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Kanada Nubalsavo įvesti 
Privalomą ArmijosITarnybą

NACIŲ TERORAS Anglijos Spauda Su-
FRANCUZIJOJ.

Sušaudė 15 Įkaitų ir da 
15 nuteista mirti.

Prancūzijos žmonės ne-'
TiK VIENA QUEBEC Į nuo duoto pasižadėjimo ne-j kenčia okupantų vokiečių ir 
PROVINCIJA PRIE- įimti žmonių kariuomenėn visokiais budais jiems ken- 

Š1NGA.

niekino Beaver- 
brooką.

Jisai išgyrė Stalino dikta
tūrą Rusijoj.

Lordas Beaverbrook yra 
atžagareiviškų laikraščių

! prievolės keliu ir nesiųsti jų. kia. Okupantai uz tai keisi- ieįdėjas Anglijoj. Dabar jis
Pirkiota nalii,n«vn vai • r,iekur už Kanados ribų. To-; ja. visų pirma jie zuinia vra a^-ykeg Amerikon kaip

nuo na^žldėSmo nie ipasižadėjimą buvo davu- šimtą ar daugiau žymesnių Raro tieki^o emisaras. Rai
džią nuo pasižadėjimo nie dabartinės valdžios parti-, L ancuzų ir laiko juos kaip į,ėdamas anądien Nevv Yor-

ja, kuomet buvo renkamas Įkaitus. Jei kas užmuša vo- R Amerikos’laikraštininkųkur nesiųti kareivių.
Šį panedėli Kanados gy- dabartinis parlamentas. Ta kieti ar padaro naciams ko- įvažiavime

ventojai visuotiniu balsavi- partija rinkimus laimėjo, kių nuostolių, okupantai ^»ajjno
mu davė valdžiai teisę imti todėl ji dabar nenorėjo sa- tuojaus šaudo Įkaitus. Tai -i -
jaunus vyrus annijon ir siu- vo žodžio laužyt ir todėl iki yra teroras.

ITALIJA RUOŠIA
SI TAIKYTIS?

Žmonės tikisi nuversti 
fašizmą.

Londono “News Ch ro
mele” įdėjo iš Ankaros ži
nią, kuri sako, kad Italija 
slapta ruošiasi taikai. Ji ne-; 
užilgo darysianti Jungti
nėms Tautoms pasiūlymą 
baigti karą. Žinoma, toks' 
pasiūlymas, jeigu jis butų

Šią Savaitę Visoms Kai
noms Uždedamos Lubos
IŠ VISO “ĮŠALDOMA” 

30,000 DAIKTŲ.
Be to, prezidentas reika
lauja “įšaldyt” visas al

gas ir pelnus.
šiam

jisai išgyrė 
diktatūrą Rusijoj ir 

pareiškė, kad Stalino vado
vaujamoji Rusija “gali dar

..... , ., . . , šiais metais laimėti mums
valomos karo tarnybos. vokiečiai paskelbė sušaudę kar2L” Bet ka(j Rusijai bu-

Dabar. kai patvs žmonėm lo tiąncuzų įkaitų už tai, įprip-viau ras nadarvti ii— 
nubalsavo, kad privaloma kad kažin kas užmušė vieną ‘ - -
aimijos tarnyba reikalinga. į naci. Ir pridūrė, kad už są- 
ir kad valdžia gali siųsti vaitės da 15 Įkaitų busią su

balsavo apie 2.233,000 žmo- Kanados kareivius kur tik šaudyta.
nių, o prieš—apie 1.306,- bus reikalo, tai valdžia turės į Roeno mieste okupantai 
000. Rašant šią žinią, visi jau laisvas rankas. 1 paskelbė sušaudysią 80
balsai da nebuvo suskaityti

Premjeras 
King pareiškė

mą. Mat, jeigu algos bus 
įšaldytos ir streikuoti nebus 

įgalima, tai darbininkai ne- 
i matys reikalo prie unijų pri
gulėti. Vadai bijosi, kad tai 

J galėtų pakrikdyt unijas.
Einant šiam “Keleivio’ ! Bet prezidentas aiškina, 

priimtas, reikštų atskirą tai-: numeriui spaudon, iš Wash-!ka(j kainų k algų Įšaldymas 
ką ir Italijos atsimetimą nuo .........................

sti juos kur tik bus reikalas, šiol Kanadoje nebuvo pri-1 Pereitą sąvaitę Paryžiuje -
• • i . « « 1 • w • • 1 11. — ___r___ 1 . *-Tiktai viena Quebec’o pro

vincija balsavo priešingai.
Pirmutiniai plebiscito da

viniai rodė. kad už privalo
mos karo tarnybos ivedima

f-ai reikalauja, kad Amerika 
i Anglija pultų Vokietiją iš 
Yakatų. Dabar esanti ge
riausia proga karą laimėti, 
ir laimėti jį greitai: bet jei 
dabar nebus šita proga pa-

savimo reikšmę 
jokios abejonės.

“Balsavimas parodo.” jis 
sako, “jog žmonės supranta, 
kad karas paėmė tokią 
kryptį, kurios anksčiau nie

PIETŲ AFRIKA NU
TRAUKĖ SANTIKIUS 

SU VICHY.
Pietų Afrikos Sąjunga, 

kas negalėjo numatyti. Gali kuri priklauso Britų Impe- 
kilti da ir daugiau visai ne- rijai, jau nutraukė santikius 
tikėtų sąlygų, todėl svar- su Vichy francuzų valdžia, 
bu, kad vyriausybė ir parla- Kai kas iš to spėja, kad Pie 
mentas turėtų

cių kariuomene. nisae- 
šimts francuzų dėl šito sa
botažo buvo jau sušaudyta.

Konfiskuos Vokie
čių Patentus.

ingtono paskelbtas praneši-' būtinai reikalingas apsau- 
mas. kad šio utarninko va- gojimui krašto nuo infliaci- 

diploma- karą kainų administratorius jos. Jeigu darbininkai nuo- 
kuris, sakoma, atvežęs Hendersonas Įšaldysiąs vi-datos streikuos ir reikalaus 
žinią’iš Romos į Anka-;sas kainas ir į vesiąs butų didesnių algų. pragyveni- 

rą, paaiškinęs, kad atskirą i nu°m°5 kontrolę. Rias turės brangti. O kai jis
taiką su Italija butų galima Lu??s ?^d(:dan?os brangs, darbininkai vėl rei-

Vokietijos.
Pietų Ameriko; 

tas,
šitą žinią

ant 30,000 visokių daiktų, kalaus algų pakėlimo. Jeigu 
Kainos nustatomos tokio*, taip tęsis per kelis metus, tai 
kokios buvo aukščiausios pragyvenimas galės pakilti

t.... ..........__ ......kovo mėnesyje. Aukščiau kjo nuošimčiu ir daugiau.
rriĮai ir turi vilties nuversti .kilti jos jau negalėk. Tai bus jau infliacija. Taigi,

Italija dabar ne- Be t0’ prezidentas Roose-: ka(i nuo to apsisaugoti, rei-

padaryti jau ir dabar, jeigu 
Italija šiandien nebūtų už
imta vokiečių. Tačiau Itali
jos žmonės pasitiki savo ar-

rasizmą.
matanti jokio tikslo karą veltas yra padavęs Kongie- kia viską stabilizuoti, kitaip 
tęsti, nes atsistojus La valiui' ;U1 reikalavimą, kad lubos pasakius, reikia viską “įšai- 
prie Francuzijos valdžios butų uždėtos taip pat vi- dyti.”
vairo, italams išnyko viltis j ^om.s darbininkų algoms ir --------------
eauti ir francuzų Niceją, kapitalistų pelnams. Niekas SliemČ Prezidento
Korsiką ir Tunisiją. Todėl nePri'aį0 gautl dauęau Šmeižikei
Italija ruošiasi atskirai tai-ikaiP ^2o,°00 per metus. Kas šmeižiką.

„anos kai. Šią vasarą, kai Hitleris tures. daugiau pajamų, visą Penktakojai reikalauja Roo-
Komunistau tuoj padarė i bus užimtas Rusijoj, italams' Pervirs! Paims valstybes iz- sevelto “rezignacijos” ir 

- išvadą,; kad lordas!busianti gera proga pasiuly- <ta,ko# su Hitleriu.”
i aliantams taikos derybas. Šitokiai pi ogramai Kon- pereita subata Concorde 

Maskva irgi sako. kad (!letoli nuu buv"antikiai tarp Italijos ir Vo- vua^^arommkų a^^pal guimtas tula§ £dwardHol-

das Beaverbrook ir sako: 
“kirskit dabar, kad pagel
bėti Rusijai. Kirskit smar
kiai. Kirskit be jokios ato
dairos.”

is to išvadą,’ kad lordas J busianti gera proga pasiuly 
\ okiečiai turėjo užregist- Beaverbrook Ai išreiškė vi- ti aliantams taikos derybas. 

_ _ . ravę Amerikoje daugybę vi- sos Anglijos nuomonę. Bet
laisvas ran- tų Afrikos Sąjungai bus pa- ^okių patentų. Einant ista- Anglijos soąuua šitą jo kal

bas veikti kaip aplinkybės vesta rūpintis Madagaskaro, tymais, niekas neturi tei-ės bą tuoiau .^auekino/ kaip
zli** eolo Lmri anen 7_ - -  a. - = .   r. diktuos.”

Plebiscitas buvo reikalin
gas dėl to. kad patys žmo
nės paliuosuotų vyriausybę

sala. kuri priklauso Francu- -patentais naudotis. K3h) tik ’nėapgaltoŲTfcsišoKimąri Jta- 
zijai jr gulj už 800 mylių jų savininkai. Bet dabar ka- Ringas “London Sunday 

ir tų patentu savi- Times” pareiškė, kad šito-r:uo Pietų Afrikos. Vichy laikas
valdžia su Lavaliu priešaky ninkai yra 
jau Įsakė areštuoti toj saloj šai. Todėl

Vokietijai Bus Ga
tas, Sako Hitleris. nauomgi musų Karo nramo- nnt iš kurios puses_______

Pereitą nedėldieni Hitle- £ah ^a1^. atiduoti japo- nei. Daugiausia tokių paten- apgalvoti reikalavimai butų
pasakė kalbą' savo nam?. kurie galėtų įs^tenai tų vokiečiai turi chemijos daromi, jie neįtrauks mus į

Amerikos prie- kia Beaverbrooko kalba 
valdžia nutarė “vargiai gali būt suderinta

nams, kurie galėtų iš tenai tų vokiečiai turi
Reichstagui. Jeigu mes ši atakuoti Amerikos ir Angli- g^ty; jie parodo, kaip ga-'neapgalvotą žygį. 
karą pralaimėsime, tai Vo- Jos ,laivus> plaukiančius Au- mintį dirbtinę gumą. dirbti- Kai ateis tinkamas laikas.

ris

kietijai bus galas, įspėjo ji
sai savo nacius. Žinoma, 
Hitleris tikisi laimėti, bet jis 
nėra “šiur.” Jis prisipažino, 
kad jo armijai “blicas” jau 
nelabai sekasi. Čia esąs dau
giausia kaltas biaurus Rusi
jos oras. Matyt, iki šiol Hit
leris da nežinojo, kad žie
mos metu Rusijoj būna 
sniego ir šalčių. Žiema su
trukdė vokiečių armijos žy
gį. Ir gali būt, esą. kad teks 
dar vieną žiemą Rusijoj iš
būt. Nors Hitleris tikisi karą 
laimėti bet jis nežino kada 
tokia šventė bus. Tas laimė- 

atsitolina kasdien

stralijon.

HITLERIS PAŠAUKĖ
ARMIJON DA 1.900.000 

VYRŲ.
Maskvos žinios sako. kad 

Hitleris pašaukęs 1,900,000 noms. 
atsarginių savo frontui Ru
sijoj sustiprinti. Iš to skai
čiaus, 900,000 esą 17 ir 18 
metų amžiaus jaunuolių.

PRIEŠO ŽINIOS
Berlynas skelbia, kad vo-

kietijos pasidarė
CIJ-KKC0K7 |ZI

įęs spausti Mussolinį,

• dyti” ponai kongresmanai
iJiebutų labai priešingi., ,-o. ,

i..,a bet jiems nepatinka, kad,.. J . ...kad; . , J .. V“ lepman uz knmmalin} pre-
halijos laivynas tuojaus bu-ĮP“’^ PaJa^ ™>™a 2jįento šmeižimą 
tu navestas vokiečiu kont.ro- apkarpyti iki $_o,000 pei To-v;,,tų pavestas vokiečių kontro
lei ir kad italų submarinos1 metus, 
butų išsiųstos į Atlantą. Unijų vadai taipgi protes

tuoja prieš šitokią progra-
LA V AL ATAKUOJA 

ANGLIJĄ.
Atsistojęs Francuzijos

PAKILO TANKŲ GA
MYBA.

Spauda skelbia, kad A-

Amerikos Jankių Akcijos” 
vadas. Tokiu vardu yra or
ganizacija.

Pas Jamesą rasta tos or
ganizacijos lapelių, kuriuo
se reikalaujama, kad prezi
dentas Rooseveltas tuojau 
rezignuotu ir kad Amerika

nį kurą, dirbtini maistą, |smūgis Vokietijai bus su- 
dirbtinę odą. visokias mate- duotas. Bet tas laikas da ne
rijas, vaistus ir tt. Yra taipgi atėjo. Amerika turi da pa- 
labai svarbių patentų elekt- <tatyti bent 50,000 bomba- 
ros aparatams, Dieselio mo-;nešiu. Tuomet ateis Vokie- 
torams ir kitokioms rr.aši- tijai galas. Ją susprogdys 

Amerikos orlaiviai, bet ne
-------------- tušti Beaverbrooko ple-

AMERIKOS KAR1UOME-1 palai.
NĖ UŽĖMĖ FRANCU-

ZIJOS SALĄ.
Karo. Departamentas pra

nešė, kad Amerikos kariuo-į
kiečiu ofensyva Rusijos; ’!ien.e uze!pe ,jdomjos salą Pacifiko vaka

ruose. kui ią kontroliuojafronto šiaurėj ir vidury pro 
gresuoja gerai. Rusų kontr

, , . , , . . , liais jiems nuostoliais. Ra- vaWz,a 1 del to
tolyn .r tolyn, ir jau prade- le|ijoį ffonte per w dienų

finai atmušę 150 rusų ata- P,otestą atmenąs 
kų. Daugiau kaip 14,000 ru
sų čia buvę užmušta ir keli 
tūkstančiai paimti nelais- 

AMERIKONAI SUNA1KI- vė,n'. .Stalingrade vokiečių
NO 200 JAPONIJOS ,(;'.Ia‘vla' uzd«« lusf

LAIVU 'dirbtuves, o šiaurėj pridarę
. . , ‘ , daug nuostoliu MurmanskoAssociated Press korės-; uf)ąt‘u;

pondentas iš Pacifiko fron-į " ’ _________
to praneša, kad Amerikos) KASDIEN JAPONAI NE- 
laivai ir orlaiviai sunaikino įT£NKA PO 6 ORLAIVIUS

įima- vis

da nykti ateities miglose. 
Hitleris neramus, nes jo na
ciškai Vokietijai ištįkrujų 
gali būt galas.

laisvieji franeuzai. Vichy 

’ protestą, bet AVashingtonas i

jau daugiau 
n i jos laivų.

kaip 200 Japo-

SOVIETAI INTERNAVO 
AMERIKOS LAKŪNUS.
Vienas Amerikos orlai

vių, kurie bombardavo Ja
poniją, skrisdamas i Kini
ją paklydo ir nusileido So
vietu teritorijoj. Rusai in
ternavo orlaivį ir 5 lakūnus. 
Rusai teisinasi, kad jie turė
jo amerikonus suimti, nes to 
reikalauju tarptautinis įsta
tymas. _________

Iš Australijos fronto pra 
nešama, kad 20 dienų bėgy
je tenai buvo sunaikinta 116 
japonų orlaivių. Tai po 6 

' orlaivius kasdien.

AMERIKOS LAIVYNAS 
GINS NAUJAJA ZE

LANDIJĄ.
\Vellingtono žiniomis. 

Naujosios Zelandijos ir jos 
aplinkinių salų gynimas yra 
pavestas Amerikos karo lai
vynui.

valdžios priešaky, fašistas -i * i . ---- o----- -c -- ---- ------------Lavai tuojPpranešė per radi-ituoj darytų taiką su Hitle-
ja Francuzijos žmonėms, i u n It a nu, Mussohmu ir Japonija.
kad Francuzija turinti eiti L 1 h Ją; B. to’ Lend-Lease įstatymas, ku-
išvien su Vokietiia nes An-n ^e e^s. 4t,asta^. nauJas riuo vra teikiama aliantams 
išvien su Vokietija, nes ap |^udas lioduoti. kal0-pagaiba, tuojau turįs

150,000 FRANCUZŲ
DIRBA VOKIETIJOJ.
Nacių laikraščiai Pary

žiuje paskelbė, kad iš Fran
cuzijos išvyko jau 150,000 
“savanorių” darbininkų Vo
kietijon. Belgija esanti 
daug palankesnė nacių Vo
kietijai, nes davusi jau 250,- 
000 “savanorių” darbinin
kų, turėdama penkis kartus 
mažiau gyventojų negu 
Francuzija.

ANGLAI SUNAIKINO 
ROŠTOKĄ.

Per kelias naktis iš eilės 
Kale- orlaiviai bombarda

vo Roštoką, vokiečių uostą 
prie Baltijos juros, kur sto
vėjo didelės orlaivių dirbtu
vės ir iš kur vokiečiai siųs
davo paramą savo aimijai 
Rusijos šiaurėj. Dabar Roš- 
tokas esąs visiškai bombo
mis suardytas ir griuvėsiai 
dega. Gyventojai išbėgiojo. 
Kiek laiko prieš tai, anglai 
suardė Liubeką, antrą vo
kiečių uostą prie Baltijos 
juros.

AMERIKA SULAIKĖ 
MAISTĄ FRANCUZAMS.

Kadangi naujas Francu- 
- rijos valdžios galva Lavai 
aiškiai linksta Vokietijos 
pusėn, tai z\merika sulaikė 
savo laivus su maistu, kuris 
šiomis dienomis turėjo būt 
išsiųstas Afrikos francu- 
zams.

VICHY ATIDAVĖ LAI
VUS JAPONAMS.

Amerika yra iškėlus Pran
cūzijai protestą dėl Francu
zijos laivų atidavimo japo
nams. Vichy valdžia pasi
aiškina. kad Francuzijos 
laivus Indo-Kinijoj japonai 
rekvizavo, taip kaip ir Ame
rika padarė su Francuzijos 
laivais. Bet laisvųjų francu
zų valdžia Londone sako, 
kad Vichy valdžia pati ati
davė savo prekybos laivus 
japonams. Ji atidavė japo
nams savo Indo-Kiniją ir 
60,000 tonų laivų, kurie bu1 _- J__ __

glija esanti Francuzijos!Karo PaSal0a’ “priešas.” Ji grobianti Fran-|D b?- ^.užkoduojama 7,000 ^ut atšauktas. 
-■ , , .. 'nuošimčiu daugiau šoviniu,cuzijos uzjuno kolonijas,

ji norėjusi sunaikinti Fran-; 8 K__________
cuzijos laivyną ir, pagaliau, NELAIM£ HUDSON-
,i susidėjusi su bolševikiška MANHATTAN TUNELY.
Rusija. Jeigu Rusija nuvei- TT , x .
ktų vokiečius, tai tuomet ji .. BUv?0r]0 tune.*.’ . kunuo 
pultų ir Francuziją. sako ^ev "Vorko traukiniai eina 
Lavai. Todėl Francuzijos L°n° UP?S apačia, pe 
labas reikalauja, kad karą '"""
laimėtų Vokietija, sako fa
šistas Lavai.

LIEPSNOJANTI BOMBA.
Šiomis dienomis New 

Yorke buvo Amerikos laik
raštininkų suvažiavimas, 
kuriems pulk. J. D. C-ough- 
lin pademonstravo naujo 
išradimo uždemamają bom
bą. Ji yra užtaisoma sutirš
tintu gazolinu. Bombai

įeitą nedėldieni įvyko ne
laimė. Vienas traukinio va-

“Amerikos Jankių Akci
ja” reikalauja tuojaus rink
ti naują Kongresą, nes da
bartinis Kongresas esąs 
“permirkęs Washingtono 
valdžios puvėsiais ir nuo
dais.”

AREŠTAI NORVEGIJOJ.
... . . Stokholmo žiniomis, pa-gonas iššoko is bėgių, sudu- skutin4mis keliomis dieno.

žo ir užsidegė. Šito pasek-
mėj trys asmenys buvo už- Norvegijos sostinžj buv0 

2( susižeidė,suimta apie 100 norvegų in-

mis vokiečių okupuoto j
mušti ir apie 
arba apdegė.

PRASIDĖJO BONŲ PIR
KIMO VAJUS.

Iždo Departamento sek
retorius Morgenthau pradė
jo vajų karo bonams parda-

teligentų už priešinimąsi fa
šistiškai Quislingo valdžiai. 
Quislingas yra Norvegijos 
Paleckis.

BOMBARDUOJA MALTĄ

mivu gatviniu. "u,IIuax vinėti ATaiaus tikslas via Vokiečių orlaiviai bom- sprogstant šita medžiaga toR Rad ^.0000,000 Ame-į, .an>M. .^rtovę 
staigiai uzliepsnoja ir viską -R ’ ^,ventolu idėtu i karo Maltos salo->e be J°kl0s Per* aplinkui apdengia degančia ^n^nors 10 ' nuošimčių
mase, kūną labai sunku uz- faVQ uždal.bio Neturėtų nu* . .

to vajaus atsilikti air lietu- Pneso oilaivuuą 
viai. Kiekvienas iš mus tu- 
•rėtų nusistatyti, kad nema
žiau kaip 10 nuošimčių savo• • T e

gesinti.

traukos. Per dvi paskutines 
dienas anglai numušė 44

RUSAI TURI SIBYRE
1,000,000 VYRŲ AR

MIJĄ.
Londono žiniomis, Rusi

ja atstatė savo Sibvro armi
ją iki 1,000,000 vyrų. Kai 
pereitą vasarą Maskvai grę
sė pavojus, daug kareivių iš

pajamų įdėti i defense bo
nus.

SUGAVO PABĖGUSI 
NACIŲ LAKŪNĄ ‘

Texas valstijoj buvo su
gautas Peter Krug, 21 metų 
amžiaus vokiečių lakūnas,

j kuris buvo pabėgęs iš karo 
i belaisviu stovyklos Kana-

vo Indo-Kinijos vandenyse.|vojus iš japonų pusės.

Sibyro buvo paimta į Mask- paleista iš laivų statybos 
vos frontą. Dabar Sibyro 200 darbininkų, nes susior- 
armiją teko stiprinti iš nau- ganizavę jie visai mažai tė
jo, nes tenai padidėjo pa-įdirbo, tik reikalavo daugiau

PALEIDO 200 VYRŲ IŠ 
LAIVŲ DIRBTUVĖS.
Nevv Orleans mieste buvo d°Je- Matyt, jis bego Pietų 

Amerikon.

ir daugiau algų.

Barcelonos mieste, Ispa
nijoj, sugriuvo audimų dirb
tuvė, užmušdama 9 darbi
ninkus.

f
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NEIŠRIŠTI KLAUSIMAI. I
New Yorke leidžiamas 

‘Toreign Policy Bulletin” 
pasrebi, kad Amerikos ii 
Anglijos santikiuose su Ru
sija tebėra neišrišti du svar
bus klausimai, būtent:

1. Ginklu Rusijai tieki
mas.

2. Pavergtų tautų likimas 
po karo.

Rusijos vadai sakosi ne 
gauną tiek paramos iš Ame
rikos ir Anglijos, kiek jie 
turėtų gauti. Jie nelabai pai-

tais bolševikai buvo 
smaugę.

Žurnalą atgaivinąs tąsi 
pats leidėjas ir i edaktorius,: 
Kazys Obolėnas. Leidimas 
iš vokiečių valdžios jau 
gautas.

Žurnalas busią- tokio pat 
foimato ir turinio, kaip bu- 

<vo seniau.

klausimo sprendimas nėra tei
singas ir .iis negali užtikrinti 
pastovios taikos Europoje.”

Tai yra labai rimta ir tei
singa pastaba. Demokrati-i 
nės valstybės turėtų šitais 
klausimais susitarti su Rusi
ja dabar, kad bendrą priešą 
nugalėjus nereikėtų peštis 
tarp savęs.

NEMATO PAVOJAUS 
IŠ KOMUNIZMO.

Žurnalas “Voice of Free-
so, kad užpuolus japonams dom,” kuri Nevv Yorke lei- 
Ameriką, ginklai reikalingi 
ir pačiai Amerikai.

Bet daug opesnis yra ant
ras klausimas — pavergtų
jų tautų likimas po karo.

Iš Edeno derybų su Stali
nu pereitą rudeni yra susi
daręs Įspūdis, kad Rusija 
laimėjimo atveju reikalautų 
strateginių sienų Europoje, 
įskaitant Pabalčio valstybes,
Suomiją ir. gal but, rytinę 
Lenkiją. Šitas reikalavimas 
dar nėra atmestas ir pasilie
ka didėjančiu susirupinimu 
Suvienytoms Tautoms, ku- 
rios Atlanto Čarteryje yra 
pasižadėjusios atstatyti Eu
ropos šalių nepriklausomy
bę. Šitas pažiūrų skirtumas 
buvo laikomas paslaptyje deda mokytis ir skaityt 
bijant sukelti nesutarimus Daug tenai žiaurumo, bet 
tarp Suvienytų Tautų. matosi ir kulturinimosi žen-

Straipsnio autorius sako, kių. Rusijoj griežta diktatu- 
kad taip. Rytų Europos, taip ra, bet žmonės kenčia ir ti-

cizia International Co-ordi- 
nation Council, balandžio 
mėnesio laidoje pataria 
amerikiečiams geriau pažin
ti Rusiją.

“Tiesa, kad knygų apie Ru
siją Amerikoje nestinga” — 
sako to magazino rašytojas.— 
"Bet vienos jų piešia Rusijos 
gyvenimą perdaug piktai, o ki
tos gieda jai saldžiai malonias 
rapsodijas. Nei apie vieną jų 
negalima pasakyti: štai. 
tikroji Rusija.”

čia

HITLERIS, STALINAS, MUSSOLINIS, 
HIROHITO IR POPIEŽIUS

Polemika su Chicagos 
“Draugu.”

įžiūrėk pereitos savaitės "Keleivį.’’>

LIETUVOS SAVITARPI
NĖ PAGALBA DIRBA
RAUDONOJO KRY

ŽIAUS DARBĄ.
Kauno laikraščių žinio

mis, vyliausiojo Savitarpi
nes Pagalbos (buv. Raudo
nojo Kryžiaus) komiteto 
pirmininkas, pulk. Įeit. Ma
tas Naujokas, Įteikė pirma
jam generaliniam tarėjui

Straipsnio autorius pripa
žįsta. kad Rusijoj daug pur
vo, bet daromos pastangos 
ir apsišvarint. Tenai daug 
tamsumo, bet žmonės pra-

ir Balkanų tautos, kurios 
iki 1939 metų buvo nepri
klausomoj nenorėtų buti 
kontroliuojamos nei Rusi
jos, nei Vokietijos. Vienin
telė viltis mažom tautom 
pasiliekanti — Įvairių Euro
pos sričių federacijos, kuriu 
negalėtų naudoti kaip bazių 
nei Vokietija, nei Rusija.

Kad išvengti nesusiprati
mų tarp 
“Foreign 
tašyto jas siūlo sudalyti Eu
ropos perorganizavimui to
ki planą, kuriam pritartų ir 
Rusija, ir kuris garantuotų 
laisvę visoms mažoms tau
toms, pradedant nuo Balti
jos juros ir einant iki Egėjos 
juros.

Budinga, kad prieš Rusi
jos imperialistiškus tikslus 
pradeda vis aiškiau pasisa
kyti ir Anglijos diplomati
nė spauda. Pavyzdžiui, Lon
dono "Free Europe” atme
ta Maskvos "argumentą,” 
kad Pabalčio valstybėse,

kiši susilaukti 
laisvės.

Ateities istorikai 
Staliną, Hirohito,

mą. Reikėjo laisvą respub
liką sunaikinti.

Čekoslovakijos žemė tur
tinga mineralais. Todėl Hit
leris ir nusprendė 1939 už-skaitys 

_ . Hitlerį.
Mussolini ir popiežių dvide- katalikų bažnyčia 
šimto šimtmečio eivilizaci- žius. 
jos naikintojais.

Leninas buvo pirmutinis 
civilizacijos pamatų griovė
jas. Jisai sudegino knygas ii 
knygynus Rusijoje. Jo pa
vyzdį pasekė Mussolinis ii 
Hitleris.

Tapęs diktatorium, Stali-
pareiskimą, prašydamas at- nas piĮdė Lenino sutartį su 
leisti iš pirmininko pareigų. okietijos militaristais —

Lenkai ir lietuviai yra ka- lerio valdžia esanti geresnė 
talikai. Bet ar jus girdėjote, už Francuzijos demokratiš- 
kad popiežius butų pakėlęs ką valdžią.
protesto balsą prieš Stalino Komunistai savo agitaci- 
terorą Lenkijoj ir Lietuvoj? ja sudemoraiizavo darbi-

griebti tą šąli; jam padėjo Ne. Varnas varnui akies ne- įlinkus dirbtuvėse; katali-
popie- kerta.

Didžiausis Vokietijos 
Slovakijos fašistų vadas žmogžudys, Hitleris, gauna 

buvo kunigas Hlinka. Po- nuo popiežiaus pagyrimą, 
piežiaus diriguojamas, jis Vatikano radijas 1940 me- 
varė fašistų propagandą, tais su džiaugsmu pranešė 
kad sunaikinti Čekoslovaki- "linksmą žinią,” kad Hitle- 
ją. Ir ta darbšti šalis tapo rio bernas Ribbentropas at- 
pavergta po Hitlerio letena, vyks pas popiežių. Pijus XII 

ir Ribbentropas vedė dery
bas per mėnesi laiko dėl 

2 Europos pasidalinimo.
tik Ribbentropas 

popiežių, Hitleris

tapo popiežium 
1939 metais. Tą 

dieną Mussolinis pa
Kaip

ju turto atėmimą. Tą pačią apleido 
dieną Hitleris pasiuntė or
laivį į Slovakiją parvežti 
katalikų kunigą Hlinka, ku
lis, kaip tikras judošius,

Pacelli 
kovo 12, 
pačia

Jo prašymas patenkintas, sunaikinti den.oki ati ją. Dii- sj<e}5ė žydu deportavimą ir 
pareiškiant jam padėką už bo Rusijoj ginklus ir slapta * *
atliktą sunkų darbą, organi- gabeno į Vokietiją, kad ją
zuojant visame krašte Savi- apginkluoti. . priruošti karui 
tarpinę Pagalbą. 11 pasidalinti grobiu.

kada nors

kai generolai sudemoraliza- 
vo kariuomenę. Ir franeuzų 
tauta tapo suminta po kru
vina Hitlerio letena.

Katalikai generolai. Wey- 
gand ir Peram, be abejonės 
gavo patarimų nuo popie
žiaus, kad nekariautų prieš 
Hitlerį. Blum, Reynaud, I)a- 
ladier ir kiti nekatalikai rei
kalavo tęsti karą prieš Hit
lerį. Bet fašistas katalikas 
Lavai darė viską, kad de
mokratinė Francuzijos val
džia susmuktų.

Kada Francuzija da gy
nėsi, katalikiška Italija 
smogė iš užpakalio Francu
zijai. Ar jus girdėjote, kad 
“taikos popiežius” Pijus XII 
butų pakėlęs protesto balsą 
orieš Mussolini? Ne!

Dabar Francuzija yra po 
dviejų diktatorių letena: 
Hitlerio ir jo berno Lavalio.

pasitarė su Mussoliniu ir 
tuojaus po to Hitleris puolė 
Norvegiją, Daniją, Olandi
ją ir Belgiją.

Komunistai ir katalikai 
pražudė Francuzi ją.

Francuzija 1790 metuose 
000 Vokietijjos kataliku ir paskelbė pasauliui Laisvę. 
7,000,000 Austrijos katali- Lygybę ir Brolybę. Tasai 
kų. Tai ką jam reiškia, ta- obalsis buvo skelbiamas vi- 
pus popiežium Piju XII,
parduoti Čekoslovakiją su 
8.000,000 katalikų i Hitle
rio vergiją! Juk jisai yra

Savitarpinė Pagalba įu- Mussolinis taipgi išdi-

1.000: “Pienocentras” — 
1.000: “Lietuvos Cukrus”— 
200: Kauno pramoninių ga
minių bendrovė — 500; vai

re m ia visas diktatorių avan
tiūras, pradėjo jam gerintis 
ir gavo pritarimą Kinijos 
apiplėšimui. Hitleris maty-

stybinis metalų apdirbimo damas, kad popiežius remia 
pramonės trustas—500 mar- civilizacijos ir tautų naikin- 
kių. Iki vasario 1 d. surinkta tojus, irgi prisitaikė pne jo 
aukų apie 500,000 markių, tr gavo §2,500,000 fašizmo 
iš kuriu apie 100,000 mar- propagandai.
kių jau išleista, šelpiant pa
galbos reikalinguosius. Su
šelpta apie 8.000 žmonių.

Todėl jis mano, kad kul
tūringiems kraštams, kaio 
Amerikai, nėra ko Rusijos 
komunizmo bijotis. Kultū
ringas Vakarų Pasaulis se
nai esąs pergyvenęs bau
džiavą, iš kurios Rusija tik 
dabar bando išsilaisvinti. 
Musų industrija gali but 

Suvienytų Tautų, lengvai plečiama ir keliama 
Poliey BulletiiTo” be jokio vargo ir aukojimo 
siūlo sudaryti Eu- si- Faktinai mums tenka ją 

tik švelninti ir naudotis. 
Taigi mums nėra ko iš Rusi
jos mokintis: priešingai, So
vietų Rusija turi imti pavyz
džius iš mus.

Tiesa, Amerikoje ekono
minį gyvenimą kontroliuoja 
didžiosios kapitalo korpora
cijos. Galima sakyti, kad 
mes turime privatinio kapi
talo diktatūrą. Bet Rusijoj 
vra valdžios diktatūra. Nei 
vienas amerikietis nenorėtų 
gyventi tokioj santvarkoj, 
kokia yra Rusijoj. Todėl 

Lenkijoj. Bukovinoj ir Be- reikia tik pažinti Rusijon 
rarabijoj buvę daromi “pie- komunizmą, o jis bus visai 
biscitai” ir “99.9'-" gvven- nepavojingas, sako “Voice

REMIA UKRAINOS NE 
PRIKLAUSOMYBĘ.

Kanados parlamento na-

popiežius.”

gy.
tojų pasisakę “norį prisidė
ti prie Sovietų Rusijos.”

“Tokių plebiscitu negalima 
pripažinti" — rašo Londono 
laikraštis. — “ir mes turime 
turėti užtikrinimą, kad. Sovie
tai nesigriebs panašių eksperi
mentu ateit v. Toks tautu

nepavojingas 
of Freedom' rašytojas.

KAUNE ATGAIVINTA 
“SĄVAITĖ.”

Kauno dienraštis “Į Lais 
vę” praneša, kad tenai at 
gaivinamas
las “Savaitė,

sose šalyse, kaip kovos su- Popiežiui reikalaujant, mar- 
kis prieš išnaudotojus, prieš salas Petain panaikino de- 
protišką ir ekonominį pa- mokratiją. mokyklas pave- 
vergimą. dė kunigų kontrolėn. Kata-

FYancuzijoj buvo 39,000,- likas Petain sumynė po ko- 
000 gyv., iš kurių buvo tik- įų Francuzijos demokratiją, 
tai 4,000,000 praktikuojan- konstituciją, uždraudė dai- 
čių katalikų. Popiežius dėjo nuoti Marsalietę, panaikino 

kata- Laisvės, Lygybės ir Broly- 
ir dabar užleido 

savo vietą aršiausiam fašis-
euzijos liaudis gerai atminė 

kunigų!tuos laikus, kuomet kunigija 
" *: viešpatavo.

kaip“taikos
“Draugas” sako.

Hitleris dabar žudo ir 
katalikus; bet ar

L-anja. .u h1 jyg girdėjote, kad popiežius t pastangas sustiprinti k<

^m-ė" ^"us XI1 PakeRu protesto : likybę Francuzijoje. Bet tos bės obalsį 
pasidalinti. Italija ture- Ne ‘p^;^ negali pastangos buvo veltui. Frau

to daryti, nes jis yra “taikos 
princas,” sako 
“Draugas.”

1938 
Italija.

metais Vokietija ir, , . 
su popiežiaus prita- kankina

pai
jo gauti žemes į pietus nuo 
Dunojaus upės ir Afrikos 
imperiją, o Vokietija turėjo 
pasiimti viską į šiaurę—nuo 
Dunojaus upės iki Sibyro.rys, Anthony Hlyrika, paša- - . .

kė parlamente kalbą už pa- Tačiau Mussolinis nesapna- 
vergtų tautų nepriklauso- ?’0; _kafi 1942 metais jisai 
mvbe. Jis ypatingo dėmesio vaikščios ant kriukiu ir 1 
kreipė i Ukraina', kurią Ru- daus trupinių nuo

Stalinas ir popiežius išau
gino Hitlerį. Dabar jisai ne
paiso abiejų. Pasiryžęs su- 

abudu savo gera-mvbe. Jis ypatingo dėmesio vaikščios ant kriukių ir mai = .
Hitlerio į, v ,Stalinas buvo susitaręs suKreipe

sijos
vergę.

lietuvių žurna- 
kuri 1940 me-

bolševikai turi pa. stalo.
Hitleriui buvo reikalinga 

tvĮO_: Austrija savo planų praplėti- 
iaus pasisakyti už pavergtu- mui. Su popiežiaus palaimi- 
iu tautu nepriklausomybės uimu, 1934 metais buvo nu

karo. O Rusi- versta Austrijos socialde-

-«»,llz\‘IUIU oli.mtamc
<XXX<XXXV<XXIIO

Hitleriu 
kratines 
savo partneri

sunaikinti 
šalis. Bet

demo-
Hitleris

ėmė daugiau grobio ir uzsi 
manė dar pati Staliną api-

iai ji^-paLria jau dabar pri- mokratų_vaWžia; Hitleriu b' mUtonus^aunų dė?

vo godumo.

atstatymą po

pažinti laikinas tų tautų vai 
džias.

Jo kalba yra išspausdinta Austrija

popiežius žinojo, kad so
cialdemokratams valdant, 

ginsis ginklu, jei
šių metu vasario 2 d. “Ca- 
nadian House of Commons 
Debates” laidoje.

LIETUVIAI NESISKUBI
NA I VOKIEČIU “DAR

BO TARNYBĄ.”
Gauta žinių, kad į vokie

čių “darbo tarnybą” (Ar- 
beitsdienst) Lietuvoje užsi
rašė tiktai 421 jaunuolis, o 
vokiečių įstaigų buvę tikėta
si Lietuvoje surinkti 6.000 
jaunų vyrų.

Jau anksčiau buvo maty
ti, kad labai plačiu mastu 
vestoji propaganda už lietu
vių jaunuolių stojimą i vo- 
viečių “darbo tarnybą” ne
turi pasisekimo.

Anglijos Komandininkų Suardytas Uostas

šis vaizdelis parodo vokiečiu okupuota Boulojmp uosta Francuzijoj. kurį aną nakti suardė 
įlipusį ąnglu komanda.

✓
K

Po praeito pasaulinio ka
ro, Francuzija atgavo nuo 
Vokietijos Alzaciją ir Lota
ringiją. Francuzijos valdžia 
pradėjo tvarkyli tas provin-

tui katalikui Lavaliui.
Komunistai ir katalikai

sunaikino Francuzija. Da
bar Hitleris naikina komu
nistus, ir neglosto katalikų.

Nėra abejonės, kad po
piežius nori Hitlerio ir Hiro
hito pergalės, kad palaikytų

cijas pagal Francuzijos žmoniją tamsybėje, nežiny- 
tvarką. Išrijo kunigus iš mo- stėje įr vergijoje. Nes po-

Hitleris taip pat apgavo 
savo prietelių popiežių ir 
Mussolinį. Jis padarė sutar
ti su Hirohitu pasaulio pasi- 

skerdyne? kancleris* Doif?? dalinimui. Hitleris nori val- 
gavo nuo popiežiaus garbės IvHEuroną. Afnką - i — 
medalį ar kryžių. in c , o..

Socialdemokratų valdžia •50 
Austrijos sostinėj buvo nu
versta. mokyklos ir spauda, , x paimtos kunigu kontrolėn. i^entą Rooseveltą. vadino 11
Varė fašizmo propagandą. , kar0 : Jle, p1'
kad žmonės nesipriešintu kieta™ Baltaji Namą. kurs-
Hitleriui, ieigu jisai norės|^.J^relkut >r . sab?^zavo 
pasiimti Austriją. dirbtuves, kad Amerika ne-

Kovo 13. 1938, Hitleris gaIeU duoti Anglijai pagai- 
inėjo i Viena. Austrijoje vi-‘^os kovai pnes Hitlen. 
sose kataliku bažnyčiose Tokį pat sabotažą varė 
varpais skambino ir iškėlė Stalino ir Hitlerio agentai 
svastiką. Kunigai skleidė Francuzijoje, Austrijoje, 
propagandą. kad dabar Čekoslovakijoje ir kitur. 
Austrija yra išgelbėta nuo! Japonijos “aukštos” kla- 
bedievybės. Tai buvusi Die- sės ponios darbavosi Kini- 
vo malonė bažnyčiai. ; joj ir Mongolijoj, šnipinėjo

Sunaikinus Austriją, Hit- Hirohito naudai. Hitlerio 
leris pradėjo propagandą “aukštos” klasės panelės

Hitleris užsimos tą šalį pasi
glemžti. Už Vienos social
demokratu ir darbininku

ir Ame- 
o Hirohito — Aziją ir

Stalino ir Hitlerio agentai 
komunistai smerkė prezi-

prieš Čekoslovakiją. Popie 
žiaus agentai ir čia jam pa
dėjo.

Čekoslovakija yra iš 14,- 
000,000 gyventojų šalis;

kyklų, nes valstybė ir mo- 
kvkįa turi butį atskirtos nuo 
bažnyčios kontrolės.

Popiežiaus agentai tuoj 
pradėjo varyti agitaciją: 
ieigu kunigai negalės mo
kyklose šeimininkauti, tai 
jie reikalausią tų provincijų j0' 
atsiskyrimo nuo Francuzi
jos. Kad neįvyktų suirutė, 
Francuzijos valdžia, kuri 
daugumoj susidėjo iš kata
liku, paliko kunigų kontrolę 
mokyklose.

Reikia priminti 
metų Graikų-Turkų 
Graikai buvo jau arti Kon
stantinopolio ir butų tą mie
stą užėmę, jeigu ne popie
žiaus įsikišimas. Pijus XI 
pabūgo: jeigu Graikija už
ims Konstantinopolį, grai-

darbavosi Stalino karalystė
je. Žioplas Stalinas klausė 
Hitlerio panelių. Hitleriui 
reikalaujant, Stalinas su- 

I šaudė gabiausius Rusijos

pieziaus bizniui 
kur

geriausia 
Žmonės tamsus, 

bijosi nesamo velnio ir au
koja pinigus, kad patektų į 
nesamą “dangaus karaly
stę.”

Kai japonai užėmė Nau- 
Grinėjos salą, pasirodė, 

jog Vokietijos katalikų mi
sionierių namai, “mokyk
los,” ir tt.. buvo Hitlerio 
agentų lizdai, iš kuriu ėjo 
fašistinė propaganda. Kata
liku misionierių “studentai” 

ir 1922 Gelbėjo japonams kiek ga-
kara ^jo; roc^ jaP°nams ke

lius per pelkes, kad lengviau 
galėtų užpulti Amerikos ir 
Australijos kariuomenę!

Kaip tik japonai užėmė 
Vokietijos katalikų misio
nierių namus, misionieriai 
tuoj iškėlė Hitlerio svasti- 

surikiuoti

fcnai

kų bažnyčia labai įsigalės, 
įsteigs Konstantinopolyje ką, ir misionierių 
stačiatikių tikybos centrą, “studentai” rėkė: “Heil
Tai bus pavojinga popie- Hitler,” "Heil Hirohito.” 
žiui. Tai tokie yra “taikos
Popiežius atsišaukė į Fran- princo” darbeliai.Ar “Drau-

katalikų buvo 8,000,000.: generolus ir išžudė virš 30,-! karas

cuzijos valdonus katalikus, 
kad jie gelbėtų pagonišką 
Turkiją prieš krikščionišką 
Graikiją. Francuzijos kata
likai generolai, Petain ir 
Weygand, nusiuntė Turki- 
jon savo karininkus ir dau
gybę ginklų. Ir graikai buvo 
sumušti.

Kai

gas gali juos užginčyti?
T. J. Kučinskas.

kurių dauguma 
beraščiai.

buvo ir yra 000 gabiausių karininku.
Pasidalinę Lenkiją. Stali-

Kadangi Čekoslovakija , nas ir Hitleris terorizavo ir 
buvo laisva šalis, tai katali- žudė lenkus. Dešimtys tuks- 
kų bažnyčiai buvo pavojus,: tan čių lenkų nužudyta. Be 
kad katalikai gali apsišviesto, Stalinas ištrėmė į Sibyrą 
sti. ; šimtus tūkstančių lenkų.

1935 metais įvyko Čeko-;Dabar mobilizuoja iš jų len- 
šlovaki jos laisvamanių su- į kų armiją, 
važiavimas Pragoję. De-į Negana to, Stalinas už- 
monstracijoje dalyvavo virš puolė Lietuvą. Latviją, Esti- 
40,000 žmonių. Pats prezi- ią ir Finlandiią. Pavogė tų 
dentas Masaryk ir kiti žy-į šalių turtą ir tūkstančius 

tame žmonių nužudė, 
milži- Hitlerio buvusieji

LIETUVOJ MOKSLAS 
TĘSIS IKI BIRŽELIO 15.

Lietuvos laikraščiuose 
randame tokį pranešimą: 
Pasiūlius mokykloms pasi-

prasidėjo dabartinis ruošti išeiti iki balandžio 1 
tarp Francuzijos ir dienos programą, kad, rei

kalui esant, anksčiau galima 
butų baigti mokslo metus, 
visuomenėje ėmė sklisti net 
ii tokių gandų, kad visose 
mokyklose mokslas bus

Vokietijos. Francuzijos ka
riuomenei vadovavo katali
kų generolai Petain ir VVey- 
gand, bet Francuzijos ap
sauga jie nelabai rūpinosi.

mus vyrai dalyvavo 
suvažiavime. Tokis 
niškas laisvamaniu pasiro
dymas Čekoslovakijoje įva
rė popiežiui kinkų drėbėji-

agen-
tai, komunistai, toki Stalino 
žygį kėlė Amerikoje į pa
danges.

Katalikai kapitalistai ir ka- baigtas balandžio 1 d. Pasi- 
talikai generolai neapkentė teiravę tuo reikalu kompe- 
demokratinės santvarkos, tetingų instancijų, patyrė- 
Jie darė intrigas Francuzi- me. kad sakytą dieną baigti 
jos valdžioje, trukdė šalies mokslas tektų tik gimnazi- 
prisiruošimą karui. jose, progimnazijose ir pra-

Katalikų propagandai džios mokyklose ir tik tuo 
prieš demokratiją Francuzi- atveju, jeigu krašte kiltų ap
joję atėjo i pagalbą ir ko- krečiamųjų ligų pavojus, 
munistai. Komunistai varė Tokio pavojaus nesant,
agitaciją tarp darbininkų, 
kad jie sabotažuotų dirbtu
vėse, keltų streikus, nes Hit-

mokslo metai ir šiose mo
kyklose bus baigti tik senu 
laiku, t. v. birželio 15 d.
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TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA
BBS

IŠ PHILADELPHIJOS PADANGĖS Filipiniečiai Mokinasi Mušt Japonus

Areštavo 15 nuogų merginų, DETROIT, MICH.
Vieną naktį Philadelphi- Bendras nackomų ir smeto- 

jos policija užklupo naktini i nininkų frontas, 
kliubą, kui- jaunos mergai-'
tės nuogos šoko ir kraipėsi. lerĮ^j RaSo^o^,^"
o vyrai gerdami žiurėjo ir 
toms mergaitėms “fundi-

’. vo sušauktas SLA 352 kuo
pos susirinkimas, buvo ren
kama centro valdyba ir de-

Policija suėmė iš viso 38: tegali j sekantį seimą. Pa- žmnn*. h, tnrnp 15 iannn !sirode lf agitatoriai su gle
biais savo “literatūros. 
Pradėjo dalinti smetoninin- 
ko Klingos organą “Vadą.’’

no.

žmones, jų tarpe 15 jaunų 
merginų, kurių viena buvo 
vos tik 14 metų amžiaus.
Kliubo savininkai irgi areš- . .
tuoti. Juos policija kaltina, \ZlUI {?» Įdėtas 
kad neturėjo kliubui čarte- andidatų

ir tautininkų 
“šleitas.” Tarp 

smetoninių kandidatų, figu- 
ne_ ruoja ir komunistė Masytė. 

Na. manau sau, buvo-buvo, 
bet dabar jau ir dugnas iš- 

Buvo suimti ir keli vyrai, puvo. Masys yra toks dide- 
kurie neturėjo kariuomenės • fe Stalino garbintojas, o jo 
registracijos koltų. duktė ilgi nei per vieną

Policija išsivežė mergi- žingsnio nuo papės neatkilias beveik nuogas. Vedant lieka, bet figūruoja smeto- 
jas į teismą, policija turėjo nininkų “šleite!” Ar čia 
jas aprengti. Teismo salė. klaida, ar kas? Ne, tai ne 
buvo prisigrūdusi smalsios klaida. Tai bendras nac

komų ir tautininkų frontas 
prieš socialistus ir sandarie
čius.

Išrodo, kad tai keista 
kombinacija. Bet ištikrujų

no, pardavinėjo svaigina 
mus gėlimus ir užlaikė 
padorius namas.

smalsios
publikos sasaukimšai.

Devyniolika suimtų jau
nų vyrukų prisipažino ven
gę kariuomenės tarnybos ir 
nebuvo užsiregistravę.

Policija taipgi suėmė ru- —ne! Juk kraštutinybės 
są bolševiką, kuris nėra šios visuomet susisiekia. Smeto- 
šalies pilietis ir nėra užsire- nininkai yra diktatūros gar-
gistravęs kariuomenės tar- bmtojai. ir komunistai dik- ----------------------------------- —
nybai. Jis pasisakė esąs taturos garbintojai. Ir vieni Lithuania better knoun in this 
priešingas Amerikos vai- demokratijos priešai, ir kiti country. E ew publications could 
džiai ir nenorįs eiti nei ar- demokratijos priešai. Iš štai be more timely.”
įnijon, nei piliečiu buti. A- jau matom jų sudarytą ben- Lietuvos ministeris Jungti- 
merikos pilietybes nepriim- drą frontą prieš demokrati- nėms Valstijoms, Povilas ža- 

1 ji butų ir siūloma n£ SLA valdybą. deikis, sako: “Knyga lengvai
Jis norįs grįžti Rusi- Anot tos patarlės — toks skaitosi ir vilioja.”Kultūrinio Instituto direktorius. profesorius Kazys Pakštas, sako: “...Gerai parašyta ir gražiai išleista...”Pagarsėjusi žiumalistė ir nuolatinė “The New York Times” bendradarbė. Anne O”- Hare McCormick, sako:

“I am sure that I will find it

tų k: 
iam.
jon. Kaip imigracijos valdi- tokį pažino ir ant alaus pa
kinkai paėmė jį į savo ran- vadino, 
kas, iis pradėjo reikalauti, 
kad jam leistų pasimatyti su 
Sovietu Rusijos ambasado
rium Litvinovu.

Kai imigracijos valdinin
kas Griffin davė šitam bol
ševikui progos užsiregist- 
luoti, rusas atšovė: “Mi go 
tu džėl!” ‘ Vienas iš žymiausių Ameri-

žinoma. į džėlą jį ir UŽ- kos intelektu, Columbia Uni 
darė. į versiteto rektorius profesorius

Tikroji to 1USO pavardė Nicholas Murray Butler. sako: 
esanti Priestovskij, bet jis 
vadinosi Priešto.

J. Jakimavičius.

Krasnadomskis.

ATSILIEPIMAI APIE 
SIMUČIO KNYGĄ—

“The Economic Reconstruc- 
tion of Lithuania

1Q1Q”i?iu.

CLIFFSIDE, N. J.
Lietuviai sukėlė Raudona- 
najam Kryžiui $171.85.

Balandžio 18 d. visos 
Cliffsidės draugijos ir kuo
pos bendrai surengėme ba
lių Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Lietuvių čia yra ne
daug. bet draugijų ir kuopų 
nemaža. Tad visi, baltieji ii 
raudonieji, sykiu parengė
me balių ir visi bei visos dir
bome kiek galėdami, kad 
balius pavyktų. Na, ir gali
me pasakyti, kad Cliffsidės 
lietuvių istorijoj da nebuvo 
tokio pasekmingo parengi
mo kaip šitas. Publikos pri
sirinko pilna svetainė ir visi 
linksminosi kuo gražiausia. 
Mrs. Elz. Bakunienė aukojo 
gražių mezginiti išlaimėji- 
mui, už kiniuos

čia yra parodytas Filipinų pėstininku bataljonas Jungtinėse Valstijose. Vaizdelio apačio
je matosi, kaip jie mokinasi mėtyt granatas ir vartoti šautuvus. Gi viršuje parodyta, 
kaip jie šoka iš valties ir bėga i kranta.

PRIE GENEROLO BULOTOS KAPO.

ŽINIOS IŠ NACIŲ OKUPUO
TOS LIETUVOS

Gautos aplinkiniais keliais.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
DVASIA NESUNAIKINAMA.

Nenuslopino jos bolševikai, jo ir Karo Muziejų, kurio 
negali nuslopinti ir naciai, aikštėje ižiebta ugnis prie
Iš kelių šaltiniu gavome ^žinomojo Kareivio kapo, 

žinių, kad Uetuvoje plačiai padejusio gyvybę uz Lietu- 
ir įspūdingai paminėjo va-
sario 16 d.

Vokiečių administracija, 
kaip matyti, bandė praeiti 
tylomis pro šią sukaktį ii 
Vasario 16 d. norėjo paver
sti paprasta darbo diena.
Dar kelias dienas prieš su
kaktį visuose Lietuvoje išei
nančiuose laikraščiuose, tiek

Velionis buvo vienas pir- džiavos. Tačiau vėl atėjo 
miausių aušrininkų. momentas, kai tauta pradė- 

Kauno laikraštis -ILais.;J<> busti, bet vėl didelė nelai-

mybę. Prie šio brangaus ka
po buvo padėta vainikų ir 
ypač daug gyvų gėlių pluok- 
ščių. Nežinomojo Kareivio 
kapas stačiai skendėto sken
dėjo gėlėse. Prie kapo kau
niečiai dideliu dvasios paki
limu sugiedojo Tautos Him
ną.

Prie Karo Muziejaus susi-
hetuvių, tiek vokiečių buto formavo didžiulė minia, ku- 
paskelbtas tai lamai oficiali- ,j tvarkjnga eisena nuėjo i 
ms pirmojo generalinio ta- Kauno k*pines> kur palai;
1,eJ° Pran?simab’ kuu> dotj buvusieji dėl Lietuvos 
skambėjo taip: nepriklausomybės. Prie au-

“Pirmasis Generalinis fa- ku kapu irgi buvo sudėti 
rėjas praneša: Atsižvelgiant vainikai ir gėlės. Ypatingą 
į karą, šiais metais vasario entuziazmą sukėlė Lietuvos 
16 d. bus darbo diena. Dė! kiirinio dalinio (savisaugos 
tos pačios priežasties tą die- batalijono) pasirodvmas. 
ną neįvyks ir jokių paminė- Lietuviu dalinys karinėmis 
jimo iškilmių. gretomis pražygiavo pro žu-

Tačiau iš tikiu šaltinių vusiujų tautiečių amžino at- 
patyrėme, kad minėtas pra- ilsio vietą.
nešimas buvo paskelbtas be Įdomu pažymėti, kad ir 
piimojo generalinio tarėjo per radiją buvo paminėta 
žinios. Vasario 16 d. sukaktis. Kai-

Prie šio pranešimo buvo bėtojas pastebėjo, kad “Va-
vę” aprašinėja a a gen T užklupo buvo už- pridėtas komentaras, kuris sario 16 d. ties Karo Muzie-
Bul,X laidotuves. Veiio- StpTkju buvo net kelių dešimčių

-it • • • i>toja gen. J. Bulota. maį buvo suredaguotas skubinos į sodelį prie pa
tas Laro Muziejuje, \ytau- Visus tuos tų laikų veikėjus kurios nors vokiečių įstai- minklo žuvusiems kariams, 
to Didžiojo kriptoje, Velio- galima vadinti tikrais pra- Tame komentare nei Paminklas buvo papuoštas
ni lankė ir atsisveikino ne- nasai~; Ąe nujautė tautos ------ -, „ j v • puse žodžio nepaminėta, tūkstančiais degančių žva-
nutrukstančios minios kau- a. ^..lr tam į™1 ne- kokįa sukaktis yra Vasario kūčių ir šimtais vainiku iš
niečių. kurie atvyko ir orga- KitaZ a u ,
razuotai. Vien, is pirmųjų šų grupė atsirado, praėjus bas ir dar karta darbaL-tai
velioni aplankė gen. 5. Kas- avKies.mciai metų po spau- momento šūkis.” Todėl, gir- ""C” k:dto"diena'kS  ̂
tikis, gen. \. Nagius. gen. dos uzdrauoimo iš rusų carų di “mes t,,>jme attižadėti p- •• a JT,, en? kK. , 
Litukas, gen Tallat-Kelpša, pra- ka’ kurių 8en« j.P.™?1! S^Staių ir kr’Tminėjj

kuiiame Lietuvos karinome- “u ” ™!au sukaktį “

draugi- nės generolo uniforma ap- Bulotai. VėHau gyvenimo bo^ėvizma’ ^elkhTeaminti buti- .Pavai^d“oti lietuvių
■r paskleisti tarp rengt^ lėjo „ £ bu- sąlygos kitėjo, daug kas bu- tattSmio atomuno pątnar-

yo pastatytas ant aukšto ka- yo iškovota, bet musų gar- |]a įul.io siekja vbį Euro_ <ho nuopelnai kaip Aus-
tafalko. apsupto gėlėmis, bingieji aušrininkai visą pa Tai ta vienintelė mintis,™tS D^ri’
Atvožtas karstas buvo pri- laika buvo pirmose tautos dominuoja visas Euro- Ssb^io vLx?,?o 1 fi d PNe 
dengtas trispalve vėliava. darbininkų eilese Juos ma- pos Uutas kurios po šimt- Sauaom^bfe akte k tt

tom 190o m. Didžiajame mečio (t nevykęs IhlKlausomybes aKt^ ir
\ ilniaus Seime matom ir vertimas iš vokiečiu kalbos: Toliau kalbėtojas paste-
191/ m. lietuvių konferenci- “Gaehrung) galų gale nori bėjo, kad vasario mėnesis
rn'fo Intoje, matom ir susilaukti geresnės ateities, lietuvių tautos gyvenime yra
j.918 m. ir vėliau, kuriant Tai ateičiai -skiria ginklų labai gausus sukaktuvėmis,
jaunos atgimusios valstybės kova Tai ateičiai dirba mi- 1918 m. vasario 16 d. pasi-
pagrindus. Tame didžiūną- ijjonaį darbo žmonių ran- rašytas Nepriklai|somybės
me darbe visur dalyvavo, ku Tačjau ta ateitis nebus aktas. “Kaip visi žinome,

r spėjo ir velionis gen. ^dovanota. Mes turime ja Taryba deklaravo Nepri-
Julota. i pac jis buvo ne tik sunkiai išsikovoti, bet klausomą Lietuvą.” 1919 m.

ir pasiekti kietu darbu.’’ vasario 7 d. įvyko pirmosios
prie iaisvės netekimo ir bau-

t>i t r IV giumcm nx vi iv;cussion of the Baltic problems which are to be very aiive, I think, before long.”, Pageidautina, kad i»i knyga galimai plačiau pasklistų. Ją turėtų įsigyti lietuvių jos, kliubaisavo narių, bei Lietuvos ir lietuvių draugų. Knyga pardavi- rėjama po pusantro dolerio. Užsakant. čekius ir “money orde

“It is plainly a distinct con- tribution to our accurate scien- tific knowledge of an important series of public events.”Columbijos Universiteto profesorius. kelių knygų autorius.Mithael T. Florinsky, rašo:“I am very glad to see it in rius” reikia siųsti: Columbia print. and I trust that it will University Press, 2960 Broad- render a real service in making uay, New York, N. Y.
VYTAUTO BACEVIČIAUS VIEŠAS

PAREIŠKIMAS.
Kadangi pastaruoju lajku 

gavau eilę laiškų nuo Įvairių 
lietuvių. kurie išmetinėja man. 
kad aš susirišau su viena politi
ne lietuvių grupe ir klausia ma
nęs koks mano politinis nusi-

ir muzikas ir tai turi jums užtekti. Kas idomavosi straipsniais apie mane Amerikos spaudoje bemaž visuose žymesniuose Amerikos miestuose, galėjo įsitikinti, kad visuomet buvau

Prieš kūną išlydint į ka
pus, žodi tarė Karo Muzie
jaus viršininkas gen. V. Na- 
gius. Jis plačiai nušvietė šį j Karo Muziejui brangų as
menį. Palietęs praeities di
džiųjų kunigaikščių laikų 
didžiąją Lietuvą, gen. Y. 
Nagius paminėjo kai kurias 
jų klaidas, kurios musų tau-

visui 
J. Bulota

tai buvo tragiškos ir privedė nuo>^lc^us

statymas, ir kadangi anksčiau pažymėtas kaip lietuvis.panašus priekaištai buvo man daromi žymioj dalyje lietuvių spaudos, bei susieinant su lietuviais tiesioginiai, tad aš pareiškiu visiems, kad visai nesu su-

V. Bacevičius, i WORCESTER, MASS.
Redakcijos pastaba: Visiems

yra žinomas faktas, kad iki šiol
p. Bacevičius veikė su komunis- Francis Rakauskas tano___ _ . . . ,.a. tais. Jie rengė jam koncertus, į išnsinsęs su nei viena politine gru-1 •• ■ į ueues ,,dir.o Ka-surinkta _ T reklamavo jo atvaizdus savo liuomenę todži daUgelis
kukučiuose nuolatos talpino, o d] h. ;miniu jaunajamlis nems ir pianu skambino, iraš representuoju savo tarptau-

Antano Rutkausko sunaus
išleistuvės.

pac jis
jaunimo bičiulis.

Ir toji jaunoji karta neapvy- kautynės su bolševikais ties
lė žilagalvio generolo. Ji Bet jetgu oficiahskai Va- Kėd"iniaig Tų pačių metu
mokėio dirbti, mokėjo ir sario 16 d ir buvo paskelb- v8sario 9 d ž*vį pirmasis 
aukotis. Daug lietuvių tauta ta paprasta darbo diena, tai )ietuvis savonorįs; 1919 me. 
savo sūnų paaukojo 1914- visa lietuvių tauta laike Ją ( va^ 13 d A, tuje žu. 
1918 metų kare, 1918- savo brangiausia ir isk.1- * jfe karininkaU-A. 
1922 m. laisvės kovose ir vėl mmgiausia švente Nore ne- juo*'apavičius. 193o metų 

smulkesnių zi- £ mžnesį naujasis gjj 
mų, kaip lietuvių tauta pa- ‘

S5S Ro to Mrs A Raku- ir vlsai nėra aš
nienė išpardavė net 35 lai- a^stovau’u tlk vieną grupę, nes -is jiems įr pjanu skambino, ir
rnėpimo knygutes. Antra ge- as r®Presentuo\u savo tarptau- spau<įai bendradarbiavo. To-

- - -- -• • buvo t,n,aiR koncertais,kaip pianistas dėl mes

kompozitorius,nausia pasižymėjusi
Mrs. Žemaitienė, kuri išpar- ,r x v . ,.x. .davė 32 knygutes. Mrs. Ste- girtumo pol.t.mų pa-

visa lietuviu

panaviciene ir Mrs. Baltru
šaitienė ir nemaža išparda
vė.

Kada visas išlaidas ap- 
mokėjom, tai gryno pelno 
atliko .$167.00.

žiūrų jos narių ir iš viso as nie
ko bendro su politika neturiu ir 
ja neužsiiminėju, bet darbuo
tuos vien tik meno srityje. To
dėl boikotavimas mano meninės

nesuprantam, kaip n. Bacevičius gali užsiginti nesąs “susirišęs su nei viena politine grupe”?
Jeigu p. Bacevičius pamatė 

savo klaidą ir jau nori nuo tų

Trancis surengė gausias įs- 
leistuves. Balandžio 19 d. 
daugelis Rutkauskų giminių 
ir draugų susirinko Į jų na
mus atsisveikinti su jaunuo
ju Francis ii- pareikšti jam 
savo linkėjimus. Susirinko

štai 1941 m. žuvo nemaža 
partizanų.

Savo aprašymą “Į Lais
ve” baigia šiais žodžiais: 
“Tai n dvieju baltų beržu li
ko amžinai ilsėtis žilagalvis 
senukas generolas, kuris ne
tuščiai ęvveno, kuriuo tauta 
gali didžiuotis ir kurio var
das nebus užmirštas.”

šame gavę --- -- , vasano
,» lietuvių tauta pa- , (i A| ,um Nemu.

minėjo Vasario 16 d. kitose ną> kur kal^gis žuvo,
' bet Kaune ji ap- p^.^jntas Juozapavičiausvaikščiota tikrai įspūdingai, m0 vas£rio 1{j d.

apie 50 vpatų. Atvažiavo pa- demagogų atsikratyti, tai iis jaunuolį ir P. Strimai-turėtų taip ir pasakyti. Tuomet mes ji pasveikintume.veiklos (koncertų ir paskaitų)
Nuo Andriulio prakalbu mąstančių apie mane žmo-

buvo paskirta $4.85, tai viso ni“ yra netlks,us ,r neteisingas.; AnFi puia 
pridavėm Raudonajam Kry- Man rupi kelti meno kultūrą PHILADELPHIA 
žiui $171.85. Gal nedaug lietuvių tautoje ir ją atstovauti •
bus tokių mažų kolonijų, tarptautinėj plotmėj, tad kiek- Philadelphijos miestas nu- 
kaip musų, kad mus subv- vienas lietuvis, kuriam ta kui- tarė pastatyti 1.000 betoniu

j • x gall.be baimės ja nau- slėptuvių po žeme, kur žmo^
Bet yra da ir pas muš to- dot.s ir ją pn.mti kaip savo. O nės galėtu pasislėpti nuo oro 

kių surambėjusių buožių, j užklausimus koks mano politi- bombų Philadelphija vra 
kiirie nei vieno cento neiš- nis nusistatymas, trumpai atsa. j didelis pramonės centras, 
leido šiam parengimui kau: politika neužsiiminėju ir todėl priešas gali ii užpulti

J. G. nenoriu jos žinoti. Esu lietuvis Į jg oro * F
i

STATYS 
1,000 SLĖPTUVIŲ.

«

turint galvoje esamas sąly
gas. Iš pat ryto visas Kau
nas pasipuošė tautinėmis 
trispalvėmis vėliavomis. Pir
ma didžiulė vėliava buvo iš
kelta ant Prisikėlimo baž
nyčios bokšto, tos simboli
nės bažnyčios, kurią lietu
vių tauta pradėjo statyti, 
norėdama įamžinti savo pri
sikėlimą laisvam gyveni
mui. Tuojau pat geltona ža-

NACIAI IVEDĖ DRUS
KOS IR SACHARINO 

MONOPOLI.
Vokietijos reicho komisa- 

brolio. Išleistuvės tikrai bu- ro įsakymu. “Ostlande” įve- lia. raudona vėliava didingai 
vo įspūdingos ir jaunuolis stas druskos monopolis, suplevėsavo aukštame Kau- 
Rutkauskas pakeltu upu Draskai įsivežti ar eksploa-
skyrėsi su savo draugais ir tuoti reikia vokiečių komi- 
giminėmis iškeliaudamas ?aro leidimo. Nuo Įsivežamo 
pašauktai pareigai. Linkime draskos dvigubo centnerio 
jam viso geriausio. Antanas imama rinkliava 9 markių 
Rutkauskas plačiai žinoma- -urnai.
pažangiųjų veikėjas. Įvestas taip pat cukrelio

Svečias, (sacharino) monopolis.

tienė su dukrele iš Dorches
terio. Genovaitė Jančienė 
sudainavo keliatą gražių 
dameliį užuojautai savo

Kaune buvo atidarytas Uni
versitetas. 1932 m. vasario 
16 d. Telšiuose buvo atida- 

V rytas “Alkos” muziejus. 
“Bendrai, Lietuvoje vasario 
16 d. atidalyta daug pastatų 
ir pašventinta daug pamink
lu.”

Šitokiu originaliu ir sąly
goms pritaikintu budu pa
minėjęs Vasario 16 d. kal
bėtojas pabaigoje dar pri
dūrė: “šis saulės persilauži-

,.. . , T. mo menuo Lietuvai buvono radijo stoties stiebe. Ji ~ riškilo ant kiekvieno Kauno 18 ver^os ' Iai8v?
namo, tad visas miestas į-
gavo iškilmingą 
vaizdą.

Tūkstančiai kauniečių pa- Ūkininkai apie Panevėžį 
traukė į lietuvių tautinę skundžiasi, kad negauna te- 
šventovę —Vytauto Didžio- palo savo ratams.

šventė^ DEGUTO NĖRA.

t
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AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS
Istorija.

Maikio su Tėvu
klausanti privatiška įstaiga, 

j Visai ne. Jo
Nuo

kartu su jo kūrimosi pradžia į905 “<*£ Amerikos Rau-
Europoje Tūlas Henry W.^on^s. P*'
Bellotvs, dar Amerikos civi- Jungtinių Valstijų valdžios 
lio karo laikais, buvo jau j- P11^211^-. . ... v įsteigę Raudonojo K^žiads .^Sririmu rdkS-'l 
pagalba sužeistiems karei- ?,eso nutanmu yia reika 
riSns Nevv Yorke. Raudo- laujama, kad. visos Raudo
nojo Kryžiaus darbą ūda Kryžiaus sąskaitos kas-

Amerikos Rau d o n o j o i >*• Jo. Pri™t»kumas 
Kryžiaus istorija prasidėjo «"»

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

—Tegul bus pagarbintas, 
vaike...

—Labas, tėve ! 
nusiminęs.

-Nespakaini

atlikdavo beveik išimtinai 
tik moterys, vadovaujant 
Klarai Barton.

Jungtinių Valstijų atsto
vai nors ir dalyvavo Raudo
nojo Kryžiaus konferenci
jose Ženevoje, bet niekad 
neatstovaudavo šios šalies

met butų karo departamen
to patikrintos ir raportuo
jamos Kongresui.
Centralinė Administracija.

Centralinė bei nacionalė 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus administracija yra
Washingtone, D. C. Ji yra 

oficialiai. Dunant pats rašė pasidalinusi i keturias sub- 
laiškus ir prašė prezidentą administracijas, iš kurių 
Lincolną, kad Amerika leis- kiekviena turi tam tikrą zo- 
tu Raudonajam Kryžiui kur- na arba teritoriją, 
tis Jungtinėse Valstijose. R}tų (Eastern) zona su.
Bet tų laikų šios šalies virei- side(ia g ž5 vaIstijl}. nuo 
ninkai buvo taip nusistatę. Chicagos i rytus. Rvtu zonos 

rastinė randasi Alexandn-kad Amerika neturėtų kiš
tis i Europos reikalus.

Kuomet Jungtinėse Vals
tijose prasidėjo civilis ka
ras. Raudonojo Kryžiaus 
pagalbos reikalas pasidarė 
didelis. Apart New Yorko 
organizacijos, atsirado dau
giau piliečių su žmoniškais 
jausmais linkui sužeistų ka- 
leivių. Keliatas simpatingų 
grupių susitarė ir sudarė sa
vanorių Sanitarinę Komisi
ją, kurios tikslas buvo tas

joj. Va.
Vidurinių Vakarų (Mid- 

uestern) zona turi 18 valsti
jų, artimų Pacifiko pakraš
čiui, su raštine San Francis- 
co mieste.

Teritorijų ir užsienio rei 
kalus veda centro raštinė 
Washingtone.

Viršininkai.
. Amerikos Raudonojo 
Krvžiaus valdvba susideda

—Bet dabar sužinota, 
kad taip nebuvo. Padleckio 

Išrodai kumpanija pabėgo iš Lietu
vos ne dėl žmonių susibun- .. _ _

čėsai, Mai- tavojimo. ale dėl to. kad ją Pats .— .greitoji pagalba su- is lx asmenų būtent:
ke, džiaugtis nėra iš ko. Jau užklupo Lietuvoj Hitlerio 
ši panedėli ir man reikėjo raplenai. Ji pabėgo nuo ger- 
užsiregistruoti. Gal reikės mansku bombų.
da ir ant vainos eiti, ką gali 
žinot...

—Generolas neturėtų ka
ro bijoti.

—Bet ką gali žinot, kokią 
gausi službą, Maike. Kai 
nuėjau registmotis, tai klau
siau. koki man ciną pasky
rė. Aš. ~akau. norėčiau būt 
stat šas generolas. O jie man 
sako: “Šiur, tu busi Džene- 
ral Niu«ens first kias.” Tai

—Kas sakė?
—Taip rašo Bimobs ga- 

zieta. Maike.
—O iš kur Bimba žino? 
—Jis sako. kad komisaras 

Šimkus prisiuntęs jam apie 
tai gromata iš Maskvos. Ir 
išrodo, Maike. kad tas ko
misaras nemeluoja, be sako
si visur pats buvęs ir savo 
akimis matęs kaip Hitlerio 
raplenai mėtė bombas ir

aš dabar negaliu išfigeriuot, kaip bildingai griuvo Kau- 
Maike. koks tai galėtų būt ne. Sasnavoj, Kretingoj, 
cinas, tas “dženeral N’iu- Alytuje ir kitur. Net ličbo- 
sens.” Kiek atsimenu, tai mis parodo, kiek kur bombų 
ruskio vaiske tokių generolų nukrito. Taigi išrodo. Mai- 
nebudavo. ke. kad jis sako teisybę.

—Tokių “generolų,” tė- —Ne. tėve. šita pasaka
ve. į aimtją visai nepriima, parodo, kad tas komisaras 

—O kaip tu rokulji. Mai- Šimkus yra didelis melagis, 
ke. ar iš manęs nieko neat- Nes kaip gi jis galėjo tuo
ims? Girdėjau, kad iš bago- 
tyrių žada armobilus atimti.

—Tavęs tas neliečia, tė
ve. nes tu automobiliaus ne
turi.

—Ogi gali kartais ir pyp
ke konfiskuoti, ar ne?...

pačiu laiku būti visuose 
Lietuvos miestuotuose ir 
matui, kaip tenai namai 
griuvo nuo bombų. Visiems 
yra žinomas faktas, kad Pa
leckio valdžia pabėgo iš 
Lietuvos tą pačią dieną.

—Ne. tėve. pypkė niekam kaip tik žmonės prieš ją su- 
nereikalinga. Bet petnešų kilo. Kartu pabėgo ir komi-
gali netekti.

—O kas tai do per 
Maike. tos petnešos?

—Tai tos juostos, 
kurio- palaiko tavo kelines.

—Tai sakyk: šleikos.
—Tėvas gali vadinti jas 

kaip nori.
—Orait, vaike, bet pasa

kyk. dėl ko valdžiai gali būt 
reikalingos mano šleikos?

, —Tavo šleikose vra plie
no. tėve. Valdžia žino, kad 
šleiku fabrikantai per metus 
suvartoja nemaža plieno 
sagtims. Ekspertai jau ap
skaičiavo. kad iš to plieno, 
kurios suvartojamos šleiku 
sagtims. galima pastatyti 10 
tankų, kurie svers nuo 25 
tonus. Taigi šleiku negausi, 
tėve.

—Na. tai kaip bus. Mai
ke, jeigu dėl japonų vainos 
mano kelinės ant stiyto nu
smuks?

—Tokių mažmožių, tėve, 
kai o metu niekas nepaiso.

—Orait. Maike. tai dabar 
paimsim kitą klausimą. Kai 
pereitais metais iš Lietuvos 
pabėgo Padleckio načalst- 
va, tai tu man sakei, kad 
Lietuvos žmonės prieš ją su- 
sibt ntavojo ir valuk to ji 
turėjo bėgti pas Staliną į 
Maskvą.

—Taip fevH, taip ištikru
jų buvc.

sąrąs Šimkus. Taigi jis yra 
tulšis. didelis melagis.

—Denkiu. Maike. kaip tu 
tėve. man šitą biznį taip gražiai

išvirozijai.

že<stiemsiems. Sanitarinė 
Komisija i trumpą laiką 
pradėjo organizuotis ir aug
ti. Jos tikslas ir darbas tuo
jau prigijo ir rado paramos. 
Apie tai buvo pranešta i 
Šveicariją, centralinei vai
dybai. Pastaroji, žinoma, 
užgyrė amerikiečių pastan
gas. Pilnas Raudonojo Kry
žiaus pripažinimas Ameri
koie vis dėl to ilgai buvo 
atidėliojamas, ir tai vien tik 
dėlto, kad Jungtinės Valsti
jos neturėtu kištis i Europos 
ir bendrai i tarptautines su
tartis.

Klara Barton.
Klara Barton, mokytoja 

iš Naujosios Anglijos, buvo 
pirmutinė moteris, kuri me
tė valdišką darbą ir nuėjoj 
sužeistų kareivių gelbėti. 
Jos žygis, žinoma, daugeli 
sujaudino ir paskatino prie 
darbo, ypač iš moterų.

Klara Barton vėliau nu
vyko į Šveicariją ir atsilan
kė pas Dunantą. Patyrus eu- 
įopiečių darbą toje srityje, 
ji gavo da daugiau drąsos. 
Sugryžus namo, ji pradėjo 
dėti visas savo pastangas, 
kad Amerikos valdžia pri
pažintų Raudonojo Kry
žiaus organizaciją. Iš val
džios pusės opozicija betgi 
tęsėsi per septyniolika me-

Pati A. R. K. Taiyba nuo 
savęs skiria 6 narius.

Visi skyi-iai (local chap
ters) nuo savęs išrenka f 
narius.

Jungtinių Valstijų prezi-; 
dentas skiria A. R. K. pir
mininką ir po vieną narį 
nuo Valstybės, Karo, Laivy
no, Justicijos ir Iždo De
partamentų.

Pats Jungtinių Valstijų 
prezidentas skaitosi Ameri
kos Raudonojo Kryžiau- 
pirmininku.

Skyriai.
Pagrindinis Raudonojo 

Kryžiaus veikimas praside
da nuo vietinių skyrių (local 
chapters). kurių visoje A-' 
merikoje dabar yra apie 
4.000. Kiekvienas skyrius 
paprastai turi dar po kelia
tą kuopų (units), kurios 
veikia po jo globa. Tokių į 
kuopų dabar, gal būt, yra 
apie 10.000. Kiekvienas 
skyrius turi savo administra
ciją bei viršininkus, kurie 
tvaiko visus vietinius reika
lus. Skyrius veikia sutarti
nai su
racija.

?avo zonos administ-

Narystė ir duoklės.
Amerikos Raudonasis Kry

žius niekad nebuvo ir nėra 
valdžios palaikomas bei fi- 

.Jis užsilaiko
LENKAI UŽVALDĖ

“BIRUTĖS” DARŽĄ.
Mums praneša iš Chica

gos. kad lenkai tenai nupir
ko “Birutės” daržą, kur lie
tuviai laikydavo piknikus. 
Lenkų kunigai statysią tenai 
davatkyną.

SUNKIAI SERGA 
OLSZEWSKIS.

Chicagos lietuvių 
raščiai praneša, kad 
sunkiai sergąs A. Olszews-
kis, buvusios “Lietuvos” lei
dėjas. Kartais jis jau nebe
pažįstąs nei artimiausių sa
vo draugų.

tu. Prezidentai Grant, Haves nansuojamas. Jis uzsi
Garfield vis sakė. kad tik lš na!?U duoklių ir viešų • 

Valstijos neturė- ^ukų. Nacionalė oiganiza- 
“svetimus reika- ci-ia (centras) gauna po 50, 
prezidentas Ar- centų nuo kiekvieno metinio 

nario: visi kiti pinigai bū
na paliekami vietinio sky
riaus reikalams. Apart na
rių mokesčių. Raudonasis!

11 uanieio vis 
Jungtinės 
tu kištis i 
lūs.” Tik
thur, 1881 metų gruodžio 6 
dieną, paprašė šalies Kon
greso. kad J. V. prisidėtų 
prie Raudonojo Kryžiaus 
Jo prašymą Kongresas pa- 

A. tenkino ir leido jam pasira
šyti Ženevos Raudonojo 

laik- Kryžiaus sutartį. Nuo dabar 
tenai Amerikos Raudonasis Kry

žius pradėjo veikti oficia
liai.

Klara Barton pasiliko pir
muoju Amerikos Raudono
jo Kryžiaus prezidentu.

(Tąsa.)
Tuo du jaučius jis gerai atsiminė. Tai 

buvo vienintelis triobos papuošimas visam 
kaime. Į juos nusižiūrėjęs, ir jis drožinė
davo. Ir dabar, kai sužinojo, kieno tai dar
bas, tie jaučiai Vincui dar mielesni pasi
darė.

—O žinai, kiek man bėdos buvo, kol aš 
juos ten irioglinau?... Niekam nesakęs, iš
drožiau lentų galuose, kaip čia, sakau, vai
niką prikalsi prie tokio gremėzdo? Tiktai 
kai pamatė meistras, o paskui gaspado
rius. ką čia, sako. lentą sugadinai, kam to 
reikia?... Vistiek, sako, supus, kas iš to?... 
O aš sakau, kai supus, aš nematysiu, o ta
vo, tėvai, amžių, sakau, pragyvens... Ar 
dar gyvas senis?—kreipėsi vėl i Vincą.

—Ne, jau senai miręs!—atsakė Vincas, 
ne tiek Dagilį prisimindamas, kiek savo 
senuką.

—Na, matai, amžiną atilsį!... O tada sa 
ko, supus, supus, bet pačio kauleliai supu
vo. o mano jaučiukai dar stovi, ačiū Die
vui!... Prikaliau stipriai, kad ir norėdamas 
nenuplėštų, paskui vainiką iškėliau... Buvo 
ten tokia mergiotė... Kaip jos vardas pa
miršau. Ar ne Ulė?... Taigi. Ulė! Tai ji 
vainiką nupynė ir man jaučiukus apkaišė. 
Smagi merga buvo. kad ją kur! Aš pats 
apie ją sukausi, tiktai dar beūsis buvau, 
nieko neišėjo! Girdėjau, gaspadoriaus sū
nūs, tas stuobris netašytas, paskui prisisu
ko. kad jį kur velnias į pelkes butų nu
gramzdinęs!... Suvedžiojo mergą, o "pats 
turtingos, su kraičiais, su pasoga išlėkė 
jieškoti! Ir surado, tiktai neapsidžaugė!... 
O Ulė. ar pasikorė, ar dar kažkaip galą 
pasidarė iš to susikrimtino. Puiki buvo 
merga, bet tu apie ją, tur būt, negirdėjai? 
Kur gi. seni laikai, kažin ar tu ant svieto 
buvai?

Vincui Dovinei, išgirdus meistrą kal
bant apie Ulę. kaltas iškrito iš rankų, išba
lo. kaip drobė, ir žiurėjo, nenuleisdamas 
akiu į meistrą. Meistras visai nepastebėjo 
tokios permainos, kalinėjo skyles ir toliau 
sau pasakojo, nesirūpindamas, ar kas jo 
klauso. Tiktai ausys, įpratusios girdėti 
Vinco kalto stunksėjimą, pasigedo, negir- 
dėdamos to bildesio, ir meistro akys atsi
kreipė į Vincą:

—O tau kas?—nustebo pamatęs išbalu
sį berniuką. — Plaktuku nėr nagus sušė- 
rei? Nueik už kampo, nusišlapink, praeis!

Vincas net nesujudėjo. Norėjo pasakyti 
meistrui, kad ta Ulė buvo jo motina, ir pa
prašyti. kad daugiau apie ją papasakotų, 
bet atsikreipė į jį visų akvs. ir io liežuvis 
sustingo, neprataręs žodžio. Paskui nėr 
prievartą pasilenkė ir pasiėmė ant skiedrų 
nukritusi kaltą.

Meistras, nekreipdamas daugiau į jį dė
mesio. toliau įknibęs kalinėjo. O paskui, 
apžiūrėdamas iškaltą skylę, lyg pats sau 
nutęsė:

—Taip. taip!... O aš maniau, kad iš to 
kaimo negali išeiti joks nadoresnis žmo
gus! Apsirikau, matyt!... Net iš pelkių at
siranda gabių žmonių!...

III.

Meistras Dundulis gyveno gale Verpė- 
nos miestelio, kurio antrame gale buvo 
Kunigiškių dvaras. Visas miestelis buvo 
išsitiesęs nuo dvaro viena gatve pagal iš
sekusį Raudenės upelį. Jo aukšti skardžiai 
ir status krantai priminė, kad čia butą van
deningos upės. Dabar tiktai pavasariais, 
kai pelkės visai pažlunga ir pavirsta eže
ru, Raudenė atgyja ir šniokšdama veržiasi 
pro akmenis, griaudama krantus ir grąsin- 
dama nunešti arčiau jo prisišliejusias trio- 
bas. Kartais, kai nepasiskubindavo pasi
traukti, siaučianti Raudenės srovė įvykdy
davo savo grasinimus ir. per akmenis svai
dydama, nusinešdavo vargšo lūšną.

Toks pavojus gręsė ir Dundulio trobe
lei, atsidūrusiai Raudenės pakriūtėje. Kas 
pavasarį nerimavo ir rėkavo Dundulio 
žmona, svaidydama ne tiktai visus perkū
nus ant vargšo meistro galvos, bet ir viską, 
kas po jos ranka pakliūdavo, tuo malšin
dama savo įniršį ir šiurpulingą baime, kai 
lietingą ir vėjuotą pavasario naktį už trio- 
belės sienų kriokdavo Raudenė, sukelda
ma viduje pražūties baimę ir klaikumą. 
Tada Dunduliui nebūdavo vietos savo trio- 
belėje, kiauras naktis turėdavo prasėdėti 
už triobelės pakriūtėje, stebėdamas verpe
tingą srovę ir saugodamas nuo jos savo 
gūžtą. Ne kartą. įsižiūrėjęs į srovę, užmirš
davo visus pavojus, ir jo mintys, kaip sro
vė, šokinėdamos per akmenis, tekėdavo 
tamsią naktį į nežinomą tolumą, sukdavo
si sukūriuose ir neišsitekdavo aukštuose 
krantuose. Tokiom naktim nuostabiu da

lykų Dundulis sugalvodavo. Tiktai laikas 
nuo laiko pasikartojantis riksmas trobelė
je ir su šluota išbėgusi pati išsklaidydavo 
atitiukusias nuo žemės svajones ir primin
davo tiesiogines pareigas.

—Nebijok! — kartą jis pasakė, išbėgu
siai vienmarškinei iš triobelės. — Aš su
galvojau upokšnio srovę nukreipti, ir 
mums nebus jokio pavojaus! Pamatysi!...

Bet čia boba visai pasiuto. Toks klaikus 
pavojus, o jis dar čia su savo mandragai- 
viavimais užsiima! Nebeiškentė moteris.

—Aš tau parodysiu, dykaduoni!—nesa
vu balsu suriko ir su šluota puolė pakriūtė
je sustimsį senį.

Meistras nespėjo atsikvošėti, kai nusiri
to pakriūte į upokšnį ir pasinėrė ledinėje 
srovėje, išmėgindamas jos sraunumą.

Kai su didžiausiu valgu, pasinerdamas 
;r vėl iškildamas, jis pasiekė antrą krantą 
ir visas drebėjo nenulaikydamas danties 
ant danties, išgirdo dar siaubingesnį mo
teries balsą, kuris peirėkė upokšnio krio
kimą.

Į tą riksmą susibėgo net pusė miestelio. 
Puolė jieškoti pražuvusio srovėje meistro 
—nėra. Sukaudami nubėgo pavandeniui— 
tiktai upokšnio kriokimas atsiliepė. Pražu
vo žmogus ir tiek! Kas namo nuėjo, kas 
dar lukuriavo ir abejingai žvilgčiojo čia į 
šniokščiantį upokšnį, čia į trobelę, kuri, 
rodėsi, kiekvieną akimirksnį gali pasekti 
savo šeimininką. Kai kas nuėjo namo atsi
nešti virvių, apjuosti trobelę ir pririšti prie 
atokiau augančių medžių.

Tą šiurpulingą valandą visiems buvo 
aiškus pavojus, ir kiekvienas stengėsi kuo 
nors padėti, ka nors patarti. Apie pražu
vusį meistrą niekas nekalbėjo, stengėsi iš
gelbėti bent tai, kas galima. Tiktai nesavu 
balsu staugė viena Dundulienė ir jai prita- 
ė, susikibę į sijoną, jos vaikai. Ji viena 

neužmiršo savo vyro. draskėsi, plaukus ro
vė ir butų šokusi į verdanią upokšnio sro
vę, jeigu butų jos nelaikę susikabinę vai
kai ir apspitusios moterys.

—Gana, jau gana! Nesiplėšyk!— rami
no apstojusios moterys. — Gal ji? dar ir 
neprigėrė, gal gi išplaukė, ar kur už ak
mens užsikabino... Ims tau ir prigeis tokia
me upokšnyje!...

Bet moteris buvo nenuraminama. Tik 
dabar jai paaiškėjo, koks geras buvo ios 
vyras. Tegul ir nepatraukė trobelės,—da
bar ji pati. jeigu primanytų, tą trobelę nu
stumtų,—tegul dirbo visokius niekus ir 
nesiiupino šeima, bet dabar ii viską jam 
atleistų, kad tiktai jis gyvas išliktų.

O čia kaip tyčia žiuri—pareina pakran
te Dundulis. Pamažu, neskubindamas, ka
žin ką galvodamas. Ar ne vaidinuoklis tik
tai lyto sambrėškoje?—Ne. Priėjo arčiau, 
matyti—nuo drabužių vanduo varva, ba
sos kojos žlegsi per purvyną.

—O jųs ką čia darot? — paklausė, pa
matęs susirinkusius žmones.

Žmonės stovėjo ir nustebę žiurėjo.
—O tu iš kur?—iš minios paklausė.
—Aš—čia!—ranka parodė. — Aplink 

apėjau ir per lieptelį perėjau...
Apsidairęs pastebėjo virvėmis apraiz

gytą trobelę. Priėjo, patraukė virvę, pažiu
rėjo į galą, kur buvo pririšta prie medžio, 
pečiais gūžtelėjo:

—Nereikia! — pasakė. — Srovė grau
žiasi į aną krantą... Aš žinau!... Mane ir 
išnešė...

Neiškentė čia moteris. Kol iis ėjo. ji sto
vėjo visa sustingusi ir savo akim netikėjo. 
Vieną kitą kartą kuktelėiusi, nutilo ir žiu
rėjo, išsprogusi akis. Baimė, gailestis ne
viltis, ašaros, širdgėla sustingo kiūtinėję, 
ir širdis kaip ledas atšalo. Net vyrą pama
čiusi — neapsidžiaugė, tiktai nustebo. 
Jam prakalbėjus — nepatikėjo, kad tai jis 
kalba, perbraukė ranka per aosiašarojusį 
veidą, lyg prasiblaivyti norėdama ar iš 
miego pabusti. Bet kai ištarė jis paskuti
nius žodžius, ji visai atsikvošėjo, ir tada 
apėmė moteri toks piktumas, kad nebeiš
kentė,—visas sielvartas staiga sprogo.

—Ką, tu žinai? Tave išnešė?—ir, čiu
pusi nuo žemės pagalį, puolė savo aprau
dotą vyrą.—Aš tau parodysiu!

Dundulis žengė žingsnį atgal, bet pama
tęs įsiutusi moteries veidą, pasileido bėgti. 
Moteris, baisiai plūsdama, jį nusivijo.

Visi sužiuro paskui-bėgančius. Pavasa
rio purvynas teškėjo po jų kojomis.

O čia tiktai subraškėjo, sudundėjo ir 
kažkas pliaukštelėjęs nugriuvo. Atsigryžo 
—trobelė, vienu kraštu atsirėmusi i kran
tą, kabo ant virvių, o šlaitas iš po jos pa
matų nugriuvęs į siaučiantį upokšnį...

Šniokšdama ir putodama srovė stengėsi 
įveikti r.aują kliūtį.

(Bus daugiau)

Kryžius gauna daug aukų i 
viešiems reikalams. Tokios; 
aukos eina tik tam tikslui,! 
kam jos būna duodamos: 
pavyzdžiui, visos dabarti
nė? lietuvių siunčiamos au
kos eina 1 ik nuo karo nuken
tėjusių reikalams.

Raudonojo Kryžiaus vei
kimas tęsiasi ištisus metus.

Nario metinė mokestis i 
Raudonąjį Kryžių yra VIE
NAS doleris. Tai reiškia, 
kad žmogus, kuris aukauja 
Raudonajam Kryžiui $1.00,

GANDAI APIE RIAU- Organizacija.
ŠES VOKIETIJOJ. Amerikos Raudonasis

Londone gauta žinių, kad j Kryžius gyvuoja jau virš 8'>
tarp nacių kareivių Belgijoj metų. Tai yra privatinė or- ____ __ .
kilęs maištas. Jie atsisakę ganizacija, palaikoma lais- palieka organizacijos narys 

Rusijos frontą. Mais- vomis aukomis ir laisva na- per visus metus. Kiti nariai 
buvę apšaudyti, | ,ySte. jį buvo Įsteigta ir in- moka sekančias duokles:

korporuota Kolumbijos dis- Prisidedanti (contribut- 
trikte 1881 metais. Jos cent-

maištas.
vykti Į 
tininkai
buvę ir sužeistu.

Vokiečių radijas paskel-1 UIKie AOOA metal 
bė. kad Japonijos atstovas,, . ... , .
Bulgarijoj padaręs su bul- )el.a ashingtone. 
garais sutartį pristatyt jiems į. bereikia tacitm suprasti, 
5,000 naujų automobilių is Amenkos Raudonasis 
Japonijos. _ , Kryžius yra kam nors pn-

‘Jralinė buveinė ir dabar te-
ing), $5; palaikytojai (su- 
staining). $10: rėmėjai
(supporing), $25; globėjai 
(patrons), $100; geros va
lios (good will),—kiek gali.

Dr. D. Pilka.

1 >
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Saudos Apžvalga
Redaguoja Lietuvon Gen. Konsulatas Xew Yorke.

Anglų Komanda Ruošiasi ŽygiuiLietuvos sienų pataisy-’rusams. Pats Crippsas dar! 
mas esąs padarytas Vilniaus prieš 1314 metų karą viešė- 
srityje. Ryšium su tuo Lietu- jęs Petrapilyje ištisus metus 
vos ‘‘padidinimu,” vokiečių pas savo tėvo draugą banki-

----------------- į mažumai, kuri, rusams ir nin ką Grego rijų Benenso-
Rusijos strateginės sienos, [veikiausia butų šiandien vokiečiams susitarus, buvo ną. To bankininko duktė,

Šių metu kovo 9 dienos ■ demokratijų pusėje,- kur ji iš Lietuvos iškraustyta, da- dabar gyvenanti Ameriko- 
laidoje “Life” žurnalas pa- Paklauso, jei ne tas nelai- bar vėl esą leista grįžti j Lie- je. sako/kad Crippsas tada ’ 

nanin Ana-Hin« Mi mingas rusų užpuolimas ant tavą. Be to, Lietuvoje bu- labai pamilęs Rusiją ir Ru-i 
nistru Kabineto nario n U06 1939 metais. siąs vykdomas koks tai pie- sijos žmones.
Cripps’o nuomonę Sovietų ' Past^iui .Prie? tautų lais- biseitas Straipsnio autorius pažy-
Rusijos sienų klausimu vę strategimų sienų pnnci- New Yorko “Daily News rai, kad p. Rabinavicių jis 
Cripps aiškina taip • pą. var£ia* kur berasime balandžio 13 dieną taip pat pažįstąs nuo tų laikų, kai jis

“p i. *• • v„ • , tautą, kuri nebūtų kam nors iš Stokholmo paduoda ži- buvo Lietuvos Pasiuntiny-
ro pasKutinio k*io n iu- rejkaiinga ‘^strateginių šie- nią, kad lietuvių viltys at- bės patarėju Maskvoje ir

ęij revoliucijos, kūną seke nų pagerinimui;- jei be gauti nepriklausomybę Eu- cituoja jo žodžius: i
kaią almėjusių valstybių‘Baltijos valstybių pridėti ropoję “naujojoj tvarkoj”! “Jeigu jau ponas Stafford 

h* ' nuča . 1 , Rusijai Švediją ir N ory egi- visai esančios prarastos, Cripps taip lengvai traktuo-
i.p^’ . . v° Pada9' ją, jos strateginės sienos į nes, pranešimu iš Berlyno, ja dabar nacių Uranijos pa

ta daug Kusijos tentonjos fjar iabįau pagerėtų; bet lietuviai busią traktuojami vergtųjų tautų likimą, butų 
p7^;' Padėjus dar Dardaneiius. panašiai, kaip lenkai Danei- klaidinga neatkreipti dėme

sio i tai, kad Rusijos gyni
mas nereikalavo ir nereika
laus subolševikinimo laisvę

toma saugu caristinei Rusi- nepalyginamai sienos page- go Koridoriuje, 
jai valdyti, pasidaie nesau- )įnamoSe jr taip begalo. Berlyno pranešėjas 
gu jų įpėdinių rankose. Šuo- ^ip matote, strateginių reiškęs, kad buvusioji Lie

• 1SV? . 1111 lfc sienų gerinimo principas tuvos Respublika esanti taip i mylinčių tautų.
Baltijos žemių buvo sukur- tarptautiniuose santykiuose tvirtai surišta su Rytų Pru- Ponas Rabinavičius to
tos mazOiL nepriklauso- neturį ribos ir todėl jis jokiu .sija geografiškai ir politiš- straipsnio autoriui pareiš-
nios salys Lstija, Latvija kucju negali atstoti tautu kai, kad ji turėsianti labiau kęs, kad Crippso aiškinimai 
ir Lietuva; Lenkija, kun;jaįgvės • • »

pa-

Penktas Puslapis

Čia yra parodytas anglų komandos vadas, lordas Lovat (dešinėj), kuris skaito instrukci
jas savo komandos nariams išvykstant pavojingam žygiui. Komandomis vadinasi bū
riai drąsuolių, kurie nakties laiku išlipa vokiečių užimtuose kraštuose, suardo .ių įrengi
mus, padega sandėlius, paima belaisvių ir grįžta Anglijon atgal. Šiame vaizdely paro
dyta komanda buvo užklupusi vokiečių okupuotą Boulogne uostą Francuzijoj. Komandi- 
ninkai naikino tenai vokiečių Įrengimus ištisas 2 valandas ir sugryžo namo be jokių 
nuostolių.

ir apsisprendimo vokišką ateitį negu Latvija j buk Lietuva, Latvija. Estija
buvo atstatyta kaipo kaiali-. teises principą, kurį garan- ir Estija. ir Suomija buvusios sukur-
ja, kariavo su Rusija ir pra-Į tuoja Atlanto Čarteris. Toje žinioje dar sakoma, tos Rusijai susilpninti, visiš
plėtė savo sienas jos sąskai-| -------- kad £ęgužėS 27 dieną lietu '
ton, o Besarabija atiteko 
Rumunijai. Tie pakeitimai 
ne tik sumažino Sovietų Ru-

Demokratijų principai ne
gali būti laužomi.

“The New York Times”

viai turėsią progą balsuoti, 
ar jie nori tapti Vokietijos

sijos teritoriją, bet jie kartui "The New York Times” P11“'“"?- , , . .
buvo padaryti su tikslu tą i kovo 16 dienos laidoje pra- .. v . ,. gonnn nev vo_
šalį susilpninti strategingai. neša, kad Londone iseinan- J. k d buvo reDatri 

V c b • . • tis lenku socialistų laikraš- kiečių, kune buvo repaui-
“Dabartinio pasaulinio Įtis -Robotnik Pot&/, rašy-! t“0*?. laike bolkevikų oku

liaro pradžioje Sovietų vy- damas aie dabar pacijos tikrumoje yra 3 a-
nausybe mėgino atstatyti ėias dervbas kurių rezulta- °°J. h.etuvįH lr, t,k -18’000 
strategines savo sienas va- te min-istras pi™i„inkas piečių. Visos tos šeimynos 
karuose pnes Vokietiją. Tai ?ikorskis turėJ0 „.kti j dabar grąžinamos j Lietu-
yra pasaulio ateities labui. Jungtines Valstijas, tarp v\. , .
kad tai buvo padaryta dar gako. F j Nuo savęs turime paste-
prieš vokiečiu ataką, nes tie ' Hidžiuin val^- bėti, kad Lietuva turi nelai-ankstyvesnieji sienos pratę- tvb® mėginimas nustatyti mės pergyventi nuo šio karo 
Simai leido Sovietų vyriau- s5.at€gines sienL.?,radfįau net, antr?» Ple-
sybei pasitraukti, nepraran- bet koks nutarimas. padaiy- b.iscltit: Idom.u "u,°‘
dant svarbių centrų, kaip tas ?ti riu gerai ginkluotu ®?nJ«la,s sumus. Tas b“ų
Leningrado ir Maskvos Jei i p liečiantis pavergtų ’ulk?n’a- ,Je? ,ne.f “Ph"b'- 
vokieciai butų pradėję itaut* ,ikim? bet koks mėgi- be, kadĮ tokie plebiscitai 
■bliuą- ant Suomijoj Esti- Įnimį patekinti arba užirir- sunst* “ naujais musų 
jos ir Lenkijos sienų, kokios . užpuolimą ir vienpusius į-
egzistavo 1939 metais, taii jungimo veiksmus turi būti

kai neišlaiko kritikos, nes, į 
kiek tai liečia Lietuvą, So
vietu Rusija pati savo valia 
1920 m. liepos 12 dienos su-į 
tartimi pripažino Lietuvos
neori klausom vbe o Sovietu r J •ir Kaip P.lepi i Kiaurom \ uę, o oovieių nes, JO akimis Žiūrint, ,.ia t n AnM>rjko<? snort n nsis; v.hnd'Rusijos nirmu nasmntinni' j-_ r -i ___ Eld> r- P- AmeriKos sportu pa>. veiand, Ohio.

Estijoje
asmenybė
Litvinovas, dabartinis am- ‘L «u«uja, auW nius PAVEIKSLUS su nuodug-

^antikr^t^ Paveikslai, ^P‘e Ka- PAJIEŠKOJIMAIANTIKRISTAS. , ir j _

Indų vadas Gandhi esą? Kaip įvairios tautos kariauja kuri^’ta^tino^MiKo čhepskio 
1905 m. 
ar Cle- 

Kurie prisimena tas

labai priešingas krikščiony- ir kaip įvairųs karo ginklai vei- mergaitę Oną chepskąitę.
. . vasario 1 < d., Philadelphijoj

pirmu pasiuntimu I vadinamieji krikščionys nie- rnnįinla karil; namatvsi krikštynas, arba žino tos moters pra.įjoję buvo ne bet kokia kn kita n/darn tik <rinklnn rruosim4 bla™ pamatysi- vardę prašau man prane-ti
įenvbė o Dats Maxim1 • ° • ♦ i ne.dai?, tik ginkluo- te atėję , K MOTUZOS rodo- labai dėkinga. (»,

kanaUJU, žudo vieni nius PAVEIKSLUS SU nuodug- .. Mrs, A. Brumąn

basadorius Washingtone. kitus ir naikina savo turtus.'. niais paaiškinimais apie dabar-

tautiečių persekiojimais.
Mes gi šventai tikime,

.yra beveik tikra kad jie bu- veiimninas kaipo skanda- kad J. A. V. vadovybėje de 
tų nuėję toli už Leningrado, hkariaujančių demo- mokratinis blokas laimės, o 
Maskvos, kol butų buvę su- kratiiu ideologijos laužy- su tuo ir Lietuva atgaus pil

vai biis
_ . • niatiju

is to yra nauda vp- f ‘
soms prieš nacius kariau 
jančioms tautoms, kad jie

1 vto no

Pati 1939 metų spalių 10 ™tįkrirti’’ bniekados tini° kar0 ei^ P^atys.te ,, 
dienos Savitarpės Pagalbos n Jutai SSd«I I
sutartis buvusi ne koks ten ; su krikš4ionimis, o juo la-'.J^*31 bUS rodwm 
popiergalis, bet dokumen- y)iau nesutiks, kad indai pa
tas su dantimis, nes jis davė dėtu krikščionims. i
teisę Sovietų Rusijai laikyti faip pereitą nedėldienį! 
garnizonus Lietuvoje. | Bostone aiškino vienas
,. Ar tuo metu tęsėi JĮa- i stambus dvąsiškis.
bmavicius—sitas pasitikm-_______________________
tis Lietuvos ministras pirmi
ninkas, o taip pat užsienių PARDUODU

. Modemiškai įrengtą GROSERNĘ-
reikalu ministras galėjo tl- BUČERNę. (skaitomas gražiausias
kėti kari npnraėim metama štoras Lawre’*e> tirštai apgyven- 
Keil, Kati nepiaejUb tame centre, kanoninis namas, pa-
jie bus Stalino OGPU areš- traukianti Vieta. Visas biznis cash. 
tuoti ir ištremti į Rusijos gi-
lumą. kad apie jų likimą 
nieko dabar negalima suži
noti. nei su jais susisiekti.”

Tų šalių diplomatai stebi
si. kode! Sovietų Rusija, jei 
jau ji mano tas valstybes 
grąžinti patiems gyvento
jams, jas subolševikino, o 
tų šalių vadus ištrėmė. Tas 
kaip tik ir verčia tų kraštų 

t diplomatus susirūpinti. Jie

ir išdirbtas per 22 metus. Parduodu 
pigiai, nes turiu gana sutaupą—re- 
tairinu. Kreipkitės pas savininką:

JONAS SAKAVIČIUS (9) 
298 Park st.. La»rence. Mass.

“Nežiūrint į karinę pade- savo krašto šeimininkas.
... tį. Sąjungininkai neturėtų ---------

buvo sustabdyti, nepasiekę nuklysti nuo savo principų, Rusija ir Baltijos valstybės, 
šitų didelių gamybos ir gy- kurje XTa nernažiaU svarbų?
ventojų centru. Tas ne tik pinklai už kanuolės bei tan- Boston Sunday Post užtikrins nacizmo nugalėji-iČT 1̂ UZ ka U° °S bei balandžio 12 Įdėjo pirmam 
ma, bet ir kara sutrumpins, j ' ’ _____ puslapy ilgą straipsni, pava-

‘ , ii- D n-- * *. i--. dinta “Cripps Feared for“Kad Leningradą butų: LIz Baltijos tautu laisvę. Ideas ”
galima apsaugoti, rusai turi, Lietuvos nepriklausomv- Tas straipsnis via išdava!rpmakmeikalo iėffa nrime*^ >f lotyniškai,jr paaiškinimai kokia?

i i x _ i .i ! t . iviaoiv ir Į<aip reikia vartotiPQ ka ktllVIIl Vvash- latVvocmrk ___ :___ n_________ i______  _

R. D. 12, Point Marion, Pa.
Sveikata—Brangiausia 

Turtas.
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins būt Sveikais.

se-
vietose:

IIARTFORD. CONN.
Gegužės 3 d., sekmadieny.

7 vak., Lietuvių Salėje, Law- 
rence Street.
STOUGHTON, MASS.

Gegužės 9 d., šeštadieny,
7:30 vak.. Lietuvių Salėje, 24

552 W. 52-nd st., New York. N. Y.

Antanas Paikini?, pajieškau pus
brolio Stanislovo Vinckaus ir draugo 
Franciškaus Stasiulio; prašau atsi
šaukti, kurie žinot kur jie randasi, 
malonėkite pranešti.

Antanas Palkinis
1413 N. 10-1 h st., St. Louis. Mo.

J ieva Mockaitė-Yąnushkienė, pa
jieškau pusbrolio -JURGIO KAIRIO, 
jis gyvena Chięago, III. Mano sūnūs 
Edwin Yanushkis, jo krikšto sūnūs, 
prašau atsišaukti: (H)

Eva Yanushkis
415 E. 8-th st., So. Boston. Mass.

Morton Street. i —
MONTELLO. MASS. i

(iegužės 10 d., sekmadieny, — — — ------ ’---- '.—j------------ 7~, .. Pajieškau apsivedimui drauges,
6 :30 vakare, Parapijos Salėje, turi būt teisinga ir gražiai atrodanti, 
(Filmos tiktai apie Lietuvą.) turto kad ir neturėtų, bet norėčiau, 

...et- ivaiginančKi gerunų nevartotų.-.
BRIDGEWATER, MASS. Ag ėsu' 4R inetti vaikinas; torių gerą.

ĮI J oii-madionv biznį ir tokio pinigų, gyvenimas pro-

7:30 vakare. Liet. Piliečių Kliu 
' bo Salėje. 60 Hale street.

Reikalingas Darbininkas
ANT FARMOS — gera mokestis, 

ruimas ir burdas. Nėra skirtumo, 
Gydymas visokių ligų šaknimis, darbas vasarą ir žiemą. Rašykit tuo 

Augmenimis, Žievėmis, Žiedais, Sėk- i jaus.
bmis ir Lapais. Joje telpa 3il vardu 
visokių augalų lietuviškai, angliškai

MARY ASTRAMSKAS
(&)

APSIVEDIMAI.

tingai moteriškei butų užtikrintas. 
Su laišku prašau prisiųsti savo pa
veikslą, j rimtus laiškus atsakysiu ir 
paveikslą reikalaujant grąžinsiu.

P. L. A. <1>
731 N. Clark Street, Chicago, III.

Kanados štampu nesiusti 
doleris dabar tik SO centų.) 

prisiuntimu $1.00. Pinigus 
iųsti Money Orderiu, arba 

popierinį dolerį laiške. Adresas: (-> 
PtUL MIKALAUSKAS 

124 W. 9-th street.
SO. BOSTON. MASS.

vybinių Sovietų Rusijos žodžius: . Lietuvos gen. konsulu Lovai unes nacius jie
centrų nebūtų mažų valsty- “...Sukaktuvių minėjimas Yorke. pasiuntinybės pata- cimnarizuoia* butu ateityje 
helių, kūnas pnesas gale ų (Lietuvos) liudija morali- rėjų Maskvoje ir pastiruo- ,tXdškaitarSi
panaudoti kaip bazę puoli- nį0 tikslo tvirtumą, ant ku- ju laiku — patarėju Lon- Autoriui užbaigia «traips-?“'- Jal.re_fk^.kaj.?pr?n- rio remiasi Atlanto Čarteris. done. „i pažvmėd“ kad po

sitas kilnus dokumentas. Straipsnio pradžioje sako- Crippso "bandymo baliu-
'tojantis už laisvę valstybių, ma, kad Stafford C ripps r.o-’ visuomenė vis daugiau uk būt “Veiku? Broli

džiant pagal strateginės pa
dėties butenybe?. Sonetų

Sveikata—T urtas

būtent, 1941 rnetu birze.io Latvija ir Estija, sudaro sa- jis pareiškė, kad po šio karo 
mėnesy sienų. Galima įsim- votišką problemą, nes jos, mažos šalys: ’ Lietuva, Lat- 
tis yra įusų-lenkų sier*' ku- caVo laisvę prarado ne Vo- vija, Estija ir dalis Lenkijos 
ii, neabejotinai, buvo laiki- Lieti jai, bet Rusijai, kuri turėsiančios būti -inkorpo- 
no pobūdžio tada, kai karas prijungė jas 1940 metais, motos į Sovietų Sąjungą 
tarp Vokietijos ir Rusijos Rusija dabar vra musu tai- Tas reiškia kad Rusijos 
prasidėjo ir kun galutinai Rfaiinkė. Bet'Amerikos vy- strateginis saugumas stato- 
bus nustatyta tarp dviejų i jausvbė jau prieš aštuonio- mas prieš tu mažu kraštu 
draugingu kraštų — Lenki- jika mėnesių tvirtai ir įsak- laisvę.
jos ir Sovietų Sąjungos.” miai pareiškė savo nusista-i Straipsnio autorius sako.

Iš savo pusės norime pa- tymą. kad Baltijos valstybių kad užsienyje gyvenantieji 
stebėti, kad faktų- tikrovė, nepriklausomybės praradi- tų šalių diplomatai nekalti- 
kiek tai liečia Sovietų Rusi- mas buvo nelegalus ir todėl na Crippso, buk jis esąs rau- 
jos gynimą, kalba visai at- atsisakė pripažinti bet kokį donas, bet jie vis tik nusku- 
virkščiai. Rusijos gynimas jų suvereniteto pakeitimą, bėjo į Baltuosius Rumus iš-
1941 metu birželio mėnesi Amerikos vyriausybė tebe- siaiškinimams. Tam reika- 
galėjo būti žymiai sekmin- silaiko šitos pažiūros, ir A-. lui iš Anglijos buvęs atvy- 
gesnis. negu jis ištikrujų bu- merikos visuomenė, trokš- kęs ir lenkų generolas Si- 
vo. Sovietu Rusijos užimti dama teisėtumo ir būdama korskis. Prezidentas Roose- 
Baltijos kraštai kaip tik ir įsitikinush kad tautos turi v.eltas vėl turėjęs skirti lai- 
pasidarė nesaugus dėl to, teisę pačios tvarkyti savo ko užtikrinti nukariautų ša- 
kad jie buvo okupuoti. Jėga reikalus, remia šitą vyriau- lių diplomatus, kad Atlanto 
vykdoma sovietizacija ir sybės pažiūrą.” čarteris karo pabaigoje grą-
gyventoju deportacijos į Si- . T“.-, . žins jiems tą kas buvo jų.
byrą prisidėjo nrie to. kad NacM* Nežiūrint f tuos “huš,
Lietuvos. Latviios ir Estijos uierovoje. huš y raminimus, okupuo-
gyventojai sukilo ir pasun- “The_ Nevv York Times“ tų šalių diplomatai turį 
kino gynimąsi. Visai kas ki- balandžio 11 įdėjo praneši- daug nemigo naktų, nes jie 
ta butų buvę. jei tie kraštai mą iš Stokholmo, kad vo-įyra susimpinę, kad šio karo 
butų palikti laisvi — įie bu- kiečių kontroliuojama Bai- pabaigoje Crippso balsas 
tu gynę savo teritorija iš- tijos kraštų spauda skel- nenuvargtų.
vien su Sovietų Rusija ir bianti esą vokiečiai didiną Tarp ‘ kitko straipsnyje 
tuo butų patarnavę bend-' Lietuvą. Į Lietuvą esančios pažymėta, kad jau Crippso
ram 
resoi iu

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

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

PET. LAMSARGIENfi
1811 S. Water St., Philadelphia, Pa.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Netekus sveikatos, nemiela nei gy
vent. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 

ir Sese, jeipu tu 
įvertini sveikatą ir ją brandini, tai 
prižiūrėk ją. -Jausdamas skausmus, 

ip tai: reumatizmą , rankų, kojų
Cėlinią. nikstelėjimą. nuovargį, šalti, 

i . i j- j • ranku-koju tirpimą, diepulius, tuojau
-ą. kuris kasdien darosi po- icikaiauk ‘ deksnio galingos
tetiškesnis apie Kremliaus mosties. sudarytos iš daup skirtin- 

_ .• i. j pandos elementų iš tolimų svieto
Vyi*US. las Viskas veda Į to- kraštų, giriu, visokių medžių aliejų.' JuodpaI viai. rudpalviai, peltonpal- 
kia Oainiava kuria tik valu- -ia*<nu >r Žolių, kuri turi savyje palin- viai ir baltgalviai. Prisiunčiu į visas 
(i»X; L-o v įčric ^KToivucnti šilumą, šildydama kaipo saulės dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą.

onccoi GEO. BENDORAITIS
520 Wilson st., \Vaterbury, Conn.

tinai karas išriš. Nepasoti- spinduliais, sunaikina reumatiškus 
namu ašies ambicijų aplin- Rusinus ir palenpyina žmopui. I)ek-

Gumoje lieka tik vienintele pagelbėjo, pagelbės ir tamstai. GA-
viltis, kad Atlanto Čarteris RANTUOJam, kad, pavartojus kelis

sykius, aplaikvsi palengvinimą ar X
pinigus grąžinam. 'J

Kaina: 1 ouncas—75c. 3 ouneai į»
—$1.50: 8—$3.00. B

Aplaikom šimtus laiškų su

bus pilnai Įgyvendintas.
PIRŠLYS SU V ADžIOTOJAS

Vieno veiksmo Komedija.
Šen. Rumšas Gana juokingas veika- 
’as. Dalyvauja 2 moterys ir 0 vyrai. 
CUNIGO MEILft. Vieno veiksmo Ko- 
nedija. Paraše Ben. Rumšas. Juokin-

p . padė-
kavonėmis iš skirtingų pisaulio kraš
tų, kuriems pagelbėjo. Klauskite vi
sada taip DEKEN’S OINTMENT. 

PASARGA: Jeigu nori palaikyti
Tas veikalėlis. Dalyvauja 2 vyrai ir 6krają Deksnio Galingą Mostį ir pa- ;x 
> Abu voilratč.1,%.i sėkmės, tai visada klausk taio: DE- č*motervs. Abu veikalėliai vienoje 
nygutėje. Kaina ........................ 2ftc.

Utimis HIIH'. KrOFIMO
TIKMAS

MEDUS
i:o) PURE HONEYl

Maistui
Vaistam-
Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAIS BITININKYSTĖ
SI SU HHntm, Mm.

Aiffita.** <
rrvilūs nėr

lova nu. kuris įrodys, joc «»$

apsigynimui prieš ag- inkorporuotos trys apskri- tėvas lordas Parmoor buvęs 
ni Nei tekia Suomija Į tys su 200.000 gyventojų, j žinomas savo simpatijomis. mua-

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL 
SHAMPOO

i padarytas iš tikro- 
* io Castile muilo.
J U. S. P. išplauna 
t pleiskanas ir viso- 
• kius kitus nešvaru-

mus ir Bustiprina

HAIR
« odą. 50c. už bor.ką.

J ALEXANDER’S 
J REFRESHING TONIC
! Aliejy ir Odą Gydančią Vaistu t
• Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J
• plaukų šaknims ir Odos gydymui. >
• 50 centų už bonką.
I Pasižymi savo gerumu. Pągiun- |
• < iam per Paštą į visas dalis Su- i 
} vienytų Valstijų.

J ALEXANDER’S CO.
{ 414 VV. BROADVVAY J
{ SOUTH BOSTON, MASS. J

XXX ALE IR STOCK ALE 
IŠ KRANO IR BONKOMIS

sėkmės, tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir 
siūlytų.

V’isada žiūrėkite, kad būt užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galinga 
Mostj. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO.. 
HARTFORD. CONN. 

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

2ILI PLAUKAI
Prašalink ŽILUS PLAUKUS } 
ant visados. Vartok

R0XY FOR CRAY HAIR 5
J Naujas išradimas sugrąžins plau- } 
t kų spalvą taip kad atrodys natų- S

Šią savaitę mes atvažiuosime i } rališki į trumpą laiką. Su prisiun 
PHILADEI.rHIA ir apsistosime pas 
draugus \ntaną ir Julią Potns. 1717 
N. Marston -t. Kurie norėtumėt me- Į 
daus. prašome >ranešti Potams atvi- ♦ 
ute arba telefonu, mes pristatysim J 

geriausio gvaiantooto medaus į na- ,
KONČIUS, Bitininkai ’

t timu $1.50.

ROXY
6859

REMEDIES
SO. VVESTERN AVĖ 

CHICAGO, ILL.

TELEFONAS 
W orcester—5-4334

BOSTONO SKYRIUS
South Boston, Masa. 

BBoOEBOBSaBaBBSBCmSSaaB

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

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

1410 Columbia Road, 
TeL SOUth Boston 2271.

f



KELEIVIS, SO. BOSTON No. 13. TLIandlic 29 d.

Teras Kare, Namie Krištynos “KELEIVIS” DUODA KNYGŲMo™ms PasiskaitytA ▼ >T OTTirDTTT rTTf A BVASĮ SKYSIU TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

EILE
‘•Meilė leido mus ant svieto. Meilė varo i kapus.
Meilė širdį suramina.Meilė daro mus vergus.”

► *-j* r 9 »■ •> • t

Tą, South Bostono dalį, kur randasi “Keleivis,’* valdžia 
paėmė krašto apsaugos tiltai* Visi gyventojai ir bizniai 
turi iš čia išsikelti. “Keleiviui” taipgi reiki* keltis kitur. 
O jis turi labai daug knygų. Kad nereikėtų jų kraustyt ki- 
^r» leidėjai nutarė pasiūlyt jas savo skaitytojams nupi
ginta kaina.

Kas prisius vieną DOLERĮ, tas gali išsirinkti knygų iš 
žemiau paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.

r Kas prisius $2.00, tas gali pasirinkt literatūros už $3.00. 
Knygų galima pasirinkti kiek patinkama—už $5, už $10 
ar daugiau.

Taigi prašome šiuo pasiulymu pasinaudoti. Jus Įsigysi
te knygų ir “Keleiviui” padėsite persikelti.

Bet prašome siųsti užsakymus tuoj, nes kai kurios kny
gos jau baigiasi. Pei-siuntimo lėšas apmokės patys leidėjai.

Kurie prikalbins naują “Keleiviui” skaitytoją ant metų, 
tiems duodame knygų už pusę dolerio.

Knygas prašom rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.
AR BUVO VISUOTINAS KOKIUS DIEVUS ŽMONĖSTVANAS? [GARBINO SENOVĖJE?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- j Panašios knygos lietuvių kalboje 
s sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai ;j.;j šiol nebuvo, čia aprašyta ko- 
lipgi Nojus butu galėjęs surinkti j kias dievus garbino senovės indai bei

Vitaminas G palaiko jau-! 
nystę. Be šito vitamino ’ 
žmogus greitai pasensta. • 
Stoka vitamino G sustabdo 
augimą, burnoj atsidandu 
skauduliai, sugenda virški-

prato, kad Barbutė, paėmu-! r^1Pa.s-. nukrinta svoris ir il
si abieju pinigus, išvažiavo Sainiul pasidaro opi visa 

- kuno oda.
Pagaliau, kiaušiniuose y- 

ra ir vitamino D, kuris yia 
nieko nepaisyti. Galų gale būtinai reikalingas kaulų 
ir darbo per gėrimą neteko, augimui. Jeigu vaiko valgy 

Kiek pasibastė? be darbo, r-ebH® pakankamai vitami- 
jis atsidūrė Madisone, taip no.,P- tai neissivystys kaip

«et vadinamam “gyvųjų numi- i »«> dantys., »« k>u-
lai, ir jis dar galės gauti 
kaulų ligą, raehitu vadina
mą.

'sau su nauju meilužiu. Jo
nelis baisiai susikrimto, pra- 

1 dėjo gerti, darbo nežiūrėti ir ’

Kas vra meilė, mes visiv
jau žinom, vienok ji ne 
sus vienodai veikia. Kuomet 
vieni džiaugiasi meile visą 
gyvenimą ir jaučiasi laimin
gi. kiti buna apvilti, nu
skriausti ir net i kapus nu
valyti. Labai daug yra mei
lės kankinių ir aukų. Viena
tinė meilė, kuri niekados ne- 
simaino ir visuomet šviečia 
kaip saulė, yra motinos mei
lė
iki

\iijų
ėlių” mieste, kur visi gyve-
įimo apvilti vyrai susispie- 

*
Pagyvenus “hobų” tarpe., AP?r* ?*.’*.svarbių vitami- 

š dailaus, energingo ir tvir-i"1^ klausiniai turi dar n•• 
o Jonelio beliko tik žmo- Pfotainų, riebalų ir mine-,
taus šešėlis. Sugriebęs koki, raaĮ-.......................
•enta. tuoj pragerdavo. Gy-' . TalS> klausimuose yra 

... . endavo kur ir kaip papui- dauž kunu? , «ikalm-1
ė. kuri mus lydi nuo lopšio; javo dažnai nėr kelias die- medžiagų, todėl ir steng- ki grabo. Motinos meilė yra! įev^. Pabarė tik j k!mfe « kuo dau-

tikroji meilė. Visos kitos j valkata, 
meilės yra tik laikinos ir la- Taip jįs išgyveno apie 20

giausia.
Moterys, kurios laikosi 

netu, pasislėpęs nuo brolio, dijetos, gali valgyt kiek tik1 
_ . riminių ir draugų. Tik vie- ?on kiaušinių, nes nuo jų 

ja is tikro atsitikimo, kaip j jo genas draugas žinojo į netunka. M.
pavyzdys: _ i kur jis yra ir kaip gyvena.
. /Jaunas Jonelis atvažiavo. Gavęs žinią, kad Jonas sun- 
i šią salį kaip ir visi kiti, saujoj susirgęs miršta ligoni

nėj, tas draugas davė broliui 
žinią. Brolis nuvyko ligoni-

bai dažnai apgaulingos. 
Štai viena meilės tragedi-

laimės jieškoti. Dailaus su
dėjimo, stiprus ir pilna.-
energijos vaikinas, kuris ga- į įur rado Joneli jau ar- 
lėjo prisivilioti bile mergi-|ti muiies. Pamatęs broli, 
ną, galėjo netik meile, bet ii
visu gyvenimu džiaugtis ii

Jonas pradėjo verkti.
“Aš vis stengiausi mesti

APIE MOTERIS TAIP 
PROTAUJAMA.

Moters širdis, tai bedug
nė. kurios da niekas neiš
matavo.

Kalendorius didžiausis 
moteriškei priešas, nes jis

Ši nuotrauka parodo ponią Bilda Bulkeley, kurios vyras, leiteilantas Jolin Bulkeley. kovoja Pacifike su japonais. Kai ties Cebu sala jisai sprogdė torpedomis japonų skraiduoli. tai jo žmona namie pagimdė sūneli.
MBLŪOS IŠMINTIS.

las 
kaiį..
kelias dienas visu veislių gyvūnus, ari jonai, egiptėnai chaldai, asyrai, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės Įįvtuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvu- vaj vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
nus prastoj savo arkoj sutalpinti. kius jie santikius su žmonėmis turė- 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą į, Knyga stambi ir labai užimanti.

a padare“Ir viešpats Dievas tarė 
Mozei: sakyk Aaronui: pa
kelk savo lazda ir mušk dul-

Romos 
Čia 

istorija,
faktas; kaš sakinys—tai naujas ku- jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos 

••P-icinnta 19 nnn v-vi-n ti n!srų argumentas griūva. Mokslas ir nupuolimas. Šią knygą turėtų per- r aJsiUiiLv i_,uvu vyrų, mokslas nuo pradžios iki galo. skaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir
......................................... 25c. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo

teris, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų i tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Tov.r.senl Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia.

Robert G. Ingersoll, gar- Kaina ......................................... 25c.<
BEN-HUR

Istoriška apysaka iš Kristaus lai
kų. Parašė Lew Wallace. 472 pusi 
Kaina ..................................... $2.00
EILĖS IR STRAIPSNIAI.

' šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 
daugybė straipsnio, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c.

...... ...  . . krų karių, sakydami jiems: Kaina
kasmet primena, kad ji jau ant žemS,** kad utėlės nuėję užmuškite kardais Ja- AP1E dievą. VELNIĄ, 

bezo miesčionis drauge su dangų IR PRAGARĄ, 
moterimis ir vaikais. Tačiau parašė

buti laimingas, tačiau už- aėręs ir pasitaisyti, vienok tnetais senesnė. apnyktų visą Egipto žemę.
baigė savo dienas visai ne- neistengiau. Nors jusu visų . Moteriškė yra paslaptim juo^u taip padarė. Aaronas 
garbingai, tragiška meilės j - - - -....... ......~ ~------ — '- -
auka.

Kiek laiko pagyvenęs šioj 
šaly ir susitaupęs porą tūks
tančių dolerių, Jonelis nusi
kraustė “ant burdo” pas 
vieną linksmią smuklinin- 
kę, kurios vyras buvo nere
gys. Kiek laiko pagyvenęs 
pas linksmąją Barbutę. Jo
nelis visai persimainė. Pini
gų jau nebetaupė. Ką tik 
uždirbo, tą praleido Barbo-

Kūjų Vincas.

ŠEIMYNOS ISTO-... . , . . JUŠKEVIČIAUSnegulėjusių, kūnas jie parsi- n uvnCr 
gabeno i Šilą Kanaano ze-

j<xi, oo jcii vi^na.
atleidžiu ir trokštu kad ji 
butų laiminga. Aš jau tuoj 
mirsiu, nes mano viduriai 
jau sugedę nuo blogo mais
to. Aš per 15 metų neturė
jau šilto viralo burnoj nei 
lovos atsigulti.’’

Ant rytojaus jis

PER 20 METU MOTINA 
IŠLAIKĖ PRIRAKINUS 

DUKTERĮ.

pavirto
mis visoje Egipto žemėje. Ir 
žyniai taip pat darė savo 
monais,

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- 
kaH"išnaikintu ntė- meje." viai gyveno, tai perskaityk šitą kny-

i u x • , lsnaiK1P5? uie^ jai tokios “moralės” mo- ls -ios sužinosi- ka<i tur^° les, bet nieko negalėjo pa- , , ° daug pačių, o žmonos po kelis vyrus,darvt ” ko biblija. Dievas leido zy- Labai Užimanti ir pamokinanti knydaiyt.
Colora- ši Dievo bausmė tikiai dams žudyti savo kaimynus, $twuopave?ksla‘s'I1V. Denvero mieste, ------- _ ____ -

dos valstijoj, pereitą savaitė originališka. Bet Įdomu, ko- motens u‘ vaikus, o nekal-
įrė. kaimynai išgirdo moterį kiu budu nuo tų parazitų tas merginas. padalyti savo .

ros smuklėj. Vakarais jis | Brolis' paėmė lavoną'pas sa- klykiant. Kažin kokia mote- galėjo apsisaugoti ! ,'Xra?iu medžioM^ Dtevo Lijam'Detroito hotort,
pradėjo jai padėti uz baro. ve įr tinkamai palaidojo: i'iske buvo įssokus per langą kurie Egipte gyveno su egip- ,y-* .7 V tams plakatus netoli nuo bažnyčios,
Taip kartu gyvendami ii: tačiau ant Jono karsto ne- b’ pakybus ant geležinio į tėnais? O gal tos utėlės žy-;ieistas ir palaimintas, ranaa- kunigo pakurstyti brostvinmkai 
dirbdami, jiedu įsimylėjo. buvo neį gėlių vainiko. Taip grandinio (lenciūgo) klykė du nekąsdavo, gal buvo spe-
Pradėio viens be kito niekui nzirforKtnrroi n rzlr\O įrrnc coxm npžmnnišlcn h>il<;n . cialiai išdresiruotos? Kazin,
neiti. Viskas ėjo kaip patep- dienas meilės kankinys. Susirinko daug žmonių,: ar žydai dabar negalėtų iš-
ta, nes aklas jos vyras ne- Visiems išsiskirsčius, prie buvo pašaukta policija ir Įsi- melsti tokios bausmės Hit- 
matė ką jiedu darydavo. Jei naujai supilto kapo prisiar-1 laužta i to na
ir dasiprotėjo, tai kentėjo | tino viena moteris. Ji ilgai ’ sirodė. kad r

lenui?
Tos pačios knygos 21 sky-

BYLA
apdaruose

DETROITO

BIBLIJA SATYROJE.
______ _____ Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos
kairia ™*.". 5<»c. knygos neįsileidžia.Laba; juokinga su 

75c.

KATALI-
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iii užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 382 puslapiai. Kaira ____J1.00

KUR MUSŲ BOČIAI GYVENO?

nieko nesakydamas.
Taip linksmai jiedviem; Gausmo

begyvenant ir besimyluo- ■ Barbutė, 
jant. prabėgo keliatas metų. laiko.

namo vidurį.- Pa- 
moteriškė buvo.

nuliudusi žiurėjo. Tai buvo prirakinta prie retežio, ku- riuje, 1—12 eiL skelbia Die- 
suspausta širdim i'io antras galas buvo pri- vo įsakymą apie samdinių

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
iškėlė užpuolikams bylą, kuri 

ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi-
~ sais teismo rekordais ir liudininku . .. , , .. .parodymais. Kaina ................. 25c. lopšine oivo šiaurėje. Ir si* • kr.yga paroco, kcuer taip manoma.

. .r... . -r..-. . Labai įdomus ir pamokinantisSOCIALIZMAS IR RELIGIJA, skaitymas. Kaina ...................... 25c.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu LIETUVOS RESPUBLIKOS ISTORIJA.

ad pirr
nes jryveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 
virai 2±mnta_ Mokslai mano, kari

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo-

--------- . E. Vandervelde, verte Vardunas.
Jonikiui. --- Jeigu tam- Kaina .......................................... 10c. šitas veikalas oarodo. kaip nuo

kuri ęaiDiosi no tvirtintas viršum lovos prie teises ir pareigas. sta nori pamatyti laikrašti iš b*ich i903 metų revoliucinės Lietuvos spė-
lubų. Pakybusi uz lango mo- Jei tu berną žydą perki, Lietuvos, atvažiuok “Kelei- ................ y

• T 1 i _ _ -1 * ’ 4.^.. Z? • VV * 1 •• . •kaip vieną dieną i smuklę Kai tūlas laikas atgal bu- teris buvo Įtraukta atgal i: jis turi tau 6 metus tarnauti, rio”
atsilankė nepažįstamas, nie- vo laidojamas jos neregys ridų. Tai buvo Amy Adams, o septintais lieka laisvas. Jei =im.
ko nepaisantis linksmas v>’--vyras, ji nieko nepastebima 48 metų amžiaus mergina, i be žmonos atėjo, be žmonos 
i ūkas. Barbutė tuoj su juom buvo nuėjus ir jo laidotuvių Antram kambary rasta ii' l.ur^ *£ išeiti-, O jei j° ponas
susipažino ir neilgai trukus i pažiūrėti. * įos sesuo. 38 metu amžiau- i ->am z.mo5n^ fla.ve> F Ji
j ji Įsimylėjo. j Dabar ji jautėsi tikra kai- Verną, kuri taip pat buvo 11 duktei į pagimdžiusi,

Vargšo Jonelio gy veni-i tininkė. Du vyru, kurie ją surakinta. Jos lenciūgas bu- tai ta moteris ir jos vaikai 
■nus persimainė. Jo Barbu- tikrai mylėjo, ji be laiko vo pritvirtintas prie lovos. Plieka ponui, o jis (ber
te pradėio nuo io slėptis n? „m,™ i k-un,^ 1 1 nas) turi be žmonos išeiti.

Namie rasta ir trečia mo- Bet jei beimąs sako: aš my- 
teris. Tai buvo jų motina. Ji

TVOS. atvažiuok Kelei- puiki knysja> daugybė labai gražių tu? Pafiu Kunigai tą valdžią rė-
redakcijon, tai parodv- eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo-‘ tų paveikslų. Popiera gera ir spauda P^eme virsn, ka.p Liet ..a likos pa-

JUOKAI.

graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
puslapių. Popieros apdarais .. Sl.OO 
Audimo apdarais ..................... 51.50

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

liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta repubiika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
at=teigtos Inenriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip ės'.is yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri oarodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni Aa- 
kumentai: Steigiamojo Seimo nutai-

pasidarė visai nemeili. Pri-Į

MOTERIŠKAI.Ant stoties atbėjro uždusus moteris ir klausia:—Ar čia didžioji - basu sto- žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- m’jšių'su^Ienkais . o * į stas duooa daugiau spėkų, kitas ma- kr.yga bet tiesio
tis . žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, apšviečia visą LktuvąbFuSZSr'—Taip — atsakė tikėtu par- druskos ir kUų panašių dalykų. Ko- vidaus. Kaina ...................'$1.00dėl jam reikia riebalu? Situos klausi-davėjas. — O kur tamsta nori mus suprasi tiktai iš šios knygutės. _____________

Paraše1 D-ras G-mus. Kaina .. 15c. * KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
... , - -- ir tu nori su manim SVEIKATA. ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.avaite spaudžia prie dwu arba na- -> . , .. . ... . Labai įdomus senovės filosofų da-ąvąnę p K uui 4 a. yja. n \az.lUOti? Arba tiesus ir trumpas kelias j leidimai apie žemės išvaizdą. AntraNe, bet i koki miestą tams- Pamatines Žinios is anato- knygutės dalis yra: •‘Išvirkščias Mok-

liu savo poną ir savo žmonąspirta pasakyti kas pasida-! meilė* kankinė kain ir iie > - - - -
rė. ji melavo, ką Jonas gerai buvo. Ir ios siela nurims tik paaiškino policijai, kad sa-■ bei vaikus, aš nenoriu buti 
suprato, -lis pradėjo pykti ii 'tada. kada ji nukeliaus pas tylesniąją dukterį, Amy, į laisvas, tai ponas tegul pri- važiuoti? 
visaip jai išmėtinėti, bet tai įuos B Gurskienė kun buvo įssokus per langą, veda jį pne vyriausybes, pn- _Gal
nieko negelbėjo. Barbutė vi-_________ ji prirakinusi apie sąvaitę spaudžia prie durų arba na-
------- . -..-j -.2 i-.-_ t._ _- ! VAirviciM nAiiniAiT atgal; gi jaunesnioji. Ver-' mų stulpo ir legul perduria

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, rimai, taiko? sutartis si bolševikais, 
Bet dėl ko gi norisi. Del ko be valgio sutartis su latviais, aprašymas visų 

, stas įduoda .daugiau spėkų, kitas^ma- kTy^a/bet' toriog'"žibHtuyas, "kuris

VALGYKIM DAUGIAU 
KIAUŠINIU.

Kuomet kitu maisto

tuomet išeidavo laimėtoja., 
nes ios gudrus liežuvėli i 
mokėjo su meilužiais apsiei-Į ......... . ....... .. ......
ti. Ji vėl pradėjo prie Jone-1 dūktų kainos 'kasdien eina iau pabaigus jai high schoo- nai
lio meilintis ir gerintis, ii aukštyn ir aukštvn. tai kiau- Motina prirakinusi ją dėx parduoda į tarnaites, tai ji. —klausiu, i kokį miestą MATERIALISTIŠKAS
galų gale įtikino, jog tik jiįšinių kainos šuom tarpu vraj^°’ ^ad ji buvusi “silpno|negali islais\įnn, kaip ber- |amsta nori tikėtą pirkti? ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Viena mvlinti. Pradėjo pa-i gana žemos. Kiaušiniai vralProto-” I nai: -1!1 J1 ,^vo P01™1 Pe:{ —Tai ne tavo dalykas. Ar tui.. Si.knygrtė aiškma proletariato fi
šakoti, kad ii norinti namą labai seras maistas, o dabai I Policija nuvežė abidvi! patinka, bet jis nenon leisti

na, buvo prirakinta prie lo- jo ausį su yla. ir tada jis te- ta norj7oro-1 vos aP*e 20 metų atgal, tuo- gul pasilieka ja bernu amži- _o kokiui miestus 1 z„.. —— t.„- —1— «oi jeį kas savo dukterį tun-9

mijos. fiziologij'os ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chieago, 

tu čin 1911 nl” 339 pusi. Drūtuose tu ua audimo apdaruose. Kaina .... $2.50

slas arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Kainą ............................................. 10c.
KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna arfrumentų, kūnų 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ......... ........................... 20«.
MONOLOGAI IRDEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų’ monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 

“ gu Amerikoj munšaino. šioje knygo- 2?.S^OS- Y®?®, skambios, visos. geros. 
, je telpa net 72 “Džian Bambos spy- visokiems apvaikšėiojimams,

eilės, pasikalbėjimai, humoris- ba.iams. Koncsrtains ir tt. Antra

. . lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kasmanai, kad as atėjau tau pasi- sjimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- 
‘ k šitą knygelę. 

Knyga protau-
... , . .. ' u<«x i/iiiiiii.atns neapkai-negall JOS parduoti, nes jis i troitą? nuojama. Kaina ....................... 25c.

ją išniekino. ’ ________
Nieko sau buvo įsakvrnė- BEDIEVIS PEKLOJ. DžIAN BAMBOS SPYČIAI.Sykį bedievis nuėjęs į peklą Ir kitos fonės. Dauriaų juokų, ne- 

pirkti ir parduoti, jo žmoną paklausė vieno velnio, ar čia
ir vaiku.4
vergais panar/ti. u jei
gus nenori nuo brangių arti- pas didelį ežerą. Bedievis išsė- KITWri 
mųjų trauktis, tai perduria dėjo pusdienį, bet žuvis nekim- IAI * inaiA.

i-unuu. MU II 11011111.1 Iidiiią laoai geras maistas, O lianai . ~ J .---- , V . ♦ • 4. • —1 • • gimao pasaulyje JV
pirkti, bet jai trūkstą pini- da ir pigiausis maistas, to- merginas ligoninėn, kad iš- ją1 įsteKeU tai tun islaisym- sakyt. kur aš važiuoju? Aš tik 
gu. Kvietė Joneli prisidėti dėl valgykim kuo daugiau- tiltų jų protą. Motina nesu- ^t^.^^zmon^ems norėjau žinot kiek tikėtas į Pe- jantiems darbininki
ir pusininku. Ji žadėjo netjsia kiaušiniu. Duokim virtus
savo seno vyro nusikratyti, • arba keptus pusryčiams.; Parw1 « R
kad jiedu galėtų su Joneliu f kepkim iš jų omletus vaka-' sutaisė Aemas. Aprašo, va'bud: 
ramiai ir laimingai meilėj rienėms ir bendrai vartokim 1
gyventi. Įjuos visur, kur tik galima.

Iki ausų įsimylėjęs, Jone-į Kiaušiniuose yra labai
lis buvo aklesnis ir už jos daug vitamino A, kuris an- 
neregį vyrą. Jis jos viliugin- 'saugoja musų kuna nuo už- 
giems žodžiams patikėjo ir} fikretimo įvairiomis bakte- 
jai atidavė visus savo pini-. rijomis. Jisai sustip: iua mu
mis. nereikalaudamas nei j su atsparumą slogoms bei'
jokio rasto. '“šalčiams” ir visokioms i pirm. pagelb.—f. sedoraričia.

Vieną rytą pabudęs Jo-i gerklės ligoms. Be to. A vi-i Lincoln at.. waukesran. m.
nas pratrynė savo miegui?-! taminas akstiną augimą ii ' wkk?S?siii
tas akis ir iššokės iš lovo« būtinai yra reikalinga - ben- • 120—Kazimieras Vaitekūnas, 

dram sveikatos stoviui.
Kiaušiniai taipgi turi ne

maža vitaminu B ir G. Vita-

'•rnonės rašvti išmoko, kokiu budu iš 
dirbo sao rasta kiekviena žmonių tau 
ta ir tt. Chieago, 1905. pusi. 304.* f rv'e*> . . S'
LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

VVAUKEGAN. ILL. 
VALDYBA 1912 METAMS. 

PIRM.—Juozas Mačulis.
900 Prescott st., Waukegan, III.

lis! Darbo žmogų galimą
" kti ir parduoti, jo žmoną! ____  _____

vaikus pasisavinti ir vėl sako, nėra kur nors pažuvauti? AntS’' įSinl
"gaiš padaryti. O jei žmo-, Velnias nusišypsojo ir nuvede pagerinta laida. Kaina .....  25c. cnn vi r/vin tiSOCIALIZMO TEORIJA.

Šis vcikclas trumpai.; ir aiškiais

bėgo žiūrėti, kodėl Barbutė 
neprikėlė jo į darbą. Nuli
pęs žemyn, rado smuklę už
darytą, vakaivkščius indu , minas B yra reikalingas mu- 
r.eplautus ir visą betvarkėj.'su anetitui ir maisto virški-Į 
Klausia jos vyro, kur Baibė. Inimui. Jis taipgi būtinai rei- 
bc t ir tas nieko nežino. į kalingas žindančiai motinai 

Po keliu dienu abudu su-’ir kūdikiui.

. ė r. > ė

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsiiam au«i ii vėl nndarn VAi tni ba Tada vėl klausia velnio ka Kur n>'ksta visi tie lobiai, kuriuos draugijos formos, ir kodėl turės būti jam ausi n \ei paaaio veigU oa. _ lacia \ei Klausia \einio. Ką žmonžs kuria per aTnžiuB? šį intri. pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c. 
Visam gyvenimui.Bet nupir- uždėt ant meškerės. Velnias at- guojantį politiška i-ekonomišką kiau- ,__n
kta vergė nukris ir tos lais- kad gerbia n,oteri»koa <« He
ves neturi. .Ją ponas tun 1S- kelines, ir ištraukęs is po svar- ky. Kama ................................... 10c. užsitikintis Vyras: (2) Žydinti Giria;
laisvinti tik ta la, kada jau ko užmovė ant kukio. Bedievis -r,.,- Klaida; (4) korekta Jose nuro-

•R 1 •• • 1 ...................... .. ŽEMĖ IR ŽMOGUS. doma kaip ftnonės paikai tiki j viso-jam nusibodo ir jis JOS nebe- meškerę vos tik spėjo įmesti— kius pn«*t<rn*. burtus ir tt.......... 15c.
kencia. susiranda sau gi’a- ir tuoj užsikabino protestonų kinanti knyga, iš jos sužinosi, kaip ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
Žesnę. Tačiau tokius barbiri- kunigas. įmetė antra sykį—už- žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip ..p™™, r. , . .. A ‘ . JIS kovojo su gamta ir kaip nviliza- .Yifc.rU.skus Įsakymus tikintieji Ilgi sikabino metodistų kunigas, vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra- Lietuvos šelpimo Fondo leidinys.
Šiol laiko šventais, pamat- Tada bedievis klausia velnio, ar ▼yTs |r moterų. Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-
džiai skaito juos biblijoje. negalima butų katalikų kunigą .... ” ’ pia’’ lna .............  50e’

Karalių kn. 21 skyr. 1-25 sugauti su šitom kelinėm. Vėl- AMERIKOS MACCMHAS. ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
pil rašoma kain Fliovn iarin nias at<zakė kad kataliku kuni ,__Arba ka*P Romos katalikų kunigas Arba kaip tėvų vartojami svaigiem ragina,Kaip Dievo įsnn- nias aisaKe, Kad KataiiKų Kum- Hans SchTnidt Kew Yorke papiov8 girnai atsiliepia '---- _ --------- --------------------------- ----- - --- .

726 Eighth st., Waukegan. III.
FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bros

111 McKinley avė.. Waukegan, III.
KASOS GLOBftJAI — D. lauraitis,

G. Grinius.
MARŠALKOS — Jonas Stoškus.

M. Kernagis.
Susirinkimai buna paskutinį nedėl-

^nLiuos-?Un Svainėje? kam?. «th ktie.įi Izraelio "vyrai ėjo au- gas nesikabina, pakolei neįmesi ir Adams sts.. vvaukegnn, m. kot Dievui. Bet Jabezo mie- kelines su visa gaspadine.

•f ■ • Z. * . * 4 t t t y X t t '' «’ /• t 4 - i'■ f' ! f f - • ---------------M

savo meilužę, 
su

dais. Kaina
Ona Aumuller’aitę 

Knygelė su fotografiškais a t vai z-
arha tikisi kn Ja norskams. Kas

buti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
lhe. nersksityti šitą knygutę. Kaina 10c.

Yifc.rU
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

f t*
(Tąsa)

69. Adomavičus, Mečys <A-j

kas, gyv. vieta Boleslavas. žąs- j 
liai. į143. Aleksandravičienė, Eu- Į genija, 51, ūkininkė, gyv. vieta Boleslavas, Žasliai.144. Aleksandravičius, Viktoras (Jonas), 36, ūkininkas.(Morkus), 14, moksleivis, gyv. gyv. v. Kavalėiukai, Šumskas vieta Kaunas. I 145. Aleksandravičienė, Ma-,. - t 105. Akstinaitė, ? aimutė rija, 62, šeimininkė, gyv. vietapo maras), ‘ , so ens, gyv. v»e-j (jjorkus^ 12, moksleivė, gyv. Vilnius, Magistrato kolonjia. ta Ukmerge. į . , v

70 Adnmavičiutė Valentina! X iela naunas- 146. Aleksandravičius, Bro-on 7 V ;a. ind 106. Alantienė-Jakševičienė.į: (Jonas) „imes 1912 šnfe (Pranas), 29, darbininke,, gyv. . , ~> televrafistė i • <Jonafh g1^ 1J1-’ ^levieta Vilnius. .Elena (Kazys), 33. teiegratiste,!r!g gyv vjęta Vilnius.gyv. vieta Kaunas, Būgos 54.71. Adomaus-kis, Kazys, 41. ,#7 Sa.knygvedys, gyv. vieta Kretinga (Vytautas) 6, gyvenimo
72. Adomauskienė, Magdale- vieta Kaunas.na (Petras), 38, šeimininkėj. 108. Alaunė, Petras (Alek- gyv. vieta Kretinga. sas), 34, “Maisto” sekretorius.73. Adomėnas, Jonas, (Pet- gyv. vieta Kaunas-Aleksotas. ras), 25. darbininkas, gyvenimo vieta Vilnius.74. Adomėnienė, Vincė (Pranas), 25, šeimininkė, gyv. vieta Raseinių apskr., Šiluva.75. Adomėnas. Algirdas, 31- metu, gyv. vieta Šiluva, Raseinių apskr.76. Adomėnaitė, Birutė, ž me- tu. gyv. rietą Šiluva, Raseinių apskr.77. Adomulis, Kazys (Bro-

147. Aleksandrovienė, Marija 38, ūkininkė, gyv. vieta Bartininkai, Vilkaviškis.148. Aleksio j us-Aleksaitis, Adolfas (Alolfas), 32, tarnautojas, gyv. vieta Kaunas.149. Aleksiejienė-Aleksaitie-109. Alaunienė, Anastazija nė, Birutė (Juozas), 21. šeimi-(Jurgis), 22, šeimininkė, gyv. ninkė, gyv. vieta Kaunas, vieta Kaunas-Aleksotas. 150. Aleksiejus-Aleksaitis,110. Alaunė, Vidas (Petras), Mindaugas (Adolfas), 4 mėn.111. Algenis-Katinas, Anta-amž.. gyv. vieta Kaunas, nas (Jonas), 30, tarnautojas, 151 Aleksiejunas, Alfonsas gyv. vieta Salaliai, Utenos vai. (jurgįs)T 34, karininkas, gyv.112. Alejunas, Juozas (Pet- jvieta Padvarniai, Malėtai. ras), 78, ūkininkas, gyv. vieta 152 Aleksinas, Simas (Si
mas), 40, laikraštininkas, gyv.

113. Alekna, Vladas, 7->. gyv-!vjeta A. Panemunė,vieta Kaunas. Trakų 11. į 153. Aleksienė, Marija (Vin-114. Aleknienė, Sofija (Ta- 40. laboratorijos asisten-das), 78. gyv. vieta Kaunas. t- . vieta A. Panemunė. Traku 11. , .115. Alekna, Tadas (Vladas),! 154. Aleksoms, Petras (An-
-« . . ,, 141, tarnautojas, gyvenimo vieta *anas)’ tarnaut°Jas’19. Adomulis, Keistutis (Ka-!j-aunas yraku jį vieta Diviliškių kaimas,

116. Aleknienė, Salomėje. 34, ^:jakgydytoja, gyv. vieta Kaunas. 155* Aleksonienė, Julija (Jur- Traku 11 i ris), 26- šeimininkė, Diviliškiųkaimas, Lazdijai.

nius), 35. geležinkelio inžinierius. gyv. vieta Kaunas.78. Adomulienė. Ona (Antanas), 34. šeimininkė, gyv. vieta! Kaunas. gyv.Laz-zys), 10, moksleivis, gyvenime vieta Kaunas.80. Adaškevičienė. Palionė,30, knygų ryšėja, gyvenime vieta Panevėžys. Vienybės aikštė 4.
81. Afanavičius. Teodoras. jjg Aleknienė" Benedikta kiy kaimas, Lazdijai.44, valdininkas, gyv. vieta Kau-; (VinCas), gimė 1884, ūkininkėj 15L Alenskis’ Antanas (An- nas-Vilijampole. . gyV. vieta žalti§kiu dvaras tanas), 35, gyv. vieta Marijam-82. Afanavičienė, Stasė (An- skįemonys polė, Civinsko 7.tanas), 48. šeimininkė, gyveni- nq ;Ukn„ Aihina« 158. Alenskienė, 32 gyv. rie-mo vieta Kaunas-Vilijampolė. 192L ukinink^ ^.ta Marijampolė, Civinsko 7.
83. Agurkas, Bronius (Juo-, venimo vieta žaltiškių dvaras. ; ^^9- Alenskis, Vitas (Antazas), 27, policininkas, gyveni-, j20 Alekna. Justinas (Justi- nas^’ 12, gyv- vieta Marijampo- mo \ieta Vilnius. . nas, 14, gyv. vieta žaltiškių C’v’nsko84. Agurkytė, Ona (Jonas), dvaras, Skiemonių valsčius. 160. Alenskis, Adutis (Anta-64, šeimininkė, gyv. vieta Vai- 121. Aleknaitė, Viktorija ! nas>’ gyv* vieta Marijampo- poniškiai, Punsko vals. ; (Liudvikas), 80,’ šeimininkė. lė’ Civinskio 7- _85. Agurkis, Jonas (Jonas) ąyv. vieta Žemaitkiemio dvaras 161 Alenskytė, (Antanas), 753, ūkininkas, gyv. vieta Vaipo- , metų. gyv. vieta Marijampolė,niškiai, Punsko vals. >. 122- Ąlek".e«i, Barbora (Sil- !civinsko 7.86. Agurkienė, Anelė (Juo- \estras), 56, ūkininkė, gyveni- 162. Alentas, Antanas, 40,

117. Alekna, Vytautas (Jus _'tinas), gimė 1919, ūkininkas,į Aleksonytė, Ona (Pet-i gyv. vieta žaltiškių dvaras ‘ras>’ 8’ genimo vieta Diviliš-

39. šeimininkė, gyvenimo ,mo. J?*!. ^em^cmio dvaras vieta Vaiponiškiai, Punsko vai. I2^. 15
87. Agurkytė, Julija (Jonas), ?abtai/ _ 163. Alentienė, Stasė,19, ūkininkė, gyv. vieta Vaipo- , Į2**. Aleks,ene’ Elena. 3o,. nimo vieta Prakaį niškiai. Punsko vals. .ūkininke, gyv. vieta Laknickų Alentaitė, Aldona (An-88. Agurkis. Alfonsas (Jo- d,a^» Kalvarijos laisčius. j tanas), gyv. vieta Trakai,

nas), 17. ūkininkas, gyv. vieta k vieta"ukniku ,6S’ vi<ia <Anta-
U„ "^hSios^. U vieta Trakai.89. Agurkytė, Manja (Jo- , 166. Algems. Antanas

valdžios pareigūnas, gyv. vieta Trakai.
gyve-

126. Aleksaitė. Ada. 12. mok-nas), 11, moksleivė, gyv. vieta ...Vaiponiškiai. Punsko valsčius. ^.ei.ve’ v’eta... T z t v Kalvarijos valsčius.90. Agurkis, Jonas (Jonas). 1 J2-7, '"moksleivis, gyv. vieta Vai-' . ,..... ’ . .. , .moksleive, gyv. vieta Laknic-poniskiai, Punsko vals. '. . v , ...kai, Kalvarijos valsčius.

Laknickai,
Aleknaitė. Lionė. 10.

91. Agurkvtė, Janina (Jo-Inas), 5. gyvetrimo vieta Vaiponiškiai, Pupsko valsčius.92. Ajaitskas. Lionginas (Bro-‘ nius-), 32, ūkininkas, gyv. vieta Pabradė.93. Akelis, Petras (Petras).45, ūkininkas, gyv. vieta Puo diškių dvaras.94. Aksamitauskienė. Marijona (Jonas), 50. ūkininkė, gy- 132. Aleksaitytė, Emilija. ; venimo vieta Pabebirvio, Gir- gimus 1907. mokytoja, gyv.;

KELEIVIS,. SO. BOSTON ^

Saugoja Laivus Kelionėj

Amerikos jurininkai, kurie saugoja prekybos laivus nuo 
submarinų, liuosomis valandomis lošia kortomis. Viršum 
jų galvų matosi gelbėjimosi valtis.

ŠVEDŲ PAMINKLAS ŽEMAITIJOJ.
Telšių sąvaitraštis “Že- miegant, išeinančios kažko- 

maičiu Žemė” deda ši apra- kios dvasios-milžinai, ap- 
šymą, pavadintą “Šved- žvelgia apylinkę, paspati- 
kalnis”: džią viens kitam dešines ir

Kalnais ir miškais pasi- 
puošusiame Žemaitijos kra
šte, kur Medvėgalis. Šatrija,

vėl dingstą su pirmaisiais 
gaidžiais. Ir taip seka pasa
ka pasaką. Daug jų seniai

Lopaičiai savo viršūnes ke- nusineša mirdami i kapus, 
lia, kur Lukštas, Dyvitis sau- j Mums tik piliakalnio me- 
lutėje žaidžia, kur Jura Į va-! džių šlamesys bepaseka
karas saulę palydi, pačiame 
viduje, Žiūraičių kaime.

praeiti, miegančius bočius, 
milžinus bočius, milžinus,

Tverų valsčiuje, Švedkalnis; kurių dar dvasios užklysta 
vakaro prieblandoje savo i ir dabar... 

i rankas i dangų tiesia. O vakarais šiaudinėse
| Kitąsyk musų tėviškėlę pirkelėse dar tebeduzgia ra- 
1 Užplūdo iš kažkur, iš šiau- Pasakos
lės, švedai; ėjo, naikino ?Ple karalaičius, neskanaus 
viską. Toje’ vietoje stovėjo jaunosios mergeles, žymus, 
nilis,’ daug kartų akmenine >a.u.mes- Primena dar di- 
krutine nutildžiusi atėjūnų!dzlus senoves žemaičių zy- 
plėšriuosius norus — už
grobti laisvą žemaitišką že
mę. Ir ši kartą krito tūks
tančiai švedų, ne vieną rytą

gius. Aplink bakūžes, ro
dos, dvasios siaučia, žaidžia 
piliakalniuos, stebi savo 
anūkų, musų darbus. Susė
da moterys verpti, vyrai ima

168. Ališanka, Klemensas (Antanas), 46, ūkininkas, gyv. vieta Leliūnai. Utena.169. Ališanskienė. Valerija (Mykolas), 36. ūkininke, gyv. vieta Leliūnai. Utena.
170. Ahšanskaite, Bronė (Klemensas), 15, studentė, gyvenimo vieta Leliūnai, Utena.171. Ališanka. Vytautas (Kle-

190. __________Mijošius. Bronius, gi- gausėjo u- gausėjo. Pilies k ■y , ^ni * ,kai„ mes 1909. policijos nuovados valdovas paskutinėm jėgom ■. į. J ; . '. J
viršininkas. Uosiai, Alvitą., mėgino, išsiveržti j plaėią-j^dpSj; ę;;LJ ,%pr,l

191. Alijošionė. Valerija. 26, SW » «“[}“į.™“?*, i mena patys papildo, ir taip
šeimininkė, gyv. vieta Uosiai. 'okęs vyrų,, išskinto Pne"; įaįkas s|enpa sukurdamas

.Yeltul-. S«»T>O P“' naujas pasakas vaiku iai- 
skutines jėgos. Ir pats vadas i kar^s 
žuvo. i * _________

Alvitas.192. Alijošius, Marijus (Bro nius). 4, gyv. vieta Uosiai. Po to pilyje skambėjo' RADO DA VIENĄ BOL- 193. Alijošius. Bems (Bro- skiidinos taurės — švedai' ŠEVIKŲ SUŠAUDYTĄ mensas), 10, mokinys, Leliūnai n,usb 3, gyv. vieta Uosiai. gėrė, linksmai leido sau die- LIETUVĮ.
Utena. 194. Alijošius, Remigijus nas. Arklių bandos naikino i šiomis dienomis i raudo

nojo teroro parodą atga-172. Ališanka. Algimantas (Bronius), 6. gyv. vieta Uosiai, paskutinius pasėlius. Ir Štai,(Klemensas), 8. mokinys, gyv. 195. Alytaitė. Viktorija. 17, menkas apylinkės vyrukas vieta Leliūnai. Utena. pardavėja, gyv. vieta Marijam- (kažkoksai Jakštas) pataria173. Ališankaitė, Birutė (Kie- poiė. aptaisyti gūniom, kailiaismensas), 5, gyv. vieta Leliūnai. 196. Alkimavičius, Balys (Mi- eržilus ir juos paleisti Į Šve-
174. Ališauskienė. Augustė kas), 40, ūkininkas, gyv. vieta du arklių bandą. Eržilai (Jonas), gimus 1869. ūkininkė. Ivaškių kaimas, Kapčiamiestis, ėmė draskyti, spardyti Šve- gyv. rietą Antoniškiai, Šiluva.175. Ališauskas, Jonas (Jonas) 35, mokytojas, gyv. rietą Poželionai. Alovės valsčius.

bentas naujas bolševikų te
rodo dokumentas. Tai Rud- 
nikų miškų urėdijos buhal
terio Juozo Laurinaičio nu
žudymo dokumentas. Šis ra- 

, i n j- mus žmogus raudonųjų nu-197. Alkimavičienė, Ona(Pra- dų arklius, n taip kilo di- žudytas 1941 m. birželio 26nas), 34, šeimininkė, vieta Ivaškiai.198. Alkimavičius.
gyvenimo džiausiąs triukšmas, kuris I dįeną Rūdninkų gilioje,

pasiekė ir pilį. Šie šoko žiu- a.je į kilometrą nuo tarny- 
... I - - r, , *— — - Juozai kas .afk“U8 ištiko,_O ^os vietos, Jašiūnų valsčiuos. Ališauskiene. Petronėle. (Ba| , 12 . vieta Ivaakiu juos lietuviai taip sudorojo, je Vilniaus apskrityje. Ant..0, mokytoja, gyv. vieta Pože. ' Jog pilyje buvo gyvi palai- j0 Etinės rastas vokas, ku-

199. Alkimavičiuiė. Anelė uvį1- , , , . .x . name rusų kalba užrašyta:(Balys) io, gyv. vieta ivaškių , dabar kaltais vaitoja; “Sušaudytas kaip darbo kaimas. Kapčiamiestis. palaidotieji, suskamba tau-: žmonių priešas”.200. Alkimavičiutė, Aldona r^S, keikiasi... . . - —7! (Balys), 2. gyv. vieta Ivaškiai. *akt* neik Pro ledkalni. Naciai akupantar nurodė

(Jonas), 36. mokesčių inspekto- 1 rius. gyv. vieta Snolaliai, Utena.167. Ališauskas, Petras (Sigitas), 11, mokinys, gyv. vieta Kaunas. Antkainio 11.
128. Aleksa, Kasperas (Petras), 43, pašto viršininkas, gy-įvenamoji vieta Užventis.
129. Aleksienė. Ona, 36 telefonistė, gyv. vieta Užventis.130. Aleksa. Algirdas, 11. gyv. vieta Užventis.1 131. Aleksaitė. Vitalija(Kasparas). 5 metų, Užventis.

BROŠIURA SU PEKLOS 
žemėlapiu ir ki
tais PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

vieta Alytus, Margio 5.133. Aleksander. Juozas. 42.
kareivis, gyvenimo vieta Nau-

kalnio valsčius.95. Aksamitauskaitė. Ona {Juozas), 45. ūkininkė, gyvenimo vieta Pabebirvio. Girkalnio i i°J* Vilnia.valsčius. 134. Aleksandravičius. Alf-96. Aksamitauskaitė. Marija rėdąs (Edvardas), 60. inžinie-(Klevas), 18. moksleivė, gyv. »ius. gyv. vieta Kaunas, vieta Pabebirvis. * L35. Aleksandravičienė Mari-97. Aksamitauskaitė, Petro- i* (Vincas), 38, pensijininkė. nėlė (Klevas). 16. moksleivė, gyv. vieta A. Panemunė, gyvenimo vieta Pabebirvis. j L36. Aleksandravičius, Alek-
98. Aksamitauskas. Feliksas s?ejus 1901,(Izidorius). 31, darbininkas. Pulkininkas’ «’'• v- Vilnius, gyv. vieta Šančiai. 137; Aleksandravičius. Vla-99. Aksomaitienė, Vladislava das (Petras), 29. kareivis, gyv.(Jurgis). 30. Spaudos Fondo iž- vieta Vilnius, Uosto 5. dininkė. Kaunas. 138. Aleksandravičius. Gus-,100. Aksomaitis, Kajetonas tavas (Edvardas). 60. ukinin- (Kajetonas). 4 metų. gyveni- kas, gyv. rietą Veršupiai.mo vieta Kaunas. 139. Aleksandravičienė. Jad-101. Aksomaitytė. (Kajeto- vyga (Pšenislovas). 60. ukinin-nas). 1*4 metų amžiaus, gyve- kė.. gyv. vieta Veršupiai. nimo vieta Kaunas. 140. Aleksandravičius, Ste-102. Akstinas, Morkus (Ig- pas (Liudas), 28. ūkininkas,nas), 45. rusų kalbos mokyto- gyv. vieta Senmiestis. Židikai, jas, gyv. vieta Kaunas. 141. Aleksandravičienė. F.le-103. Akstinienė. Bronė (Ka- na, 65, ūkininkė, gyv. vieta Ki- zys), 42, šeimininkė, gyvenimo viliai. Pašvitinys.vieta Kaunas. 142. Aleksandravičius, Ro-104. Akstinas, Gediminas manas (Gustavas), 26. ukinin-

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

Kaina 25 centai.

vio” Knygyną.

Adresas: “KELEIVIS” 
253 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

' Taipgi ir pas
A. M. METELIONl

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

lioniai, Alovės valsčius177. Ališauskaitė. Liuda (Jonas), 7, gyv. vieta Poželioniai.178. Ališauskaitė. Regina (Jonas). 6, gyv. v. Poželioniai. i179. Ališauskaitė, Danguolė. 7’ apjenĮ-j sunkjOs valandos ūkininkams, kiek reikia pri-(Jonas), 4. gyvemmo vieta Po- Alksmenė. Ona (Jonas), Jaukia, to, kuris išdrįstų statyti pieno nuo kiekvienosželior.iai. irimus 1908, mokytoja, gyv. rie- rlrnmsrfj in gyvenimą. karvės. Jeigu ūkininkas nu-180. Ališauskas, Gintautas ta Pušalotas. Panevėžys. Sako, net ir matę, kad rodymo neišpildys, jis bu-(Jonas), 1 mėnesio amžiaus, gyv. vieta Poželioniai.181. Ališauskas. Vincas (Kazys). 46. darbininkas, gyv. vieta Apolonovka. Šimkaičiai.182. Ališauskienė. Bronė (Vi- Įktoras). 30. ūkininkė, gyv. vieta Apolonovka. Šimkaičiai.183. Ališauskas, Vytautas (Vincas). 1 metų, gyv. vieta Apolonovka. Šimkaičiai.184. Aliukonis. Feliksas. 21, kontraktorius. g\*v. vieta Bar- čiai. Varėna.185. Aliulis. Balys (Ignas).32, mokytojas. g>v. vieta Pivo-šiunai.
186. Aliulienė. Albina, gimus 1908. mokytoja, gyv. vieta Pivašiūnai.
187. Aliulis. Algirdas (Ba

lys). 8. gyv. vieta Pivašiūnai.188. Aliulytė. Dalia (Balys).3, gyv. vieta Pivašiūnai.189. Ale jauslus, Kazys (An- 
Jtanas), gimęs 1909. ūkininkas.gyv. vieta šilai. Ariogala.
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Norint, kad pa- rstnlma* tilpti, 
ORElT. reikia priduoti ęarslnlmf, 
admln Istracl jon nevaliau PANE3F 
LlO VAKARO. Si idant per pa^ 
tą. reikia pasiust i* anksto, kad pa
tiektų mus ne vėl au kaip paned*- 
•y. V«lau gauti ęarslnlmal ) tos 
•ąvaltts nurner) nespėjama patai

Norint, kad garsinimas nesusi
trukdytų. sykiu su pag-irslnlnnu 
reikia siųsti Ir mcKstl.

DRAUGIJOMS r.nųiant pikniką i‘ 
tr kltok) parenąln’t trumpą pranr Ii 
•imą patalpinam ut. S1.00. Už didės \j 
nius garsinimus ska'tnma nuo emlo į

Ut pajletkoįirrus darbininkų, par- į, 
davimus Ir kltok s smulkius pra «e

|| Mmus, kaina 2c. ■ ’ žodi- Stambes- 
nėm raidėm antęa - ’—15c. extra.

•'Keleivio” pre- rneratorlam* iž 
pajleftkoilmus g.ml- 1 Ir draugų, kai
na te. už žod). Ma.Huslo paįietko
Jlmo kaina S5c.

Norint pajleėkot su paveikslu. ; 
reikia pasiųst lot -trafiją ir kia .st i 
kainos.
"KELEIVIS.” 2". BROAOjvav.ao. bosto-i. mass.

(Bus daugiau) naktimis, visai apylinkei siąs baudžiamas.

TEISINGAS PATARĖJASt y“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties if sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyveninio smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.

štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas/ 
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

reina r
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”

Kas reikia jaunai merginai žinoti 
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo jo priklauso 
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką 
visi slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir “Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomių informacijų.

Ar galima nustatyt busnųa kūdikio 
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako. 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
kias moteris myli vyrai? Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
singas Patarėjas” pasakys jums vis
ką.

Kas reikia žinoti, kad vaikai butų 
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

I visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėjas” atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

Knyga graži, su paveikslais, 223 
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Joms trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” MeCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.”

2S3 Eroadway,
KELEIVIS

South Boston, Mase.

I
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Vietinės Žinios
Lietuvių jaunuoliai automo- 

biliaus katastrofoj.
Randolphe, netoli nuo 

Bostono, pereitą nedėldienį 
įvyko šiuipi automobiliaus 
katastrofa, kurioj buvo su-

LIETUVAI REMTI dė valdybai kai kurias vie- žeisti keli South Bostono
DRAUGIJOS SEIMAS, tas pataisyti. lietuvių jaunuoliai. Sun-

Gegužės 31 dieną nutarta kiausia buvo sužeistas Juo-
surengti pikniką *Westbo- zas Švelnys, kuris automo-
ryję. " bilį operavo. Jis yra 21 metų
‘ Valdyba palikta ta pati, amžiaus ir gyvena I streeto

būtent: 163 numery’. Kiti sužeistieji
A. Kriaučialis. A. Janu- vadinasi: Antanas Jonuška,

šonis, J. Arlauskas. A. Mat- 21 metų amžiaus: Albertas
iaška, J. Dvareckas, J. Kiš- Lepeška, 18 metų: Aloysius

Remti Draugijos seimas. xįSt j. Samsonas, A. Jazuke- Barron. 20 metų. ir Samuel
Delegatų buvo apie 60. Bu
vo ir svečių, tarp kurių pa
žymėtini Massachusetts val
stijos sveikatos departa
mento komisijonierius Dr.
Jakimavičius-Jakmauh, Lie
tuvos garbės konsulas A. O.
Shallna, Dr. A. Kapočius.
Juozas Tysliava iš Brookly- 
no, ir keliolika kitų.

Kol komisija priėmė 
mandatus. pirmi n i n k a s 
Kriaučialis pakvietė tarti pi 
keliatą žodžių adv. Shallną.
J. Tvsliavą. J. Gegužį, S.
Michelsoną ir J. Kiškį.

Iš finansų sekretoriaus -J.
Samsono raporto paaiškėjo, 
kad draugija turi savo ižde 
S453.74 pinigų.

Sekretorius J. Arlauskas 
perskaitė pasveikinimą, pri
siųstą iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos centro Chicagoje.

Priėmė konstituciją, išrinko 
valdybą ir nusiuntė prezi
dentui ištikimybės rezo

liuciją.
South Bostono lietuviu 

salėj pereitą nedėldienį Įvy
ko I-mas visuotinis Lietuvai

pasverta, ir tada fanneriui 
bus nusiusti pinigai. Už 100 
svarų geležies laužo yra nu
statyta 30 centų kaina. Se
nam lobui (gumai) nusta
tyta pusė cento svarui. -Ro
dąs taipgi renkamas.
Komunistų “profesorius” 
jau puodus pardavinėja.
Man teko girdėti, kad ko

munistų “profesorius” jau 
nebe “profesoriauja.” Sako. 
“studentų” jo “škulėj” ne
beliko. Jis bandęs gauti 
“džiabą” kitose mokyldose. 
bet niekur nepriima, nes ne
moka gerai angliškai. Lan
džiojo į Justicijos Departavičius. J. Tuinila, V. Anies- Masevilli (gal Masiulevi

a. B. Kontrimas. J. And- čius), 28 metu amžiaus. . . . , , -
: ius. K. Ju,gėlimas, J. Bal- Matyt, vaikėzai smarkiai 
lūšis, J. Krukonis. \ . Ker
šis. K. čirbuiėnas, A. Jūrė- atramą išilgai kelio ir apsi-
naitė ir Norkūnas.

Matyt. suirtivergtj lietuviu laikraščius
er- važiavo, nes išvertė stipria ...,« „ *. ,rė- ižiirro; i,. ^glų . kalto m, bet kadangi

nei vienos kalbos gerai ne-

VALDŽIAi REIKIA DAU
GIAU DARBININKŲ.
Valdžia prašo mus prane

šu lietuviams, kad šiuo lai
ku jai reikalingi bačkiniai, 
baksimai ir pakuotojai. Dar
bo vieta: \Vatertowno arse
nalas. Bostono laivyno uos
tas ir Bostono apylinkė. At
lyginimas: nuo 70 centu iki 
>9 centų per valandą.

Baksiniai (boxmakers) 
turi turėti nemažiau 6 mėne
sių patyrimo. Turi mokėt 
\artot visokius įrankius ir 
mašinas baksams darni.

vertė su visa savo masina 
aukštyn kojomis. Dar laimė, 
kad apsivertęs automobilis 
susilaikė ant pat pylimo 
kranto. Pylimas toj vietoj 
yra 30 pėdų aukščio ir apa
čioje eina geležinkelio bė
giai. Jeigu automobilis bu 
tų nusiritęs, gal nei vienas 
nebutu išlikęs gyvas.

Kaip bus renkamas geležies laužas ant farmu.

“Vienybės” redaktorius 
Bostone.

Šiomis dienomis Bostone 
lankėsi p. Juozas Tysliava, 
“Vienybės” redaktorius iš 
Brooklyno. Jis čia buvo at
vykęs biznio reikalais.

yiCTORY

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE
BONDS
STAMPS

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPftYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliotais ir Šventadieniais; 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

]
I
i

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

moka, tai ir čia nieko nepe
šęs.

Dabar tas “profesorius” 
piadėjęs pardavinėti puo
lius ir kitokius virtuvės dai
ktus.

I)a nesenai jis rašė (pu- 
siau-negramotnai) komuni
stų organe norėdamas įro
dyti, kad jis esąs tikras 
“profesorius.” ir po savo 
laštu padėjo F. J. B. inicia
lus. Dabar jis turėtų para-

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE. MASS.

Namas Parsiduoda
Kampinis muro namas, 1810—181d 

Dorchester avė., keturios šeimynos 
po $25.00 randos ir 3 storai tinkami 
visokiam bizniui arba saliunui. Kai
na labai žema. Savininką galima

Audėjų unija reikalauja 
10 nuošimčių algų pa

kėlimo.
Pereitą nedėldienį Bosto-

Tarp Massachusetts far- gyjį Jį- paaiškinti, kaip jam ne įvyko Naujosios Anglijos matyt 15 Lafieid Street, Dorchester.
prasidės geležies =įkasi naujas biznis. CIO audėjų unijos atstovų Mass~__________________ 1-1

far- č
merių tuoj
laužo rinkimas. Manoma, 
kad pas farmerius yra apie 
35,000 tonų visokių geleži-

B. F. K.
auto-

. m v uoš veliu o vnicaguje. „utoinas urti^rtu? nįų daiktų, kurie jiems ne-
Seimas įsklause sveikinimą tun mokėt dirbti darbą is Iš tos Medžiagos
ir pavedė sekretoriui para- braižinių, 
syti atsakymą ir padėkoti už Bačkiniai (coopers) turi 
simpatijas. turėt nemažiau 4 metų paty-

Buvo perskaitytas ir drau- rimo. Jie turi mokėti statyti 
gijos čarteris. Paaiškėjo, naujas- bačkas ir taisyti se-
kad piktos vanos zmone- 
stengėsi šitai organizacijai 
pakenkti ir buvo Įskundė ją 
valdžiai, kad čarterio ne
duotų. Mat, draugija štate 
savo tikslu remti Nepriklau
somos Lietuvos idėją ir ko
voti su demokratijos prie
šais — komunizmu, naciz
mu ir fašizmu — todėl kai 
kam ji nepatinka ir stengia
si ią šmeižti. Bet tos piktų 
žmonių pastangos nuėjo 
niekais ir čarteris buvo gau
tas. Seimas padėkojo advo
katui Šalnai, kuris tą čarterį 
išėmė ir nieko neėmė už sa
vo darbą.

Buvo skaitoma ir nauja 
draugijos konstitucija, kū

nas, sudėti naujus dugnus, 
•ankt:s ir tt. Turi būt apsipa- 
žinę su visais Įrankiais ir 
mašinomis, kokios yra var- 
ojamos bačkų statyboj.
Pakuotojam (packers) rei

kalingas bent 6 mėnesių pa- 
.yrimas. Jie turi mokėt pa-

Mirė važiuodamas mobilium.
Važiuodamas per Malde- 

galima esą padalyti plieno na automobilium pereitą ne
pakankamai trims šarvuot- dėldienj mirė Paul R. Ben- 
laiyiams pastatyti, f arme- nett, 55 metų amžiaus žmo
nai gali tą laužą parduoti, cus. Jo draugas, kuris sedė- 
arba atiduoti nemokamai. jo šaiįa sako, kad Ben- 
■j rinks W PA žmonės. M-.ųett važiuodamas šnekučia- 

siems taimeriams bus is- vo visai nonnaliai, tik staiga 
siuntinėta apie 100,000 kol- sulaikė automobilį ir sū
rų, adresuotų į \\ PA. Gavęs kniubo ant vairo.
tokią kortą, farmerys galės --------------
pažymėti, kokių gelžgalių Fracuolusj vaiką rado upėj. 
jisai turi, padėti savo adre- Apie sąvaitę laiko atgal, 
są ir įmesti koltą į pašto Naticko miestely prapuolė

-uvažiavimas. kuris nutarė
reikalauti 10 nuošimčių ai- Dabar yra geriausias laikas pirkti 
gu pakėlimo vilnų audė- namus ir farmas, kol da nėra pa- 
. * 1 . brangę. Ateityje namai ir farmosjamS. Audėjų, kulte audžia bus brangesni ir už pinigus. Materi- 
vilnas. Naujoj Anglijoj vra k>Us ir darbininkai eina brangyn.

__ ___  * * todėl ir nuosavybės eis brangyn. Aš
1 i0,000. turiu pardavimui daug 1-2-3 ir 6 šei-

________________ mu namų, iš kurių galit pasirinkti
c - - - - r, J "1 tinkamą ir už mažų kainų. Dorches-buvazinejo Bagdonų vaiką. tery. Quincy. Mattapan. Hvde Parke, 

.... Roįbndale, West Roxburv ir Cam-Roxburyje automobilis su- hridge.
'-ti-žinrtir. Rycrdnnn vaiku 4 1 norit pirkti namų ar farmą,.azinejo Bagaonų \aiKą, 4 kreipkiUs manv: (.,
metų amžiaus Robertuką,
kuris žaidė prie savo namų,'
Hampden gatvėj. Sunkiai 
sužeistas vaikas buvo nu
vežtas miesto ligoninėn.

PIRKIT NAMUS

WILLIAM A. AMSIE 
30 Carruth st.. prie Ashmont šita., 

DORCHESTER. 
Tel. GENeva 3719

.\uoti \ isokius daiktus, jų baksą. Tuomet pas jį atva- Nelsonų 18 mėnesių amžiaus 
aipe ir dužtamus. kad išlai- žiuos su troku \\ PA žmonės vaikutis. Jis išėjo iš namų ir 

ą. Jie turi pasiimti geležies laužą. Pareito neriėiaien-kytų persiuntimą
• v. z .L- z'.r cnngo. Pereitą nedėldienį 

Prie kiekvieno gelžgalio viena moteris nuo tilto pa
bus pririštas farmerio var- stebėjo vaikutį Charles 

siuntiniams apsau- fjas jr adresas. Taip sužy-’npėj. Skenduolis iškilo iš po 
mėta medžiaga bus nuvežta vandens ir vėl pasinėrė, 
į artimiausi “džionk-jardį,” Policija lavonėlį išgriebė.

nOfUC v -
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ty a airi a r irt ij 7C*<7AY IC*1 Vi X a
kalingus 
kitokią 
gą. Turi 
kalingus 
nas.

Visi aplikantai turi pa
kankamai žinoti anglų kal
bos ir rašto, kad galėtų aiš-

renius ar

mokėt vartoti rei- 
irankius ir maši-

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

414 W. BROĄDWAY 
Crtl'TII CAiTflV U AKS...... III . -V*. ,

Office Tel. So Boston 0948
Re». 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
TeU Park»ay 1233-W

SOUTH BOSTON 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAISINT
Pas VINCĄ BALUKONI
Visokių Stiprių ir Minkštų

Gėrimų ir Užkandžių.Puikų patarnavimą užtikriname. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus 
šėtL

T«U ŠOU 2803
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofise valandos:
Nuo 9 rvto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų na- 
silpnėjime. Gyvenimo permainą 

moterų. Moterų «r Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVA, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonvrealth 4570.

JTeL 28824 Gyv. 81182
pavie- , [)r Joseph A.Gaidis

į ią Seimas priėmė, tik pa\e- į<jaĮ suprasti raštu ir žodžiu 
duodamus nurodymus. Be

Kinija Laukia Ame- iie turi but Amerikos Pi-
• v n i • • piečiai, arba turi įrodyti sa-ritCOS Orlaiviu. vo ištikimybę šiai šaliai.

Bostone anądien kalbėjo Šis darbas tęsis tiktai per
p-lė Le Ya Ching, pirmutinė karo laiką ir neilgiau kaip 
Kinijos moteris lakūnė. Ji 6 mėnesius no karo. Apli- 
sako, kad turi pastačiusi iš- kantai turi but nejaunesni 
tisą eilę naujų aerodromų ir kaip 20 ir nesenesni kaip 62 
laukia orlaivių iš Amerikos, metų.
“Aš negaliu pasakyti dau- Blankų aplikacijoms gali-

” ji aiškino, “nes bloga ma gauti didžiajame Bosto- 
jeigu japonai sužino- pašte. Room 1, ir visuose

giau. 
hutų,
tų kur tie aerodromai ran
dasi.” Bet ji priduria, kad 
iš tų bazių busią galima 
bombarduoti Japonijos mie
stus, taip kaip japonai per 
4 metus bombardavo Kini
jos miestus.

Ir kaip tik reikalingi or
laiviai iš Amerikos pribus, 
ji sako, tuojaus bus pradė
tas Japonijos naikinimas.

CUKRUS JAU “ĮŠAL
DYTAS.” ‘

Šią sąvaitę cukraus jau 
nebegalima nusipirkti. Jo 
nardavin ėjimas sulaikytas 
iki gegužės 5 dienos. Per tą 
laikotarpį visi krautuvinin
kai, kurie užsiima cukraus 
pardavinėjimu, turės užre
gistruoti mokyklose, kiek 
jie turi cukraus ant rankų. 
Vartotojai taip pat turės už
siregistruoti. kad galėtų 
gauti knygutes cukrui pirk
ti. Nuo gegužes 5 dienos, 
c ukrus bus pai da\meiama* 
jau pagal knyg u s

Paaiskej o, kati nesenai 
mirusi prezidento Roosettl- 
7u motina paliko savo sunui 
apie $1,089,870 vertės tur
to.

antros klasės paštuose, o 
taipgi ir vietiniame State 
Employmento ofise. Reikia 
prašyti Form 6. Pakuoto- 
jams reikalinga dar papil
domoji blanka. Form L. B. 
O. No. 66.

Išpildytas aplikacijas rei
kia priduoti arba nusiusti 
šiuo adresu: The Recorder. Labor Board. Navy Yard, Bcston, Mass.

I >

WATCH REPAIR
MES PARDUODAM

P’ LOVA. HAMILTON. 
GRUEN, ELGIN. WEST- 
FIELD ir EVKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.312 BroadwaySouth Boston, Mass.

f- 1 •' . ' .j'-'

ON DRAUGHT • IN BOTTLES
BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Iru., Boston, Mass., BREWERS SINCE 1870

Nepraleisk savo pinigų 
ant imituojančių gėralų

REIKALAUK

'ALE that is ALE

i

258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

YVONNE’S
HOUSE OE BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
Lietuvė Moterų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 ild 12 

nuo 2 iki 5, 
ouo 7 iki 9. 

’Seredom 9 iki 18 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
> Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
' mu laiku sugrųanu šviesą Iisg 
zamiuuoju ir priskiria aklinus.

114 Summer Street,
f LAWRENCE. MASS.

DR. G. L. K1LL0RY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 89
BOSTON. Telef. Lafayetto 8871 

arba Somenet 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kaadtoa.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki L

LITHU AN 1AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAI.

(Insured 
3! o vers)

Perkraustom 
čia pat ir j to
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
S26 BROADH AY,
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.
Visi Tavorai Brangsta, bet 
pas mus gausit senom kai
nom visokių

Geležies Reikmenų
PLUMBINGV- Geriausios Rūšies 

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

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

FLOOD S0UARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.

628 BROADWAY
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. ŠOU 414F“

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainoe Stebėtinai Pitiee.

Dideli pa perinimai Ir 
H y d raulie Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI 
LIŪS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkaL

1 HAMUN STREET 
tart BtebttSL,

c




