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Japonu Laivynas Sumuš
tas tarp Aiaskos ir Sibyro

KRUVINOS RIAU- Vokiečiai Atakuoja 
ŠES HAMBURGE. Dviem Frontais.

SUNKIAUSIS SMŪGIS 
SUDUOTAS PRIE

MIDWAY.
Tenai priešas neteko di

džiausių savo laivų ir 
200 orlaivių.

riame įandasi ir 4 laivai su

Užmušti 7 žandarai ir 25 
žmonės sušaudyti.

Stokholme gauta patiki
mų žinių, kad Hamburgo

Amerikos Orlaivių 
Gamyba Kįla.

Šįmet busią pastatyta 
60,000 lėktuvų.

Išrodo,kad prezidento Roo
sevelto užbrėžtas planas 
pastatyti per metus 60,000 
orlaivių šįmet bus pilnai į- 
vykintas. Nors oficialių ži
nių apie orlaivių gamybą 
mes neturim, vis dėl to yra 
apytikriai numanoma, kiek 
Amerikos fabrikai jų pasta
to. Laikraščių surinktomis 
informacijomis, per pasku
tinį šių metų pusmetį Ame
rikos fabrikai pastatysią jau 
37,500 orlaivius, kas reiškia 
maždaug po 6.200 orlaivių 
į mėnesį.

Vokietija su Italija sudė
tos krūvon pastatančios per 
mėnesį apie 4,000 orlaivių. 
Anglija kartu su Rusija pa
statančios tarp 4,000 ir 
5,000 mašinų į mėnesį.

Kiek orlaivių per mėnesį 
gali pastatyti Japonija, tik
iu žinių nėra, bet nemano
ma. kad ji galėtų pastatyti 
daugiau kaip 1,000. Kai ku
rie reporteriai spėja, kad ji 
pastatanti vos tik apie 200 
mašinų.

Taigi visos trys “Ašies” 
valstybės nepastato dau
giau, kaip Anglija ir Rusija. 
O Amerikos orlaiviai reiš
kia jau gryną persvarą. Iš 
to jau nesunku padaryti iš
vadą, kad demokratinių val
stybių oro jėgos turės su
triuškinti fašistus.

Molotovas Sugryžo Namo; 
Lietuva Bus Laisva

RUSAI BUVO PRIVERS-; John G. Winant, griežtai 
TI 1ŠSIŽADĖT PABAL- nusistatė už Atlanto Čarteri 

ČIO ŽEMIŲ. ir už prezidento Roosevelto
„ . , —:----  . .. jau nesyki padaryta pareiš-Sovietų komisaras pas.rase kima> Rad meg kariaujam 

tokią sutarti Londone ir už pavergtujų tautų išlais- 
vVashmgtone. ’ vinimą. todėl negalima nei

Siomis dienomis Ameri-1 Rusijai pripažinti teisės sa- 
kon buvo atvykęs Sovietų vintis kitų tautų žemes. 
Rusijos užsienio reikalų ko- Pagaliau Molotovas su 
misaras Molotovas. Bet šita tuo sutiko ir pasirašė, kad 
žinia paskelbta viešai tik Rusija neturėsianti jokių 
dabar, kai jis sugiyžo atgal pretensijų prie tų kraštų, 
Maskvon. Atvykdamas į kuriuos ji buvo ginklu prisi- 
Washingtoną, jis buvo su- jungusi.
stojęs ir Londone, kur kelias Sakoma, kad tokį pat do- 
(.ienas tarėsi su Anglijos kumentą Molotovas pasira- 
premjeru Churchillu. ir Washingtone .

Londonas jau paskelbė ir _________
tą sutartį, kurią Molotovas DIDELIS MUŠIS V1DUR- 
tenai pasirašė. Ta sutartis, ŽEMIO JUROJ, 
vra labai gera žinia mums,; , . . .„
lietuviams, nes ji užtikrina , elv*u* vs.j‘u~
musų Lietuvai nepriklauso- ^on .zln*°8 kad 
mybę karui pasibaigus. Mo- Jar,o) 5,auc,a
lotovas buvo priverstas išsi- Pa’’’™.,Sa.
žadėti Pabalčio žemių, ku- °rlal.''lal- D.deb, ,»alM ,kra.- 
rias 1940 metais Rusijos ar- duol.,.s ."»*«>*■>«». <>“
ir.ija buvo okupavus. Jis tu- I“0"*.' Ke-

/*.z,,.tz, h mažesni landai sužaloti.rejo priimti Atlanto Carte- .... . , , .
I i, kuris g .rantuoja visoms I,a,a,.?, “ko> kad f" 4 d,e’
tautoms laisvę ir nepriklau- nas ?.'*am mu*yozvr^v.Kz. skandinta ar sužalota 30somybę. . . .

.. K’t J v»».zv la,VkJ-
jau pasirašiusi po Atlanto "pAĮLELS,Ą pAŠTO
Cartenu, tačiau iki šio j. vis NAUTOJAMS ALGAS, 
reikalavo, kad jai butų ga- . „
rantuotos tos sienos, kurias Kongresan yra mestas su- 
ji buvo praplėtusi iki dabar- manymas pakelti pašto tor
tinio karo. Į tas sienas ji bu- i'.autojams algas. Ištikrujų, 
vo įtraukusi netiktai Lietu- pakėlimas čia labai reika- 
vą, Latviją ir Estiją, bet ir bn£a.s-. Privatinių įmonių 
pusę Lenkijos, ir dalį Šuo- darbininkai nuolatos strėl
ini jos, ir nemažą Rumuni- kuoja, nuolatos gauna pa
jos plotą kėlimų ir gauna pusantros

Gali but, kad Anglija ir mokesties už vii-šlaikį; o 
butu šiuo klausimu Rusijai pašto tarnautojai tebedirba 
nusileidusi, bet Amerikos da už tą patį atlyginimą, 
ambasadorius Londone, *<oks jiems buvo nustatytas

____ ________ _ dar 1925 metais. Pragyvem-
ry j T7 j j? n j a i mas nuo to laiko pabrango
KEI KIEKI-Al apie ioo nuošimčių, o pašto

NETEKO DARBO tarnautojams nepakelta da
Fall River, Mass. _ Ark- nei vieno cent0’ 

vvright audeklinėj čia su
streikavo 125 staklių taisy
tojai. Dėl šito streiko buvo 
priversti sustoti ir tie darbi
ninkai, kurie streikuoti ne
norėjo. Federalinės 
džios atstov
bandė ikalbėt

Rusai kol kas priešą atmu
ša, bet Afrikoj naciai 

ima viršų.
Išrodo, kad ilgai lauktoji 

(ar nelauktoji) vokiečių 
ofensyva pagaliau prasidė
jo. Jie puola dviem fron
tais, bet siekia to paties tik
slo. Rusijos fronte jie lau
žiasi prie Kaukazo aliejaus 
šaltinių, ir Afrikos fronte 
atakuodami anglus taip pat 
taiko i Kaukazą, tik iš kitos 
pusės. Nors iš Afrikos i 
Kaukazą pusėtinai toli. vis 
dėl to vokiečiai, matyt, tiki
si, kad tos jų dvi žnyplės

orlaiviais. Didžiosios musu uoste pereitos sąvaitės pa
nedėlį kilo kruvinos riaušės, 
per kurias buvo užmušti 7 
žandarai, už ką paskui buvo

10 minučių laiko 3 dideli sušaudyti 25 civiliai žmo
nės. Buvę taip. Uosto darbi- 

Rusijos frontui kro-

skraidomos tvirtovės pakei
tė savo kryptį ir leidosi ata
kuoti didesnes priešo jėgas
I

į priešo laivai su orlaiviais 
Is Pacifiko karo teatro tu- buvo susprogdinti 

rim jau labai gerų žinių.
Mūsiškiai orlaiviai baigia 
naikinti japonų laivyną. Bu
vo jau trys dideli jūrių mū
šiai, ir kiekvieną syki priešo 
laivynas buvo skaudžiai su
muštas.

Pii mutinis triuškinantis

ir tuoj uiukai
nugannejo i Pacifiko gel- ve kavą, kuri gulėjo uosto 
mes, o ketvirtas buvo uždeg- sandėliuose da nuo prieška- 
tas ir nuskendo vėliau. Griž-; laikų. Išdykaudamas, 
darni atgal i salą pasiimti j yjena^ jaunas darbininkas 
daugiau kuro ir bombų, mu- išmetė kelis maišiukus ka
riškiai orlaiviai pamatė, kad vos P^r tvorą į gatvę, kur ..........
pirmasis priešo laivynas jau i susirinkę žmonės pradėjo gali tenai susisiekti. Libijoj 

i sudaužytas bėga nuo salos, išbarstytas kavos pupeles anglai atkakliai ginasi ir
smūgis japonų laivynui bu-,Iš viso čia buvo sunaikinta r^nktK *r.ant SaĮ° susipešė, j kontratakuoja, tačiau pas- 
vo suduotas Koralų Juros*18 japonu laivų ir daugiau Policija i tas peštynes nesi- kurinėmis dienomis jau pra
mušt’, kuris prasidėjo, ro- kaip 200 orlaivių. Nors Ko- kišo, bet tuoj atvyko gink-,dėjo trauktis atgal. Priešas 

ralu Juroj jie neteko dau- luotas geštapininkų būrys, į ima viršų.
giau laivu, bet ties Midway<kuris ir Padėjo besipešan-; Rusijoj tuo tarpu vokie- 

laivai buvojus skirstyt Tuomet minia j čiai žymių laimėjimų da ne- 
Pati japonų puolė geštapininkus. Šie ! radare. Sevastopoli jie ata

dos. gegužės 4 d. ir tęsėsi 
kelias dienas bei naktis.
Koralų Jura yra netoli Aus- sala žuvę jų 
tralijos. Japonai nuplaukė daug didesni, 
tenai didelėmis jėgomis, nu- valdžia dabar prisipažino 
sivežė daug orlaivių, pada- kad jos laivyno nuostoliai

pradėjo šaudvt. Minia tada 
dar labiau iniršo. Žinios sa

kavo per 2 sąvaitės ir buvo 
jau kai kurias rusų pozicijas 
užėmę, bet vėliau buvo iš jųlijo savo jėgas i dvi dalis ir ties Midway buvo sunkiausi i ko, kad i žandarai buvo uz- _ 

planavo suimti Amerikos iš viso šio karo. įmušti lr daug buv£ sužeistų į išmušti. Rusai sako, kad per
laivyną iš dviejų pusių. Bet Tračia dcaud™ iš abie^ pusių’ Po to prasi-! 3 dienas ties Sevastopoliu
mūsiškiai orlaiviai per nakti japonų laivynui dabar buvo: dė?° masiniai areštai ir 2°ikrit-° Jo.000 fašistų.^ 

prie Aeutų salų,!^mtlf užinojo priešo poziciją, e; rĮroftas vokiečiai tuoj buvę Kai spaudimas i Sevasto-• y-* • * • A. 1 " _ v _ • . • • 1 — •dienai brėkštant puolė ji nrie 4kutu Siu £ušaudyti. Riaušių metu ei- į poli sumažėjo, tai prasidėjo
bombomis iš oro. Japonų pakraščio nėr 1 500^ i^Hu viliai žmonės šaudė 1 gesta-! pašėlęs šturmas pnes Char- 
kivynas buvo sudaužytas. rasu Da-, taft gg.- - -T- - — ■ --- - - at įm.’no •» t m

tiek turį tenai
žaloti arba paleisti juros

jų laivai

dugnan. Iš viso šitam mūšy
je japonai neteko 37 karo 
laivų ir apie 150 orlaivių: 
nuostoliai iš musų pusės bu
vo 3 karo laivai ir apie 60

apie 150 ir daugumas jų ne
apgyventos. Taigi Į kai ku- šaujamų ginklų. 

Po šito Įvykio visi keliai.ias tų salų pereitą sąvaitę . Ham5urįa’ ir g Hambur. 
japonai eme ir susikraustė. * -
Susikraustė ir pasigyrė pa go buvę uždaryti.
šauliui, kad jie jau “užval- n » yTv v- r

. . „ , . . . dę” visą Pacifiko vandeny-1 FerkUUOS UzmUSe O
orlaivių. Palyginus su pneso „į Amelikos gaiviai buio\VūikuS Ant Pikniko. 
nuostoliais. Amerikos spe- išsiųst i patikrinti padėti iri , . . . — . ...
kos nukentėjo visai nedaug. Lat£ė kad vien0J vietoj’iš-Į L,e‘ul "ze,u’’ Jaunuol,al

musis 
la.
dėjo iš 50 laivų ir daugybės 
ot laivių, kuriuos japonai ve
žėsi keturiais dideliais orlai
vių vežioto jais. Jie tikėjosi 
čia suduoti tokį smūgį, kad 
iš karto salos apsauga butų 
sunaikinta. Bet amerikiečiai

Musų skraidomos tvirtovės 
tuoj gavo įsakymą išvalyti 
iš tenai tą geltonąjį bnidą. 
Ir štai, kai šis ‘‘Keleivio” nu
meris eina spaudos, tai ži
nios skelbia, kad japonų Lai
vynas prie Aleutų salų jau

nemiegojo. Anksti birželio Į sudaužytas į skutus. Vienas 
3 rytą mūsiškiai orlaiviai į didelis skraiduolis (kreise- 
pastebėjo, kad prie Midway|ris) nuskandintas. 3 kiti 

skraiduoliai ir vienas orlai
vių vežiotojas suardyti, po
ra mažesnių karo laivų ir 
vienas transportas sužaloti. 
Iš viso čia supleškinti 8 prie
šo laivai. Išlipę į salą japo
nai dabar nebeturi kuo nei 
pabėgti.

Iš viso per tuos tris mū
šius sunaikinta nemažiau 
kaip 60 japonų laivų, jų tar
pe 8 laivai orlaiviams vežio
ti—pati svarbiausioji karo 
laivyno dalis.

Taigi žinios tikrai sma
gios. japonų galybė ant jū
rių tirpsta kaip sniegas pa
vasary.

salos atplaukia didelis prie
šo laivynas. Mūsiškiai bom- 
banešiai tuoj prisikrovė 
bombų ir išskrido priešą pa
sitikti. Jiems skrendant, per 
radiją jiems buvo duota ži
nia. kad toliau yra dar di
desnis priešo laivynas, ku-

A merikos Orlaiviai
Bombarduja Ru

muniją.
Žinios sako, kad Turkijoj 

nusileido 4 Amerikos bom- 
banešiai. Du buvę sugadinti 
priešlėktuvinės artilerijos 
ugnimi, o dviem kitiem su
gedę motorai. Nors Ameri
kos lakūnai nesako turkams, 
kur jie buvo ir ką veikė, yra 
tačiau manoma, kad iš Ma
žosios Azijos jie buvo nu- 
skridę per Juodąją Jurą 
bombarduoti aliejaus įmo
nes Rumunijoj. Kiek iš viso 
Amerikos bombanešių šita
me žvėry dalyvavo, kol kas 
da nežinia, tik tiek praneša
ma, kad kiti laimingai su
gryžo į savo bazę. Amerikos 
bombanešių pasirodymas te
nai sukėlė didelę sensaciją 
visoj Europoj ir Mažoj Azi
joj. _________

NACIAI IŠSKERDĖ VISA 
ČEKŲ MIESTELI.

Čekoslovakijoj buvo Li- 
dicų miestelis anglies kasy
klų apylinėj. Prie to mieste
lio buvo peršautas nacių 
korikas Heydrich. Už tai 
naciai paėmė visas to mies
telio moteris ir vaikus, o Vy
rus visus sušaudė ir miestelį 
sudegino. Čekoslovakų val
džia Londone sako, kad nuo 
tos dienos, kai korikas 
Heydrich buvo peršautas, 
naciai išžudę jau apie 690 
čeku.

kyklos vaikų iš čia nuvažia
vo busu į Penobscot paupį 
ant pikniko. Vieni jų pradė
jo upėj maudytis, kiti žaidė 
ant pievos. Tuo tarpu užėjo 
perkūnija su lietum. Penki 
jaunuoliai nubėgo prie arti
miausio medžio ir sustojo 
po jo lapuotomis šakomis. 
Kaip sykis į tą medį kirto 
žaibas ir visus penkis jau
nuolius užmušė. Jie vadino
si : George Prav, Charles

atsargoje. Berlynas skelbia, 
kad šituo žygiu vokiečiai 
ties Charkovu paėmę nelai
svėn 25.000 rusų, paėmę ar
ba sunaikinę 266 tankus ir 
208 kanuolės.

Vėliausios žinios sako, 
kad vokiečiai jau atakuoja 
rusus Kalinino ir Leningra
do frontuose.

Rusai sako, kad vien tik 
šį panedėlį Charkovo fron
te jie sudaužę 180 priešo 
tankų. Ties Sevastopoliu 
vokiečių pozicijas pradėjo 
bombarduoti iš Juodos Ju
ros rusų laivynas.

ITALAI SAKOSI NU
SKANDINĘ 7 ALIAN- 

TU LAIVUS.
Italijos fašistų radijas 

praneša iš Romos, kad tarp 
Afrikos ir Sardinijos salos 
italų orlaiviai užklupę ang- 

Watkins, Leo Rouleau, Ar- lų laivų konvojų ir 7 laivus

DAVIS PASKIRTAS PRO
PAGANDOS VIRŠININKU

Prezidentas Rooseveltas 
paskyrė Elemerį Davisą Ka
ro Informacijų Biuro direk
torium, kitaip pasakius, pro- 
oagandos viršininku. Iki 

į šiol oficialios žinios dažnai 
į prieštaraudavo viena kitai, 
nes jas skelbdavo atskiri 
valdininkai, kurie ne viską 

:žino. Kad šitokių prieštara- 
vimų išvengus, tapo įsteig
tas Karo Informacijų Biu- 

itas. Jo direktorius Davis iki 
šiol buvo žinomas kaip ga
bus radijo žinių komentato
rius.

thur Duffy ir Buddy Lee.

ARGENTINA IR ČILĖ 
SU MUMIS.

Argentina ir Čilė yra dvi 
vienintelės Amerikos vals
tybės. kurios iki šiol palaiko 
su VAšies” valstybėmis dip
lomatinius santikius, tačiau 
ir jodvi jau suprato ir sutiko 
prisidėti prie 19-kos kitų 
įespublikų pareiškimo, kad 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja sudaro Amerikai aiškų 
pavojų.

TIES KUBA NUSKAN- 
DINTOS 3 SUBMARINOS.

Iš Havanos pranešama, 
kad ties Kuba pereitą sąvai
tę buvo nuskandintos 3 
□riešo submarinos. Mato
mai, jas nuskandino Ameri
kos jūrių spėkos.

BOMBARDAVO TA- 
RANTĄ.

Iš Romos pranešama, 
kad 12—13 birželio naktį 
anglų orlaiviai jau penktu 
kartu bombardavo Italijos 
uosta Taranta

nuskandinę, o 9 sužaloję. 
Bet italai prisipažįsta nete
kę 20 orlaivių per šitą bata
liją.

BANDITAI PAGROBĖ
DARBININKŲ ALGAS.
Medway, Mass.—Šį pa

nedėlį čia buvo užpulta Fa- 
byan Woolen Co. ir pagrob
ti $6,400. kurie buvo atvežti 
į ofisą darbininkų algoms. 
Užpuolime dalyvavo tik 
vienas vyras ir moteris. Ji 
sėdėjo automobiliuje, o jis 
įnėjo ofisan, kur buvo 6 
žmonės, a:kišęs ginklą liepė 
visiems sustoti prie sienos ir 
nesijudinti, paskui pagriebė 
pinigus ir pabėgo.
PEREITĄ SĄVAITĘ ŽU

VO DA 13 LAIVŲ.
Associated Press žinio

mis. pereitą sąvaitę Ameri
kos pakraščiuose priešo 
submarinos nuskandino da 
13 Jungtinių Tautų ir neit- 
ralių laivų. Tai padaro iš 
viso jau 264 laivus nuo ja
ponų užpuolimo ant Pearl 
Harboro.

NUTARĖ PALAIKYTI 
WPA.

Kongreso atstovų rūmai 
nutarė palaikyti viešųjų dar
bų administraciją (WPA) 
da ir kitiems metams, pa- 

l skirdami jai dar $280,- 
Tais pinigais bu- 

‘ 400,000
000,000. 

j šią samdoma 
bedarbių.

apie

PER VIESULĄ ŽUVO 
27 ŽMONĖS.

Oklahomos valstijoj pe
reitą sąvaitę buvo kilęs ne
paprastai smarkus viesulas, 
kuris sugriovė 60 namų, už
mušė 27 žmones ir 100 su
žeidė.

AMERIKA IŠLEIDO KA
RUI JAU $30,000,000,000.

Washingtonas paskelbė, 
kad per 23 mėnesius, kaip 
Jungtinės Valstijos pradėjo 
ruoštis karui, iki šiol išleista 
tam tikslui jau daugiau kaip 
30 bilionu dolerių, būtent 
$30.615,000,000.

Žuvo Rumunijos Generolas.
Berlyno žiniomis, Krymo 

karo fronte žuvo Rumuni
jos generolas Dumitzu Wa- 
silu,

ROOSEVELTAS NUMA
TO GALĄ VISIEMS 

DESPOTAMS.
Kalbėdamas Jungtinių

Tautų demonstracijoj Wa- 
ra7ištisą‘sąvaitę ^hingtone, prezidentas Roo-

______ streikieriams, įveltas išreiškęs vilų, kad
kad jie grįžtų darban ir r?r kar3 ZUV?S1 despotai, 
dirbdami derėtųsi dėl savo J}e busią sunaikinti tais pa
reikalavimų. Streikieriai ne- ciais ginklais, kuriais jie 
sutiko. Todėl valdžia įsakė Pradėjo karą.
kompanijai pasamdyti kitus ATvvrn
darbininkus streikuojančiu- ^MERIKON ATVYK O 
jų vieton. Streikieriai pasi- 150.000 PABĖGĖLIŲ, 
liko be darbo. Sakoma, kad Šią sąvaitę Amerikos 
šitam streikui buvo priešin- spauda pranešė, kad nu<> 
ga ir pati unija, taigi ir uni- 1933 metų, kai nacizmas 
jos akimis žiūrint streikas Europoje pradėjo persekioti 
buvo neteisėtas. žydus, iki šiol Amerikon at-

-------------- vyko jau 150,090 pabėgėlių.
SUDAUŽĖ JAPONIŠKAS

PELENINES.
Kansas City, Mo.—Perei

tą sąvaitę čia buvo gelžke-

PRASIDĖJO SENOS
GUMOS RINKIMAS.
Prezidentas Rooseveltas 

liečiu telegrafistų suvažiavi- atsišaukė į šalies gyvento- 
mas. Delegatams buvo pri- jus, kad surinktų visokius 
statyta peleninių cigarų pe- guminius daiktus, kurie jau 
lenams nukratyti. Vienas nebetinka vartojimui, ir su- 
delegatų netyčia apvertė pe-neštų į gazolino pilstymo 
leninę ir pamatė apačioje stotis. Seni kaliošai, reinko- 

tužrašą: “Made in Japan.” čiai. automobilių ir dviračių 
Jis trenkė peleninę į aslą ir padangos, tūbos, vienu žo- 

' sudaužė. Jo pavyzdžiu tuo- džiu — visokia sena guma 
(jau pasekė ir 500 kitų dele- turėtų buti tuoj sunešta ir 
gatų. Visos peleninės buvo atiduota. Kas nenori atiduot 
sudaužytos, nes jos visos bu- dykai, tam bus užmokėta 
vo Japonijoj padarytos. po 1 centą už svarą.

1 i
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KAS DAUGIAU SKRIAU-l žmonės. čia kalta komunis- 
DŲ LIETUVAI PADARĖ, tų santvarka, kuriai tas kra- 

. . , .... .. „ štas nėra da pribrendęs.
Arimantas Naujienoje _\pie Rusijos žmones “Daily 

kritikuoja tuos lietuvius ku- News- Uol.es,)(,ndenlas atsi. 
ne mano, kad Lietuvai butų ja . Jis kad
naudinga susidėti su Lenki-

nors federacijon

Sunaikintas Koelno Miestas

ja kokion 
Jo manymu, tikras lietuvis 
negali turėti su lenkais nie
ko bendra, nes lenkai yra 
pridarę lietuviams daug 
skriaudų.

Sunku suprasti, kodėl 
Arimantas smerkia Lietu
vos-Lenkijos federacijos ša
lininkus. kurių ištikrujų vi
sai nėra, bet nei žodžio ne
pasako prieš mūsiškius ko
munistus, kurie ant tvorų 
sulipę šaukia, kad Lietuva 
butų prijungta prie Rusijos?

Jeigu mes nenorim dėtis 
su Lenkija, kuri praeity yra

nežiūrint viso skurdo, rusai 
kovoja drąsiai. Jeigu Ame
rika pristatys jiems duonos 
ir ginklų, ir jeigu susisieki
mas visiškai nesugrius, jie 
galės dar gintis nuo nacių ir 
toliau.

PASAKA APIE “30,000 
NUŽUDYTŲJŲ.”

Mums yra siuntinėjamas 
(neprašytas) lenkų propa
gandos lapelis "Poland 
Fights.” Paskutiniame jo 
leidiny yra kartojama ta pa
ti pasaka apie “30,000 nu-

KELEIVIS, SO. BOSTON

ši Koelno miesto nuotrauka buvo padaryta iš oro ant rytojaus po to 
orlaivių numetė Į jį 7,000.000 svarų bombų. Iš miesto liko tik apgriuvę murai.

Cablephoto

kai 1,250 Anglijos

Beždžione Įsikandu
si Savo Uodegą <

Arba komunistų vienybė Jau blogi kaip ir komunistai, 
su reakcininkais. i o komunistai rėkia,kad new-

dealerninkai esą taip jau 
blogi kaip ir republikonai 
Džemsai, Warburtonai ir 
Martinai.

“Tuo tarpu gi mes jaučia
mės taip: teprasmenga abi
dvi šitos kraštutinybės.

“Gal jus pastebėjot, kaip 
tas extremizmas(kraštutinu
mas) iškraipo žmogaus gal
voseną. Ypatingai galvose
ną tų. kurie yra užsikrėtę 
komunizmo liga. Paimkim!

“Ar gali komunistai ii- re
akcininkai sųsibičiuoliuoti?

“Jeigu jums teko zoologi
jos darže matyti beždžionę 
Įsikandusią savo uodegą, tai 
jus žinot, kad kraštutinybės 
gali susitikti.

“Gali visokiais budais.
“Mes tikrai nežinom, ar 

mums tenka daugiau di
džiuotis negu juoktis, ar 
daugiau juoktis negu di
džiuotis, matant kaip musų :‘Biake’ Meyersą. Jis nepra
kraštutiniai radikalai, ko 
munistai, susivienijo su • šo, kad mes duotume jam 

paaiškinti.. , .... t vietos laikraštyPennsylvanijos republikonų 1O nu<5P 
Džemso klika, kad bendru' ‘‘Mes 
frontu galėtų kelti pekl 
prieš musų dienrašti.’’

______ _  ___ ___ _ žudytųjų,” kūną nesenai
pridariusi Lietuvai nemaža -kefbė lietuviškųjų bolševi- 
skriaudu, tai kaip mes gali- kų spauda. Bet Maskvos 
me dėtis su Rusija, kuri tik agentai skelbė, kad tie “30,- 
vakar sunaikino Lietuvos žmonių buvo lietuviai 
respubliką, sugriovė ukinin- fr ka^ juos nužudę vokie- 
kų gyvenimą ir tūkstančius čiai; gi lenkai dabar tvirti- 
musų brolių išgabeno Į lau- na* kad tie “30,000 žmonių 
kini Sibyrą?

Su Arimanto nuomone 
nesutinka ir “Naujienų” re
dakcija, kuri sako:

“Visgi yra faktas, kad ne Lenkija, o Rusija sunaikino ir

Tuo tarpu gi faktai yra 
štai kokie:

1. Prie “Keleivio” iš viso 
yra tiktai vienas redakto
rius.

2. Po saliunus jis nevaikš
čioja ir kaip gyvas iis da

negalvoja? Aš noriu 
kokių biesų šolomskas 
Bimbos mums duoda

buvę Vilniaus lenkai ir žy
dai, ir kad juos “išskerdė 
lietuviai.”

Kada tas baisus pogro- nėra buvęs girtas, 
mas įvyko,~ irgi niekas neži- 3. Jokie federalės vai 
no. Iš bolševikų "žinių is- džios žmonės nėra kaman

privalą atšaukti— 
kitaip jis mus bausiąs!

rr - - ™, 1 , “Tiek yra apjakęs tas
Taip rašo Philadelphijos: \{eyers įr jo raudonieji sėb- 
„Pnrd” hnvpbn S d,enOSirai( kad vjsaį nemato.

'Jog jie gyvena laisv°J Ame-
ai . riko j. Spaudos laisvės jie vi-

“Record 
laidoje.

Dalykas štai kame. 
laikraštis yra stiprus prezi-žinoti,- Kai buvo uždarytas kuni

ir kiti g0 Coughlino “Sočiai Justi- dento Roosevelto rėmėjas, 
mums duoua tokius Ce,” tai komunistai šokinėjo Jisai taip sustiprino Phila- 

raštus. kurie yra nei šis, nei džiaugsmo. Kai anądien delphijoj demokratų parti’ 1A Z^L. C —. . -Z — • 1 A » 1 1 a1

sai nesupranta. Jie turi tik 
vieną tikslą—grūsti savo 
doktriną Amerikos žmo-

„ aeipnijoj uemoKraių pai 1- nėms j R1 prievarta.
Chicagoje sustojo ėjęs pa- ją kad 4 republikonų laik- A j 'žmoni' įtikinimą j”

s. žangios dvasios lietuviškai- laščiai — “Press.” “Tele-!_Z.-___ ____ .n.
tas? Pagalvokim: Jei Vytau
tas 1930 metais buvo sukčius
išdavikas ir dar galas žino kas. angliškas jaunimo
tai kaip jis po 12 metų pasida- tis, tai komunistų džiaugs- ir stambus bankininkų orga- ; Amerika Huhor vedu
rė -galingas’ ir -pavyzdingas ’ mui irgi nebuvo galo. Bet nas “Public Ledger” — už-:kara k‘d /tflkia
O jei jis buvo -galingas,’ tai kuomet Bostono miestas nu- sidarė. Tas jau parodo “R''- .? ?,,;?? nXlėtu mums k 

•eikėio ii peizoti ir mur- tarė naidlaisti “PM ’’ tai kn_ .'toL-o Tr t™ :=> . Obena neRaIetU mums 11
įstaigoms

Press,’
laikraš- graph.” “North American” į nesirūpina: vien tik mušti

fXuvnRUTabt7heir ‘7?dė’. ^4 Lai ?alėj° atsitikti tinėję nei redaktoriaus, nei kam reikėJ° Ji Peizoti ir mur- tarė neįsileisti “PM,” tai ko- įordo” įtaką. Ir tas įtakin-K 
2 .. _ : ■ siomis dienomis: ri lenku Vitu mncn noronnaln -ž m r u. zinti. Prašau draugą šoloms- munistai verkia kruvinomis Honnnkrah, laikraštisne Lenkijos, o Rusijos valdžia ‘^d J"“’ persona10
“ S“* JT’ "ai yra mus]

tremdavo Pereitais ntetais. gal tuojaus skunde valdžiai jau kelis
- kaitina P° t0’ “tarybų valdžia ’ kalius, bet kiekviena syki salia kaltina- pabėgQ „ Lietuvog įr Rai He_ nog-

tuviai buvo sudarę savo lai- ---------------

tuodavo lietuvius ir į Sibyrą. Jeigu, mojo akto lenkams, p. Ari mantas butų pateikęs ir rusų nusikaltimų sąrašą, tai butų galima juodu palyginti ir spręsti, kuris iš tų dviejų Lietuvos kaimynų buvo jai blogesnis ar geresnis. O dabar iš jo rašinio to visai nematyti.’’

kinają valdžią.
Išvada iš tos propagandos

aiški: imant lenkišku mastu.
Lietuva turėtų būt prijungta 
prie Lenkijos, kad “apsau
gojus” Vilniaus lenkus ir
žvdus nuo lietuviu žiauru----- -- __
mo; gi matuojant bolševi
kišku aršinu, Lietuva turėtų kinti. Jis pavadino ją “Vy- 
buti prijungta prie Rusijos, tautas Mažasis.” Pagal Pi-u- 
kad “apsaugojus” lietuvius seiką, Vytautas buvo ne 

didvyris, bet nykštukas,

VYTAUTAS SUMAIŠĖ 
KOMUNISTU VADAMS 

GALVAS.
Rodos, 1930 metais, ko

munistas L. Pruseika para
šė knvriukšte Lietuvos ku- 
nigaikščiui Vytautui išnie-

draugą
ką man paaiškinti.

“Moku aš ALDLD kasai po 
pusantro dolerio. Tai nėra di
deli pinigai ir man jų negaila. 
Bet man pikta, kad šolomskas 
iš musų tyčiojasi, duodamas 
mums raštus, kurie ‘pasensta’ 
ir juos reikia mesti i mėšlyną. 
Man pikta, kad musų ALDLD 
vadai yra perdaug mandrųs ir 
laiko mus visiškais durniais !t

“Rašau i ‘Naująją Gadynę’, 
nes žinau, kad į komunistų 
spaudą šito mano rašto niekas 
nedės.“

munistai verkia kruvinomis ga£ demokratų laikraštis 
ašaromis. Tai, turbut, dėl to. dabar nepalankiai atsiliepė 
kad tas laikraštis “nekomu- apie komunistą Bridges’ą, 
nistiškas.” kurį Justicijos Departamen-

-------------- tas įsakė deportuoti. Dėl to
MARCANTONIO ESĄS komunistai ir pradėjo kelti 
KOMUNISTŲ ĮRANKIS, "peklą” prieš “Recordą.”! 
Komunistai labai šlovina Jie susivienijo kartu su re-:

RUSIJOJ DIDELIS SKUR
DAS, SAKO STEELE.

A. T. Steele yra Chicagos 
dienraščio “Daily News” ko- nuo nacių peilio.
respondentas, kuris buvo Anot tos pasakos, meška niekšas, išdavikas, 
nusiųstas Į Sovietų Rusiją, dar gilioje, o medžiotojai Bet štai, šiomis dienomis 
Būdamas bolševizmo tėvv- iau pešasi dėl kailio. Na, o susirinko Maskvoje iš Lie- 
nėj, jisai per 9 mėnesius kas bus, jeigu jiems ištikru- tuvos pabėgę keli komunis- 
siuntinėjo savo laikraščiui tektų tuo kailiu dalintis? tėliai ir išleido į “lietuvių 
entuziaztišku straipsnių apie Ar nepradėtų jie tada viens tautą” atsišaukimą, kad ji 
tą šalį. Jis gyrė jos santvar- kitam kailius lupti? nepasiduotų naciams, bet kų kandidatas
ką ir ekonominę žmonių Bet įdomu, kad si

■ - * propagandos slieką komu- Lietuvą. Kad pasirodyti mus? Todėl,
nistas R. Mizara prarijo Lietuvos “patriotais,” šitie “karvė.” 
kaip išalkęs karosas. Vos tik kvislingai kelia Vytautą Į Taip dabar aiškina

būklę. Maistas būdavo ge
ras, krautuvės pilnos viso
kių daiktų, ir taip toliau.

Tais jo straipsniais daž
nai naudodavosi ir musiš-

Yra ir tarp komunistų 
žmonių, kurie moka protau
ti. Tokie nesiduoda akliems 
vadams vesti.

“KARVĖ” NEGALI BŪT 
SLA PREZIDENTU.

Ar žinot, kodėl tautinin- 
į SLA prezi-

Bet įdomu, kad šitą lenkų kovotų už Vytauto Didžiojo dentus pralaimėjo rinki- 
~ kad jis yra

New Y’orko kongresmaną akcininko Džemso klika, 
Marcantonio. nes jis dažnai kuri atakuoja prezidentą cortj 
nukalba kaip tikras komu- Rooseveltą, ir kartu pradėjo; 
nistas. Jie cituoja jo žodžius pulti “Recordą.” Jie kartu 
ir sako: “žiūrėkit, kaip re- su reakcininkais nori sunai- 
publikonas kalbai” kinti stipriausi Roosevelto

Bet New Yorko republi- partijos laikraštį.
konų partija dabar paskel- Taigi apie šitą komunistų 
bė, kad kitam tenninui ji vienybę su reakcininkais 
Marcantonio kandidatūros “Recordas’ ir kalba. Ta jų 
jau neberemsianti, nes “iš- vienybė ištikrujų yra panaši 
rodo, kad Marcantonio ei- į “beždžionę įsikandusią 
giasi pagal instrukcijas, ku- savo uodegą.”
rių jis gauna tiesiai iš Krem- Kalbėdamas apie tą ko- 
liaus. Todėl paprastas pado- munistiškai - republikonišką 
rūmas diktuoja, kad jis sta- “monkę," Philadelphijos 
tytų savo kandidatūrą po “Record” savo vedamaja- 
savo tikrąją vėliava, ant ko- me straipsny sako: 
munistų platformės.”

svoms musų 
vadovauti.

“Amerika veda šį karą 
kad galėtų išvengti ir fašiz
mo kraštutinybės, ir komu
nizmo kraštutinybės.

“Amerikonizmas visuo
met buvo ir yra vidurio ke
lias.

“Tuo keliu eina ir ‘Re- 
Ir visuomet eis.”

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI.

Klausimas: Pernai man 
buvo pasakyta, kad negalė
siu gauti antrų pilietybės 
popierių iki nesukaks man 
21 metai amžiaus. Dabar gi 
man pranešta, kad galiu 
juos gauti ir anksčiau. Ar 
tiesa?

Atsakymas: Taip, tiesa. 
Natūralizacijos Taryba nu
sprendė, kad tie, kurie išsi-

- _ . , eme pirmąsias popieras bu-
. „ . Tš kairės į musriekia Na-1 darni 18 metų amžiaus, ant-

Toki pareiškimą padarė tional Maritime Unijos pir-jrasias gali gauti susilaukę 
. spaudoj New Yorko repub- mininko Fredericko (‘Bla-20 metų. Bet pirmųjų popie- 

‘ v ie- likonų pirmininkas Thomas kie’s’) Meyerso plytgaliai, i negalima gauti be 18 
J. Curran. ‘Blakie’ sako kad mes esą metų.
- ------------------------—---- =• fašistai ir kad, jeigu mes ne- ; ‘ ______
Molotovas Ameriko- atšauksią savo editonalo, * Klausimas: Gimiau Lįe- 

kuriuo ragmom komunistą tuvoje, bet tėvas atvežė ma- 
ne ^meriRon jar mažą. Jis

kelios dienos atgal jis reli- padanges. Ir tą jų atsišauki- nybėj” tūlas J. Ž. 
gingai skelbė savo “Lais- mą išspausdino tie patys ' Kaip žinoma, į SLA pre- 

kiai komunistai. Žiūrėkit. ‘ vė j” Maskvos versiją, kad mūsiškių komunistų laikraš- zidentus šiais rinkimais ėjo
sakydavo jie, kaip gražiai “hitleriečių šaikos išžudė čiai. kurie nesenai da rėkia- trys kandidatai: senasis,. ( „ nunuo
apie Stalino žemę rašo žmo- daugiau kaip -30,000 lietu- m.avo Pruseikos knygpalai- prezidentas adv. Bagočius, je BUVO Mr. K r Oil'U Harry Bridges’ą deportuoti.
gus, kuris viską tenai mato vių,” o dabar toi pačioj sa- kę apie “Yytautą Mažajį. tautininkų kandidatas adv. . . . tai jisai— tano šaliai niliačiu
savo akimis! ‘ vo gazietoj apsilaižydamas Eiliniai komunistai šituo Laukaitis ir tautininkas Reporteriai klausia kodėl “Dieve susimylėk, pradės 193^ metai« '\r^ dabar
, Bet šiomis dienomis Mr. skelbia lenku pasaką, kad pasipiktino.. Vienas jų, pasi- (voldemarininkas) D. Klin- ne Mr. Ked. njkietuoti ‘Recordo’ bil- ni lietis arno’ Tei ni lietis
Steele iš Sovietų Rusijos “lietuviai fašistaii per kelias rašęs slapyvarde ALDLD ga. Šiomis dienomis Amen- dingą. 1 tai kaip aš ?aliu savo oilie-
išvažiavo užsienin ir para- dienas išžudė Vilniuje dau- Narys, parašė net protestą “Vienybės” bendradar- koje lankėsi Sovietų Rusijos ‘Na bet mes neatžaukiam. ivhe irodvf> P
šė visai kitokia istoriją giau kaip 30.000 žydų.” “Naiiini Gndvnėi ” .Tis «a. ooVa- .. , J1*”* * _ *

dienas išžudė
Naujoj Gadynėj.

apie komunizmo “rojų.” Jos Matyt, “Laisvės ’ redak- ko: 
turini atpasakoja “Naujie- toriai per naktį užmiršta, ką 

jie rašė vakar dieną.nos.” Esą—
“A. T. Steele, Chicagos Daily News korespondentas, išbuvęs Rusijoj 9 mėnesius, pasakoja apie blogą komunikacijos ir maisto padėtį sovie-

GIRTO BOLŠEVIKO 
SAPNAS.

“Laisvė” turi South Bos
tone girtą korespondentą, 

tų šalyje, taip pat apie aštru Sakome girtą, nes blaivą ji vartojimo daiktų trukumą. ,etai kas mato. Pasigėręs j 1- Per keturias dienas, keliaujant &a^ pnpeckoja savo kores- Volgos garlaiviu, sako jisai,; pondencijose nebučiausių nebuvo galima gauti kitokio dalyku. Štai, dabar jis pliau- maisto, kaip sūdytą silkę ir Škia, kaip ji cituoja bolševi- šmotą juodos duonos. kų Vilnis. kad vienas“Paprastas žmonių maistas Sf’rtujų Keleivio redakto- Rusijoje esąs toks: duona ir South Bostono saliune skysta, kaip vanduo, sriuba Papasakojo miniai, kad jį ir (“bread and watery soup’’). trejatą kitų nesenai kaman- 
“Kai kuriuose miestuose jo- tinėjusi federalinė vai- 

kių prekių negalima gauti— azia...krautuvės kaip iššluotos. To- Joks melagis negalėtų ši- kią padėtį p. Steele rado Sara- ^okio dalyko sufabrikuoti, tove. 500,000 gyventojų mies- Šitokių hahucinaciių gali 
‘ prisapnuoti tiktai labai girta

“Tai šitokią ‘gerovę’ Rusija SaĮYa\ _ „ .pasiekė, išbuvusi 25 metus po Laives bolsevikehui komunistu valdžia. Tokio bai- sapnuojasi, kad “Keleivis” saus skurdo nebuvo net ne- turi dau? faktorių ir kad 
visi jie girti. Ir kad keturius 
jų valdžia jau buvo paėmusi 

Įkaltį Rusijos už apykaklės, kamantinėjo.
lemtojo carizmo laikais.’’ 

Čia nėra

“Kai vienas geras veikėjas 
patarė Klingai ištraukti savo 
kandidatūrą, tai Klinga Lau
kaičio adresu taip pasakė: 
‘Na, bet jeigu tą karvę iš
rinks’..”

“Aš esu ALDLD narys ir 
turiu mano bibliotekoj visą 
rinkinį ALDLD leidinių. Tu
riu Trockio. Pakrovskio, Bu- 
charino. Viliuno. Angariečio,
Pruseikos, Kautskio raštus.

“Iš tos nabašninkų galerijos
paimkime vieną knygutę: ‘Vy- r.egali būt >I.A prezidentu 

Mažasis, jc gadynė

Suprantama. kad “karvė”

tautas Mažasis, jo gadynė ir asmenybės atvaizdas.’ Knygutė parašyta L. Pruseikos. Palyginkime jo knygutėj aprašomą Vytautą su tuo Vytautu, kuri mums perša Maskvos lietuviu suvažiavimas.

DRAUDŽIA
NĖTI

PARDAVI-
“PM.”

komisaras Molotovas, bet jr jeigu National Maritime Atsakymas: Tamsta likai 
tai buvo laikoma paslapty. Unija ištikrujų išves darbi- 
Nors jis vaikščiojo Wash- „inkų, įį karo darbu pikie- 
ir.gtono gatvėmis ir, sako- tuoti ‘Recordą,’ kuri. visuo-
įna, nusipirko maišiuką py- met gina darbininkų reika- turalizaciios Biurą ir prasv- 
nacų iš pedlionaus, tačiau jus> taį komunistai patys įro- ti “Certificate of Derivative 
niekas nežinojo, kad tai So- cjys jOg mes rašėm tiesą. Citizenship ”
vietų Rusijos užsienio rei- kad jie yra apsimetę patrik P2_____
kalų komisaras. tajs tik šiai valandai. Klausimas: Mano tėvas

Prezidento Roosevelto “Įš dešinės gi į mus lekia tapo pilietis 1937 metais.
e^?5.lus da^ai paaiškino reakcininko Džemso plyt-i Dabar aš noriu išvažiuoti i 

laikraščių reporteriams kad gaijai; kita miestą prie apsaugoį
prezidento stabui Moloto- “Mums. kaip laikraščiui, darbų ir man reikia įrodyt

pilietis tėvui tapus piliečiu. 
Savo pilietybės Įrodymui tu
ri kreiptis Į artimiausi Na-

Kai musų bendradarbis buvęs žinomas tik kaip y,.a garbė buti tarp dviejų 
andai parašė iš Philadelphi- ^r. Brown.” politinių kraštutinybių.
jos, kad už "Daily Worke- Kadangi “brown anglų “Vis dėl to įdomu, kad 
rio,” “The Hour,” “PM” ir kalboj reiškia “rudas,” tai tie radikalai ir reakcininkai 

“Pas Pruseika Vytautas yra kitų komunistiškų leidinių ^iena^ reporterių tuoj pa- daugiau neapkenčia mus 
mažas,’ Maskvoje jis ‘galin- skaitymą tenai atleista iš kodėl ne “Mr. Roosevelto politikos ir

Red. ’ tai vra, kodėl ne drai viso liberalizmo,gas.’ Pas Pruseika Vytautas valdžios Įstaigų daug tar- nera vertas, kad į jį padorus nautojų, tai “Laisvė” mus proletaras nusispiautų. o Mas- išplūdo, buk mes platina kvoje sakoma, kad reikia jį “prohitlerinę propagandą” ‘prisiminti’ ir sekti.” prieš tuos laikraščius. Ji
Nurodęs, kaip komunistų ‘virti"a’ nie‘

. L’oc tiome I o i vroc/»iomc
vadai sena eilinius savo na-

‘ponas Raudonas?’
ben-
negu

NUŠOVĖ MOKYKLOJ 
PATĖVI.

Ohio valstijos universite- naikinti

vieni kitų.
“Taip buvo ir Europoj.

Kur tik fašistai ar naciai įsi
galėjo, jie visų pirma puolė 

vidurkelio libera-
kas tiems laikraščiams ne- te pereitą sąvaitę buvo nu- lūs. Kur komunistai paėmė
sąs priešingas. Ypač puikus šautas cheminės inžinerijos valdžią į savo rankas, jie
esąs laikraštis “PM.” instruktorius, Dr. Charles darė tą patį.

Bet štai. 125-tam numery Owens. Jį nušovė jo posu- “Jie norėtų tą patį pada-
“Laisvė” jau verkia, kad tą nis, to paties universiteto ryti ir Amerikoje. Džem=o

“..^š noriu žinoti, ar ALD- “puikų laikraštį” Bostono studentas. Suimtas jaunuo- republikonai. Warburtonai,
LD vadai mus, eilinius narius, miesto taryba uždraudė par- lis teisinosi, kad jo patėvis i Martinai ir kiti. šaukia, kadskaito už galvijus, kurie visai davinėti ant “standų.”

rius prieštaraujančiomis pa
sakomis, šitas ALDLD Na
rys klausia:

skiiausdavęs jo motiną. jNew Deal šalininkai yra taip

savo pilietybę. Kokiu budu 
aš galėčiau tatai padaryti? 
Tėvas savo pilietiškų popie- 
tų nenori man duoti. Ar aš 
galėčiau gauti jų kopiją? O 
gal geriau butu tėvo popie
ras nufotografavus?

Atsakymas: Fotografuo
ti nevalia jokių natūraliza
cijos dokumentų, ir jeigu tai 
padarytum, galėtum susi
laukti sunkios bausmės. Ko
pijos irgi negali gauti, nes 
kopijos duodamos tiktai po
pierų savininkams, kuomet 
originalas buna pamestas. 
Tamsta gali gauti tiktai 
“Certificate of Derivative 
Citizenship.” Tai bus įrody
mas, kad tamsta esi pilietis.
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS
BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.
Komunistai nusimaskavo 

iki nuogumos.
Iki šiol musų komunistai 

kalbėdavo ir savo teziuose 
skelbdavo, kad jie stoja už 
mažasias tautas, už jų liuo- 
sybę. Jie kritikuodavo Ang
lijos valdžią, kad ji nesutei
kia Indijai laisvės. Jie kriti
kuodavo tą pačią Anglijos 
valdžią, kad ji neatiduoda 
žydams Palestinos. Vienu 
žodžiu, jie dėjosi mažųjų 
tautų užtarytojais. Bet šian
dien jie nusimaskavo ir pa
rodė tikrąjį imperialistinį 
veidą visoj nuogumoj. Vie
toj kalbėję už tautų liuosy- 
bę. jie stačiai sako: “Molda
vija. Bukovina, Lietuva, Es
tija ir Latvija turi būt po 
Sovietų Rusijos valdžia,” 
nes to reikalauja Sovietų 
Rusijos saugumas. Rusijos 
carai irgi taio kalbėdavo.

To negana. New Yorko 
miestas rengė birželio 13 d.

pas. Meno Sąjungos kuopas 
(kurios visuomet dangstėsi 
esančios nekomunistinis pa
daras), Aido Chorą ir kitas 
vis iš tų pačių žmonių orga
nizacijas ir nutarė dalyvauti 
“New York at War” paro
doje, tik ne su lietuviais, bet 
su Sovietu Rusijos flotu.

nedavė, tik kartojo tą, kai 
“Laisvė” savo špaltose rašė. 
Keli desėtkai komunistinių 
davatkų sudėjo dolerių į ra
dijo fondą. Lietuviški biz-' 
nieriai rusų radijo propa-; 
gandos nerėmė. Nei organi
zacijos, nei draugijos to jų 
radijo nerėmė. Kiek jie su
dėjo pinigų iš savo kišenių, 
už tiek per tą radiją ir kai

Nauja Guma Senai Padangai

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Mat, jiems jau lietuvių or-j įėjo. Pinigai pasibaigė, ir 
ganizuotos eilės nėra košer,;^iet.uv!?AU iUS^1U radijas su
iręs tie, mat, nori laisvos, de- st°J°
mokratinės ir nepriklauso-įr
mos Lietuvos, o jie nori būt 
po Stalino saule. i

Jeigu kas juos pirmiau 
pavadindavo “ruskiais lie
tuvių kailyje,” tai jie labai 
užpykdavo. Girdi: “Mes 
esame lietuviai.” Jeigu jie 
butų lietuviai, tai jie nebūtų 
bėgę nuo lietuviu į svetimos 
valstybės flotą. Bet kadangi 
jie yra rusai (tik rusiškai 
kalbėt nemoka), tai jiems 
maloniau būt su rusais.

Kriaučiai, temykite!
Visi lietuviai kriaučiai, 

kurie tik priklausote prie 
lokalo 54, ateikite į specialų 
susirinkimą, kuris bus bir
želio 26, kaip 7 vakare. 
11-27 Arion pi., Brooklyne. 
^iame susirinkime rinksim 
delegatą ir didesnę pusę lo
kalo valdybos. Kaip delega
to pasirinkimas yra svarbus 
kriaučiams reikalas, taip ir 

i kiekvieno valdybos nario Ši nuotrauka parodo, kaip John Lange iš Trentono. N. J., 
makolu tepa sintetinę gumą ant senos padangos. Sakoma, 
kad šitaip sustiprinta padanga gali dar ilgokai laikytis, 
jeigu padangos siūlai nėra supuvę ar sutrukę. Naujos gu
mos galima uždėti keliata sluogsnių. Vienam sluogsniui iš
džiūvus. tepąs kitas.

Įvairios Informacijos
SIŪLO PALIUOSUOTI 
MAINERIUS NUO KA

RINĖS PRIEVOLĖS
Kadangi anglies produk 

cija yra būtinai reikalingi 
karo pramonei, tai gen 
Hershey išsiuntinėjo atski
lų valstijų direktoriams pa
tarimą, kad maineriai butų 
laikinai paliuosuoti nuo ka
rinės prievolės. Gelžkelie- 
čiai taip pat yra skiriami 
prie

buvo atrasta, Europoje jų 
niekas nežinojo. Guma taip
gi Amerikos žemės produk
tas. Ji buvo išvežta į kitas 
šalis ir tenai auginama, o 
Amerika pasiliko be gumos.

LAIŠKAI KARO BELAIS
VIAMS PER RAUDONĄ

JĮ KRYŽIŲ.
Amerikos Raudonasis

Kryžius praneša, kad laiškai 
tos kategorijos. Kaip Amerikos kareiviams bei 

be kuro negalėtų šalyje jurininkams, kvrie yra pate- 
vaikščioti traukiniai, taip ii kę japonų karo nelaisvėn, 
be išlavintų geležinkelių eis per Tarptautinį Raudo

nąjį Kryžių, kurio centrastarnautojų transportacija 
turėtų sustoti. Be to, anglys 
reikalingos plieno liejyk
loms, vario ir kitų metalų 
tirpykloms. visokioms dirb
tuvėms ir laivams. Todėl ir 

siūloma, kad maineriai,
įsnnki-

mas vra svarbus dalykas. 
Tad visi kliaučiai ateikite 
laiku ir pilnai pasiruošę rin
kimams.

Vyt. Katilius.

Na. kad jau tie buvę 46 pasirinkimas 
Ten Eyck streeto “lietuviai” 

visų pavergtų tautų parodą, surusėjo, kad jie pamilo ru- 
Visos Brooklyno lietuvių or-sus> tai tame da nedidelė 
ganizacijos, kaip kriaučių 'Dut„ neĮajmė. Juk yra kitų 
54 skyrius, šv. Jurgio drau- tautybių, kurie pamila lietu- 

Kbubas ir eibė ienkus ar Lą kitą. Bet 
katalikiškų, tautiškų ir so-ij^^ jje pamiia kitus, tai 
cialistimų organizacijų, nu-,tegUj jje nejencĮa prie lietu-! . _
tarė oficialiai toje vįų kaulyti dolerių ir uz, Protestuoja dėl F. J. Živato
\ oi k at \\ ai parodoje da- dolerius šelpti anuos, i korespondencijos.

Rusai yra tokie žmonės, j Charles Genys iš Scran- 
kaip ir mes lietuviai. Bet jų tono, Pa., prisiuntė mums 
valdonai carų gadynėje slė-

lyvauti. Kad tą parodą ge
riau atžymėti, organizacijos 
■□aukojo stambias pinigų

sumas, kad parodyti Ameri-.Hetuvius. šimtUs lietuvių 
kos žmonėms, jog mes lietu- , gibyro tyruose nukankino, 
viai esame pavergta tauta ir Dabartinįaį Rusijos valdo- 
noi ime idant po karo Lietu-, naj neatsilieka nuo savo 
va butų laisva, demokrati-j pirmtakunu carų. Jie reika- 
”e’ 2e?r?k ai^Va?lavo iš Lietuvos bazių, jas
ka. Bet jus stebėsitės, o gal gavo. To ne gana. Susimer-
ir ne, kaip musų miesto lie- kė su Hitleriu ir Lietuvą vi- 
tuv įski tautų liuosuotojai «aj aneksavo. Šimtus ir tuks- 

veiklą pa- tančius lietuvių tuojaus pra- 
ziurejo. jie sūsisauKe savo dėjo areštuoti ir į Sibyrąuie susisautCe savo 
eidi-eldi kuopas, LDS kuo-

I T 1. Jus
strateginę

KARUI MEDŽIAGĄ 

gerai pridabodami

telefoną

Sergėkit telefoną

*:
j

i
Į h)
4

ir jo

Kas Mums Rašoma Naujienos iš Kanados.

ir
siųsti. Jeigu taip, tai kaip 
rimtas lietuvis turi žiūrėti į 
tokius neva “lietuvius,” 
kaip musų komunistai, ku
rie vietoj užtarti kankinamą 
lietuvį, vietoj pagalbos ran
ką ištiesti, jie dar prisideda 
prie kankintojų ir plaka sa
vo brolį lygiai taip. kaip ir 
šioje “Nev York at War” 
parodoje. Vietoj eiti su lie
tuviais, jie žygiuoja rusų ei
lėse. Ne tik ką jie žygiuoja, 
bet ir musų trispalvę su 

.žirgvaikiu rusų flote vežasi.
Ką svetimtautis, anglas 

ar amerikonas gali pamany
ti apie tokius sukvailioju
sius lietuvius kaip komunis
tai. Jis gali tik nusispiauti 
ir pasakyti: “They are no 
good for they own country7, 
how can they be good for 
our America?” Ar senai jie 
pradėjo šokti už Roosevel
tą? Nesenai. Kaip čia senai 
jie tauzijo, kad Ameriko? 
imperializmas siekia už
smaugti mažasias tautas.

KOMUNISTŲ “REVOLIU
CIJA” VYTAUTO 

KLIUBE.

i andasi Ženevoje, Šveicari
joj. Bet laiškus galima siųs
ti tik tiems karo belais
viams. kurių vardai ir pa
vardės yra jau paskelbtos 
oficialiuose belaisvių sąra- 

kaip ir geležinkeliečiai, bu- šuose. Karo Departamentas 
tų palikti savo vietose. Washingtone nesenai yra 

Bet šitas paliuosavimas paskelbęs 120 tokių vardų 
arba karinės prievolės ati- ir pavardžių.
dėjimas priklauso nuo loka- Adresuojant karo belais- 
linių boardų, kurie ima nau-, viui laišką, visų pirma rašo- 
jokus armijon. Pašauktas į mas jo vardas ir pavardė, 
lokalinį boardą registrantas paskui jo laipsnis, tarnybos 
turi įrodyti, kad jis dilba šaka, kur tarnavo, pažymėti 
anglių kasykloje arba an; kad iis yra amerikietis karo 
geležinkelio, ir boardui lie- belaisvis Japonijoj, ir ant

vra

niau turėjo, bet kaip tik ko- ka nuspręsti, ar tokį regist- 
munistai mechaniškai tą rantą imti armijon, ar pa- 
unijos lokalą užvaldė, tas ]įkti prie darbo. Boardams 
lokalas buvo atiduotas ru- yra palarta tokius palikti, 
sams. Lokalo pirmininkas —

7 d. įvyko Vytau- dabar yra rusas Scharkoff, 13,000,000 JUODVEIDŽIŲ 
sekretorius Kravchuk ir Amerikos kolonistai 1776
tisą valdyba susideda iš pa- metuis importavo iš Afrikos 
našių pavardžių. Nedyvai, 3()0>000 juodveidžių vergų 
kad tie kacapai n nutaie iaukų darbams dirbti, šian- 
dalyvauti tame komunistų (jįen „j juoduku skaičius 
saukiamam Rusijos naudai ,lungtinėSe Valstijose siekia,,
^važiavime. Jus atidavei jau 13 OU0 OOC. Dėi juo(|žįu ■ laiškui nereikalingas. Tame 
uetuvtų kriaučių lokalą ru- ,el.gjjos Jungtinėse Valsti- kampely, kur paprastai lipi- 
sams. sako drg. Kilimonis, jose buvo kilęs net ir vidaus;Tlama Pasto stampa, reikia 
“bet jus neatiduosit visos karas (Civil War). Kadangi 'aiškiai ranka arba mašinėlė 

Į Lietuvos Rusijai. To ir už- pietinėse valstijose juodvei- parašyti:
dengę lietuviu pašalpos Ii- r, įteko. džiai dirbo savo ponams PrispS,«wF" M>i1’
o^oie kliubo vardu ir tai ne- praskintl ke ią rusams IJ° Susirinkimas pradėjo kar- nemokamai, o šiaurinėse! T ♦ • i . , •
g J Raudonojo Krvžiaus .okuDuoti mUSU ploti drg. Kilimonio darbininkus rei- ***£5*® ’ ’ *'

sali tr is naujo ją pavergti, kalbai, o komunistai, pama- kėj0 įrodyt. tai jos užsispy- kaL kį!įaisviams
Bet mes nematome tom jo Laišką pe,skaičius, Kliu-'tę kad pralošė, P»ole Kili- re, kad juodveidžių vergija

“protestui” jokio pagrindo, bo pirmininkas p. Vilkaitis mon, musu; kiti šoko skirt. pietuose butų Panaikmto. 8ne">°^ 
Faktas vra toks, įd p. ži- paaiškino, kad Kliubui ten;* >wko tikra bolseviktoka Gi pietų valstijos, nenorėda- ‘^S^Kairo kori-
vatos kalbėjo apie bolševi- neverta dalyvauti, nes gali revoliucija. Negalėdamas mos vergų pa,elstl, tortį pasuktą^tui.o kon
kus, kurie dangstosi sveti- būt da ir nesmagumų ls vai- atsteigti tvai kos, pirminm- nu0 siaurės atsimesti. Del to pjnįgu ir siuntiniu
mate vardais ir tik juos kri- džios pusės, nes jis turįs ži- susmnkimą uždare ir kilo labai ilgas ir kruvinas hln1^ siuntimų
tikavo. Gi p. Genys šito p. nių, kad tas visas komunis- luom1,. pasibaigė komunistų vidaus karas. Bet šiaurė lai-
Živato priekaišto bolševi- tų judėjimas yra stropiai revo,luclJa- mėjo ir negrų vergija pie-
kams visai neužginčija. Jis. policijos sekamas. Sekreto- Apart drg. Kilimonio. tuose buvo panaikinta. Tai 
tik parodo, kad “Lietuvių rius Adomonis pasisiūlė is- prieš komunistus ir jų sau- buvo prezidento Lincolno

.aiško nuotrauką, kurioj 
liudijama, kad Scrantono 
“Lietuvių Pašalpinė Drau
gija” yra įteikusi Raudona
jam Kiyžiui $20.55, kurie 
liko nuo tos draugijos 
rengto koncerto.

Atskiram laiške p. Char
les Genys protestuoja prieš 
F. J. Ž i vatą, kam jis savo 
korespondencijoj pasakė,

Montreal, Kanada.
Birželio

to Kliubo narių susirinki
mas, kuris buvo ganėtinai 
skaitlingas ir ant pabaigos 
triukšmingas. Susirinkimas 
ėjo sklandžiai ligi priėjo 
prie laiškų skaitymo. Vienas 
laiškas buvo perskaitytas 
nuo komunistų komiteto, 
kuris šaukia neva visos Ka-

galo užadresuoti i Tarptau
tinį Raudonaji Kryžių Že
nevoj. Šveicarijoj.

Angliškai rašoma taip:
John Jon yla.
I’rivate, Infantry.
Formerly of Wake (ar kitaip). 
American Prisoner of War 

in Japan,
% International Red Cross, 
Geneva. Sttitzerland.

Paš? o ženklelis tokiam

kad Scrantono DoiseviKai , ,. , ,turėjo curenee koncertą tik na^os lietuvių kongresą tik-
•”ne tovTvSdu slu “«elbKi” Lietuvą' bel —
.4^™ i,'„„LiUL K- ištikrujų, kaip paaiškėjo, Uiiteko.

o
va
naudai...”

belaisviams Japonijoj 
kas da negalima siųsti.

karo
kol

PABRANGS DEGTINĖ 
IR ALUS.

projektuoja 
svaiginamus gėri

mus dideliais mokesčiais. 
Bulvės, komai ir tomei- Degtinės galionui manoma 

tės. tai Amerikoj atrastos uždėti nuo $4 iki $6 taksų, o 
daržovės. Kol Amerika ne- alaus bačkai—nuo $6 iki $7.

kad ta draugija to nepada- pavojaus. i tojas Šarkis, Leknickas, Kli-
rė? Ne. jis to nesakė. Jis ne- Prasidėjo diskusijos. Už sevičius, Levinskas, Lazaus- 
minėjo nei tos draugijos dalyvavimą komunistų su- kas ir kiti. Reiškia, tikrieji 
vardo. važiavime kalbėjo patys ko-, lietuviai laimėjo, Vytauto

Taigi, anot to posakio, p. munistai ir keli jų šluotko- Kliubo garbę išlaikė ir ne- 
Živatas kalbėjo apie raitus, čiai. kaip Lesavičius. Vilke- daleido garbingą jo vardą 
o p. Genys kalba apie batus, lis, Kiela, Adomonis, Burba.'tąsyti po komunistišką pur- 
Tarp tų dalykų nėra nieko Pastarasis “žamatiškai" nu-:vyną. Bravo jums už tai! 
bendra Matyt, p. živato ko- Regėjo kad esą ^nereikia Bet ui (la ne vigkag Klkj_
respondencijos p. Genys čia nieko bajotis. nes tariaęi komunistus ir

nes to reikalauja Wall | visai nesuprato ir todėl šovė kriaučių unija išrinkusi de-; pastumuėlius
Streeto bankininkų intere-1 visai pro šalį. Jeigu jau kas legatus, šitam komunistų įori.Tad" atIk7tokiePtnukš-
sai. Ar senai jie keikė Ang
liją? Nesenai. Jie da versis 
kartą ragožium kaip demo
kratinės valstybės sumušu- 

Išios Hitlerį nepripažins So
vietų Rusijai Pabalčio kra
štu.

turėtų
ei ios

tos koresponden- sapnininkui drg. Kilimonis , 
estuoti, tai ne teisingai a^akė, kad lietu-1rv-i-- r-.__ b..;.,,,;;.,;

dėl 
protestuoti

THE POCKETBOOK 
</ KNOVVLEDCE

mai ir betvarkės neatsikar-
- . ,............. , . v . • i tetų. Juos reikia jei ne visaiviai kliaučiai jokio lietuvių j-bf ktj g „ariu

skyriaus unijoj netun. Se.(arpo_ ui bent kelicms me;
usnenduoti. Butų ge-

“Lietuvių Pašelpinės Drau
gijos” pirmininkas, bet bol
ševikai. nes tiktai juos p. Ži-
vatas kritikavo. rių Jamesą ir pas Hovardą

--------------- L. RusselTį, kurių įsakymu
buvo paleista iš bedarbių 
šelpimo įstaigos 50 tarnau-

tams
iai. kad kliubiečiai taip ir 
pasielgtų. Kundrotas.Išvarė 50 darbininkų už 

“P. M.” skaitymą.
Aš buvau parašęs “Kelei- tojų už paminėtų laiikraščių 

viui,” kad už skaitymą ko- skaitymą. .Jie bandė ir pi- 
munistišku laikraščių, kaip kietuoti tą įstaigą, bet tai 

Daily Worker“The nieko negelbėjo.

Komunistų radio jau ne
beveikia.Į T

Musų lietuviški rusai bu
vo įsisteigę radijo valandą. 
Jie su ta “valanda” manė 

i sukirsti Juozo Ginkaus ra
diją. Bet nabagams nepa
vyko. Kaip žmonės sako: 
“Nekask kitam duobės, nes 
pats įpulsi.” Taip ir musų 
lietuviški ruskiai. Jie užsi
manė išmušti J. Ginkų iš 
radijo biznio, bet išmušė 
patys save. Jie subankru
tavo.

Apie pusmetis tam atgal, 
iie susiorganizavo 
Laisvės Kliubą.”

Laikyk jį kur negalima būt 
jo nutrenkti arba numesti. 
Jame yra apie 200 dalių— 
nekurtos lengvai nutrūksta 
ir padarytos iš medžiagos 
kurių dabar sunku gaut.

Laikyk telefono kordą 
nesusukinėtą ir sausą
Yra plonos vario vielos. Su- 
garankščiavus, gali nutrukt. 
Atminkit: vario stoka. Ha- 
savgokit nuo vandens ir nu
traukimo.

Pridabosimas apsaugoti pa
taisymų — IR TAJERIVS. 
Tankus šaukimas sutaisv' 
kaip bile vienas troko nau
dojimas. reiškia tayerių nu- 
dčvėjimų. pi kompaniją^ 
kaip bile viena kita trokus 
naudojanti. įpareigota tau
pyt tayerius. Jūsų atsargu
mas padeda įuos taupyt.

Hour,” “P. M.” ir jiems pa
našių, Pennsylvanijoj buvo 
išvaryta iš daibo nemaža 
darbininkų. Dėl to mano 
pranešimo. “Laisvės” Miza
ra užsipuolė ant “Keleivio.” 
Jisai tvirtina, kad tie laik
raščiai nesą komunistų, o 
vpač “P. M.” neturįs nieko 
bendra su kompartija.

Vietoj šokti prieš “Kelei
vį” ginčytis, Mizara turėtu 
pasiteirauti apie tai pas 

«w EReuRo telefhore & TELESRiFM m. nieko naujo per tą radiją Pennsylvanijos gubemato-

♦y “Radio 
Bet jie

‘Kel.” skaitytojus. \<> senas
ir

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

MONTREAL CANADA.
Sausio 9 d., 1942, mirė senas 

* Keleivio“ draugas KAZIMIE
RAS PAUI.EKAS. Velionis bu- 

Montrealo gyventojas
pažangus žmogus, jis rėmė 

visus lietuviu reikalus, nors gy
veno gana kukliai. Jis buvo ma
no vaiko krikšto tėvas ir visada 

j pasikalbėjime Sakydavo: “Ku-
Chicagos Lietuvių Cham-'mai Antanai, kaip aš numirsiu, 

ber of Com rce. — Tamstų prašau parašyt ‘Keleivio’ žmo- 
pranešimas apie iškilmingą nėms ir paprašyt, kad jie pa- 
Defense Borų deginimą bu- garsintų apie mano mirtį.” To- 
vo išsiųstas mums pervėlai. dėl aš jo prašymą išpildau. Ve- 
Tos ceremonijos atsibuvo lionis buvo ramios nuotaikos 
Chicagoje birželio 7 d., o žmogus. I^ai buna jam musu
pranešimas
birželio.

patiekė mus 8 amžina atmintis.
Antanas Miknius.
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asihlbčjimas 
Maikio su Tėvu

—Maike, ar tu girdėjai, bar sėdi Stalino užpečky. 
kad Į Ameriką buvo atva- —Bet taip nėra. kaip tė-

Spaudos Apžvalga. Mediniai Stebuklai
Redaguoja Lietuvos Gen. Konsulatas Nevv Yorke.

AMERIKA SIŪLO NAU
JĄ PAGALBOS SUTARTI 

RUSIJAI.

šalininkų. Pirmieji naujos 
pokarinės santvarkos idealą 
mato tarptautinėj organiza-

, -The New York Times’ <?*>* tu.° tarPu.- kai ant.rin‘ 
gegužės 27 dienos numeryje st0Ja M2 organizavimą .vai-, 
paskelbė
jai
sutarties pivjviua^, Macai . 1 - 1 . , - .
kuri ji butu sulyginta tuo "“?! Avienas kontinentą 
atvėju su Anglija ir kitomis tur.etM f3™ sąjungą kurto < 
Jungtinėmis tautomis. Tos sudalyti, pasaulinę Federa-
sutarties tikslas esą ne tik ~a ‘V b^: . . ,
sulyginti ja su kitomis . Straipsnio autorius ob- 
-le'aie-lend-’ privilegijomis ,|ekt-v,vlal tern« ^stydama 
besinaudojančiomis ' tauto- i£«‘®kaį P.nelna 'sva<1«- ka!‘ 
mis. karo gamybos progra- Tau.‘« ?ąjunoą tam organi- 
moję. bet ir braukti ją i pa- ?a'™ul. Pat€‘k!? daug ,tln;
saulinės prekybos atsuty- kame?P‘. mode 1 ka,°

r J pasaulinio mąsto Federali-

žiavęs pats Molotovas iš vas manai. Darbininkai vai-

ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.
(Tąsa.)

Šiupienius, netekęs žado, vis dar už

mo pastangas po šio karo, . , . , .prisilaikant liblralinės lini- ?e Xal^'be’ nes es«: Nu“ 
j'os. propaguojamos Jungti- lemiantis argumentas yra
niu Valstijų sekretoriaus ekonomine kadangi mum,
Hvll’o * planetos fizine struktūra

Ryšium su tuo tos pat die- reikalauja planetinio mąsto 
nos'“N. Y. Times” laidoje ekonomines integracijos 
įdėtas specialus korespon- Ta?. kad kontinentą
denio Krock tt'ashingtone ?al. genau atsiekti ekono 
to pasiūlymo įvertinimas.

Minėtasis 
I

minės autarkijos (self suffi
Arthur'krock «ie,!7> .ne^,u kad Paskil,' 

įastebi. kad jei tą pasiulv- krastal- bet konąnenja, juk 
„„ „ri. yra geografiniai vienetai.

ar politi-mą Sovietu vyriausybė 
imtų.
turėtu begalinę reikšmę po- . , .. ,kariniam pakulio atstaty- «™do "'anJj'> į?d aP : 
mo tvarkvmui. Jo žodžiais: ^Pinantys kontinentai bu- 

' . . tu draugiškesni kitiems kon-
.’TjĮnas Jungtinių Tautų tinentams negu kad savęs į 

prisidėjimas pne anglų- apsirūpinimo stadijos be-1

, - t.v -.rF.rvt;1- ° ne ekonominiaitai ta naujoji sutartis ... . -. , .niai ir todėl nera jokio pa-

marškinius

Kilusią jauniKio Kumsų, susigrieDe. ir, 
trenkęs kumštimi i stalą, kad stalas net pa
šoko iš vietos ir visi stikleliai bei lėkštės 
suskambėjo, suriko:

—Kas čia, po velniais, tu ar aš gaspado
rius?—vos nesprogo iš piktumo. Kraujas 
sprandą ir akis užliejo.—Tu ar aš dukterį 
i marčias leidžiam?

—Tu,—atsakė jam. nusigrįždamas nuo 
jaunikio, Dovinė.—Tu gaspadorius ir tu už 
manęs savo dukterį leidi.

To jau buvo per daug. Kaip padegtas, 
iššoko iš užustalės šeimininkas, kumštį į 
panose atkišo Dovinei:

kių matęs, kurie paskutinius 
prageria, ir tas neiškentė:

—Vince,—su užuojauta kalbėjo.—Tik 
tu pagalvok, jei dar viso proto nepragėrei! 
Nu, kur tu dėtum mergą be namų, be pa
stogės? Džiaukis, kad ji ant savo kaklo 
nežliumbia.

Apie tai Dovinė negalvojo, nes ir galvo
ti nebuvo ko. Dievas davė dantis, duos ir 
duoną. Ne dėl to bernas graužėsi. Toks 
apmaudas smaugė, kad. rodosi, vietoje 
sprogsi. Primanytų—dangų sugriautų ir iš 
jo skeveldrų Elenai rumus pastatytų.

—Na, ką tu turi?—rizgo į akis Leizeris. 
—Tuii penkis pirštus. Tašai pagali, kaukši 
per pirštus ir nėra tavo penkių pirštų. Nu, 
ir ką tu tada dalytum?

—Tave suėsčiau! — kaukštelėjo piktai 
dantimis Dovinė.

—Nu, tu, Vince, ne žvėris, manęs nesu
. —-Nesulaukimas, kad aš už tavęs duktė-j,tu geras žmogus, tiktai gyventi nemo- 

rį leisčiau. Kalės, ir tos neleisčiau, tu... j Kai ak nol ėjau vesti, tai ką aš, vargšas 
visas drebėjo ir negalėjo žodžio ištarti.

—Nusiramink, tėve, — nulenkė atkištą 
kumštį.—Sprogsi dar iš piktumo ir vietoje 
vestuvių pakasynas turėsime. O išleistum

Maskvos? Sako, buvęs pas do Rusija tiktai teorijoj. Gi amerikiečiu iea<e-lend” su- -t-up.. suiuijos oe prezidentą Ruzveltą ir pri- praktikoj’ją valdo Staline fomTgalIų £ sj?klancios atsklros vals*’ P
žadėjęs Lietuvos nerusiot, su savo komisarais, ir ką baigtį mažu tautu, esančių Tarukontinenlinė nrekv- ■ jeigu Amerika duos Rasėjui Stalinas su tais komisarais (Hd|iuj tautų įimosi sfe. baTbX dJdelė praeityje ii 
daugiau bombų. daro. Rusijos darbininkai }ose bai kad esa jų ne. o nema-

—Taip. teve, girdėjau. nežino. Jie išgirdo apie Mo- uHklau«omvbė bu* atimta — xeiRlausia aH?s;., ° nei?a <
■■ —Na tai kodėl Rimbą lnrnvn kplione Amerikon tik Pn?laas0I?yDe .alll?la zes ateityje, jei tik nebus. a, tai kodėl Bimba lotov o kelionę Amerikon tik ar kalkunais atvejais visai kliudoma. Pasiulvmai pada-
S,5e?‘et0J niek0 ap,e 131 C,0, pa5auli į k,°“-

lot^aftavo’ kad M<> raŠČT* apie tTi ^’ti' bus pajungta kuri0S nors di- idoUekonoS‘ autoriteto, 
lotov as čia buvo. —Na, jeigu tu taip daug tižiosios tautos naudai tvir- Tain nat šitie Dasiulvmai

—Tas negali but, Maike. žinai, Maike, tai išvirozyk tinant, kad pastarosios kari- * abiotini ii-1 politiškai 
Juk Bimba sako, kad Sovie- man, ar teisybė, kaip gazie- nįs saugumas to reikalauja. nėra visai pripuolamas 
tų činąunykai yra geriausi tos rašo. kad Stalinas dabar Keliose pasaulio dalyse, ką kad tokįe nasiulvmai oa-’ 
darbininkų draugai, taigi aš davė žmonėms tikėjimo lai- diplomatai gerai žino, da- nrastai stumia priekin ku- 
fokuoju, kad atvažiavęs Į svę? Mudu su zakristijonu bar vra mažų tautų, kurios į.jo<? nors ralingos valstybės 
Ameriką staišas Stalino ko- skaitėm vienoj paliokų ga- tuo atžvilgiu blogai jaučiasi ”adovauiančia įtaka konti- 
misaias visų pirma turėjo zietoj, kad msų cerkvėse ir abejoja, ar Atlanto čarte- reikaluiTbkia Pta-
atsilankyti į -‘Laisves re- popai dabar gieda: “v.os- ris bus užtektinai platus, ka faktinai butu lygi domi- 
dakciją. o Bimbos ir Miza- podu pomilui svietuju Ro- kad jas apimtų. Net jei ir nacijai ir todėl turinti lai- 
ros susaide turėjo pasitikti ;siju Ašies valstybės bus nugalė- koma , kaip labiau sutinkan
tį su muzika ir uzfundyt ge- —Man tai neisrodo lais- tos iki tokios padėties, kur tl su totalitariniu, o ne de
rą “hot dogą” su ameriko- vė, tik bėda. įOs bus laikomos silpnomis rnokratiniu tarptautiniu rei-
niška muštarda. Juk jis ga- —O gal tas ir teisybė, jki jų geras elgesys bus už- kalu tvarkymo modeliu.
Įėjo atvažiuoti alkanas. Ga- Maike. Kiek as atsimenu, tikrintas, jų didelė gyvento-

Kak trevoga,
to do Boga:
kak bieda—do žydą.
A poslie biedy— 
pošli k čiortu žydy.

—O ka tai reiškia, tėve?

zietos dabar tašo, kad Į tai luskiai visada sakydavo 
Vašingtoną nuvažiavęs jisai 
pynacus pirko. Ir kiek tai 
butų “Laisvei” unaro, jeigu 
jos įedaktoriai butų su Mo
lotovu pasisveikinę!

—Žinoma, kad butų.
— Na. tai kodėl gi jie ne-Į

pasikvietė jo pas save į sve- Aš rusiškai nesuprantu.
cius?. ..... . .1 —Tai reiškia toki priežo-

—-sakau gi, kad jie visai dį Maike: “Kai pavojus, 
nežinojo apie jo buvimą taj prje Į)ievo; o kada bėda. 
Amerikoj.

—Artai tu nori pasakyt, ejkį^ žydai, po velniais.’ 
Maike. kad Molotovas nei 
giomatos Bimbai neparašė, 
kad Amerikon atvažiuoja?

—Žinoma, kad neparašė.
. —Tai kodėl?

—Todėl, kad nematė rei-

jų masė vis tiek dar spaus . -¥!k,a PnPa2ia !’ .kad 
mažus kaimynus ir tie vra bus slek,a??a suku.ti visuo-; 
pareiškė AVashingtone. kad ln? P3®”.1*0 ekonominę sis- 
iiems bis toli nuo saupimo ^mą naujos Tautų Sąjun-
įausmo. iki visos prieš Aši Rosk <kaks ’.os vardas atelV 
kariaujančios valstybės nei bebūtų) rėmuose. Nauja; 
pasirašys po bendra plat- Taut« Sąjunga butų stato-
foima’už ekonomine laisve ™ aP,e. . Tautų
no šio karo... Patel.kt.S branduolp ir eko-
’ “...Šios dienos žygis yra nomln.-1 vadovavimą turėtų j 
aiškus mėginimas' įtikinti P3™'?1"1,1 tampriai bendra- 
Rusiją. kad“ ji sutiktų remti 'larbiaudamos Jungtines A-

ir

—Nėra abejonės, tėve, 
kaio. O gali but, jog Molo- kad Stalinas sutiktų priimti 
toyas ir nežino, kad Ameri- katalikų bažnyčios krikštą, 
koje yra Bimba ar Mizara. įej žinotų, kad tai padės 

—Bet Maskvoje, Maike. j jam nugalėt Hitlerį, 
yra Padleckio valdžia, ką —N’a, ale pasakyk. Mai-
bobos su šluotom iš Lietu- ke. ką darytų Bimba, Pru- 
vos išvijo, ir ta valdžia daž-iseika ir kiti komunistai, jei- 
nai atsiunčia “Laisvei viso- Stalinas atsiverstų prie 
kių kabliagramų. Tai kodėl; dvasios šventos? 
gi ji negalėjo tuo pačiu kab-j —Bimba, Pruseika ir kiti 
liu parašyti, kad Molotovas komunistai tada užsidėtų 
Amerikon atvažiuoja ? Ko
del ji neparašė, kad Bimbos

tai prie žydo; • G-»«.
Jes. Maike, išrodo, kad ir niU Amerikos Valstijų pa- 'eat ndnaL _ 
Stalinui dabar bėda. Ot, po- šrind3 P° šl° karo tarptau- Nuo savęs norėtumėm pa- 
piežiui dabar butu geras tunuose santykiuose. Jeigu stebėti, kad toks pasaulio 
čenčius atversti ji prie kata-1M su tuo sutiks, iš to išplauks pokanni.- tvarkymas yra 
liku hažnveins * .kelios pokarinės pasekmės! daug labiau priimtinesnis

“Tada peliks jokio pro- mažoms tautoms, nes tuo

uz manęs dukterį, kaip pas Dievą už pe
čiaus sėdėtum. Ir tūkstančių man tavo ne
reikia. tai ko čia tau pvkti?

Bet šiupienius ne tik kailyje negalėjo 
tverti, bet ir ištekti savo seklyčioje.

—Kad tu kur skradžiai žemę nueitum, 
kad tu...—ir lakstė nuo stalo prie durų, kur 
piršlys su panieka šypsojosi ir jaunikis 
skersai atsisukęs dairėsi, ar čia vožti, ar 
pro duris virsti.

—Prašom, sveteliai, prašom, ar jus ne
žinote to vėjavaikio?... Lauk iš mano na
mų. šunsnuki, kad tavo kvapo čia neužuos- 
čiau! Lauk!—treptelėjo pastiręs senis 
prieš Dovinę.

Bet Dovinė nei nesujudėjo. Tiktai šyp
telėjo, žiūrėdamas į siuntantį ūkininką.

—Palauk, tik mierą grabui nuimsiu ir 
išeisiu.—mėgino juokais paversti visą Įnir
ši. ir. lyg masto jieškodamas. graipstėsi ki
šenėse.—Kur čia dabar?... Tuojau, tėvai! 
Netrepsėk, kaip įgeltas!...

Bet ūkininkas jau visai pritruko kantry
bės ir stvėrė abiem rankom Dovinę už 
kiutu.

—Lauk, šunsnuki!—rėkė vis labiau pa
juosdamas.

—Atstok!—pasipurtė Dovinė.—Ne ga
lynėtis atėjau, bet dukters prašyti.

—Še!—atkišo špygą Šiupienius.
Neišlaikė piršlys ir visa gerkle nusižven

gė, o jaunikis be balso išsišiepė. Nusispio- 
vė tada Dovinė ir išėjo.

Priemenėje sustojo, už peties Eleną 
paėmė.

—Einam!—pasakė.
Mergina. įsispraudus į kampą, kukčiojo.
—Kur eisim, kad neleidžia...
—Didelio čia daikto! Kai eisime, tai ir 

išeisime.
Bet čia pripuolė prie dukters motina ir 

įstūmė ją į kamarą.
—Eik tu, eik!—abiem rankom, lyg mu

ses baidydama, mosavo Dovinei.
Dovinė pažiurėjo į sumišusią moteriškę 

ir išėio. Sustojo viduryje kiemo. Apsidai
rė aplinkui. Keturkampiu suremtos stovėjo 
trobos, o prie trobų pririšti draskėsi šunes 
dėl kilusio namuose triukšmo.

Sunrato Dovinė, kad čia jis svetimas ir 
nereikalingas.

Perbraukė ranka per sutaršytus plau
kus. Dvelkė vakaro vėjas. Pro kluono galą 
sumirgėjo pirmoji žvaigždė... Tai ko čia

teksto, kad didelės tautos budu jos tik gali išvengti jis gaišta be reikalo? 
saugumas reikalauja mažos visiškos didelio kaimyno
tautos suvereniteto arba net dominacijos ne tik politi- 
kad tas saugumas reikalau- niam, bet ir ekonominiam 
tų apriboti mažos tautos ne- ios gyvenime.
priklausomybę.”

EKONOMINIAI TAIKOS 
PAGRINDAI.

įdomu, kad aukščiau pa
teikta formulė bendrais 
biuožais sutinka su nesenai 
Surnner Welles kalboje duo
tais rėmais, o taipgi jos 
metmens. kad ir neryškiai, 
matyti Jungtinių Valstijų

parapija jį pasitiktų ir uz- 
fundytų, kaip pridera darbi
ninkų karalystės paslui?

—Aš manau, tėve, kad ir 
Paleckis su savo draugais 
nieko apie Molotovo kelio
nę Amerikon nežinojo.

—O aš mislinu, Maike, 
kad tu tini misteiką. Juk 
Kasėjų dabar valdo darbi
ninkai. Taigi be jų pazvale- 
nės Molotovas nebūtų galė
jęs Amerikon atvažiuoti. O 
jeigu apie jo kelionę žinojo 
visi ruskiai, tai turėjo žinoti 
ir Padleckio valdžia, ka dn-

Tokia antrašte žiumalas 
New Europe” gegužės mė- 

rožančių ir škaplerius, tėve. [nerio laidoje (Nr. 6) įdėjo
. —Ai beč jur.laif. Maike, Mįchael A. Heilperin straip- d” Sje^*

snį, kuriame nagrinėjamakad jie taip padarytų.
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Michigano valstijoj,
mąsi. Autorius nurodo, kad

. - ti j • ?e’ jau dabar eina gana plačios
toli nuo Hartfoido mieste- dįskusijos tarp visuotino iš-lm normto eovoito ’7OmQO .V . 1

pokarinė pasaulio organiza- OAirc, c „akccti a m-t eija, idant tos organizicijos ^KELS MOKESTĮ ANT 
pagrindan ekonominį vysty-, iABAK° CIGARETŲ.

Kongrese siūloma uždėti
tabako produktams dar

.. ., ., v uicnucijvc ku ncuumiu $ 10 / ,0()0,000 taksų. Tai
kirtosi 1lt\^,ikulturosaiDeS sPrencdmo regionalizmo prastos žinios pypkoriams.
partamento ekspertų ir že-; ~' 
mės Ūkio Mokyklos profe
šorių, kurie lietui užėjus bu
vo sustoję po medžiu. Nei 
vienas nebuvo užmuštas, bet 
8 buvo pritrenkti, o 3 su
žeisti.

MEMBER

'SS®!

OFR POLICT
“The pnrpose of th<* A'Mteiation shall 
be t» help preserve the Me*l* and 
traditinat* of onr rountry, fhe l'nited 
States of Aneriea, to revere its latos 
and laspire others l« reopeet and obey 
the», and ia all wayg to aid ia aiakina 
this eonatry preater and better**

Kamaroje verkė uždaryta Elena. Bet 
negi jo Elena? Tai kam jis tada kraitį iš 
visos širdies darė?

Neklausė ir neatsakė. Dovinė, tiktai šir
dy i e baisiai liūdna buvo. Ir kažko baisiai 
gaila...

Nuėjo į klėtį, kur stovėjo meilės raštais 
išrašytos skrynios. Perbraukė drebančia 
ranka per skrynios dangtį. Lyg ne lentą 
butų glostęs, bet mergos krutinę. Neaiškus 
ir gailus jausmas širdyje virė.

Po ranka pasitaikė kirvis, ir sudundėjo 
skrynios nuo kirvio smūgių. Netrukus iš 
gražių kraitinių skrynių liko tiktai šipuliai 
ir laužai. • ‘

Tada numetė Dovinė kirvį ir išėjo.
IV.

Nuo to laiko pasidarė Vinco Dovinės 
namai—karčiama. Per dienas gėrė. per 
naktis po suolais voliojosi. Ir vėl gėrė. Ir 
isipagirioti negalėjo.

Juokėsi žmonės, kad Dovinė pas žydą 
Leizerį su ištekėjusiomis akimis Į žentus 
išėjo. Tai į karčiamą iis nunešdavo visą 
savo auksinių rankų uždarbį.

Taip žudėsi bernas, kad net graudu bu
vo žiūrėti. Senas karčiamninkas daug to-

žvdelis, dariau? Nu, aš dėjau skatiką prie 
skatiko, taupiau, daliau gešeftą, padariau 
tūkstantį rubliu, nusamdžiau karčiamą ir 
pasiunčiau piršlius pas bagočių Frenkelį, 
kad jis už manęs leistų savo dukterį Ra
chelę. Nu. ir ką tu pasakysi? Aš, vargšas 
žydelis, persuos bagočiaus dukterei, kuriai 
tėvas paskyrė dalies tūkstantį rublių! Ui, 
vai, kas tai matė? Bet senis Frenkelis buvo 
protingas žydelis, jis suprato, kad biednas 
gali pasidalyti bagotas. Davė jis man tūks
tanti rublių ir savo dukterį Rachelę, ir mes 
pradėjom gyventi. Ir fain gyventi! Duok, 
Dieve, visiems tain gyventi. Nusiuirkau 
tada karčiama, ir ji dabar mano. Pati ir 
vaikai nebus be pastogės. Dievas bus ge
ras. netruks ir duonos. Nu. ir, ačiū Dievui, 
viskas buvo gerai, ir aš, vargšas žydelis, 
daviau dukterims po tūkstantį pasogos. o 
sunų į mokslus išleidau. Dievas duos. gal 
bus rabinas, o jei neduos, tai geresni ge- 
reftą padalys, kaip aš, tamsus žydelis, ir 
jam bus dar geriau gyventi. Jo dukterys 
gaus no du tūkstančius pasogos. o sunai 
bus daktarai, advokatai* Fain gyvenimas 
bus. Nu, o tu? Ką uždirbi, ta rnageri. Tai
ka*2 UŽ tav4M1 i Įlieti? !»• oč varcr_
sas žvdelis, neleisčiau, kaip mane gyvą 
matai.

—Gal aš ir neimčiau tavo Chaikos.— 
kam tu man ją siūlai? — burbtelėjo paniu
ręs Dovinėm

Turgaus dienomis ir sekmadieniais, pa
sikaišiusi prijuostę ii- atsiraitojusi ranko
ves, bėgiodavo no karčiama Leizerio iau- 
niausioįi duktė Chaja. Nedidelė, rudaplau
kė. šlakuota mergiotė, žvilgčiojanti i visus 
piktomis akimis, lyg Įkasti pasirengusi ar 
nagais Įdrėksti, ir. gal but. todėl Įkaušę 
ūkininkai nepraleisdavo progos ja paer
zinti. Kas su delnu prabėgančiai pliaukš
tels. kas i slauni gnybtels ir natenkin*as 
nusikvatos, o kai mergiotė iš piktumo visa 
sudrebėdavo ir pasišiaušdavo, kaip kačiu
kas. slėpdavosi vienas už kito.

Ir visa karčiama kvatodavo, tiktai vie
nas Leizeris neramiai daiiydavosi savo pa
raudusiomis akimis, o mergiotė sprukdavo 
lauk iš karinamos.

Tai ir dabar Leizeris su priekaištu pa
žiurėjo į Dovinę, o paskui neramiai apsi
dairė po karčiama.

—Aš tau nesiūlau! Aš savo dukteri iš
leisiu gal už fain kupčiaus. gal už vargšo 
žydelio, kuris šitos smarvės i burną neims.

—Na, ir išleisk! — suiudėio Dovinė.— 
Duok‘tu man geriau dar vieną bonką ir sil
kės uodegą.

Leizeris tiktai l ankomis skėstelėio:
—Kam tau. Vince, dar viena bonka, 

kad tu ir taip iau girtas? Nori—duosiu sil
kės. duonos, cibulį, druskom Tu išsipagi
riok ir eik i darbą. Tave Šiuoenius nori Į 
«uda paduoti, kam tu iam skrynias suka
pojai. Nu. ir ką tu darysi, kuo atsilvginsi? 
Pasodins tave i turmą, šviesios dienelės 
nematvsi. Išsipagiriok verčiau, Vince! Gas- 
padoriai mane« klausia, ar tn vis dav gil
tas. Daug darbo. Vince, laukia, ir pinigų 
bus. Tada fain bus.

Tai mažiausia Dovinei įunėio. Galva 
ousiau plyšo, apsvaigusi, pabludusi. Jei 
kartais prablaivėdavo ir atsirasdavo koks 
noras, nebent skradžiai žemę prasmegti, 
kad daugiau nematytu nei gaspadorių. nei 
ju darbu, nei surukusios, nešvarios Leize
rio karkiamos su io pūliuojančiomis raudo
nomis akimis ir Įkyriomis kalbomis.

—Tegul pasikaria iie su savo darbai* ir 
pinigais!—atšovė Dovinė, žiūrėdamas pro 
musių apterštą murziną karčemos langelį.

Visas gyvenimas atrodė kaip tas lange
lis. ir Dovinė nenoromis vi«as pasipurtė. O 
Leizeris rizgo toliau, kaip musė, su savo 
kalbomis:

—Negerk šitos biaurybės! Oi, Vince, iš 
širdies sakau! (Bus daugiau)
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Lietuvių Muzikos Kūryba.
RAŠO PROF. VYTAUTAS BACEVIČIUS.

Iš visu

(Tąsa)
III.

XIX-to

torium, jisai ten pat Įkūrė 
orkestro mokyklą, kurios i 
uždavinys buvo paruošti or-

Kaip Anglai Gelbėja Jūron Nukritusius Lakūnus
E I.,. * :

lietuvių kompozitorių išsi
skyrė savo stipria individua
lybe žinomas visam pasauly 
genijalus tapytojas K. M.
Čiurlionis.

Čiurlionis, kuiis piimiau 
buvo baigęs Varšuvos Kon

amžiaus’ kestrantus Lietuvos simfo-
niniams orkestrams. Kad 
šis darbas sėkmingiau eitų, 
Šimkus išiupino minėtiems 
orkestrantams bendrabutį ir 
stipendijas. Nors ši mokyk
la buvo vėliau Švietimo mi
nisterijos likviduota, dėl 

servatoriją, o tik vėliau atsi- ministerijos neįvertininimo 
davęs tapybai, žvmiai stip- ‘^1.os mokyklos reikšmes, ta-, 
riau pasireiškė tapyboj - ciau tlkslas dahmine
kaip muzikoj.

Šis originalus vizijonie-
rius buvo taip stiprus indivi
dualistas, kad jis sukurė ta
pyboj visai naują poroman- 
tinę srovę, kurią sunku bu-

zymia
liko atsiektas, nes žymi da
lis Kauno Radiofono simfo
ninio orkestro dalyvių (da
bar Vilniaus Radiofono) iš
ėjo iš Šimkaus orkestro mo
kyklos. Taip pat jų nemažai 
yra ir Kauno Valstybėstų sulyginti su kitų tautų ta- •

da pasireiškusiu impresijo- 1 
nizmu ir ekspresijonizmu. Ta proga turiu pastebėti. 
Muzikoj tačiau Čiurlionis kad ir Kauno Valstybės 
buvo tipingas romantikas, Konservatorija davė daug 
net nelabai originalus. Jo orkestrantų Radiofono ir Į 
muzikalinėj evoliučijoj pa- Teatro simfoniniams orkes- 
stebima Chopin’o, Vagnerio trams. Stasys Šimkus buvo 
ir Skriabin’o Įtaka. Nekurie kurį laiką muzikos referen-j 
jo preliudai (parašyti Skria- tu prie Švietimo ministeri-Į 
bino Įtakoj) savo naujesnė- jos, bet negalėdamas sugyj 
mis ir drąsesnėmis muzikos venti su švietimo ministerių 
priemonėmis prisiartina prie Tonkūnu, liko iš ministeri- 
pasaulinio impresijonizmo. jos

KELEIVIS, SO. BOSTON

Oro kovose viršum jūrių lakūnams dažnai tenka nukristi vandenin, šis vaizdelis parodo, kaip anglų aviacija nukri
tusius savo lakūnus gelbėja.

VISKO PO B1SK1
Atvyko iš Vokietijos 

908 keleiviai.

Į New Jersey uostą atėjo
pašalintas, po garsaus į anądien baltai nudažytas 

Čiurlionies stiprus indivi- ginčo su ministerių. Mat,išvedu laivas “Drottning- 
dualizmas neleido jam apsi- ministeriui Tonkūnui dau-holm.” Jis atvežė 908 kelei- 
rubežiuoti vien tik lietuviš- giau rūpėjo sportas, kaip yjug, kurie susidėjo iš Įvai-

ti. Amerikos komunistai 
Stalinui visai nerupi. Jam 
lupi tik Amerikos duona, 
orlaiviai ir tankai.

PAJIEŠKOJIMAI
i Pajieškau pažystamų iš Šiaulių 
miesto, Kauno gub.. su kuriais sykiu 
augome. Žinau, kad atvažiavo į šią 
šalį merginų ir vaikinų, su kuriais 
aš augau. Kurie mane atsimenat, 
prašau parašyti, ypatingai Rimšų 
Olesė ir Gelumbauskų Prane prašau 
atsiliepti. (6)

Miss Emilija Paulauskaitė i 250 E. 8-th Street.
So. Boston, Mass.

Pajieškau C. DATKEVIČI AUS, 
pirmiau gyveno 4440 So. Wo«d st., 
Chicago, 111. Iš ten jis išsikraustė, 
bet kur, nežinau. Kas žinote, kar jis 
dabar randasi, prašau pranešti jo 
adresą man laišku, turiu labai svar
bų reikalą. Už pranešimą atsiteisiu.

J. Klimąvičia ’ (6,
1301 So. 4-th Street,

Philadelphia, Pa.

Pajieškau pažįstamų ir kaimynų. 
Paeina iš Kauno gubernijos, Taura
gės apskr., Meižių kaimo. Kurie ma
ne pažystate arba mano kaimynai, 
prašau atsišaukti, noriu susižinot su 
maro apielinkes žmonėmis. Gal ir iš 
merginų arba moterų, kurios mano 
pažystate atsišauks. Aš esu našlys. 
Mano adresas; (5)

Jonas Jurgaitis, P. O. Box 50, 
Hendersonville, Pa.

Pajieškau pusbrolio KUMBACKO 
VINCO, paeina iš Šiaulių apskr., Jo
niškio parapijos, Verškutių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti. (6)

Rozaliją Grigaitienė 
Į 0326 Ellsworth ave.', Detroit, Mich.
j Pajieškau PETRO VANAGO, pe

reitos pasaulinės karės metu jis iš
važiavo iš Great Neck, N. Y. ir bu
vo apsigyvenęs kur nors apie Bosto
ną. Rodos dirbo “Dilgėlių” redakci
joj. buvo pasivadinęs Petras Teter
vinas. Kurie žinote ką nors apie jj, 

----------------- i malonėkite pranešti, aš turiu labai
Fraternalės organizacijos.! 2.53'< palūkanų už kiekvie^bVarbų y?

savitarpinės pašalpos sky- nūs metus. Jis parsiduoda _—-- -r-- - ------- ----------
riai, moterų skyriai ir pana- : už 74% tos vertės, kuri bus 'j^^TANo^AMUtiAUsI“ Še
šios Įstaigos, dabar gaii in- po 12 metų. įbroHo -Aieksahdro Savidžio, abudu

paeina iš Žemaičių Kalvarijos. Anta- 
Damulius turėjo farmą Wiscon-

Karo Bonų Kibą Dvigubai Padininta 
Pagal Iždo Departamento Patvarkymą.

(Treasury Departamento skelbimas)

Amerikos tankai Rusijos
. T? t-"7^ nGA-il metų bonaS, perkamas pa- ti, nes tunu svarbų reikalą pranešti.Amerikos laikraščių ko- ^ĮHJOS 5 ir l)a£a* gai pilną vertę ir duoda aš jo sesuo sunkiai sergu ir noriu

vestuoti $100.000 per nietus Serijos G bonas 12
laiko 1 Suv. Valstijų Karo nprUjlmas • «"° Prašau juodu atsisauk-

kos dvasios elementais tad dvasine kultūra, tad Šimkus diplomatų, laikraštinin- respondentas Leland Stowe Iždo sektoriaus Henry 
jis įssiverze įs lietuviškumo. kartą įsejęs js kantiybesjs- kų ir paprastų Amerikos pi- rašo, kad jam teko matyti Morgenthari, Jr., patvarky- 

liečių. Naciai surinko juos iš Amerikos tankus Rusijosribų tapdamas kosmopolitu, drožė ministeriui Tonkūnui 
nes iis norėjo kurti virai teisybę Į akis. sakydamas 
žmonijai, kas jam pilnai pa- iam, kad jisai sustabdė Lie- ‘us^bonošuoZ
vyko tapybos srityje. Todėl tuvos kultūrą sesiais metais, e*’ portugal!ijoj> 0 iš tenai

savo koncentracijos stovyk- Jis sako; metai at-! Šįs naujas patvarkymas 
pradeda veikti liepos 1 d.fronte.

gal aš pirmu kartu mačiau T. , ,
tuos plienu šarvuotus dino-idls buvo padalytas todėl 

Šimkus taip pat yra orga-Išvedu laivas atvežė juos A-jsaurus Detroito dirbtuvėj.!kad. kugelis organizacijų.

X , ", , labai kad brolis atsišauktų. Kurie
2.0 f per metUS laiko, kurie įmote kur juodu gyvena, malonėkite 
yra išmokami 2 syk per me- Pranesti^manjų adresus. (?) 
tus Iždo čekiu. Jų galima'
pirkti nedaugiau kaip $100,-'
000 sumai.

Mrs. F. Miknius 
2117 Manufacturers st.,

Point St. Charles,
Montreal, Canada.

nesistebėkim. kad nors Čiur-
nizatoriūsgamiujų Dainų i mėrikon. Naciai" nori, kad i Dabar tfe mnTtoBkTamkfai kurios atidėjo numatytą sta- 

tobulumo tačiau vra kos^ švenčių, kuriose dalyvauda- mainais už tuos žmonės kanuolėmis apginkluoji pa- b^ą ligi^karo pabaigos, nu-
mopolitinė ir lietuviškumo v? P0.1“1® šimt“s 
joje nedaug. Tiesa, charak- visos Lietuvos Tosjspudin- 
teris ir pasiektas lirizmas f05 mentes Įvykdavo

noaheioUnai kas kelis metus Klaipėdoj

Amerika išleistų Vokietijon 
nacius, kurie Amerikoj yra 
nepageidaujami.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

APSIVEDIMAI.

lietuviški, kelis metus 
tačiau labai retai pas jj atsi- 11 
randa lietuviškos tematikos Šimkaus kūryba yra per- 
naudojimo, kas buvo taip dėm romantiška. Be labai 
reikšminga aukščiau anra- skaitlingų ir gražių

vrų J-- Kaune.
3,000 orlaivių.

Generolas George C. Mar- 
dainų ishall, Amerikos generalinio 

šytų kompozitorių kūryboj, solo balsams ir chorui, jis štabo viršininkas, kalbėda- 
Čiurlionis vra liara^s turi fortepijonui “siluetes” mas anądien West Point ka

buklai jau veikia Rusijos vi- IFiend^ ^uos Įdėti Į
durv. Jie jau veikia prieš ls‘aT1?-Konus;,. ... , _

Iždo valdininkai pabrė
žia, kad šie Bonai nėra nau
jos Serijos leidinys. Ši 
$100,000 riba nustatome 
vieneriems metams ir apima 
šiuos 1942 m. Galima Įsigy-1 a • r- i — • i

(baisiausius ir miitingiausius
Vokietijos tankus. Mes tuo- 

ijau pamavyąiiirc, įtrcn. jie ga
li atlaikyti ir kiek jie gali 
nuveikti.

Pajieškau apsivedimui draugo, ku
ris mylėtų gražų, rimtą gyvenimą; 
'aš esu 45 metų našlė, tunu gražią 
vietą, keturis akrus žemės prie par. 
iko, river swimming pool, netoli nuri 
(miesto. Norėčiau kad but geros šir
dies, rimtas ir taikus, nesenesmš 
kaip 48 metu. Nejieškau gražaus, bet 
rimto, didžiausias turtas, meilėj 
Kreiokitės laišku arba atvažiuokit

Juodgalviai, rudgalviai, geltongal- 
viai ir baltgalviai. Prisiunčiu į visas

Rnmmelin ofensvva vali $25 vertės Serijos F boną dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą.Kommeno orensyva gan , . Q1CQ bonai rEn ^'^1™
paveikti turkus.

Vokiečių generolas Rom-
už $18.50. Serijo; 

•parduodami nuo $100.
Asmenim nustatyta $5000forteDiionui• 2 kanonu fu>-yra tai miniatiūros liaudies ro mokykloj, pareiškė, kad T.v..- - ...

<ra 16 Dreliudiiu Noctuma -emom‘s pagristos. Siluetėsį anglų oro atakos ant Koelno mel Libijos smiltynuose is- g serijos bonu riba nebusk’ liaudies5 dainas  ̂toliau kalbant’ mažoslir Pareinės tik dalinai ^j^tn^^iena sS keiČia™’ ‘ t 1
chorui liaudies dainas eile vertes: labai naivios ir savo dzia suprasti, kokia ugnies pnes anglus. Vieną svarbią Serijos E bonai gali buti 
kamerinės muzikos veikalu, T-erdėtu primitivizmu pri- uždanga saugos musų aimi-.įų pozici^ Į* jau paemc registruojami tiktai asmenų!
kuriu gražiausias yra stygi- "•«"» Naujalio, Taliai- jos Įsiveržimą \okietijon. Dabar jis ver^i Eęipto vardaif: bet Seri)os F ir G
nis kvartetas ir 2 rimfoni- kelpsos ir kitų kunmus. Lz Jisai sako, jog ateis diena, kryptimi. Aliantų pusėj bi })onai skiriami didesniems
nes ooemas • Mišką ir Jura ta* daug Įdomesnė ir vertin- kuomet Vokietiją atakuos jomasi, kad sitas jo žingsnis jnvestoi iams, gali but regis-
Abidvi simfoninės poem* .va Šimkaus simfoni- ne 1,000, bet 2.000 ir 3,000 gali Paveikti turkus . Jeigu tluojami ir turto gloMjų

romantiškos, sukurtos ■*, ku|yba-. f® .geriausias orlamų is karto. Jos pramo-, asis sigaletų Egipte, tur- var(]ais arba organizacijl}, 
Vagnerio itakoie 'veikalas simfoniniam or- ne, fabrikai ir geležinkeliai;kai gali but priversti dėtis virgininku vardais.

į.a kestrui bene bus “Nemu- bus sumaišyti su žeme. mies-: Ku musų priešais. Turkai yra Serijos F bonas bręsta 12 
nernelvff kukli—skamba 'šis nas ” šis Oriškas veikalas tai bus sunaikinti. Kai vo- oportunistai. Jie linksta te- rr,etu ' jeigu bus išlaikytas 
veikalas gana monotoniš- yra- pasakyčiau, labai “lie- kiečiai negalės ir neturės nai,^kur rr.ato daugiau sau 12 metu, tas bonas duosi

yra
stiprioje 
Miško instrumentacija

kai. Žymiai Įdomesne yra tuviškas’’ savo pobūdžiu, kuo gintis, tuomet musų ar- naudos.
Jura. parašyta su vargonais. Kad.ir t™1“** Jam ^^7 J™*“ tik išliPtį ir užimti
Čiurlionies šeima prašė ma- ni° *r sįntezės, bet vra labai \ okietiją. 
nęs savo laiku perdirbti Ju- ekspresmgas, spalvingas ir ——-
1X)S Poemoj vargonų partiją Serai suinstumentuotas. - Stalinui rupi Amerikos ma-
Į pučiamuosius varinius in- Šimkus turi dar vieną slnos Ir duona’ ° ne 
strumentus (valtornes, trom- gamtos dovaną, būtent iš- 
bas, trombonus ir tūbą), kalbingumą: iš Lietuvos,

EUROPOJE BELIKO TIK
TAI 1.000,000 AUTO

MOBILIŲ-
Amerikos aliejaus institu- 

komunistai. ,įas pranešė, kad dabartiniu
Philadelphijos “Bulleti-1!aiku,vif.?se Europos yalsty-

GEO. BENDORAITIS 
520 Wilson st^ Waterbury, Conn.

Liepos tiem*. riRMo kvotimo

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas ' 

Hans Schmidt New Yorke papiovė ' 
savo meilužę, Oną Aumuller’aitę. j 
Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ....................................... 10e. '

FOREST SPA
5:>5

MEDUS
TIKRAS BKIV

f 100'; PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
ii ftalUrv M.. X« AMVM. 1

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog Jis 
medus nėra tikras bičių medus

ŽIU PLAUKAI i

■Mes. EKxabeth Armul 
17839 Savsge ttd., Belleville, Mietu' • ' ■ — • ■___ _ į_;_ -_
Pajieškau moters apsivedimui, tu

rėtų but kriaučka, nes man geriau
siai tiktų prie biznio, butų gerai ir 
farmerka, aš labai myliu daržoves. 
Žmogus iš Pennsylvanijos norėjo 
gauti darbo pereitais metais. Jeigu 
tamsta esi gyvas aš dabar galiu duot 
darbą ant visados. Jei neturi pinigų 
atvažiuot, aš tikietą galėčiau gva- 
rantuot. Merginos, kurios rašysite, 
prašau adresuoti taip: (5)

Brockton Shoe Repairing 
Anthony Gulben, Oxford, Mass.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. 
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą 
patarimą ir busit patenkinti. (-)

PET. LAMSARGIENĖ
1814 S. Water SL, Philadelphia. Pa.

Graži Moderniška Farma

Prašalink ŽILUS PLAUKUS i 
ant visados. Vartok 

ROXY FOR GRAY HAIR 
Naujas išradimas sugrąžins plau-Į 
kų spalvą taip kad atrodys natų- I ( 
rališki j trumpą laiką. Su prisiun- Į

Priimu Taikus ant burdo ir pailsio, 
ant sąvaitės. mėnesio ar ilgiau, ant 
kiek nori. Aš auginu pati vištas, dar
žoves ir pati pasidarau sviestą, sūrį 
ir kitokius valgius. Vaikučiai gauna 
šviežius, geriausios rūšies valgius ir 
gerą priežiūrą. Taipgi gera vieta ir 
suaugusiems pailsėt ir praleist va- 
1 arijas gražioj, ramioj apielmkėj.

už kambarius ir valgį prieitimu $1.50.

ROXY REMEDIES
6859 SO. WESTERN AVE 

CHICAGO. ILL.

namos. Kurie nori, gali pasiimt vien 
tik ruimus. MRS. GIVENAS H>) 

245 Blacke Horse Pike.
Cecil—Willianistown. N. J.

, Telef. VVilliamstotvn 23—R 4.

MAIN STREET—CAMI’ELLO 
Brockton. .Mass.

kuoja tuos žmones, kurie i bbb automobilių. Prieš karą j Valtk™m,u dabar' paliko savininku 
kelia triukšmą dėl generali- tenai buvo apie 6,200,000 steve Bagdonas.

------  automobilių, o Amerikoje
apie 23,000.000.

kad galima butų atlikti ši muzikų jis yra vienas gėrės- ne” Frank’ R. Kent kriti-! rieše beliko tik apie 1.000,-
voilrulo bo vorrrnnn norti-i/va -veikalą be vargonų partijos; niujų oratorių, 
be to prašė papildyti ir pa- T. A .
taisyti visą Juros instrumen- LdetuvoJe vyrauja ^al_ 
taciĮa, nes Čiurlionis instru- dJnSa nuomone, kad lietu- 
mentacijos sritv nebuvo la- v?° !>u.du\ " P^hikai ge
bai stiprus.*) Juros nartitu- atatinka hnzma»,j
ra su mano papildymais kad , 'ia ll,
randasi Vvtauto Didžiojo Pn.vak) būti linskas, nes 
Muziejui Kaune. Su minė- P™smgu atveju jis neata-i 
tais žymiais ___ z ...
Jura buvo atlikta Kauno z°uziu 
Valstybės Teatre 1937 me- -e

nio prokuroro Biddle duoto 
Įsakymo deportuoti komu
nistą Bridges’ą. Jie aiškina, 
kad šitoks prokuroro Įsaky-j 
mas prieštarauja prezidento 
Roosevelto politikai. Roose-' 
veltas paleido iš kalėjimo Į Lindsey

SUGAVO BOBRĄ, BET 
MEŠKERĖ NUTRUKO.
Estes Park. Colo.—Gaii

Smagi užeiga linksmai praleisti 
laika. VISOKIŲ IŠSIGfcRIMŲ, UŽ
KANDŽIŲ' IR GERIAUSIO ALAUS

Prie progos prašome užeiti ir sma
giai praleist laiką. 16)

STEVE BAGDONAS 
595 MAIN STREET

Brockton, Campello, Mass.

TIKRAI GERI
Beet'taip tvirtinti'tiktie; valstybės apgaudinėjimą o juto kad kažin kas smarkiai!; PREPARATAI
kurie neisitrilino i lietuvio: Bndges nera nei nuteistas- ti ūktelėjo. Pasirodė, kad us,*...... ....................

C1,Prioru tačlau Biddle liepia iį de-;užkabino bobrą, bet negalė-

lietuviškumas 
susijęs su lirizmU.

tais — skambėjo impozan
tiškai ir susilaukė milžiniš- .... , . ...
ko pasisekimo. tik’iš lirimu* elementu P°rtuoti- šitoks žingsnis pa- jo tą žvėriuką ištraukti, nes

Vienas populiariausią ir ^.je ”lilruk°'

mėgiamiausių Lietuvoj mu- nis dramatinis elementas. 1(?s+ . le< ak0 k0™u';- - nistai. Ir jie mano. kad
Stipriausias lietuviško dra- Biddle padarė tokį žingsnį 

matizmo išreiškėjas yra su Rooseveltų nepasitaręs.
Juozas Gruodis, buvęs 3 todėl ir reikalauja, kad Roo- 
metus Kauno Operos d iri- seveltas sulaikytų Biddle’o 
gentu ir daugiau kaip 10 Įsakymą. Bet taio manyda- 
metų Kauno Valrtibinės mi komunistai labai klysta, i 
Konservatorijos direkto- sako Kent. Be

zikų buvo Stasys Šimkus. 
Šis pilnas energijos, inicia
tyvos ir užsimojimo vyras 
pasižymėjo organizatoriš
kais gabumais. Jisai buvo 
vienas aktingiausiu Lietu
vos Chorvedžių Sąjungos 
Įsteigėjų. Būdamas Klaipė
dos Konservatorijos direk- num.

(Bus daugiau)

kuris buvo jau nuteistas už meškerę po vandenį jis pa- j

Sveikata—Brangiausia 
Turtas, ,

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

J ALEXANDER’S 
J CASTILE OLIVE 
J SHAMPOO
{ padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
! U. S. P. Išplauna 
l pleiskanas ir viso-
♦ kius kitus nešvaru

mus ir 
50c.

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

•> Kad galima butų lengvai atskir
ti Čiurlionies rastą nuo manojo, vi
sus savo papildymus įrašiau mėlynu 
paišeliu i jo partitura juodu paišeliu 
rašytą.

MOTERIS IR SOCIALIZMAS Para 
šė August Bebel, vertė V. K. R

Yra tai svarbiausia ir geriausia kny
ga lietuvių kalboje tame svarbiame 
klausime. Pusi. 420, 1916 m. .. $2.00

Gydymas v;-okią ligų šaknimis, 
Kutrmenimis. žievėmis, žiedais. Sėk- 
'omi« ir lapais. Joje telpa 311 vardų 
•i«okiu augalu lietuviškai, angliškai 

r» i, r lotyniškai, ir paaiškinimai kokiasRoosevelto gvdo ir kaip reikia vartoti.
Biddle nebutu tokio °rpi'‘n is nesiusti

I odą.

• ALEXANDER’S

sustiprina 
už bonką.

HAIR 
REFRESHING TONIC

žinios niaaie nemini lokio i 
žingsnio padaręs. Gi prezi
dentas Rooseveltas žino, 
kad Bridges’o deportavimas 
šios šalies santikiams su So
vietų Rusija negali pakenk*

{ Aliejų ir Odą Gydančių Vais 
, Mišinys. Pažymėtina gyduolė d 
l plauku šaknims ir Odos gydymu 
J 50 centų už bonką.
i Pasižymi savo gerumu. Pęism 
I čiam per Paštą j visas dalis S

Kanados doler - dabar tik 80 centų >
Kaina su prisiunthnu 81.00 Pinigus

i Mrmev Ord«»r"n. nrl a ! vienytų Valstijų, 
nopierinj doler; laiške. Adresas: ( t 

PAUL MIKALAUSKAS 
124 W. 9-th -treet,

SO. BOSTON. MASS.
—------------------------------------------------

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MAS

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

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

eK

BOSTONO SKYRIUS: 
South Boston, Mass.

81 LAFAYETTE ST-, 
WORCESTER. MASS.

1410 Columbia Road, 
TeL SOUth Boston 2271.

« i >
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7V1.OTERIMS Pasiskaityt
Uždeda “Kojines”

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

HITLERINĖS PROPAGANDOS BAUBAI
Antanas Bimba, kuris sa- ’-----------------------------------

vo “Laisvėj” daug visokių orivalo leisti giminėms ar 
nesąmonių. pripeckelioja, draugams tąsyti ji ir žaisti 
gegužės 25 d. laidoj paima kaip papuola. Perdidelis 
didžiausią nesąmonių pry- žaidimas erzina kūdiki ii 
zą savo pastaboj “Darbinin- net gali sutrukdyti normalų 
kui.” Ten jis pastebi kuni- augimą.
geliams, kaip jie suziniai 
panaudojo Shenandoah’ry 
suvažiavusias sodaliete? 
“hitlerinei” propagandai. 
Net 500 tų neišmintingų, ti
kinčių lietuvaičių atvirai ii 
viešai pasitarnavo Hitleriui 
žiūrint Bimbos akimis. Tik 
pasiklausykit jo žodžių:

“Kunigėliai, žinoma, jom 
vadovavo. Vargšės nutarė 
arba pažadėjo savo ‘kasdie
nines maldas, mišias ir ko
munijas už pasaulinę taiką.

“Bet kalbos ir maldos 
šiandien už taiką yra hitle
rinė propaganda. Taigi, lie
tuviški kunigai musų tikin
čias lietuvaites panaudojo 
fašistinės Ašies interesams.'

Na. pasakykit, ar reikia 
didesnės nesąmonės? Vie
na, Hitleris į jokias maldų 
ir mišių galės netiki, todėl 
iš jų jokios pagalbos nesiti
ki; antra, pats Bimba sako 
kad sodalietės nutarė mels
tis vien
o ne už Hitlerio laimėjimą 
Tai kur gi čia ta hitlerinė 
propaganda?

Maldos, suprantama, ne
gali karo eigos paveikti. Jos 
gali tik parodyt, ko besi- 
meldžiantieji nori. O pasau
lio taikos nori milionai mo
tinų. Jos trokšta milionai 
kitų žmonių. Jos trokšta, be 
abejo, ir Vokietijos liaudis 
Jos trokšta visas pasaulis 
Tai kur gi Bimbos protas 
sakyti, kad sodalietės, ku
rios pasižadėjo melstis už 
pasaulio taiką, tarnauja 
Hitleriui? Juk Hitleris nėra 
taikos apaštalas. Jis pirmu
tinis ši karą užkure.

Manau, neklysiu pasa
kius, kad taikos trokšta ir 
Sovietų Rusijos moterys. 
Juk ir joms negali but ma
lonu matyti savo vyrus, sū
nūs ir brolius krintant nuo' 
priešo ginklų. Da nelabai 
senai ir Antano Bimbos se- 
sutės-komunistės triukš
mingai rėkavo prieš karą ir 
reikalavo taikos.

Pasaulio taika po demo
kratijos vėliava butų di
džiausia žmonijos laimė.

Aš nesu sodalietė ir Į mal- 
‘ dos galybę netikiu. Aš, ži

nau, kad maldomis taikos 
į neišmaldausi ir nepadėsi 

nei vienai, nei kitai kariau
jančiai Dusei. Todėl ir yra 
nesąmonė sakyti, kad soda- 
liečių maldos gali išeiti Hit
lerio naudai, aiba pakenkti; 
demokratiios gynėjams.

Supimas, kratymas arba 
mėčiojimas tik ką papenėtą 
;udiki yra blogas paprotys, i 
fra tokių, kurie mano, kad 
uomi maisto virškinimas 
pagreitinamas; bet jeigu 
>u pats perkentėtum toki 
.ratymą su pilnu skilviu, tai 
utiksi. kad greičiau ateina 
oras išvemti maistą, negu 
aikyti ji viduriuose.

Kūdikio lavinimo progra- 
noj turi dalyvauti ir tėvas, 
is turi padėti motinai, nes 
ritaip visos pastangos

Šis vaizdelis parodo grožio salierui New Yorke, kur purkštuvu ir dažais uždedamos ‘ kojinės’’ ant merginų kojų.

BCG SKIEPAI APSAU
GOJA VAIKUS NUO 

DŽIOVOS.
Illinois Universiteto me

dicinos kolegija padarė vie
šą pranešimą, kad B. C. G. 
skiepai, kurie buvo bando
mi per 8 metus, tikrai ap
saugoja vaikus nuo džio
vos.

Raidės B. C. G. reiškia 
“Bacillus Calmette-Gue- 
rin.” Tokiu vardu tuos skie
pus pavadino franeuzai, nes 
tą vakciną išvystė Pasteurio 
Institutas Paryžiuje. Fran
euzų mokslininkai paėmė 
karvių džiovos perų ir mai-

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

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

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

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

AR BUVO VISUOTINAS
tino juos per 13 metų. iki tie tvanas? 
mikl obai pasidar ė nepa\ 0- Bažnyčia sako, kad buvo, o molcs-
jingi juriu kiaulaitėms ir ki- Jas sako, kad nebuvo, jeigu buvo tai T. 0 * rp ■ kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti jtiems gjvunams. Tuomet kelias dienas visų veislių gyvūnus, 
Francuzijoj pabandyta tais kurie išsimėtę po visą žemės
mikrobais skiepyt Žmones, nūs prastoj' savo arkoj sutalpinti? 
Rezultatai pasirodė geri. kur ėmėsi tiek vandens, kad

Vėliau tie džiovos
NESUMUSAMAS TALENTAS...

“Aš dar nesu nieko pa-

visą
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- 

skie- bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
. . ... , . .. ‘ . galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai

pai bUVO išbandyti Kumuni- ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim-

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

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje 
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko- 
kivs dievus garbino senovės indai bei 
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai. 
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 

su žmonėmis turė
jo. Knyga stamti ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 81.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

joj, Brazilijoj. Argentinoj,
Apsėdę valgyklos stalą,, "Aš dar nesu nieko pa- Jį1.„j,;' KnjSu . K^žoS-ui vai v.ein«i, kur

bus vienos mokyklos mokiniai piovęs,” — kalba Jonukas. y .. faktas; kas sakinys—tai naujas ku- kius jie santikius s
bergždžios. Dažnai kūdikis valgo pietus. Jie visi 5-10 -bet aš galiu nueiti ir pai n&« Valstijose .jie Ūžta S?“ ir
puikiausia elgsis prie moti- metų vaikai. Vieni netuitin- vadinti mėsininką. Jis turi i*ebu\o \auojami iki Kaina ............................... 2sc

o kiti visai našiai- dideli peili ir jis atėjęs pa- meW- Ę.et tals metais bak- z- teriologijos profesorius Dr.
Mėsininkai Rosenthal iš Illinois Medi-

tos, bet tuoj persimainys gų tėvų,
tasirodžius tėvui. Iš tėvų ir čiai. Mokytojas, kuris palai- piaus.’
•-enelių pusės ypatingai yra ko discipliną, seka vaikus “Taip, taip!

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS DAINOSE.
KUNIGŲ CELIBATAS.

Ši knygelė parodo, kodėl Romcs 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia

, r-mnc K nl^cri Ūk nar^ivPŽė išaiškinta visa jų benatystės istorija,Talinkimas lepinti kūdiki, akimis ir supranta JU kiek- turi dideli peilį, --- susuko, Ut.g?. .. . Jei nori žinoti, kaio senovėje lietu- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
čndilrc nrip tn Mini nrinraii vipna illdėsi Tis žino' kodėl kpli vaikai skiepų tiesiai 1S Fasteuno Viai gyveno. tai perskaityk šita kny- nupuolimas. Šių knyga turėtų per-vuaikls pilė to tuoj pnpian- Vieną JUtie^Į. JIS Žino, Kouei seil \ai.\ai. ’ r* Pa.-vvinip ir iVl gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
a ir tik to nori. Jis verkia, jie šiandien tokie nelinks- “Tvlėkit ” subarė iuos dau? pačių, o žmonos po kelis vyrus, jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo.
-ari ii ant ranku naimtn - iic mm ir Tnin tino-iai neoar- 1 •' • MT - Juu® Šiol Chicagos Municipahnej Labai užimanti ir pamokinanti kny- .terjs, dukteris ir mylimosios nepa-vacl JĮ ant rankų paimtų, JIS- mus ll taip tingiai, negai rnokvtojas. Ir as Žinau kad Išviri Qanita.-,’ini‘ Ka- Su paveikslais. Kaina .... 50c. pultų I tokių kunigų globų. Paraše

‘ J--- —1— T.-_ ——x.-_ .j iuoerkuiozio ^anitailJOl Audeklo apdaruose .................. 75c. kun. Geo. Townsend Fox. D. D., su-
cn iai<s pk^np- Iietuvino Ferdinand de Samogitia.SU jai. eKSpe DETR01TO katau. Raina .......................................... 25e.

v x -i i nmo Damindas vra reeulia- P8,yra aeaainas aI?1 šio sta- sunku> ta galėtum padaryti *“£7* t •• KŲ SU SOCIALISTAIS. KURGI VISA TAI NYKSTA?
uz pasaulinę taiką „mas Kūdikio papro- *° Vbiem^iau5 vr^nSIbo’ J?nuk’ Bet.kaip bus f Dalant Detroito..ii«»vi, sociali,-Į

greitai, susiformuoja. hmZ2**“ •“*

erkia, kad jį suptų. džiai valgo. Jis nujaučia, ,turi;beį leiskit man kalbėti. hnvn daromi
Svarbiausias kūdikio lavi, b?d,^ ’?£’ Pavadinti mėsininką , nėra rimentai.

rimo
.iškurnąs. Kūdikio papro-

w i ■ izi i a u ■ rf-a_ a ■ i ■ a a a a r— i   _a — .»..•_ - — . m*«* v A —

ar nėra tie skiepai pavojin- įSfjuS^ir’Tiam 
gi. Nei vienas bandymas to- lisui iškėlė užpuc 
kių žanklų neparodė.

įXtySir'la=“T- "ffal^but..pa- ^i^’mė^inkĮ uzst-
engvins motinos naštą, nes pelių irviena bana ' tr‘iuks, nuodėmę uz
iuos jai daugiau tatsdavuną ant m.r-

kytojas stebisi, kaip jie £ja vaikams išsipūtė klau- 
..... . simas kaip didelis kalnas.

•likis tuoj pramoksta gyven- i’iems..?,is?mT. tJud<fu?'
i =u “laikrodžiu ’’ Bet svar- , a * maisl4 Pa_s5 ; kuris išdavė Kristų. Apie
biausia už viską—kūdikio l,ntl’ b-et.kart? p‘įen-į: ** itai Jiems kalbėjo kunigėlis 
inkamas lavinimas iš pat r^z.U:? Protekus įsmegm-į t& vaĮęar Bet Jonukas, ku- 

^oin«^rino mzvH tL Taigi, neva norėdamas ,jam klausimai “atsi- 
mezga,” nesvyruodamas ir 
šį kartą tik atsikvėpė ir 
tarė:

“Jeigu visi bijosime nuo-

\ j-y,. nyksta visi tie lobiai, kuriuoslomi oanavmai kad patilti, tams plakatus netoli nuo bažnyčios, įmonės kuria per amžius? šį intri

to prie namu
mstatytų valandų miegui. ik - •
senėjimui ir maudymui, ku- -J r

brostvininkai už- gUOjantį politiškai-ekonomišką klau- 
. aur.lal surn“se. Sočia- sjma aiškina garsuis Vokietijos so- 

.. . , užpuolikams bylą, kun cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-
TllO- ir yra S1OJ kn>'«ubeJ. aprašu*’ -SV v‘- ky. Kaina .................................. 10c.x uv sa)s teismo rekordais ir liudininkų 

County Ligoni- parodymais. Kaina .................. 25c.

!±ŽSt^kngVina m°ki' iuos suraminti, ps jų pa- 
“““* T™“- klausė:

Linksmas, sveikas kudi- “Berniukai, pasakykit
tis yra visų džiaugsmas. Jo man kas reikia daryti, kad __ __
inkšmumas visus padaro turėti pietums nors truputį, ljęn^^g°taj ^ajp‘'Įa^a‘gaigS- 
inksmais. Nustatyti papro- mėsos? Kas žino. tegul pa- me maitinties? Juk gyvo 
iai ir tinkama priežiūra yra kelia ranką.” i Daršiuko valgyti negali-

Iš karto pasikėlė visosbūtinai reikalinga kūdikio 
sveikatai.

Common CounciL

DOVANOS “TĖVO 
DIENAI.”

Turėjome Motinos Die
ną, dabar ateina Tėvo Die-

visos|
rankos.

“Na, sakyk tu,” parodė
mokytojas į pirmutinį mo
kinį.

“Reikia nupirkti!” — iš 
džiaugsmo suriko vaikas.

“O ar tu turi pinigų?”—

ma 
Pirmą

susidūrė
kartą mokytojas 
su tokiu rimtu 

klausimu, ir stebėjosi vaiko 
gudrumu. Truputį pamąs
tęs jis ir sako:

Teisybė, žmogus ne žvė

met Cook
nė j buvo įskiepyta tais vais- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, 
tais 1,000 Vaikų. \ aikai bu- Labai įdomi knygutė šituo svarbiu
VO paimti iš tokio Chicaeos Klausimu Ją turėtų perskaityti kiek- 
,. / A . ° nas katalikas ir socialistas. Paraše(JlStriktO, KUr žmones gyve- e. Vandervelde, vertė Vardunas.
na daugiausia susigrūdę, Kaina .............................. 10c-
kur daug nešvaros, bet ma- SIELOS BALSAI.
Ža saulės spinduliu ir tyro Puiki knyga, daugybė labai gražių
nrn -žn/lvin__ ič 5>nv ir dain'^- Dau? Krakių, spalvuo-OPO, ZOuZIU IS TOKIOS HpV paveikslų. Popiera gera ir spauda ĮinVoc kur Hmicruuisia. būna, graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
daorintokų.“ ° ~

,vfi?P£’ ,V±ai bS„??; DĖLKO REIKIA ŽMOGUI lydinti su l,0( 0 neskiepytu >n vai cyt4*
vaiku iš to paties distrikto. ,7R VALGYT •

m ’ i AAO a 'algyt ir gert reikia del to, kad1 arp l,Uvv neSKiepytų norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
vaiku S unrirtm džiovu ir "T drt ko gi norisi ? Dėl ko be valgio vantų O ap. Ilgo aziova ir A žmogus sjipsra? Ir dėlko vienas mai- 
mirė. Bet tarp 1,000 skiepv- stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
tu nėr visa ta laika nobnvn žiau? Dė!ko *m°Kui reikia cukraus; ių per Visą tą įaiKą neDUVO druskos ir kitų panašių dalyku? Ko- 
nei vieno susirgimo.

aa, kuomet reikia pagerbti paklausė vaiko mokytojas. paršiuką reikia parduoti
visus tėvus. Tėvo pagerbi- “Neturiu, — liūdnai nu-'-—x a_._ — ---- -.1^-
mui perkama kokia nors do- leidęs akis ištarė vaikas.
vana. “Keleivis” metams “Aį ir^ neturiu. Be pini- 
vra geriausia tėvui dovana, sti mėsos negalima nupirk- 
Be ’ to. “Keleivis” dabar ti,” — paaiškino mokytojas.
parduoda knygas už pusę Tuo pačiu kartu nusileido 5 ^ftino kad tafn bus trera? 
kainos. Galima nupirkti jam vjąo^ rankos pasiliko tiktai t-l • ka i alP bus gerai. 

;zu. Knvra katalioras ’ P l,Klai Tik vienas Jonukas tylėjo.

NE KOŠER...Cicilija: Ickau. žiūrėk tenai gražus vanduo!... 
ris ir nieko gyvo neėda, to- maudykim’...Ickus: Ui. nemožna. Vakar 
ir uz tuos pinigus nupirkti tenai kiaulės maudėsi...
mėsos. Tada ir paršiuką nuo ---------------
mirties išgel’r.ėsime, ir mė- SVEIKAS NUSISTATYMAS.
SOS turėsime.” —Ar važiuosi šįmet atosto-

7
Visi vaikai suužė ir pa-

dėl jam reikia riebalų ? šituos klausi 
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

SVEIKATA.
p • Arba tiesus ir trumpas kelias į 
15,5 ** sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
koks

gų —Nevažiuosiu I i- kad nors sykį reikia pasilsėt.
NUOTAKA

mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago, 
III., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina ___  $2.50

> knygų. Knygų kataliogas 
elpa šiame puslapy. Taigi 
įeužmiiškit savo tėvo “Tė
vo Dienoje.”

Tėvu diena bus ateinantį 
aedėldieni, birželio 21 d.

ĮVAIRUS patarimai.
Man rodos, kad Hitleriui! Norint greitai atgaivint su- 

gali but naudingos tik to- vytusias salotas, petruskas, sa
kios žioplos kalbos, kaip ijerus ir kitus valgomus 
Bimbos, kad “visi dirba
Hitlerio labui,” išskyrus tik 
komunistus.

Tokias kalbas ištikrujų 
galima pavadinti propa- į 
ganda už Hitlerį.

Musų pareiga yra daryti 
viską, kas tik galima, kad 
hitlerizmas kuo greičiausia 
žlugtų ir kad kuogreičiausia 
visame pasauly užviešpa- j 
tautu pastovi taika ir demo-! 
kratijos idėja!O tuo tarpu tiems, ku
riems visi išrodo “Hitlerio 
agentais,” patartina kreiptis 
pas gerą psichiatrą.

• Kapse.

dvi iškeltos. i
“Gerai, sakyk tu,”—pa- “Taigi, sakyk, Jonuk, ar

klausė mokytojas antro mo- nebūtų taip geriau?” — pa
kinio. , klausė mokytojas.

“Reikia nueiti į mėsiny- 
čią ir pasiskolinti,’’ pasakė 
vaikas.

“Mėsininkas niekam mė
sos neskolina, kurie neturi 
pinigų,” — paaiškino dar žalė- kartą mokytojas, pamerk juos Pasiliko tik viena iškeltasius ar daržoves.<altam vandeny ir įpilk šaukštą rankutė.uksuso arba lemor.o sunkos. Mokytojas priėjęs arčiau

--------  prie savo gabiausio mokinioI Senvičiai piknikams arba ir klausia:šiaip ilgesniam laikui bus švie “Na, tark savo Žodį ir tu ži ir duona neapdžus. jei bus su- Jonuk, kas reikia daryti vynioti į drėgna drobę. kad turėti

“Jokio gerumo čia nema
tau,” tarė Jonukas, “nes 

' parduodami paršiuką nuo 
mirties jo neišgelbėsime. 
Ar tamsta, ponas mokyto
jau, galėsi patikrinti, kad 
tas, kas paršiuką nupirks, jį 
paliks nepapiovęs?”

“To aš patvirtinti nega- 
įliu,’’ atsakė mokytojas.

“Jeigu taip. tai ar verta 
parduoti švarų paršiuką ir 
pirkti nežinomą mėsą? Ma
no supratimu, tuojau pa-

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKE0AN. ILL.

KŪDIKIO LAVINIMAS.
Kūdikis nėra žaislas. Jis 

yra žmogus, su pilnai orga
nizuotu kunu ir turi tokias 
pat teisės kaip augęs žmo
gus. Motina turi visuomet 
tas kūdikio teises gerbti, ne-

VALDYBA 1942 ME: VMS. 
PIRM.—Juozas Mačulis.

906 Prescott st., Waukciran. III. 
PIRM. PAGELB.-F. Sedoravičia.

733 Lincoln st.. Waukejran, III. 
PROT. RAST.—Susana I.. Gabris. 
730 McAlister ave.. Waake?an,

IŽD.—Kazimieras Vaitcknna®.
726 Eijthth st., Waukejran. III.

FIN. RAST.—Emilija Kerr-aj-is Bnoc 
111 McKinley ave.. Wankep-an, III. 

KASOS GLOBĖJAI — D. Lauraitis, 
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.

IU

rytoj pietums, kviesti mėsininką, nes jis la-
me,^s; , . . Ibai mikliai valdo peilį, ir

Ponas mokytojau, tams-imeg gjam vakarui turėtume
tos gardelyje yra labai ne-į;viežioSt gardžios mėsos. Ari 
bus paršiukas; pavelyk jį le tiesa> ponas mokyto. 
paplauti, ir turėsime mė- iau?”
sos, tarė Jonukas. Mokytojas pasijuto, kad

Visi vaikai nudžiugo. Jie j io mažas oponentas nejuo-1
net pradėjo juoktis ir ploti, j kais prispyrė jį. Pažiurėjo 

“Papiauti paršiuką butų linksmai į vaikiuką, jis pa
kerai,” — kalba mokytojas, ėmė jam švelniai už smak-
“bet reikia nepamiršti, kad 
jam labai skaudės ir jis 
verks... Argi tu turėtum to
kią kieta širdį, kad jį pa
pjauti?” \

Susirinkimai bnna paskutinį nedėl- \ isi Vaikai susimąstė ir 
dienį kožno menesio, 1:00 v. po pie- ęiiįajVp levana VlanoėQi lea tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. ftth , 1K* KvaP3 Klausėsi, Ką 
.r Adams sts., w>ukegan, m. 1 dabar Jonukas atsakys.

•iuko ir tarė:
“Ak tu, nesumusamas ta

lente!... Bėk pavadinti pio- 
riką!... Šį vakarą turėsime 
gardžios mėsos!”

Joseph Simonet.
Habana,
Cuba.

MATERIALISTIŠKAS ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ši knygele aiškina proletariato fi- 

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

‘ nuojama. Kaina ........................ S£c.

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

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

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

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

Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
knvgos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyg3 niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaina .... 81.00

KUR MUSŲ BOčiAi 
GYVENO?

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

šitas veikalas parodo, kaip nuc 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskricius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai. taikos sutartis su .bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visų 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir 
iš vidaus. Kaina ...................... $1.00
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus sendvės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirodo Kalbos.”
Kaina .............................................. 10c.

KODĖL Aš NETIKIU 
f DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. TT*‘— *—

WILLKIE NEBUS KAN
DIDATAS. ■ ligoti vmcti. > ima mSu

t -i , • nesumuš joks jėzuitas. Kaina tosLaikraščiuose duvo pasi- knygutės ........................... 20c.
rodžiusi žinia kad VVillkie MONOLOGAI IR 

• statysiąs savo kandidatūrą 1 DEKLAMACIJOS.
Nevv }orko valstijos guber- Sioje kny<oje telpa nan.
natorius. M illkie dabar pa- ri, labai gražių ir juokingų monolo- 
skelbė, kad jis nekandida
tuojąs.

War Ikdh Seoey—YOURSi

Thls war calls for evor 
of energy. every dime and doOat 
we can muster for ships -and 
plar.es—and mins.

Hit the enemy wlth • $28 
Bend. Hurt him wlth « 
Bond. Helo to blow hlm aky- 
hlgh wlth a $100 or $1.000 Bond.

Don! delay — every hoir 
counts. Buy Onlted States 
Defense Bonds and 
TODAY.

Birželio mėnesį Amerikoje būna daugiausia sutuoktuvių, šis vaizdelis parodo, kaip vasaros metu nuotakos būna pasipuošusios.

gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina ................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, Kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

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

užsitikintis Vyras: (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nero
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt..........16c.

ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia Jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarašas.

r’ --------(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kuri sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)
(Tąsa)

799. Baranauskaitė, Irena (Pranas), 15, mokinė, Kaunas.800. Baranauskaitė, Rita (Pranas). 8, Kaunas.801. Baranauskas, Jonas, 28,

878. Barkus, Andrius (Karolio sūnūs). 4, Kleivių dvaras.879. Barniškis, Vytautas (Jono sūnūs), gimęs 1915, policininkas, žečkalnis, Barzdai.
880. Barniškis, Albinas (Tomo sudus), gimęs 1898, ūkininkas, lšlandžiai, Gižai.881. Barniškienė. gimusi Žemaitytė. Albina. 26. ūkininkė, Lšlandžiai.882. Barniškis, Kazys, 36, mokytojas. Panevėžys.883. Barniškienė. Elena (Mato duktė). 30, raštininkė, Pane-

! vėžys.884. Barniškis, Eugenijus Halina (^az’° sūnūs), 4, Panevėžys.885. Barniškvtė, Marija (Ka-
pensijonierius, Šiauliai837. Bardkuskienė,(Fabijono duktė), 52, Šiauliai. <838. Bardauskas, Vladas 710 duktė). 9 mėn. amžiaus. 
(Vlado sūnūs). 39. teismo antstolis, Skaudvilė.839. Bardauskienė - Petrausgyvenamoji vieta Tauragė, Pa- Marija (Igno duRtė)>

Piev,y 14" . Skaudvilė.802. Baranauskas, Jonas, gi- 840. Bardauskaitė. Reginamęs 1896, ūkininkas, gyvenamoji vieta Teganai, Žarėnai.
803, Baranauskienė-Tirevičiu- tė, Leokadija, (Juozo duktė),

'Vlado duktė), 11.841. Bardauskaitė, Gražina (Vlado duktė), 3.842. Barimbienė, Emilija, ,gimus 1901. mokytoja, gyv. (Prano duktė)> 27, darbinfhkė, vieta Lauksoda.804. Baranauskaitė, Janina, (Jono duktė), gimus 1929, mokinė, Lauksoda, Žarėnai.805. Baranauskaitė, Zofija, (Jono duktė), gimus 1930. gyv. vieta Lauksoda, Žarėnai.806. Baranauskaitė, Danguo-

Panevėžys.843. Barisa, Teofilius (Kazio sūnūs), 52, knygvedys. gyvenamoji vieta Kaunas.
844. Barisaitė, Juzė, 16, gyv. vieta Alytus.

886. Barniškienė. • Petronėlė •Vinco duktė), 33, mokytoja, Prienai.887. Barniškis, Algimantas, gyv. vieta Prienai.888. Earniškis, Raimondas, 6 metų, Prienai.889. Barniškis, Zenonas, 4. Prienai.890. Barniškienė, Eugenija, 26, šeimininkė, Ąžuolų Ruda.
891. Barniškis. Gintautas, 66, Ąžuolų Buda.892. Barniškis Rimvydas, 3, Ąžuolų Buda.893. Barniškis, Vladas (Simo sūnūs), 29, ūkininkas, gyv. vie-

845. Barisas Juozas (igno ta Jurkšai’ Pilviškiai.sūnūs), gimęs 1911, girininkas. 894. Barniškienė. Ona (Antano duktė), 24, Jurkšai.lė (Jono duktė), gimus 1931,; PapeHai
t , ,* ; 846. Barisienė, Marija (Alek- 895. Baronienė - Pietariutė,807. Baranauskaite, Leokadi- duRtė)> ^„įus 1918 gyvena-' J-'ršulė (Kazio duktė), 45, ūki-toinrus —, moji vieta Populiai. ninkė, Kumelioniai, Marijam.-

808. Baranauskas, gyv. vieta 847' ^ai«- Pf10 Aldona (Pet-7ahUK„w ' duktė), gimus 1918, Pepaliai. r^ronaite- Aldona (ret-Zabielimai, \ įsmta. Ai^imQntac rc duktė, 18, Kumelioniai.809. Baranauskienė, gyv. vie- ’ ’ ? 897 B Vytautas (Pet-ta Zabieliniai, Viešinta. <Juozo sunus>’ PeP*hal- i K. . 849. Barkauskas, Petras. 40, ro sūnūs), lo, mokinys, Kume-mokytojas, gyv. vieta Kudirkos lioniai, Marijampolė.
811. Baranauskas. Vladas, 33. ^aum*est*s-tarnautojas. Salantai. Į 85°- Barkauskienė,812. Baranauskienė, Eugeni-į Kudirkos Naumiestis- 851. Barkauskaitė.

ja (Jono duktė), Lauksoda.

810. Baranauskas, gyv. Zabieliniai, Viešinta.

ja, 27, siuvėja, Salantai.813. Baranauskaitė, Eugeni-; (Petro duktė), 10, ja-Ina (Vlado duktė), 3. gyv. Naumiestis.Alantai 852. Barkauskas, Algimantas
olX»^ė, auto-i (Petro sunus), 8. «yv. vieta na, (Vlado duktė. 2, Salanai. i Kudirkos, Naumiestis.853. Barkauskaitė,

898. Baronaitė. Birutė (Petro Anelė, duktė). 13, mokinė.899. Baronas, Algirdas (Pet- 
Nijolė ro sunus)’ Kumelioniai.Kudirkos 900- Baronienė, Stasė (Marcelino duktė), 40, ūkininkė, gyvenimo vieta Montviliškiai,

901. išarovsKiene.

815 Baranauskaitė Margari- i O£*>- JMunmusKane, Teklė inco. 45’ dalininkė,815. Baranauskaite, Margan | mokytoja. vieta Vlln,ius- T .902. Barovskytė, Janina, 19. 
854. Barkevičienė, Lidija (Pe- vieta Vilniu9-

ta (Vlado duktė), 1 metų.816. Baranauskas, Leonas i vieta Vaškai.(Aleksandro sunus), studentas, i Vilnius. tro duktė), Raseiniai.817. Baranauskas, Leonas 855. Balkevičius, Vladas Ste- (Igno sunus, 47. siuvėjas, Vii- ?o sunus), 43. ūkininkas, gyv.nius, Gedimino gatvė 22.818. Baranauskas, Antanas (Mykolo sunus), 59, ūkininkas, Zabelvnai, Viešinta.819. Baranauskienė, Anelė

vieta Raseiniai.856. Barkienė. Marija (Juozo duktė), 37, telegrafiste, gyv. vieta Radviliškis.857. Barkonis, Bronius (Juo-ukininkė, Zabelvnai. Viešinta, zo sunus), 33, Vilkaviškis.820. Baranauskas, Stasys! 858. Barkauskis, Kleopas (Antano sunus), Zabelvnai. (Bonifaco sunus), 77, ukinin-821. Baranauskas, Vytautas kas, Pabardė, Šimoniškiai.(Antano sunus). 859. Barkauskienė. Jadvyga822. Baranauskis, Adomas,f‘Nikodemo duktė) r 67, gyv. v. 51, ūkininkas. Europos dvaras, į Šimoniškiai.860. Barkauskis, Stasys (Ni-

903. Barovskis, Antanas, 11, Vilnius.904. Baršiauskas. Vladas. 45, karininkas pulkininkas, gyv. vieta Balsuniai. Marijampolė.905. Baršiauskas. Jonas (Mato sunus), 33. mokytojas, Gižai.906. Baršiauskienė, Izabelė. 25. siuvėja, Vilkaviškis.907. Barjšiauskaitė, Aldona, 3 metų, Vilkaviškis.908. Baršiauskas. 6 mėnesių. Vilkaviškis.9(>9. Baršukaitis, Julius (Andriaus sunus), 21, darbininkas, gyv. vieta Kalvarija.910. Bartasevičius. Vladas

KELEIVIS, SO. BOSTON

Žinios iš Naciu Okupuotos Lietuvos
Gautos aplinkiniais keliais.

MIRĖ JUOZAS JOVA
RAUSKAS.

IŠKASĖ IŠ ŽEMĖS SENO
VIŠKŲ PINIGŲ.

Kaune mirė ilgametis Lie- Labardžių kaimo, Rieta- 
tuvos konsulas Liepojuje vo valsčiaus gyventojas 
Juozas Jovarauskas. Velio- ”.ukna’ P“e s3™ na^U
nis gimęs 188- m. Besimo- jajĮ.ų lobį. Radinys susideda 
Rydamas Kauno gimnazijo- įg Žygimanto Augusto ir se- 
je, skaitė lietuviškas knygas nesnių laikų buvusių pinigų, 
ii- už tai buvo pašalintas iš Visi šie pinigai išliedinti iš 
gimnazijos. Vidurini moks- syiesaus metalo, panašaus j 
.ą baigė Maskvoje, o aukš- sidabrą. . Surastieji pinigai 
iZzz : vra ne vienodo dvdzio ir netąjį Petrapilyje. Įstojęs i 
Lietuvos kariuomenę sava
noriu, dalyvavo nepriklau
somybės kovose. 1924 m. 
buvo paskirtas Lietuvos 
konsulu Liepojuje. Ten J.
Jovarauskas buvo visų lie
tuviškų organizacijų inicia- IŠĖJO IŠ SPAUDOS JUR- 
torius ir kūrėjas. Taip pat jo GIO BALTRUŠAIČIO

' ienų metų leidimo. Rastie
ji pinigai yra paruošti išsių
sti Vytauto Didžiojo Kultū
ros Muziejui Kaune, šiame 
kaime panašus radinys yra 
ne pirmas.

pastangomis Liepojoje bu 
vo suorganizuotas gausus 
lietuvių kanklių choras, ku
riam velionis ir vadovavo. 
Pirmos okupacijos metu J. 
Jovarauskui ilgą laiką teko 
slapstytis. Paskutiniu metu 
velionis dirbo krašto ūkio 
generalinio tarėjo įstaigoje.

Laikraštyje “Į Laisvę” 
užuojautą pareiškė kolektv-i 
viai šie buv. užsienių reikalų J 
ministerijos valdininkai: A.Į 
Andrašiunas. K. Algenis, J. į 
Gerutis, O. Petrašiunaitė, J 
Sruoga ir K. Žvironas.

“AŠARŲ VAINIKAS.”
J. Keliuotis laikraštyje 

“Į Laisvę’’ įdėjo savo recen-

MIRĖ DAILININKAS 
MENČINSKAS.

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad nesenai mirė dai
lininkas skulptorius Matas 
Menčinskas. Velionis gimė 
1896 m. Alytaus apskrityje. 
Lankęs meno studiją Var
šuvoje, jis Lietuvos nepri
klausomybės pradžioje pa
puošė kelių bažnyčių alto
rius medinėmis statulomis 
ir ornamentais. 1924 m. 
skulptorius išvyksta Į toli
mus kraštus. Ispanijoje kuri 
laiką palankęs vieną priva
tinę studiją, įstojo į Madri
do valstybinę dailės mokyk
lą. 1928 m. išvyko į Argen
tiną, kur Buenos Aires mies
te lankė valstybinę dekora
tyvinės ir pramoninės dai
lės mokyklą ir lygiagrečiai 
aukštąją valstybinę dailė? 
mokyklą, kurią baigė 1929 
m., įgydamas skulptoriaus 
vardą. Mokyklos parodoje 
už kurinį “Žvejys” laimėje 
pirmąją premiją. Dalyvavo 
eilėje parodų Ispanijoje. 
Argentinoje, Urugvajuje. 
Velionis išėjo mokslus be 
jokios stipendijos, duoną 
pelnydamasis savo gabu
mais ir darbštumu. Grįžęs 
1934 m. į tėvynę, vedė Vili
jampolės amatų mokyklos 
medžio drožybos skylių, iš 
kur buvo pakviestas instruk- 
toriauti naujai įsteigtoje 
Kauno taikomosios dailės 
mokykloje. Tai buvo kuklus 
menininkas, dirbęs pamėg
toje meno sritvje. Dalyvavo 
visose lietuviškosios dailės 
parodose. Savo skulptūro
mis yra papuošęs keturis al
torius, pastatęs tris pamink
lus. o M. K. čiurlionies ga
lerija yra įsigiiusi io trejatą 
darbų. Visa Menčinsko ku- 
rvba yra giliai originali, pa
sižymi giliu išreiškingumu 
ir puikia technika.

Lietuvos Ūkininkų
Būklė Labai Sunki

Okupantai atima beveik 
visą maistą.

Esame gavę kiek žinių 
apie dabartinę Lietuvos že
mės ūkio būklę. Kaip rusų 
okupacijos metu, taip ir da
bar ūkininkai yra verčiami 
pristatinėti vokiečių įstai
goms nepakeliamus javų, 
nėsos, bulvių, pieno ir kitų 
iemės ūkio gaminių kiekius. 
Ieigu rusai šiomis pyliavo
ms siekė ūkį galutinai su
griauti ir priversti ūkinin
kus eiti £ kolchozų baudžia- 
ą, tai vokiečių tikslas yra 

so daugiausia išspausti iš 
lietuvio ūkininko jo gami
nu ir aprūpinti pirmoje ei- 
ėje vokiečių kariuomenę ir 
Vokietijos gyventojus, neat
sižvelgiant į lietuvio ūkinin
ko reikalus. O kai dėl žemės 
nuosavybės, tai ūkininkai 
ris dar laikomi tiktai savo 
žemės “valdytojais,” be 
nuosavybės teisės.

Turime žinių, kad nusta- 
tyti pristatymui žemės ūkio 
gaminių kontingentai vra 
tokie aukšti, jog neretai ūki
ninkai yra verčiami atiduoti 
daugiau, nekaip jų ūkiai pa
jėgia pagaminti. Taip yra 
su javais, bulvėmis, kiaulė
mis ir tt.

Kai kuriems gaminiams 
yra paskirti papildomi kon
tingentai, nežiūrint to, kad 
ūkininkai anksčiau savo 
duoklę yra atidavę. Vokie
čių beatodairinis spaudimas 
neprisideda prie to, kad 
nkininkas su meile dirbtų 
savo žemę. kurios, be to jis 
laikomas tiktai “valdytoju,” 
kaip ir rusų okupacijos me
tu.

-Inrcrizi rLiib ~ ™ ---------
i ūsaičio tik ką pasirodžiu
sios poezijos knygos “Ašarų 
vainikas.” Knygos gale įdė
tas Balio Sruogos straipsnis 
apie J. Baltrušaičio kūrybą.

VILNIUJE MIRĖ ŽURNA
LISTAS ŽLABICKAS.
Vilniuje kovo 29 d. po 

sunkios ir ilgos ligos mirė 
žurnalistas Fabijonas Žla- 
bickas, buvęs ilgameti^ 
"“Lietuvos Žinių" ir kitų lai
kraščių bendradarbis. Tai

DIDINAMA VILNIAUS 
LIGONINĖ.

Laikraščiai rašo, kad prie 
Vilniaus ligoninės baigia
mas statyti naujas pastatas, 
kuriame tilps 50 ligonių lo- 
’ ų ir skalbykla. Atgaunant 
Vilniaus sritį, šis pastatas 
buvo vos pradėtas statyti.

PLUNGĖS MIŠKUOSE pkIVisO VILKU.

Laikraščiai rašo: Pasku
tinių keleriu metų būvyje 
Plungės miškuose įsiveisė 
vilkų. Jie ūkininkams pada
ro nemaža nuostolių. Vasa
ra ir rudenį nukenčia avių ir 
kitų smulkesnių galviją 
bandos, o žiemos metu vil
kai bando įsibrauti net Į 
ūkininkų tvartus.

ICTORY

BUY
UNITED
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STAMPS

'Vaišiogala. i _ _ _823. Baranauskienė, Emilija, kodeino sunas), 68. Pabardė. (Aje*ų’andro sunus)? 19. gyv. buvo jaunas (gimęs 1908)47, Europos dvaras.'824. Baranauskis,(Adomo sunus), 20, dvaras, Vaišiogala.825. Baranauskis.(Adomo sunus). 15, dvaras, Vaišiogala.826. Baranauskas,83. ūkininkas, gyv. vieta Skriau džiai. Veiveriai.827. Baranauskienė, Elzbie ta, 74. ūkininkė. Skriaudžiai.

861. Barkauskis. Ignas (Kleo- vfeta AlytusPranas po sunus), 27, Šimoniškiai. 9^ Bartašius862. ~ ‘ ‘ ~ '(Broniaus duktė), 27. šeimininEuropos 862. Barkauskienė, Stasė tarnautojas, Kaunas.
Česlovas <<ė, Šimoniškiai. 33, ūkininkė.Europos 863. Barkauskis. Lukas (Kle- vjeta Kaunasopo sunus). 40. Šimoniškiai. 913. Bartašius. RomanasPovilas,Į 864. Barkauskienė. Zofija (Juozo sunus). 8, Kaunas.(Balio duktė), 27. ūkininkė. Šimoniškiai.865. Barkauskis. Tadas (Luko sunus). 7, Šimoniškiai.828. Baranauskas, Stasys 866. Barkauskvtė. Elena (Lu- (Povilo sunus), 30, ūkininkas. ko duktė). 5 metu.Skriaudžiai. 867. Barkauskis. Vladas (Lu-829. Baranauskas, Pranas ko sunus), 3 metų.(Juozo sunus), gimęs 1918, pa- 868. Barkauskvtė, Marija. 5 što viršininkas. Semeliškės. mėnesių.830. Baranauskas, Povilas. 869. Barkus. Jonas (Antano39, Semeliškės. sunus), gimęs 1904. geiežinke-831. Baranauskienė. Teodora |j<> stoties viršininkas Vilkaviš- (Juozo duktė). 25. vaikų darže- kio stotis.lio vedėja. Kaunas. 870. Barkutė, Danutė. 9.832. Baranauskas, Vincas 871. Barkus, Sigitas. 7.(Kazio sunus). siuvėjas, gyv. -872. Barkus. Šarūnas. 4.

energingas ir gabus žumali-
Juozas. 30, stas- Ir uiP iau žymiai su- 
. ’ mažėjusi Lietuvos žumalis-

912. Bartašienė. Agota (Jur- se«na neteko dar vieno 
savo nario. Venoms ilgą lai- < 
ką buvo keliaujantis ben-! 
dradarbis, aprašęs Fabi ir 
F. Žibėtis slapyvardėmis be
veik kiekvieną žymesnę Lie
tuvos vietovę. Atsidūręs 
Vilniuje. “Vilniaus Balse,” 
Vilniaus radiofone ir kt. Pa
skutiniu laiku iki susirgimo 
iis dirbo Vilniaus “Sody
bos” skyriuje. Velionis pa
laidotas Vilniaus Rasų ka
puose.

(Bus daugiau)

vieta Kaunas. 873. Barkus, Ričardas. 8 mė-833. Baravičius. Juozas (Liu- nešiu amžiaus.das). 31, ūkininkas, Mičiunai, 874. Barkus. Karolis), 40. Gervėnai. ūkininkas. Kreivių dvaras. Pa-834. Barčys. Motiejus (Motie- girių valse.jaus sunus), gimęs 1904, ūki- 875. Barkienė, Bronė. 30. gv- ninkas, Vydeniai. Varėna. venamoji vieta Kleivių dvaras.835. Barča. Antanas (Anta- 876. Barkutė. Lilė (Karoliono sunus), gimęs 1912. malio- duktė), 10. Kleivių dvaras, rius, Vilnius. 877. Barkutė, Krizė (Karolio836. Bardauskas, Stasys, 57, duktė), 7, Kleivių dvaras.

gyv.

PAGARSINIMAI 
KELEIVY’
Norint. Mad pagarsinimas tilptų 

GREIT, reikta priduoti garsinimu 
admintstracl jon nevėliau PANEDt. 
LlO VAKARO. Siunčiant par pel 
tą. reMcia pasiųst M anksto, kad pa
siektų mus ne včl'au kaip panedč- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
sąvaitės numer} nespėjama patai - 
olnt.

Norint, kad garsinimas 
trukdytų. sykiu su psparslnlmu | 
reikia siųsti Ir mok ėst}.

DRAUGIJOMIS rengiant pikniką! 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dld 
nius garslnlmtrs skaitoma nuo colio.

UŽ paJIeSkojlmus darbininkų, par- j 
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žod}. Sta m treš
nėm raidėm antgalvts—15c. aatra.

"Keleivio” prenumeratoriams už 
paJIeSkolImus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod}. MaOausia oajlatkn. 
Jimo kaina 65c.

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

"KELEIVIS." 253 BROAOVVAV. 
SO. BOSTON. MASS

PLINTA GYVULIŲ 
LIGOS.

Laikraštis “Į Laisvę” ra
šo, kad Lietuvoje plinta gy
vulių ligos. Trakų, Taura-] 
gės, Raseinių ir iš dalies 
Kauno apskrityse pradėjo 
smarkiai plisti snukio ir na
gų liga. Panevėžio, Vil
niaus, Raseinių. Kėdainių 
apskrityse įregistruota su
sirgimų pasiutimu. Pasirodė 
;ir įplautimo liga. kuria su
sirgęs gyvulys vra nepagy
domas. Įplautimo liga gali 
apsikrėsti ir žmonės, kurie 
tada irgi darosi nepagydo
mi.

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 sa
ga. Ir pridėtas “peklos” 
žemėlapis tatai patvirti
na.

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelel- 
vio“ Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS” 

253 BROAI»WAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONI 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

PARAŠE KUN. VALADKA

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?

SKYRIUS L Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kriitus 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 II. 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. Siandier.inii supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčion praeitimi.

KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimą apie tikėjimų arba tikėjimą skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimą 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 S2.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S1.25.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

“KELEIVIO” KNYGYNE
253 BR0ADWAY, S0. BOSTON, MASS. J
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Aštuntas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25. Birželio 17 d., 1942 m.
Miestą aptemdinus buvo su

važinėtas policmanas.
Aptemdinus Revere mies

tą, pereito penktadienio na
ktį automobilistas suvažinė
jo policmaną Mercurio.

Vietinės Žinios
VĖLIAVOS DIENA BUVO 

IŠKILMINGA.

* * REIKALAUJA DRAUSTI 
NAMUS NUO KARO.

Rooseveltas kviečia visas 
pavergtas tautas sukilti.
Pereitą nedėldienį Jung-

ĮSPĖJIMAS REGISTRAM- tinėse Valstij°se ^“mingai 

TAMS.

Lietuviai organizuojasi Jau metai laiko kaip mirė Nori uždrausti važiuoti 
Karo Bonams pirkti. Julius Golubauskas. dviračiais po du.

U. S. Treasury Departa- Birželio 21 dieną sukaks Vaikai dažnai važinėjasi 
niento atstovams vadovau- jau lygiai metai laiko, kaip susėdę ant dviračių po du.___ •_!__ - _ 1* YZ_ 1_ •___ _ *•

NEIŠDUOKITE 
ŠIŲ DIDVYRIŲ!

Šuolis už Gyvybe; Jeigu aukštis 
jus svaigina, pamislyk kas atsi
liktų kad reikėtų pakilt 6,000 
pėdų. Bet musų vyrai nesiskun
džia! Jie noriai aukauja savo gy- 
Vasčius už Laisvę. Viskas kas 
prašoma, tai liautis kvailų išlai
dų, kad musų karės paukščius 
aprūpint įrankiais, kuriais galė
tų užkariaut padanges. Ar daug 
iu sutaupei šią sąvaitę ?

77-10 Mirė ar Prapuolė: Tai skak- 
ėius Laivyno vyrų kuriuos tu!*' 
jsudė -Ašies grobikai! Ar nori da 
daugiau, kau va ve supykintu ? 
Atmink, tu gali padėt išgelbėt 
gyvastis taupydamas dolerius. 
Tikrenybėje, ko ž nas naujai su
taupytas doleris sudėtas j Mas- 
sachuseris Savings Bankus šian
dien apverčiamas i valdiškus 
hondus, kūne pagelbi nupirkti" 
šarvuočiui, nuskandint priešo 
laivyną

Laikas už Aviaciją: Mes kariau
jame už musų būtiną gyvybę. 
■Dabar ųelaikas pasitraukt į už
pakalį ir nieko nedaryt. Pasiau
kuok keliems dalykams šiandien 
—arba buk pasirengęs visu kuo 
rytoj. įstok į Victory Kliubus. 
Skirk bent 10'/ savo uždarbio 
nupirk Karės Bondą regulia
riai. Neužmiršk. Bondas yra 
daug geresnis negu aprišimas 
žaizdos raikštis!

Vyrai Atiduoda 
Savo Gyvasčius!

Ką-gi JVS 
Ati duodat?

IŠLEISK MAŽIAU 1 
WOT1 DAUGIAU

j,ant, Bostone susidarė ben- persiskyrė su šiuo pasaulių Kadangi po du važiuojant
oras svetimkalbių atstovų Julius Albertas Golubaus- atsitinka daug nelaimių ir

____  komitetas propaguoti tarp kas. 22 metu amžiaus lietu- susižeidim" tui mISmm
Diena. Kaip kiti Amerikos I V ’k? V‘S’ ku™ “vėliai gyvena po stengiasi
ruamiocAioi ir Rnetn_ kimą. Į komitetą jnejo ir lie- numeriu 4 Riverview place, uždrausti.

M. Michelsonienė Walpole, Mass., ir yra ilga-;' 
eivio,” o A. Kney-’ mečiai “Keleivio” skaity-UTY__V* • >2 •

buvo švenčiama

didmiesčiai, taip ir Bosto
nas buvo gausiai pasipuošęs
iy^Vi!intaJk!e<SfPaS^5i^,!žys nuo “Darbininko." Ko- 

Kariuomenės registraci- ' Ma^chiKetts va^Ja, ritėto pirmininku išrinktas 
ui i iš bankų pasiskolinę pi- jos direktorius Massachu-į mirSęJ°. n4° vėliavų. ^e^ųų^j tautvbės veikėjas H. 
ligų ant savo namų, šią są- setts valstijoj, pulkininkas gatvemis žygiavo patnotis-;A Sasserno. Adv. Young 
aitę jau gavo arba sauna iš Ralph M. Smith, įspėja re- oi ganizacijos ir kanuo-į pasųįrtas sekretoriaus pa- 

Sis komitetas yra jparei-

Sako, Bostonas gali nuken
tėti nuo priešo bombų.
South Bostono iv apylin- 

:ės namu savininkai, kurie

Neduokit nežinomiems 
žmonėms jokių in

formacijų.

tuviai:
“Keleivio,

Darbininko.”

įr jųu banku reikalavimą, kad gistrantus .. ----- j—, .... ... , ,
ki liepos 1 dienos namai bu- kad nežinomiems žmonėms ne.s narstai sveikino ploda 
u apdrausti nuo karo pavo- nieko nepasakotų. delnais. u nusnmdami
aus, nes paprasta ugnies Apie Bostoną jau buvo keptu es pnes nesamas \e- 
pdrauda neatsako už nuos- atsitikimų, kuomet nesant Jlavas- Bostono parade da- 
olius pasidariusius nuo ka- registrantui namie, atėjo ne-:*Yvav° a.Ple 200,000 zmo- 
o veiksmu. žinomas asmuo, kuris pasi- n^- viso tą dieną Massa-

Nejaugi Bostonui yra pa- sakė esęs “registracijos ohusettsvalstijoj buvo dau- 
ojaus nukentėti nuo karo boardo atstovas” ir norį? giau kajp 50 paradų. Bu\ o 
eiksmu? Nejaugi priešas “papildomųjų informacijų.” • Jai iškilmingiausia Vėliavos 

žali mus pasiekti? kurių registrantas savo blan- Diena sio> valstijos istorijoj
•Tikrai to niekas nežino, koj neįrašęs.

nes priešas savo planų iš Registracijos direktorius

tojai.
Julius buvo labai ambi

cingas vaikinas, mokinosi 
mechanikos inžinerijos ir 
vis svajojo apie aviaciją, 
kad galėtų baigti Dariaus-
Girėno žygį. Prigulėjo prie 

guotas organizuoti atskiras'SLA. buvo rimtas ir visų 
ateivių grupes Karo Bonams mylimas vaikinas. Tėveliai 
pirkti, šį ketvirtadienį, bir- įr šiandien tebeliudi savo 
želio 18 d., tuo tikslu South sūnelio.
Bostone via šaukiamas pla----------------
tesnis lietuvių veikėjų pasi- Parsiduoda Krautuvė, 
tarimas.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos

dra-
Nevv Yorke paradai ėjo 

visą dieną. Dalyvavo su sa
<alno nepraneša. Jis užpuo- praneša, kad registracijos Vo vėliavomis visų Jungti-

Besimaudarrt pavogė 
panas su pinigais,

Du Lynno gyventojai, Jo-

Kendžių, aiskrymo ir groserių. 
Adresas: 112 K st., South Bostone. 
Savininką galima matyt krautuvėj.

PIRKIT NAMUS
Dabar yra geriausias laikas pirkti

seph Donnelly ir Royce Por-' namus ir farmas, kol da nėra pa 
1 i brante. Ateityje namai ir farmos

Rūmais taipgi susirinko 26 
Jungtinių Tautų atstovai su 
savo vėliavomis, iš kurių 
buvo suformuotos didelės 
pergalės ženklas—raidė V.

zant. Da labiau netikėtai gistrantą laišku, arba kvie 
buvo užpulta Rusija. O čia ateiti patį registrantą.
Ameriką japonai užpuolė
aip tik tuo laiku, kuomet; 
ų pasiuntiniai buvo atvykę!

AVashingtoną “draugiš
,nti -» mi pratimai su nuodingais mas į visas pavergtas

gazais. Į mokyklos aikštę ragino jas.sukilti ir nusikra- 
bus mėtomos bombos su tyti savo pavergėjus. Jis

Darys bandymus su nuo
dingais gazais.

State College'iuje, Am- Prezidentas Rooseveltas pa- 
ši« kvailę bus dalo- sakė prakalbą ir atsišaukda- H mi nrorimai su nuodingais mas i visas pavergtas tautas

Mums nesinori tikėti, kad
niežas galėtu pasiekti Bos-'-— -------- - . . , . , . .. ...sąvoką anie nuodingomis dujomis, bet kvietę. sukuti Vokietijos,oną. nes musų

$90, antras
Šįmet Bostono taksai bus 

SI aukštesni, negu pernai. 
Politikieriai pridarė dau
giau išlaidų.

WHIST PARTY
Birželio 20 d., ateinančios 

subatos vakare, kaip 7:30. 
Dorchesterio Lietuvių Pilie-

tinkamą ir už mažą kainą. Dorches- i 
tery. Quincy. Mattapan, Hyde Parke, ' 
Roulindale, West Roxbury ir Cam- J 
bridge.

Kas norit pirkti namą ar farmą, 
kreipkitės pas mane: (-)

MIKLIAM A. AMS1E 
30 Carruth st.. prie Ashmont Sta.,

DORCHESTER. 
Tel. GENeva 3719

nuo 2 iki .4 
ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320
J

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

rara vra atsilikusi apie 20'žmonės" visi bus apsaugoti Italijos ir Japonijos žmones į čių Kliubas rengia jaukų 
ir daugiau, dujakaukėmis-, guminiais —“sukilti uz žodžio ir tiky- pasilinksminimą savo kam-rietų, o gal da u ....... ...... -» . <»----—. ... r.. -i-arpie 20 ž-daugiau metu at-batais ir kitais dalykais, bos &svę,_ uz ląUvę. nuo 

ai musų pakraščius sa^o-Vėliau panašus pratimai bu- priespaudos ir baimes, 
io platusis Atlantas. Bet sią daromi ir kituose mies- Visu Jungtinių Tautų at- 
šiandien Atlantu platumas Olose. stovai pareiškė dar sykį sa-
’au nedaug reiškia. Japoni- ij'rrisiMjį
’a nuo Amerikos yra dusykJI. 
oliau. negu Amerika nuo r 
•’okietijos, o betgi Ameri- 
os orlaiviai anądien su-

vo pasižadėjimą ir pasiryži-

bariuose 1436 Dorchester 
avė., Dorchestery. Bus ver
tingų dovanų, kurias gaus 
laimėjusieji. Taipgi bus gar
džių užkandžių ir etc. Pra-

mą kovoti prieš diktatorius ?0Tpe ateinančioj subatoj 
• -------- dalyvauti musų pasilinks-NUOSAVYBĖ ir mažųjų tautų pavergėjus.

Turint ninrąū. nėra saugesnės vie- ik0V0tl_ UZ 4BiantO

)OTnbardavo keturiuS' J»į5O- 
riios miestus. — 
ižtikrinti, kad vokiečių or
eiviai negali užpulti Bosto- 
o ar kitų Amerikos miestų 
Atlanto pakrašty?

tos juos investuoti kaip perkant ne- nj incipų įgyvendinimą, 
judomą turtą. Pirkdami namą dabar,
netik ką užtikrinsite, kad jūsų pim- t ppr- eitas iškilmes Tai kas gali m, vertė numuks bet perkant že- . SILLS^KiinieS

i • r - ® momis kainomis yra proga padidinti mgtOfle po tUO ČartetlU paSl-
savo turto vertę greitu laiku. Dar ^Jar dvieųj tautų atstO-
turim pasirinkimui keliatą žemomis 
depresijos kainomis. Pavyzdžiui:.

(1) Vienos šeimynos 3-kių kamb. 
namas, kieto medžio lekeriuotos gTin.

•___• _ - _ ,. _ _ i • dvs, garu apšildomas, vonia ir kitiPajūrio miet'tUt1 gali ap- patogumai, arti pajūrio City Point’e. 
audvt ir vokiečiu submari- tik $2,500. Geresnio nepabudavosi už

Čarterio minime
Kliubietis—Petrulis.

Yvash-

vai—Meksikos ir Filipinų.

Bostono šaliunų padavė
joms uždrausta būti prie

T. "J ' $5.000. darbo plikom blauzdom.os, ^kunos dabai skandina ^2) 2-jų šeimynų—5 ir 8 kamb. su Tyri dėvėti koiines
t) h l, o p’u m 5i ls. laDeii ___ -mūsiškius laivus.

keli šūviai gali apgriauti ne Kaina' tiTss.ooo'
iena narna, ir todėl bankai (3) Dorchestery. 3-jų šeimynų. 15 

1 _ j • kambariu naujos mados įtaisai, prieš3U 1 ClkdlHUJH, KHd riHITlHi jr užpakaly piazai. Normalė vertė 
butu apdrausti nuo karo $13,000—parsiduoda tik už $0,100.

Paleisti modemiškais patogumais, labai gra
žioj ir patogioj vietoj So. Bostone.

(4) Modemiškas mūrinis namas
6-ių šeimynų, visos ąžuolinės grin-

_______________ dys, laibai parankioj vietoj. Parsi.
duos pusiau vertės. Kaipo dalį jmo-Isplese kėjimo, priims jūsų dabartinį namą.

Bostone vėl prasidėjo bi’eK,,ur,t porą Ju.ks,tančn* c*sh-i , .. - v . f i-** Pilniausias katalogas Bankų ir
’ (lygtines krautuvių pieši- H. O. L. C. forkliozuotų nuosavybių.
mas. Pereita savaite teatru Tur,m keliatą namu mainymui. Taip- 

, . . ,: gi gera saliuną labai geroj bizniodistrikte bandldai užpuolė vietoj So. Bostone, tik už $0,000. i 
vieną svaigalu krautuvę, sa- Pį^niu informacijų klauskite ad-

vminkę ir jos sūnų užrakino BOSTON 
i klazetą, o patys išlupo iš 317 

1 kasos $275 ir pabėgo.

nuostoliu.

Mirė 102 metu amžiaus 
generolas.

Pereitą sąvaitę Bostone 
mirė brigadyras-generolas 
William H. Bisbee. Jis buvo 
seniausia Amerikoje kari
ninkas, nes jam ėjo jau 102 
metai amžiaus, ir jis buvo 
tarnavęs jau keturiuose A- 
merikos karuose. Jo kūnas 
buvo sudegintas Forest Hills 
krematorijoj.

REALTY TRUST 
E STREET.

SOUTH BOSTON. SlASS.

RACES NIGHTLY
7:15^.705

VVONDERLANDr e ve n f

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

KETVIRTIS & CO.
312 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. SOl’ih Bcston 4619

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.

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

Geležies Reikmenų
PLUMBINGŲ’ Geriausios Rūšies 

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

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas

A. L NAMAKSY
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.

628 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. ŠOU 4113*

TeL ŠOU 28OS

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakara.

Seredomis:
Nno 9 ryto iki 12 diena-

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Real Estate & Insurance 
414 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
Office TeL So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rovbury, Mass. 
Tel. Parkway 1233-W

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų Bgaa

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

180 HUNTINGTON AVH, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

DUOKITE JIEMS DIRBTI
pakolei jie laiko!

-J-

Gal nekurie jūsų elektriki- 
niai įrankiai yra nauji. Jeigu 
taip. tad prižiurėkit juos tin
kamai ir leiskt jiems dirbti!

Tie įrankiai, kurie reikalau
ja pataisyt ar panaujint, reikia 
pertikrint dabar. Yra žmogus 
jūsų kaimynystėj, kur gali pa
daryt reikalingus pataisymus 
už nominalę kainą. Jeigu jųs 
jo gerai nepažystate, Bostono 
Edisonas padės jums gauti in
formacijas reikalingas.

Paprašykite jų bile vienoje

EDISON SHOPS
*

BOSTON EDISON COMPANY

^4*

VELTUI LITERATŪRA Bo
stono Edisono kostumeriams. 
Tos reikšmingos knygelės duos 
svarbių nurodymų kaip

DUOTI JIEMS DIRBTI!
Tos knygelės sutaupys jums 
Laiką, Pinigus. Darbą ir Rū
pestį.

■ .i'

- *

»TeL 28624 Gyv. 31182 j

Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12 
nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Scredom 9 iki 12 
ir susitarus.

i AKIU DAKTARAS 
• Ištaiso defektuotas akis ir tinka

mu laiku sugrųžinu šviesų. Išeg- 
zaminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 29
BOSTON. Telef. Lafayette 2271 

arba Somerset 2044-J 
3PECLALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4619

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Teleph

SOUth
Boston
10SB

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainoe Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai Ir 
Hydranlie Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Jee Kapočionae — savininkaL

HAMLIN STRER 
8L,




