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Brazilija Pradėjo NAUJOS IŠLYGOS Meksika Įstojo į
Nepaskelbtą Karą SOVIETU RUSIJAI Karą Prieš Ašį.

Nuskandino f įrištų subma- 
njų ir suėmė laivą su gazo

linu ir torpedomis.
Nors Btazilija iki šiol ka

le nedalyvavo, bet fašistų 
nardomos laivės pradėjo 
atakuoti ir jos prekybos bu
vus. Btazilija neteko jau 7 
aivų ir «v-ta» v

Koelno Mieste 20,500 
Lavonų ir 54,000 Sužeistųi tvirčiau Meksikos atstovybėms iiž- 

prie At- sieny pereitą sąvaitę buvo 
įsakyta pranešti visoms vai

si “Atlanto čar- džioms. prie kurių jos via 
prezidento Roo- akredituotos, kad nuo šiol 

emjero Chur- Meksika stojanti kartu su 
planas pa- 37-niomis valstybėmis į ka

lyti po karo. ’4 prieš lrendrą demokrati- 
visoms paverg- jus priešą. Foimaliai karas 

laisvę. Tą Vokietijai, Japonijai ir Ita

dar *vkj friimių 
f ar ten ir IrVU juo tv 
rišta. Matjf tuo tik.*

Sakoma, kad iš viso šitoj 
atakoj dalyvavo 1,250 orlai
vių su 6,000 lakūnų. Apie 
45 or laiviai žuvo, bet žuVo 
ir Koelnas didelis naciškas 
Vokietijos miestas su savo 
fabrikais ir dideliais gele
žinkelių mazgais.

“Nevv York Times“ su
linktomis žiniomis, iš 800,- 
000 Koelno gyventojų apie 
500.000 pasiliko be pasto
gės, nes trys ketvirtadaliai

500,000 GYVENTOJŲ 
LIKO BE PASTOGES.
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ir kiti pn-imu-

be Žinion. T>xiei 
karo orlaiviam* j 
vaitę buvo jsaky 
tavo Laivų keliu*, 
pašte brJo Bi aZliij 
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jau 36 tautos. Ii jai da nebuvo apskelbtas, keHų mazgas h 
juo ir Rusija, ne* tam ieika.inga> yia rmjFiės centras.

Suterorizuoti vokiečiai bė
ga iš visų Pareinės centrų.

Koelno miestas yra labai 
svarbus Vokietijos geležin- 

karo pra- 
Jis turėjo 

jau 800,000 gyventojų, ku
lių dauguma dirbo ginklų ir 
amunicijos fabrikuose. Jis i 
stovi prie Reino upės, Vo
kietijos gilumoj. Taigi vo- miesto visiškai sunaikint’, 
kiečiai jautėsi tenai pusėti- Be to, 20,500 žmonių buvę 
nai saugus. užmušta ir 54,300 sužeista.

Bet pereitos subatos naktį Visa tai buvo padaryta į 
į Koelną pradėjo kristi bom- 00 minutų. 
bos. Pasirodė, kad tą miestą Anglijos premjeras Chur- 
atakuoja Anglijos orlaiviai, chill pareiškė, kad tai yla 
Apie 100 bombanešių per- tik pradžia. Nuo dabar ang- 
skiido miesto viršumi ir iš lai imsią vieną Vokietijo-

a pradėjo Meksikos parlamento nuta- 
kad Pabalčio rimas. Bet sušaukta tam tik- 
taigi ir Lietu- flui nepaprasta parlamento 
eikalinga. Jos sesija jau įgaliojo Meksikos 

prie Ru- ptezidentą Camacho pa- 
šį k^rų Ru.-i- skelbti katą formaliai. Par

buvo jas oku- lamentas suspendavo kons
tituciją ir davė prezidentui 

„ onas neno- neribotą galią elgtis kaip 
i. Musų šalies sąlygos reikalauja. Kai jis 

kad Maskva I asakė prakalbą, kad Mek- 
Atlanto rika kartu cu kitomis demo- 
irtai au- kratinėmis valstybėmis gins 

tikslu Vals- tavo ir kitų laisvę, paila- 
Departamenta- dabar mente pasigirdo

“Viva Mexico!” “Viva Avi 
la Camacho!

. . .. didelės aukštumos pa^io miestą po kito ir visus juos
šauksmai: gimtų uždegamųjų naikinsią. Prie anglų tuoj a i

bombų. Kai miestas prade- prisidėsianti Amerikos kai > 
u tūkstančiais bom - 

su savais laku-
... . .... . J*?" orlaiviu banga ir smogė jau nais. Tuomet Y’okietijon bu-

_ r»u-W: . Seznmnt jokių bombonS., a« siunčiama ne po
unija privalo -unkumų ir aukų. mes <luo- buvo taikomos dau- oi laivių, bet po 5,000 ir po

■kola Amerikai «mę savo vyriausybei viso- j ležinkeliu rt.000 iš kaito,
nuo to lai- kenopos pagalbos, kad ap- - - - - ° — ------- -- « »* •

tybėa
j*a.«iulė Ruaūai pagalbą nau- 
M»m išilgom. Iki šiol Ameri
ka davė Rusijai ginklų ir 
duonos jau už $2.000,WM).- 
roO. EinaaR pernai padary
ta nutartimi, R
atmokėti 
tarp 5 ir 1

Ru *ijoj > u šaudyti 
S Komisarai

Ak* *ąvaiie* žinios is Ma- 
kvon «ak<> : Ma «kvoe a py gar 
km karo teismas nuteisė su- 

neteku*i *al*brt * vytim. kurie per
346 tan- 

li buvę

»

vokiečių buvkną Možaisko 
mie* t e ė>o valdininkų parei

ni OUb ***♦ vadinasi elgėsi lygiai į^d 
ir La*P» Lietuvoje

i’i.ochj —prapuolę reiškia .r MU bolševikai Gilija
relaisvėn papuolė. Dabar svetimai armijai Lietuvą

okunavus. 28 d.
Savuosius Paleckius boi- __

kad
nenuakaiulintų. V ir n
•ubn.ai mų 
to, Biazilijo- 

UlfTlteė.* voki 
rie plaukiu j«
vėliava. Ji* aprupin<lavo vo
kiečių submarina* gazolinu 
ir t«*pedomi.*.

Brazi lijo* spauda vadina 
tuoe vokiečių veik-mus “o»- 
ganizuotu juros banditiz
mu.” Labai galimas daiktas.

Vokietija dabar

„ .... jo degti ir visas nušvito gai- aviacija su tul
. r?r^ape.n,t'’ Pė’nun’nkas ?rajs tuomet at«krido kita banešių ir a 
Emilio Roldan tuomet —

duota. Bet ©mus savo šalies garbę sįo trenksmo prade
Meksika jaučiasi fašistų j gri^i į ,

ir į fabrikus. Taq> didžiau- Koelnas buvo sunaikintas

nišai *avn pozicijose apsika
sę ir ilsisi po didelių mušiu.

Berlynas irgi sako. kad

Zt DO ČEKOSLO
VAKIJOS ŽMONES

Pereitą sąvaitę Pragoję vas (gal 
buvo peršautas geštapinin- Kašėta?), Galkinas ir Alek- 
kas Reinhard Heydrich, sandrov??.
Hitlerio paskirtas čekoslo- __________

nutra ukė savo sarti- janto Caiterio nustatytom pačios vandenyse 
su “ašimi” šių metų išlygom, kurios yra taiko- skandino kelis jos 

mos Anglijai ir kitoms Jung- kai Meksiko? vy
tinėms Tautom.-. Tos išlv- nusiuntė Berlynan

subatos nakt\ Nedėldienio 
_ naktį buvo paiuoštas toks
Kai šita orlaivių banga l^
rėin tiinmM atQkrir1n tro. VOKlaivus”^ P*™?0’ tuomet atskrido tre-

ieviku karo teismas pripa- Nelaisvėj Rli- Via tokios, kad atlygini- ir pareikalavo atlyginimo, ne?"piS*°noi
žino levynes išdavikais m , “ w laikas dabai-nenustato- tai naciu vadai ta reikalavi- .f enoJ. « ___ ______  _____ __________ nacių vadai tą
likvidavo juos. Jų pavardės Sūl JI irsta Kad U. dėl jo bus tariamari mą visai ignoravo
tokios: Bobrovas, Andrėje- jg Maskvos pranešama, tik karui pasibaigus. Ir tas ną Meksikos laivą 
vas. Larionovas, Astafje- kad rusų Baltijos Juros lai- 2flyginimas turės but taip dino.
vas. Charlamovas Kosėto- Vyno jurininkai užpuolė be- sunormuotas. kad po karo _ --------- ;—

persiknkstijęs iaisvių stovyklą nacių už- neapsunkir.tų prekybos. Tai Turės Registruotis 
frontėj, limeno ežero šiau- yra daug lengvesnės sąly-
rės vakaruose, išžudė sargus gos. negu iki šiol Rusijai bu- 

~ . ir išsivedė su savim 62 rau- vo taikomos. Be to, tos sąly-(Jrgatlizuoja Antrą donai-miečiu. Kiti negalėję gos numato, kad Jungtinės
Frontą Prieš Vo- bėgti, taip jie nusilpę nuo Tautos dar šio karo metu

" bado. Apie 250 rusų gulėję pradėtų tartis dėl ekonomi- nustatė birželio 30 dieną
ant žemės ir taip užbadėjęj niu santikių po karo. Taigi, iauniiTii vvm repdstraciiai.

ko-

r_________________________ _ okietijos miestui, tik dė!
Sa, paskui ketvirta, "penkta. nepalankių oro sąlygų jis 
?ušta ir tt Išrodė, kad jau buvo atšauktas. Bet už tei 
nebus S310- 2nkstl šl° pan«dėlio ntą,

bangoj ėjo kaip tik oras išsiblaivė, apie 
ir Ha vi<»” maždaug po 100 orlaivių. Ir Ko00 orlaivių vėl smogė

tCathaT tokių bangų perėjo apie' 12. Vokietiją bombomis. Sako- pa>Kan- _______ n,a? kad sjuo žygi

vakijai “globėjas.“ Jisai 
rengėsi važiuoti Berlynan 
raportuoti savo bosui, kad 
“beglobodamas“ pavergtu- 
žmones, jau 200 su viršum 
ių sušaudė. Bet jam nebuvo 
lemta tą raportą Berlynan respondentas, Raymond Da 
nuvežti. Du Čekoslovakijos niek praneša iš Londono 
patriotai suliuobė jo nuga- kad atvykusi tenai Ameri- 
ron keliatą gerai nutaikytų kos karo misija dabar taria- 
šuvių, ir tas kruvinas bestija ri su anglų karo vadovybe 
susmuko, šovikai pasislėpė. aP^e. antrąjį frontą prieš 
Nudžiugo visi laisvės ištroš- okietiją. \ ienas Amerikos 
kę žmonės. Bet naciški žvė- karininkų pasakęs, kad A- 
rys pasiuto. Po visą čekų merikos armija iš Airijos 
kiaštą prasidėjo areštai ir kelsis į Francuziją. 
šaudymai. Iki šio utaminko Ket jeigu aliantai ištiki u-

kietiįą.
“New York Times“

2ft00fi00 Jaunuolių.
Registracijos diena—

30 birželio.
Prezidentas Rooseveltar

žygiu buvo
n o •* o • bombarduojami Kruppo fa-Per Sąvaitę Sunaikl- brikai Essene ir kiti pramo

to; apylinkėj, 
vokiečiai pra-

no 19 Mūsiškių Laivu C€f traį.
. . , _ • , * I SuterorizuotiAssociated Press surinkto

mis žiniomis, pereitą sąvai
tę priešų submarinos Ame
rikos pakraščiuose nuskan
dino 17 prekybos laivų, o 
sužalojo du. Daugiausia 

Karibėjos 
Šiaurės

dėjo bėgti iš Pareinės mies
tų tūkstančiais.

uens n meuzių žieves. Žinios sako, kad iš tų lai-

UŽ KĄ VOKIETIJA 
KARIAUJA.

Nacių propagandos mini 
steris, Josef Goebbels, pa
sakė per radiją prakalbą, 
paaiškindama^ vokiečiams, 
už ką Hitleris varo juo?

CONNECTICUT VALSTI
JOJ NUMAŽINAMOS 

RENDOS.
Dvidešimties miestų na

mų savininkai, kurie buvo 
pradėję kelti vendas, gavo 
įsakymą numažinti jas ikii autų pasitarimuose, tai ji 2,000,000. L „ _x.

turi dar syki priimti Atlanto Tai bus jau penkta vyrų ,bu.V(? ^beti 629 pereitu metu saurio 1 d lv-
Čaiterio nuostatus, kurie registracija karo tikslams ir n:nkai ir keleiviai: bet 84 - savaitė? Dane-
žada visoms tautoms nepri- jį įšsems visus regfetruotino zuv0 " aple 42 ne‘ dėlio’ federalinės valdžios

ini- klausomybę. amžiaus vyrus. Visi sios sa- ,aJ^iniŲ- , (on
lies vyrai nuo 18 iki 64 metų
amžiaus bus jau užsiregist
ravę. Užsiregistravusių skai
čius išviso sieks 42.000,000

3.C00 ŽMONIŲ NORI 
DARBO NAUJOJ 

DIRBTUVĖJ.

Tarp nuskandintųjų laivų agentai

Čiabuvo sušaudyti jau 109 nie- JŲ šitokiam žvgiui ruoštųsi, skerdynėm Girdi, Vokietija Lowell. Mass.

žvalgybos valdininkas tebė-

ANGLAI UŽDEGĖ 4 
NACIŲ LAIVUS.

CekoslovaKijos žmones 
gyveno ir triūsė savo žemėj 
ramiai, niekam nieko blogo 
nedalydami. Atėjo civili-

1 Graikijos ir 1 Panamos, valstijos centrai: Bridge- 
Berlynas giriasi, kad Hit- >*ol'tias, Hartfordas, M ater-

lerio submarinos nuskandi- bu,Ys ir Ne\r Juntamas.
pa- iki 44 metų amžiaus. Tokiu nuri°s 22 laivu Amerikos 
iitą vra 27,000,000. ' Pakrašty, tik nepasako ka-

yi a vyrų. 
BetRemingtono' Bet veikiančion armijon 

kuri žada gali but imami tik nuo 20
vasaros

bet už baigoje. Kai ši žinia pereitą
pasirodė laikraš^ Prezidentas Rooseveltas 

tos dirbtuvės išsireiškė, kad šito žmonių 
000 žmonių mi- rezervuaro turėtų pilnai už

muš ir tt. Karas tų daiktų nia prašyti darbo. Daugu- tekti Amerikos priešams nu- 
vokiečių liaudžiai neduos, rnas jų buvo atvykę iš kitų veikti.
Anglų bombos sugriaus ir miestų. Žmonės buvo viso-

Londonas praneša, kad ruos teatrus, kuriuos jie tu- kio amžiaus ir buvo nemaža 
zuoti barbarai, pavergė juos skraidydami per Anglijos 1-ėjo. Suardys ir fabrikus, moterų, 
ir dabar žudo. Ar tai ne kanalą bombarduoti Fran- kurie gamindavo automobi- 
baisu? cuzijos uostų, anglų oriai- bus ir traktorius. Karas ne-

-------------- viai vieną nakti pastebėjo 8ab ir stalo valgiais apkrau-
VIENA UKRAINIETĖ nacių laivu vilktinę Olar.di- ti. Karas gali tik badą vo- 

NUKIRTO 257 NACIUS, jos pakrašty. Anglų bomba- kiemams atnešti.
Iš Maskvos pranešama, nečiai puolė nacių konvojų 

Kad sovietų Karo Taryba ū- 4 laivus uždegė. BULGARIJOJ IRGI 
JASI KRAUJAS.

Londonas

SIŪLO KONFERECIJĄ 
ALGOMS NUSTATYTI,
Alabamos senatorius Hill 

siūlo, kad prezidentas Roo-

MILŽINIŠKA EŽERO 
BANGA UŽLIEJO 

CLEVELANDĄ.
Pereitą nedėldienį visai 

netikėtai Erie ežere pakilo 
milžiniška banga, kuri už
liejo 60 mylių pakraštį ir 
Cievelando priemiesčius.

UŽSIDARĖ VYRIAUSIO
JO TRIBUNOLO SESIJA, i

Šią sąvaitę jau užsidarė
Vyriausiojo Tribunolo (Su- _________
preme Couito) sesija. Pas-; f)aUg laivelių su žuvininkais
Lufimorazi nneonvin tl’inil- i •* x • 1 x Oii įou- buvo išmesta į krantą. Sep-

RABINAI PROTESTUO
JA PRIEŠ ŽYDŲ.

ARMIJĄ.
Atlantic City, N. J.—Šią ferenciją algoms karo pra- 

sąvaitę čia suvažiavo Ame- monėj stabilizuoti, šį suma- 
rikos rabinai protestuoti nyma remia ir War Labor 
prieš sumanymą steigti at- Board.

kad skirą žydų armiją.

LIE

Rūtiniame posėdyje 
nolas turėjo da išspręst vals
tijų kriminalistų sterelizaci-

seveltas sušauktų darbdavių jos įstatymo konstituciona-
ir darbininkų atstovų kon- lumą.

pripažinusi ukrainietei Liud
milai Pavličenkovai nepa- AREŠTAI RUMUNIJOJ. Londonas praneša
prastą pasižymėjimą. Sako- Londono žiniomis, Rumu- nacių valdomoj Bulgarijoj —------------
ma, kad iki balandžio 6 d. nijos sostinėj Bukarešte šio- irgi siaučia kruvinas tero- Kiniečių karo vadovybė 
ii viena nušovusi 257 priešo mis dienomis areštuota ir ras. Buvę sušaudyti 78 ka- paskelbė pasauliui, kad Ja- .
kareivius Sevastopolio fron- nuteista kalėjiman už šabo- reiviai už simpatijas Ru- ponijos barbarai pradėjo šovė du vokiečių policinin-
te. Ji esanti nepaprastai tai- lažą 133 žmonės, jų tarpe sijai. Be to, 1.000 civilių vartoti nuodingas dujas ku. Okupantai tuojau areš-
kli šaulė. _ ^kelintas gydytojų. įareštuota už sabotažą. prieš kiniečių kariuomenę, itavo 80 francuzų.

PADIDĖJO TABAKO 
VARTOJIMAS.

Nors taksai tabako pro
duktams pereitais metais 
pakilo nuo 9 iki 133 nuošim
čių, tabako vartojimas ne

UŽ DU NACIU AREŠTA
VO 80 FRANCUZŲ.
Paryžiuje nežinia kas nu- tiktai nesumažėjo, bet paki

lo 17 nuošimčių. Pernai su
vartota po 1,560 cigarečių 
kiekvienai galvai.

tyni žmonės prigėrė ir 7 bu
vo sužeisti. Banga buvusi 
20 pėdų aukščio.

UŽSINUODIJO 500 
KAREIVIŲ.

Palm Beach’iuose, Flori
doj, pereitą nedėldienį su
sirgo apie 500 kareivių. 
Ambulansai tu’ėio rinkti 
juos gatvėse ir pajūry. Ma
noma, kad jie užvalgė ant 
byčių pasenusių “šuniukų“ 
ar kitokio sugedusio mai
sto.
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Jiems Reikia Stiprių Padangų
s APŽVALGA 5

• ’ąvv

•pikietavo' Baltuosiuose Rū
muose. Kodėl? Todėl, kad Hit
leris vėl numetė kaulą Stalinui 
leisdamas jam atimti iš Ru
munijos Besarabiją.

"žodžiu, kol agresorius pie
šė kitas tautas ir davė progą 
sovietu Rusijos valdžiai grob
ti, tol Maskva ėjo išvien su ag
resorium—ir tol Maskvos pa
kalikai. komunistai, stengėsi 
agresoriui padėti, trukdydami 
Jungtiniu Valstijų pastangas 

’ apginti agresoriaus aukas.”

Situs faktus žino visi. tik 
nežino eiliniai komunistai.

NUTVĖRĖ PRUSEIKĄ
APGAUDINĖJANT
SAVO DRAUGUS.

Leonas Pruseiką pasikė
lė aiškinti mažai gramot-, 
niems savo komunistams 
nesuprantamą, jiems Maks- 
vos politiką, būtent, kodėl 
pirma Maskva buvo Įsakiusi; 
visiems savo agentams už
sieny loti prieš demokratiją 
ir sabotažuoti jos kovą su 
Vokietijos nacizmu, o dabar 
tiems patiems agentams įsa
kyta rėkti visais plaučiais ‘ 
už karą prieš Hitlerį?

Na, tai kodėl gi Maskvos nes rimtos spaudos jie ne
galvosiu razumas apsivertė skaito, o komunistų spauda1 
aukštyn kojomis? juos klaidina tokiomis pa-

Pruseika aiškina, kad to- sakomis, kaip Pruseikos 
kia “revoliucija” bolševikų “paaiškinimas.”
galvosenoj turėjusi įvykti _________
dėl to, kad kariaujančiųjų GRĮŽTA JUODAŠIMČIU 
tarpe Įvykusi permaina. ‘ LAIKAI.

Štai kaip važiuoja laukais armijos automobiliai. Vietomis 
pašoka taip aukštai, kad visi -keturi ratai atsiskiria nuo 
žemės, šis vaizdelis buvo nuimtas Califomijoj.

B4/St S TERORAS ŪETŪVOJE.

Lietuvos Pasiuntinybė Atmuša
Lietuvos Priešu Pretensijas.

niausio pasisekimo, yra bet- to politikos: ir vokiečiai il
gi apsisprendę buti laisvi ir įusai ir net lenkai siekia 
nepriklausomi, ir yra prie- Lietuvos kiekvieni sau. nors 
šingi kad vokiečiai, ar rusai, nevienodais sumetimais. Bet 
ar kas kitas, juos valdytų ir Lietuvai nėra priimtina nei 

viena tų “piršlybų.” Lietu
va yra Vakarų Europos kra-

Lietuviškas lėlių teatras
Maskvoje ir Stalino 

gegužinės kalba.
(a) Apie Poleckio ir Co. 

pasakytas šių metų balan
džio Z9 d. kalbas patirta iš 
Sovietų Ambasados biulete
nio ir čionykščių komunistų 
spaudos. Į jas tinkamai re
agavo visa lietuvių neko
munistinė spauda. Nekomu- 
nistų ir nelietuvių laikraš
čiai į tas kalbas nekreipė 
dėmesio. Tai ir supranta
ma: Koks malonumas klau
sytis deklaracijų apie sovie
tiškos Lietuvos
ty” iš tų lupų, kurios tampo
mos raudonais siūlais?

Rudieji okupantai sušaudė h viešai apie šitą kruviną Sovietiškasis biuletenis 
400 žmonių už du vokiečiu, ekzekuciįą paskelbė. Ne vadina Paleckį ir Co. “Lie-

t- t • -• ’iktai ua^kelbė bet trrumo- tuvos representantais,” vi-Iš Lietuvos atėjo šiurpu- ;;
lingu žinių. Telegrafas pra

Štai jo paties žodžiai: Caro laikais Rusijoj bu-
“Kol kare figūravo Cham- vo labai “pagarsėję’ juoda- rudieji musų tėvynės oku 

berlainai, Daįadierai (Muni- simčiai. Tai buvo reakcijos, pantai sušaudė 400 nekaltų 
cho tipo vadai), Ispanijos ir avangardas, kurį sudaryda- žmonių. Tai buvo nacių ker- 
čekoslovakijos pardavikai. vo daugiausia bažnytinis §tas už tai, kad nežinia ka< 
kol bendradarbiauta su Šuo elementas. Lž tagi po revo- nušovė du Hitlerio agentu 
mijos fašistais, prisidengu- liucijos Leninas liepė prie, Lietuvoje
siais demokratijos kauke, tai visų cerkvių prikalti lentas 
buvo vienos rūšies karas, o 
dabartinis karas jau kitoks.”

neša, kad pereitą sąvaitę

Žinia apie šitą

ja. kad toliau da daugiau sai užmiršdamas, kad jie ne
sušaudys, jeigu jų pastan- ra jokie Lietuvos represen- 
gos “atstatyti Lietuvoje nor- tantai, o tik Dekanozovo ir 
malu gyvenimą” bus truk- Pozdniakovo parinkti akto- 
domos. riai.

Šitokį įspėjimą išleido vy- Kam gi Maskvos valdo- 
riausis Lietuvos komisaras vams tokia prašmatnybė. 
Renteln. Gi tam, kad paremtų Mask

vos diplomatinę ofensyvą 
; prieš Lietuvos nepriklauso- 

tatvmo teisinius
kruvina .. Vokiečiai aiškina kad

savintųsi Lietuvos žemę. 
Lietuva ekoniminiai, kui

turiniai ir religiniai yra Va- j°k‘u buclu Pa’
katu Europos kraštai ir bol- h.nkusl ’ ar-' t“™™?

r sisterą. Lietuviai, kaip pa
čioje Lietuvoje taip svetur, 
nėra ir negali buti pro-vo- 
kiški, pro-sovietiški, pro- 
lenkiški. Lietuviai tiki j savo 
tautos atgimimo idealą: i 
atstatymą suvereninės ir

sevizmas jai nepriimtinas. 
Todėl, Sovietų užsimojimas, 
p. Cripps’ui pataikaujant, 
pasiglemžti Lietuvą ar tai 
“strategijos” ar tai okupaci
nio meto “rinkimų” preteks
tu, turėtų buti atšauktas.

prosperi- kad nepadarytų nepataiso- ■«?"»»» ■e*"* ke
rnos žalos moraliniame nK>kr«t.n« v.Utybe. »tno-
United Nations fronte. su V,ln,u-

______ nu. United Nations perga
lės pasėkoje visos mažosios 
tautos atgims; atgavusios 
laisvę ir suverenumą jos, tai- 

Lenkų Tautinė Tarybai gi ir Lietuva, galės pasisa-

Vilniaus klausimas 
dar gyvas.

(Rada Narodowa) Londo-1 kyti į kokią tautų sąjungą, 
ne paskelbia rezoliuciją! ar federaciją, panorės, ar
(kovo 17 d. 1942), kurioje nepanorės, dėtis, 
pasisakoma, kad ateities
Lenkija respektuosianti tei
sę pagrįstą sutartimis bei 
susitarimais. Lietuvių tautos 
teisės Į Vilnių toje rezoliuci
joje apibudintos kaip nepa
gristos pretensijos. Reiškia

Lietuvos Pasiuntinybė.

Žiūrint
Ar “

• v
IS Šalies.

Keleivis” šmeižia 
anti-fašistus?

attjS iš Stoki stengiasi padėlį Lietuvos „----
,.P .. , . - - a bolmo i Londoną, o iš Lon- ^nunkams susilaikyti, bet pag,-įn(lus, kad pono Cripp-inia ten viltis, kad išsilaisvi- ial.uoJ J—11
Imnd,« nnodrnl .» ... .. “t--------- daro P1 nnsi lip.,lvil,,lloT;įian. sve” [dėjo rėkiančiu antgalliaud ės nuodai! dono . Amerik ja prisiunt4 numunka. ua.o saooia- pasiulvmai „eišaltų.

Bet Stalino diktatūra jau tel įfu United Press, ži- z.«dar<? zmone^ nepasitikę- £.|simfnttaMi, kįd at3
tiek nuprogiesavo • kad niuKagentura. jimą. kelia nenmą ir kiršina p , kfe kada ;
popai ir vėl laisvai tą “opi- ......................... vienus pnes kitus. Taigi to- uj žmogus: tada (1928

Bet “Naujienos” parodo. ~ 
kad Pruseiką čia negražiai 
apgaudinėja savo tamsiuo-

- ^a^va jumą” šinkuoja. Jie jau turi Ir naciai kruvinais savo kįus kenkėjus vokiečiai ir • •• , vacarir.
trukdė demokratijos kov^ įs^igę h. ^ganą darbais visai nesįslepia-ne baudžia. Llhė n “vl^ ifi

'a “Cerkovnyj Golos” (“Čerk- taip kaip raudonieji oku- Bet tai >Ta melas, nes ko-įjeno8 aktos buvo revoliuci-
ras senai jau buvo iš to karo nnksrna^žiniį kad—kaTžudė ^rėrnė" ir melavo, knistų Lietuvoje nėra; jei nis žygis. buvo drąsiai tar- 
pasitraukę, kai karo vadovv- ‘ ' •’ k_d ::p nieko nanašaus ne' ke 1 tuzlnal JM puma ir bu- tas laisvės žodis, tautos no-

"Sausk, mėnesį 1940 metų 7“Jlen h,E " d yo, tai Lietuvos, žmonės tuos ro pareiškimas ir didis vie-
Maskvoje buvo 15 cerkvių, o 12000 T ietimi* žmo- įau Pernai išvijo. V įsa Pa- nybės aktas, sujungęs visus
dabar jų jau 25 ir skaičius vis

prieš Hitlerį ir po to, 
Chamberlainas ir Daladie-

bėj buvo jau Anglijos prem
jeras Churchill ir Amerikos 
prezidentas Rooseveltas.

“Naujienos” paduoda net 
ii datas, kada šitokios per
mainos pasidarė. Sako:

“Chamberlainas pasitraukė iš valdžios 1940 m. pavasaryje 
—po to. kai vakiečiai užėmė 
Norvegiją. Daladier buvo pa
šalintas iš valdžios, neilgai 
trukus po to, būtent, kuomet 
francuzai buvo sumušti Belgi
joje. Birželio mėnesį 1940 m.' 
Francuzija kapituliavo, ir ka
ro lauke prieš Hitlerį paliko 
viena tiktai Anglija, kurios 
valdžios priešakyje stovėjo (’hurchillas.

“Tačiau komunistai dar per 
ištisus metus priešinosi Angli
jos rėmimui ir organizavo 
‘taikos mobilizacijos’ mitingus 
prieš Prezidento Roosevelto 
pastangas padėti britams! 
Churchillo vyriausybę jie va-

auga. 
niaus 
iącerkvei.

kad 12,000 Lietuvos žmo 
nių išgabenta 

aza' Maskvos agentai ėmė
<>ibvr«n leekio kompanija dabar sė- lietuvių tautos vadus Lietu- 
^įoyian, ta* pasislėpusi Stalino užpeč- vos gerovės vardan.”

e lS&HU“ 1—,, .• r- tr-n-ii cinntin^io “■ŽL z u v -f-- _
Stebuklingąjį

s Dievo Motinos paveiks-ky ir iš tenai siuntinėja “ži- (b) Stalinas šių metų ge- 
komisarai grąžino atgal “nnrii/V’ Qi n*as Amerikos penktakojų gružės 1 d. savo kalboje tarp' ‘ norėjo S - iaįkraščiams. Taigi vokie- kitko žadėjo ir Lietuvą “iš-

čiai Lietuvoje šaudo ne ko- laisvinti” ir “brolius” lietu- 
daug munistus. bet tikruosius Lie- vius išvaduoti. Kokia gi tu

..... _______ _____ Jie sušaudė 400 tuvos sūnūs, kurie išvijo saldžių žodžių tikroji pras^
raudonarmiečių. Pamaldas lai- nekaltų Lietuvos gyventojų raudonuosius okupantus ir piė? Sovietų galvosenos ne

patys
, ... .. , , bvran išvykti,

dnse. vien tik Maskvos sobore į * 
dalyvavo 12.<XX) žmonių, aukš- Rudieji barbarai 
tieji komisarai ir daugybė atviresni.

Iškilmingose pamal-

kė metropolitas Sergiejus su 
30 kitų popų. Milicija dabojo 
tvarkos, kad kas nekeltų triu
kšmo aplink cerkvę.

“Pirmose pamaldose matėsi 
daug verkiančių raudonarmie
čių. Bedievių laikraštis ‘Bez- 
božnik’ uždarytas. 20.000 dva
siškių vėl laisvai skelbia Die
vo žodį. Kai kuriose vietose 
cerkvės dar uždarytos, bet val
dininkai ir šiaip žmonės va
žiuoja net už dešimts kilomet
rų į pamaldas."

Da. da, tikras progresas,

tik saujalė karčių grudų, pri
puolamai įkritusių į lietuvišką 
aruodą. Tik jie ačiū savo ‘na
tūrai’ ir landumui visur už
kliūna ir kitus užkabina. Bol
ševikai. nebūdami skaitlingi, 
nori. kad su jais visi ginčytų 
si. kad jų vardas skambėtu 
nes tai savotiškas išsigarsin

stengiasi taip pat pasiliuo- žinančiam, gali pasirodyti, 
suoti nuo mdujų. Rad čia lyg kalba Us pats

Kad naciai persekioja Stalinas, kuris užgyrė At- 
Lietuvoje ne komunistus, lanto Čarterio principus ir. 
bet komunistų priešus, tai reiškia, turėio pritarti Ame

18 d. laidoj “Lai-
nusi lietuvių tauta sugrišian 
ti i Vakarų civilizacijos ke- straipsni, 
lią' ir bendradarbiausianti besmeizia anti-fasistus, su
su Centralinės Europos tau- Pra?k komunistus. 
tomis Bet kas “Keleivi skaito.

Šia'proga tenka pasakyti, tas,.genra’?inoi; kad *‘Kelei' 
kad yra grynas nesusiprati- 'T 
mas kalbėti apie koki tai 
“grįžimą” į Vakarų civili- 
zaciips keliai, nes Lietuva 
niekad iš to kelio nebuvo iš
sisukusi ir yra. kaip ir buvo, 
palinkusi netik į Centro, bet 
ir Į Vakarų ir Šiaurės Eu
ropą.

Lenkų oficiozas Ameri
koje, “The Polish Review,” votl- 
pastaruoju metu pakartoti
nai prisimena Vilnių kaip 
Lenkijos miestą ir, paga- 
liaus, gen. Sikorskis savo ry bolševikas Bimba mėgina 
įsakyme lenkų kariuomenei teisinti savo kailiamainišką 
eegužės 3 d. lenkų tautinės noturą. Sako: “Yra žmonių, 
šventės proga irgi nurodė Į kurie didžiuojasi, kad jie 
Vilnių, kaipo į vieną lenkų nekeičia savo pozicijų. To-

‘Keleivis’ te-

nera jokių šmeižtų. 
Kaip komunistus, taip ir fa
šistus “Keleivis” muša tik 
grynais faktais. O faktų nie
kas “šmeižtais” nevadina, 
išskyrus tik komunistus. 
Jiems kiekvienas nemalo
nus faktas yra “šmeižtas.” 
Kągi padarysi, kad tie žmo
nės nemoka logiškai gal-

Kailiamainis teisinasi.
“Laisvės” 79-tame nume-

aiškiausia parodo tas f ak- rikai. kad Lietuva po karo kariškų siekinių. kie žmonės yra lavonai.po-
tas, kad Juozas Prapuolenis, turi teisę atgauti suverenu-1 yisi tie pasisakymai, be bikiniai kalbant, pasmirdę

- kuris pernai vadovavo lietu- mą ir teisę save nepriklau- į abejo reiškia lenku sude- lavonai. Daugumoje žmo- 
• vįų sukilimui prieš bolševi- somai valdyti; lyg tas Mas-Jrjntą akciją. Dėl jos pašte- n®s keičiasi, keičia savo nu-
- kus, dabar vra nacių areš- kvos valdovas, kuris Rusijos ketina kad lietuvių «upra- sistatymą. To gyvenimas

mas. Bolševikai ne blogiau už tuotas. įvežtas Vokietį jon vardu 1920 metais buvo at-ifimu ’ Vilnius "ali buti len- reikalauja iš
nazių Goebelsą įsitriksinę jr tenaį laikomas kalėjime, sisakęs nuo pretensiju prie kam<I brangus kaipo jų eks- žmogaus.” 
•nervu kare’. Jei musų spauda T. .. Lietuvos “visiems amžiams.”__ Supraskit, v

dino ‘imperialistinių plėšikų’ tik į atbulą galą! 
agentūra, o Rooseveltą lygino 
su nacių banditu ‘fiureriu’
Hitleriu.

“Komunistus ‘apšvietė dva
sia

NEKREIPTI I JUOS 
DĖMESIO.

‘Sandara” pataria Ame- 
šventa’ tiktai 1941 m. bir- rikos lietuvių spaudai ne

želi© 22 dieną—kai naciai pra- kreipti į komunistus jokio 
dėjo karą prieš Staliną.”

Kol Stalinas broliavosi su
Hitleriu, komunistei teisino 
kiekvieną Hitlerio smurtą. Pavyzdžiui—

“Kuomet tas agresorius 
1939 m. rugsėjo mėnesi už
puolė ir sutrempė Lenkiją, ko
munistai smerkė ne Hitlerį, o 
lenkusi Kodėl ? Todėl, kad 
Hitleris pasidalino savo grobiu 
st* sovietų Rusija, pavesda
mas jai rytinę Lenkijos pusę.

“Toliau. Hitleris užkariavo 
Norvegiją ir Daniją; paskui 
Olandiją ir Belgiją. Bet komu
nistai dar vis nematė reikalo 
demokratijoms gintis nuo ag
resoriaus. Kodėl? Todėl, kad Hitleris leido bolševikams 
okupuoti Lietuvą, (.atviją it Estiją — jisai dalinosi grobiu 
su Maskva!

“Hitleris sumušė Prancūzi
ją ir pagTobė arba užkariavo į 
kone visas Balkanų šalis. Bet 
komunistai ir tuomet dar ne-. 
laikė Hitlerio blogesniu už i 
‘Anglijos imperialistus’. Pre
zidentą Rooseveltą. kuris ragi
no kongTe^ą duoti daugiau pa
galbos Anglijai, jie šmeižė jr

spauda
su jais tiek daug nesiginčytų, 
tai neilgai trukus jie visai pra
dingtų iš musų padangės.”

VOKIEČIAMS UŽDRAU
STA TUOKTIS SU LIE

TUVOS MOTERIMIS.

Lietuvos “visiems amžiams,
nizaciia kuri tain skaudžiai lyg tas Soviet’^ Sąjungos mzacija. kuii taip snauoziai kurk Lie-
Kaune sumušė bolševikus, Į ” r \, • , • -j . ’• tuvos nepuolimo sutartį ikitmpg. vok.ec.u uždaryta- 1945 jr kurįos antram »pog_

Lietuvos partizanų orga- Supraskit, vądinasi, kad

uždaryta dėi to, kad stojo 
už nepriklausomą Lietuvos 
respubliką.

Taigi nereikia vokiečiams 
tikėti, kad jie baudžia “ko
munistus.” Naciai visus va-

Visam “Ostiandui,” vadi-
.. . ... . nas, ir Lietuvai, vokiečiai iš- ____

dėmesio, tuomet jie visiškai }ei(i0 parėdymą, pagal kurį dina “komunistais,” kas tik
išnyks. Sandariečių organas vokiečiams uždrausta vesti priešingas Hitleriui, taip
argumentuoja taip: Rytų kraštų moteris, arba kaip kcmunistai visus vacli-

“Visi žinom, kad musų tar vokietėms tekėti už tų kraš-' na “pro-naziais.” kas tik ne-

Amerikos Tankas Triuškina Viską—„—,—. VJ.,
L. -. • SS&s'

pe bolševikų nėra daug; tai tų vyrų. Į garbina Stalino diktatūros.

ši nuotrauka parodo Baldwino dirbtuvėj, Philadelphijoj. pastatytą tonų *,anką. Va
žiuodamas jis triuškina trakus ir kitokias kliūtis paverčia niekais. Beveik iokia užtvara 
negali jo sulaikyti.

me sakoma
Lietuvos Respublika 

Socialistinių Tarybų Respu
blikų Sąjunga pasižada vi
somis aplinkybėmis gerbti 
viena antros suverenumą 
bei teritorialinį integralumą 
ir neliečiamybę.”

Deja. taip nebėra: Sovie
tų žygis į Pabaltę 1940 me
tais viską sutriuškino, išsky
rus lietuviu tautos dvasia. 
Todėl, žodis “išlaisvinti” 
iusų-bolševikų kalboje reiš
kia atkariauti ir pasierlemžti 
sau. Tikėdami i diktatūra, 
jie nepripažįsta laisvo apsi
sprendimo niekam. Nes jei 
pripažintų, tai ir bolševiz
mui vietos nebesusirastų. 
Stalino kalboje žodis “bro
lis” bene pirmą kartą pa
vaitotas vietoje “tovarišč.”

Kadangi Lietuvoje bolše
vikus lietuvius buvo galima 
veik rankų pirštais suskai
tyti ir jų ten nebeliko, tai 
Stalino posakis “brolius lie
tuvius vaduoti” tikriausiai 
reiškia visa Lietuvą taip su 
bolševikinti, kad butų pana
šu j “išlaisvinimą” tų Lietu
vos piliečių, kurie dabar 
randasi Sibvre. Betgi visuo
tinas lietuviu nusistatymas 
via toks, kad jie, linkėdami 
rusų tautai, heroiškai ginan
čiai savo rusišką tėvynę, pil-

pansijos simbolis, bet kad
Vilnius butų grynai, o nepa-į . ... .. . ... .
viršutiniai, lenkiškas, tai ne- ?es sfvo ^alU ĮIS keičia kaip
atatinka tikrovei. Jei imti -en^ie”r 13
vien tik kalbos požymį, tai Hitleriui, kitą dieną
yra neginčijamas faktas, Pne?.;B- ^.ier?5 2len^

,r kad didžiuma vilniečių, mo- ^I?.eizia ^ashmgtono val-

ir Bimba yra “normalus,”

kėdami pakalbėti lenkiškai 
ir baltgudiškai. moka ir lie
tuviškai. Ir jie tai parodė

džią, o kitą dieną apsimeta 
didžiausiu Amerikos “pat
riotu.” Ir jis mano, kad toks

kiekvieną kartą, kaip tik iš >ilio kaitaliojimas reiškia
lenkų valdžioj ištrukdavo. ,no™.a TJ zrnogŲ’, sn\ir"
Tat lietuviai norėtų, kad ir lavoną, ir kad to da-
lenkai suprastų, kas yra Vil-i^1 ?y"''enima? reikalauja, 
nius Lietuvai. Jau nekalbant Kur gi tas ignorantas gir- 
apie praeities laikus,—Va- dėjo, kad gyvenimas reika- 
sario 16, 1918, nepriklauso- lautų iš žmogaus buti veid- 
mybės paskelbimo akte ir mainiu? Paprastai, gyveni- 
Lietuvos konstitucijoje Vii- mas veidmaini persekioja, 
nius yra Lietuvos sostinė, kaip toj pasakoj pelėda 
atgimusios lietuvių tautos šikšnosparnį. Ta pasaka to- 
kurybinis centras. Lietuvos kia. Kitąsyk sparnuočiai su 
ateitis be Vilniaus neįmano- keturkojais vedė karą. šikš- 
ma. Kas valdo Vilnių, tas nospamis tada veidmainia- 
valdo Lietuvą. Jei lenkų vo, kaip Bimba. Kai laimė- 
liaudies Taryba Londone ir davo keturkojai, tai šikšno- 
šiuo laiku randa galimu tai- sparais nusileisdavo žemėn 
kinti lietuviams pastabą, ir nuduodavo pelę. O kai 
kad Lietuvos teisės į Vilnių laimėdavo sparnuočiai, tada 
esančios nepagrystos pre- šikšnosparnis pakildavo o- 
tensijos, tai lietuviai galėtų ran ir paukščiu skraidyda
tai Radai pastebėti, kad jos mas džiaugėsi su jais. Pa- 
pačios pastaba lietuviam2 galiau paukščiai su žvėrimis 
taikoma yra be jokio tikro susitaikė ir šikšnosparnio 
pagrindo. Vilniaus “klausi- veidmainystė išėjo aikštėn, 
mo” išsprendimas gludi pri- Nuo to laiko tam biauiybei 
pažinime paprasto fakto, niekur nėra vietos. Tarp 
kad Vilnius buvo ir pasilie- keturkojų jį gaudo katė. o
ka Lietuvos centras.

h vadoje norėtųsi pabrėž
ti, kad Lietuva daug kentėjo 
ir dabar dar parblokšta ken
čia dėl savo kaimynų smur-

tarp paukščių persekioja 
pelėda, šikšnosparnio liki
mas laukia kiekvieno veid
mainio.

Raudonas Pipiras.

o
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERI[KOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

MANO PASTOABS Laivų Kova Su Oro Lėktuvais BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS.

Dr. S. Biežis, SLA kvotė- atšaukti. Tada firma pati 
jas, pareiškė nepasitenkini- nuleido valdžiai 60 milionų 
mą, kari ji priskaitė prie dolerių. Ar ne keista? Mes 
komunistinio SLA šleito. taupom dešimtuką, kad ga- 
Paieiškima® geras ir teisin- lėtume nusipirkti War stam- 
gas, bet pavėluotas. Reikėjo pų, o firmos lupa iš valdžios 
tai padaryti daug pirmiau. milionais! Taip neturėtų 

--------- buti.
Chicagos miesto gatvė- --------

karių kompanijos padidino Ir keista ir kvaila atrodo, 
mokesti už važinėjimą. At- kad tikintieji žmonės per 
sirado tūlas geradarys ir akis yra mulkinami “maldų 
pareiškė protestą kompani- galybe.” Chicagos “Drau- 
joms, bet kai kompanijos gO” redakcija, skelbia, kad 
derėjosi su miesto taryba popiežius atsišaukė i visus 
dėl mokesčio padidinimo, 'žmones ir liepė visiems mel- 
tas geradarys tylėjo. Prote- sris per visą gegužės mėnesi 
stuoti geras daiktas, bet per- prie Dievo motinos (o sako, 
vėlu. kad Dievas be pradžios!),

--------- kad ji išprašytų nuo savo
Gyvenimo reikmenų kai- sunaus karo pabaigos. Labai 

nos iškilo nežmoniškai ir da keista. Mums įpasakota, kad 
kįla: kainų tvarkytojai į tai popiežius yra pirmoji Dievo 
žiuri per pirštus—nieko ne- ranka. Popiežiaus žodis ir 
sako ir nedaro tuo reikalu, malda reiškia daugiau negu 
Ketina apie tai svarstyti tik-i visų žmonių. Tai kodėl jis 
tai apie birželio penkioliktą, pats nesimeldžia dėl taikos. 
Atrodo, kad ii- čia bus pei- o ragina var gšus griešnin- 
vėlu. kus, kurie Dievui nieko ne-

--------- reiškia? Kodėl popiežius
Amerikos valiutoj nėra neliepia melstis prie Dievo, 

pusės cento monetos, bet o tik prie Dievo motinos? 
pusės cento kainu vra. Ko- Man rodos. Dievui butų di- 
dėl? Todėl, kad daugiau ap- desnė garbė, jeigu žmonės j 
lupti pirkėjus. Jeigu mėsosį^uJjtųsi prie jo paties. O 
svaras parduodamas už 25 trečias dalykas, tai iki šiol 
ir pusę cento, tai pirkėjas da nėra niekas Įrodęs, kad 
turi mokėti 26 centus. Jeigu maldos pagalba butų kas 
nori sutaupyti pusę cento, inors gauta, o jau apie karo 
tai turi pirkti du svaru ir už- sustabdymą, tai nėra nei 
mokėti 51 centą. Vadinasi. • šnekos. Tai kamgi mulkinti 
dėl pusės cento turi išleisti' žmones — “Draugo skai- 
25 centus. Kodėl nei miestų, tv to jus?
nei federalė valdžia ne- ~~—
kreipia dėmesio i ta sukčiu Tūla “Vilnies bendra- 
gešeftą? darbe sėdi ant dviejų kė-

F
■

r • " - ..

- J ' V rr*- < . ..a# *. r**. -v 1

. . OfficblU. B. Navyl___
Sis vaizdelis parodo dvi scenas. Viršuje, apskritam žiede, vos Įžiūrimas matosi italu 
bombanešis. Jis atakuoja anglų karo laivą, kuris plaukia Į Maltą. Laivas smarkiai ji šau
do iš priešlėktuvinių kanuolių. Ore matosi juodi debesiai. Tai sprogstant ie j i anglų šovi
niai. Apačioje matosi anglų laivas, o toliau už jo rūksta jau numuštas jūron italų bom
banešis.

džių: bendradarbiauja savo 
irloirve 1-jiL-ručAini “Vilnioj”Eina gandai, kad ir vėl idėjos laikraščiui “Vilniai 

žada pakelti mokesti už ir, j ieškodama sau garbės, 
pieną. Bet kodėl ? Ar dėl to, „K^®a parašo ,IV,ei^r" 
kad farmeriai gautų dau- V1HL ^an r°d°s’ kad kaip 

Pieno išve- neįmanoma rimtai tarnauti 
reikalauja dviem dievam, lygiai taip 

Išvežiotojų neįmanoma ir gerbti dvi 
algos jau ir taip nemažos, o skirtingas idėjas. “Kelei- 
far mėl iai, kurie padeda stoia uz demokratija, o
daugiausia savo sunkaus ’ 1*r“? uz •£rvlIJ^,^,taT 
darbo pne pagaminimo pie- *mo diktatūrą. Tie dalykai 
no ir kitokių far-mų produk- nesutaikomi.
tų, gauna tik kelis trupinius. .
Farmervs turi iš mažos te- Balandžio 9 d., kai Da

giau? Visai ne! 
žiotojų unija 
daugiau algų.

lyčiukės užauginti karvę: riaus-Girėno svetainėj (Chi- 
turi ją šerti, girdyti, prižiu- ęagoje) įvyko L. T. T. posė- 
rėti, pamelžti, pieną sutvar-!~Js, tai Lietuvos konsulo 
kyti jį ir atvežti į pieninę, o Dauzvardžio nesimatė. Sa-

Kaip Tai Suprasti, Kad Bolševikai ' gojo kleboniją, kad jo neįsi- - r s i >•> • • o leisti. Dievo tarnas tada at-ir Katalikai Ema Isnen. vyko su “State trooperiais.”
o . n ~~ ■■ r .... j- State trooperis išmušė kle-Scranton, Pa. vįs,„ o jis negalįs su bedie- bonijog (1^g kuriog buvo

Daugely Amerikos lietu- vllL daly \ auti. . užrakintos, durys išvirto ir
vių kolonijų draugijos yra . .y-.kaį,a ... e.v, ai rln" tik tokiu budu kunigėlis ga- 
susirišusios į tam tikrus są- 8e Bacevičiui koncertą j-jQ jneiti j kiebonjją. Todėl 
ryšius ar federacijas, kad šių metų balandžio 22 d. n n€Stebėtina, kad ir dabar
pasekmingesnis butų* veiki- P-™-2;— Pne Pd- jįs elgiasi kaip Stalinas su
mas lietuvių ir Lietuvos la- bažnyčios durną, ant trepu. ]ietuvjajs p j živatas.
bui. Taip yra ir pas mus *r dalino Pat? bolševikų ly- --------------
Scrantone; turim čia lietu- dens, ta.1 kunigas nieko ne- HARTFORD, CONN. 
viet-n Avan<niu «arv«i kurie sakė. Tiesa, bolševikai ren-viskų ri augijų sąrvsi, uns koncertą ne savo vardu Po keturiu metu sunkios lupinasi lietuvių reikalais. Konceita ne y<uuu, „ -v, j ‘ -• •„=
Priima vi®a® drantriia^ kn bet pnsidenge lietuvių pa- ligos, gegužes 3 d. čia mne Frnma įsa. d augija., £aiP0S ligoj“ kliubo vardu, “Keleivio” skaitytojo Jono 
nos nera bolsevikiskos. Tai V • VcY?lu’ wntkri< FUna
f-ukiršino bolševikus ir Ro- ir tai neva Raudonojo Kry- Zigmanto moteris Elena ..UKirsino ooise iku,>h te žiaus naudai' bet visi žino Zigmantienė, sulaukus vos mos katalikus, kad Draugijų f13?55 nauaai, oet vuzmv, i«rwpnn
Sarvšis nenriima bolševiku kad tai buvo tik priedanga. 41 metų amžiaus, išgyveno bąiysv nepmma ool&evikų. - t lietuviai iš to kon- šioje salvje apie 30 metų. lodei Romos katalikai, su- ir toaei iietu\iai kioaoh j „„ELu, vvrnc cnnuc 
citare cn hnl«eviks5« būtinai certo išėjo fiasko, nes zmo- Liko nuliūdęs vvia», sunib 11? ę “23 2?’ ,S? . niu buvo vo- apie 159: bet ii duktė. Pastarieji jau ve-
nori suardyti tą sąrvsi. Ir. aPie.. . .. , rl. v«iu,na buvo Unk-n tauka« akvviausia tie Romos Petuviskos bažnyčios vistiek dę. Velione buvo lenkų tau kas akyviausia, tie Komo.- t bet myiėdama 5^0 vy.

. ________ t ...... r, „ katalikai yra čia gimę ir au- . r. išmoko vana
taruininkai kurie «tovi tam vaime siūlėsi klausimas: ne- ee bet eina su bolševikai®__ Po keliu dienų buvo vie- -4 umoho ganatarpininkai, Kurie stovi tarp . Danžvardi® Vin rE j J - - noC liotnvin raninc ltažnv gerai lietuvių kalbą, ir savofarmenu ir mieste gvvenan- P- uauzv arais yra net!k kad paprasti žmones, nos lietuvių naujos oaznv- visada kalbėio lie------------- j---- kunigai čios pašventinimas, ir ta pa- pan?ao\e v r ana narnėjo ue-

čia dieną buvo vakmenė tuvlskai- Buvo pavyzdingačių pieno vartotojų, aplupa priešingas demokratiškai 
ir farmerius ir miesto pir- ateities .Lietuvos valdžiai. 
kėjus. Kodėl taip leidžiama
šmugeliuoti? Šitokis elgėsis 
neatneš šaliai naudos!

Praėjo visas vakaras, bet 
p. Daužvardis nepasirodė.

Kaip visur, taip ir čia ka
da Antanas Smetona važi- tos bažnyčios naudai, tavi- šunininkė. Palaidota labai 

i Scrantono bolševikai (la- it’aziai. gegužes 26 d.

Laikraščiai praneša, kad 
ir vėl degė laivas “Nor- 
mandie.” Nejaugi ugnis at
siranda be niekeno žinios?
Norint laivą uždegti — ne- p J? . 
lengvas darbas: degtuką barbo,a .
iaikvsi prikišęs prie 'laivo . a™?1?1'3. ^.laukusi
sienos—nedegs. Reikia spe- !lctuVe. ūkininke. Palaidota 
eialistų laivą uždegti... .gegužes 5 d. laisvose kap,

V M Rinks nėJ0 su ?avo P'akalbom. ivvav‘o'to7Takarienėi’"Anot Reikia tačiau pažymėti,_2__ ' | Musų Draugijų Sąryšis irgi Į ,J rIgs_!.'..bj^s kad velionė buvo susipratu-
, surengė A, Smetona, pra- l<? "g’ si moteris ir neturėjo jokių
kalbas. Atspausdino plaka- c.etber reikalų nei su bažnyčia nei

ui ne keigta? gmet0_ kunigų bizniu, ir taip mirė. 
na musų kunivui “bolševi- Bet. jaunoji karta ir giminės 
kas” ir “bedievis,’’ o tikrieji palaidojo velionę ®u bazny-
bolševikai — ne bolševikai ljn®n? aPe<j-C'orn; 
ir ne bedieviai! Pll*s ™ ? Zigmontai

Skaitytojai gal pamanv.-, ver|gSj mažos krautuvė-

BRANCH, MICH.
Iš lietuvių farmerių tus ir pasamdė porą vaikinų 

kolonijos. i kad tuos plakatus padalin-
Gegužės 3 diena čia mirėpV žmonėms, kaip žmonėm 

Licmonienė. 90la;na » haenycios. Ta, nors 
buvo ir salta diena, bet ku
nigas J. Miliauskas, stovė-

-g t n laisvos** damas ant bažnyčios trepu . ...._____
Velionė buv!! kilusi;laukė, kada pradės dalyt kac1 kun. Miauskas ym Atvvkę į Hartfordą tu-

T ..... . , ... šiauliu apskrities Jenpolio tuos Platus. Kaip tik pa- Pnesįn&as uk A. ^metor.a rėo ne]engV?Lietuviški komunistai siau,1y. ap_juiu«>, denpunu ofKa_ ir todėl tai“ L -
smarkiai polemizavo su so- R2™™0,3’ . tj'1'1*-1'“ kaimo,
cialistais ir laisvamaniai;. !5 L'ba,tVel?1,J,T' ^erl'
Benolemizuodami užkabino !ion atvyko.. J901. "’?tals ,
ii T. J. Kučinską. Kučinskas metų* Ji paliko sa! kalną reikėjo bėgti; vis tiek yel rengėm Lietuvos reika-

nese.
, . lik A. Smetonai r— ncienp.9 gyvenimą,

matė dalijant, tai tuoj athė- įf todėl taip e.ciasi. Ne. ke- nes |aj buv0 Henresijos lai
• • ii ne ennvn»_' . _ . 1 _ *

Lietuviai dalyvaus Nevv
Yorko Karo Parodoj.

t
Gegužės 22 buvo Apreiš

kimo parapijos svetainėje 
Brooklyno lietuvių organi
zacijų atstovų pasitarimas, 
kurį sušaukė kun. J. Balkų-' 
nas, J. Garšva, Pr. Bajoiasį 
ir adv. K. R. Jurgėla. Broo
klyno organizacijų atsto
vai, išgirdę komisijos pra
nešimą. kad Nevv Yoiko 
miestas birželio 13 d. ren
gia karo parodą, kurioje 
kviečiamos dalyvauti visos 
pavergtos tautos, nudžiugo, 
kad randasi nenuilstančių 
žmonių, kurie rūpinasi ne 
tik šios šalies reikalais, bet 
nori kad ir lietuviai, kaipo 
pavergta tauta, galėtų pasi
rodyti žymesniuose Ameri
kos sąjūdžiuose.

Nevv Yorko Karo parodo
je dalyvavL darbo unijos, 
industrijų ir industi ialistų 
grupės, šimtai tautų ir tau
telių savo tautiškuose rū
buose. Dalyvaus kariuome
nės dalys, aviacija, laivynas 
ir sausžemio pajėgos. Vienu 
žodžiu, paroda bandoma su
juosti tokiu maštabu, kokiu 
iki šiol Nevv Yorkas da ne
buvo matęs. Bus bandoma 
parodyti didžiausis nevvyor- 
kiečių vieningumas koyoje 
su agresoriais, ašies partne
riais. Veikiausiai tas pavyks 
padaryti, nes visos demo
kratinės spėkos ruošiasi pa
rodyti Nevv Yorko Karo Pa
rodoje tokį pasiryžimą, kad 
nebūtų jokios abejonės apie 
karo laimėjimą.

Brooklyno lietuvių orga
nizacijų atstovai išrinko 
New Yorko Karo Parodai 
prisiruošimo komitetą. Iš
rinko Vyl iausi Komitetą, po 
kurio direktyvomis dirbs ki
ti komitetai. I tą komitetą 
inėio šie asmenys: kun. J. 
Balkunas, J. Garšva, Pr. 
Bajorari. p. Garšviutė ir 
K. R. Jurgėla. Finansų su
kėlimo komisijon išrinkti: 
F. Milašauskas. kriaučių 54 
skyriaus iždininkas; J. Am
brazaitis, šv. Jurgio draugi
jos pirmininkas, ir J. Gin- 
kus. Paskirtos dar kelios ko
misijos, kurios dirbs paro
dai prisiruošimo darbą.

Pasiruošti tokiai parodai, 
žinoma, reikės ir išlaidų. 
Bet organizacijų atstovai 
pilnai tatai suprato ir ant 
vietos mažesnės organiza
cijos Dasižadėjo po dešimtį 
i; dvidešimt penkius dole
rius aukų ant pradžio®. Da
vė po penkius ir daugiau 
pavieniai asmenys, taip kad 
ant vietos jau suskaityta 
virš 3250 aukų. Tai parodo, 
koks ūpas musų lietuviuose 
randasi ginti šią šalį ir gel
bėti savo tėvynę Lietuvą iš 
pavergėjų jungo. Jeigu taip 
eis toliau, tai nebus sunku 
organizacijose sukelti rei
kalingą Nevv Yorko parodai 
pinigų sumą.

bežiavimą, taip kad asmuo 
negali buti delegatu dau
giau kaip du metu. Bet nie
kas apie tai nekalbėjo. Tai 
parodo, kad kliaučiai ruo
šiasi rinkti naują delegatą. 
Ką jie rinks, sunku kol kas 
pasakyti, nes visi laikosi 
“slaptybėje,” nors kandida
tų nestinga. Kas liečia ma
ne, tai aš siūlyčiau kriau
šiams išrinkti delegatu Ch. 
Kundrotą. Senai jau jis vei
kia musų organizacijos prie
šaky ir jam jau laikas butų 
buti musų skyriaus delega
tu. Taigi išrinkime jį tai vie
tai. Ką sakote, kliaučiai?

Šiame čėrmonų susirinki
me plačiai kalbėta ir apie 
kriaučių ruošiamą pikniką, 
kuris bus Dexter Parke lie
pos 18 d. Visi čėrmonai pa
siėmė tikietų ir mėgino juos 
išplatinti tarpe kriaučių.

LSS 19 kuopos veikla.
Lietuvių Socialistų Są

jungos 19 kuopa pereitame 
savo susirinkime išrinko drg. 
J. V. Stilsoną ir drg. Anta
naiti delegatais į LSS suva
žiavimą, kuris įvyks birže
lio 28 d. Pittsburghe, Pa. 
Taip pat kuopa išrinko ko
misiją iš drg. Kalvelio, Spu- 
dienės ir Križinauskienės 
surasti kur kokį gražų par
ką ir suruošti išvažiavimą.

Vyt. Katilius.

PATERSON, N. J.
CIO pralaimėjo rinkimus.

Pereitą sąvaitę čia buvo 
suduotas smūgis CIO orga
nizacijai. Wright Aeronau- 
tical korporacijos orlaivių 
dirbtuvėj darbininkai balsa
vo klausimą, kuri unija tu
rėtų atstovauti jų reikalus.
viv a gir atomai veae agita
cija už CIO per 3 mėnesius. 
Nežiūrint to, ji buvo atmes
ta 2 balsais prieš 1. Darbi
ninkai pasirinko nepriklau
somą uniją, sudalytą tik iš 
tos dirbtuvės samdininkų.

Nepartinis.

MORGANTOWN, W. VA.
Nelaimė anglių kasykloj.

Christoper Coal Co. ka
sykloj anądien įvyko dujų 
sprogimas ir kasykla už
griuvo 53 darbininkus. Or
ganizuota pagalba, dirbda
ma iki vidurnakčio, atka®ė 
14 lavonų. Likusių 39 liki
mas da nebuvo žinomas, bet 
vistiek maža buvo vilties, 
kad jie butų gyvi.

Mainerys.

suvarė komunistus į ožio ra- , , 
cą: dabar komunistai tyli Y° dukterį 
kaip oisteriai.

Oną Gulienę ir 
žentą Gulį, kurie rūpinosi ir 
jos palaidojimu, šermenvs 

Drau- buvo labai iškilmingos. Vi

S kaityto jų Balsai.
Daug gauname laiškų, kad 

“Mediniai Stebuklai“ yra labai 
Įdomus skaitymas. Bet vienas 
draugas rašo, kad tokie raštai 
“nei vienam nepatinka.’’ Jam 
nepatinka ir patarimai mote
rims apie valgių gaminimą. O 
moterims tie dalykai labai 
svarbus. Matyt, tas draugas 
gyvena nevalgęs.Kriaučiai ruošiasi rinkti 

delegatus.
Gegužės 22 buvo dirbtu

vių darbininkų “čėrmonų” 
(pirmininkų) susirinkimas. 
Dalyvavo visi “čėrmonai” ir 
komisijos. Iš jų pranešimų 
pasirodė, kad kriaučių dirb
tuvės dirba gerai. Beveik vi
sur pakeltos algos 10 centų 
per valandą, arba 33.60 per 
sąvaitę, nes kriaučiai dirba 
36 darbo valanda-.

Delegatas A. Bubnys pa
sakė,kad jo terminas jau bai
giasi. todėl kito čėrmonų su
sirinkimo neturės, aciavo 
dirbtuvių čėrmonam® ir ko
misijoms, kurie jam padėjo 
dirbti dviejų metų bėgyje. 
Susirinkimo vedėjas, brolis 
T. Stankevičius, pasiūlė pa
kalbėti apie tą nepraktišką 
dviejų metų tarnybos apru-

Vienas Chicagietis reiškia 
dideli nepasitenkinimą. kad 
Smetona duo<lasi tautininkams 
išnaudoti. Sako, jie tampo ji 
kaip “monkę” po sales ir mitin
gus, renka sau pinigus, ir jis 
eina visur kaip ant pavadžio. 
Smetona esąs keistas žmogus. 
Kai jis anais metais sakė per 
Lietuvos radiją kalbą i Ame
rikos lietuvius, tai kalbėjo ne 
lietuviškai, bet francuziškpi. 
gerai žinodamas, kad Ameri 
koje franeuzų kalbos niekas ne
supranta. ir pats Smetona la
bai mažai jos moka. Dabar gi 
tas “tautos“ vadas lošia “mon- 
kės” rolę biznieriams.

"SulomėiA". kaip buvo nukirsta
iv. Jonui galva. Drama vienam* 

ak»e. parašyta garsaus angių rašti
ninko. Vertitu kiekvienam per- 
•kaityti........................ ......................... 26e.

-----,------„----- ---------------- _ . . mvna ir gyvenimo sąlygos
ir ten nubėgo ir nuo to at- lam? prakalbas ir pasiun- dabar jau pagerėj0. Gaila, 
ėmė. Tie vaikiščiai pranešė tem delegacuą, kari ir jis kad nelaboji mirtis dabar 
rengimo komitetui kas atsi- dalyvautų, o ą jis atsake. pasiėTnė sjto. šeimynos my- 

_ tiko. Komitetas padavė Tam ,s Lietines jokios nau- rnotjna.
' tiems vaikams daugiau pia- dos nesą ir jis nematąs rei- j]sėpjSi j?jena ramiai šios 

untė juosjkalo dalyvauti. O vienas jo <aHes ž(,me1ėį Artiinas. 
padalyti. Kun. Miliauskas i draugai

ap"aStTAhnjUV^aU nradšTn *i kaimynai ir pažįstami pa- »»«•>» P‘=>- 6 'v?e'nas "io !ISPK,S’
ee .John Vaiva piariejo , • j...,.; ‘ i oi buč iai katu ir vėl pasiuntė juos kal° dalyvauti, y vienas jo <a|je< žemelėj
skerečiotis ir pžkabinėti so- b dėjo j kapine . Lai bus ja. , , . ~ Miliauskai draugas tūla- lietuvis misi- . _ ___ 2
cialistus. laisvamanius, ir vėl Amenkos žemele,
užkabino Kučinską. Kučin- Kita mirtis atsitiko apie 
skas davė norą straipsnių Big Bass Lake. Urbonavi- 
kritikos, ir John Vaiva nu- čiaus faunoj prigėrė kaimy- 
tilo. no farmerio 3 metų vaikas,

Rogert Jonės. Jis Įkrito Į
Tūla lengvųjų lėktuvų ga- lovį su vandeniu ir negalė- 

minimo firma buvo gavusi i o atsikelti. Jį rado nebegy- 
užsakymą iš S. V. valdžios vą. Kojos buvo dar sausos 
pastatyti nemaža lėktuvų, i lauke. Įkritęs buvo veidu 
Bet valdžiai pasirodė, kad žemyn. To kudinio motina 
®i firma perbrangiai reika-' lietuvė, o tėvas kitatautis, 
lauja, ir žadėjo kontraktą'

vėl atbėgo ir vėl atėmė nuo. jonierius, laikydamas Čia ANGLIJOS DARBIECIAI 
vaiku plakatus, nors jie da- misijas ir sakydamas pa- PASILIEKA VALDŽIOJE, 
lino juos blokas atstu nuo mokslą net amerikonišką šią savaitę Anglijoj yra 
bažnyčios. Mažu skaityto- ?Py£3 rodė Lie'Jvai prie a!- sr įlinkę® metinis Darbo 
jai manys, kad kunigas taip toriaus stovėd. na®. Partijos seimas. Kairiaspar-
darė dėl to? kad jo nekvietė Laikraščių skaitytpjai. niai buvo padarę įnešimą, 
dalyvauti A. Smetonos pri- turbut, da nepamiršo, kad kad partija pasitrauktų iš 
ėmime? Ne, jis buvo kvies-; kur..’J. Miliaus as ir Scran- Churchillio ministeriu habi
tas; delegacija buvo pasiųs- tono lietuvių šv. Juozapo neto ir atsistotų opozicijoj, 
ta jj pakviesti, bet jis dele-; parapijon įsiveržė su polici- Bet šis sumanymas buvo at- 
gacijai pasakė, kad jis ne- ja. Daug parapijonų jo ne- mestas 2.319.000 balsais, 
dalyvaus, nes A. Smetona norėjo įsileisti: šimtais susi- Fž ii buvo paduota tik 

Petras Spurgis. esąs “bolševikas” ir “bedie- ■ rinkę jie dieną ir naktį sau- 164.000 balsų.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Maikę, ar tu skaitei tą 
kaziona gazietą, ką Stalino 
tavoriščiai drukavoja Chi- 
kagos lietuviams?

—Nežinau, tėve, apie ko
kią “gazietą” tu kalbi.

—Nugi apie tą. ką tuii 
velnišką vardą.

—Turbut norėjai pasaky
ti, ką turi “Vilnies” varda?

—Dacit. Maike, tu ją ži
nai.

—O kas su ja atsitiko?
—Ji rašo, kad Bacevičius 

jau pats išsikasė sau duobę.
—Kokią du6bę?
—Na, .a? tu, Maike. neži

nai, ką reiškia pas bolševi
kus duobę išsikasti?

—O ką?
—Tai reiškia, Maike, kad 

jie riktuoiasi tą žmogų lik
viduoti. Juk taip buvo su vi
saip bolševikų pravadyriais. 
Katriems tik Stalinas liepė 
išsikasti duobę, visi buvo 
pasiųsti pas Abraomą.

—Bet Amerika yra lais
va šalis. tėve. Stalino žval
gybininkai čia negali nieko 
likviduoti.

—Negali žinot, Maike. 
Ve, staršas bulšiu lyderis 
Biauderys jau paleistas iš 
džėlos. Kad ir nuskuto jam 
usus, ale vistiek Stalino ko
misaras. Ką gali žinot, kad 
Bimba katrą nors dieną ne
apskelbs ji Amerikos dikta
torium. tokiu kaip Stalinas 
Rasė juje? Tada gal ir tau 
reikėtų išsikasti duobę...

—Tokio pavojaus nėra, 
tėve. Nors Biowderis paleis
tas. bet už tai Bridges de
portuojamas.

—O kas jis do per vienas, 
tas Briedžius?

—"•is komunistas, tėve.
—Tr už tai jį eksportuo

ja?
—Taip, už tai ji depor

tuoja.
—Tai kokia gali but iš to 

rokunda, Maike?
—Čia, tėve, ne “rokun

da. ” bet faktas.
—Koks faktas?
—Faktas toks, kad Ame

rika komunistų netoleruoja.
- Tai čia. Maike, išeina 

tokia rokunda, kaip toj ka- 
runkoj, kur panelė šven
čiausia turėjo septymus 
smulkus o paskui septynias 
linksmybes.

—Komunistams yra daug 
blogiau, negu panelei šven
čiausiai, tėve, nes jų džiaug- 
sm; s dč! Brov.de: io pal mo
javimo pasibaigė nosių nu
leidimu dėl Bridges depor
tavimo.

—Dac rait, Maike. Po 
linksmybių prasidėjo smut- 
kas Gal vertėtų parašyti

iš Redakcijos Archivo Mediniai Stebuklai
Teisingai išpranašavo. ^RIMPOS ŽINIOS

yraluSu“^ S « KARO_LAUKO
kurie negalėjo savo laiku Maskvos “Pravda” sako. 
tilpti laikrašty. Vieni jų jau nuo gegužės 17 iki 23 
pasenę ir nustoję vertės, o dienos. Charkovo fronte vo- 
kiti dabar da Įdomesni, ne- kiečiai neteko 332 orlaivių, 
gu keli metai atgal, kuomet o Į-u^aį prarado 127 lėktu- 
iie buvo parašyti. Štai vie- v-us
nas tokių pavyzdžių: 1940

ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

metais vienas ehicagietis Nuvykus Amerikos kai o
prisiuntė mums eilėrašti misijai i Londoną ir pradė- 
apie Stalino-Hitlerio bičių- jus tenai pasitarimus su An- 
liavimą, teisingai numatė, glijos karo vadais, tuoj kilo 
kad šita jied vie jų bičiulystė gandų, kad amerikiečiai su 
pasibaigs peštynėmis. Pra- anglais tariasi pulti Vokieti-

kokiu kabliu gromatą ir nu
siusti Bimbai kabliograma ? 

—Kodėl? t
.—Nugi patiešyt. Juk jis 

gal nešios dabar žėlabą. jei
gu tą Briedžių išpašolvo- 
nys, kaip tu sakai.

—Bet tu. tėve. ne komu-' 
nistas. Tau neišpuola jam 
užuojautą reikšti.

—Na, tai denkiu. Maike, 
kad tu man šitą bizni taip 
gerai išfigei iavai. Vietoj 
kabliogramos, galėsiu taba
ko nusipirkti.

Komunistas Bridges
Bus Deportuotas.
Justicijos Departamentas 

Įsakė deportuoti CIO orga
nizatorių Harry Bridges’ą. 
nes paaiškėjo, kad jis pri
klauso prie Amerikos ko
munistų partijos. Amerikos 
valdžia žino, kad komunis
tai yra priešvalstybinis ele
mentas ir siekia ginkluotais 
maištais sugriauti demokra
tinę šios šalies santvarką. 
•Jei dabar komunistai dedasi 
Amerikos “patriotais,” tai 
tik dėl to, kad Rusijai rei
kalinga Amerikos parama. 
Maskvos Poli!biuras liepė 
jiems pakeisti savo kaili, ir 
jie pakeitė. Bet jie nepakei
tė savo “tezių.” Jie stoja už 
Sovietų Rusiją, taigi ir už 
komunistų partijos diktatū
rą. 0 Kongreso išleistas Į- 
statymas sako aiškiai, kad 
kiekvienas ateivis, kuris pri
sidės prie komunistų parti
jos, turi but deportuotas. 
Taigi pasiremdamas tuo į- 
statymu Justicijos Departa
mentas ir Įsakė Bridges’ą 
deportuoti. Šito Įsakymo jau 
negalėsiąs pakeisti nei pats 
prezidentas.

šome tik pasiklausyti
Kremliaus garsi bičiulystė 

su rudu Berlynu—
Taip ji glaudžiai išsivystė, 

kaip šuns su katynu.
Vozdžius Fiurerį į glėbį, 

ėmė ji bučiuoti!
Komunaciai jiems už grobi 

turi tik dėkoti.
Ligšiol grobiu vis dalijas, 

ir tai jiems dar sekas;
Toliau kelias bus pašlijęs, 

ar duobėtas takas.
O kai ratai ims girgždėti, 

luš ašis sudylus;
Tada kinkos ims drebėti 

meilei jų nutilus.
Mat. pridarė daug šunybių, 

prilips liepto galą;
Atsidurs dėl tų suktybių 

gal i Velnio Salą...
Nakacapskis.

Chicago. 111.
1940 m.

TRAUKINIO KATAS
TROFA.

Pennsylvanijoj, netoli nuo 
Taylorstowno, pereitą ne- 
deldieni sudužo prekių trau
kinys, susidedąs iš 66 vago
nų. Visų piima nuvirto nuo 
bėgių lokomotyvas, o pas
kui ji nudardėjo nuo pylimo 
16 vagonų. Lokomotyvas 
apsivertė ratais aukštyn ir 
Įsirausė giliai į žemę, palai
dodamas po savim 3 žmo
nes, kurie buvo sunkiai su
žeisti. Katastrofos priežas
tis neišaiškinta.

MEMBER

ją iš Vakarų.
“Nevv York Times” ko

respondentas praneša iš 
Londono, jog anglai tikrai 
įuošią didelę ofensyvą prieš; 
Vokietiją, kad susilpninti 
vokiečių ofensyvą Rusijoj. 
Kartu su anglais Vokietiją 
pulsią ir amerikiečiai.

Visuomenės Saugumo Ko
mitetas pradėjo kovą prieš 
demoralizuojančius gandus, i 
kurie yra transliuojami A- 
merikon trumpomis radijo 
bangomis iš Berlyno. Ro
mos ir Tokijo.

Pereitą sąvaitę Amerikos 
orlaiviai nuskandino dvi 
priešo submarinas Brazili
jos pakrašty.

Sakoma, jog Hitleris pa- 
kurstęs Mussolini, kad tas 
daiytų i Francuziją spaudi
mą ir reikalautų kolonijų, 

no If -^ussobnis jau pradėjo kon-
UK. .U. Unv Pj1>/o centruoti armiją pnes fran-

IŠGELBĖTAS.
Bolševikai buvo pagrobę 

ji Kaune ir ištrėmę į Uralus.
Dr. Mykolas M. Devenis 

via Amerikos pilietis ir ge
rai žinomas Waterburio lie
tuviams, kur jis praktikavo

cuziją. Šituo spaudimu no
rima gauti iš Francuzijos 
karo laivyną.

Kiniečiai praneša, kad ja
ponai pradėjo vartoti nuo
dingas dujas. Norėdami 
persikelti aer Čianeo une.

(Tąsa.)

PRAGERTA MEILĖ.
I.

Tada dirbo Vincas Dovinė pas turtingą 
Dobilijos kaimo ūkininką šiupienių, kuris 
rengėsi išleisti i marčias savo vyriausią 
dukteri Eleną. •

Atėjęs i gryčią, numetė maišeli su Įran
kiais prie durų, smagiai apsidairė aplinkui 
ir tarė:

—Katrai čia reikės kraiti padaryti?
Didelė ūkininko šeimyna buvo susėdusi 

prie stalo pusryčių. Prunkštelėjo jauniklės 
mergaitės, o vyriausioji nukaitusi, kaip ža
rija. pakilo ir spruko pro duris.

—Reikia čia man!—burbtelėjo mergi
na, užtrenkdama duris.

Vincas Dovinė spėjo pamatyti tiktai pa • 
raudusį merginos veidą, žybtelėjusias aki 
ir liauną liemenį.

—Na. tokiai lelijai ir mano rankos per 
menkos!—godžiai pažiurėjo i uždarytas 
duris.

Atsikėlusi iš užstalės apvali ūkininkė 
kvietė pusryčių, o Dovinė vis dar negalėjo 
atitraukti akių nuo durų. Durys buvo pa
prastos. pagal eglės šakas sukaltos, tokios,

Smagus atsisėdo prie stalo i pakilusio'’ 
kaip visur, nebuvo ko ir žiūrėti, 
merginos vietą, šveitė sprindinius lašinius, 
srėbė riebius kopūstus, su seniais juokavo, 
jauniklius kirkino. Ar tai pirmas kartas 
jam buvo nerūpestingai įsibriauti i ūkinin
ko pastose ir savo mikliu liežuviu visus 
prajuokinti? Tam jis ir meistras buvo.

Po sočių pusiyčių ūkininkas, su skiltuvu 
ir pintimi užsikūręs pypkę, pakilo ir nusi
vedė Dovinę lentų parodyti.

Lentos buvo daržinėje sukrautos, svei
kos. sausos, stukteli—net skamba. Dovinė 
rinkosi, kurios iam tinkamesnės—tiesios, 
nešakotos, o ūkininkas stengėsi Įkišti kur 
prastesnės. Pagaliau net supyko Dovinė.

—Juk ne man duodi, o dukteriai!

Tiktai ši kartą jis pats neramiai laukda
vo, kad pro klėties duris šmėkšteltų Elena 
ir sužibėtų, i ji žvilgterėjusios mergos 
akys. Netrukus Elena apsiprato ir vis daž
niau ir dažniau pro duris prabėgdavo, kar
tais sustodama ir kaitriu žvilgsniu pažiū
rėdama. Ir sustodavo Dovinės rankose ob
lius, ko anksčiau niekada neatsitikdavo. 
Tokiais atsitikimais tiktai smagiau dirbti 
būdavo, visas susikaupdavo, tarsi pasakyti 
norėdamas—pažiūrėk, mergele, kaip mes 
dirbti mokame!

O dabar, kai pažiūrėdavo Elena, rankos 
tarsi nutirpdavo. Koks čia galas?—pradė
jo net nerimauti Dovinė.—Ar tik merga 
neužkerėjo? — Ir pradėdavo kirkinti mer
giną, lyg pats save erzindamas, bet mergi
na, pajutusi savo galybę, nenusileisdavo. 
Ir pamatė Dovinė, kad jis šitose imtynėse 
bejėgis.

Taip nudailino, nuobliavo lentas, o su 
’emis ir savo širdį. Ir palinko vėjavaikio 
Vinco Dovinės širdis prie stambaus ūki
ninko dukters Elenos, ne? jos akyse jam 
pasivaideno tokia didelė laimė, kad jis 
vos galvos neteko.

11.

n-.edicinę prieš kara. Keli P-**')" 'lu'
metai itgal jisai tu savo bombomis, nuo kunu kn- 
žmona ir trim vaikais nuvy- to aPle fecdatekimecų. 
ko Lietuvos aplankyt. Jiems Amerikos karo sekretorius 
viešint Kaune, Lietuvon Įsi- Stimson sako, kad japonų 
veržė Stalino armija. Rau- užpuolimas ant Amerikos iš 
donieji barbarai tuojaus oi o yra “beveik neišvengia- 
pradėjo areštuoti lietuvių mas.” Japonai turi parodyti 
inteligentiją. D-ro Devenio savo žmonėms, kad jeigu 
žmonai pavyko su vaikais Amerikos orlaiviai gali 
pabėgti \ okietijon. bet jos bombarduoti Japoniją, tai 
vyras buvo suimtas ir neži- Japonijos orlaiviai gali bom- 
nia kur išgabentas kartu su barduoti ir Ameriką, 
kitais šviesuoliais.

Per Vokietiją p. Devenie
nė su vaikais sugryžo Ame
rikon. i Waterburio miestą, 
ir iš čia kreipėsi i Valstybės 
Departamentą Washingto- 
ne, kad sužinotų, ką Mask
vos čekistai padarė su jos 
vyru.

Valstybės Departamentas 
pradėjo rūpintis, kad bolše
vikai nenužudytų Amerikos 
piliečio. I Maskvą buvo nu
siusta

Amerikos generolas So- 
mevell pasakė Anglijoj, kad 
Jungtinės Valstijos esančios 
pasirtiošusios pristatyti Eu
ropos karo frontan netiktai 
ginklų ir amunicijos, bet ir 
kareiviu kiek reikia.

KAPITALISTAS NUSI
ŽUDĖ VONIOJ.

Pereitą nedėldieni vie
nam New Yorko viešbuty 

kelioliką ‘ oficialių buvo rastas voni°j nusiskan- 
laiškų šiuo reikalu. Ir tik po dinęs Samuel G. 
dviejų metų susirašinėjimo metu amžiaus
Washingtonui pavyko suži
noti, kad D-ras Devenis yra 
ištremtas kartu su kitais

Ordway, 
Inte ma
lt Telefonai Telephone 

graph korporacijos iždinin
kas. Nesenai jis buvo polici-

Lietuvos inteligentais Į Ura- ?os areštuotas uz muštynes, 
lų kalnus ir laikomas tenai f °!lclJa rado ji tūlo Edel- 
belaisvių stovykloj. Perei- kambary, tame pat
tą sąvaitę p. Devenienė ga- yiesbuty. Abudu buvę susi- 
vo Waterburyje iš Valstv- kiuvinę, pasigėrę ir prisi- 
bės Departamento žinią, srik.ais ir bonkomis.
kad jos vyras jau išgelbėtas ,. ?v'a', ' uvo kelių kapita- 
ir dabar randasi Amerikos '’jLnių korporacijų įzdimn- 
Ambasadoje, Kuibyševe. ka?-
Valstybės Departamentas PAVYDUS 
darysiąs pastangų, kad iš
gelbėtam daktarui butų duo
ta galimybių sugrįžti Ame
rikon.

SENIS PADE
GĖ DARŽINĘ SU MEI

LUŽE.
šita žinia -ukėlė di- Svvanton,. Vt. — Tūlas 

deho džiaugsmo M aterbu- žiaug p’deg. dar.no ^tuviuose. žinę ir buvo sugautas. Poli-'
JSaz\n’. ai lietuviškieji <iįai jįs prisipažino padaręs

bolševikai 4 nepradės rėkti, |ai pavydo, nes manęs, 
kad n- čia piohitlerine pi o- toj j0 75 metų

■ paganda.___________=_ amžiaus kaimynas “myluo
šu buvusia jo meiluže.

OCR POLICY
“The pnrpooe of the A*«<wiaUnn »h«ll 
be to help preserve the Me*l» and 
trarfition* of onr eonntry. the l'niteif 
States of Ameriea. to revere its l»ws 
and in«pire others to reapeet and obey 
them. and in ali ways to aid in makimr 
thl* eountry srreater and better**

jasi

SUDEGĖ 5 ŽMONĖS, i
Grenuood. S. C.—Perei

to nedėldienio naktį čia su-i 
degė Wi!sono Hotelis ir 
liepsnose žuvo 5 asmenys i

piaustysi, ii' gerai bus.
Gal but. Dovinė butų neiškentęs, spio- 

ve? i vrtka ir išėjęs, bet kažkas ji laikė, ir 
iis kantriai tampėsi su ūkininku dėl lentų, 
kol pagaliau atrinko, kokių jam reikia.

Pavasarį ištuštėjusio je klėtyje Įsitaisė 
dirbtuvę ir pradėjo darbą. Turėjo padaryti 
porą kraitiniu skrynių, lovą, stalą ir ketu
rias kėdes. Ne i bet kokį namą rengėsi iš
leisti Šiupienis savo vyriausiąją dukteri. 
tai ir kraitį teko nemažą daryti.

—O Dovinei kas rupi?—Ar vienai pa
darė ir ar vienai padarys?—Tiktai pati 
nuotaka akių nerodė. Kai išbėgo pro duris, 
taip ir nesirodė daugiau. Nebent oro kie
mą prabėgdama, kaip stirna, šmėkštelda
vo. nedrąsiai žvilgteldama i klėtį, kur jo« 
kraitdarys Įsitaisė. Tas nedrąsus žvilgsnis” 
ir pradėjo kutenti Dovinės širdį.

—Paiauk!—sustabdė prabėgančią mer
giną,—negi nenori nei pasižiūrėti?

—O ko aš čia žiūrėsiu?—atsigrįžo mer
gina. ir prieš savo norą—linksmi žiburė
liai suspindėjo akyse.

—Kad jos man visai nereikia!—prieši
nosi mergina, pasirengdama toliau bėgti, 
bet sulaikė ją gundančios meistro akys ir 
šelmiška šypsena lupose.—Aš visai neno
riu tekėti!

—Tai ką. i davatkas eisi?—svilino Do
vinės degančios akys.

—O kad ir į davatkas!—šyptelėjo mer
ginos lupos. — Ar tai blogai?

—Tikrai? — tyčia nustebo Dovinė. — 
Tada aš čia tiktai be reikalo gaištu. Peikia 
skubinti eiti į kunigus!—padėjo į šalį piu- 
klą, apsidairė.—Kur čia mano kepurė?

Mergina nusikvatojo ir pabėgo. Dovinė 
gudriai šyptelėjo ir vėl pasiėmė piuklą.

—Na. žebenkštuke, nuo manęs nepa
bėgsi! — pats sau pasakė, traukdamas 
piuklą per lentą.

Dar nebuvo tokio atsitikimo, kad Dovi
nė tiktai už tėvo sidabrą darytų nuota
koms kraitį. Nebent kokiai klišai kūtvėlai, 
—bet tokiai—kviesk nekviesk, akių nepa
rodys ir į tėvo sidabrą nepažiūrės. Dovinė 
visa širdimi dirbo, širdimi jam turėjo ir 
atsilyginti. Kaip gi kitaip jis galės su tokia 
meile kraičio sKrynia? išrašyti, jeigu širdy
je ir akyse meilės nebus? Nors ir neilgam, 
kol vėjas iš kitos pusės papučia, bet turi 
pajusti meilų žvilgsnį, kuris jo širdį kai
tintų ir ranką vedžiotų, kai jis dilba. Pas
kui jis išeis ir nesirūpins, kam teks jo pa
darytas kraitis. Ar maža žmonėse mergi
nų, kurios jo laukia?

Nuėjo garsas, kad pas Šiupienių kraičio 
skrynia? Vincas Dovinė daro, ir sujudo vi
sos apylinkės jaunikiai. Vienas po kito va
žiavo piršliais šaunus ūkininkaičiai,—vie
nam spėjai vartus užkelti, žiūrėk—kitas 
atvažiuoja. O kartais net ir tarpuvartėje 
susitikdavo.

Nemenkas ūkininkas buvo Šiupienius ir 
dukteri žadėio ne į menką ūki išleisti. Pa- 
sogos šimtinės jau senai gulėjo skrynios 
dugne ir peliio. Laukė rankų, kurios jas 
pravėdintų. Tiktai ne i bet kokias rankas 
sutiko šiupienius tas šimtines perleisti. Vy
riausioji duktė išeis į gerus namus, tai ir 

•’unesniąsia* bus lengviau išleisti. Žinojo 
ūkininkas, kain gyventi reikia. Todėl ilgai 
rinkosi žentą. O ir pasirinkti buvo iš ko.

Piišosi Devynduonių Laibino vienturtis 
sunu? Jurgis, namas nebloga*, tiktai sko
lose paskendęs, o pats jaunikis — girtuok
lis Įr pagyrūnas: važinėk) rš Ramučiu kai
mo Kūkali*, senbernis ir didelis >iestano- 
sis. kuris niekaip sau pačios negalėjo išsi
rinkti ir dėl pasogo? susiderėti. Buvo užva
žiavęs net Padvariškių okolicos plikbajo
ris Gineitis, pasipūtęs kaip kalakutai ir 
plikas, kaip tilvikas, užtat bajoriška una- 
rą. jei pramanytu, ant karučio prieš save 
vežtu, nenanešdamas. Buvo ir kitokiu
daugybė, tiktai vis ne tokiu, kokių Šiupie
nius norėjo. Jam buvo reikalingas žentas 
—žmogus rimtas, ne koks zuikiagalvis ir 
palaidūnas, skolose paskendęs, bet toks, 
kurio ūkis visko pilnas ir kišenius netuš
čias. Pagaliau ir toks atsirado iš Užubalių 
—Kevalas, sulinkęs, ilgomis rankomis, 
kaip beždžionė, bet dideli? darbininkas. 
Visai butų tinkamas žentas, tiktai kažkoks 
priekvaišac,

Visus juos traukė Šiupieniaus skrynioje 
dūlinančios šimtinės ir didelis kraitis, o 
Dovinę traukė Elenos lininė? kasos ir vi
liojo linksmos akys ir gyvenimas toks, 
kaip jos akių žiburėliai. Kai atvažiuodavo 
piršliai, darbas iš lanku krisdavo, ir toks 
nerimas apimdavo, tarsi, rodos, naktis vi
duryje dienos sutemtų. Tada. pametęs dar
bą, slankiodavo iš kampo į kampą, kaip 
saulės šviesos j ieškodamas—Eleno* akių, 
o sutikęs—nuliųsdavo, mergina akis nu
leisdavo ir parausdavo, kaip aguona. 
Stvertum tokia mergą i glėbi ir. nieko ne
žiurdamas, išdumtum kur į pasaulio galą. 
Bet nestversi ir neišdumsi.

Ir juo toliau, iuo liūdnesnis darė-i Vin
cas Dovinė. Vaikščiojo, kain šešėli’, tvlus 
ir susirūpinęs. Užmiršo nerūpestinga Jas 
žvaigždėtas naktis, išdulkėjo iš galvos, vi- 
°os vė i a vaikystės, tiktai rvta ir vakara vai
denosi berno akvse linksmos ir šviesios 
merginos akys. kurioje visas gyvenimas, 
kaip auštanti diena švito, ir padūmavusios 
galaulukės blaivėjo.

Kai liko tiktai baigti kraičio skrynias, 
išmarginti, raštais išvedžioti, vi- dažniau 
sustodavo rankose kaltas, tarsi ne skrynią 
raižytu, bet savo k’utine. O kai reikėio 
išpiešti gėles su paukščiai* čiulbančiais ir 
medų geriančiais — užmiršdavo Dovine 
lankose teptuką ir užsisvajodavo. Svajo
nėse tapydavo savo meilės gėlę, kuri taip 
skaisčiai jo širdyje pražydėjo.

Ir Flena iau be to linksmumo užklvsda- 
davo į klėtį pažiurę1 i kraičių. Ir ios akvse 
atsirado nerimo ir lupesčio. tarsi kažka - 
butu atsitikęs, ko ji paslėpti negali, šypse
na išnyko lupose, tiktai akys degė. išduo
damos širdį. Ir ji vis rečiau pasirodydavo 
klėtyje.

(Bus daugiau)

Brov.de
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Indijos Armija ir Ginklai

Šis vaizdelis parodo Indijos kareivius šventadieniškai 
apsirėdžiusius. Sakoma, kaa Indija turi 1.000.000 to
kiu kareivių, bet visi jie savanoriai. Jiems vadovauja 
daugiausia Indijos karininkai, nors yra ir britų ka
rininku.

Skandinavija, bet švedai ’ siekimus, autorius rašo: 
mis Rytų Baltijos valstybė-1 “Nei britai, nei francuzai 
nesutikę susirišti su naujo- nesutiko tokių koncesijų 
mis. Nuo Želigo\vskijados Rusijai suteikti ir pačios 
Lietuva skaitė save karo Baltijos valstybės buvo prie- 
stovyje su Lenkija. Jos vy- šingos tokiems siekimams.” 
riausybės atsisakiusios at- Baigdamas autorius rašo: 
naujinti istorinę uniją su

PAJIEŠKOJIMAIŽinios is Naciu Okupuotos Lietuvos
‘ r I Pajieškau KRIKŠTO MOTINOS.
------------------- kuri krikštino GASPARO CHEPS-

AREŠTUOTAS LEONAS j GABENO LIETUVON kio mero** om cįmUite, 
PRAPUOLENIS. | DRUSKĄ—MIRTIS! įTSfi?it

i_ j r _ t>_. I r* i • . - -• *• • krikštynas, arba žino tos motersn . I HtlITH, Kaa .LCOnuS ilH- Is Vokietijos utėjo Žinių, pravardę, prašau man pranešti, bu-
,puol,e™’ kad pereitą sąvaitę Kara-,““ “•> r,um»n 141

) teismas W. ^2-nd st., New T oa k, N. Y.

mybėš. Autorius rako, kad klausomybė ir laisvė pasi- me prieš bolševikus,’ dabar nubaudė mirties bausme H 
“Lietuvos laikmena buvo linkti savo vyriausybę ture- Vla areštuotas ir laikomas penkis žmones, kurie buvo iš Suvalkijos. Norėčiau sužinoti, gai 
didelis nuostolis LenkijosĮtų būti atstatyta suomiams, kalėjime Vokietijos gilu- suimti gabenant Lietuvon Iostone yra nuo 10 kra3to zmon,ų' 

estams. latviams ir lietu- molė. lmntmhjindns kždiii druska

lenkais ir reikalavusios pil- punktai ką nors konkretaus ke« 1941 m birželio 22 die- .. •• , .nos politinės nepriklauso- reiškia, tai tautinė nepri- „t Lietuvos žmonių sukiii- l,a“ela“s *"ac,.ų

su jais susirašyt^
moję. kontrabandos keliu druską, ?926SJe:2& Wm Ko*ers

Tai yra dar vienas nesu- geležį ir kažin kokį “muilo v.——
-------------------------------------------------------------------------- mušamas įrodymas, kad tas fo-ol akmenėli tnni Pajukau PETRO VANAGO. pe-j . •• rz . , J . .. ccnTBCni lįįal dKmeneil mui- įeitos pasaulines kares metu jis is-Apie Suvalkiečių Draugijos Koncertą, -ukihmas buvo ne vokiečių . . «*»*<>iš Great Neck, n y. ,r b-__ _______  padaras, bet naciu Lietuvos »ui gaminu.;. vo apsigyvenęs kur nors a^ Bosto-

tų įsgarsintas. Jis sutvarkė žmonių pasiryžimas išvyti L z tok} menknieki nutei- joj. buvo pasivadinęs Petras Teter-

urestvžui ir interesui.’A •
Kiek tai liečia Sovietų. viams...’

norėčiau Mano
(3)

Dės Moiites, Iowa.

CHICAGO, ILL.
Nesenai 

Lietuviu
gijos choro koncertas su so-. « ... , - .! kiais. Bilietai buvo pardavi- tai ir^ reikia didi
nejami iš anksto ir parduo- ” 
ta labai daug, bet į koncer

i ivvko Chicago-?ceną’ lempas ir kitką’ Rei’ atsteigti nepn- sta sušaudyt penkis žmones! ^ėk^^rS. Iš^tun^utii
L - Z... TT6 kėjo sutvarkyti darbininku? klausomą Lietuvą. Matyt, Lietuvoje žmones svarbų reikalą. Erank Naunik
Suvalkiečių Drau- prj£iurgtĮ vjsus> h-tiek -------------- neturi nei diuskos. nei gele-__________ Great Neck, n. y.

tą atsilankė nedaug žmonių. 
Gal buvo kiek virš dviejų 
šimtų asmenų. Mat buvo su
batos vakaras ir šiltas oras, 
todėl daugelis neatėjo, nors 
ir turėjo tikietus nusipirkę. 
Vakaro programa prasidėjo j. 
daug vėliau, negu buvo ža- " 
dėta, nes žmonės vėlai susi-! 
rinko. Programą išpildė pa

DEMONSTRAVO SPE
KULIANTUS.

Vilniuje vokiečių 
Drau- surengta

žies, nei muilo, jeigu kont
rabandininkai gabena tenai

APSIVEDIMAI.

buvo tuos daiktus su tokiu pavo- iki 5- m amžiaus kad butųPajieškau rimtą vyrą apsivedimui 
. ..jo 45 iki 55 m. amžiaus kad butųsavotiška eisena: jum savo gyvybei. Ir matyt, pasiturintis ir perai atrodytu ir svai-

lio pasišventimo.
Visos Suvalkiečių

gijos vardu, dėkoju visiems keliolika vyrų ir moterų bu- kad tų daiktų labai stinga 
už savo pareigų atlikimą ir vę vedžiojami gatvėmis, o pačioj Vokietijoj, jeigu už pareikalavus 
ui įsidėjimą prie kultūrinio prieš juos nešami plakatai: jų išvežimą žmonės yra šau-~p“ E<*vc 
darbo, kurį Suvalkiečių “Mes esame spekuliantai, domi. Matyt, naciai jau de

alų nevartotų. Su pirmu laišku pra- 
savo paveikslą, kurį 

kalavus sugrąžinsiu. Plačiau 
laišku ap<pšysiu. (4)

Mrs. S. Mockus
Idaho Springs, Colo.

Draugijos choras vykdo. La- kainų kėlėjai.’’ 
bai ačiū ir visiem? atsilan
kiusiems į koncertą.

Vincukas,
Draugijos narys.

BOLŠEVIKAI IŠTRĖMĖ
SIBYRAN 1.000 LIE
TUVOS MOKYTOJŲ

speracijoj, jeigu jie griebia
si tokių žiaurių priemonių 
dėl kelių saujų druskos ar 

'keliu svaru geležies.

šis vaizdelis parodo dirbtu ę. kur yra gaminami In
dijos šautuvai ir amunicija.

Spaudos Apžvalga.
Redaguoja Lietuvos Gen. Konsulatas Neu Yorke.

lys choro nariai, tik su vienu į . > z-.> •> \ p , 1 1 Xaa v ♦svetimu (nechoristu) daini- 4p.W<IW) Chemiką- tuva .neteko 1 000 mokyto-
Spauda praneša, kad Lie- DARBUI GAUTI REIKA-

Reikalingas Fotografas
Tun suprasti visą fotografo darbą. 

Darbas ant visados ir geras užmo- 
mestis teisingam fotografui. (4)

VELZIS, 749 W. Baltimore st., 
Baltimore, \Id.

LINGAS LEIDIMAS. . . . ... ., .. v ,Istonska apy aka is Kristaus lai- 
Vokiečių komisaras išlei- įų. Parašė Lew Wallace. 472 pusi

do Įsakymą, pagal kuri--------------------------- --------
“Ostlando” gyventojai turi FOREST SPA
gauti specialius leidimus J •» » m ain street—campello
darbą gauti. Kas netuiės

(nechoristu
ninku, tai Alg. Braziu, kuri
padainavo keliatą dainų, jo — — o.,paties žmonai akomponuL; Justicijos Departamentas nanals lstreml‘ Slb-vran-
jant. Jau senai nebuvau Bra- iškėlė bylas 8-nioms chemi- ---------- — -------
zio matęs scenoje. Brazys kalų kompanijoms už są- ITALIJA NORI FRANCU-
jau pusėtinai savo balsu pa- mokslą smaugti konkurenci- ZUOS KOLONIJŲ. , sTEVE BAGD0NAS
kilęs ir vra tikrai geias dai- ją ir kontioliuoti chemikam' Šveicarijos žiniomis, riit- | smagi užeiga linksma
nininkas. Ir šiaip jis yra kainas visame pasaulyje. leiis leido Mussoliniui darv- mu 1*<1 sesm menesių._____ kanijžių^r^geri’Ius1

j rz •• jų. 771 liaudie? mokyklų
lll Kompanijas. mokytojų kartu su 1,155 šei-

malonus, 
muo.

simpatingas as- Į šitą skandalą įveltos to-jti į Francuziją spaudimą ir Qlw;£.Xf/n Turine
kios milžiniškos korporaci- įeikalauti iš ios kolonijų. yCClffcttttt 1 UrItlS

1 - - - - Netekus sveikatos, nemiela nei gy-

Brockton. Mass.
...... . . . . . Pirmiau buvo partneriais su Joeliudijimo, bus baustas pini- Vaitkum, dabar paliko savininku 

1 - * ‘ ----- STEVE BAGDONAS.
linksma: praleisti

RIMŲ, UŽ- 
AUSIO ALAUS 

Prie progos prašome užeiti ir sma
loj

Buvo duetas, kurį atliko į jos, kaip E. I. du Pont de I.avalis sako, kad toks rei- v«nt. Turtuolis atsižada ir turtų, kad 
dvi jaunos ir gražios sesu- Nemours & Co., Allied Che- 1 --i—-Ji--- iz •:> e... o

tės, da nesenai atvykusios išimical & Dye, American
Lietuvos. Juodvi puikiai pa- Cyanamid ir kitos.
dainavo keliatą lietuviškų Jos buvo susitarusios su garbe nesiskaito nei ouvę!rankų.kojų tirpimą djegulius tuojau 
dainelių. Gailiuosi, kad ne- panašiomis firmomis Vokie- jos talkininkai,

. - . ...T ... v--. ą<i i i»LFOiiibc, sudarytos iš oaug sKirtin-nugirdau jų pavardes. Taip:tijoj. Šveicarijoj, Japonijoj, uzeme ios Madagaskarą, o ;Xų gamtos elementų iš tolimų svieto 
pat labai gražiai jos sūdai- Francuzijoj ir kitur. Ameiika reiškia pretensijų t1*/.?’
navo trijo su p. Elzbieta! Šitas trustas buvo pasi-.» Martiniką.

kalavimas įžeidžia Francu-uk but sveiku. Broli ir Sese, jeigu tu i i a i - įvertini sveikatą ir ja brandini, taiZljOS g31 bę. bet usies \Hddl prižiūrėk ją. Jausdamas skausmus,
atsako, kad SU Francuzijos tai: reumatizmą , rankų, kojų 

Kėlimą, nikstelėjimą, nuovargį, šalti,
_ ranky-kojų tirpimą, diegulius, tuojau 

nes anglai Palauk deksnio galingos c..
MOSTIES, sudarytos iš daug skirtin- Į SVEIKATA

giai praleist laiką.
STEVE BAGDONAS

595 MAIN STREET 
Brockton, Campello, Mass.

bolševikai ar monarchistai.Balti ir raudoni Rucijos 
imperialistai sutaria...

“ New Yorke leidžiamas 
rusų, nekomunistų. dienraš
tis “Notvoye Russkoye S'o- 
vo" gegužė^ 2 dieno? nume
ryje pasisako dėl Stalino 
gegužės 1 dieno? įsakymo 
raudona jai armijai.

Laikraštis Stalino įsaky- 
mą vadina labai reikšmin- sak^ ka(, jiegU---- ----------------- t-------
tu 
tie
išvadavimas rusisKuių že
mių iš vokiškojo užkariau

Sveikata—Bran glausis 
Turtas.

LIGONIAMS 
Pamokins but Sveikais.

šaknų ir žolių, kuri turi savyje galiu- I Gydymas visokių ligų Šaknimis,, 
gą šilumą, šildydama kaipo saulės . Augmenimis. Žievėmis, žiedais, Sėk-^ 
spinduliais, sunaikina reumatiškus lomia ir Lapais. Joje telpa 311 vardų
-----‘ _--------v,.,—::i—:Grigelierie. Tos dvi sesutes’glemžęs Į savo rankas visus. ------TckaUsmu<naiengvmažmogui

ir ponia E. Grigalienė yra’svaibesnins chemikalų pa- DAR 200,000 PARTIZA- snio Galinga Mostis takstančiarrs 
Suvalkiečių choro nai ės. tentus ir kitos įmonės Ame- NŲ JUGOSLAVIJOJ. iRANTuojAYTkad, pavartoms kįffe 
Suvalkiečiai turi kuo ir gali rikoje negalėjo gaminti net žinios iš Berno (Šveicari- sykius, aplaikysi 'palengvinimą ar,

------- - ------ .... pjnjjjUS grąžinant.
Kaina: 1 ouncas—75c. 3 ouncai

—$1.50: 8— $3.00.
Aplaikom šimtus laiškų su padė- 

kavonėmis iš skirtingų pasaulio kraš
tų, kuriems pagelbėjo. Klauskite vi
sada taip DEKEN’S OINTMENT.

PASARGA: Jeigu nori palaikyti 1 
tikrąją Deksnio Galingą Mostį ir pa
sekmes. tai visada klausk taip: DE
KEN’S OINTMENT ir neklausykite 
nei jokių kitų pasiulijimų, kad kas ir 
siūlytų.

Visada žiūrėkite, kad but užrašyta 
DEKEN’S OINTMENT, tai tik tada 
aplaikysite tikrąją Deksnio Galingą 
Mostį. Parsiduoda visur.

DEKEN’S OINTMENT CO.. 
HARTFORD. CONN. 

Reikalaujam Agenčių ir Agentų.

vn2O1t.ru SUKSIU rrcurrrsnnT,ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
nzas gydo- ir kaijr reikia vartoti. 
(Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik 80 centų.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus 
geriausia siųsti Money Orderiu, arba 
popierini dolerį laiške. Adresas: (-) 

PAUL MIKALAUSKAS
124 W. 9-th street,

SO. BOSTON. MASS.

DAR 200,000 PARTIZA
NŲ JUGOSLAVIJOJ.
Žinios iš Berno (Šveica 

pasidžiaugti. reikalingiausių karui che- joj) sako, kad Jugoslavijoj
Dainavo ir vyrų sekstetas nukalu. Dėl to Justicijos De- pi ie gen. Michailovičo par- 

—taip pat choro nariai. Su- partamentas ir paėmė tą tizanų prisidėję dar 200.000 
dainavo pagirtinai. trustą i naga. Teisman trau- vvru. Tas pats pranešimas

O apie oati Suvalkiečiu ',ir k?n>oracijų sakti, kad per 5 mėnesius
chorą teikia pasakvti. kad viršininkų Visus juos kalt.- Jugoslavijos partizana! Už
tūri verti dainininku. Cho- na ^mok?.lu. i™k<L'ti ka™ muse apie- 5,000 italų oku- 

pramonę tr salies apsigyni-. pantų. Prie Jugoslavijos 
mą. pailizanų pradėjo dėtis ru-

--------------- munai, bulgarai ir kroatai.
GAL! PAŠAUKTI 19—18 —-----------

ras vakaro programą pra-
v ienų punktu visi sutaria, tai f j1. užbaigė.
laikyti
tautas.

vergijoje svetimas

Knyga apie Lietuvą.
Nesenai išėjo Josef o 

riance knyga, “Tornado 
Across Eastem Europe” 
(Audi
Lietuv __

skiriasi nuo

Reikia pasakyti ir tai, kad 
choro mokytoja ponia S.
Čerienė, yra gera mokytoja. 
Suprantama, kad daug pri
klauso ir nuo pačių daini
ninkų pasišventimo. Moky
tojai gauna apmokėti už pa
mokas, o choristai negauna, nym^s

METŲ JAUNUOLIUS.
Wash ingtone kalbama, 

kad reikėtų imti kariuome
nėn 19. o gal ir 18 metų am-

AMERIKIEČIAI AIRIJOJ 
NEUŽILGO TURĖS 

KAUTIS.
Iš Šiaurės Airijos prane- i.irros »iedv. pirmo kt opimo

•a per Europą). Apie t primoka. "Taigi.t:»s Kongresui apsvarstyti,
■ą ir lietuvius joje pa- ,eikV B ---------------

Negaliu užbaigti nepasa- 
teisybės žodžio ir apie 

programos vedėją 
A. K. Valuką. Jis netik pui

iaus jaunuolius. Šis suma- fama, kad britų generalinio 
tuoj busiąs pasiuly- stabo viršininkams, gen. Sir

NUSTATĖ KAREIVIAMS 
$42 ALGOS.

Alan Brooke, pasakęs esan
tiems tenai amerikiečiam :̂ 
“Nėra abejonės, kad neužil
go ateis proga pasikauti.”

GEN. ARNOLD NUVYKO- ,,, -• . r*. nvviiv Abieii Kongreso įumai am^iiicam
- '-° ;o’.k 01^’ pap/oc us, t i- 4raUgįjoS pirmininkas, sutiko, kad visiems Jungti- .

tojo, tai ne tik išvadavimas 
Rusijos teritorijos, bet išva
davimas ir Ukiainos. Gudi-

tingą ir seną kalbą.
Skyriuje apie Baltijos

tautas nasakyta: “Kai Lie
tuvos Kunigaikštija susijun-

bet ir abelnai sugabus žmo- niu Valstijų kareiviams ir . Londono pranešama._ — i • * f'rtę’Aifn tono,

jos,.Lat\ijos, Lietuvos, E - £U Lykija jos teritorija _ !-----L_
tijo?, MoldaMjos l Kai e- puvo tris kalius didesnė už 

lerku valdomas žemes.”
Toliau sakoma, kad po 

I enkiios-Lietuvc’t | adalini- 
, ... .. _ mo, “Vilniau?. Kauno. Gar-'
davęs pažadą pų neplep i (jjro jr Suvalkų gubernijos

tlOVlllMl cuųau LA C* ZalUVJ A i 1 vi ▼ |U I\Oi VI ’ 1U111C Ai - _ . * A 1
gus. Jis buvo pirmutinis ir i jurininkams butų mokama savaitę tenai atvyko
paskutinis nrie visko. Jisjro $42 algos į mėnesį. Ik i Amei ikos aviacijos misija, 

kad koncertas bu- šiol buvo mokama $21.

MEDUS
TIKRAS BKIV

<100-1 PURE HONEY)

Maistui
Vaistams

Sveikatai

Gamtos
Saldumynas

Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ
51 R«tV.r» st. V, Ahbvtoo. Mmv

šimtu* dolmų dovanų kuru įrodys. X ftts 
mrdux nėra tikras b**ių modus

lijo?’.
Anot’ to Dienraščio,, tuo 

įsakymu Staliną’- apibrėžę? 
Sovietų Sąjungos sier.a? ir

įtarti “Kidnaperiai”

kurio i dalyvauja aviacijos 
viršininkas gen. Arnold ir 
vice admirolas Tovvers.

;a hakrn’ ko taip puvo didžiumoj lietuviškos 
biją visokie sabotaznin- karakteįiu/’ Taip pat 

kai m penk^akolumnis ai.penktakolumnis 
Girdi, to^ sienom einančio- 
Moldaviios Ukrainos, Gu- ^au įlenkus, kad lietuvių 
dijos, Lietuvos ir Kai e t-i aV(’a buvo uždrausta 

1863 metai?. Taip pat at-
t . m • ra?ako'amaa ir Amerikos

1941. mcV0.?05'.. 1įlva: lietuvių vaidmuo tautiniam 
ir nepri-

Lietuvos
jos iovietiniu respublikų 
sienomr, c tai esą Pu ims

virinėta, kad po caių Ru- 
siia Lietuva kentėjo dau-

reiškia, rako laikraštis, kad ,;etuvji j„dėiim(, 
Rusvo17 karo tikslai tokau
rusiškųjų
nesiekia.

,ri.- , . klausomybės atgavime.
1941 metų sienų Ka’hėdarr.as apie naujes-

. . r iv? laikus, autorius sako.
Toks e p - Stalino Įs^k'-- į-;^] pibvdskio planas buvę? 

mo politiniai-ka’ inis turi- atgaivinti Lenki ■ o--Lietuvos 
nys. kuri? esąs visiškai ai-'- va’.^vbę nvo Raitijos iki 
kus i; priimtina- kiekvie- Tnodn u iurių cu Ukraina, 
nam rusų pat'i jotui ir n i tjk Lietuva, bet ir Estija 
per colį neperžengiąs 26 jr Latvija vengusios susiriš- 
Tautų deklaracijos... Įti su lenkais, jos labiau lin-,

Kaip matome, ar jie butų kusios į kombinaciją su

Nevv Yorko -policija suėmė Samueli Pari- ir Julių Suchoc- 
ki. kuriedu yra parodyti šiame atvaizde. Fotografuojami 
jiedu užsidengė veidus. Jie yra įtart: iip kidnaperiai. 
kurie pagrobė tūlą škliarą, sumušė jį ir a' nė jo išrastą bū
dą dirbtinei gumai gaminti.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rudgalviai, geltongal- 
viai ir baltgalviai. Prisiunčiu į visas 
dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą. 

GEO. BENDORAITIS 
520 Wilson st., VVatcrbury, Conn.

2ILI PLAUKAI

G
»
t

I

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S
» CASTILE OLIVE OIL 
J SHAMPOO
| padarytas iš tikro-
• io Castile muilo.
{ U. S. P. Išplauna l pleiskanas ir viso-
• kius kitus nešvarv- 
J mus ir sustiprina 
l odą. 50c. už bonką.

• ALEXANDER’S
REFRESHING TONIC J» i

J /Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų > 
| Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
l plaukų šaknims ir Odos gydymui. { 
J 50 centų už bonką.
• Pasižymi savo gerumu. Prisiun- • 
I čiam per Paštą į visas dalis Su- {
• vienytų Valstijų. t

i •

HAIR 1

CO. J 
»

SOUTH BOSTON, MASS. 5

ALEXANDER’S
414 W. BROADVVAY

XXX ALE IR STOCK ALE 
IS KRANO IR BONKOMIS

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

BROCKERT BREWING C0., kc.i Prašalink ŽILUS PLAUKUSI 
j ant visados. Vartok

ROXY FOR GRAY HAIR {
J Naujas išradimas sugrąžins plau-} 
l kų spalvą taip kad atrodys natų- t 
• rališki į trumpą laiką. Su prisiun- J 
i timu $1.50.

ROXY RKMEDIES 
! 6859 SO. WF.STF.RN AVĖ

CHICAGO, ILL,

TELEFONAS
W orcester—5*4334

BOSTONO SKYRIUS 
South Boston, Maaa.

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

1410 Columbia Road, 
TeL SOUth Boaton 2271.

r f 1

vn2O1t.ru
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Poslapis

Moterims Pasiskaityt
SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEI JONIENĖ.

Mano Pastabelės Adelei Prunskienei.
Kaip vilkas neiškenčia viliojantis smagumas, ir 

nestaugęs, taip aš negaliu niekas nenori, kad tą sma- 
iškęsti neatsiliepus i kitų trumą kas nors trukdytų, 
reiškiamas nuomones. Visi čia nori pilniausios lai-

Gerbiama Adelė Pruns- svės. O kad artimasis drau- 
kienė, atsakydama tūlam gas ar draugė čia gali iš pa- 
K. J., sako 17-tam “Kelei- vydo pasiusti, tai kitiems 
vio” numery, kad moterys visai nesvarbu.
pačios turėtų daugiau rasi- Gal neklysiu, kad mes, 
nėti. tąsyk vyrai negautų deivės motinėlės, visos jau,
progos Įlysti į musų skyrių 
ir sakyti mums pamokslus.

Teisybė, kad gerbiamas 
K. J. pasakė moterims per
daug vienpusišką pamok -; 
ią. Bet jeigu mes pradėsime x ,
dėl kiekvieno nepatinkamo' ta?P ^una-
žodžio ginčytis, tai irgi ne

gyvenimą baigiam, seimy- 
tas užauginome, kai kurios 
r močiutėmis tapome, taigi 
isko jau mačiusios ir pair
usios ir, rodos, galėtume 
uti bešališkos. Bet nevi-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Susipažinkit su Australijos Gražuolėmis
No. 22. Birželio 2 a., 1912 m.

bus gerai. Reikia visados at- i 
siminti, kad kiekviena 
klausimas turi dvi puses, ii 
kad kitos pusės nuomonė 
gali būt teisingesnė negu Į 
musų. Ir reikia taipgi žinoti, i 
kad geriausis dalykas gali į 
turėti blogų pusių, kurių 
mes galim nematyti.

Todėl aš nesutinku su 
gerbiamos Adelės reikalavi
mu, kad vyrų neįsileisti Į 
musų skyrių. Šiaip ar taip. 
mes be vyrų negalim apsi
eiti, kaip be druskos.

Vienas vyras prašėsi, kad 
mes moterys jį patarkuotu
me. Tai ką mes tarkuosime, 
jeigu vyrų nebus?

Pagaliau, vyrai visgi skai
tosi pasaulio valdonais, nors 
moterys valdo vyrus. Mes 
turime kartu su vyrais gy
venti, kartu su jais dirbti, 
todėl turim kartu su jais ir 
savo problemas rišti, turim 
kartu tartis ir diskusuoti į- 
vairius gyvenimo klausi
mus, turim juos savo minti
mis tarkuoti ir jiems nepasi
duoti.

Toliau gerbiamoji Adelė 
rašo: “Jei vytas yra žiau
rus, grubijonas, tai be abejo 
ir jo moteris yra tokia, todėl 
jie vienas kitam patinka. 
Jie susipeša, susimuša, išsi-

Kiek aš esu pastebėjusi, 
ai iš šimto man žinomų šei- 
nynų. kurios savo laikus 
iau atgyveno arba baigia, 
argiai yra vienas nuošimtis 
okių, kur abudu butų išti
kimi meilėje, kur butų iš
kentėję ne paragavus “už
ginto vaisiaus.”

Yra beveik pusė šeimy- 
įų, kur moterys visą amžių 
gyvena su dviem vyrais, 
<aip toj dainoj pasakyta:

Vaizdelis parodo Amerikos kareivius Australijoj, kuriuos pasitinka 
merginos.

čiabuvės motervs ir

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

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

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

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

ŠIŲ METŲ MOTINU 
DIENA.

Gal niekad nebuvo taip 
kilniai Motinų Diena šven
čiama, kaip šįmet. Daugybė 
buvo linkėjimų ir užuojau
tos. Žinoma, daugiausia 
užuojautos teko toms moti
noms, katros jau atidavė sa-‘Viena* pėde k^d parneštu, ...

- teatran nusivežtu...” vo mielus sunus zmoni’

UŽMIRŠTA MEILĖ.
Oi. berneli, bernužėli,
Imk rūtų šakelę,
Kad tu manęs nepamirštum 
Svetimam kraštely.
Oi. neverki, mergužėle.
Tavęs nepamiršiu:
Kai perplauksiu per jūreles, 
Laiškeli rašysiu.

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, įmonių 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės *’
kamuolį ? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti ?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- 

Mokslas ir

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
"Žemė ir Žmogus” yra labai pamo

kinanti kr.yga. Iš jos sužinosi, kaip 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip 
jis kovojo su gamta ir kaip civiliza- 
vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra- 

vyrų ir moterų.
.. .............................. 25c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

t lt S Parašysiu laiškelei} 
Baltam popierelv. 
Užrašysiu žodeleli 
Aukso literelėm.

Vienos pasikeičia vyrais. ę h ci\ ilizaciją. Mu-
kitos susideda su burdingie- mieste, Clevelande, tom.' 
riai* ir tt motinoms pnsege po mely-

Tik vieną dalyką turiu žvaigžę. Aš nuo savęs 
pažymėti: man nepasitaikė Piasau ^a:s motinas neveikti, 
mažinti tokią šeimyną, kur katlo\ jau išleido ^avo su-
šeimininkas turėtu burdin- J aimiJ?- . katros
^erųa ‘ dar išleis. Tie jūsų sūnus įs-
’ Vienok nenoriu vyrus k<>vos žmonijai laisvę. Jie 
’iaurais dabinti, nes neina- atneš ant savo lankų garbės 
nau, kad vyrai šituo žvilgs- vainiką. O katiiems tek* 
niu šventesni. Jeigu pade- P^brtild.ui galvą, tai mus 
tume ant svarstyklių, vyrai ^aip miršta visi didvyriai 
-vertų tiek pat kiek ir mo- Spėdami kitų gyvastis, 
tervs Kaip prezidentas Roosevel-

Vvrų tačiau kitokia pade- tas Y1*.3 Pasakęs, geriau mii-t Trys mete]įaį jau praslinko, 
tis. Jie Der dieną pririšti 11 atsistojus, negu gyventi. slieko negirdėjau, 
prie darbo, tuo tarpu kai atsiklaupus, ir as sanau

;mą užkrečia tarytum pikto- „ „ „
mis bacilomis---- blogais pa- nigų arjrumentas griūva. Moks

’ '-šina nekaltai n,o?cslas nuo Pradžios *** sal°

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

Knyga stam! i ir labai užimanti.jo. Kny;
Tai yra tikra tikėjimu istorija. $..00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

KUNIGŲ CELIBATAS.
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras,

Pečėtėli aš pridėsiu 
Deimanto žiedeliu,
Tik neverki, mergužėle,
Tik tu neliūdėk.
Laukia metus, laukia kitus— 
Nieko nesulaukia:
“Tas bernelis man' pamiršo. 
Kitą pamylėjo.”
Aš namie j e pasilikus 
Vis jojo ilgėjaus;

vyzdžiais, sukiršina nekaltas gį ....... ;.............. - ... 25c.
minias...

Kodėl šiandien susirinki- LIETUMŲ ŠEIMYNOS ISTO-
mai užplūdę barniais? Ko- RIJA JUŠKEVIČIAUS
dėl laikraščiai pripilti pa- DAINOSE.

. i___ :i, v Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu-glGZOj? il polemikom. \is dd viai K/veno, tai perskaityk šitą kny- _kad Stoka kultūros o iŠ ios sužinosi, kad vyrai turėjo skaityti kiekvienas vyras, tėvas irIO. hdti blOhd hUUUTCfc, O o žmonos kelis vyrus jaunikaitis, kūne geidžia, kad jų mo-
zmones JHUC1HS1 ClHUg Zin<į... Labai užimanti ir pamokinanti knv- teris, dukteris ir mylimosios nepa-

iiii taikli ymnaiK nM- £*• Su paveikslais. Kaina .... 50e. i toki* kunigų globą. Parašėliesa, SIUlaibų žmogus pa- Audeklo apdaruose .................... 75c. Geo. Townsend Fox. D. D., su-
zangus, bet nesivaldąs. O lietuvmo Ferdinand de Šamogitia.
susivaldymas, tai viso gėrio BYLA DETROITO KATALI- Kaina .............................................. 25c.
nugarkaulis... KV SU SOCIALISTAIS. KURGI VISA TAI NYKSTA?

M Aukštai*^ Dalijant Detroito lietuvių socialis- Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
-i r • . b $ams Plak?tus ne.t0Į‘ nuo. bažnyčios, žmonės kuria per amžius? šį intri-Neprik. Lietuvoj. kunigo pakurstyti brostvininkai uz- grojantį politiškai-ekonomišką klau- 

puolė juos ir žiaunai sumušę. Sočia- sims aiškina garsuis Vokietijos so-

MOTERŲ UŽPUOLIKAS 
NUTEISTAS KALĖTI 

155 METUS.

mą
aidilistai iškėlė užpuolikams bylą, kuri ___

ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- k’y." 
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina ..................... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu

cia; lemokratų teoretikas Kari Kauts- 
Kaina ..................................... 10c.

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,

. daugybė straipsnių, jucku ir tt.
Šį panedėlį Brooklyno žy- kiSu^tnSu^Xkytsrwek°- Pniki£i lliustruota- Kaina •••• 25c- 

das E. Levine buvo nuteks- nas katalikas ir socialistas. Parašė
,,,, T:, E. Vandervelde, vertė Vardunas.tas kalėti loo metus. Jis pri- Kaina .........   ioc.
sipažino prievarta išgėdinęs „_I/W ’ AIQ4l
daugiau kaip 100 moterų ir BALu AI- .. — .---------- ----- ,

Tie 4 fu Pbiki knyga, daugybe labai gražių tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-meiginų. JIS >ia veaęs ir IU- eilių ir dainų. Daug gražių, spahruo- taus. įgijęs šią knygą niekas nesigai- 
ri vaikų. Teisme jis apsi- paveikslų Popiera gera ir spauda lės. 3g2 puslapiai. Kaina .... $1.00 

.v _ - graži. Paraše J. B. Smelstorius, 221_____ ________________verke ir prašė pasigailėjimo, puslapių. Popieros apdarais .. $1.00 kur musų bočiai

Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Roj

moterys namie nuobodžiau- Įum?’ brangios motinos, tie Kur ta meilė, kur tie žodžiai. Teisėjas atsakė: “Gaila, Audi™ •Pdarais ................
;a. Jeigu jie butų moterų didvyriai užtikrins lais-‘ Ką jis m 
vietoj, gal ir jiems reikėtų '§ ne tiK Amerikai, bet n Pasilikus 
keliu burdingierku.
vyras sykitilt? auoiinutea, • i j * i •• VPrOTinK

keikia nasihnčiuoia ai- kad vakacnų gaunu tikIdvi sąvaitės. Jeigu butų du bes ir svi 
mėnesiai, reikėtų pasiust... ’taiko ir vėl jie laimingi 

Jiems taip patinka.”

s man kalbėjo? 
asai viena

Mano visam pasauliui. Nes šitas Negaliu mylėti...
išsireiškė: “Ge- kara? eina tarp laisvės ir 

arba tarp tamsy- 
lesos. O kad šviesa

visados nugali tamsą, tai 
, Butų labai i domu pasi- nėra jokios abejonės, dar r 

Turbut gerb. Adelė neturi į kaityti, jeigu spaudoje bu- dabar taip mes žinom, kad 
patyrimo apie rustų gyveni- į u leistina moterims aprašv- Amerika šito karo labai ne
ina, jeigu taip vienpusiškai f v-yrų širdžių paslaptis. Be norėjo. Dabar nesvarbu kur

Daugel yra taip žadėję 
Per amžių mylėti,
Kai išvyksta kiton šalin 
Užmiršt ką žadėjo.

kad įstatymai nenumato 
mirties bausmės už tokią 
niekšystę. Aš nuteisčiau ta
ve mirti.”

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. į Kanadą tos 

knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
379 puikiais paveikslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su-

rašo.
Muštis ir peštis niekam 

nepatinka. Ir jeigu žmonės 
susipešę vėl krūvoj gyvena, 
tai gyvena tik dėl to, kad ki
tokios išeities nėra. Laimin
gi iie negali būt.

Kas pasauly netrokšta 
gražaus ir laimingo šeimy
niško gyvenimo? Aš ma
nau, kad kiekviena ir kiek
vienas tuo tikslu eina tik i 
porą. Bet ne visiems pasise
ka susikurti laimingą gyve
nimą. O kur laimės nėra 
dažnai viskas baigiasi tra
gedija.

Nors šeimyniškas gyveni
mas via kuriamas ir tobuli
namas nuo neatmenamų lai
kų, iis tebėra vis dar taip 
painu; ir netobulas., kaip 
Afrikos džiunglės.

Didžiausia šeimynos ne
laimė, skaudžiausia rykštė, 
baisiausia liga vra pavydas. 
Nuo pavydo kenčia ne vien 
tik pati šeimyna, bet ir arti
mieji ios draugai bei pažys
tamieji.

Pavydo priežastis yra ne
pasitikėjimas arba nuožiū
ra. kad vienas antram vra 
arba gali buti neištikimas 
meilėje.

Visi ir visos žino, kuri 
moteris turi pavyduoli vy
rą, arba — vyras pavyduolę 
moterį. Visi tarp savęs kal
ba. kritikuoja ir išjuokia pa
vyduolius. Pavyduolių nie
kas nekenčia, visi jų šalina
si, niekas nenori buti jv 
tarpe. Ir niekas pavyduo
liams neužjaučia, niekas ne- 
simpatizuoia, nes bučkį 
kam duoti ar pavogti yra

mes begyventume, nuo ka-
APIE ŽMOGAUS KUL

TŪRĄ.
ibejo vyrai galėtų nema , . ,
žiau parašvti apie savo prie- 10 nebepasislepsim, nes vi- Kultūra, ne tuscias pasi- .. :
rikius su moterimis. ras Pas?ul.ls lieP?noįa-. .n švaistymo žodis, bet sąmo-

metu būdamas. Kaip jis PaM- lada mes tikrai dicijose, net atskirų indivi- 
riokšdavęs ia matyti! Net gyventume atsiklaupę Mes dų išsilavinimo. Juo žmogus 
mlva iam skaudėdavo, jei kas Serb?Joj. kultunngesms. tuo patrauk-
kuria diena necalėięs su ja p? Vle^ v0^.ie,t-1 .zH?t? ,sin? !esms- Juo kulturin-
meiti. Vienok jis su ja neap- Ul ’erb^ , ^^UĮ laime- gesnė tuo iškilesnė. Bet, 
rivedė. Jis atvvko Ameri- ^us- PaL? butų visam pa- kad kultūra išdygtų su
kon piima jos ir susituokė šaulyje. Taigi, mielos moti- syk, tai neįmalcma. Čia rei- 
•u kita, o ji susirado sau kitą

NEMUŠKIME VAIKŲ. žiau? Dėlko žmojrui reikia cukraus,
.. . , -l r. 1 druskos ir kitų panašių dalykų? Ko-SiaUl'eS krašto, Grenlail- dėl jam reikia riebalų? šituos klausi

ai J—nė ritina limkinifii mus suprasi tiktai iš šios knygutės.rujos laukiniai eskimai sa- Parašč c-mus. Kaina .. i5c.
ko: “Tėvai, kūne savo vai
kus muša. nėra verti vaikus SVEIKATA.
turėti!” Jie niekuomet savo ^kSą?Pamatinės^K iš^antto-
vaiku nemuša. nebara ir mijos, fiziolosrijos ir hygienos. Su- • . • • • • ~ • 1 taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,SU JH1S nesielgia, ni., 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose 
Galėtume iš jų pasimokyti. audirno apdaruose. Kaina .... $2.50

Kūjų Vincas. MATERIALISTIŠKAS 
------------------------= x -== ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Ši knygelė aiškina proletariato fi-JUOKAI.
KO DAUGIAI' REIKIA.

Kunigas, norėdamas itfkin-

•7

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI r-roT to v upvti nes gyveno Rojuje. Bet mokslas Kojų
liLKI IK VALUI 1. visai atmeta. Mokslas mano, kad

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad žmonijos lopšinė btrvo šiaurėje. Ir ši 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio Labai įdomus ir pamokinantis
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- skaitymas. Kaina ........................ 25c.
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ISTORIJA.
šitas veikalas parodo, kaip nuc 

1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė koua su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- 
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res
publika. čia telpa visi svarbesni do
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
sutartis su latviais, aprašymas visą 
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne

vyra.
Jis sako. kad bučkių vo- 

rimas nėra jokia meilė. “Jei 
namatau gražią moterį,” jis 
•ako. “tai ir naktį negaliu 
užmigti begalvodamas kaip

nos, neverkit kada jūsų su- kia ilgu metu kruopštaus 
nūs eina ginti žmoni ios lais- darbo, mokslo, lavinimosi, 
vę. Biržietė. be to, — reikia ir troškimo!

Kartais ir mokytas žmogus.

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk šitą knygelę, knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris 
Kalba labai lengva. Knyga protau- apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir
jantiems darbininkams neapkai- j§ vidaus. Kaina .................... $1.00

ti farmeri, kad visur reikalinga nuojama. Kaina ........................... 25c.
Dievo pagalba, sako: rnitv ramrtk cjpy^iaI KAIP SENOVĖS ŽMONĖS-Ot. paveMan. iei tamsta ®AMB°S SPYf',AL ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.
aparei savo lauką, ir saulė šildo. I,i«™i
ir lietus iinoia. bet visgi to da telpa net 72 Džian Bambos spy- knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mek- 

ėiai.” eilės, nasikalbėnmai. humons- slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kaina .........................................10c.

, j čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris- neužtenka. Ar tu nežinai, kad tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
................. - ‘ 25c.

LIETUVIŠKI MILIO- 
NIERIAI.

o nuo kultūros atsilikęs.
čia da reikalinga Dievo pagal
ba. kad javai užderėtų?

—Ne Dievo pagalba čia rei

pagerinta laida. Kaina

AMERIKOS MACOCHAS.
Arba kaip Romos katalikų kunigas

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis

Ar turime lietuvių milio- m°kyt;j?"; .9 <ur 51 kult.u‘ reikia da pridėti gero mėšlo.
>auti nuo ios bučkį.” nieriu dabar, nežinau, bet !?• \ .Ar užtenka ---------------

Kita- labai mtehgentiš- 18-tam šimtmety turėjome. n-au’< r A:
kas vvias sako: “Turiu mo- _ . . daktarui uztei ka pacijentui
eri kaip angela. Bet. ot, ro- .ats tu,9.n^laV?ls3u2 I?1' PaPlotl Per petį?... Ar kuni-

SiU laikų pasauly—ar maža kalinga, sako farmerys. — Čia ”ans ^LmulESit? negai^k^L1Pilna SmentJ, kūnų
mnkvtn9 O :nir on Viiltn. „-----------------------lavo meilužę, Oną Aumuiieraitę. Resumuš jėzuitas. Kaina tos

knygutės ........................................ 20c.

Moteris, kuri pabėga nuo sa
vo vyro. arba išvaro jį, dažniau-; 
šia padaro tai dėl perdaug ar

los, taip malonu prie kitos kV ^arok? užtenka ; sakyti gražų permaža pinigu ir laisvės,
orisiglaurti’ ” I,s valdęp 16 miestelių. o83 pamokslą?... Ar Rašytojui

Man teko pažinti viena kaimus> 25 valsčius. Iš jų gana sukurti k ninį?... Ne... 
nebejauna ^imyna' gaudavęs 5 milionus auksi- Kiekvienas darbas, žodis,iau nų pajamų. elgsena išplaukiąs iš žmo

nes. Bet moteiris skundžiasi. Adomas Čartoiyskis ture- gaus išminties, yra atsako- 
kad ii labai daug kenčia dėl ’° 3,600,000 auksinų paja- mingas. Kultiną be sąžinės 
•avo pavydaus vyro. '"•u- . . ~ . žmonijos -nugis. Juo

Bet štai svki’<-ėdsd ima* Mykolas Oginskis uz per- žmogus sąžiningesnis —tuo 
orie kitos moteriškė- ii? už- ka™us ^vaius sumokėjo 20 ir kulturingesnaa. Sąžinė. 
kaLo ir sako: “Dabnį' :-š sa- milionu» auksinų. tai patvariausias kultūros
viškei nepavydžiu, kada tu, J,uo? ,s'ek?.. Saniehai. San- ramsti. Mandagumas, — tik 

guskai ir kiti. išorinis jos bi .lis, Manda-
Musų fašistiški tautinin- gus žmogus, išoriniai pa

kibai salėtų garsiai pasigirti, trauklus: bet < ižiningas, su- 
1 ad lietuvių tauta irgi turė- sirišęs su visa usiška kultu- 

la, iliensnina kituose gėrio 
ir tobulėjimo liepsnas. Kar-

\budu inteligentiški žmo

?aulute, sėdi nrie manęs. Ti 
gali sau daryti, ka ji nori...’

O savo žmoną iis 
myli!

Tai matote, kaip keistai 
žmogų veikia aistros. Savo 
žmonai jis visados navvdi, 
bet kada patc prisiglaudžia

o tavo siurbėlių, parazitų!

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

. . ... . . Aiškiai išjniMyt; pi’i-tybės ;«tafrnrie kltOS moteriškes, tai ta- mai sn reikalingais klau-itnais ir at
da iaii navvdpf nproikia sakymais lietuvių ir angluna jau pavynet nereiKia. I Antra peržiūrėta ir pagerinta3;. . i Antra peržhiri

Chicagietė. Oaida- Ka;na . 25.

tais nors ir labai išmokslin
tas žmogus, brt sąžinės ne
silaikantis.—pridaro daug 
blogo, /-kriaudų... Pasėja 
netiesą... Visą <avo aplinku-

t

Knygelė su fotografiškais atvaiz
dais. Kaina ...................................... 10c.
-------------------------------------------MONOLOGAI IR

DEKLAMACIJOS.
.... ... . .. šioje knygoje telpa daugybė nan-
Uzlaikau visokių vaistų nuo toziM, jų, labai gražių ir juokingų monolo- 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. „ ir deklamacijų. Visokios temos: 
Taipgi tunu Galingą Gydymo Mosti darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
?????lbuin-as'vbr.t1riC!!e?i_^??s,u niškos. Visos skambios, visos geros.

t"' Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
PET. LAMSARGIENĖ baliams, koncertams ir tt. Antra pa-

1814 S. Water St, Philadelphia, Pa. gerinta laida. Kaina ................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

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

Petronėlė Lamsargienė

ky • • a -t nesveikumus. kreipKites. nuo:Nei viena moteris neoegs SU patarimą ir busit patenkinti.
svetimu vyru. kuri gali joti ant 
savojo.

Koją Vincas.
LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL.
' VALDYBA 1942 METAMS.

PIRM.—Juozas Mačulis.
906 Prescott st., Waukcgan, IU.

PIRM. PAGELS.—F. Sedoravičia,
733 Lincoln st.. Waukegan, III.

PROT. RAST.—Susana L. Gabris.
730 McAlister avė.. Waukegan, III.

IŽD.—Kazimieras Vaitekūnas.
726 Eighth st., Waukegan, III.

FIN. RAST.—Emilija Kernagis Bros 
111 McKinley avė.. Waukegan, III.

KASOS GLOBĖJAI — D. lauraitis,
G. Grinius.

MARŠALKOS — Jonas Stoškus,
M. Kernagis.
Susirinkimai bnna paskutinį nedėl- 

dienį kožno mėnesio, 1:00 v. po pie
tų, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th buti kudik 
ir Adams Sts., Waukegan, III. oerskaityti

1

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

užsitikintis Vyras: (2) žydinti Giria; 
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt..........15c.

ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS 
METU.

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

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI. 
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 

' “'■‘■’-iu tėvais, būtinai turėtų 
šitą knygutę. Kabia 10c.

«
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Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

(Žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir bus Įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstaigoms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui amžius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Sąraše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir į 52, ūkininkė, Karčrudė, Jankai, baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) 554. R^čėmen*, Ona (Jonas).--------- 28, knvgvedė. Karčrudė. 1

548. Bacevičius. Leonas (Fe-1 liksas), gimęs 1937. Kaunas.549. Bačianskis, i’ovilas (Valerijonas), 45, tarnautojas, gyvenimo vieta Vilkaviškis.
. t550. Bačenskienė, Marija syv.'(Juozas), 39, mokytoja, vieta Kaunas, Malūnų 2.551. Bačenskas, Vytautas (Povilas), 7, Kaunas.552. Baėėnas, Antanas (Antanas), 56. ūkininkas, gyv. viepta Karčrudė, Jankai.553. Ęačėnienė, Konstancija,

(Tąsa) G
467. Aukštuolienė, Juzė. 52, ūkininkė, gyv. vieta Viršuniš- kis, Maišiogala.468. Aukštuolis, Kazys (Kazys), 35, ūkininkas, gyv. vieta Viršuniškis.469. Aukštuolienė, Felicija, 20. gyv. vieta Viršuniškis.470. Aukštuolytė, Stasė (Kazys), 6, gyv. vieta Viršuniškis.471. Aukštuolis, Kazys (Kazys), 3, Viršuniškis.

’ Prūsų 12.506. Avižonytė, Gražina (Juozas), 24, slaugė. Kaunas.
555. Baėėnas, Skirmuntas •Vincas), 2 metų, Karčrudė.556. Bučinskas, Juozas (Sil-507. Avižonytė, Birutė (Juo- vestras). £> tarnautojsa, gyv.zas), 23. studentė, Kaunas.508. Avulis, Kostas (Juozas). 19, ūkininkas, Liudvinavas.509. Azaravičienė. Marija (Vincas), gimus 1903. šeimininkė, Šančiai, Vievio 5.510. Ažubalienė, Marija. 80. ūkininkė, Pavinčiai, Alunta.

511. Ažubalis, Kazys (Pet-

vieta Rūdiškės.557. Bačinskienė, Sabina (Vladas), 21, Rūdiškės.558. Bačiulis, Alfonsas (Povilas), 34, gydytojas, gyv. vieta Kaunas. Kraševskio 27.559. Bačys. Vincas, (Jonas), 35, rašvedis, Gižai, Vilkaviškis.560. Bačienė, Adelė (Jurgis).472. Aukštuolis, Jonas, 53, ūkininkas, gyv. vieta 41, siuvėja, Gižai, Vilkaviškis,mokytojas, gyv. vieta Panevė-1 Pavinčiai. Alunta. 3G1. Bačys, Vincas (Vincas)žys. !. 512. Ažubalienė, Apolonija, n, mokinys, Gižai.473. Aupeckis, Juozas, 40.'(Tomas), 30, ūkininkė, gyv. j 5^2. Bačys, Zigmas (Vincas),darbininkas, gyv. vieta Barti- v*eta Pavinčiai, Alunta, ninkai, Vilkaviškis. 513. Ažubalis, Petras97 zys), 4 mėn., Pavinčiai.474. Aupeckienė, Bronė, gyv. vieta Bartininkai.

11, mokinys, Gižai.(Ka-' 553. Bačys. Alfonsascas), 8, mokinys. Gižai. (Vin-

475. Aupeckytė, Danutė (Juo- metų amž., Pavinčiai.514. Ažubalis. Jonas (Kazys). 554 Bačkauskas, Albinas(Kostas), 8. Palopainis, Kruo-zas), 10, Bartininkai.476. Aupeckytė, Zosė zas), 8, Bartininkai.477. Aupeckis, Stasys zas), 7, Bartininkai.

515. Ažubalis, Anupras (Sta- njs(Juo- «ys), gimęs 1895, ūkininkas? 5^5. Bačkauskaitė, ElenaKaltinėnai, Švenčionėliai. i (Juozas), 6, Palopainis.(Juo- 516. Babianskis, Marijonas. 566. Bačkauskaitė, Gražina(Juozas). 4, Palopainis.70, ūkininkas, Beržai, Dotnuva.478. Ausiukaitis, Juozas. 32, 517. Babianskienė. Ona. 68,mokytojas, gyv. vieta Dainiai, šeimininkė, Beržai, Dotnuva.Jurbarkas. 518. Babianskaitė, Elena (A-479. Austrąvičius. Albinas leksandras). 35, Vaiguva.(Petras), 30, valdininkas, gyv. 519, Babickas, Juozas, 34, vieta Kaunas, Malėtų 20. ukininkas, Pelišiai. Subačius.480. Austravičienė, Stefanija 520. Babickienė. Ona, 29,Į (Bernardas). 42. ukinikas, gyv.(Balys), 27. raštininkė, gyv. ūkininkė, Pelišiai, Subačius. . vieta Palopainis, Kruonis, vieta Kaunas, Malėtų 20. 521. Babickas, Augis (Juo- 570. Bačkauskienė, Ona, 50,

567. Bačkauskas, Juozas (Juozas), 2 mėn., Palopainis.568. Bačkauskas, Jonas (Kostas), gimęs 1908, ukininkas, gyv. vieta Ignalinas, Kruonis.569. Bačkauskas, Kostas

481. Auškalnis, Kazys (Vin- zas), 3 metų. Pelišiai. cas), gimęs 1901, ukininkas, 522. Babickaitė, Veragyv. v. Teneniai. Kvėdarna. nas), 22, padavėja. 482. Auškalnienė, Marija, 30, Kaunas,ūkininkė, gyv. v. Teneniai. 523. Babonas,

KELEIVIS, SO 3OSTON

/š Rusijos Karo Fronto

f. f. (V. RadiophotoVokiečių pusėj buvęs reporteris spėjo padaryti sprogstančio rusų šovinio nuotrauką. Prigulę prie žemės yra vokiečių kulkasvaidininkai. Rusų artilerija mėgina į juos pataikyti ir išrodo, jog čia visai nedaug truko.

Redakcijos Atsakymai
J. Radzevičiui ir E. A. Sa- 

malioniui, SDKLSPD 7-tos 
kuopęs igaiiotiniems. — -
Tamstų lašinio negalime 
laikraštin dėti, nes jis per
dėm klaidingas. Matyt, tam
stos sergat komunizmo liga 
ii tamstoms vaidinasi visai 
nebūti dalykai, kaip bažny
tinėms davatkoms piktos 
dvasios. Tamstos sakot, jog 
tamstoms nepatinka, kam 
1941 metais birželio mėnesi 
“Keleivis” pirmam puslapy 
didelėmis raidėmis parašė, 
kad “Lietuva jau laisva ir 
nepriklausoma valstybė ir 
pasidžiaugė tuomi.” Iš to 
jau matosi, kad tamstos ne

sudarytas iš trijų žodžių pir
mutinių raidžių ir reiškia: 
Geheime Staats Polizei— 
slaptoji Valstybės Policija. 
Sutrumpinus, įeikėtų rašyti 
Ge. Sta. Po., bet parankumo 
dėlei vokiečiai sulieja tas 
raides i vienų krūvą ir pada
ro vieną žodi—Gestapo.

A. Taruliui. — šeškas ir 
skunke yra du skirtingi žvė
riukai. Skunke yra Ameri
kos gyventoja, o šeškas Eu
ropos. Skunkės snukis sto
ras ir bukas, o šeško smai
las. Skunke yra didesnė ir 
kuprota, o šeškas mažesnis 
ir tiesus. Skunke turi išilgai

sidžiaugėt, bet apsiverkėt pugaros du baltu ruožu, o ič<rirde_ kad Lietuva ansi- seskas visas? juodas, tik apieišgirdę, kad Lietuva apsi 
skelbė laisva. Taip, komu
nistai visi tada nuleido no
sis. Bet lietuvių tauta džiau
gėsi. Tik gaila, kad tas 
džiaugsmas buvo neilgas

ausis turi truputi baltumo, 
šeškas priklauso žebenkš
čių šeimynai, o skunke— 
ypatingai smirduolių šeimy
nai. šeškai angliškai vadi-

Pasiliuosavus Lietuvos liau- nas^ fitch ir polecat. 
džiai iš po žiaurios bolševi-. ... ^ _ . . . E. Yociui. — Draugui pa
kų diktatūros. Lietuvą uz- tartunie perskaityti Araeri- 
ėmė kiti okupantai, kurie kos pįiįečio straipsnį “Štai

K U Al 1 I • 1 nedaug geresni už pirmuo- kam mes turim but dėkin-Nacių Okupuotos Lietuvos z
-----  taip dabar kovojam prieš nai ^Įba kaip tik taįs kiau.
DĖL KOLCHOZŲ BUVO buvusius brolius nacius. simaįs? kurįe draugui išrodo 

NEUŽSĖTA 3,264,100 Tai viena- , Antra, kodėl raiškus.
AKRU ŽFMĖS tamtos tik dabar atsiminė!,-----------------------------------

. . i j l. kas buvo rašyta “Keleivvie” LYTIŠKOS LIGOS.Lietuvos spauda dabar metu birželio mėnesi? Tr kaip nuo fa apsisaugoti. Parašė

VYSK. REINYS SUŽEIS
TAS PER KARO 

VEIKSMUS.
Amerikos lietuvių spau

da sietuvoje naciai perso- uuvu puu<uę uui^- anip ;r molimia h„k r
te mes sveikinę Hitlerį. Taigi PAGARSINIMAI

‘KELEIVY’dovą visai nušovė. Dabar Laukiant tų kolchozų įvedi- . nrisinažistat kad
gauta iš Lietuvon žinia sako mo, ūkininkai sustojo dirbę ta™stos prisipažįstat, kad gduia i& Dieiuvo. žinia mmj, , j * poėmius savo poterius esat
kad vysk. Reinys buvo su- savo laukui ir 1941 metų ; , .. o u,,
žeistas Vilniuje “nuo karo pavasarį 4 66,300 hektaru j . -,, ’j-cTkuni^ «bi- <3,264.000 akrų) dirbami ^Tta^u
ras ir “daug civilių žmonių žemes liko ne^«to ^ro. nėra ’nieko d iauUkai J 
buvo užmušta. Keno tie Jum- 155 tos priežasties javų M k Ir nr9„:m»nv
karo veiksmai buvo žinia surinkta 27Q,()O0 tonų ma- Jra , °s a5e tų piasima y 

rf* ■. z-» 1 žiau, negu paprastai. melai. Kanados lietuvių

Norint, kad pagarsinimas tilptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
admlnistracljon nevėliau PANEDZ- 
LlO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst IS anksto, kad pa- 
siektų mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai i tos 
sąvaitės numeri nespėjama patai - 
olnt.

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

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kliok] parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam u4 S1.00. US dldea- 

Įl nlus garsinimus skaitoma nuo colio.
US paJIeSkojlmus darbininkų, par-IĮ 

davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žodi- Stambee- 
nėm raidėm antgalvla—15c. extra.

“Keleivio” prenumeratoriams ui 
pajleSkojlmus glm'nlų ir draugų, kai
na 1c. už žod). Maigiausio pajieSko- 
jlmo kaina 65c.

Norint paJteSkot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.
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. šeimininkė, Palopainis.(J°-, 571. Bačkauskienė. Pranė,Šančiai. 25, ūkininkė, Palopainis.572. Bačkys, Juozas (Juozas). 41, karininkas majoras,

neaiškina.

Martynas
< ll&art vTyazg 1 RA uViniriVoo crv.483. Auškalnis. vyrautas (Kazys), 12, mokinys, gyv. vie- senimo vieta Bureikiai. Bety-ta Teneniai. gala. 573. Bačkus, Juozas (Stasys). 40. karininkas pulkinin-484. Auškalnis. Antanas(Ka- 524. Babonas. Kazys (Joku- kas. gyv. vieta Kaunas zys), 10, mokinys, Teneniai. bas), 60. ukininkas. gyv. vieta 574 Bačkuvienė, Anelė (Ado

MIRĖ DR. PRANAS 
DIELININKAITIS.

Dabar tik atėjo iš Lietu- ,

MICKŪNUOSE UŽMUŠ
TI DU POLICININKAI.

Mickūnuose (Vilniau.

ra.

draugija, SDKLSPD, kurios 
vardu tamstos komunistų 
melą skleidžiate, turėtų ap
sižiūrėti ir neduoti savo var- 
dą po komunistų purvyną

485. Aušrevičius, Albinas. Lotiniškiai. Girkalnis,tarnautojas, gyv. vieta Alesnin- 525. Babonaitė. Marija kai, Simnas. ūkininkė. Lotiniškiai.486. Aušrota. Jonas (Vincas) 526. Babonienė, Antanina, 40,! zas). 8 mėn. amž.. Kaunas.39. tarnautojas, gyv. vieta Ky- ūkininkė, gyv. vieta Lotiniš- 576. Bagdauskaitė, Marija bartai. Laisvės 2. kiai. Girkalnis. (Jonas), gimus 1918, Keišiai,487. Aušrotienė. Anastazija 527. Babonaitė, Palmira (Ka- -Jurbarkas.

mas). 30, operas dainininkė, 50,: gyv. vieta Kaunas.575. Bačkus, Stasys (Juo-

______ , —~......... ....... , - 7 . . .. .... _ Detroito žvalgui. — Tur-
lauto Didžiojo Universiteto smulkesnių žinių ne- but jg “Vilnies” tas vyrukas
Kaune docentas ir žymus
katalikų veikėjas.

ATIMA VISUS ŠAUJA- 
MUS GINKLUS.

RUSAI NESKAITOMI 
LIETUVOS GYVEN

TOJAIS.

savo “informacijas” semia, 
jeigu jis sako, kad Gestapo 
yra r.acių propagandos mi
nisterio pavardė. Gestapo 
yra ne žmogaus pavardė,

(Jonas). 36, šeimininkė, gyv. zys). 14. Lotiniškiai. vieta Kybartai. 528. Babonaitė, Evalda488. Aušrotaitė, Janina (Jo- zys), 12, Lotiniškiai.nas), 14. mokinė. Kybartai. 529. Babrauskas, Antanas,489. Aušrotaitė. Nijolė (Jo 52. ukininkas. gyv. vieta Norci- nas), 12. mokinė. Kybartai. ; šinkai. Gardai.490. Aušrotaitė. Aldona (Jo- 530. Babrauskienė. Felicija nas). 10. mokinė. Kybartai. • (Jurgis), 59, ūkininkė, gyv. vie-491. Aušrota, Bernardas (Jo- ta Norcišinkai. Gardai.531. Babrauskaitė, Irena (Antanas). 15, Norcišinkai.532. Babrauskaitė. Jadvyga (Antanas, 13, Norcišinkai.

577. Bagdanaitis, Vladas (Ka- (Juozas), 24, batsiuvys, Švenčionys.578. Bagdonas. Valerijus (Benis), 30. tarnautojas, gyv. vieta Kaunas, Baranausko 17.579. Bagdonienė, Salome (Jokūbas). 27. tarnautoja, gyv vieta Kaunas.580. Bagdonas. Valiukas (Valerijus), 6. Kaunas.581. Bagdonas, Valerijus (Valerijus), 3, Kaunas.

Von Renteln išleido Lie- G??uze? ?7 -lvyk?s Ji- bet sutrumpintas organiza- 
tuvos gyventojams pasku- ju ?u,.aivmas n )Xe v0_ pmmdinimas. Jis yra
tinj įspėjimų dėl ginklų karj civ||pį’ ad|aini.
atidavimo. ' okieeių_ komi- , stracijos vįdininku ir Lie. 
sąrąs įspėja, kad reikia ati- tuvojeJ j^,. * karo
duoti. ..ir. neKa-jnius < pa\ . belaisviu. Rusai neskaitomi 
muzmjimus) ginklus, tz i.ietuvos gtventojais. 
neišpildymą gresia sunkiau-
sios bausmės—principe mir- 
tiesrbaosmė.f •bas). 8. mokinys, Kybartai.492. Aušbikavičius. Vladas.53, pensionierius, gyv. vieta Burniai. Kaltinėnai.493. Aušbikavičienė, Ona. 46.. 533. Babrauskaitė. Janina 582. Bagdonienė, Petronėlė,šeimininkė, gyv. vieta Burniai. (Antanas). 12, Norcišinkai. 37. mokytoja, gyv. vieta Mani-kūnai. Salotai.583. Bagdonas, Rimantas, S,Kaltinėnai. 534. Babrauskas Henrikas494. Aušbikavičius. Antanas ; (Antanas), 11. Norcišinkai.(Vladas), 12. mokinys, gyv. 535. Babrauskaitė, Mihalina Manikunai.vieta Burniai. (Antanas), 8, Norcišinkai. 584. Bagdonas. Petras, 40,536. Babrauskienė. Bronė, pašto viršininkas. Šiaulėnai, ūkininkė. Užvarais. Šiauliai. 585. Bagdonienė, Marija (Jo-537. Babrauskaitė, Bronė, nas), 34, mokytoja, Šiaulėnai, jgyv. vieta Užvarais.

495. Aušbikavičius. Stasys (Vladas). 8. Burniai.496. Aušbikavičiutė, Laimutė (Vladas). 3. Burniai. ' 586. Bagdonas, RomualdasJanintu'(Petras). 7. Šiaulėnai, ninkas). 29. tarnautojas, gyv. gyv. vieta Užvarais. 587. Bagdonas, Algirdas (Pe-vieta, Marcinkonys, Alytus. į 539. Babušis, Antanas, (Pet- tras). 4. Šiaulėnai.498. Averkienė. Ona (Kazys). ■ ras), 44, teismo antstolis. Kati- 588. Bagdonas. Pranas (An-

497. Averka. Juozas (Domi-; 538. Babrauskaitė.gyv. vieta Užvarais.

gimus 1905. siuvėja, gyv. vieta i liai, Griškabūdis. Biržai. Stoties 18.499. Avinas, Juozas (Antanas), 25. ukininkas. gyv. vieta Jažėnos, Chodutiškiai.500. Avinas. Motiejus (Gabrielius), 24. ukininkas. gyv. v ieta Sučiunai, Švenčionys.501. Avinas. Romanas (Jonas), gimęs 1897. ukininkas. Jakeliai. Adutiškis.

tanas), 36, Šančiai.540. Babušis, Jonas (Petras). 589. Bagdonas, Jonas (An-33, mokytojas, gyv. vieta Kati- tanas), 41. ukininkas. gyv. vie- liai. Griškabūdis. ita Sausriai, Kuršėnai.541. Babušienė, česė, 34, gyv.; 590. Bagdonienė, Stasė, uki- vieta Katiliai, Griškabūdis. ninkė, Sausriai. Kuršėnai.542. Babušienė. Adelė, 28, 591. Bagdonas, Jonas (Jonas). 14, Sausriai. Kuršėnai.(Anta- 592. Bagdonas. Eugenijus i (Jonas). 13. Sausriai.
Katiliai, Griškabūdis. 543. Babušis. Algisnas). 12, Katiliai.544. Babušis. Rimas (Anta- 593. Bagdonaitė, Jadvyga502. Avižienė. Marija (Pra- nas). 9. Katiliai. (Jonas). 11. Sausriai.nas). 35. šeimininkė, gyv. vieta 545. Babušis. Vytautas (An- 594. Bagdonas, Edvardas, 26, Raseiniai. tanas), 3. Katiliai. ukininkas. gyv. vieta Sriubiai503. Aviženis. Karolis (Karo-; 546. Bacevičius. Feliksas (Jo-lis). 12, Raseiniai. nas), gimęs 1901. lydintojas.504. Avižienytė, Varija-Van- Kaunas Kalniečių 90.da (Karolis), 7, Raseiniai.505. Avižonis. Vytautas (Juozas), 26. studentas, Kaunas,

KAIP SUDARYTA VIL
NIAUS APYGARDA.
Kaip iš Lietuvos spaudo-; 

matyti, kad Vilniaus apy
gardą sudaro: Vilniaus, 
Trakų, Ašmenos, Švenčio
nių, Eišiškių ir Svyrių ap- 
kritis yra naujai sudalytai 

ir į ją Įneina šie valsčiai:' 
Svyriai, Lentupis, Kamajai. 
Žukalniai, Kiemeliškis, Še- 
metava, Varnė v ir Gervi-v • •ciai.

“AUŠROS VARTAI” VO
KIŠKAI PAVADINTI 

“MARIENTHOR.”
“Deutsche Zeitung im 

Ostland” praneša, kad Vil
niaus mieste gatvių pa vadi
nimai. šalia lietuvių, rašomi 
ir vokiečių kalba, prisilai
kant lietuvių pavadinimo, 
pav., Aušros Vartų gatvė 
vokiškai išverta “Mai ien- 
rhor strasse,” kas reiškiu: 
Marijos Vartų uatvė.

Mala venai.595. Bagdanavičius, Jonas(Antanas). 50. ukininkas, gyv547. Bacevičienė. Ona (Juo- vieta Antanavas, Maišiogala.zas), gimus 1910, šeimininkė. Kaunas. Kalniečiu 90. 596. Bagdanavičienė. Vanda 
26. Antanavas. Maišiogala.

ĮVEDĖ KIAULIŲ MET
RIKACIJĄ.

Balandžio 1' dieną Bal
tijos kraštuose urašytos vi
sos kiaulės. At utyje tas tu
rės buti darom kas tris mė
nesius. Išrodo, tad kiekvie
na degloji turės turėti savo 
gimimo metriką.

Pekla
BROŠIŪRA Sf PEKLOS 

ŽEMĖLAPIU IR KI
TAIS PAVEIKSLAIS.

Parašė
A. M. METELIONIS.

1

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

Kaina 25 centai.

Knyga gaunama “Kelei
vio” Knygyne.

Adresas: “KELEIVIS” 
253 BROAI)WAV.

SO. BOSTON, .MASS. 

Taipgi ir pas
A. M. METELIONl 

7747 Navy Avenue,
Detroit, Mich.

I

AR ROMOS

piežius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

SKYRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada j Pasaulį atėjo 
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS IL (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS IU. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių 
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai. 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1S96 m. 
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė. 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meluikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

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

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

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauds aiški.
Aadimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA 32.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaiaa 31.23.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

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

ŠIURPULINGAS ĮVYKIS.

to, kad tenai kabojo Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos, o 
te Stalino flagė.

Bolševikams visur vaidi
nami “smetonininkai,” kur 
ik suskamba Lietuvos him
nas arba pasirodo Lietuvos 
rispalvė vėliava. Lietuvos I 
ie nekenčia. Žinoma, tai jų

Atsakymas Elenai Berno
tienei iš Brightono.

Melagių organe “Lais
vėj’’ ponia Bernotienė ap
melavo Cambridge’aus Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų Drau- į
gijos susirinkimą, kuris i-; ie nekenčia, žinoma, tai jų 
vyko šių metų gegužės 6 d j lalykas. Jeigu jie pardavė 
Iš jos žodžių matosi, kad j: j aVo dusias raudonajam 
visai nežino, apie ką ji kal Maskvos velniui, tai gali 

am ir tarnauti. Bet ko jie 
ada lenda i lietuvių organi- 
acijas, kam jie kiša savo 
tacapiškas nosis i musų su- 

_ . įlinkimus? Juk lietuviai į
z kokio ten Lietuvos gelbėji- i u kazionus mitingus neina, 

mo komiteto, kurio tikslą i ’ Bolževikams
dėti pastangas kad Lietuva-. - ,
butų grąžinta tokia laisvi 
kokia buvo prie Smeto 
nos...”

ba. Pavyzdžiui, ji porina: 
“Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Draugystė laikė savo su
sirinkimą... paaiškėjo, kač 
ši draugija priklauso prie

DO IT EVERY PAY DAYl Automobiliai užmušė I Stinga gazolino.
12 žmonių. : Pereitos sąvaitės pabai-

, . . . Automobilių registracijos gOj apie Bostoną buvo jau
Ant Charles River espla- biuras praneša, kad pereitą fcUnku gauti gazolino. Bend- 

sąvaitę automobiliu nelai-

Beprotis nužudė merginą.

nados šio panedėlio rytą bu
vo užpulta ir nužudyta Miss 
Fidelia Briant, 18 metų am
žiaus studentė. Tai atsitiko 
iai einant biznio mokyklon.
Trys Bostono universiteto 
studentai, kurie matė tą KAINOS KYLA

IR DAR KILS

mėse buvo užmušta 12 žmo
nių. Iš viso šįmet automobi
lių nelaimėse žuvo jau 208 
asmenys.

ĮVVbį, Z.IUUgZ.UUĮ |

ir padavė policijai.I 
Policija nustatė, kad jis va-1 geras laikas pasinaudoti 

namus ar ūkį, į trumpą lai- 
turtę? 

saugiau-
v - ___ ______ ate, nesbuvęs uždarytas iškrypėlių barbenai retinasi. Turim pasirinki- 

kalėjiman už lytišką iškry-
pima. Dabar jis dirbo So-, (1> 6-ių šeimynų mūrinis namas
mervillės restorane kaip in- P° 5> kambarius, aržuolinės grindys, 
, , .» r . vonios, atskiri kiekvienam garo sil-

(tŲ plOVlkaS. dytuvai ir visi kiti moderniški pa-
Apsiginklavęs dideliu pei- «nkumai. Labai parankioj vietoj.

liu, JIS pamate šitą mergaitę da tik už $io.ooo.
einant Charles River pa-i (2) 3-jų šeimynų mūras, 14 kam-
lr-iiėi'n ir ėmė ia wti«a Nu banV. vonios, baltos sinkos ir skai- RrHbClu 11 CmC J<j. Vyilb. INU- t>ynės, piazai ir kiti patogumai; arti 
rigandusi mergaitė pradėjo Broadvvay. South Bostone. Savinin- 
bėgti ir šauktis pagalbos. kė Kalifomijoj-tunm greitai par

dinasi Hany Adams, 28 me- ką dvigubai padidinti savo 1
Tii olTkorioc ^vki imi Nejudoma nuosavybė sauių amžiaus aioanas. sytų jau sias investinimas. Nelaukite.

rai imant, Naujoj Anglijoj 
apie 75 nuošimčiai gazolino 
pilstytųvių neturėjo gazo
lino.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

i'nu MMt&ia* tetari.

nepatinka, 
lietuviai negarbina jų 

‘ciesoriaus” Stalino. Bet 
;cdėl mes turėtume jį gar-

V.Sų p,rma, Cambridge- ; dares»0 skl.iaudu
uje nėra tokios drauguos d ,‘b ; * g } •_ 
kuri vadintųsi Lietuvo:
Sūnų ir Dukterų Draugys
tė.” Antra, musų draugija ’ 
nepriklauso prie “Lietuvos
gelbėjimo komiteto,’ nes 
tokio komiteto iš viso ir nė 
ra. Musų draugija buvo tik 
nusiuntusi porą delega’.ų 
Lietuvai Remti Draugijo 
konferenciją balandžio 2* 
dieną. Paskui delegatai pa
tiekė savo raportus iš tos. 
konferencijos, bet niekai į 
nekalbėjo, kad Lietuvai rei 
kia gražinti “Smetonos lai

man jis galėsiąs važiuoti ir 
kuopą atstovauti.

Susirinkime, apart Km- 
konio ir Kubiliaus, dalyva
vo dar 4 Kubiliaus parapijo
nys. todėl, slaptai balsuo-

.en gal ne t.ktai Lietuva kuopai jeguzes mėnesiniu- -KubiIilfs ,apo Lirinktas at.
taip 'i u stovu į gLA seimą. Bet jis.

kaip sakiau, delegatu nebus 
188 kuooa savo atstovo

ATSTOVAS SAVO 
LĖŠOMIS.”ęs su Hitleriu, jisai okupa- 

o ir apiplėšė musų tėvų Iš SLA. kuopos susirinkimo, 
alį, o dabar Hitleris ją at- Susivienijimo Lietuvių 
•mė iš jo ir pats plėšia. Jei- Amerikoje 188 kuopa (pra- 
-u ne Stalino politika, šian- vardžiuojama Kubiliaus

utu buvus laisva, bet ir vi- me susirinkime
o šito karo sal nebutu bu- reikalu rinko ir atstovą i

-ių ..
•?9 d 11 - u --'seime neturės.

ę: juk jis prasidėjo dėl to, SLA seimą, kuris Įvyks 
ad Hitleris su Stalinu už- metų birželio (June)

molė Lenkiją. Pittsburghe, Pa. T - nolitika SL\
Brightono Elena gali šitų Kadangi. kuopa savo ižele kucpoje varinįJa subolševi-

kė.ie žmonės.
, . . , .. ...... . , Pora metu atgal ji buvo

vę." Tas tai jau pačios bol-plePa aPie ta1’ ko J1 nesu‘ l?ko ^anonų, ku- K-augUsi. netoli 'TO*narių,
ševikės Bernotienės išgalvo pranta.. ne apsiimtų sa\o esomis gu kurL Kubilium, kuris
ta “mandiybe.” arba pačios Šita ignorantė pasakoja, sei™an v>KU- kuopoje nori but “vadu” ir
“Laisvės” redakcijos pridė-puk mes giriam Smetoną ir Filmuoju sayanonu r,aĮS vienas viską spręsti. Vi
tas “pagražinimas.” j Hitlerį. Bet jeigu mes atme- ('me '/or}a? Krukoni>. Ji-b ^uomet gjo bamiai-ginčai

Lietuvai Remti Draugija am Stalino diktatūrą, tai visa jo šeimyna Susivieniji- - - J —
(aip mes galėtume g;
Smetona ar Hitlerį? juk i5 kuoposUšėjo. Liko taip

machinacijų nežinoti: bet pinigų netun ir atstovo iš
eigų ji nežino, tai kam ji laidų apmokėti negali, tai

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320
duoti. Kaina $3,600.

(3) 2-jų šeimynų. 10 kambarių 
medinis namas, vonios, baltos sinkos

. ... ir skalbynės, elektros šviesos ir kiti
11" keliais patogumai. Arti prie pajūrio ir by- 

ėių, South Bostone. Labai žema kai
na tik $3,600.

(4) 15 mylių nuo Bostono, 30 akni 
farma. 6 kambarių vieno aukšto na
mas. barnė ir vištininkai. Prie ge
ro kelio. Labai tinkamas bile Bosto
no biznieriui. Kaina tik $4,500.

Taipgi, pilniausias kataliogas Ban
kų ir H. O. L. C. forkliozuotų nuo
savybių. Turime keliatą namų mai
nymui. Platesnių informacijų klaus
kite advokato Gailiaus ofise.

Jos kojos susipynė ir ji par
krito. Tuomet žmogžudys 
pribėgo prie jos 
peilio smūgiais nudėjo ją.

Klausiamas policijos, už 
ką jis ją nužudė, jis atsakė: 
“Aš norėjau ją išžagint.”

Kvočiamas toliau, jis aiš
kinosi: “Aš ją nužudžiau 
dėl to. kad ji juokėsi, košė 
ir spiaudė. bet ne į mane.”

Kitu vėl atvejų jis kalbė
jo: “Aš nežinau ką aš pada
riau. Aš noriu eit elektros 
kėdėn.”

Vėliau policija sužinojo, 
kad visą praėjusią naktį ir 
visą lytą jisai gėrė.

Vagis pabėgo kareivio 
drapanomis.

Iš Deer Islando pabėgo 
Frank L. Galvin, 34 metų 
amžiaus vagis, kuris buvo 
nuteistas dviem metams.

io
apsivilkęs

dingo.

BOSTON REALTY TRUST 
317 E STREET.

SOUTH BOSTON, MASS.

ną. tai visa jo. šeimyna :S™Hi- .dviem metami
garbinti rne apsidiaudę. aukštas su- atmosfera ir pusė na- Lu iomS^Dsivilke
1? Juk mas ir, be abejo, jam SLA rin iš kuopoXišė.io. Liko taip drapanas n jomis apsivilkę

kaip iau buvo “Keleivyje” 
nurodyta, neturi jokios po
litinės spalvos, nes ji suside
da iš visokių lietuvių orga- 
r.įaacijų atstovų. Bolševiką 
įsivaizdavo jos konferenci
joj “smetonininkus” tik dėl

Kun. Juro Gaspa
dinė Paliko Jam 

Visą Turtą.
Motinai paliko “pedikius,” 

o broliui $1 pinigų.
Lavvrence’o dienraštis 

“Daily Eagle” paskelbė 
Onos Sidaravičiutės paliktą______  ______
kunigui Jurui testamentą, čiai butų geriau, kad dau- duotas dk iugsėjo mėnesy: Yisam menesiui joms 
Ona Sidaravičiutė buvo!rTjaa savo jgnorantiškumo tn. Gi SLA kon^tituci-. spenduoti laisniai. 
kun. Juro gaspadinė ir mirė' įi nerodytų. Tegul ji sau ia ?ako’ ka^ narys negali Busams dabar uždrausta 
Lovvellio ligoninėj. Dabar knisasi no Stalinodovi tenai hut renkamas nei į kuopos;vežioti žmones i piknikus, kunigėlis įnešė teisman jos jos nieto nekliudo"' valdybą, nei į SLA seimą.,byč

* • > -i • . • — i • ' i i 14 io rvuvi/Vk^ik-v iv« ucaaįs
Hitleris vra toks pat dikta- leikalai ir jo gerove labiau vadinami “kLbiliniai.” Be: ________
orius, kaip ir Stalinas, tik iupi. negu tam Kuris iv ai- dėtis nepagerėjo. Dėl Ku- Mattapane sudegė Mor- 
įenas rudas, antras raudo- nais_?umetimais ^siuenip- b,iiabs noro -vadovauti,” ton Wet Wash skalbykla

ras. Toks pat ir Smetona, nariai traukėsi is kuopos po Nuostoliai siekia $5,0W.
ik mažesnio mąsto. Mes , Pastačius KruKomui savo Ras mėnesk Nežiūrint
itcjam už demokratiją, tai kandidatūrą, tuojau atsisto- tQ Ra<1 įer pastogių,. du Brookline, 7 Ruimų Namas
/ra už tokia santvarka, kur .1° P- Kubilius ir įsreze spy- orp- t Kmkonic ori- 4 karv Karadža!s įrengimai.I- . i -• ‘ piu kuri ii« “kipkvipnam pu yur ^ut par(jUotas greitai. Persike-<mones tun plačią asmens, C)Ų, kad ji.. Ries. enam a nauju nanu— bau į Kalifomią. Norint daugiau in-

i 'odžio, spaudos, susirinki-seime dalyvavęs kaip sios dabar kuopoje beiiko 10_ - —•’
! nų ir organizacijos laisvę, kuopos atstovas, tode ir sį j2 žmoniu Perpekula.
Tokios santvarkos trokštam syki noris važiuoti—kad n ------
ir Lietuvai. Hitleriams. Sta- savo lėšomis.^ Nubaudė tris busų kom-
linams ir Smetonoms tokioj Bet kun. Kubilius net ke- panijas.
santvarkoj vietos nėra. lis sykius buvo suspenduo- Pereitą sąvaitę buvo nu- 

Taigi Brightono Elena tas- Paskutiniu sykiu jis bu- baustos 3 busu kompanijos
nesupranta tu dalvku apie suspenduota^ 11J41 metų užtai, kad \ežė žmones į 
kuriuos ii šneka, ir "jai pa- ~^gužė> mėnesy, o at?>pen-, Tauntono sūnų lenktynes, 
ėioi Kutu iroriun' Vnči dan. duotas tik rugsėjo mėnesy, Visam mėnesiui joms su-

nekliudys. vaiayoą. nei į ojla seimą. į pyčius ir kitokias pasilinks-
J. Andrews. niekur kitiir, jei jis nėra minimo pramogas. Busai 

_______ " ‘ išbuvęs gerame stovy vienų gali vežioti žmones tiktai
Piknikams buvo prastas metl2 laiko- Ravo paprastais keliais ir

oras. ; Kun. Kubilius “gerą sto- stoti tiktai paprastose susto-
t> . vi” atgaus tik šių metų rug-' jhno vietose.

ir žemę prie! e ?ėjo mėnesyje. Ir Kubilius;piknikams buvo netikę.-. Is geraj žino, nes susirin- 
nakties buvo smarkiai prily- kime jam buvo išaiškinta,

.s.akair n?1?' 1 ,lkl j)ie‘i kad delegatu SLA seime jis

paliktą testamentą, kad pri
pažintų jo teisėtumą

Kaip rašo anglų dienraš-j 
tis, Ona Sidaravičiutė pa
lieka savo “tėveliui” Jurui i 
namą, garažą 
Mason streeto

Savo pedikius ir kitas 
drapanas, o taipgi ir auksi
nius daiktus, irgi palieka 
kunigui, bet su ta sąlyga, Lietuvai

PIRKIT NAMUS

I

formacijų psišaukit: BEAcon 5003. f 
Victor Orelovitz (4) 1 j

287 Mason Terrace, Brookline, Mass.

tų išrodė, kad bus da dau- nega]į butp nes jo ten nje_ 
siau lietaus. Nežiūrint to, į ka? neprįims. pet Kubilius, 

Draugijom .......................Remtikad iš tu daiktų iis duotų ii ' -i -i • T i r-i. ” J matyt, norėjo pakenkti j
jos motinai kiek matys jai koniui’ kart ^ negalėtųverta duoti suvažiavo apie 200 automo- man važiuoti (kuopaverta duoti. bjli Ipavakali

Is testamento pasirodo, via:'x ‘
kad kunigėlio gaspadinė tu- ' ________

oras įssi-

tėjo prisidėjus pinigų į ban- Du jauni banditaj ,uris mir, 
kus. Testamente minimi, e,eklros kaij 
Memmack Co-cperatrve i
Bank ir Bav State Merchants James Nickerson, 23 me- 
Bank. Tie pinigai irgi palie- ty amžiaus banditas, ir Paul 
kami kunigui Jurui; jis tik

Pabar yra geriausias laikas pirkti 
namus ir far-nas, kol da nėra pa- 
brangę. Ateityje namai ^r farmos 
bus brangesni ir už pinigus. Matcri- 
jolas ir darbininkai eina brangyn, 
todėl ir nuosavybės eis brangvn. Aš

matyt, norėjo pakenkti Kru-'
Sei- tinkama ir už mažą kaina. Porches- 

flrnnno rro 1 i tery. Quincv Mattapan, Hyde Parke, 
J KUOpa gali ! Ro^Įiridale, V ėst Roxbury ir Cam- 

tik viena delegatą siųsti),,bridge.
♦ndpl prnp kari 1 Kas norit pirkti nam^ ar farma-• Odei eme aiškinus, Kari JIS kreipkitės pa< mane: (-)
buvęs suspenduotas tik dėl william a. amsie 
to, kad išėięs prieš Bago- 30 Carrutl, st., prie Ashmont Sta., 

y*a"i DORC HE^TER.ciaus ir v įniko politiką; sei- Tel. GENeva 3719

Glacomazza, jo 18 metų 
amžiaus sėbras, turės mirtiprašomas paskirti jos moti 

ros užlaikymui kiek 
išrodys verta.

Savo broliui, Broniui Si- patvirtino, 
daravičiui. lyg ant juoko, L. J^du buvo nuteisti mir- 
velionė užrašė SI pinigų. ,čiai užtai, kad 1940 metų 

Kitiems giminėms— nie- ludenį plėšimo tikslu nušo- 
lęo vė gazolino pilstytuvės pa-

Gerai būti kunigu ir turėti tarnautoją Thomasą. 
tokių gaspadinių. T,ik klau
simas. kur ji gavo tą namą, 
garaža. žemę, auksą ir pini
gus? Kunigo Juro paiapijo- 
nys norėtų žinoti, kiek jis 
mokėjo jai algos? O gal iš 
dvasios švento ji tiek turto 
susikrovė?

Šiaip ar taip, dalykas tu
rėtų Lut išaiškintas F, V.

jam elektros kėdėj, nes vyriausis 
teismas mirties bausmę jiem

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAV
SOL f H BOSTON, MASS.

Office Tel. So Boston 0948

Res. 37 ORIOLE STREET 
West Rozbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

Užbaigus Noksią
Geriausia dovana užbaigus mokslą, tai LAIKRODIS, 

jis parodys laiką jūsų sunui ar dukterei j gyvenimą ir 
pasiliks atmintyje ant visados.

Bl’LOVA IR GRUEN laikrodžiai geriausiai padalyti 
ir geriausiai laiką laiko. Tik mes vieni lietuviai Bostone 
šiuos laikrodžius parduodame. Turime didžiausią pasirin
kimą HAMILTON ir ELGIN LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ, 
RAŠOMŲ PLUNKSNŲ, LA KETŲ. BRANZOLIETŲ ir 
LENCIŪGŲ.

Taisom Laikrodžius, žiedus. Xkiniu- t perdirbame iš 
senų Į naujausią madą. Darbas gvaramnntas

KETVIRTIS & CO.
312 BRO M >W XV

Tel.
SOI 1H BOSTON,. MASS. 

SOUth Boston thld

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare. 
1U7 SUMMER STREET, 

LAWRENCE. MASS.

Y V O N N ES
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE NIAURA 
Lietuvė Moterų Grožio Knltnroe 

Lavinta Ekspertė
» EASTERN AVENUE 

Dedham. Mass.
TeL DEDham 1636

TeL ŠOU 280&

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso val&ndoo:
Nno d ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nno 9 ryto ild 12 dieną.

447 BR0ADWAY,
S0. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado. 

Specializuoja Vyriškų organų 
silpnėjime. Gyvenimo permatau

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas.

Vakadsa: mį» 10 Iki 12 
aso 2 iki 4, nuo 7 iki 8

180 HUNTINGTON AVR, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

PIKNIKAS
Rengia Stephen Darius Post 317 American Lcgion

SVBATOJE IR NEDĖLIOJĘ

Birželio 6 ir 7 d. June
Lithuanian National Parke

MONTELLO, MASS.
BIRŽELIO 6 bus ŠOKIAI prie geros orchestros 

Pradžia nuo 7 vakare.BIRŽELIO 7, nedėlioję, pradžia 11:30 dieną.
Programa ir šokiai nuo 2:30 dieną.

Bus virvės traukimas tarp Dzūkų ir Kalakutų ir ki
tokio sporto.Bus gardžiu valgių ir išgerti.

Visi lietuviai — jaunimas ir seniai prašomi dalyvauti 
šiame gražiame parengime. Kitų miestų legionieriai 
bukite su mumis sykiu. KOMITETAS.

Iš Bostono apielinkės—Busai išeis iš Ashmont Station 
i Montello kas pusę valandos.

[TeL 28624 Gyv. 31182 I

! Dr Joseph AJGmdis ’
OPTOMETRISTAS

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

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
{mu laiku sugrąžinu šviesą. Ueg- 
į zaminuoju ir priskiriu akinius,
5 114 Summer Street,
Į LAVVRENCE MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE, Room 22 
BOSTON. Telef. Lafayetto 2271 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

IR NERVŲ UGŲ.
VaL nuo 9 ryt. iki 7 vak.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
FERKRAUS-
TYTOJAL 

(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to
limai! vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama. 
226 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

ooeoooooo^

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

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

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

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

SO. BOSTON HARDWARE CO., Ine.
i. KLIMAS—VEDĖJAS Tel. ŠOU 1756

322 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
&a&SBBRS

ėoooaoooooososeooeeeeeoooooooosooeoooocooeo

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

II

iTUDFSAKER

Tetephone

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pifiaa.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI- 
UUS IR TROKUS VISOKIŲ 

I&DIRBY3CIŲ.
Peter Trečiokas ir 
Jm Kapočiunas — savininkai.

1 HAMLIN STREET
■ghthSL,

j
4

I 9




