių Romos katalikų nigus ir kauluku* tuoj susi-
lietuviškos kuiie nezino k^ iie darė va" dytų valdžios darbus., “prezidentas” Paleckis, ku- jaudino tragiškas įvykis. Ta kunigai nuolatos šaukia, renka Bet buna ir netikėtu
nerangiai, kar -ir nTe?ino ..ka Jdarys iauRUoliu išė^o U LieUvos žmones išvijo iš tieną> apie 6 vaiandą ryto, kad tik lietuviai katalikai atsitikimų. Liepos 4 dieną,

bet jau judinasi i darbą. kJriuomenen ' Sav° tevyne* kalp lsdavik?“ biaailas Luis de Paulo pa- tegali būti tikri natrijotaL paprastos policijas, gat-
Kaip ilgai dirbs, tai sunku pasakė, šokite taip. .ai jie ir bui™ Norėtl svetimos valstybės leido penkis brauningo su- Bet Šis paniekinimas Lietu- vėmis važinėjo ir detektivai

šoka. Bet me» gyvename i laukutiniais laikais čia vėliavos ant Lietuvos sosti- vius į lietuvę Vandą .uatu- vos šventovių nerodo, kad civiliuose rūbuose. Pasitai-
demokratinėi Amerikoje ir oaug lietuvių jaunuolių ap- ngS gajj norėti tik lietuviu Jonienę, vos 20 metu am- musu kunigai yra geri lietu- kė taip kad kaip parapijonu
visuomet mylėjom šios ša- sivede ir dabar myluojasi su inHnšiai ‘ riaus m A—’ ’ ‘--------: ‘ •• ? • • > ■ - - R V . R >. -

paaiškino apie 
dirbtuves savo 
Atrodo, kad 
dirbtuvės nors

pasakyti.
Iš Kriaučių Neprigulmingo visuomet mylėjom sios sa- siveue ir uauar myluojasi su tautos judošiai.

Kliubo pusmetinio susi- lies santvarką. Mes čia turi- savo pačiulėmis. O kurie Ii- Argi doras lietuvis galė- 
rinkimo. me gražiausių organizacijų, ko nevedę, tai beveik pusė (u norėti. kad ant musų my-

Liepos 24 buvo KNK pus- ^bubų ir visokių visuome- jų išėjo armijon. Daugu- Įimos sostinės plevėsuotumitink susirinkimai. Narių i8^. Tu0?. kliufcu'’ -'V, KitIe™ sva3,ika? 0 kok®
atsilankė gana apsčiai. KNK ir draugijas lietuviai suorga- Kiti gi laukia, kol Dede Sa- mums sįjrtumas tarp nacių
laiko savo susirinkimus du f“28.™-. kad .tu^ .
kartu i metus. Siame susi- l!?0^ lr ne'?1™,e. O toks Y asai ai ^atėjus,, senesmeį metus, 
rinkime išrinktas J. Stanke
vičius vice-pirmininku.

svastikos ir bolševikų kūjo? 
Mes gerai žinome, kad 

ijipmocį taįp vokiečiai. taip ir rusai 
nėra silpnesnių tautų drau-

Bimba siundo lengvatikius, ji
kad reikia “vaiavotis” su piknikai*. Tik SLA 57 kuo- 

J.UKai^s?,,rodM?sekreto- dds, kurie remia Amerika o I>a Jmet atsiliko su savo 
liauja jau apie porą metu. ne Stalino diktatui a. Bet p , vKiekviename “murinkime tos valnos. P5 nelaimes nes Seniau .s Lietuvos atvykę 
io finansinės atskaitos ne- generolai musų lietuvių musų zmoneg jau pradeda 
aiškios. Jam jau buvo daro- organizacijose nepriklauso, v ens po kitam mirti. Ne^-

nprpitamp me 0 eiliniai nariai bimbiskų nai mirė Adomas Gražulis. _____ ___ ___ __
‘tiniame susirinkime. Jis sa- patarim^ Jau neklauso Pa- ^°pnlsda’^^e^iT?^r2!r dauti Lietuvai kitokios\ ė-
kė pasitaisysiąs. Bet. vietoj L ! 3 JT? ? nSi? P havos’ kaip muSŲ hetuviška
nasitaisvti Tisai sugedo. knaucių. Bimba jsake ko- tų. Jisai pi įgulėjo pne se- trispalvė. Tegul tik ji viena
Pas ii viem?. pradėjimu eina mumstams balsuoti uz V. sv. Kazimiero plevėsuoja ant musu Vil-

ir išlaido* Tai tik- Michelsoną, o jie balsus ati- Draugijos ir pne L. L. N. nj?u? jr vjcoj musu Lietuvoi.ii isiaiaos. jai day. u. Ch Rundrotą TaJp Kliubo paiaidotas šv. Jono ------ --
bus ir visur, ne* nariai T'°- Voi-kina<a/» P-j u L-n mnton g

jiaus moterį, kuri nesenai vių patrijotai. I£et tiek to. vaikėzai) buvo įsismaginę 
vedusi, su savo vyiu gyveno Grįžkime prie laukiamų kauliukais žaisti;' netikėtai 
ua (gatvė) Barnes 40, V ilią “stebuklų.” prie jų būrio sustojo mašina

^nidentes. .... §v- Jurgio parapijos ku- ir smarkiai iš jo ėmė ri tis
Trys šūviai pataikė į de- riigai aiškina žmonėms apie milžiniški vyrai. Parapijo- 

mę Matulionienės ranką, visokius Lietuvos stebuklus, nų vaikėzai tuoj pro kryžių, 
ienas į koją ir vienas į kiu- Girdi, ir čia galime susi- pro bažnyčią, pro “Liurdo” 
į. Matulionienė, kad ir per- laukti stebuklų, jei rūpinsi- darželį dūmė kaip kumelių 

šauta penkiais suviais, bet inės įtikti Marijai. O kad burvs nuo vilkų. Detektivai 
ebuklingai išliko gyva. ;aį Įtikti, tai prie jos stovy- tuoj susirinko paliktus pini-

gai. Kaip vieni, taip ir kiti Kęsmeiis Matulionienę nu- ]0£ reikia deginti daug žva- gus ir kauliukus ir pradėjo■xr»»O zl nrYinl/roti nolvonrA _ Iri-_____• 'i *_ 1__ J_________ i.- ___ ___yra demokratijos, 
diktatoriai.

Doras lietuvis, 
ar iis gvvena Amerikoį’ar 
T ietuvoi. neturėtu nagei-

pa jamos 
ras chopsui, o ne
tvarkymas. Tad nenuosta
bu, kad šis susirinkimas įpa 
reigojo knygų peržiūrėjimo , .. .
komisija ir visą valdybą da? kartus, 
ateinančiam metiniam susi- . 
rinkimui parūpinti tvarkin
gą finansų atskaitą, o ne
taip, kaip dabar — kur ko
ja, kur ranka...
A. Bimba užsimanė vilnos.

Aną dieną susitinku bū
relį kriaučių ir jie manęs 
klausia: “Na. ar matei, kad 
‘Laisvėje’ A. Bimba užsima
nė visas lietuvių sroves su- 
vajavoti, kam jos negarbina 
jo saulę Staliną.” Nema
čiau. atsakiau jiems.

Vienas išsitraukia iš kiše
nės “Laisvę” ir paduoda 
man. žiuriu. ištiesų tas žmo
gus nori lietuvių tarpe “vai
nos.” Bet žinant Antano 
žioplumą ir bailumą—jokis 
pavojus musų lietuviams ne
gresia. Jis smarkus, lyg ta, 
gaidys, tik ant savo skied
ryno. “Laisvės” pastogėje.
Jis ten su savo klikute gali 
bet kuriam frentui karą pa
skelbti ir ja su Amterio pa-, 
galba laimėti. Bet lietuvių

ne- kapinėse. Paliko moterį, 3 
ir du bro-

Mylintis Lietuvą.

auti brazilas pabėgo. puošti gėlėmis, reikia žvalgytis ir daiyti savo pa-
Paaekėjc, kad prieš apsi- į darželį eiti kuo dažniausiai stabas. Sakė: kas čia do 

esiant su Matulioniu, Van- melsti*, gausia* aukas mesti bažnyčia, kokie čia kunigai, 
aa mylėjosi su brazilu Luiz i ten pat pakabintą karbun- kad po kryžium, prie pat 
ie Paulo, taigi dėl to jis jai ką, dažnai užpirkinėti mi- bažnyčios burvs vaikėzų 

šia Ragina žmones eiti į tą aiasavoia, pliauškia ir kau-
darželį su savo rūpesčiais, liukais žaidžia, 
su savo vargais, su savo Ii- Tai ve, kas čia darosi. Ir 
gomis it ten jieškoti paguo- durnas gali suprasti, kad to- 

atilsio ir susiraminimo, kiose aplinkybėse šv. Jurgio 
Reikia ptinažinti, kad kai ^uklų gali

atkeršijo.
Keistenybės iš brazilų 

gyvenimo.
Sao Paulo dienraščiai ir 

idijo paskelbė, kad Matto
dos.

spėja jų partijos linijos sek- sūnūs, 1 dukterį 
liu. Buvo pavyz< 
sų gerbiamas žmogus.

ti, kuri keičiasi į 24 valan- liu. Buvo pavyzdingas ir vi-

Kaukazo Frontas
Vyt. Katilius. K. P. Šimkonis.

šis žemėlapis parodo Kaukazo frontą, kur paskutinėmis dienomis siaučia atkakliausi mūšiai. Vartais į Kaukazą yra skaitomas Rostovo miestas, pažymėtas šiame žemėlapy kaip No. 1. Tuos “vartus” vokiečiai paėmė jau pereitą sąvaitę. Taip pat jie paėmė Novočerkaską, į šiaurę nuo Rostovo, ir Bataiską, truputį žemiau Rostovo. Dabar priešo armija laužiasi žemyn į pietus.

KEARNEY, N. J.
Pagerbė žuvusį lietuvi 

jurininką.

1 Iioso estade tano atrastas kulje Darapijonai ’susižavė- ,auk,i- ° Diev? bausmė, 
ulas baptistų sektos ukinin- |ajs kunierų pasakoiimais. :Kad tai nėra dalykai iš 

“Liurdo” darželyje žvakės piršto išlaužti, tai tą aš už-
. . deera, net ir naktimis. Da- tikrinu. Mat, aš esu vienos

is. Su jomis Rodi i- vaįfcos ejdamos i bažnyčią biznio įstaigos agentas, ir
yveno 82 vaikus. jr išeidamos iš bažnvčios vis tankiai apvažinėju įvairias

Kiek uit miau Sao Paulo užemo i darželi, klaupiasi, kolonijas. Taipgi ir Bridge- 
orovincijoj buvo ia tas žmo- meldžiasi, šaltinėlio vande- portą dažnai aplankau ir
gus, kuris taip pat gyveno ni gurkšnoia. meta aukas į nuo žmonių biznierių ir vie-
-u trimis moterimi*, bet tas ka*bunka. Bet kol kas jokių tiniu parapijonu vrsokių 

smbuklv ^e--dai’kiama. Rei- naujienų girdžiu. Todėl ką 
km na*akvti kad iš n* a- čia parašiau, tas via teisybė 
džios po darželio įrengimo niekas neperdėta.

a*. M. Rodriguez, kuris vi 
j ;ą laiką gvveno su trimis

... . i 'monomiBirželio paoaigoje jura:.uez SUJ?yv 
išnešė i kiantą ties Oceanris
City lietuvio Kazio Mičiulio 
lavoną. Velionis buvo įsto
jęs laivyno tarnybon sava
noriu ir io laivas, matyt, bu
vo nuskandinta? Angliškai 
Kazys Mičiulv- vadinosi

mrėjo “tik” 42 vaiku
S.cmi* dienomis Sao Pau- 

Charles Mitehell. Jo atmin- lo policija atsivežė iš Minas 
čiai pagerbti, Kearney mie- žareas estados tūlą Joną de 
sto tarvba pavadino žaidi- Manues, 53 metų amžiaus 
mo aikštę prie Schuyler avė. vyrą, kuri* tenai nužudę 
—Mitchellio aikštę, Mit- net žmones.
chell Field. Atsitikę taip.

Liepos 8 d. Įeit. Antanas apylinkės ūkininkai buvę
Liutkus, kuris tai nauja I)ė- atsilikę 
dės Šamo oro laivyne, apsi- net tu*, metus. Tuomet ž?- 
vedė su gerai žinoma lietu- mės ūkio departamento di- 
vaite. Frane Butkiute. Lin- rektorius pranešė, kad ^a 
kime jaunai porai laimingos nesumokės iki nustatyto lai- = 
ateities, o tuo tarpu jaunam ko. kus išmestas iš ūkio. reisų.

davatkos anie stebuklus Keliaujanti# agentas,
daugiau kalbėjo negu da- --------------
bar Skaitytoju Balsai.

Aš pasakysiu, kad čia ne- Gerbiamieji Tamstas! Siun- 
Kutumbi ;,k iaisvu pažiūru žmonės, čiu $2.00 už “Keleivio" prenu- 

bet ir rimti kalikai ste- rueratą ir pranešu, kad “Kelei- 
u žemė: mokesniu huklu nesitiki. Jie aiškiai vis” mums labai patinka. Mes 

mato. kad natvs kunigai tu esam bepartyv iški, bet musų 
stebuklu nelaukia, nesitiki i.pielirkėj bolševikai skelbė 
ir neiieško. Niekas nematė melus, buk “Keleivis" esąs val- —* džios uždarytas, ir jie. matyt, 

įis P*tys savo melams tikėjo, kadtai viena nakti
leitenantui — laimingai oru Ūkininkai tuojau nusamdė žiauriai nužudė 27 ukinin- “Keleivis” tikrai jau nebeišeis 
skraidyt. Maroues. kad tas nužudytų? kus. ^momžudy* prisipaži- daugiau. Mat, jiems labai pik-

Liepos 14 d. į marinu kor- direktorių, ka jis ir padarė, no kad nužudęs todėl, jog ta- kad “Keleivis” stoja už lais- 
pusą įstojo Bernardas Janu- Už valdininko nužudymą ūkininkai at*isakę. iam '4 Lietuvą ir kritikuoja bolše- 
ševičius. Jaunuolis stojo sa- buvo suderėta 20 milionų mokėti likusius uinigus ir vikus. Viso labo,
vanoriu. milreisų. Bet kai žmogžu- grasinę policija. , G- Marškai,

Savanoriais marinų kor- dys gavo tik 8 milionus mil- Sao-paulieti#. Mulino. Oregon.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Gera diena, tėve!
—Kas čia do per geru

mas, Maike, kad taip karšta. 
Per naktj da pusė bėdos,

ssaulės užtemimas. Pasako 
vietų vardus, kur ji užtems, 
ir atspėja laiką iki sekun
dės. Tu, tėve, to nepadary-

Knygų Apžvalga. Mediniai Stebuklai
(Redaguoja Liet. Gen. Konsulatas.)

Nesenai išėjo iš spaudos 
Rene Kraus knyga “Europe 
in Revolt.” Autorius kadai- 
>e via buvęs Austrijos Pa
siuntinybės
valdininkas 
keliatą knygų, 
apie Pabaltės 
sako:

Knygos apie Čiurlionį 
recenzija.

Paskutinėj Slavonio Year
AV , •_ . „ Book laidoje tilpo recenzija;VVashingtone ,1938 metaį vokiečiiJ;

n jau parakęs - išleistos knygos:
valstvbės iis <aple Clurlloni- Knyga vad.- J .naši: “M. R. Čiurlionis Der

... ..... c • litauische Maler und Musi-• Apgailėtinas faktas, kad , „ „ , - . • _Pabaltos valstybėms netoi- J“™6 autonum -v,a 
l.iair.a pakankamo dėmesio!
Yakaiu pasaulyje, kurio tos! Recenzijoje sakoma: “ši 
valstvbės sudaro vertinga mažoji knygutė yra pirmas 
dali.*Laivuos, Lietuvos i ir labai pagirtinas bandy- 
Estijos likimas vra pavojuje rcas cupažmdmti Vaka: u 
I uti nepastebėtas, nors tai Europą su dideliai oiigma-

liu ir žymiu Lietuvos daili 
ninku.” Pateikiama trumpa! 

bandvrr.as. Vai'siekia toliau Čiurlionies biografija, pa
pe gu* apribota geografinė tųižymmb kad Čiurlionis tuiė- 
valstvbiu padėtis.” p€- didelę reputaciją pries-

. i ri evoliucinėje Rusijoie. Jis..molius .toliau .uglaus.;f;alCTaves •>sav() . .
tai a.pasakoja Lietuvto gy-lkul.iniai, -yIir fetoistva' 

rodoje. Recenzijoje

vra tik:ai tragiškas likimą'. 
Kai "o mažų tautų likimo

ventojų sunkią Įvairiais at
žvilgiais būklę vokiečių 
okupacijoje, nacių veiklą. 
Jis sumini ir lietuvių pa
stangas atgauti nepriklau
somybę pereitų metų birže
lio mėnesi. Tačiau, kiek tai 
liečia lietuvių psichologiją, 
pirmųjų okupantų. Sovietų

UIS 
pa- 

prisi-
menama, kad 1914 metai- 
geriausiame Rusijos meno 
žiurnale tilpo žymaus rusų 
simbolistinės mokyklos poe
to Ivanovo straipsnis “Čiur
lionis ir meno sintezės pro
blema.”

Čiurlionies techni

ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI 
PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

(Tąsa.) tą Dovinė. — kažkas jam nepasiekė,— 
staiga pakilęs nuo varstoto, ėjo pro durisKaip degtinėje skandinosi savo atsimi-i Paėmęs nuo y^io.o ėjo įuouuu;

ninnose \fncas Dovinė, su sielvartu gal-! i'inktelejo durimis zakirtijonui i kaklo.
vedamas apie neaiškią ateiti ir griežtai pa-' g '4u.^?a ko* Pl^ai e-ej°> Pa‘ 
i:\zda mas visai kitaip sutvarkyti savo; ^atęs žaki įsa.oną.: Ii \ ZUcalliclb viz-ui luidip ruivdihui o<tvuj - v w. u l* 1 * *“

gyvenimą, tiktai niekaip negalėjo išgalvo- "7. cia\ Pr?."uk» a? r/.1
ti. kaip ij ‘Utvarkyti. O visa širdimi buvo - tmisęs zakii.> iĮonas. —As cia ej£ 
pasiilgęs skaistaus, gražaus gyvenimo, ku- 1 i U’ ’ 2Zlulėsiu. 1 ą tu cia veiku..
1........................ .. - - . _ . _ ry ,1. yiedniinl- __ otcrkvS Onvina

mikčioc 
ėjau, -a-

;io kiekviena diena, kaip saulė tekėtų,— 
bet kur rasti tokĮ gyvenimą, Dovinės galva 
nežinoto, tiktai visa šidimi buvo jo išsiil
gęs. Ir todėl taip ilgai gaišo ubagyno ka
marėlėje ir leido zakristijonui save marin
ti su duoda ir vandeniu. .Atrodė, štai. tno-į 
iau nušvis kažkas galvoie

—O tu nežiūrėk,—a’šovė Dovinė.—S- 
1 au, man klebonas tokią paku.ą uždavė, 
tai ir nakutavoju užsidarę'.

Ir duris prie pat nosies užtrenkė, vos 
. pėjo zakristijonas pasitraukti.

—Ir ko jis teks piktas, kaio šūšin*s?—
u- yiskas aišku I i?ts ravės paklausė zakristijonas ir rupra- 

pasidarė. Išeis Į dienos šviesą iš patamsių,!'^^"alėyo. «
linksmas, laimingas, ir visas iiasaulis akv- Pn\ tižtrenK'u durį ras.uy-
______ _ *__ * r a išenkvęi ernru ir miPin ne išmokusi gurą ir nuėio dūsaudama-. 

Vincas Dovinė iš viso nemėgdavo, i i
Vo- žiopsodavo Į io da’ba. kol da ’ nė a 

o ši l aitą juo labiau niekam rr o- 
ir klebonas Ūsorius buvo riekęs 

gailesčio... Bet klydo ne vienas zakristijo-fr!e^:am nerodyti ?avo (laibo ir Dieve 
nas. ir pats Vincas Dovinė ubagyno kama
rėlės prieblandoje veltui žudėsi, nes jis ne
žinoto, kur laukti saulės skaistybėje užte
kančios dienos.

se pražydės.
O jo dievobaimingas draugas zakristi

jonas Mykolas manė, kad Vincas Po 
ška ičiuc ja ir vis dar negali suskaičiuo ! 
savo begalinius nusidėjimus ir alpsta i?,

trink—net užsiminti apie jį zakristijonui 
Mykolui.

Bet jeigu Vincas Dovinė butų žinojęs 
klebono slaptą minti, jis gal butų visai ne-

ale kai ateina diena, tai nors tum. bet jie padaro. Jie net 
į žemę lisk. pasako, iš kokių medžiagų

—Žemėj daug karščiau, saulė susideda, kaip ji kais- 
tėve. ta, kiek ji sveria, ir taip to-

—Meluoji, Maike. Žemėj liau. O jeigu jie gali pasver- 
daug šalčiau. Aš tą gerai ži- ti ir išmatuoti saulę, prie ku- 
nau, ba iš krajaus atvažia- rios negali prieiti, tai žemė< 
vęs kelis metus dirbau mai- sluogsnius ištirti turėtu buti 
nose. Vasaros metu būdavo da lengviau, nes jie čia pat 
karšta, kaip Lietuvos pirty, gyvena. Žemės vidurius tini 
bet nusileisk, būdavo, j mai- tiems daug padeda ugnia- 
ną. tuojaus kailinių norisi, kalnių išsiveržimai, žemės 
O jeigu giliau j žemę Įsikasa drebėjimai ir kiti dalykai, 
tum, gal ir visai sušaltum. ' i Pavyzdžiui, yra jau patirta, 

—Taip tik išrodo, tėve, Kad žemės drebėjimo vilnis 
bet ištikrujų taip nėra. Ame- Pęr uolieną pereina pusket- 
rikos mokslininkai nesenai virtos mylios Į vieną sekun- 
apskaičiavo, kad karštis že- dę. Jeigu vilnis eis 100 sykių 
mės viduriuose siekia 5432 ilgiau, tai reiks, kad ji turės 
laipsniu. Tik pagalvok, tėve, pereiti 100 sykių po pusket- 
kas su tavim atsitiktų, jeigu virtos mylios, kas is viso bus 
tu tenai patektum! Sutirp- 450 mylių. Taigi, naudoda- 
tum kaip sviestas. miesi šituo mastu, moksli-

—Nebijok, Maike. Lietu- ninkai gali daug ką patirti 
vos pirty aš pakeldavau apie žemės sluogsmus. Jie 
daugiausia karščio. Kaili- yra patyrę, pavyzdžiui, kad 
r.iuose, būdavo, išdega visos minkšta žemės pluta, ant 
glindos; kartais ir kailiniai Kurios gyvena žmonės ir au- 
sudegdavo, o man vis nieko, ga visokie augmenys, turi 
Mat, gerą skūrą turėjau. tarp 25 ir 30 mylių storumo.

—Tėve, tu nesupranti, ką Toliau prasideda jau kieta- 
reiškia 5432 laipsnių karš-1 žemės sluogsms, uoliena, 
tis. Tai vra tokia kaitra, ku 1 .

lei-
—Žinai. Maike, kad man 

tokie dalykai nelabai patin
ka. Ot, jeigu pasakytum, 
kiek yra pekloj velnių, tai 
butų kas kita.

noj kiečiausi metalai 
džiasi kaip vanduo.

—Tai kibą tenai jau pek
la prasideda, jeigu taip
kaiStv/ i “V—MAIL” LAIŠKAI
kaip “pekla ” mokslas nie- p . KAREIVIAMS, 
kur neranda. I Pastaspagam.no ir

;na nemokamai naujus po-
dali-

—Maike, man išrodo, kad 
ir čia tu meluoji. Jeigu tie pieros lakštus laiškams, ku-
tavo mokslinčiai galėjo nu- [ie giriami pirmoj vietoj 
sileisti į žemės vidurius, kur| kreiviams, bet juos galima 
viskas sutirpsta j vandenį, g“101' f visuomenes tiks- 
tai kodėl jie negalėjo Į pek-| aiL^k «
lą nusileisti?

—Todėl, kad tokios vie
tos nėra.

—Veidiminut, Maike. Tu 
čia manęs nebalamutyk. Jei
gu peklos nėra. tai iš kur ga-

rasomas vienoj 
lakšto pusėj. Paskui lakštas 
sulenkiamas pusiau 
kraštai sulipinami, 
nereikalingas. Adresas už 
lasomas iš lauko. Jeigu šei-

ir jo 
Vokas

jeigu butų Dovinės likimu nesusirupinę 
klebonas, kelinta diena jo nematydamas 
nei bažnyčioje, nei šventoriuje su zakristi
jonu. Tai ir paklausė jį:

—Kur tu padėjai Dovinę?
—Pakutavoja griešninkas, — atsakė.

parodęs savo darbą, kuris taip negarbingai 
niekeno nematytas žuvo.

O zakristijonas, vis dėlto, nors ir nepa
baigta. bet pamatė. Nutaikė, kai Dovinė 
buvo išėjęs ir neužrakinęs kamaraitė', ir 
pamatė ant varstoto nudrožtą arklį, šalia

Apieatžvilgiu, autorius jos tei
singai neatvaizdavo.

Knygoje suminėtas ir i lionis tapyboje esąs vis dau- 
tuvos Pasiuntimo pareiski- Ha|, nXrfnJamiJ skriahi. 
mas, kuriame Atlanto Čar
teris skaitomas Lietuvos 
valstybės atstatvmo laidas.

ka ir Čudovskisesąs rasę. _ ________
tame pačiame žurnale, čiur-

giau prilyginamas Skiiabi 
nui muzikoje. Čiurlionis, 
kaip muzikas ir dailininkas, 
siekęs tuo pačiu metu dvie
jų meno šakų sintezės—ji- 
piešęs paveikslus sonatomi-. 

Voribiov iškeliąs origina-
Rusijai papildomos teritori

jos nereikia. y
Vera Alicheles Dean kny-rlinĮ Čiurlionies genijų. Čiur- 

goje “Russia at War.” iš- lionis sėmęs Įkvėpimo iš vi- 
lerstoje 1942 metais, pusi.1 dujinio mistinio prityrimo 
62 rašo: į ir tautinės poetinės tradi-

“Nors Rusijai papildo-! cijos. 
mos teritorijos nereikia, ji J ---------------

savo didžiąsias akis nunėręs. Mykolas,- .. _ . . .... , . . ,
ir rengiasi išviso gyvenimo išviso gyveni-h0 ^bnti sv. Juigi ir slibiną su baigia gal- 
mo išpažinties. va ir sparnais, įspraustą tarp varstoto srai-

Klebonas žvilgterėjo pro zakristijos lan
gą. Už lango stovėjo nuogas ąžuolas be šv.

etų. Šventa karalaitė stovėjo urie lango, ir 
’os veidas pasirodė Mykolui kažkur maty-

Jurgio, o jo viršūnėje jau telkėsi pavasario!las’ ne?alėĮo atsiminti kui. Bet ilgai 
" I ’r galvoti negalėjo, nes be baimes, kad gali

atvesk tu čia ji,—pasakė kie-!'“g Dovinės užkluptas, širdį suspaudė
debesy 

—Gerai.
tonas. Tegu jau eina išpažinties.

Pro langą žiūrėdamas klebonas mą-tė
laikus Įtarimas: 
—Na, ir ką jis čia daro?—vėl save Da

okupuoti kitas 
tuo pagrindu, kad jai 

esą sustiprinti

nesusvyravo 

sali
reikalinga

/r Mnna liriihkisi
‘Sevastopolio didvvriai

savo saugumą. Dėl tos prie-i kovojo už mus?' l aso vienas i 
žasties Rusija paėmė Rytų “Laisvės” bolševikas. 
Lenkiją, Estiją, Latviją? Žinoma, kad jie kovojo 
Lietuvą ir pradėjo karą su; už jus. nes jus nekovojot., 
Suomija... Bet tai nepadarė Gėda!
lenkams, estams, latviams, 
lietuviams, suomiams Rusi
jos viešpatavimą labiau pri
imtinu.

“Ir jeigu Rusijos argu
mentas apie saugumą už
imant kitų tautų teritorijas 
butų priimtas, tada sunku 
butų atmest Vokietijos pre
tenziją, kad okupuojant 
Lenkiją ji tesivadavo savęs 

; apgynimu, arba Japonijos 
pareiškimą, kad jai reika
linga buvę užimti Thailan- __
dą ir užpulti Filininus, kad vojė.” ~Ant 
prasiveržti per ABCD ga]y- ckeibia- “P 
bių ‘ausupimą’ (encircle- /iru
ment). kurio ji jautėsi esan- 

iti giasoma.”

Kitas bolševikas toj pa
čioj “Laisvėj” šmeižia “Ke
leivio” redaktorių, kad šis j 
“nekritikuoja” nacių teroro 
Lietuvoje. Girdi, naciai su
šaudė Lietuvoje 400 žmo
nių, o “Keleivis” nei nepa
minėjo apie tai.

Tuo tarpu gi prieš mane 
guli “Keleivio” 23-čias nu
meris, kurio 2-ram puslapy 
per dvi špaltas yra padėtas 
straipsnys stambiu antgai- 
viu: “Baisus Teroras Lietu- 

Antraeilis antgalvi- 
‘Rudieji okupantai 

sušaudė 400 žmonių už du 
vokiečiu.” Straipsnis smer-
kia Lietuvos okupantus kaip 
pikčiausius barbarus.

Tai šitaip bolševikai “in
formuoja” savo skaitytojus. 
Nedyvai, kad jų skaitytojai 

Florence J. Harriman, nieko nežino.
buvusis Jungt. Amerikos! ----------
Valstijų ministras Norvegi- Kažin koks D. M. Soiom- 

-- 6 ’ - ” bolševiku

Prisimena lietuvius, kelia- Į' 
vusius ant “American 

Legion.”

skas “aiškina”
‘Laisvėje,” kad naciai Į Se-

jai, parašė knygą “Mission 
to the North,” kurioje mini 
ir lietuvius.

Aprašydama kelionę iš kanuojių kulkų. Tas pecke- 
Petsamo Į Ameriką 1940 m. ^iS nežino, kad “kulkomis 
\ ašarą laivu “American Le

vastopolĮ “paleido 30.000

šaudoma tik iš revolveriu ir

ne tiek anie Dovinę, kiek apie švento Jur- ? ause. — Ar galėjo jam tokią pakutą kie 
giO'statulėlę. Jei kaip, ir nespės ligi atlai- onas uzduotl- 
du padaryti. Iš rudens ilgai rir^o, o daba

H but toks didelis karštis
. ?-Karštis, tėve, kįla iš di-^ d4ti 3 cent'1 Pašto ženk‘ 

delio slėgimo.
—0 kas ją slegia?
—Fizikos moksle slėgi-

įleiį.
i Lakštai gaunami paštuo
se. Vienam asmeniui duoda 

mas yra aiškinamas kaip>!2v2!į^; Reikia prašyti
ga, kuri visokią medžiagą 
traukia i žemės vidurius.

—Olrait, Maike, o kada 
tie tavo mokslinčiai buvo Į 
žemės vidurius nusileidę?

—Nusileisti jiems tenai 
nereikė jo, tėve. Jie apskai-

service paper.

gion,” kuriuo grižo ir dau- ‘autuvų, bc-t ne iš kanuolių.
gelis lietuvių, Amerikos pi
liečių, ji tarp kitko rašo:

“Kas visada paliks musų 
atmintyje, tai vakarai, kai 
lietuviai tautiškuose rūbuo
se, šviežiais jaunais balsais

BUSAS SUSIKŪLĖ SU 
TRAUKINIU.

♦ Louisianos valstijoj, ties 
Franklino miesteliu, pereitą 
sąvaitę Įvyko šiurpi nelai-
me ant gelžkelio. Važiuo- 

čiavo tuos dalvkus kitokiais jant autobusui per geležin-
budais. Tau tas gali but ne
aišku. tėve, bet mokslinin
kai da sunkesnes proble
mas išriša. Pavyzdžiui, jie 
iš kalno pasako, kada Įvyks į 19 sužeista.

kelio bėgius, atūžė trauki
nys ir tiesiai smogė busa pu
siau. Septyni asmenys buse 
buvo užmušti ant vietos, o

Kirstukas.

ŽUVO NACIŲ GENERO
LAS SU LIETUVIŠKA 

PAVARDE.
Iš Berlyno pranešama 

užtraukdavo ir perduodavo kad Rusijos fronte buvo už 
mums savo tautos dainas.” muštas naciu tankų eksper- 
Autorė toliau mini, kad Lie- tas. gen. Julius von Ber- 
tuvos liaudies dainos pade- nauth. Bet Bemauth nėra 
iusios užmiršti kelionės ne-vokiška pavardė. Tai yra 
patogumus ir baimę. aiškus Bernotas.

OCR POLIfT
“Tbe pnrpn.e nf tbc A«*oriatlon shall 

________ . be to help pre^rve tlir liieah and
nf nor cnnntry. the l'nlteii

State* of America, to re\er»- it* law>
*nd In’pire other* to re^pect and oh*y 
them, and ia all way* to aid in maitine 
this eonntry rreater a»<l oettei'’’

pu tuo repaprastu dievobaimingumu jau 
kuris laikas gaišta, o čia ir atlaidai ne už 
kalnų.

Klebono paragintas, zakristijonas auš
tant atitempė Dovine Į bažnyčią ir paklup
dė prie klausyklos. Iš pradžių spyrėsi, kad 
dar n e prisirengęs, o paskui ranka numojo, 
—iuk jam vistiek!...

Klebonas pasirodė su stula ant pečiu. 
Su neramia sąžine pradėjo Dovinė savo iš
pažinti. Stengėsi prisiminti visas savo nuo
dėmes. Bet klebonui mažai tatai rūpėjo... 
Juk jis daug- tokių plepalų prisiklausęs. 
Tiktai atsidėjęs žiuri i juodą dėmę bažny
čios lubose, tarsi spėliodamas, ar stogas 
neprarkiuro.

I ta dėmę ir Dovinė pradėjo žiūrėti. 
.Abudu mate didelį reikalą tą plyšį užtai
syti.

—Viskas?—paklausė klebonas.
—Viskas.—nejučiomis išsprūdo Dovi

nei iš lupų.
—Gailėkis už nusidėjimu?, — pasakė 

klebonas, atitraukdamas akis nuo prakiu
rusių bažnyčios lubų ir pradėdamas kažką 
murmėti po nosimi.

Čia ir Vincas Dovinė atsikvošėjo ir atsi
minė, jog atliekąs išpažinti iš viso gyveni
mo, ir pradėjo muštis Į krutinę'.

Pakutos Dovinei klebonas uždavė apeiti 
keliaklupsčia kryžiaus kelius ir sekmadie
nį per mišias, kaip viešam nusidėjėliui, 
bažnyčioje kryžiumi gulėti.

Paskui klebonas, davęs išrišimą, per
žegnojo ir pakilęs išėjo iš klausyklos.

V.
Po išpažinties ir viešos atgailos Vincas 

Dovinė pasidarė Paliepių klebonijos Įna
mis. Klebonas Benediktas Ūsorius davė 
jam darbo.

Ubagyno kamarėlėje, kurioje sirgo ir

Bet šito klausimo nedrįso išspręsti kuk
lus bažnyčios tarnas, nes visą nukrėtė die
vobaimingumo šiurpulys:

—Ar nenubaus Dievas už tokią šventva
gyste—ir suspaustas baimės ir nujautimo, 
zakristijonas Mvko^s išėjo iš dirbtuvės ir 
Dersižegnoio. Duris pamiršo atdaras, nes 
beveik tekinas nubėgo Į šventorių ir su 
sielvartu apžiurėjo tuščia pastogėle ąžuole.

Atsiklaupęs pasimeldė ir, kiek nusira
minęs. nuėjo. Nuo to laiko zakristijonas, 
kur eis, ka veiks, ar bažnyčia šluos, ar žva
kes ant altoriaus degs, vis galvojo apie 
Vinco Dovinės keistą darbą.

—Na, ir ka jis daro?—pats save klaus
davo ir neramiai žiūrėdavo Į tuščią šv. Jur
gio pastogėle.

O Vincas Dovinė, sugrįžęs i savo dirbtu
vę. visai net nepastebėjo, kad čia svetimo 
žmogaus butą. Kiek stabtelėio. pamatęs 
atdaras duris, bet pagalvojo, kad pats per 
skubumą bus iu neuždaręs.

Ilgai negaišdamas pabaigė skaptuoti fi
gūras, paskui prikalė slibiną prie Dntos 
primynė jo uodegą arklio kanapomis, už
sodino šv. Jurgį ant arklio ir ikišo į jo ran
kas ieti, kuria jis pervėrė biauria slibino 
galvą. Tada kampe ant uolos nastatė šven
tą karalaitę, kurią šv. Jurgis išgelbėjo nuo 
=mako prariiimo.

Sustatęs figūras, nudažė šv. Jurgio ap
siaustą raudona, kaip gaisro pašvaiste, 
spalva, žirgą—širma, obuliuota. o smaka 
—iuoda—pragaro dervos — spalva, tiktai 
akis padarė raudonas ir liežuvi—biaurų, 
sukrekėjusio krauio spalvo*. O karalaitę 
nutepė dangiška spalva, tokia koks būna 
pavasario dangus. Akis skaisčias radare ir 
lupas raudonas, o veideli—išblyškusį, nu
siminusi. mirti pasirengusį.

Pabaigęs pats apsidžiaugė ir ilgai gro
žėjosi savo kuriniu. Nudžiuvus dažams, 
pasikišo po skvernu ir nunešė klebonu'.

Klebonas rengėsi pavasario sėiai. Klė
tyje pilstė javus ir pats su savimi kalbėjosi.

Dovinė sustoio tarpduryje. Kleboną? jo 
rerastebėio ir toliau balsiai paistė:

—Nemažai tos Dievo dovanos, bet ka? 
iš to?... Pasėti—pasėsiu, bet nežinau. ?»•

su velniais daužėsi, Įsitaisė maža dirbtuvė
lę ir ten per dienas šnypštė užsidaręs. Pats 
retai kur išeidavo ir nieko pas save neįsi
leisdavo, net savo draugo zakristijono My
kolo, kurio draugystei pastaruoju metu bu
vo visai atšalęs. Nusibodo jam senio dievo
baimingumas, įkyrėjo paslaptingas kuždė-i piauriu?... Perkels i kitą parapija, pradėk 
jimas ir nesmagu buvo susitikti su io dide-Į vėl viską iš naujo! Toks iau kunigo gyvu
lėmis klaikiomis akimis, kurios amžinai vi- nimas!—atsiduso, patylėjo.—Turėčiau sa- 
sur klaidžiodavo ir nesmagia tuštybe už-
krėsdavo.

Bet dievobaimingą bažnyčios tarną My
kolą ne tiek jaudino toks staigus Dovinės 
atšalimas ir nedėkingumas, kiek kuteno 
smalsumo pagunda, ir jis, apsitvarkęs baž
nyčioje, kur buvęs, kur nebuvęs, stengėsi 
pamatyti bent pro durų plyšį, ką veikia 
per dienas užsidaręs ubagyno kamarėlėje 
jo atvestas j teisingą kelią paklydėlis. Kar-

vo ūkį, vaikus, pačią, gyvenčiau kaip ir vi
si žmonės!... Et!...—mostelėto ranka ir at
sistojo. Pakėlęs akis pamatė Dovinę tarp
duryje stovint.

—O tau čia ko?—supyko klebonas. 
Dovinė, lyg kaltas, šyptelėjo:
—Aš čia, klebone. Jurgi atnešiau... Jau

padariau,—ištraukė iš po skverno ir pada
vė klebonui.(Bus daugiau)

Pastaspagam.no
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Spaudos Apžvalga.
Redaguoja Lietuvos Gen. Konsulatas New Yorke.

Vilnius niekuomet nebuvęs kiją 1569 metais, nekuomet
L’etuvos sostinė, sako • nebuvo etnografiniai ar 

lenką?. lingvistiniai lietuvių šalis.
Londone leidžiamas są- “Gediminio dinastijos 

vaitraštis “Tabiet” gegužės Lietuva susidėjo arba iš et- 
16 dienos numeryje įdėjo ncgiafiniai lietuviškų, arba 
h nkų žurnalisto Štani-lawo etnografiškai gudiškų plo.ų, 
Mackiev.icziaus stiaipmi. ii" Vilnius nekuomet nepn- 
“Lithuania: on Outpost of klausė prie etnografinė i 
Catholic Europe.” Lietuvos. Ir kada po Ged.-

Savo pastaboje sąvait aš- Ir-ino miities. keturioliktam 
tis nuioch. kad auto.ius esąs šimtmetyje, Lietuva buvo 
lietuviu kilmė? lenkas, bu- padalinta tarp jo dviejų su-, 

‘didelis” konservatv- r-^- keistučio ir Algi.do,

JAPONU SUBOMBARDUOT t S 1 STR ALI JOS TRANSPORTAS

vęs
\au' krik a/čio “S’o\vo” re
daktorių Vilniuje.

Straipsnio pradžioje Ma^- 
kieviezius sako, kad 193? 
metų spali i mėn. Sovietu 
Sąunga pareikalavo, kad 
Lietuva Įsileisk Raudo.ro- 
sio° / vrnf<r i^da0 i sa' o 
teutoną, ir mainais gavusi 
Sovietų okupuotą “Lenki
jos miestą” Vilnių. Po Fran-

piimasis ga\o lietuvių pe
lus, o antrasis baltguaž.ų. 
keistutis savo sostinę įkūrė 
Trakuose, o Algirdas Vil
niuje.”

Iš to, kad Keistutis savo 
šeštinę ra’aięs Trakuos, 
Mackiev/iczius daro išvadą,
1 ad Vilnius nekuomet r ebu- 
vęs Lietuvos sostine. Bet jis 
“užmiršta” paminėti, kad •

KELEIVIS. SO. BOSTON

Ši nuotrauka parodo skęstantį Australijos transportu ’ .i \ 

delio apačioje, dešiniam šone, matosi nedidelė lai. .

Priešo orlaiviai bombardavo j j ištisas dvi dienas 

jieško skęstančių žmonių. - -

Vaiz-

_ I PAJIEŠKOJIMAI
Juozapas Mišeikis, pajieškau bro

lio JONO MIŠEIKIŲ, bus 20 metų 
l air> jisai gyveno Ser^ntone pas 
Duobą; nežinau ar jisai gyvas ar 
miręs. Kurie žinote kur jis randasi, 
prašau man pranešti, busiu dėkin
gas. Jos. Mišeikis (2)

2222 Pond avė.. Scranton, Pa.

Pajieškau Domininko arba Kazi
miero Mato (sunai Vinco), klę iš 
lt ametaicių kaimo, Papilės vaisė., 
Šiaulių apskr. Pajieško Juozo Ma‘o 
žmona ir duktė. Prašome apie juos 
žinančių arta jų pačių atsiliepti se
kančia adresu: Paulina Matas,

į % “A. L. Balsas,” Ca.-illa de 
i Coirreo 303, Bs. Aires, Argentina.

Pajieškau seserų Valentinos, K a
rinos ir Anelės Sakauskaitčs. Ku‘ ie 
žinot kur jos randasi malonėkite pra
nešt jų adresus, arba jos pačios iai 
atsišaukia.

Andrius Sakarska -
47 Arnold st., Hartford, Conn.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugo, tarp 

50 ir 60 metų; esu pasiturinti naš'ė, 
turiu biznį, gyvenu Floridoje. Pa
geidauju, kad vyras butų pratęs į 
biznį, ir n- biedno. Rašydami prisių- 
skite pavt.Ksla. B. A. K. <3|

Winter Beach, Fla.

cuziįos žlugimo 1940 metais TiaKai nuo Vilniaus yra vos 
bolševikai okupavo visą ke 1 kilometrai ir kad Tra- 
T.ietuvą
Rusijos.

Pajieškau apsivedimui merginas 
mia našles be sei.nvnos. nuo S0 *igi 
40 metų; aš esu vaikinas, gerai atro
dau ir pasiturintis. Mylėčiau susi
rast sau gyvenimui draugę. (2,

C. B. Rūta,
81 Ferry st. Box 54, Newark, N. J.

kai, panašiai kaip ir Vilnius,ir prijungė ją pne , - T , .. - , ,buvo Lenkijos okupuoti. jau tiesiog jas plaukiančias 
Nors Sovietai ir pravedė J3U vilnia? nekuomet piene ir meduje.” Klaidinga

’-avos ru=ie« Dlebiscita bet nek)UVO etnografinės Lietu- - nuomonė Sovietuose apie ’ių PX«'sS^ys’negd kodėl patys fąlygas Pabaltės valstybėse
li buti rimtai traktuojami lenkaį 1??° m^ais.1S Liet”: buvo Sovietų propagandos 
dėl dvieju lietuvių budo vos atP^ V*1".13115, ?7ti išdava.
ypatybių. Pirmiausia, lietu- Payadl™ Vidurine Lietu- ---------------
viai esą karšti katalikai; an- va (Lit\\a Srodkowa). Pa- 
tra, iie via ūkininkų tauta. £a]iau’ paties Mackiewi- 
aiba kilę iš ūkininkų, labai CZ13US argumentas, kad Kei- 
prisirišę prie individualinės stVt^7??v.° £OStine pasirinko

Organizavo Am 
kos Juodveidžius.

“Juodųjų Drakonų D:aug.- 
turinti 100,030 narių 
japonų pagalbai.

uFt* BULVĖS BRANGSTA. PASIGĖRĖ IR UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Pajieškau vaikino arba našlio apsi
vedimui nuo 56 metų iki 60 metų, 
kad butų pasiturintis; aš esu pasitu
rinti. Daugiau paaiškinsiu per laiš
ką. M. Senkus į(2)

Gen. Del. Grand Rapids, Mich.

ja

Lindberghas Pa
šauktas Fašistų 

Bylon.
Pereitą sąvaitę Lindber-

buvo Lietuvos cen- Shas S3™ pakvietimą stoti į 
teismą Indianapolyje, kur 
yra nagrinėjama Williamo

nuosavvoes. Lietuva todėl art* Vilniaus esančius Tra 
pagal Sovietų terminologi- kuį ™do’ kad Vllnms vl?ais 
ia devyniasdešimts nuošim- laikais
Čių gyventoju turi buti lai- «traiD- yra uagriiMyJUiia vvuuamu
komi “proletariato pne- macKievviczius savo siraip Sudiev Pellev ir kitu buvu-
čflic ” ir “salimi kontrevo- snyje sako, kad susijungę su • „ x re y j1 J* DUVU ,ir. g^nmi £°™re™ Tpnkiifl lietuviai laisva va-‘sn* Amerikos Sidabrąmar- liuciomeriai.” Bolševikų Lenkija, lietuviai laisva va j „ fax;etn uvia ppnpv
aoitatoriai kurie kartas nuo ^ia priėmę lenkų kalbą, kui- ®Km1^ u u * ....?,Sa'°.n?h. -r-’S..uVįs. n.u.° ir n^H»i» Unkis. buvo tų “sidabramarskimų ’

lyderis. Dabar jis su savo

Šią sąvaitę pradėjo smar
kiai kilti bulvių kainos. Chi- Lavvrenee, Mass.—Beger-
cagos rinkoje spekuliantai darni lenkų kliube alų, pe- Pajieškau gyvenimui draugės, ne
kalė lkl $2.85 už 100 svarų reitą nedėldieni susimušė bS'Sn£iptoinS’:ntnbnS 
lapkričio bulvių. Lapkričio du vyrai. Alfred Bisson ir budo. Prašau rašykit laišką. Adre 

Justicijos Departamento mėnuo yra ‘ pats bulvekasys Antanas Abucevičius. Bis-
z- t- • , , - . r , son davė Abucevičiui per

galvą. Ta
agentai suėmė Nevv Yorke ir bulvės tuomet būna labai 
filipinietį Mimo de Guzma- pigios — taip pigios, kad 
uą. kuris organizavo taip kartais farmeriams

V. Miner (2)
660 — 44-th st., Brooklyn, N. Y.

virsdamas persi- ve^jieškau moters kuri myietųl<-— -1- --- _ _ *. »^i»* pne ežero; aš pats vienas gy-
neužsi-, skėlė galva ir mirė ant vie- venų «• esu n“® visko laisvas, taipgi 

norėčiau susirast draugę, kuri butų 
parašysiu per laišką. 

Ekasala (2)
st., Abington, Mass.

Amerikos juodveidžių "‘pen- moka jas nei kasti. Už raus- tos. Bisson areštuotas. Abu- tois^DaugUm’p
ktają koloną” japonu inva- vasias Idaho bulves, kurias cevičius paliko žmona ir 4 wiiiiam EkaSi --- - - - - - ... - r- _ . . . - Linwood -♦

karto turėjo narisekimo ne- ^urą *r pradėję jausti^ lenkiš-
turtinguose Baltarusijos ar M patriotizmą. Aštuonio- . kaltinamas kri-
I enkiio< kaimuose neišdri- likto šimtmečio gale ir taip - e?rai? >ra Kaitinamas Kn „ ,»«♦ npr vicQ ,Wvni«Hkt* i emaliniu pnesvalstybmiu

veikimu. Teisman įnešta tiems 
daug jo rastų, kuriuose jisai pirkti

zijai padėti, ši organizacija kasa dabar, Chicagoje patys vaikus našlaičiais, 
esanti pavadinta “.Juodųjų krautuvninkai moka po 
Japonijos Diakonų Draugi- 84.25 už 100 svarų. Pernai 
ja” ir turinti jau 100,000 tos pačios bulvės šiuom lai- 
narių. ku buvo parduodamos po

De Guzmanas aiškinda- $1.75 už 100 svarų.
vęs juodveidžiams, kad “at- -----------------------------------------
ėjus nustatytam laikui, ja- PARDUODU FARMĄ 
ponai

devynioliktą'so net pasirodyti pasiturin- Pat per visą 
čiuose Lietuvos kaimuose, šimtmetį Kaunas, ,i.kb5 ir 

_ . . . Minskas visiems stebėto-
Toliau p Mackiewiczius jams atrOdes tiek lenkiškas 

pastebi, kad Anginoje, A- jr paįj Varšuva.
prie šv' Sosto Lietuvos mi- uetuvių valstybę, kaip ji 
Bistrai dar pripažįstami, egzistavo tarę 1918 ir 1940 
nors p. Lozoraitis Romoje anot Mąckiewicztaus,
gyvenas kaip nrivatus as- negalinti Puti laikoma seno- 
muo. Visi tie ministrai tebe- ?1.cs p39)vos. Dtdziosios Ku- 
nripažista Smetoną kaip nigaikštijos įpėdinė, nes ji 
valstvbės'gaiva. ?P™e grynai etnografines

® . Lietuvos nbas, kunos visuo-
Šiaip lietuviai tikį į anglų me^ tryliktame taip ly- 
TArikippm nprtralp ir tuo • - - - • ’'j?... - 5- -

VU,
pristatys iums Šautu- .80 akerių, namai geri; turiu grei- 
r - tai parduot, likau našle, neišgaliu ap-bet reikia esą 

šaujamus

Rodos, nesinorėtų tikėti, 
kad tarp Amerikos juodvei- 
džiu galėtų buti tokiu be-

U' pa- dirbt. Klauskite kainos laišku. Par-
p-inkhn duosiu pigiai (3)įi.in.Ub Mrs chas Mullen

R. ž. Bex 45, Branch, Mkk

amerikiečių pergalę ir tuo 
1 ,em?? c s3'0 P°lllines kalku- labai mažą dalį Di-
liaciias. , x - . džiosios Kunigaikštijos te-

Lietuyių, lenkų, latvių ir ^torijos, į kurią neinėjo net 
estu tentonją vokiečiai uz- yilniu«
kariavę pavadino “Ostlan- Straipsnį baigdamas Mac. 
du.” Kas esą bent kiek aps - kiewi^ius‘ ž=mii kad viI. 
pažinęs su istorija, tuojau . £ “lenkiškas ”
pastebėsiąs, kad Ui esąs į «? "anti lenkiško ua- 
piotas Didžiosios Lirtuvos ^t‘izm0 šventove Marša- 
Kunigaikstijos Zigmanto , pilsudskis liepęs £av0 

«rdį palaidoti Vilnius ka-

giai ir šiandien, teapėmė

begėdiškai atakuoja prezi
dentą Rooseveltą ir premje
rą • Churchillį kaip “neatsa- 
komingus karo kurstytojus,”
“melagius,” “imperialistų Donų organizuo/ama “nynk
agentus” ir tt. tą kolona.” Bet Justicijos kad šeimininkas mirė, o vaikai išėjo

Gavęs pašaukimą stoti į Departamento valdininkas ““
šitų penktakojų bylą, Lind- P- E. Foxforth sako. kad is- banė. įrengta ant 16 galvijų, 
berghas pareiškė laikraščių tiesų taip yra. Ir juodvei- 
atstovams, kad jis nieko džiu organizatorius. Mimo 
apie tą “sidabramarškinių”, de Guzman, jau sėdi užda- 
lyderį Pelley nežinąs, nie- rytas už grotų po ŠIO 000 
kad jo nematęs, nepažįstąs kaucija.
ir visai nesuprantąs, kam jį

P&rsiduoda puiki Firma

Karė žmogaus gyvenime. A s ko
voju gaut neturtingą moterį arba 
merginą, nepaisant senumo, gyveni
mui draugę. Kam nuobodume gyven
ti. Turiu namus ir pramonę, viduti
nio amžiaus, negeriu, draugė bus lai
minga. Parašykit apie save, kiek se- 

kurios stebuklingai pagelbsti nuo numo, sunkumo, ar pilietė, prisiųskit 
daug įvairiu Ligų. užpatentuotos paveikslą. Aš aprašysiu plačiau laiš- 
U. S. A. Turėtų rastis kožnoj Lietu- ke, niekas nežinos. (2)
viu šeimynoj. I George, . Rd. 1. Box 11059

NO. 1. NUO DANTŲ GĖLIMO j Van Dyke, Mich.
(for Tooth Ache Irritation and Hard- ■ ——-------------------------------------------------
ening of the (jums). Prašalina užsi- 1 Jieškau partnierkos, kuri mylėtų 
vietrvjimą ir sustiprina Smegenis gyventi farmoj, arba turinti mažą 
ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su- farraą. Turiu centą, galiu dirbti far- 

ipus. Apsireiškus nesveik amu i tao- fljoj, prie namų. jenitoriu, karpentt. 
'jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint- riu. patyręs visokiame darbe. Atsi- 
ment for Tooth Ache. Sučėdysi dan- liepkit kurios pačios galit rašyti.

Kaina tik $1.00. Ma- ' A. Siratavich, (2)
6413 So. Peona st., Chicago, Iii.

Svarbus Vėliausi 
Išradimai

KETURIŲ RUSIŲ GYDUOLĖS,

Anie !8 akrų čvstos žemės, prie
nrnnin L-nrio raSv riici i iu y“ndcns if prie didelio kelio (Route No Į-uo rhEUMATIZMO IRprocių. kūne ras\tu>l Į Jd- 2-1 yra 2 karves, apie 50 vistų, vlm ,VAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran-!

reinalmg, jrank.ai gražus soda. 63 kose P^iuose> Sprande, Pusiau Są- I 
jauni va.smedziai. Parsiduoda dėl to, nariuose Mosuiuose. nuo Užsisaldy- 

mo ir aštraus Kosulio.
NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 

Geras nuo Old and Fręsh Sores. šita Mostis 
kara tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurie

turite senas Ronas, kurias Skauda ir
Middleboro, art. mokyklų. Dėl kainos Piek,as, .nepagelbėjo, tuojaus 

/41 bandykite šitą Mostj. Geras nuo Vo-
garažas. Tarpe Bridgevvaterio ir

susitarsime. (4)
Mrs. Anna Nowakowski, 

l lymouth st., No. Middleboro, Mass.

valdžia “badenuoja.” Gir- Aleutll Salose 
di. aš padalyčiau kraštui » 
daugiau naudos JOU
prie savo darbo.
ghas dabar dirba 
pas Fordą.

čių, Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimą 
Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų 
Burnoje arba Nesėje, bile užsivietry- 
jimą, Nudegimą. Sumušimą, Skau
dėjimą Blauzdų arba nuo Nuovargio, 
iv įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 
zimą, tai pažymėkite, Speciališkai

Parsiduoda Farma
50 akerių, 25 dirbamos, 25 miško;

ir tabaką gera augint. Pranešimą gausite, šitos mostis, tai
, a« 1 zvy ai X«1«« a _ .. \ . r f

bulvių žemė
Ifi f ~ rui"”^ stuba, visi įrengimai, šiluma, Ginklas prieš Vėžio Ligas,

būdamas llJA/V'J '1GfJlttlll. gasas, elektra, maudynės, maudymo- Kaina tik $1.00. Mažesnė—50c.
T • JK ~ si kaTnbarys, kiti bildingai geri, bar- NO. 4. MOSTIS NUO POISONLanaber- Washinsionas praneša, nė gyvuliams, pašiūrė sukabint dėl IVY. Kurie greit pagauna Poison 
npfrnitp (m- 7 akeriW tabako ir kiti mažesni bu- Ivy, tai turite turėt šitų Gyduolių.i kad AleUtU >olose e>ą jau dinkai, geri vištininkai. Vieta graži, Suteikia greita pagalba. Kaina $1.00. 

10,000 japonu. Pusė to skai- prie Krro ke!io- Hjurtford, Conn. Reikalaudami Gyduolių siųskite ir

patavimo laikais (1543—
157.).

Toliau Mackievviczius nu
rodo, kad esą vokiečiai fa- 
vorizuoja lietuvius prieš 
lenkus. Per pirmąjį Pasau
linį Karą vokiečiai Vilniuje 
ir Kaune spaudę “grynai 
lenkišką miestą,” priskyru- 
si prie etnografinės Lietu
vos ploto. Vokiečiai, girdi, 
ir dabar esą kursto lietuvius Nesenai Londone išėju- 
prieš lenkus ir sako, kad ir šioje knygoje “Borderline 
jie (lietuviai) gali skaityti Russia” H. Foster Ander- 
“valdovų tauta.” son, ilgus metus gyvenęs So-

Labai savotiškai Mackie- vietuose ir Pabaltės valsty- 
wiczius nušviečia ginčą, ku- hėse. tarp kitko mini ir tokį 
ris esąs sunkiai supranta- įvyki
mas užsieniečiams. ‘ šitas Vykdamas iš Vilniaus Į 
sunkumas kįląs iš termino- Angliją per Sovietų Rusiją, 
loginio nesusipratimo, buk jis pakelyje sustojęs Mins- 
Vilnius buvęs Lietuvos sos- ke. Viešbutyje pasitaikiusią 
tinė nuo keturiolikto šimt- padavėją užklausęs, kaip 
mečio iki Lenkijos-Lietuvos c’abar esą dalykai Sovietuo- 
Respublikos padalinimo aš-,?e. Toji atsakiusi: “O. gana 
tuonioliktam šimtmetyje, gerai, bet dabar mums ten- 
Tas esą ir veda lietuvius rei- ka atsisakyti nuo maisto, 
kalanti, kad Vilnius butų kad pavalgvdinti išbadė jų
jų valstybės sostinė. Jo žo- sius Pabaltės valstybių žmo- 
džiais tariant:- “Gedimino nes. kai iie prašė prie musų 
dinastijos sukurtoji trylik- prisijungti, 
tame, keturioliktame ir pen- Ryšium su tuo pasikalbė- 
kiu liktame šimtmetyje Lie- i imu autorius nuo savęs ra
tavus vardu valstybė ir ga- šo: “Aš buvau tik ką išva- 
lutinai inkorporuota į Len-lžiavęs iš tų valstybių ir žino-

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins but Sveikais.

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

. PAUL MIKALAUSKAS
140 Athens street.

SO. BOSTON. MASfi.
LIETOS UEOV. PIRMO KIOPIMO 

TIKRAS BlCię

MEDUS(1007c PURE HONET)

ro kapinėse. Bet vis tik len
kų-lietuvių ginčas dėl Vil
niaus esąs žymiai žemesnės 
vertės klausimas lyginant 
?u nepriklausomos Lietuvos 
klausimu.

Baltijos valstybės buvo pa
siturinčios lyginant su 

Sovietais.

ĮGALIOJO 2.400 DARBI
NINKU STREIKUOTI.
Fall River, Mass.—Ame-, Jungtinėm- Valstijo ms. Jos 

rikos Darbo Federacija įga- prasideda nuo Alaskos ir tę- 
liojo Firestone Rubber kom- siasi rusų K;;.mčatkos link. 
manijos darbininkus ap- Dauguma jų neapgyventa ir 
skelbti streiką, jei kompani- japonams buvo gera proga 
a nepakeis savo taktikos ir nekurias įų užimti. V/ash- 
nepasirašys naujos darbo ingtonas dai
■utarties su unija. Unija rei- kad japonai 
kalauja. kad kompanija pri- Sovietų Sibyrą. Kad 
nažintu “elosed shop” ir pa- ka negalėtų pristatyti nu
keltų darbininkams atlygi- pams paramos, japonams 
nimą po 15 centų į valandą, svarbu tuiėti keliatą salų 
Kompanija, kuri gamina ka- tarp Alaskos ir Sibyro. Jtai- 
ro reikmenis, atsisako tuos tenai sav- submarinom? 
reikalavimus išpildyti. Jos ir orlaiviam< papėdžių, ja- 
dirbtuvėj čia dirba 2,400 nonai tikisi calėsią užkirsti 
iaibininkų, kurie nesenai kelią Ameri' <>s laivams, ku- 
atsimetė nuo CIO ir pasirin- rie vežtų nis; ns paramą.
ko savo atstove Amerikos ........... •
Darbo Federaciją. Petronėlė Lamsargienė

neatdaryk didesnės. Jeigu nebusi už- 
PDinOVU/KTTD MACC ganėdintas, grąžink didesnę į 10 die- f-įrvlLMjlLVv A1 C.K, IVlAoO. ny laiko, mes atitrauksime tik per- 
Tuojau turi buti parduota. 'Nuaja siuntimo kaštus—20c. (-)

stuba—penkių kambarių su maudy- Adresuokit taip:
ne. Visi kambariai ant vieno aukšto. 
Grindys kieto medžio. Apšildoma 
štymu, balta sinka. sienoje įbudavo- 
ta prosinimui lenta, elektros meka- 

iŠ tO iŠVilda, r.zmu varomas vanduo, cementuotas 
,i.T: skiepas. Labai gera barnia ir visti- 

) uOSlcl”! pUlll pinkai. Nepaprastai geras arklys, 45 
\mSri- akeriai žemės. Puiki vieta dėl žuva- 

vimo ir medžiojimo. Kreipkitės po 
numeriu 319 Cross Street. Ceoss 
Street prasideda nuo Suth Street, 
apie 3’/i mylios nuo Bridgewaterio 
Centro. (3)

M. J. ŠVILPA 
Miracle Ointment

Broad Str. P. O. A. Box 73.
HARTFORD. CONN.

Užlaikau vi<>'.:- 
ropotu kojų ir 
Taipgi turiu Ga 
nuo Reumatizn 
nesveikumu^

vaistu nuo rožių, 
■o kariu gėlimo 
-ą Gydymo Mostj 
nrie turite k'tius

SUSTABDĖ GINKLU
DIRBTUVĖS STATYBĄ.
Point Pleasant, W. Va.— patarimo ir bus’t • atenkin+i. 

Valdžia čia stato milžinišką 18l4 r.
ginklų fabnką, bet šią są-----------  -----
vaitę statyba buvo nutrauk- Parsiduoda 7 ruimu Cottage 
’a, nes 4,000 darbininkų me-1 Su storu ir <!.'<! u sandėliu tik už

- - — $3,500.00. Sunu armijoj, tunu PAė darbą ir apskelbė streiką, duoti. Rašykit 
________________ Max

PRIEŠO ŽINIOS.
Vokiečiai skelbia. kad | 

per 6 mėnesius jų submari
nos nuskandinusios 467 lai
vus Amerikos pakraščiuose.

6 Woodford >T

osu n-ora
(-)

n-zliškai: 
ž f fe.

Worcf ster,

(2)

Noriu cla; bo ant Farmo".
Už gaspadinv ar už page’.bininkę 

Rašykit šiuo adresu: 11,
Mrs. Josep ine Grigaitis.

Box 354, Maynard, Ohio.

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battrry St.. <Mnctcxi. W«m.

Aimtsa doleriu dovanu kur.s įrodys X •»« 
medus nėra tikras bičių medus

a.- “ a ~,x'jiSSBiQ(io^sac:»
XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

i padarytas iš tikro- 
• io Castile muilo,

U. S. P. Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 

alaus XXX arba Stock Ale. Yra visę mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Broekert’s XXX Ale, svečiai juotni bus patenkinti.

BROCKERT BREWING C0„ Ine

i pleiskanas 
J kius kitus 

• odą

j ALEXANDER’S
I

Išplauna 
ir viso- 

nešvaru- 
mus ir eustinrina 

50c. už bonką.
HAIR į

REFRESHING TONIC »
• Aliejų ir Odą Gydančių Vaistu I 
i Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
i plaukų šaknims ir Odos gydymui J
• 50 centų už bonką.
t Pasižymi savo gerumu. Prisiun-}
• čiam per Pašt-a į visas dalis Su- < 
} vienytų Valstijų.

A1.EXANDER’S CO. J
{ 414 W. BROADYVAY
{ SOUTH BOSTON. MASS. j

TELEFONAS 
Worcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER. MASS.

BOSTONO SKYRIUS 
South Boston, Mase.

1410 Columbia Road, 
Tet SOUth Boston 2271.

« a I
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SJ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Kaip Danguj, Taip Ir Ant Žemės...
Mes negalėjom smarkiai Aš niekad nepamiršiu, 

važiuoti, nes musų priešaky kaip kartą kaimynka mums 
pamaži važiavo graborius. atnešė pusę svaro sviesto.

“Kažin keno namo jis Mama atsargiai visiems plo- 
jieško?” aš nekantriauda- nai užtepė ant duonos ir pa
ma paklausiau Glorijos, dalino. Atsimenu, man kiek 
Glorija nieko neatsakė, tik storiau, nes aš dirbau. Mes 
žiurėjo tiesiai i kylantį va- visi valgėm negreitai: Žiū
kai uose juodą debesį. Man i ėdami į viens kitą, kando- 
baisi mintis perbėgo perime mažais kąsniukais, kad 
galvą ir širdis pradėjo dau- ilgiau užtektų tos brange- 
žytis sopuliuos... Ne. negali ny bės. Aš tą rytą darbe pa
būti... Ne, ne mano tėveiis...
“Glorija?...’’ aš sušnibždė-

sigynau savo draugei, kad 
viesto turėjom pusryčiams, 

jau žiūrėdama klausiamai Ii nusijuokė gardžiau, negu 
ją. Ji galvą linktelėjo, akių man buvo sviestas. Ji nesu-
nenutraukdama nuo juode 
debesio.

Aš pradėjau garsiai verk
ti, rankas blaškyti, pirštus 
kramtyti, kad sumažinti šir
dies gėlimą...

Glorija mane apsikabi
no:

“Aš tau darbe

prato ir netikėjo kad mes 
alkom. Mes jau visada bu
vome turbut. biedniausi 
miesto žmonės, tačiau pa
skutiniu laiku jau ir bied- 
niem perbiedni.

Aš jau merga buvau, bet 
_. /negalėjau apsirengti išėji- 

. .. . nenorėjau, mam todėl neturėjau ir
sakyti, nes žinojau kaip tu dl Nežinau keno bu-
.jausiesi... Nusiramink, nes
tai jau dabar nieko nepa
gelbės.”

Taip, verksmas čia nieke 
nepagelbės. Ji daug jaunes
nė už mane, bet žino tai.

Glorija buvo visai rami, 
užsidarius savyje. Niekas 
nežino ką ji kenčia, tik girdi 
ką ji sako.

Taip, dabar nelaikąs ver
kti. Turiu rūpintis. Tėvelis 
paliko ant mano rankų du 
broliu be darbo, Gloriją ir 
mamytę. Visus turėsiu pa
valgydinti. apžiūrėti. Dabai 
nelaikąs verkti; apverksiu jį 
kaip kiti miegos—savo poil
sio metu... Apverksiu jį už
baigus dienos darbą...

Po laidotuvių pirmą die
ną man parėjus iš darbo, 
randu visus sėdint prie sta
lo. Vakarienė, likučiai nuo 
laidotuvių, keli šmotukai 
šaltos mėsos, duona ir kava.
Tyliai atsisėdau. Prieš ma
ne stovi tuščia kėdė, lėkštė 
ir valgiui įrankiai. Mano 
lupose sustingo klausimo 
žodžiai. Tėvelio vieta... Ma
ma iš papratimo, o gal dėl 
atsiminimo, jam vietą pa
ruošė.

Žiuri Slaugių Armiją Australijoj

šiame vaizdely yra parodytoj Amerikos armijos slaugės Au tralijoj. Jos čia stovi išsirikiavusios dviem eilėm, o -viduriu eina jas žiūrėdami pulk. \Vo:cutt Denison iš New Orteans ir slaugių viršininkė Pauline Kirby iš Greenwood, Miss.
ISTORIJA APIE SUNŲ MORUS i i

Arba kaip Lietuvos ūkinin
kai išjuokė kaizerio val

džią. 1917 metais.

vau praminu šleivakoja, ™.p„toiau __  „ J....,,,. „,.xi~: s * ' cniUjau,

DARBO VERTINGUMAS.
Aš ilgi noriu išreikšti sa- tiektų rak.aš-

vo minų per Moterų Skyrių, j čių.
Kuome me moterys esam' Mes sekim pavyzdį iš tu
fą; vauro.- ir auklėjam šei- • u mc.inų, kurios musų 
ir.r, ;ai tuomet tuną pilnos .aviai davė garbingus vy- 
ivnkcs da.bv. Visuomet-tus kaip Kudirką, Darijų, 
-kurmam i. tengiamės ką Giiėną ir tt. Jų motinos irgi 
nors naudingo padaryti sa- vargingai gyveno, vienok
viskiams. Me~ jų labui au- mokėjo kaip išauklėti tautai 
tojam visą avo laiką, dar- didvyrius. Garbė joms už 
bą ir pastangas. Mes vien tai!
tik apie juos nuolatos misli- Aš taipgi tuiiu gai bės šo
nam h rūpinamės. Tik tada di ir visoms toms moterims, 
kada vaitui jau išauklėti ir kurios lašo Moterų Skyiiuje 
išmokinti mes jaučiamės jr dar paskatina kitas prisi- 
kad musų sunkiausias dar- dėti. Jos atlieka naudingą 
fa? ir 02-eigos yra jau už- įr pagirtiną darbą.

kibelė Ragelienė.Nekurios moterys 
mar.o, kad tąsyk joms lai
kas pasilinksminti ir tuiėti 
gerus laikus, ne- ios ta užsi-

LIEKANU VAJUS.
Visi tuiim ruoštis prie ge-

tas iš toliau. Žandarai pra
nešė vokiečių kariškai. vy- .,<*u ----- saugom, todėl pirmą dieną
i izi nuvirpi loifi lcs-tltininloi. H tHi • ynausyoei, Kad KaitmmKą rugsėjo visose Jungtinėse

umeoų z^uiuaiai. joua- surastl- Tada įvykio -m inj darbu tik reikia Vadstijose prasidės rinklia-
vieškeliu iš Sintautų. vj«on buvo atjojęs a^- į ir “)asirinlimu. Jei va visokių liekanų (serapj.

- Vietiniai vajaus komitetai

vyrai laukuose piovė šieną, 
du vokiečių žandarai, joda
mi
vienoje kryžkelėje pastebė-skrjties ^^ininka^-bet ir' • _ i . i *• nipk'n cursacti

nes nešiodavau kitų nušlei- 
votus bačiukus. Vyrai į ma
ne nei nežiūrėdavo, nes ne
galėjau dabintis kaip kitos.
Jos papuošdavo savo plau
kus visokiom šukom ir ku- Y-žkn* 
kardom. Aš negalėjau tokių “ '
daiktų nusipirkti. Budavo, 
vasarą ners ir užsikišu už 
ausies per keno tvorą nu
trauktą kokią gėlėlę, bet

kišdami kalėjiman 
šaudydami 
žmonių, kur

neretai juos matė, kad pakartas didelis kad jiems arba laimės draugijoj prie- gelžgalius, plieną, alumino
Jie šingos lyties. Tas nieko ge- 

neatneša. Toks laiko lei-1
„ ar su- ludas šuo. Žandarai sustojo KirsV sposą #

i. bet atsirasdavo ir nulipę nuo arklių pašte- tautiečiai gudrųs_ vyrai. Jie ” 
<urie visokiais bu- bėjo prisegtą prie šuns lais- ;avV sūnų nekorė, bet nuėjo

daiktus, cinuotas skardines, 
lobą, manilą virves, kana
pes (hemp) maišus, rieba-

bais išjuokdavo ir priesin- ką taip užadresuotą: "Jo 1 vokišką dvarą, atsivedė-t ^ročiifir'ffana dažnaHrie lus ir skudurus, 
davosi kaizerio vyriausybei. Didenybei Prusu karaliui ir didelį i ūdą šunį, ir jį po 1 1 JLntikimn Fikvnti* Riebalus reikės
............... • ‘ ‘ Vii- gluosnio šaka pakorė. Aiš- bučemėn, kur perkat mėsą.

Mėsininkams yra įsakyta to
kius riebalus priimti ir už
mokėti po 4 centus už svarą.

Cinuotas skardines ir ki
tus daiktus važiuos trokai 
rinkti.

Visuose namuose ir įstai
gose yra vienokių ar kitokių 
minėtų liekanų. Mes visi pri
valom padėti šį karą laimė
ti. Nežiūrint koks mažas ne
butų jūsų liekanų rinkinys, 
jis vistiek turi savo vertę ir 
yra jūsų apsaugai reikalin
gas, todėl visos apžiurėkit 
savo skiepus, kiemus, gara- 
žius ir namus ir viską nerei-

gyventojai visaip koliodavo kaizeriui brangaus 
ir keikdavo už įvairiausius

‘steu-
bai peiktina. Dabar yra tas 

Nuo to nukentėjo tik vie- momentas, kuomet kiekvie
niekas akies nekreipdavo i T^in’vvriZn inZ Pakoriau... Nulupki- tos žandarai, nes juos iškėlė na moteris gali rasti užsiė-
mane -mokesčius. 1 aip vyriausias klte mano skūrą ir sumo- i kitą vietą, kaip apsileidu- mimą prie visokiu karo pa-

Kas dieną dirbau ir Iau- u?Hį'denbnrris feakė X £žkite. ™kest\kuI ./ ‘T,- sius tarnyboje. Nuo to laiko stangu. Musų užduotis pa-
kiau geresnės ateities. Gal feri mok.S? ?,aU ^°.h.ng?f ,J? P'denyber praėjo jau 25 metai, bet an- džti Raudonajam Kryžiui,
brolis gaus darbą, Glorija ketl uz sunift moRe5U* Karaliui ir VoKietiios impe- tautiečiai, gyvenantieji pne Ten keiįas valandas pašven-
paaugus irgi pradės dirbti. Kaimo žmonėms toks nau- ratonui \ įlhelmui II-jam. Y okietijos sienos, sį įvykį tę per sąvaitę mes netik kad
Mažasis gal gaus kur nemo- jas įsakymas labai nepatiko, Vienas žandaras buvo ki- £ęrai atsimena. Dar ir šian-
kamų muzikos pamokų. Gal nes jie nebuvo niekados mo- lęs iš Rytprūsių ir mokėjo dien kiekvienas, su tam tik-
kada bus geras muzikas, nes kėję mokesčių už šunis, ku- lietuviškai. Kai šis laiško !a^s pagražinimais, pasako-
atrodo, kad jis tam linkęs, lių kiekvienas ūkininkas tu- turinį paaiškino antrajam ia aP*e pasikorusį šunį, ku-

Tokia buvo gyvenimo vėdavo. Bet įsakymas paliko žandarui, tai tas, sušuko: negalėjo vokiečių kaize-
pradžia Įsakymu ir žandarai ‘ sero- “Vertfluchbe Schvveinerei,” riui sumokėti nustatyta mo-

Šiandien vyresnysis bro- vykdė, išrinkdami už jr jiedu greitai užsėdę ant kesčio.
lis jau vedęs, turi gerą par- šunis pinigus. Kuine laiku arklių nujojo pranešti ap- 
davėjo darbą. Gerus pini- nesumokėdavo, tiems buvo skrities viršininkui, 
gus uždirba, gražiam name uždedamos pabaudos. Dai- Tą pačią dieną buvo su
gyvena. Glorija ištekėjus už hninkas J. Si eika pasakoja saukti sios apylinkės seniu- 
garsaus artisto. Mažasis bro- vleną 5aPa įdomu atsitiki- nak kurie turėjo pasakyti, 
liukas gabus muzikas. Iš aJ?ie sunu m?kfst? vokie" kam priklauso pakartasai 
koncertų gerą gyvenimą C1Ų okupacijos laikais. Su- ru(jis jr kas rašė toki laiška.

‘ valkijoj. Sintautų apylinkes Mirties bausmė

JUOKAI.

nunešti

užsipelnysime tam tikrą D2- 
garbą, bet ir pačios jausi
mės geriau žinodamos kad 
ką nors naudingo atlikome.

Mes gyvenam ir mokina- 
mes. Šiandien mes tikrai 
galim pasimokinti, nes šis1 
laikas yra lenktynių gady
nė. Tikrai reikia bėgti, sku
bėti, jei nori ką nors laimėti. 
Mes irgi turim bėgti ir sku
biai padėti, kad kuogrei
čiausia karą aliantai laimė
tų. kad jo baisenybės ne-

kalingą surinkę atiduokit 
kolektoriams.

Tai yra musų visų šventa 
užduotis! Tai yra labai men
kas prašymas iš musų, kuo
met už musų laisvę ir apsau
gą kiti aukoja savo gyvybę.

KAIP SENA VIŠTA?—Jonai, kaip tu matęs daug svieto, pasakyk man. kaip pažinti vištos amžių ?
—Vištos amžių geriausia pa... _____  ______ gręsė tam.

Aš Dati ištekėius už dirb ūkininką!, gyvenantieji ne- anĮ kurio butų puolęs įtari- rodo dantys 
Visi nes kartas nuotorto, ^avinjnk„ Jkarioj kita. toli. vokiečių sienos, suma- mas. Sušaukti seniūnai, ap- —Eik jau eik. Vištos dantų 

1 vado ir įjuvaih Mama svvena nė ^u?kt\šLkaiZTI?<?JSa!?' žiūrėję pakartą šunį. žanda- neturi.

įdaro.
APIE VALGIUS.

pasižiūrim į tuščią kėdę ir 
springdami ryjam sausą 
valgį. Po kelių kąsnių išsi
skirstėm nuo stalo, nieko 
nesakę.

Kitą dieną tas pats, ir tre
čią tas pats. Visi nejaukios 
tylos kankinami laukiam 
nežinom ko. Tik mama, ro
dos. rami eina savo kasdie
ninį darbą kaip ėjo.

Ketvirtą dieną aš pašo 
kus nuo savo kėdės pagrie
biau tėvelio kėdę ir trenkiau 
į kampą; paskui ją paleidau 
lėkštę ir įrankius.

“Jis jau mirė, kam jį ma 
rinti musų akyse kiekvieną 
dieną...” paaiškinau aš verk
dama. Mama nieko nesakė 
Ramiai pastatė kėdę, surir. 
ko lėkštes šukes. įrankius i- 
vėl atsisėdo valgyti.

“Gerai, vaikeliai,,” 
kiek laiko ii tarė. “Mes šen’ 
žmonės tokius daiktus da
rom iš papratimo Gerai.”

Po to, dienos po biskį pra
dėjo šviesėti. Gyvenimas 
ėmė grįžti Į senas vėžes. 
Mes, vaikai, pradėjom karts 
nuo karto nusišypsoti, dau
giau kalbėti. Žinoma, aš tu
rėjau daug rūpesčių, nes 
siuvimu uždirbti mano vie
nuolika dolerių į sąvaitę tu
rėjo viską nupirkti.

Budavo, žiemos ilgus va
karus leidžiam patamsy. 
Drapanas, budavo, nešio
jant kitų jau nunešiotas. 
Valgis budavo kruopos ir 
bulvės su balta duona; dar
be balta duona su obuoliu. 
Nebuvo jokios permainos, 
nes permainos kainuotų 
daugiau pinigų.

o , g?xena ma žandarams iškirto ne- pne manęs. Padeda man 
tvarkyti didžiulį namą. ku- -11 e a SP°

rams atsakė, kad tokio šuns —Bet aš turiu. Iškepk man 
savo seniūnijose jie nematė vištą ir aš tuojaus pasakysiu.

name gyvename. Kitką at
lieka tarnai. Slaugė valgydi
na, guldo ir saugoja mano 
penkių metų dukrelę.

Aš sėdžiu savo kambary•'I
parėjus iš baliaus. Kojas: 
skauda nuo šokių. Aš liūd
nai svajoju, kada mes turė
sim tokius rumus, kaip ma
no draugės Aldonos. Pas 
mus tik septyniolika kamba
rių, o pas ją net dvidešimts 
vienas, ir viskas nauja. Ji 
turėio daug gražesnę sukne
lę už mano. Turto jie turi i 
tiek pat, kiek ir mes. bet jie i 
yeriau ir gražiau įsitaisę.' 
Tie tokio amžiaus žmonės! 
kaip ir mes, bet jų duktė jau 

p0 ištekėjus, o musų tik kūdi
kis. Kada ji pabaigs mokslą, 
kada užaugs?

Viešpatie, kada mano tie' 
rūpesčiai pasibaigs? Turė-; 
iau rūpesčiu kai nieko netu-! 
įėjau, ir turiu jų dabar. kai. 
rodos, nieko nestinga, žmo
gus yra rūpesčių vergas. Rū
pesčiams galo nėra. Rūpi
niesi kaip neturi ko valgyti 
ir rūpiniesi privalgęs. kad 
nenutuktum...

Ona Pucetaitė.
Hollywood, Cal.

Ir gaidys savo kieme drąsus.
Įsileisk velnią į bažnyčią, lips ir ant altoriaus.
Be žvakės ir danguj tamsu.
Pas jį negausi ir akmenėlio galvai prasimušti.

Vieną vasaros rytą, kai ir, greičiausiai šuo atgaben- ar ji buvo sena, ar jauna.
TĖTI, KUR TAVO KAPAS?

Šį iš ašarų nupintą vainiką dedu ant nežinomo savo 
Tėvo Kapo... mirusio vasario 6 dieną. 1942 m.

Kaž-kuo pasimirė Tėvelis,
Paliko duktę Našlaitėlę—
Nežinau kame jo kapelis.
Nei kur pasėt jam gyvą gėlę?!
Jis užkastas man nežinioje—
Taip “sreidė'’ mama ir jos “gintys.” 
“Tieš-iios” vieni palaidoję—
Prie “palaikų,” jų linko mintys...
Niekas nerašė man kuo sirgo.
Kai mirė... nedavė žinelės!...
Ivvki« tartum kokio “vergo.”
Dėl vargšo “suotaupų krūvelės.”
I kapu® kūną kai lydėjo.
Uuktės nebuvo kad atjaustų.
Mat, “karštagalviai” taip “žymėjo.” 
Sakytų žmonės, jc: kas klaustų...
Prie kano daug diaugu suėjo 
“Sudiev"; ?.r.t amžių pasakyti.. 
“Pakajaus” sielai palinkėjo;
Vaikų—nebuvo jo “regėt’”...
i duobe karste kūnas slinko. 
Vuotaike šiurpi ir miglota— 
Kaimynai : vetirri pravirko- 
' Kur š rrli-, dukt'r ;.akivota?!”
‘■/odi-” no “pagrabo” atėjo 
"Prom Strangcr,” ne nuo motinėlės: 
“Tėvą po žemėm jau padėjo’’— 
Pravirkau baisu gegutėlės!—
Svetimi ašaras apšluostė,
Pemioo. glaudė skaudžia širdį. 
Skruostus ir galva guo^žiant glostė- 
Manęs Tėveli nebegirdi.
T‘i”7’jino “telegramą”
Tūlas įtūžęs vilkas “siuntęs.”
Tik v-rto i kreivėkšiių dramą.
Nes pamelavo neiškentęs:..
Saulė neienkiant kelmo šviečia! 
Pavasarėlis šuoliais eina.
Bet man širdies j ten nekviečia 
!'!:•« apkurtęs, keršto daina...
1 "i’Vų. miškelių klaiki tyla...
’ rr.ui-ęs kiemas, anvienėięs;
<ėr kam darbų dirbt, akla byla— 
T;viškts “dvaras" nukentėjęs...
Tėveli! tu po žemėms “miegi,”—
Ko skyrei man. kurią mylėjai?!
Gal “netyčiom” peršalęs sniege 
Ką mirštant man sakyt norėjai?...
Kas gi belauks manės tam kieme? 
Nieks “zuikio vaiku” nevadinsit!
Jo pulsas meilės išsisėmė—
Kas bučiuot glėbin bekabinsit?:

Maro širdis pažeista tyli,
Perdaug siela skausmais apsiausto; 
Tėviške, kenčiu juodą VYLI... 
ir v.;’. . Našlaitė aš nuskriausta!
Bangaus mėlynės man prijauskit! 
Erdvingos dausos iėgu duokit... 
Liūdesio laike žvaigždės glauskit.
Nuo plėšrių “rankų” išvaduokit!
Sueisim mes. Tėvuk. į daiktą... 
Atrasim “tikrais teisybe.”
Kas buvo "ėouble-crossing" veikta 
čia dėl “akių.” su veidmainybe...
ė S negalėjau tau ant kapo
Uždėt gyvų gėlių vainiko—- 
Mama... “gintys" man priešais tapo. 
Apviltą, užmirštą, paliko.
Let aš tava . apne sutikus,
Klastų “slaptis” kai sužinosiu, 
Atradus kapą—gyva likus—
Tikrom gėlėm apvainikuosiu.
Liūdnai skambės tau bokšte varpas,
■ vg stur.da> nuskriaustos našlaitės... 
Nejaukūs tam “-avujų” TARPAS 
Amerikietės lietuvaitės!...
Artimų sąžinės nei lašo!
Motina dukros nepažysta... 
i “juodas” knygas įsirašo 
Šokanti “murrą-egoistą.”
Url.estas Tėvas... zer.iė žino...
Taip geidė mama ir jos "gintys,” 
Duktės “pagraban” nevadino—
Gal ''palaikai” sukraipė mintis?! 
Mielas Tėveli!! Kame kapas?’
Kode! mar slėptas, nesakytas!? 
“Judui” drebulės drebės lapas 
Ir nebus jam saulėtas rytas... 
Apdraskė mų.; šeimos bendrovę, 
Vcrai-voratinkliuose kabo...
Ryia “zakueninkai” gerovę.
Kaip erkės čiulpia Tėvo LABĄ!... 
Kaulai čia kyšo, ir apgriaužti.
“Evil” vaiduoklių SLYBO-šLAITAS!. 
Barškuolėms Angėms vieta šliaužti, 
Mano Tėvelio kieme RAISTAS!... 
Tėveli! tu no žemėms “miegi”!
Ka skyrei tai. kuria mylėjai?!
Ar i’.etvčioms peršalęę sniege 
Tiesos ištart rnan negalėjai ?...
Gal tau kas ligą įkalbėjo?
Serganti gundė ir “marino”?
Ką juodvarviai ausin kranksėjo?
Širdį besąžiniai gadino?...
Likau Našlaitė be Tėvelio,
Be Mamom.. Esu Jos PANEIGTA; 
Vienok aš sieksiu tiesaus kelio!
Švari siela nebus nuveikta .
Bal. 15. 1942 m.
W. Nevvton, Mass.

RYŽIAI SU TOMĖTĖM.1 didelis svogūnas.2 vidutiniai žali pipirai.2 *saukštai sviesto.6 vidutinės tomėtės. puodukai vandens.
1 puodukas nevirtų ryžių, jei turite taip vadinamų ”brown rice,” vienok ir paprasti ryžiai bus gerai.Pipirų ir duonos trupinių.Paspirgink supiaustytus žalius pipirus ir svogūną svieste, supilk ryžius ir išmaišyk kad visą sviestą sugertų, sudėk nuluptas supiaustytas tomėtes, uždarus ir užpilk vandeniu. Už dengus labai lėtai virink kokią valandą. Kaip ryžiai jau bus minkšti išversk i sviestu pateptą indą, viršų apibarstyk duonos trupiniais ir apmėtyk sviesto taškeliais. Įdėjus Į karštą pečių gerai apkepk.Jei vien tik dėl ryžių nenori pečių kurti, tai pavirink kelias minutes ilgiau ir nekeptus duok valgyt.

NUO SVEIKATOS DE
PARTAMENTO.

Sveikatos Departamentas 
pataria moterims nevartoti 
bakink sodės verdant švie
žias daižoves. Daugelis vi
rėjų įdeda šaukštuką sodės, 
kad išlaikyti žalią daržovių 
spalvą, kad gražiau atrody
tų. Bet jos nežino, kad bak- 
ing sode sunaikina tose dar
žovėse esamus vitaminus, o 
be vitaminų daržovės ne
daug turi maisto vertės.

Bronė Godioh Jokūbaiti*.

ČOKOLADO PUDINGAS.
2 puodukai minkštų duonos trupinių.1 puodukas cukraus.
Vt puoduko kokoa (cocoa).1 išplaktas kiaušinis.2 puodukai pieno.
Vi šaukštuko druskos.’A puoduko sukapotų riešutų. 1 šaukštukas vanilės. 
Sumaišyk kokoa su cukrum,užpilk pienu sumaišytu su išplaktu kiaušiniu, sudėk visus kitus daiktus, gerai sumaišyk, ir supylus į keptuvę kepk vidutiniam karšty kokią valandą laiko.

LATVIŲ DVASIŠKIS— 
NACIŲ AGENTAS.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad (latvių) 
generaliniam vidaus reikalų 
direktoriui pasiūlius, Vo
kietijos reicho ministeris 
okupuotiems Rytų kraštams 
leido grįžti į Latviją pasto
riui Andre js Niedra. Toliau 
laikraštis sako: Tokiu budu 
grįžta latvių patriotas, kuris 
nuolat varė į Vokietiją 
orientuotą politiką. Šią poli
tiką vėlesnė raida visiškai 
pateisino.” A. Niedra, turįs 
virš 70 metų amžiaus, poli
tika nebeužsiimsiąs ir gy
vensiąs savo šeimos tarpe.

Tenka pastebėti, kad pa
storius A. Niedra 1919 metų 
pabaigoje surengė vokiečių 
pagalba pučą prieš tuometi
nę K. Ulmanio vyriausybę. 
Pučo išdavoje susidariusiai 
vyriausybei sugriuvus, A. 
Niedra pabėgo Vokietijon, 
kur ir apsigyveno. Po kele
lių metų jis sugrįžo Latvi
jon, kur buvo nuteistas už 
valstybės išdavimą. Vėliau 
amnestuotas. Jis vėl sugrįžo 
Vokietijon, kur (Rytprū
siuose) pastoravo.

t
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

1606. Burbienė, Genė (Juozo duktė), 43, Budriai, Saldutiškis.1607. Burbulis, Julius (Miko sunus), 38, tarnautojas, gyv. 
vieta Zarasai.1608. Burbulienė, Ona, 37,. ■ ; šeimininkė, Zarasai.(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu- : 1600. burbulis, Juratisvos Raudonasis Kryžius. Jisai yrą paruoštas anglų kalba ir j baus sunus). 11. bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai- i 1610. Burbulis. Tomas goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus j liaus sunus), 8 metų.sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina I 1611. Burbulis, Jonas (Petro pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am- |sunus), 36, Kaunas.

(Je-
(Ju-

žius, 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)

1511. Būga, Jonas. 30, knygvedys. Vilnius.1512. Bugienė-Balčiunaitė Anelė, 23, knygvedė, Vilnius.1513. Būgaitė, Alma (Juoze duktė), 2 metų.1514. Buinevičienė, Ona, 47. ūkininkė, Balsiai, Gudžiūnai.1515. Buika, Ipolitas (Adomo sunus), 41, ūkininkas, Pod- jasionka. Lentupis.1516. Buimilas, Juozas (Stasio sunus), 18, mokinys, Vilnius.1517. Buivydas, Juozas (Povilo sunus), 34, Saločiai.1518. Buivydienė, Salome, 34, Saločiai.1519. Buivydas, Algimantas (Juozo sunus), 3 metų.1520. Buivydienė, Vladė, 42. šeimininkė. Vilnius.1521. Buivydas, Vladas, 15, gyv. vieta Vilnius.1522. Buivydas, Jonas (Felikso sunus), gimęs 1905, tarnautojas, Šiauliai.1523. Buivilienė, Uršulė (Kazio duktė), Gervičiai.1524. Bujalskis, Jonas-Romu- aldas (Edvardo sunus), 65, ūkininkas, Jurgelioniai.1525. Bujalska, Janina (Karolio duktė), 61, Jurgelioniai,1526. Bujalska, Antanina (Jono duktė), 28, ūkininkė. Jurgelioniai.1527. Bukaitis. Juozas (Izidorius), 38, tarnautojas. Vilkija.1528. Bukaitienė, Eugenija (Petro duktė), 35. Vilkija.1529. Bukaitis, Vidas (Juozo sunus), 8 metų.1530. Bukaitis, Vikantas (Juozo sunus), 7 metų.1531. Bukaitis, Juozas (Juozo sunus), 6 metų.1532. Bukaitis, Vaidotas (Juozo sunus), 1 metų.1533. Bukaitis, Antanas (Izidoriaus sunus), gimęs 1908, žalioji, Vilkaviškis.1534. Bukaitienė. Ona, gimus 1905, šeimininkė, Žalioj L1535. Bukaitytė, Nijolė (Antano duktė), gimus 1936.1536. Bukaitis, Vidmantas (Antanas), gimęs 1938.1537. Bukauskas, Aleksas (Viktoro sunus), 43, Pabradė.1538. Bukauskas. Kazys, 40, darbininkas, Ariogala.1539. Buke vičius, Romanas (Prano sunus), 50. pulkininkas, Pabradė.1540. Eukaveckienė, Ona, 44, Marijampolė.1541. Bukaveckas, Stasys, 17, mokinys.1542. Bukaveckas, Gedimi- nas-Vladas. 16, mokinys.1543. Bukaveckaitė, Saulė- Irena, 13, mokinė.1544. Bukonis, Aleksas (Viktoro sunus),.45, Pabradė.1545. Bukonienė. Koletą, 40, Pabradė.1546. Bukonis, S. (Alekso sunus). 12 metų.1547. Bukonis (Alekso sunus), 9 rftetų.1548. Bukovickis, Kazys, 30, tarnautojas, Vilnius.1549. Bukovickienė, Zofija, 30, Vilnius.1550. Bukovickaitė, Božanka (Kazio duktė), 10 metų.1551. Bukovska, Elena, 70, ūkininkė, gyv. vieta Pošumienų dvaras. Švenčionėliai.1552. Bukovskis, Aleksandras. 40, ūkininkas.1553. Bukovskis, Stepas, 42, ūkininkas.1554. Bukovskienė, Koletą (su 2 vaikais), 38, Pošumienų dvaras.1555. Bukovskis, Stepas, 35. tarnautojas, Pabradė.1556. Bukšaitis, Justas (Jo

no sunus), 31, karininkas, gyv. vieta Pabradė.1557. Bukįšys. Valerijonas (Stasio sunus), gimęs 1916, karininkas. Trakai.1558. Bulava, Henrikas (Vinco sunus), 34, knygvedys, gyv. vieta Tauragė.1559. Bulavienė, Zosė.1566. Bulotą, Silvestras, 30, mokytojas, Braziūkai, Lekėčiai.1567. Bulvičius, Vytautas (Juozo sunus), 32, karininkas, Vilkaviškis.1568. Bundorius, Jonas (Karolio sunus), 45, mokytojas. Žemaitkiemis, Ukmergė.1569. Bundorienė, Antanina. 40, mokytoja, Ukmergė.1570. Bundorius, Algimantas (Jono sunus), 7 metų, Žemaitkiemis.1571. Bundorius, Grinokas (Jono sunus), 4 metų.1572. Bundza, Kazys (Antano sunus), gimęs 1907, mokytojas, Nevarėnai. Telšiai.1573. Bundzienė-Skeirytė. Bronė (Alekso duktė), gimus 1906, mokytoja, Nevarėnai.1574. Bundza, Romanas (Kazio sunus), gimęs 1932.1575. Bundza, Edmundas (Kazio sunus), gimęs 1936.1576. Bundza, Viktoras (Kazio sunus), gimęs 1939.1577. Bundzienė, Marija.. 58, Gaisriai, Sintautai.1578. Bundzienė, Marcelė, 26. Gaisriai, Sintautai.1579. Bundzaitė. Kazė (Prano duktė), 25, Gaisriai.1580. Bundzaitė, Anastazija (Prano duktė), 22. Gaisriai.1581. Bundza. Stasys (Prano sunus), 19, Gaisriai.1582. Bundza, Algis (Antano sunus), 5, Gaisriai.1583. Bundzaitė, Dalia (Antano duktė), 4, Gaisriai.1584. Bunkus, Kazys, 40. gyvenimo vieta Plungė

1612. Burbulienė, Stefa (Si
mo duktė), gimus 1917, šeimininkė, Kaunas.

1613. Burbulienė, Magdalena, i 
78, ūkininkė, Janauka.

1614. Burbulis, Jenas, 29, 
ūkininkas. Janauka. Kalvarija.

1615. Burbulytė, Juzė, 24, 
darbininkė, Janauka.

1616. Burdulis, Leonas (Ka
rolis), 48, Mockava, Punskas.

1617. Bureika, Antanas (Kosto sunus), 38, statybininkas, 
į Vilnius.

1618. Burneika, Ignas (Adolfo sunus), 28, Radviliškis.1619. Burneikienė. Marija (Vinco duktė). 28, mokytoja, Radviliškis.1620. Bumelis, Juozas, 21, tarnautojas, Marijampolė.
1621. Bumasa, Kajetonas (Romualdo sunus), 77, ūkininkas, Povidikiai, Prežės.1622. Burniunas, Petras (Stasio sunus), 21, ūkininkas, šil- galiai, Panevėžys.1623. Buragas. Vytautas (Jono sunus), 42, mokytojas. Nik- roniai, Veiveriai.1624. Burokas, Bronius (Juliaus sunus), gimęs 1914, Tverečius.1625. Burokienė, Pranė, 70. Lasiškės, Aidutiškis.1626. Burokas, Romualdas (Povilo sunus), gimęs 1911, ūkininkas, Lasiškės.1627. Burokas, Povilas, gimęs 1908, ūkininkas. Lasiškės.
1628. Burokaitė, Vanda (Povilo duktė), gimus 1912.1629. Bursevičius, Pranas (Kosto sunus), 60, Šančiai.
1630. Bursevičienė, Ona (Kazio duktė), 58, šeimininkė.1631. Bursevičiutė, Janina (Prano duktė), 26, tarnautoja.1632. Bursevičius, Mečys (Prano sunus), 19, tarnautojas.1633. Bursevičius, Jonas (Prano sunus), 17, mokinys.1634. Burtavičius. 50, Radvi

liškis.1635. Burtavičienė, 50, šeimi-
1585. Bunkienė. Jadvyga j Radviliškis(Liudo duktė), gimus šeimininkė, Plungė.1586. Bunkus, Vytautas (Kazio sunus), 15, Plungė.1587. Bunkus, Vladas (Kazio sunus), 12, Plungė.1588. Buragas, Kostas (Jono sunus), 48, Vincai, Sasnava.1589. Buragienė, Marija. 40. Purviškiai, Sasnava.1590. Buragaitė. Justina (Kosto duktė), 16, mokinė, gyv. vieta Purviškiai. Sasnava.1591. Buragaitė, Anelė (Kosto duktė), 14, Purviškiai.1592. Buragaitė, Alesė (Kosto duktė), 12, Purviškiai.1593. Buragaitė, Danutė (Kosto duktė), 11.1594. Buragaitė, Alfonsą (Kosto duktė), 10.1595. Buragaitė. Vitutė (Ko-i sto duktė), 9.

1903, 1636. Burdžius, Andrius (Antano sunus), gimęs 1899, mokytojas, Plungė.1637. Butautis, Adolfas (Antano sunus), 40, ūkininkas, gyv. vieta Svirpliai, Joniškis1638. Bu ta vičienė Kelpšiutė), Izabelė, 75. ninkė, Kuršėnai.1639. Butą vičius, Vladas (Vandelino sunus). 45, ūkininkas, šekščiai, Kuršėnai.
1640. Butavičienė, Ona (Vlado duktė), gimus 1906, ūkininkė, šekščiai.1641. Butavičius, Vacys, (Vlado sunus), 12.1642. Butavičiutė, Izabelė (Vlado duktė), 6.1643. Butavičius. Kazys, 40, Joniškis.1644. Butavičienė-Vąičiutė,

Naujas Kanados Šautuvas
I

KELEIVIS, SO. BOSTON

Šis kareivis bando naują Kanados šautuvą. Tai yra nau- 

jausis karo ginklas, pritaikytas daugiausia parašiutinin

kų armijai. Jis yra visas metalinis ir sveria tik 7 svarus, 

bet šaudo kaip kulkasvaidis.

Žinios iš Naciu. Okupuotos Lietuvos
(Gautos požemio keliais.)

DAUGIAU ŽINIŲ APIE BUVĘS AMERIKOJE VO 
ŽUVUSI LIETUVOS KIETAS PASKIRTAS LIE 1 AI VYN A TUVOS ŽVALGYBI

NINKU.
Jį pagrobė bolševikai ir pa

skui visi laivai buvo 
sunaikinti.

vę

VOKIEČIAI KAL8A KAIP LAPES
“Deutsche Zeitung im pareigos yra stropiai atlik- 

Ostland” rašo, kad Estijoje tos.
J buvo sušaukti estų apskričių' Latvių direktorius iš-ita- 
viišininkai, valsčių seniūnai.iė, kad “esą vilčių’ page
li agronomai, Vokiečių ge-Tinri ūkininkų aprūpinimą 
r.eiaiinis komisaras Lietz-1skalbinių priemonėmis ir 
nrann išsitarę : “Gyventojų'naginėmis. Busią “dedama 
pasitikėjimas savo adminis-įpastangų” aprūpinti ukinin- 
tracija ir vokiečių vyriausy- kus geležimi ir kitais pramo- 
be tui i buti ne tik išlaikytas, nės dirbiniais, bet tik “kiek
bet ii toliau augti. Juo dau
giau sąvaicių ir mėnesių 
piaeina nuo bolševikinio tt- 
įoro gaio, įuo labiau tie pa
sibaisėtini laikai užsimušta 
ir tuo labiau personaliniai'

leis karo sąlygos.” Žemės 
ūkio gamyba reikią išlaiky
ti “bent ligšioliniu mastu.”

ALYTAUS APSKRITIS 
PRIJUNGTAS PRIE 

atskirų žmonių interesai vėl KAUNO KOMiSARIATO. 
iškyla pirmon vieton.” Tuo “Deutsche Zeitune im 

phnroįe vietoje turi! Ostland” rašo, kad Alytaus
opa raiL-uki Sriirhmn. ‘ , i • •• a -vtm

tai pu
fcuti karo reikalai. Svarbiau-< buvusi Įjungta iš Vil
ias uždavinys esąs galimai inįaus vokiečiu komisariato 
daugiau gaminti, kad uz- grities * Kauno komrarinę 
tikimus estų gyventojams,:^ Ta proga Alytuje bu- 
kas , reikalinga jų gyveni- 5uvjos surengtos iškilmės, 
mui, bet ir frontui tun Vilniaus srities vokiečiu ko- 
buti pristatoma kasdien ga
limai daugiau maisto pro
duktų.” Toliau jis pasakė,

misaras Wolf, apžvelgęs nu
veiktus darbus. Svarbiausia 
darbo sritis esanti žemės 
ūkis. Alytaus apskritis visus 
maisto pristatymus atlikusi 
“be priekaišto.” Kauno sri
ties komisaras Lentzen pa
žymėjęs “pasitikėjimą, ku
lį jis iš anksto rodo gyven
tojams.” “Ligšioliniuose tik
sluose nieko nepasikeis,”— 

Estų pirmasis krašto d i-, baigė kalbą komisaras.

nes “prieš estų tautą as, ne-
turiu paslapčių.” Tūkstan
čiai estų karių stovi Rytų 
fronte. Komisaras baigė sa
vo kalbą šiais žodžiais: “Li-
kimas mus suvedė krūvonVokietijos okupuotiems , , , , . . . , 1. , Z___ _  ,i„ bendram darbui uz estu taupytų kraštams politikos de- •>los ateiti.partamento direktorium pa-

Kauno dienraštis “J Lais- skirtas Dr. Georg Leibb- j į *
” deda pasikalbėjimą su iąndt. Jis gimęs Lkiainoje,,. , , reikia*mielai mlainit.. 01.' gmięo vmauivjc,. , , reikia nncraUti «nn MOTERIS IR SOCIALIZMAS. Hara-gimnazija baigęs Tartu (Es- : t e ią nugalėti ,un j. A?cust Bebel, vertė v. k. r\ i kumus, aprūpinant miestus Yra tai svarbiausia ir geriausia kny-tiJOje). Leibbiandt kelerius - , »/n-.,;,, ttk;„ j; ca lietuvių kalboje tame svarbiameLietuvą Tai Juozas Radzfr D,“ wSidt pran^ “

vičius ir Arturas Gareckis.: •* . an Franciscoj, kur jis kiekvienam ukinin-
J. Radzevičius gyveno Ar-!'4‘te paskaitas apie nacio- • ’
gentinoje ir karo pradžioje inal-socializmą (nacizmą), 
su laivu atvyko Į Suomiją.

dviem lietuviais jurininkais, 
kurie per Suomiją gryžo Į

UOGOS IR GRYBAI TIK

kui busią išduodami specia
liai pasai, kuriuose busian
čios Įrašomos prievolės ir 
teisės. Jau anksčiau tas pats 
vokiečių laikraštis rašė, kad 
“reprivatizuojant” žemės

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

iš čia jis stengėsi įusų oku- • v/niriv/M amc
pacijos metu giižti Lietu- T. 1AMb*. .
von, bet nepasekmingai. Ki- Lietuvoje išleistas jsaky-
lus karui jis buvęs suomių ma?- kad (larzoves. uogas n bu«ia atsižvelgta ar
internuoti: het vėliau na gD^US surinkusieji neturi ou.ią auizveigia, arinternuota^, oet \enau pa- ~ r - tUci™ vortn sodybos pase pažymėtos
leistas. A. Gareckis plaukio- tel.se.s PaiduoP tiesiog varto- !-------- —--------- - - — • tojui, o privalo parduoti---------------

tam tikrai “Centralei,” kuri
tuos dalykus pristato vokie
čių karo ligoninėms.

jo lietuvių laivu “Kretin
ga.” Rusų okupacijos metu 
lietuviško laivo Įgula buvo 
išsklaidyta, o susidarė rusų 
ir kitokiu. “Kretingoje” bu
vę likę keturi lietuviai: jis, 
Arturas Gareckis, Antanas 
Paštenis, Gustavas Butkus 
ir

BAUDŽIA UŽ ELEKT
ROS “EIKVOJIMĄ.”
Spaudos žiniomis, iki šiol

FO^/ICTORY
į(S^Ž ___

.. Edvardas Varoneckis. ' ilmuje nubausta 782 zmo- 
Laivo kapitonas buvo lat- ku!le suvartoję daugiau
vis. Tiek latviai, tiek lietu- n,ekElr' ,"™s h.u™
viai. laukė progos, kaip ga- ateityje tokius elek-

Iėtų nuo nusavinto lietuviu f?5 Putojus vokiečių 
laivo pabėgti. Aitu.ui Ga- telsmal Srleztai bau51«- 
reckui tas pavyko, kai laivas

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnlstraeljon nevėliau PA N E DE
LIO VAKARO. Siunčiant per pai- 
tą. reikia pasiųst tt anksto, kad pa
siektų mus ne vėl'au kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai ) tos 
sąvaitės numer} nespėjama patal- 
olnt.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok} parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už 11.00. Už dides
niu* garsinimus skaitoma nuo colio.

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

“Keleivio” prenumeratoriams už 
pajleėkollmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod}. Magiausio oajležko- 
jlmo kaina 15c.

Norint pajleėkot au paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kalno*.

••KELEIVIS,’’ 253 BROADWAY. 
.SO. BOSTON. MASS.

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE
ŽONDS

STAMPS

NAKTJ NEVALIA IŠEITI 
IŠ NAMŲ-

Lietuvoje miestų gyven
tojai neturi teisės išeiti iš 
namų nuo 11 vai. vakaro iki 
4 vai. rvto.

plaukė iš Leningrado i Tali
ną. Jis pateko Suomijon, iš 
kur sugiyžo Lietuvon. “Kre
tingos” kapitonas latvis irgi 
išsigelbėjo, bet laivas užšo
ko ant minos ir paskendo. (Tallat- Kas pasidarė su kitais laive 

‘buvusiais lietuviais, nieko 
tikro nežinoma. Susidūręs 
su mina nuskendo ir kitas 
lietuviu laivas, “Utena.” 
Jam vadovavo lietuvis kapi
tonas Serafinas. Kas pasi
darė su tame laive buvusiais 
lietuviais, irgi nežinia. Lie
tuvių laivas “Šiauliai” dar 
pereitų metų liepos 28 d. bu
vo matytas suomiu uoste 
Hangoje. Laivas “Marijam
polė” buvęs paskandintas 
birželio pabaigoje Pernavos 
uoste. Estijoje. Bet lietuvių 
įgula buvusi išskirstyta Į ki-

seimi- 1

j Stasė (Antano duktė), gimus tą rusų laivą. Atrodo, kad15%. Buragienė-Zutelytė, 1W Seimininkė Joniškis. Lietuvos
M^u« (Juozo duktė). 31 uk,-| 1645. Mmo, AKųrdas- bos laivvn0 ne; vienai laivas
įlinkę, Birutes kaimas, Garliava Kazys, (Kazio sunus), gimęs1597. Burba, Kazys (Kajeto- 1928, mokinys.no sunus), 72, Vilnius.1598. Burbaitė, Regina (Kajetono duktė), 31, siuvėja, Vil
nius.1599. Burba, Antanas (Ado mo sunus), 66, ūkininkas. San
tuoka. Kalvarija.

1600. Burbienė, Emilija (Vin
co duktė), 64, ūkininkė. San
tuoka.1601. Burbienė, Bronė (Jurgio duktė), 30, Santuoka.

1646. Butavičiutė, Danutė (Kazio duktė), 9.1647. Butavičius, Stasys (Kazio sunus), 4.1648. Butelevičiutė, Pranė (Prano duktė), 30, darbininkė, Miroslavas.1649. Butelevičius, Albinas 
(Kazio sunus), gimęs 1908, 
knygvedys, Plungė.

1650. Buterievičienė-Vaitke-

1602. Burbaitė, Regina-Bronė1 venimo vieta Vilnius.(Antano duktė), 2 metų.1603. Burba, Jonas (Jono sunus), 34, artistas, Kaunas.1604. Burbienė, Stasė (Apo 
Knaro duktė), 32, Kaunas.1605. Burba. Rimvydas (Jono sunus), 8 metų. Kaunas.

nebeliko sveikas, bent visi, 
kurie plaukiojo Baltijos ju
ra, yra paskendę.

DRAUDŽIA LAISVĄJĄ 
PREKYBĄ.

“Deutsche Zeitung im 
'Ostland” aprašinėja, kaip 
Šiaulių srities vokiečių ko
misaras lankęsis Telšiuose. 
Jis pareiškęs, kad ukininki- 
jos “didžioji dalis” noriaivečiutė. Liucina. 25, slaugė, gy-; atlikusi mai< o pristatymo 
prievolę. Tačk u jis “aštriais1651. Butėnas, Vladas (Jono žodžiais” pabrėžęs, kadsunus), 38, ūkininkas, Latviga- (prieš visus, kurie šią prievo- la, Papilė. ,lę sabotažuos ir pardavinės1652. Butėnienė, Marija (Le- produktus m: nų ir “iuodo-ono duktė), 50, darbininkė, gyv. vieta Mažeiviai.

(Bus daugiau)

joje
tąsi
nių.’

prekyboje, busią im- 
‘griežčiausių priemo-

Pekla
BROŠIŪRA SU PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

Kunigai gąsdina tamsuo
lius amžina peklos ugni
mi ir už pinigus apsiima 
kiekvieną išgelbėt nuo 
amžinų kančių pragaro 
liepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad 
visa tai yra melas ir ap
gavystė, nes peklos vi
sai nėra. Jisai parodo, 
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk 
pekla, dabar kopūstai al
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. METELIONI 
7747 Navy Avenue,

Detroit, Mich.

AR ROMOS

piežius y™ Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

bės kada i Pasaulį atėjo 
irmieji Kristaus žodžiai

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkyt 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pi 
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 teologiją, 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 U. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją 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 tą 
knygą, nes joje raa dang reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint mi visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

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

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

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

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

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

<



Ait imtas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 32. Rugpiučio 3 d., 1942 m.

Vietines Žinios
Į Turim surinkti 27,000.000 

blėšinių.

SUEMARU— rr SKAN
DINO BOSTONO ŽVE

JŲ LAIVĄ.
PcnLi žmor e. žuvo, 
tuvis Ale’ .sand: n.5 Z 

išliko gyvas.
ši pancdšli ■ an

tį 12 Bostono ž v e j, ;-’a- rJ 
laivą ruskai ii ■ > sub-
maiii.a kan olė ugnimi. 
Penki žvejai bu\ ; užmušti, 
o 12 išeigeibėjo. Taip išsi- 
gelb ėjusiu Sy.a užeit t i, o 
penki sveik'i. Vieno žvejo 
pavaldė aii’.? i ■?. aviška—
Aleksandra Zi • ?vi .<

NAUJAS “KELEIVIO ’ 
ADRESAS.

“Keleivio” spaustuvė jau 
„t ’ c_ pei kelta i naują vietą, bet 

ievlczc (’^?as šiol buvo vis dar
senoj vietoj. Gi šią sąvaitę 
jau persikelia ir ofisas.

Nuo rugpiučio (Augu to) 
6 dienos prašome kreiptis 
jau i naują vietą:
€36 E. Brcaawvy,

South Boston. M*sc.
Ofisas bus atdaras nuo 9 

r to iki S vai. vakaio ka'- 
dien. išskvius nedėldienius.

Suėmė jaunus padegėjus.
VVeymoutho policija su

ėmė tiis jaunus ištvirkėlius,

Uždraudė civiliams orlai
viams skraidyt pajūry.
Visu Atlanto pajūriu, nuo

Sustreikavo Haverhillio 
batsiuviai.
?dėlį Bostono apy

ninkai apskelbė streiką, rei- 
Policijcs komisijonierius kalaudami 20 nuošimčių 

Timilty sako, kad jaunųjų daugiau algos. Stieiką veda 
nusikaltimai pakilo 15 nuo- CIO.

Uždraudė vaikams buti gat 
vėre po 9 vakare.

i u epm vajų alum'nui Bostono mie'to trr.ba 
įir.kti, paskui gumos bei ro- panedė’į 
5 o va n. o daoar prasideda v

Jsachusetts valstijai yra nu- po 9 vai. vakare. Tik su tė- 000 nuostolių. Vienas pikta- 
tatyta 27.000,000 blėšinių vais vaikai gali buti lauk dalių yra 15 metų amžiaus, 

kvota. Šitą kvotą reikės iš- r o 9. Šis nutarimas paduo- o du kiti po 17 metų. 
piidvt n r šį mėnesį. Surink- tas majorui patvirtinti.
tos blėšinės yra gabenamos ši patvarkymą sumanė 
į tam tikras dirbtuves, kur South Bostono councilma- 
»as “nucinina.” tai yra, nu- nas Scannell.
tirpina nuo jų ciną, kuris' --------------
vra labai reikalingas karo South Be one susikūlė tro- 
pramonei. Pi.ma Ameriko-! kas su gatvėkarių. 
rr?monė cm o gaudavo iš Ant L gtreeto tiRo SoIIt,
\?kaiv indiiob, bet kai a- pn tone. pereitą sąvaitę di- 
ponai ta- salas rzeme, cino jejjs trokas smogė į gatvė- 
įs tenai nebegalima gauti, j.?,j tajp smai-kiai, kad pa-- 
toce _^Va jį rinkti nuo se- krtiniai ?atvėkario ratai 
nu

state I’lanning Boardo simcių. 
a? skaičiavimu, pragyveni- —
mas Massachusetts valstijoj Bostono
dabar esąs brangesnis

Kampinis Didelis Štor&s
1316 DORCHESTER AVENUE. 

I* -chestery. Buvo Marketas, yra vi
ri rengimai, biznis įgyvendintas per

uoste užsidegė
15 Commercial prieplauka. Ug-

ruošimčiu. negu buvo 1939 nis padarė $25,000 nuosto- rietu. Chain storio aplinkui nėra.
, . ° Storus tinkamas visokiam bizniui—metų rudenį. • b" - .... - ■ — r,_.f 1 Hy-

PIRKIT KARO BONDSUS IR ŠTAMPAS
DO IT EVERY PAY DAYI

išliko s vi ‘.a v 
tų amžinu vy 
Bostono prie:: 
pane.

Kapitonas G. Bemski 
ris taipgi išliko sveikas, 
pasakojo šį įvyki :ai ■:

Mark-tui, Saliunui, Drugštoriui. Vie
ta labai gera. Klaust daugiau: (0) 

15 Laffield st.. Dorchester.

į Tel. TRObridge 6330 «
Dr, John Repshis

(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

nuo 10 iki 12 rytu.
278 HARVARD STREET 

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

b ė-mrv.....................buvo išmušti iš bėgiu.
Taigi lick\i*na šeiminiu- ųo ve2jkas buvo sužei-

-

Jresi iTlrta ’r{y.^

i lo
tas ire. Jis 

44 me- 
gvvena 
'la.ta-. u,

i;u-

Eos'onlečia: tu e; nul-1 ti 
savo kraują.

Amerikos Raud o n o j o 
Kiyžiaus viršininkas Nor
man Davis praneša, kad per 
12 mėnesių nuo dabar šios 
šalies ai mijai ir laivynui rei-

“Mes gryžon iš žvejybos, kės da apie 1,600,000 pus- 
veždamiesi apie To.oOO sva- kvorčių (pints) kraujo, li
rų žuvies. Jma buvo labai gyventojai bus prašomi tieki1“1 . 
rami, viršum musų galvų krauj0 paaukoti. Nutrauk- i nauJom>. 
švietė mėnulis. Buvo apie 4
valandą ryto. Staiga pasi
girdo šūvis ir viršum musų 
laivo prašvilpė šoviny

kė nriva’o blėšinės ikenus)
rinkti. Jas reikia išplauti I
rakinti popierą ir ko’a *u
oloti, kad neužimtu perdare
v ietos. War Productior
Boa-d rako. kad kiekviena
šeimvna tuiėtu surinkti ne •
mėnesį 36 blėšinės.

Cinas reikalingas ne tik- 
karo pramonei, bet ir

ke’i ratvėkario pasažieriai
vki esti.

r T7 T3 O kio"** Sp'O’jO 
:n*o”ė.

Pereita nedėklieni Jk k- 
‘cne rasigirdo labai stn-'.v.s 
sprogimas, nuo kurio išbi- 
rėio net kai kurie langai. 
Tai dujų sprogimas Brock-blesinems gaminti, , n i ; v.- tono Gas Lighi C o. „ nes necinuotos blesines ru- * įmonei •

tas sveikų žmonių kraujas necinuoios mėsinės ni-; »e 1^4 G rovė st. Bet nuo-;
yra perdirbamas taip, kad ( n-la lr - Ja& ce i ^“įstolių daug nebuvo, tik anie

1 m.u?« jis gali ilgai stovėti nesuge-f.ahn?a- Cinas vra v.enmte-1 u - 
.-S. Lai- a rc;ui„: oc.jnt „ok lis Pigus metalas, kuns ne- $6,000.

dęs ir reikalui esant gali būti. 
vo viršininkas išėjo ant dė- (leistas cužeistiems karei- lr nepajuosta. Šituo
nio ir liepė laivą sustabdyti. >’ra ’
Mes sustojom. Bet subman- netenka daug savo kraujo. | kabiui. _________ ,
na nesiliovė šaudžiusi į mus. Kiekvienai valstijai iri Bostono žiburiai actam- Turint pinigų, nėra saugesne i: linnhp i lava i - i • u Dos,ono z. nūnai apiam (tos s invesTuotI įalp perka:.- nJi liuooe Į musu iai.ą .prog klekvienam miestui bus nu-Į sinti. . į judomų turtų. Pirkdami namą daba
Štamais ^šoviniais, m suvarė Matyta tam tikra kraujo' _ :• „^,i;„i.sr. netik ks» užtikrinsite, kad jūsų pir-
jų apie 50. Ji buvo tirt už ko- kvota. kiek gyventojai ture- i s
kio 100 jardu nuo mus. visi |U j0 paaukoti. Sakoma, kad 
musu sužeistieji ir uzmustie- Bostono gyventojai turėsią

h-gii šl NEJUDOMA
NUOSAVYBĖ]

ji žmonės r.UKentėjo ant dė- ęiuotį per ateinančius metus 
mo. Ju tame kilto ir laivo apje j50,000 painčių krau

jo. Kiaują ima tiktai iš svei- 
ąPie kų įr stiprių žmonių, ku-

Bostono žiburiai aptam
sinti. |

Bostono 11' ap\ linkės mie- gų vertė nenusmuks. bet perka:
Stu žiburiai naktimis dabar momis kainomis yra proga padb.
, ‘ . , . • , J savo turto vertę greitu laiku. Parruna tiek aptamsinti, kati .turim pasirinkimui keliatą žer. -
gatvėse nedaug kas matosi. ri^y^u?? kainomis. Pavyzdžiu::

, ... i j i • (1) »ienos šeimynos .>-kiu kamo.Del tO atsitinka daug nelai"i namas, kieto medžio lekeriuotos gri ..

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

TeL ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.! Musų Amerikos valdžia gal jau nebus. l’ž 10 metųmiu. East Bostone per viena garu. apšildomas, vonia ir kiti, . . ...

i a ______ patogumai, art: pajum City p,;:.:., veda sunku karą. Jai reikia gal bus nedarbas ir pinigas„ ................. , . ............ .. ............. ££22 S»S500' G'—^—diabaidaugpiniį. Taip pi S-J
20 minucu. ik. mirų laivas Heras tokia operacija nieko į,uvo sužeista Aptemdinto? inis:ais statomi tankai ir or

se vietose automobiliams1^ ,r J£t^Si$Lvietoj So- Eos:ore ________________ i , ... ... Kama tik $3.000.J draudžiamą greičiau va-i (3) Dorchestery. 3-jij šeimyną. 13
Perkūnas uždegė Mieliau*- žiuoti kaiD 15 mvliu Der va-;kamb.ariw naujos mados įtaisai, pri<-t I • q •ll“‘ i i sA . ’ ir užpakaly oiazai. Normalė vertėkienes namą bcmerviiisj. landą, tačiau yra žmonių *13,000—parsiduoda tik už $5,100.

Pereitą penktadienį per kurie to nepaiso Allstone'
aną vakarą susikūlė du gat- dys, laibai parankioj vietoj. Parsi.

’ ' siržpiąriami S duos pusiau vertės. Kaipo dalį įmo-suzeisciami o as-,kgjimo priims jusų dahartinį namą
! bile turit porą tūkstančių cash.

---------------- Į _ Pilniausias katalogas Bankų ir
Pereitą sąvaitę

viršininkas Coibert. 
“Submaiina šaudė

visai nuskendo. Tuomet ji nekenkia, 
nuplaukė tolyn. Prieš nu
skęstant, musų laivo apačio
je įvyko sprogimas. Matyt,
sprogo gazolinas." 

Dvvlika Žmonių
bėjo dviem va'tim*.

išsigel- ..
Kai ku- Bostoną perejo smarki per- 

rie ju buvo sunkiai sužeisti kunija su lietum. Andrevv 
ir nublokšti nuo laivo denio skveras South Bostone po 
į jura. Valtys iuos surankio- vandeniu. Daugely vietų nu-
io ir išvežė i krantą. truko telefono susisiekima=.

bus labai reikalingas. Taigi
- • „ - ..¥_a o Kainu. 1 lietis MdUDiiii uAiirvcii ii ui- k&ip tik tada valdžia ir gra-, O sužeista. Aptemdinto- moderniškais patogumais, labai gra- .,'••• • • . • s -

______  ...„A___ __________ l«oi ir natovioi vietn? So f.oV,, Gaiviai, gaminami ginklai ir zins mums tuos pinigus, ku-
i amunicija. Fabrikai dirba riuos šiandien busim idėję 
dieną ir naktį. Darbininkai į karo bondsus. Kas dabar 
uždirba didelius pinigus. įdės $375, tuomet gausJ 1 '.-» » 1 s-1 r-* > yl ZN 1 - O i z~l k T < \ ’

(4) Modemiška^ marinis nama< vamz,i<i piasviivno , u nas
šimtdalį to uždarbio įdėti Į gaus atgal visą SI,000. Ge- 
Karo Bondsus ar Štampas, resnio ir saugesnio invest- 
Kiekvienas turėtų nusistaty- mento nėra. -
ti kas savaitę dešimtą dalį Taigi nuo šios sąvaitės 

Massa- ?• P ,P- forkIioz«otu nuosavybių. yav0 aigro5 įdėti i tuos bond- pradėkit pirkti karo bond-
_ . uunm keliatą namu mainymui. Taip- ™..- , , r .-

vėkariai, 
menis.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuęja Vyrišky organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligaa
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVE^ 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

Sustreikavo vais u krovikai.
Ši panedėlį Bostone su

streikavo dvi unijos, kurios 
dirba nrie vaisiu iškrovimo 
ir išvežiojimo. Apie 60 va
gonu stovi pilni vaisių ir nė
ra kam iu iškrauti. Jeigu
streikas užsitęs, visi vaisiai magesiai užgesino jį 
suges. Tuo tarpu miesto gy
ventojai negauna vaisių.

T fUti- Uoli UlvtzA chusetts valstijoj automobl- gi gerą saliuną labai geroj biznioį Kelere City Hali kirto b.5. Irietoj So. Bostone, tik už $6.000.
perkūnas. Patvino daugybe
skiepų. Vietomis užgeso
elektros žiburiai. Maynardo 
ir Actono miesteliai visai 
sutemo. Somervillėj perkū
nas trenkė ir uždegė Mie- 
liauskienės namą. bet ug-

Ant Broadwav ir A streeto
_________ kampo. South Bostone, du

Naujosios Anriiios mote- banditai užnuolč. gazolino 
n, organizacijos ėmė reika- slot! lr Pagrok S t pabėgo. 
lauti, kad valdžia dalytų ką
rors jautienos tiukumui pa
šalinti.

Platesniu informariju 
vokato Gailiaus ofise.

klauskite ad-

sus. Tai bus paskola musų sus, kas sąvaitė Įdėdami 
valdžiai. Vėliau ji tuos pini- bent po 10 procentu savo 
gus atiduo5. Ir atiduos su uždarbio. O kas gali. tegul J 
gerais nuošimčiais. įdeda ir daugiau. Remkime

šiandien pinigų yra. Bet savo šalį ir kartu taupykime 
už 10 metų tokių uždarbių savo pinigus ateičiai.

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

Geležies Reikmenų
PLUMBINGV, Geriausios Rūšies 

PENTV. ALIEJŲ. STIKLU, SIE
NOMS POPIERIŲ. Visokių reikmenų 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš 
GUMOS.

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

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. .1. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

south'Boston, mass.
Tel. ŠOU 4148

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury. Mass.
Tel. Parkwav 1233-W

WATCH REPAIR
• • • S

MES PARDUODAM 
BULOVĄ. HAMILTON, GRUEN, ELGIN, WEST- FIELD ir EVKOB Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312 Broadvvay

South Boston, Mass.

BLINSTRUB'S
Village & Grill

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai I
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT 

CIUOT J BLINSTRUBŲ VALGYKLĄ.
PASISVE-

VAU)OVIL1S~FLOOR SH0W
KABARETAS. DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Show susidės ii žymiausių artistų.

BOSTON REALTY TRUST 
317 E STREET.

SOUTH BOSTON. MASS.

TeL 28624 Gyv. 31132 j
į Dr Joseph A.Gaidis

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nno 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus. 

AKIŲ DAKTARAS 
• Ištaiso defektuotas akis ir fcnka- 
J mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
« žeminuoju ir priskiriu akinius

114 Summer Street,
la^rence. mass.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room »
BOSTON. Telef. Lafayette 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadiea
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.
LITHUANIAN 

FURNITURE CO.
APDRAUSTI

PERKRAUS- 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinam*. 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4619

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston
1058

lasily reached by 
EL «r B&M TRAiNS 

crBussesfror No.Shorepoints
HE

i

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

Kampas D STREET ir BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Tai gerumas produkto kuris pastoviai 
išlaiko savo pirmenybę 

PICKWICK ALE ir LIGHT PICKVVICK
BREWED BV HAFFENREFFEk 4 CO.. Ine.. Boston. Maa*.. BREWERS SINCE 1870

STUDEBAKER AUTOMOBILIl 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai lr 
Hydraulic Brekais.

'I

TAIPGI TAISOME AUTOMOB1 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečioką* ir
Joe Kapočinnaa — savininkai.

Taisymo Ir demoMtraviaM nata
1 HAMUN STREET

1>M». Imi Blcfcth 8L,

k




