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Armija Jieško Patyrusių Admi- 
nistratorių Europai Tvarkyt

Didelė Oro Pergalė Amerika Gins Mažu- Amerikiečių Nuosto-

EKSPERTAMS RUOŠTI 
STEIGIAMI SPECIALUS 

KURSAI.

nuo pereitų metų birželio 
mėnesio Virginijos Univer

sitete yra lavinami kandida-
Demokratijos vadai turės 
užimti diktatorių vietas.

Demokratinių valstybių 
aimijos Afrikoje jau baigia 
likviduoti Mussolinio ir Hit
lerio pulkus. Neužilgo pra
sidės Europos invazija. De
mokratijos spėkos eis Euro
pon iš Afrikos. Rusai vokie-

Aliantams. jų Tautų Teises.
Į vieną dieną Tunisijos pa-i Taip pasakė Washingone 
kraity numušti 58 priešo 1 Departamento galva Hull.

lėktuvai. Pereitą sąvaitę tYashing-
Iš Šiaurės Afrikos prane- tone buvo Pan-Amerikos;

ši ma. kad Tunisijos pakraš-i Sąjungos konferencija, ku- senhower, kuris vadovauja 
tv neįeita nedėldieni buvo rioje musų Valstybės De- aliantų ofensyvai Afrikoje, 
numušti jūron 85 “Ašies” partamento galva. p. Cor- pereitą nedėldieni paskelbė 
lėktuvai, jų tarpe 58 didieji deU Hull, pašare labai amerikiečių nuostolius. Jis 

mažoms tau- sako, kad per tris sąvaites 
Jisai stipriai laiko amerikiečiai neteko

tai militarinei administraci
jai. Dabar baigiamos statyti ■'L^ transportafir įeikšmingą
dar trys kitos mokyklos pa 16 naciu k oHai^iu Kai toms kalbą 
našiam tikslui. Is tų mokyk- uw, J pabrėžė, ka.

mažųjų pasaulio tautų tei

liai Afrikoje.
Mūsiškiai neteko tik 5,370, 

skaitant sužeistuosius ir 
dingusius.

Amerikos generolas Ei

27,000,000 Darbininkų 
‘Prišaldyta’ Prie Darbo
NEVALIA JIEŠKOTI i priimti aukštesnės algos, 
AUKŠTESNIŲ ALGŲ. jeigu pats darbdavis siūlys?

Atsakymas čia yra toks,

Amerikos ir Anglijos lėktų- pabrėžė, kad Amerika gins išviso 5,372 vyrų. Iš to skaliu įseis specialistai, kurie • • / — * —----- -------i.- —... ...- -•* .= u c val iai<jolo luro, fašistu Or-. _ . _ >ai laidojo juroj fašistų or-mažųjų pasaulio tautų tei- ciaus amerikiečiaiant karo griuvėsių turės pa- j j j *
statyti naują pasaulį. Dikta- mio Spėkos tuo tarpu dūrė i na tauta, nežiūrint kaip ji italų, ir daugybę karo me- 

Luropą sugriovė, de- priešo linijas ties Tunisu ir kutU maza ir silpna, turi to- džiagos, tarp kurios buvo 
Bizerta. pat teisę būti laisva ir 45,000 sausžemio minų.

Tai buvo sėkmingiausia nepriklausoma, kaip ir di- Taigi išrodo, kad priešo 
nuostoliai šitose kovose bu- 

nisijos kovose. Tik pirmą NereiKia užmiršti tų prin- vo didesni, negu mūsiškių, 
sykį per vieną dieną numuš- cipų, dėl kurių Amerika ve- Bet gen. Eisenhower įspė
ta tiek daug priešo orlaivių. įda šį kaią. Ji lieja savo ja. kad toliau kovos bus sun

t oriai
mokratija ją atstatys. 

Šituose specialiuose

ir CIO smarkiai protestuoja
Prezidentas Rooseveltas 

anądien pasirašė patvarky- 
ma. kuriuo draudžiama kel-

C1H
kad algi“dabar kontloHuo- 

“* * War Lai)or Board, ir be
šito organo žinios darbda
vis negali nei pakelti, nei 
numušti algos. Jeigu darbi-pasaulio tautų tei- ciaus amenKieciai paėmė,"“' “ “ , . . ~ /. . , x

griežtumu. Kiekvie- 4 680 belaisvių, daugiausia !tl. ProduktV kainas ir darbl’ ninkas nori daugiau algos, .-i.. . . , . ninku algas. jis turi . u?ar t
Dabar Karo Žmogaus Jė- Boardą.

Dikta- nP«Brint‘kMn*ii 7-^ ninku algas. jis turi kreiptis į War Labor

kur-
cių nesumus, bet demokra- įsuose, kuriuose yra ruošiami diena musiikef^viacHai Tu- dėlės tautos, tijos galybė tikrai fašistų! administratoriai Europai “ TU? „V™ Nereikia už
ašį sutiTipins. Europos mies- tvarkyti, kandidatai visų
tus užims amerikiečių ii' an- pirma yra mokinami armi-
glų armijos, prie kurių pri- jos rikiuotės; paskui per 3 žinfos ^ko^k;^ bilionus kesnės ir nuostolingesnės,
sidės visos pavergtos tautos, mėnesius jie mokinasi karo,buvo su kareiviais. Jie skri- dolerių ne tam. kad butų r.es priešas dabar pasitrau- 
fos tautos galės susitvarky-į teorijos, strategijos; paskui d -- Ttini^iios i Sicilija (sa- patenkinti kurio nors dik- kė i kalnuotą teritoriją, ku- jie mokinasi okupaemęs ad- totoriaus hnperialistiški šie- ri, ’ sunku bt atakimi, o

mmistracijos. Baigę kurs,, kad Rįmmpelis jai evaku0. kiai, v.. .................................. ..............................
t i pačios, bet fašistiškas ša
lis, kaip Italiją, Bulgariją, 
Vengriją, Rumuniją ir Vo
kietiją turės paimti į savo

gauna leitenantų, kapitonų • kareivius
ir pulkininkų titulus. Kandi-Ja t3VO Weivlus

Šitas išklauso jo 
Komisijos pirmininkas prašymą, pasitaria su darbi 

McNutt, ekonominės stabi- daviu ir, jeigu atr anda kad 
lizacijos direktoriui Byrne- algą įeikia pakelti, tada al
sui pritariant, paskelbė kitą ga gali but pakelta. Didedė- 
patvarkymą, kuriuo “prišal- se dirbtuvėse šitas derybas 
doma” prie darbo 27,000,- su War Labor Boardu pa- 
000 reikalingų (essential) prastai veda unijos vado- 
darbininkų. vybė.

Šis patvarkymas griežtai * Pagal prezidento ir War 
draudžia darbininkui, kuris Manpower komisijos virši- 
dirba reikalingą, (essential) ninko patvarkymus, darbi- 
darbą, pamesti tą darbą ir ninkas gali pamesti vieną 
eiti pas kitą darbdavį, jieš- darbdavį ir nueiti pas kitą

'gu

rankas amerikiečiai ir ang- datais į tuos kursus yra pri
lak Romoj, Venecijoj. Soti- imami tik universitetus bai-

bet visai priešingai: aliantai turės jį iš tenai iš-
Amerika aukoja savo krau- mušti. Kad kova bus laime-
ją ir turtą tam, kad visi dik- ta ir maršalo Rommelio ar- . . ..... . x ,. - x ,

KONFERENCIJA KARO tatoriai butų sunaikinti ir mija bus suvaryta jūron, ka{15 geiesm° at -.^u\lrn5j'J uz tokią pat arba uz mazes- 
TREMTINIAMS GELBĖT. kad visos jų pavergtos arba apie tai nėra abejonės, nes .^s kl^?s PV??S ir darbda: n£ algą; b*t Bs negak eitl 

Rprmiidn- «nlnip Si nanp (riekiamos pavergti tautos aliantų spėkos daug didės- draudžiama sajndyti pas kitą uz didesnę algą.
Bermudos saloje sj pane-jkiiHi „Lni-Lucn .darbininką be valdžios or- šitų patvarkymų vyriau-

joj, Budapešte, Berlyne tu- gę žmonės, daugiausia ga- i siekiamos pavergti , v. . , v • u-
rėš atsisėsti jankiai ar britai bus pramonės vadai, finan- butM laisvos ir nepriklauso-i nės ir gausesni ju ginklai. darbininką be valdžios ot

riai švietėiai ae*i susinnko konferencija. j - • _____ J ' * ganų zmios ir mokėti janmajorai. Gal Chicagos ar sistai, inžinieriai, švietėjai
Bostono gazo kompanijos ir valdininkai, tarp 35 ir 55 kur Amerikos, ir Anghjosj T 
prezidentui teks organizuo- metų amžiaus. y aldzių atetoya^ svarsto ka
ti viešuosius darbus Neapo
v ar Genujoj. Gal Ameri- MUSU ‘Fortai’ Bom- ?,n1^ Europoje u\ ĄzlJ°Je tos ekspertams teks ortrani- J, g3

Numušė žemėn 50 nacių neteko pastogės ir neturi iš 
orlaivių, patys prarado 16. ko gyventi. Bermudos kon-

ly
kos ekspertams teks organi- 
zuoti ir prižiūrėt! laisvus. Į 
demokratinius rinkimus Lie
tuvoje. Gal Amerikos inži-į 
nienams teks statyti sunai- i Pereitą sąvaitę prasidėjo 
kintus Nemuno tiltus ir ties-, baigus Vokietijos bombar-
ti naujus kelius. (davimas iš oro. Pėtnyeios-

Tai buvo antausis tiems TROCKIO ŽUDIKUI PA- aakštesnę algą, 
to tiemtinių gelbėjimo klau-|nbUJ?.ms’H.t^ SKYRĖ BAUSMĘ. gaudavo kitur.

Europoje ir Arijoje S*”1 t,k Hl*™‘ nevaha

jam sis tikslas yra apsaugoti kra-

Amerikos armijos vado- 
vybė visus tuos dalykus nu-•r •*
mato iš kalno ir todėl jau 
dabar jieško patyrusių tech
niku ir administratorių iš 
laisvintai Europai padėt su
sitvarkyt. Aimija jieško 
ekspertų, kuriuos lavina dar 
specialiuose kursuose. Jau

ferencija visų piima nori su
rasti vietą, kur tuos nelai
mingus žmones butų galima

, . i,. , . , . padėti, o paskui surasti bu-subatą naktį daugiau kaip § kai jupos ; toki 
600 Anglijos orlaivių bom- ;.k ltf J 
bardavo pagarsėjusius Sko

jis štą nuo infliacijos. Nes jei
gu algų kilimas nebūtų su-

»vana' i -i i Nusikaltęs šitam patvar- laikytas; tai kartu turėtų kil-
svetimų žemių savintis, bet ka^pereita ^ąvakę^tSėjį k>mui darblEninka8 ir darb- ti į prpduktų kainos, šitaip 
iems patiems galima ir rei-į^G 3(dav^ _buU ,^^iami lenkt^iuojanUes karnos
kii” pasiglemžti” mažesnia- b^^?’Prokm^7as^kT-O--91’,,WirpO 1 raews'Ka' kuo aoiep
rias valSvh~ Tai buvo , , • . f , i -• • < Įėjimo. gal ir eiga reto nebūtų gali-
antausis ' komunistu piepa- ^'3™ Ja™jj°p£rt;Jg’\, Darbininkas čia gali pa- ma nusipirkti.
gandai, kurie be jokios gė- Sc°.’ ka^]3i^snrendė( klaustl: nejaug. as negal.u Nezmnnt šitų tikslų,

negu

, , . Bet kaip teisėjas nusprendė,
dos skelbia, kad~ Lietuva r; mumg nefeko patirti. Žudi- 
kiti_ Pabalčio kraštai po karo kas vadinasi Jacąues Mo- 

vieta!^1®8 bL?d atiduoti Stalino nard. Jis yrra komunistas. 
| žvalgybai. Trockis taipgi buvo komu-

riais tie patvarkymai
ku-

buvo
Kur Vokietija Gau- iaIei^i.-.dalbo. uni« vadai__ . „ smarkuii nrips mos nrotps-na Maisto/ smarkiai prieš juos prote* 

tuoja. Amerikos Darbo Fe- 
Jau beveik keturi metai deracijos vadai išleido pa

RUMUNIJAI ĮSAKYTA 
DUOT DAUGIAU KA

REIVIŲ.
Žinios iš Šveicarijos sako, 

kad Hitleris įsakęs Rumuni
jos diktatoriui Antoneskiui 
pristatyti daugiau kareivių 
i Europos tvirtoves, kulias 
Vokietijos generolai stato 
prieš alijantų invaziją. Tū
las laikas atgal Hitleris lei
do Antoneskiui ištraukti iš 
Rusijos fronto kelioliką di
vizijų. kurios buvo Rusijos 
meškino aplamdytos. Dabar 
jis pareikalavęs, kad Anto- 
r.eskis tas divizijas papildy-! tis. 
tų, aprūpintų naujais gink
lais ir pristatytų jas kur bus 
nurodyta. Be to. Hitleris 
reikalauja ir tų 10 divizijų,

dos ginklų fabrikus Pilzeno 
mieste, vokiečių okupuotoj 
Čekoslovakijoj, ir pramo
nės centrus Mannheime ir 
Ludvvigshavene, Pareinėj. 
Apie 50 orlaivių iš šito žy
gio nesugryžo.

BELGIJOJ DIDELIS 
SABOTAŽAS.

Belgijos žinių agentūra 
Londone skelbia belgų vyk
domą sabotažą, kurio pa
sekmės išrodo kaip bomba-

PARDAVĖ 1,250.000 
FRANCUZŲ BELAISVIŲ.

Vokietija turėjo koncent
racijos stovyklose 1.250,- 
000 francuzų karo belais
vių. Dabar Francuzijos

Gi pereitos subatos naktį nėšių darbas Pavyzdžiui: ^se^Jei^os ^e^SviSs^na- 
Amerikos skraidomieji o3 ^Umotnai, cJams Raip darbininkus Iau.
tai pleškino vokiečių oriai- sudaupli o traukmiai, su- Ru ir fabriku darbams dirb- 
vių dirbtuves Bremene. Mu (?.aikinta 18 trokų su \okie- d Ras davė tam bestijai 
siškiai bombanešiai buvo C1^,, amunicija, nuardyta teigę pirkliauti tu žmonių li-
nuskridę vieni patys, be ko
vos orlaivių apsaugos, ir 
grįžtant jiems atgal, juos 
puolė atakuoti vokiečių lėk
tuvai. Kova tačiau buvo ne
lygi. Mūsiškiai numušė že
mėn 50 vokiečių orlaiviu, 
patys prarasdami tik 16 ma
šinų.

Šitaip ardoma iš oro Vo-

elektros stotis, nukirsta 19 
telefono stulpų, susprogdin
ta 20 elektros įrengimų ir 
sugriauta 6 elektros pasto
tės.

$80,000 PABAUDOS UŽ
SĄMOKSLĄ BOIKOTUO 

TI LAIKRASTJ.
“New York Times’

kimu?

llls^’_l bet .^tabno °P^nen" kaip Anglijos laivynas laiko reiškimą, kuriuo aštriai kri- 
tas. del to ir buvo nuzudy- į apSUpęS Vokietiją geležiniu tikuoja prezidentą Roose- 

lanku, o ji vis dėl to kariau- veltą, gi CIO viršininkai 
ja ir nemiršta badu. Kur gi protestuoja prieš ekonomi- 
ji gauna duonos? Juk per nės stabilizacijos direktorių 
pereitąjį karą anglų bloką- Byrnesą ir War Labor Boar- 
da ją paklupdė. Kodėl da- do pirmininką Davisą. 
bar ji laikosi? Rašytojas Bet neišrodo. kad vyriau- 
Stephen White sako, kad šį sybė šitų protestų paisys.
sykį Vokietijai padeda che- —--------------
mijos mokslas ir plėšimai.
Cheminė pramonė gamina 
iš oro ne tiktai sprogstama-

tas.

PATARIA MAŽINTI 
LAIKRAŠČIUS.

Kanados karo kainų 
j prekybos taiybos pirminin
kas Gordon pataria Jungti
nių Valstijų laikraščiams 
mažinti savo didlapius, nes 

Pa‘ ( Kanada negalėsianti paga-

ir

kietija negalės ilgai laiky-|skelbė, kad jis pakel^ąsĮ"^^ jiemVpakankamaT^o- 
Jos fabrikai ir miestai, skelbimų kainą, šešiolika pieros. Dabar 76 nuošimčiai 

bus paversti į dulkes ir pe- didžiųjų departamentinių.yjgog p0pieios. kuri suvarto- 
lenus, kaip Churchill andai New Yorko krautuvių susi-įjama Jungtinėse Valstijose
išsireiškė. tarė neduot už tai savo skel- ateina iš Kanados.

bimų jam. Dėl šito sąmoks-, 
lo baikotuoti laikraštį jos 
buvo patrauktos teisman ir 
kiekviena nubausta po $5.- 
000. Iš viso jos užmokėjo

kurias iki šiol Rumunija lai- RADO NEŽINOMĄ ŽMO- 
kė namie kaip apsaugą prieš GŲ UPĖJ.
galimą vengrų agresiją. Bet; La^ence, Mass. — Pe- 
Rumunijos diktatorius 1S^1_ Teita sąvaitę čia buvo pašte- tHM). ls viso jos 
sukinėja ir nesiskubina Hit- bėtas Spicketo upėj pludu- $80,000 pabaudos.

riuojąs žmogaus lavonas, 
ties Jackson st. tiltu. Ugnia
gesiai jį ištraukė, o valdžios 
daktaras nustatė tokias

lerio reikalavimus pildyti.

SIŪLO STEIGTI TARYBĄ 
FRANCUZIJOS REIKA

LAMS.
Generolas Giraud iškėlė 

sumanymą sudaryti tarybą, 
kuri atstovautų ir globotų 
francuzų tautos reikalus 
santikiuose su Jungtinėmis 
Valstybėmis. Tokia taryba 
turėtu but sudalyta iš Fran
cuzijos užjūrio kolonijų vir
šininkų. Generolo Giraud’o 
manymu, ji butų geriausis 
vienimnimn pagrindas.

ITALIJA LAIKO ANG
LUS PAVYZDŽIU.

Benio žiniomis, Italija 
dabar reorganizuoja savo 
aimija anglų armijos pa
vyzdžiu. Iki šiol italai laikė 
vokiečių armijos organiza
ciją ir discipliną savo pa
vyzdžiu. Afrikos mūšiai įti
kino italus, kad anglų gink- 

! luotos spėkos yra geriau or
ganizuotos - ir
negu vokiečių.

PRANAŠAUJA MOTERŲ 
KONSKRIPCIJĄ.

Connecticut valstijos kon- 
gresmanė Luce kalbėdama

PER 5 DIENAS NETEKO 
200 ORLAIVIŲ.

Iš Tunisijos pranešama, korpusams, kurie 
skendulio žymes: tarp 50 ir i kad nuo 10 iki 14 balandžio armijai ir laivynui.
55 metų amžiaus. 5 pėdų ir tenai buvo numušta ir su- — —-
2 colių ūgio, viršugalvis pra- naikinta 200 “Ašies” oriai- ANGLAI UŽKLUPO NA- 
plikęs. smilkiniai pražilę, vių—po 40 į dieną. CIŲ KONVOJŲ.
mėlynos akys, aukšti ceve- 
rykai. vandeny išbuvęs apie 
sąvaitę laiko. Diržo saktv 
yra raidė “J.” Rašant šią ži
nią jis da nebuvo atpažin
tas. Lavonas padėtas pas 
D’Amico and Son grabo- 
rins.

EUROPOS INVAZIJA 
UŽ 3 SĄVAIČIŲ?

. Associated Press korės* 
ją medžiają, bet ir trąšas, ir pondentas Havvkins telegra- 

, maistą. 0 ko nepagamina fuoja iš Šveicarijos, jog vo- 
tvarkomos,'chemikalų dirbtuvės, tai vo- kiečiai ir italai esą įsitikinę, 

kiečiai atima iž žmonių kad aliantų invazija Euro-

NUTEISĖ KALĖJIMAN 
UŽ PRASTAI ATLIKTĄ 

DARBĄ.
Baltimorės laivų dirbtu

vėj buvo areštuota 10 darbi 
ninku už
veidelis nuteistas pusant 
riems metams kalėjimo už 
prastai suvirintas laivo sie
nas.

okupuotuose kraštuose.

AMERIKOS PAŠALPA 
AFRIKAI.

Lend-Lease administrato 
rius Stettinius praneša, kad 

sabotažą. Vienas nuo to laiko, kaip aliantai 
užėmė Šiaurės Afriką, iki

RUSAI BOMBARDAVO 
KARALIAUČIŲ IR 

TILŽĘ.
t, ., _ .A . Maskva praneša, kad ba-Bndgeporte pereitą sąvaitę landžio 16.‘17 naktų or. 
pianac-avo, \<ld moterims npr o valandai hnm-
galės but įvesta konskripci- 
ja. Jos rei Kalingos moterų 

padeda

Pereitą nedėldienį anglų 
ARMIJA PRIIMS MOTE- orlaiviai užklupo vokiečių 

RIS DAKTARES. laivų vilktiu Olandijos pa- 
Prezidentas Rooseveltas krašty ir sn <yė ją bombo- 

pasirašė bilių. kuriuo mote- mis. Pats didžiausis laivas 
rys daktarės galės but pri- buvo nuskandintas, o keli 
imamos į ai mijos ir laivyno kiti sužaloti ir palikti de- 
daktarų korpusą gant.

i

pon galinti įvykti už 3 są
vaičių. Nacių liogeriuose la
bai neramu. Nuolatos daro
mos konferencijos ir pasita
rimai. Hitleris tariasi su 
Mussoliniu. su Bulgarijos 
karalium ir su Rumunijos 
diktatorium. Vengrija at-

šiol Amerika nusiuntė to šaukia iš Rusijos fronto 
krašto žmonėms $26,250,- 200.000 kareivių, kurie esą 
000 vertės maisto, drapanų reikalingi pietų Europoje 
ir kitokių civilinių reikme- prieš invaziją. Rumunija 
nų. Iki ateinančio birželio jau ištraukė kelioliką divizi- 
busią nusiųsta jau $50,000.- jų iš Rusijos. Dabar jos ei

siančios Vakarų Europon. 
Bulgarams esą pavesta da- 

NACIAI APŠAUDĖ ŠVE- boti Balkanų duris iš pietų. 
DŲ SUBMARINĄ. Italai esą jau visai ištraukti

Ginkluotas vokiečiu pre- Rusijos. Demokratinių 
valstybių armija fašistams 
via daug didesnis pavojus, 

rus, kurie kilę nuo jų bom- denį ir apšaudė švedų sub- neKu Rusijos annija. 
marinas. Viena submarina
nuskendo. Švedijos valdžia 
pasiuntė Berlynui stiprų 
protestą.

000 vertės pašalpos

laiviai per 2 valandas bom
bardavo Dancigą. Karaliau
čių ir Tilžę. Lakūnai matę kvbos laivas pereita penkta- 
didelius sprogimus ir gaiš- dienj |nėj0 j Švedijos van- 
rus,
bu.

KALĖJIME UŽMUŠTA 
115 ŽMONIŲ.

Maskvos radijo pranesi-
-------------- mu, Ljotio kalėjime, Fran-

Charles Butcher. 26 me- cuzijoj. francuzai haliniai 
tų amžiaus vyras, kuris atsi- užsibauk. Javo n nutarė 
sakė registmotis karinome- neįsikloR vokiečių sargų, 

iškeltos svastikos, bet iškil-įnės tarnybai. Baltimorėj nu- Maiši/j..v šitą maištą, už* 
min nebusią keistas 4 metams kalėjimo, muštai i 5 žmonių j ■

HITLERIUI 54 METAI.
Šią sąvaitę Hitleriui 

kako 54 metai amžiaus. Pro
pagandos ministeris Goeb- 
bels paskelbė per radiją, 
kad visoj Vokietijoj turi but

su-
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“LAISVĖS” MELAGIAI 
PASODINTI KALTINA

MŲJŲ SUOLAN.

“Laisvės” melagiai skun
džiasi savo skaitytojams, 
kad už šmeižimą žmonių 
“pronaciais” jiems galų ga 
le teko atsisėsti piktadarių 
suolan. R. Mįzara 35-tame 
to šmeižtų lapo numery ra
šo:

“Musu dienraštis yra trau

kiamas valdiškan teisman. JĮ

traukia tūlas ukrainietis Gri- 
fiorievas.

“Nereikia nei aiškinti, kad 
už skundėjo nugaros, be kitu. 
stovi ir lietuviški fašistai, bai
siai neapkenčią ‘Laisvės,’ kam 
ji kovoja prieš nacizmą ir fa
šizmą. kad ji kelia aikštėn mu
sų krašto neprietelių darbe
lius. kam ji ragina lietuvių vi
suomenę-stovėti su savo kraš
to prezidentu ir jo vyriausybe 
groftesnuam karo laimėjimui.”

mynė. balandžio 8 d. laido
je sako:

“Komunistų ‘Laisvė’ skel
bia. kad ją ištiko didelė bėda. 
Tūlas ukrainietis. Grigorje- 
vas. patraukė ją i teismą už 
šmeižtus. ‘Laisvė’ ji išvadino 
Hitlerio agentu, o Grigorjevas 
kviečia Bimbą ir Mizarą Įrody
ti teisme, kad jis toks yra. Jei 
‘Laisvė’ to neparodys, jai ga
li tekti susidurti su nemalonu
mais.

“ 'Laisvės' štabas šaukia 
gvoltos gelbėti šmeižikus iš- 
bėdos. Girdi, pavojus įgręsia... 
‘Susipratę’ laisviečiai yra kvie
čiami už Bimbos ir Mizaros 
palaidą liežuvi sumokėti gry
nais pinigais ‘geram reikalui’.. 
Įdomu, kodėl laisviečių švie
sias galvas neapšviečia tokios 
mintys: Ar padoru laikrašty
je ‘hitleriuotis/ neturint tam 
jokių įrodymų? Ar padoru re
daktoriams švaistytis ‘prona- 
ciais.' kuomet jie patys dar 
vakarykščiai vedė izoliacionis- 
tinę ir pronacišką propagan
dą? Ar nevertėtų Mizarai ir 
Bimbai pasimokyti, o už ‘mok
slą’ patiems iš savo kišenė< 
apmokėti teismo išlaidas?“

Viršuje matosi būrelis Amerikos lakūnų Tunisijoj. Jie yra pasiruošę oro žygiui prieš na
cius. Kai tik ateina žinia, kad atskrenda priešo lėktuvai, jie greitai šoka i “džypes” ir 
dumia i skraidyklą, kur stovi jų kovos orlaiviai. Apačioje matosi, kaip lakūnas risčias bė-

’<WT -MF

Skelbiam Slaptą Bolševikų Pla

ną Lietuvos Žmonėms Areštuot
ĮSAKYMAS “LIKVIDUOTI” VISAS POLITINES PAR
TIJAS, PRADEDANT TAUTININKAIS IR BAIGIANT

SOCiALDEMOKRATAIS.

Areštuotini taip pat visi valdininkai, karininkai, šauliai, 
jaunime organizacijos, net filatelistai ir esperantininkai.

Žemiau skelbiame visuomenės žiniai slaptą bolševikų 
žvalgybos planą Lietuvos žmonėms areštuoti, šitame do
kumente kruvinoji bolševikų žvalgyba vadina save “Val
stybės Saugumo Departamentu,” o Lietuvos piliečių par
tijas, kurios stojo už nepriklausomą Lietuvą, jie pravar
džiuoja “priešvalstybinėm partijom.” Prie tokių “prieš
valstybinių” organizacijų jie skaito net Lietuvos šaulius, 
liaudininkus socialdemokratus, “eserus” (socialrevoliu- 
cionieiius) ir net buvusius Lietuvos savanorius, kurie Lie
tuvos kūrimosi metais su ginklu rankose gynė savo tėvynę 
nuo bermontininkų, lenkų ir bolševikų gaujų.

Planą jiems likviduoti padarė bolševikų žvalgybos vir
šininkas, bolševikas Zdanavičius, o patvirtino šnipų de
partamento direktorius, bolševikas Sniečkus.

Bolševikų aimija užplūdo Lietuvą 1940 metų birželio 
20 dieną, o planas Lietuvos žmonėms areštuoti buvo jau 
paiuoštas ir Sniečkaus patvirtintas tų pačių metų liepos 7 
dieną. Mum? pavyko ji gauti tik dabar, ii čia mes ji pa
duodant ištisai. — Redakcija.

Už melu? juos skundžia, 
i? vistiek jie meluoja. Juos 
skundžia ne už tai. kad jie 
“ragina lietuvių visuomenę 
stovėti su savo krašto prezi
dentu,” bet už tai, kad jie
šmeižia žmones “Hitlerio; h. į(] ka(, kuriuos 
a.ffenta^.; kūne ištikrujų butu „
yra didžiausi Hitlerio pne- fa;i?,aįs -Laisvė” vi-

.... tt v •• sai nekliudo. Ji atakuoja tikUkrainietis Hryhoryjiv, demokratinio nuristatvmo 
kuns traukia tą smeiztalapi žmones Raij) dr„ St gta2. 
teisman, yra buvęs laisvos , n..,toh; *

jkrainos respublikos svie- r 
timo ministeris. Dabar jis “Pas Amerikos lietuvius
yra Amerikoje, ir kadangi 
jis stoja už nepriklausomos 
Ukrainos atstatymą, tai Ma
skvos agentai pradėjo šmei
žti jį “Hitlerio agentu.” Tą 
šmeižtą išspausdino ir “Lai
svė.” Ir dėl to ji šiandien 
atsidūrė kaltinamųjų suole.

yra menka grupelė vadinamu 
smetonininkų. susispietusių 
aplink ‘Dirvą’ ir dalinai ‘Ame
rikos Lietuvi.’ Bet ne juos' 
puola musų komunistai—ne! 
Jie puola lietuvių demokratinę 
visuomenę ir josios vadus.

"Už liežuvavimą ‘Laisvės’ 
komunistai dabar turės aiš
kintis.”

Laikas butų, kad jų šmei-

Taigi meluoja Mįzara ra
šydamas,* kad “Laisvė” e- 
santi traukiama teisman už 
tai, kam ragina lietuvių vi- žiami lietuviai irgi padarytų* 
suomenę remti Amerikos taip. kaip padarė ukrainie- 
prezidentą. Juk reikėtų di- tis Hryhoryjiv.
džiausio bepročio, kad ---------------
traukti laikraštį teisman už WASHINGTONAS RUPI- 
Amerikos prezidento remi- NAŠI RUSIJON IŠTREM-

ga prie savo orlaivio.

byrą gyvena labai sunkiose 
sąlygose ir mirtingumas jų 
tarpe nepaprastai didelis.

“Sale grynai humanitarinės 
—pašalpos akcijos, reikalinga 
dar ir politinė. Išvežtuosius 
sovietų valdžia apkrikštino sa
vais piliečiais ir neleidžia į 
jiems išvykti Į Persiją. Taip 
pat neleidžia Amerikos Rau
donajam Kryžiui suteikti 
tiems nelaimingiems bile ko
kią pagalbą.

"Ką gi gali padaryti Wash-jVO6 žiniose.” kad rašyto j 
ingtonas šiame klausime? Jis žemaitė buvusi realistė, ar- 1 ♦   •An.f.a.*  gan

Apie Idealizmą ir Materializmą,

Patvirtinia
Valst. Saug. Dep-to Direktorius 

(pasirašo) A. Sniečkus 
1940 m. liepos mėn. 7 d.

Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemarininkų, 
liaudininkų, krikšč.-demokratų, jauna-lietuvių, trockistu, 
socialdemokratų, eserų, šaulių ir kt. vadovaujančio sąsta
to likvidacijos paruošiamųjų darbų ir operatyvinės likvi
dacijos

--------------- į PLANAS:
Lietuviai sako: “Kas gai- venitno patogumus o vadi Opelacija <areštus) pravesti vienu laiku vis Lietuvoj, 

v^ tai tazumas. Kitaip pa- ramieji matenalkstai dąu-lnaktUš KeJ,^ „ j 12,1940 m. 
sakius kiekvienas žmoguj gumoje esti tikn idealistai u, ,kį „ $ ,0 žinj . vi ž
yra kitokių paz.uaj. Bet is duba išsijuosę visuomene-. jki izoliuG[j rask. aieštuoti.-Red.). Visu areštuo- 
tiesų pasauly yra tikta! dvi gerovei artinti, maža paisy- . “žiniose” nurodyti pavardę, vardų,‘tėvo var-
pagrindines pažiūrų formos, danu savo asmeninių rei irU;eimimo-metus ir vietą tautybę, išsimokslinimą, socia- 
butent, idealizmas 11 mate- kaly. ...... , linę kilmę, materiale padėti (turtą), paskutinę darbo vie-
nabzmas. Vadina?!. !'!e? ų m°ks/Ją ir užimamą tarnybą, kuriai partijai priklausė ir koki

Piof. P. Leonas, (jis jau ''S ;n LiVmSeria 'Paltij°s darM dirbo, ttumpas kompromituojančios me-
mirė*) rašydamas “Lietu- ?' V, , • • k patena- dziagos turinys ir “žinių” gale turi buti nurodyta nuolati-

aryti Wash- ‘ ^žiniose ” kad rašytoja - ,K% Pras‘ nes gyvenamos vietos patikrintas adresas. Jei gvvena t ai
vos žiniose. irao įasy j. me Matenalistas kito nenu-^ turi) vasamamj taĮ j,, vasarnamio adresas k namų te- 

lefono numeris.

m a. Kas tokia b via užvestu.W <t •' S *
tas galėtų atsidurti kon
centracijos stovykloj.

Antras dalykas. “Laisvė” 
ir neragina lietuvių visuo
menės remti prezidentą 
Rooseveltą. Ji ragina lietu
vius remti Maskvos diktato
rių. Ji ir aukas jam renka.
Ji ruošė džiaugsmo mitin
gus ir-siuntė jam pasveikt- : 
nimo telegramas, kada jisai 
susitaręs su Hitleriu užpuo
lė Lenkiją, užkurdamas da
bartinį karą. Ji siuntė jam 
dėkingumo telegramas ii 
Lietuvą jam pagrobus.

(j ką ^Laisvė” rašė apie 
prezidentą Rooseveltą, kuo
met šis nutarė remti dėmė
ki arijos apsigynimo karą 
prieš Hitleiį?

Ji koliojo musų preziden
tą “karo kurstytoju.” “Wall 
Streeto imperialistų agen-i 
tu.” “streiklaužiu” ir orga
nizavo savo “penktakojus” 
kad važiuotų vVashingto- 
nan pikietuoti prezidento 
rumus.

Tai ve. kaip ištikrujų iš
rodo jos “parama” prezi
dentui Rooseveltui!

Ji dirbo Maskvos dikta
toriui tada ir duba jam da
bar. Tada jo įsakymu ji lojo 
prieš Amerikos prezidentą, 
o dabar ji šmeižia tuos žmo
nes, kurie nori paliuosuoti 
savo tautas iš po Stalino! 
diktatūros. Ir už tuos šmeiž 
tus ji dabar papuolė teis
man.

Ir gerai, tegul nors sykį 
pasimokina. Ji senai įau tu-
rėjo birt pamokyta. ' Mergina vėžiautoja lodo

Tokios nuomonės ne mes sugautą New Jersey pakraš- 
vieni esam. štai, “Naujoji ty vėžį, kuris svėrė lygiai 
Gadynė,” “laisvininkų” kai- 32 švitru.

TAIS LIETUVIAIS.
Balandžio 16 d. laidoje 

“Sandara” rašo:
“Teko nugirsti, jog \Vash- 

ingtonas susirūpino ištremtų

jų i Sovietų Rusiją lietuvių, 

lenkų, latvių ir estų padėtimi. 

Tokių buvę apie pustrečio mi- 

liono. Tremtiniai sugrusti i Si-

32 SVARU VĖŽYS.

skriaus, _ bet visuomet jam 
padės. Pavyzdžiui, socialis
tai yra materialistai. Tuo 
tarpu gi susitikus idealistą 
reikia saugotis, kad jis ne 
iškraustytų tau kišenių.

-»z\ 1 _ pajau?—įtikinti
Nurodytoms “žinioms” sudaryti, iš Pirmo Skyriaus ir 

Kauno Apygardos operatyvinių darbininkų (suprask: če
kistų, šnipų.—Red.) sąstato sudaryti penkias grupes po 
1—4 žmones. Darbą tarp jų paskirstyti tokiu budu: 

_________ Pirma grupė—4 žmonės—sudaro “žinias” tautininkų
AP ’TiyfYTF KAH ' va(^ovauJan^arn sąstatui. Grupės vyresnysis—Krastin. 
Zl/f AliVL/i J Antra grupė—2 žmonės—sudaro “žinia'”, voldemari-

Kupranugaris yra labai ninku vadovaujančiam sąstatui. Grupės vyr.—Dembo. 
naudingas gyvulys . tyruose Trečia gi upė—I žmogus—Finkelštein, trockistu ir “ese-
:r bendrai visose smiltingose rų” “žinias.”

( „ pri-jsalyse, kur žolė neauga iri Ketvirta grupė—4 žmonės—sudaro “žinias” krikšč.-
rankioti ir perkelti i Persiją, o j imant visokį jam daromą sunku rasti vandens. Nau- demokratams. Grupės vyresnysis—Komodaitė, 
iš ten gabenti juos kur nor- piktą. Dauguma idealistų, dingas jis tenai dėl to. kad Penkta grupė—3 žmonės—sudaro “žinias” liaudinm- 

neėdęs~ ir negėręs gali ke- kams ir soc.-demokratams. Grupės vyr.—Macevičius, 
liauti o—6 dienas, o kėliau- Atsakomvbę už pristatvmą laiku aukščiau nurodvtu 
ti jis gali del to, kad savo “žinių” neša Pirmo Skyriaus Viršininkas—Todes. 
kuproj turi daug taukų, ku- H-ro skyriaus viršininkas Gailevičius privalo sutvarkyti, 
nais jo kūnas gali ilgai, lai- iajku butų nustatyti ir patikrinti areštuotinų asmeifū 
kytis. Jeigu kupranugaris ii- adresai. Tam reikalui nuo VU. 8 reikia išskirti atitinkamą 
gai negauna ėsti. tai jo kup- «j<aičių žvalgų, kuriuos reikia stropiai instruktuoti apie iš-

žiūrai, aiškina šita? dvi filo
sofijos sroves (idealizmą ir 
materializmą) šitaip:

graziuo j u
tus. kad tie gerbtų tarptauti
nes teises ir sutartis. Nėra leis
tina juk pasigrobti kitų šalių 
žmones ir juos išvežus i pačią j
svieto pabaigą paskiau tvir-i Idealizmo srovė kviečia 
tinti: jie jau sovietų piliečiai,;žmogų tobulinti savo sielą 
jus nieko bendro su jais netu-įir elgseną su kitais žmonė- 
rite! mis, atsisakant nuo medžia-

“Valstijos departamentas, ginių gyvenimo gerybių, 
kaip girdėti, bando šį tą dary- kenčiant skurdą, skriaudas 
ti. Ištremtuosius norima su-į ir pažeminimą, geiu

' piktą
kitur. Bet pirma reikia gauti (skelbdami šitą mokslą, už 
Maskvos sutikimą.” -kančias ir skriaudas žemiš-

_________ kame gyvenime žada žmo-
ANDRULIŠKA “MATE- ,nėms atpildą busimu po 

MATIKA.” mirtie? laimingu gyvenimu.
u-i-i • tt a j i- - io kai kasis jų. kaip garsu- 

IH>re”i?^s ^evas Tolstojus, kvies-

magazinu. Bet kaip tik kupj Operacijos ' (areštų)Rusijai, o ne prieš Japoniją !įjkrjno 
savo jėgas koncentruotų. į
Girdi— • • • x-tmų gyvenime tikras žmoniš

kumas.

kad tik tuo budu į- 
socialiniame žmo

‘‘Riksmas, jog Japonija su 
traukia i Australijos pakraš 
čius 200.000 armijos, yra sa- Į Materializmo srovė visai 
votiška propaganda, kad dary- į kitaip žiuri į žmogau? socia- 
ti Washingtone spaudimą ne-įJinį gyvenimą. Materialistai 
paisyti Sovietų ir Afrikos; mato gamtos turtus ir gro- 
frontų, o ‘susikoncentruoti jžybe? ir mano, kad tie turtai 
Pacifike.’ jr grožybės turi tarnauti vi-

“Jei japonai ir sugabentą Isjems žmonėms, o kad taip 
200.000, tai juk nėra jau tokia butų. reikia, kad visi žmo- 
miižinižka jėga. Vokiečiai turi nes gautų tinkamą apsišvie- 
Sovietų fronte kelis milionus timą. pajėgtų valdyti gam- 
armijos.” tos jėgas savo naudai, gi

Užmiršo tas “matemati- kančios yi-a socialinio g>ve
lias,” kad Sovietai turi 3 ka- nn?° ne?ero sutvarkymo re- 
reivius prieš 1 vokietį ir kad zu tdtas- 0 tas ne£ęra<; 
jie kariauja namie, kai tuo! tyarKv’■ as yra z™°’
tarpu Amerika turi kariauti reikla PazJn'
su japonais už 13.000 mylių į11 J?’ O’kio negero darbo, 
nuo namų, turi palaikyti Priezaąt,': ir. jas pazmu-t sa- 
frontą Afrikoje, turi saugo-A3;. Trumpai sakant, 

:ti Alaską, Islandiją. Airiją rn:ateru *ftlI mokslu kiek- 
ir maitinti Rusiją. pienas žmogus tun lygia5

Jeigu Amerikai nereikė-įgerą medžiagi- 
tų gabenti Rusiion maisto ii n-?.r ;isinį būvį šioje že- 
ginklų. jeigu ji galėtų visas į^ėje.
savo jūrių jėgas pavartoti Keistas tačiau dalykas,

vvkdvmui iki liepos 10 d. suda

ri ienas keliauti. 
Vandens atsargai kupra-

giupe.
, Kad sustiprinti operatyvines grupes, mobilizuoti, kol bus 

nugaris turi savo viduriuose,praVesta operacija (areštas), reikiamą skaičių kriminali- 
geią patalpą. Pasitaiko, kad nės ir viešosios policijos valdininkų. Apie tai iš anksto į- 

spėti jų viišininkus. nepranešant, tačiau, kam tie valdinin
kai bus reikalingi. Vykdytoja?: Zdanavičius.

... . Kad operacija (areštai) praeitų sklandžiai, turi buti iš-
sa ii gaivinasi jo vandeniu, idiibta speciali kratų ir areštų instrukcija, kuri turi buti iš

dalinta grupių vyresniesiems operacijos išvakarėse. Vyk
dytoja? : Gailevičius.

Kad operatyvinė? (areštuojančios) grupės butų apru- 
We?t Palm Beach. Flori-'pintos susisiekimo priemonėmis, iki operacijos vykdymo 

doj, vienam teatre buvo dienc.- turi buti paruošta 30 automašinų. Vykdytojas: 
toks atsitikimas. Vienas sve- Sniečkų*.

Kadangi operacijos (arešto) metų gali prireikti užant
spauduoti kambarius ir butus, pavesti Sekretoriato Virei-

ilgoj kelionėj arabams pri- 
tiuksta vandens: tuomet jie 
vieną kupranugarių užmu-

NEGYVĖLIS” ATGIJO 
IR BARASI.

čių susirado teatro vedėją ir 
pranešė, kad šalia jo sėdy
nėje sėdįs negyvas žmogus, ninkui Slavinui užsakyti 10 antspaudų vaškui (surgučiui),

pnes japonus, tai Japonija 
šiandien butų jau sumušta.

kad praktijoj vra visai ki 
_ e įtaip. Piaktikoje idealizmo

Todėl tas “riksmas,” jog skelbėjai (ypatingai kuni- 
remdama rusus Amerika; gai) dažniausiai yra di- 
turi neužmiršti, kad jai grę-J džiausi materialistai, šie
pia japonų pavojus, yra Jojantieji turėti daug turtų ir 
sveikintinas reiškiny?. geriausius medžiaginiu* gy-

ir jo? turi buti gatavos iki š. m. liepos 9 d.
Iki tos pačios dienos Slavinas turi parūpinti 20 kišeni

nių žibintuvų.
Kad sėkmingiau praeitų operacija (areštas) ir kad iš 

lį” nešti laukan. Bet tas štai- vietų butu duota praktiška pagalba, reikia iš Kauno ko- 
ga atgijo ir pradėjo bartis: mandiruoti operatyvinių darbininkų į šias vietas:

1) į Vilnių .....................................................  8 žmon..
2) į Šiaulius ................................................. 1
3) į Ukmergę ................................................  1
4) i Marijampolę ......................................... 1
5) į Panevėžį ................................................  1

Visų skyrių ir Kauno Apygardos viršininkai turi iki 8 d. 
savo,liepos pristatyti į Dep-to Sekretoriatą savo skyriaus visų

Vedėjas atėjo persitikrinti 
—taiu, tas žmogus sėdynėj 
negyvas. Buvo pašaukta po- 
’icija. kuri paėmė “negyvė

“Ką jus čia su manim da- 
mt? Ar aš negaliu pasnausti 
užsimokėjęs už sėdynę? Juk 
aš neknarkiu.”

Pirkit Karo Bondsus ir Štam

pas. Kas sąvaitę įdėkit į juos 

nemažiau kaip dešimtą 

uždarbio dalį. !etatinių tarnautojų sąiašus. Vykdytojas: Slavina*.
(Pabaiga 4 puslapy)
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KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Jie Didžiuojasi imonių žudymu

LIETUVIU GYVENIMAS
KAIP MES ŠAUKĖM MIRUSIUS

TRETININKUS Į MITINGĄ.
--------------- i

Chicago. 111. jmos mišios ir skiriamos do-
Kad ir tretininkas esu,!vano?‘ ^a’ °..syen.tos. 

vistiek sumaniau parašyti ši ne daiktai ♦ jo* k*1*
- - ‘ nuoja nuo penkių iki dešim

ties dolerių. Tokiu budu visi 
tretininkų draugijos iždo 
pingai sulenda į bedugni 
kunigų kišenių. Būna atsiti
kimų. kad paprastų narinių 
duoklių visokioms mišioms 
ir kuniginėms dovanoms ne
užtenka. Tada būna “spe
cialus kolektos.”

Kovo mėnesio susirinki
me pralotas paaiškino, kad 
tretininkų konferencijos 
delegatams reikėsią užkan
džių pagaminti. Sakė, kad 
imti už tuos užkandžius už
mokesti iš delegatų butų ne
gi ažu. Todėl ragino treti
ninkus ir tretininkes “pasi
aukoti.’’ Ragino tretininkes 
prikepa pyragų, suaukoti 
ti po biskį kavos, arbatos, 
cukraus, dešrų ir tt. Girdi, 
maisto racijonavimas nelei
džia dalyti taip kaip norė
tume. Todėl, girdi, turime 
daryli taip, kaip galime.

Bet jis nesako, kad reikia 
daryti tik kaip galima, kuo
met būna rengiamas jo kle
bonavimo jubilėjus. Tada 
turėjo visko atsirasti. Dar 
reikia pasakyti, kad pralo
tas nepatarė tos konferen
cijos reikalams skirti šiek

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEKEIKIA

tą Į “Keleivi.” O ką daugiau 
tretininkas rašys, jei ne apie 
katalikišką akciją. Aš ži
nau, kad “Keleivi” skaito 
ne vien lietuviai katalikai, o 
ir laisvamaniai. Todėl pa
stariesiems gal nepatiks, 
kam aš rašau apie grynai 
katalikišką veikimą. To
kiems aš patarsiu nebūti per
daug vienpusiškiems ir ne- 
igncruoti lietuvių katalikų 
darbuotės. Taigi pradedu.

Mes, Chicagos lietuviai 
tretininkai ir tretininkės, 
pirmu sykiu turėjome visų 
parapijų konferenciją, kuri 
įvyko šių metų balandžio 4 
<1., Brigdeporto kolonijoje, 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Tokiai konferencijai progą 
sudalė misijonierius pran
ciškonas kun. Vaškys, kuris 
čia laikė misijas. Taigi mes, 
Bridgeporto tretininkai, bu
vome namiškiai, o kitų pa
rapijų tretininkai buvo de
legatai. svečiai ir viešnios.

Mes pradėjome rengtis 
prie tos konferencijos jau 
nuo šių metų pradžios. 
Mums vadodavo pats pralo
tas Krušas. Jau sausio mė
nesyje tam reikalui turėjo
me nepaprastą susirinkimą,

čia yra oficialė Sovietų valdžios nuotrauka; ji parodo, kaip bolševikai 
oponentą, žmonių žudymas pas bolševikus yra “gražus dalykas.”

Raudonasis Kryžius Padės Surasti
Dingusius Gimines Užsienyje.

Ar jus turite motiną, tėvą Valstijose. Vienas atsitiki- 
arba kitas gimines Europo- mas lietė motiną ir sūnų, ku- 
je, kurie dingo per karą? riuos Lenkijos invazija iš-

Ar norėtumėt juos suras- savo namų. Raud.
ti, pasidalinti šeimos žinio- dryžius sužinojo, kad jie
mis? Jeigu norite, tai Ame-buv0.B.^v°J- Is 
rikns Raudonasis Krvž.ins 11 ^1 Bei lyno. Tada jie 

buvo perskilti; vaikas buvo 
j, (rastas Teherane (Persijoj).

žiaus -Inąuiry Unit” (Ūži Sama:kande’ Ru-
klausimo vienetas) ysa susi-, JAJmerikos Raud. Kryžius 
siekt™ skyrius; ji sudaro ininkauja tarp as,^e:„u
Raud. Kryžiaus otgantzact- , £ valsti-ose ir žmolfu 
jos po visą pašau į. Si siste-, .. « ok uotose Per
ma dirba per International 3,7^5 šakas ir 6,000
Red Croąs Committee Ž.me- ju yisoje ža)vje Raud 
voj pereina priešo tronta n Kfživs įdima - Južklaus 
perduoda pranešimus oku-muį kur£ ,;ežia asmenis 
puotoj tentonjoj 11 net pa- uįsįenvje jr persiunčia juos 
siekia internuotu stovykla . Ta,^įin;a^ Raudonojo

Raud. Kryžiaus fondai Kryžiaus Komitetui Žer.e- 
užlaiko ši patarnavimą ir voje, Šveicarijoj. Iš Žene-

juog, suras-
įsidalinti še 
Jeigu norit 

rikos Raudonasis Kryžius 
gali jums padėti.

Amerikos Raud.

varo žudyt savo
dalis bendro? organizacijos asmenys gyvena.

Tretininkas, kad ir dele- 
gatas. baisiai persigando. 
Jis išbėgo gatvėn, čia prieš 
kleboniją pamatė saliuną. ir 
atliko Dievo prisakymą.

Tai tokia buvo musų tre
tininkų konferencija.

Tretininkas.

progiamos. kuriai šįmet 
stengiamasi sukelti $125,- 
000,000 Karo Fondą.

Raud. Kiyžiaus Inąuiry 
Unit jau susekė daugelį šei
mų Europoje ir kitur ragai 
prašymus giminių Jung.

GREAT NECK, N. Y. ketų susigėsti dėl tokio “vai- 
Lietuvių pinigai, o rusams dinimo. Tai nėra nei me- 

garbė. nas, nei juokas, o stačiai
Aš norėčiau, kad musų šlykštus nekultūringų žmo- 

bolševikai paaiškintu, kodėl elgesys. . .
jie taip apgaudinėja lietu- __________ Raseinių Magde.__________________

albanų"RaudonojosVIENINGO DARBO PRADŽIA

Korespondencija tarp Su
vienytoje Valstijose gyven
tojų ir jų draugu arba gimi
nių ašies okupuotose šalyse 
siunčiama į abi pusi oficia- 
lėm b’ankom. Pranešimas 
su šeimos žiniomis, nelie
čiant karo dalykų, iš 25 žo
džiu gali buti parašytas ant

DAVĖ GRAŽIUS REZULTATUS. blankos vienos pusės. Vieta 
__________ asmens atsakymui pampin-

kur pats pralotas pranešė tiek iš iždo. Aišku dėl ko. 
apie busimą konferenciją. T’J 
Visų pirma, sako pralotas, 
įeikia patikrinti narius. Rei
kia sužinoti, kiek ištikrujų tai vakarienei pralotas pats 
narių yra. Kai prasidėjo na-i nei nikeliu neprisidėjo. Jis 
rių vardų iššaukimas, tai vi-i turi 15 akerių farmą ir galė- 
siems pasidarė nei šis nei j jo aukuoti kokių nors savo 
tas. Buvo šaukiami tretinin- ■ farmos produktų. Bet to ne-

i. d u i-o

pinigų uz mi-Ižde turi būt 
šias.

Dar galima priminti, kad

Kai ir ireuninK.en.
nai jau yra mirę

IhUIlV
Kai kurie Galų gale Įvyko konfe-

buvo jau mirę prieš 10 ar įrencįja. jį buvo daug ma- 
net lo metų, bet ir juos^sau-£esng negu buvo manyta.
kė. Po vardošaukio buvo 
paklausta, ar yra tokių, ku
rie nebuvo iššaukti. Atsisto
jo veik pusė susirinkusiųjų. 
Vieni jų skaitosi tretinin
kais per du metu. kiti per 
tris metus, o kiti net per 
penkis metus, tačiau knygo
se jų vardai nebuvo įrašyti. 
Negyvi Įrašyti, o gyvi—ne!

Iš tokios tvarkos vieniems 
buvo juokų,, kitiems piktu
mo, o dar kitiems didelis 
susirūpinimas. Ir kaipgi ne- 
susirupinsi? Juk prie treti
ninkų rašomasi tik tam. kad 
atlaidus pelnyti. Todėl kilo 
klausimas, ar gaudavo at
laidus tie, kurių vardai ne
buvo Įtraukti Į tretininkų 
knygas?

Aš gi pamislijau: Nejau
gi ir danguje pas šv. Petrą 
yra taip knygos vedamos? 
Gal patys ščyriausi ir ge
riausi katalikai visai neuž
rašyti dangaus karalystės 
knygose...

Draugijų tvarką žinantie
ji negalės atsistebėti iš to
kios musų tretininkų drau
gijos tvarkos. Kiekvienas 
sakys; kaip galėjo atsitikti? 
Juk vra renkami narių mo
kesčiai ir duoklės turi būti 
Įtrauktos i knygas. Kodėl 
mirusieji nariai neišbrau
kiami. o naujai prisirašiu
sieji neįrašomi?

Taip tai taip. Bet tokia 
tvarka yra tik tokiose orga
nizacijose, kurios rūpinasi 
pasaulio “mamasčiais.” 
Tietininkų draugija yra 
šimtą nuošimčių dvasiška. 
Nariai iš iždo nieko negau
na. Visi narių sumokėti pi
nigai eina Dievo garbei, tai 
yra—eina Į kunigų delmo- 
rią. Kas mėnuo tretininkai 
užperka mišias. Nariui mi
nis. vėl užperkamos mišios. 
Rengiant klebonui vardi
nes, jubilėjus, sukaktuves, 
gimtines, išleistuves ar kito
kį kermošių — vėl užperka-

Iš kelių parapijų delegatų 
visai nebuvo. Nebuvo iš 
West Sidės kur randasi 
“Draugas” ir marijonų cent
ras. Misijonierius stebėjosi, 
kad iš tokios kolonijos ne
buvo atstovų. Bet, man ro
dos. stebėtis nereikia. Juk 
marijonai turi savo krome- 
1Į. ir jiems turi nipėti palai
kyti savo kostumerius.

Senu papročiu, konferen
cijos delegatai buvo pa
kviesti papasakoti apie savo 
kolonijos darbuotę. Delega
tai pasirodė tokie praščiokė- 
liai, kad niekas neįstengė 
ką nors svarbesnio pasaky
ti. Antrą vertus, kas butų at
sitikę, jei tarp tretininkų bu
tų atsiradę gyvų žmonių iš
bliauti tikrą tiesą? Kas bu
tų buvę. jei butų buvę iš
drožta apie netvarką ti eti
ninkų draugijos knygose?

Misijonierius aiškino, kad 
dabar visiems turi rūpėti ka
talikybė, nes bedievybė ple
čiasi virame pasaulyje. Bet 
aiškiai matėsi, kad jo bal
sas buvo balsas šaukiančio 
tyruose. Jo klausytojai buvo 
gyvi nabašninkai.

Tuo butų galima ir baigti 
konferencijos aprašymą, 
bet noriu da paminėti vieną 
atsitikimą. Tretininkų kon
ferencija užsitęsė ilgokai. 
Todėl nenuostabu, kad tū
liems reikėjo jieškoti tos 
vietos, i kurią karaliai ir po
piežiai pėsti eina. Vienam 
svetimos kolonijos, tretinin
kui atsitiko šitaip: jis išbė
gęs iš salės žvalgėsi švento
riuje, ar nepamatys toileto. 
Jau buvo sutemę. Šventoriu
je pamatė trobelę ir pamis- 
lijo, kad tai toileta«. Pribė
gęs bandė atidaryti duris. 
Tuo tarpu kažkas nuo baž
nyčios pasienio jam suriko: 
“Ei, ką darai? Juk čia gara
žas. Tenai praloto ją^tspadi- 
nė« automobilis stovi.”

žiaus naudai ir skelbė, kad 
tai lietuvių balius ir lietu
viams busianti garbė. Sako,
.kad ir angliškuose laikraš
čiuose busią pagarsinti . . .. ™
Great Necko lietuviai. be. ten ir galybe. Irstai toji -pakviestų talkon ir sau sakymas ateina Į vietinį 

Balandžio 4 d., Piliečiui Kaip aš, taiu ir kili lietu- vienmgumo pradžia pas draugingų valstybių atsto- Raud. Kryžiaus skyrių. 

Kliube įvyko šio ^miteto . viai nuėjom i tą balių ir dė-;®^ Phtladelphyoje ^ro-b. Kryžiaus Informa-
ir keliate vietinių draugijų .jom savo pinigus, kad iietu-ide, jtaip aaug ji let-Kta o jr vejku ciju gk yrius buv0 ^įgtas
atstovų susirinkimas Komi- vių vardui butų daugiau,>pa« vartai. kun- uk. vią kar0 Neę Raip muS(J , Per 9 mėne3ius
tete viskas yra tvarkoj, tik garbės. Bet po to baliaus iat4- >ra tos \ienyoes muTns draudingų Pabalčio nemažiau 318550 laiškeliu 

na-iais; du via pasirodė aattliškucsc la-k-.cemenus. Jie supranta, kad ^enodi ir buTO lt e 35 000
laščiuose pianešimas, kad TeiKia Karų .atmeti, reikta daibai vienodl tai kodėi S.i™^aUain-mu per
tai bnvn ni«ii halin« ir įvsai ir reikia visiems amžiam? hotiBram dar - • ■ it- y .,<7tai DUVO įusų Dalius 1-m»3i . ,Kkratmin< lmrip nesas.vienyt Denaram aar- menesi. Vienoie sąvaiteje
aukavę Raudonajam Kiy-;sunaikinti diktatoirus. kurie bui? Parodykim pasauliui, net 7,500 pranešimų Įplau-

Ameiikos Raudonojo 
Kryžiaus štabą.

league of nations,
Russians.” O toj nuot?_........ ^ , .
matosi visi lietuviu veidai, liestus pelenais paverčia.

BROOKLYN, N. Y.
Dariaus Girėno komieteto 

veikla.

mirę, o kiti prie dabartinių 
Įvairių aplinkybių negali 
dalyvauti veikime.

Todėl nutarta šaukti visų 
draugijų bendrą konferen
ciją gi eitoj ateity; apie tai 
bus pranešta draugijoms ir 
spaudoj.

Šis susirinkimas užgyrč 
vieną naują sumanymą. Bū
tent. statant paminklą musų 
didvyriams-lakūnams, Da
riui ir Girėnui, kartu išreikš
ti tuo paminklu pagarbą ir 
liūdėsi žuvusiems lietu
viams kariams, kovojan
tiems už žmonijos gerovę ir 
laisvę dabartiniam kare. 
Kaip ii- kokiu budu bus ga
lima šią pagarbą paminkle 
atžymėti, tai svarstys gau 
sesnis susirinkimas, jei pri
ims ši pasiūlymą. J. Š.

Philadelphia, Pa.
Sakoma, kad kur

visu piliečių pagelba. Tad ta kitoj pusėj. Siuntėias ir 
valio visi darban! Butų ne- asmuo kuriam pranešimas 

vieny' bloga, kad tasai komitetas dali rašyti savo ranka. At-

, vmnnnui . - , . , . Karas išsklaidė milijonusmostly J ergijos pančius žmonijai mastu eidami, daugiau lai- žmonių ir šeimo« suskaldy- 
t anko i kala, civilizaciją gnauja. mfeim ir kiti mas reikalavi. s.m-

kai
tos, taigi neišpasakytai sun
ku sujieškoti asmenis. To
dėl. paįieškoiimai nevisada 

Liet. Muzikos Salė dabai- g?H suėsti dingusius asme 
rengiasi vienytis su Liet. Pi- nis- .

dvygubai aciimelavo: visu Asilių veikėjų sumanymu liečiu kliubu ii padaryti prie a R^Jd'"Knaau“
niima melavo lietuviams. ‘.aP®, įeitas Ph.ladelphi- ki.ubo pašalpos skyrių yvsų -1 Raud Kryžmu natarna
kad čia busianti musu tautai i05 K lub,J- parapijų bend- lietuvių patogumui. Tai vis K^,žj į
rorhė n pakili nrimel ’Vo ras komitįetas Raudonojo vieningumo dalbai, ir as ™ ayc arsią Ka ia. Kozmus
lėliškosP spaudos 'kores-iKiyžiaus vaiui. Pirmą vajų neabejoju kad jie duos ^vrių ei^nulbų 
nondentams ' kad čia esąs 1 Raudonojo Kryžiaus naudai getų rezultatų. Pietinėj pu c ite J m “jrt
rusų balius, kuomet ištikiu- ant greitųjų 28 d. ?eje mažesnes draugystes tanUdel

„j „„.Imate kovo, pietinėj miesto daly- Jau senai pnsijunge prie pianesimo. vartoKi.e oti-
Lietuvii ninktus J>- Li«‘- Tautinėj Sa'ėj. Pel- Tautinės Salės ir visi gerai ca'e b anka. Bandvdomi

or^ms ra^ P ? ’ no tas davė S325.00. Publi- gyvuoja, vysto kulturim nuieškoti asmenų paduoki- 
o rusams TurKenį kos galėjo buti apie trys darbą pirmyn. S. K. (J. to vėliausiai žinomą adresą.

Nors Raud. Kryžius ne

--------  ----— _ . . mus greičiau išgirs
Jeigu tame vakare ir buvo i , usaias, badą ir muti pa- jygį^ jajg
keli 1 ūsai, tai ju visai nesi- p1™- .

‘ Be vienybės visa to nepa
naikinsi. Iš štai, kelių rim 

sumanymuTaigi musu bolševikai čia

šintai.
į Tą pačią dieną, 7-tą vai. 
vakaro, Liet. Muzikos Salė-

ir

ŠVEDIJA. 
Norvegu karo paroda.-

cenzūruoja, vlsi pranešimai 
ir užklausimai ašti iai cenzu-N E KULTU RINGAS LIETUVIŠKŲJŲ 

KOMUNISTŲ VAKARAS.
Chicago, Ilk kaip mergaitė, bet kaip er-^įmta| bet išimtinai visa ge- kurioje bus dramatizuotas mas Į priešo okupuotą teri-

Musu lietuviški masko- ir leld°S? <lurų I!-k’ rOs širdies- Amerikos ir Norvegijos vaidmuo šiame toriją, neminėkite fmansi-
liai virai išgvero ir neturi ?>bl*a, pradėjo n^vos patriotai, kurie kare. mu transakcini, biznio rei-
nai virai įsgveio ir neiun ziuretl kur ta ~ artlstę be-trokšta visa širdimi padėt 

pribėgo prie mo- Amerikai karą laimėt. Rau

ie surinkta S648.000. Publi- Švedijos sostinėj Stokhol- niojami čia ir užsieny. Jei- 
[kos galėjo būt apie keturi me norvegai ruošia parodą, jūsų pranešimas siunč a-

sarmatos rengti tokius va- ga. o -jj
karus, koks Įvyko balandžio terų toileto, parodė pirštu iinonaiam Kryžiui padėti ir 
4 d. Lietuviu Auditorijoj, vidų ir Įšoko tenai. nori matvt laisvą Lietuva su

Publikai tok? vulgariškas Sostine Vilnium — be dikta-3133 So. Halsted st. Tą sa
vo vakarą jie buvo pavadi
nę “Barn Dance.” JĮ sumo- 
kino choįvedis Juozas Ken- 
stavičius. Jie tenai dainavo, 
šokinėjo ir krėtė visokias 
“fones.” Publikos buvo vi
sai mažai, bet ir ta pati pa
sipiktino. kada komunishi 
“artistai” pradėjo krėsti 
perdaug vulgariškus “juo
kus.” Pavyzdžiui, A. Gar- 
šinskas atėjo estradon apsi

REDAKCIJOS ATSA 
KYMAS.

M. Kurienei.

nių transakcijų, biznio rei
kalų, karo, oro. epidemijų 
ar ligų. Nesiųskite teisinių 
informacijų nei Įgaliojimų. 
Neadresuokite pranešimo 

Su išvež- vienam asmeniui ir nepra-
“džiokas” nepatiko ir susi toriu pagalbos ir be jų sim- tuoju Rusijon broliu tamsta lykite jo perduoti kitam,
raukę veidai vėl atsisuko i patizatorių. negalėsi susižinoti, nes iš- Kada išsiusite užklausi-
estradą. Kenstavičius tuo; Be abejo, yra ir daugiau vežtųjų adresai nežinomi, o mą arba pranešimą, bukite
tarpu vėl pradėjo savo giu- da surinkta aukų, kurių aš bolševikų valdžia jokių in- kantrus laukti atsakymo,
pę diriguoti. nežinau, bet kurios eis lietu- formacijų apie pagrobtus Sąvaitės, kartais mėnesiai.

Po valandėlės sugryžo iš ^^aiton. 
moteriško toileto ir komuni- Kiek anksčiau tas pats 
stas Garšinskas. Chorvedį?, komitetas pasiuntė telegra- 
jį klausia, “ar dabar jau ga- mą p. A. Edenui per Britų 
lėsi dainuoti?" Garšinskas Ambasada su prašymu ne
atsakė, kad dabar jau “vis-,užmiršt Lietuvos. Tai vis 

rengės mTr^nosTlrapanom^g^''’'' Padėjo <lai gražus darbai, gražus vie- 
ir užsidėję? geltonplaukė?'Paklegi tai nebuvo nybes rezultatai.
paraka. Kai Kenstavičiusl^!"3™1^,-bl'°VIlnaSi 
nonmja o; Bliovė ir bliaudamas kasė , ..paprašė jos padainuoti, ............. .. ketina visos“jos”
ta “geltonplaukė” pradėjo 
nepadoriai apie save čiupi
nėtis ir kažką chorvedžiui 
sakyti. Tas linkterėjo galvą, 
lyg duodamas savo sutiki 
mą. Tada ta “mergaitė” šo
ko nuo estrados žemvn ne

Dabar tas pat' komitetas 
Philadelphijossau pilvą, tartum jį rusiškos ,. ; .

utelfe butu apni kusio?. I ’.e‘uv«» “•- • ' ti bonų vaju vienon vieton.
Eidami iš auditorijos kad darbas butų sekminges- 

Žmonės spiaudė, sakydami, nis. kad lietuviu vardas ge- 
kad komunistai “nuprogre- riau butų girdimas ir pa
savo jau ligi moterų toileto.” gerbtas.

Komunistams tikrai rei-Į Karą laimėt reikalinga

kartais
žmones neduoda ir siunčia- net metai prabėga pakol ga
mų jiem? laiškų nepristato. Įima perduoti laišką. Adre

satas gal pakeitė adresą ar
ba karai užėjus laikinai din
gęs. Nerašykite į Washing- 
toną. Siųskite visus klausi
mus į savo vietinį Raud. 
Krvžiaus skyrių.

Pranešimus galima rašyti 
svetimose kalbose, bet pri
dėkite anglų kalboj verti
mą.

Pratęsimas Raud. Kry
žiaus humanitarinio darbo 
priklauso nuo žmonių duos- 
numo. Mes visi turime auko
ti, kad šis darbas eitų be su
stojimo sekamais metais.

WORCESTER, MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

VIETA MAT.ONI IR AILTA

Visokių Gėrimų, Alaus, 
gardžiai pagamintų Val

gių ir Užkandžių.
Čia raunama ir •'KET.EIVIS” 

pxvro'uu nurtivnais.

90 MILLBURY STREET
wokcester. mass.

)
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Skelbiam Slaptą Bolševikų Planą
Lietuvos Žmonėms Areštuoti.

(Pradžia 2 puslapy)

Kvotų skyriaus viršininkui R&z&uskui pavesti iki liepos 
10 d. paruošti areštų orderius sulig operatyvinių grupių 
sudarytais sąrašais.

Sudarius priešvalstybinių partijų vadovaujančių asme
nų areštui “žinias,” suderinti jas su Vidaus Reikalų Minis- 
teriu Gedvilu. Vykdytojas: Sniečkus.

Kvotų skyriaus viršininkas Raz&usk&s, kartu su Kauno 
kalėjimo viršininku Kučinskui turi organizuoti areštuotų 
akmenų ir paimtų kratos metu daiktų bti dokumentų pri
ėmimą.

Kad butų įvykdyta griežta izoliacija, iki liepos 11 d., 
kai bus patvirtintas areštuotinų asmenų sąrašas, turi būti 
numatyta, kokie asmenys kokioj kameroj bus uždaryti. 
Suskirstyti taip, kad kaltinami toj pačioj byloj nepatektų 
į vieną kamerą. _ -

Areštuotiems pasodinti iki liepos 11 d. Kauno kalėjime 
turi būti ištuštintas reikiamas skaičius kamerų, skaitant, 
kad areštuota bus 200 žmonių. (Musų pabraukta.—Red.) 
Iki to pat laiko sudaryti patikrintų prižiūrėtojų kadrus.

Kalėjimo viršininkas Kučinskas turi nuo liepos 12 d. su
stiprinti kalėjimo apsaugą. (Musų pabraukta.—Red.)

Reikia išskirti specialę tardytojų grupę, kuriai pavesti 
tučtuojau po arešto pradėti tardymą specialiai numatytų 
asmenų iš priešvalstybinių partijų vadovaujančio sąrašo.

IVykdytojas: Razauskas.
Organizuoti išorinį sekimą ypatingai svarbių valstybi

nių nusikaltėlių nuo liepos 9 iki jų arešto dienos. Tam tik
slui antro skyriaus viršininkas turi sudaryti 8 išorinio se
kimo postus.

Liepos 9 d. iškviesti Apygardų viršininkus su paruošta 
operacijos (arešto) medžiaga, kad suderintų numatytų 
areštui asmenų kandidatūras ir duoti instrukcijas dėl pa
čios operacijos pravedimo. Atsakingas: Sniečkus.

Išdirbti specialų sąlyginį šifrą (slaptą kalbą.—Red.) 
telefoniniams pasikalbėjimams su Apygardų viršininkais,

vą ir nuėjova po bumą iš o taip pat pranešimų perdavimui apie operacijos paruoši 
lenkti. O saliune daili vei- mą ir rezultatus. Vykdytojas: Sniečkus.
terka. Išgėrėm po vieną, o ji Apygardų viršininkų pasitarime numatyti, ka iš areš- 
tuoj ateina ir siūlo imti da 
po vieną. Atsisakv 
kaip. Išmovėm
Paskui ir po trečią, raštui ji numatyta areštuoti arba Kurie dar nejejo į sąrasą. 
orie musų prisėdo ir prašo, pereiti Valstybės sieną, susikalbėti su pasienio kariuome- 
kad ir jai užfundytume. Na. ne dėl apsaugos sustiprinimo nuo liepos 9 d. ir dėl sienos 
atsisakyti nėra kaip. Pa- uždarymo nuo liepos 11 iki 16 d. Vykdytojas: Sniečkus, 
ėmėm da po vieną ir jai už- Iš lenkų pabėgėliu tarpo areštuotinų asmenų izoliacijos 
fundinom. Paskui ji prašo operaciją pradėti nuo liepos 8 d.
da ir kito. Mano frentas tęs- Visus operatyvinius darbininkus (suprask: šnipus, če- 
kė ant stalo penkinę ir sa- Ristus.—Red.) ir policininkus, kurie dalyvaus operacijos 
ko: gerkim, kol pragersim. (areštų) pravedime, apginkluoti šaunamais ginklais. Ne-

Mediniai Stebuklai

—Sveikas gyvas, tėve. 
Linksmų Velykų!

—Duok pakajų, Maike, 
su tom linksmybėm...

—Ar tėvui ne linksma?
—Žinoma, kad ne.
—Kodėl?
—Tai tu, Maike. pasakyk 

man kodėl. Kodėl aš turė
čiau būt linksmas?

—Juk tėvas esi katalikas, 
ar ne?

—Šiur. kad katalikas.
—Kiek aš suprantu, tėve. 

Velvkos kiekvienam katali-
kui yra didelio džiaugsmo Aš pinigų neturėjau, tai pa- mokantiems su jais elgtis, liepos 8 ir 9 dieną organizuoti 
šventė, nes jos reiškia Kris- klojau ant stalo savo reišin- specialius užsiėmimus (šaudymo lekcijas.—Red.) po 2
taus iš numirusių prisikeli- buk ir sakau: pragersim ir akadefnjries valandas su išvykimu i poligoną. Vvkdyto- 
rtia. šitą! Ta gražioji veiterka jasf Zdanavičiai. ' ‘ '

atgal Velykas šventėm 7 d. soldeno negaliu nusipirkti, arba papildyti
morčiaus; pernai jos buvo —Jeigu taip. tai prastos (Pasirašo) Zdanavičius, VSP Viršininkas
5 apriliaus. o šiais metais bvs V elykos. ------- ------------------ - ------------------------------
jau net 25 apriliaus. Kasmet —Siur. Maike. kad praš
vis kitokiu laiku. Na, tai iš- tos. Nebus nei šolderio, nei 
virozyk man. kada gi ištik- snapso, 
rujų buvo Kristaus prisikė- . .—9 ar tėvas negalėtum
mas—morčiaus, ar apriliaus įsiprašyti kur nors į svečius Amerikos Darbininkų Va- vadai, kaip Federacijos pir* tt i i___ o r* _ i i—i • r* • i /■*- • -• « • ! ...

Sterelizuoti Vokietijos Gyventojus 
Butų Pavojingas Žingsnis.

mėnesy? Velykoms? Gal zakristijo- dai Siūlo Steigti Demokrati- mininkas Green ir CIO vir
—Kaip geras ir senas ka- nas turės kumpį? nę Policiją Mažųjų Tautų [šininkas Murray, siūlo steig-

talikų veikėjas, ir prie to da —Maike, geriau butų pas Apsaugai. ti “demokratinę pasaulio
vyčių generolas, tėvas ture- Smetoną. Aš girdėjau, kad Dabar jau visi mato, kad policija” taikai saugoti ir 
tum šitą dalyką žinoti ge- /adeikis moka jam po 60 ) Vokietija bus sumušta. Ta- mažoms tautoms nuo sveti- 
riau už mane. dolerių pėdės į mėnesi. Tai- ^jau supranta kad pa- užpuoliku ginti.

. -Maike mudu su žak- m * g*W «uot ne rikte. t (la g Tokia
ia S: roTpincuz^ šampanu. i^vėl’aUi’
ra snapso ,itą klausimą ns ik nežinai io ad- V . ?ale& . 11 -?el aUl' laikoma visų demokratiniųdarni, ir vistiek negalėjom Ar Maike. n.žinai jo aci tl Tai kas reikėtų pa- valstvbių kad galėtu agre- 
nieko ičfio'priiint Ai heėiu te®? mažesnes .^tokios

policijos būtinai turėtų pri
sidėti Amerika.

nieko išfigeriuot. Ai bečiu. 
kad už dviejų metų Velykos 
bus iau džiulajaus mėnesy.

—Ne, tėve. už dviejų me
tu jos tus lygiai 1 balandžio 
dieną.

—Tai bus April Fool, 
Maike.

—Bet koks skirtumas, tė
ve, kurią dieną Velykos yra 
švenčiamos? Jeigu jos tau 
primena linkimą įvykį, vis
tiek turėtum būt geriau nu
siteikęs.

—Maike, gal tu pavalgęs.

—Ar Smetonos?
—Jes.
—Nežinau, tėve.
—Išrodo, Maike, kad jis ,

|nuo tokio 
goti?

___ Yra žmonių, kurie mano,
tyčia pasakavo jo. Matyt, ne- kad sumuštą Vokietiją rei- 
nori kad kas atvažiuotu j kėW suskaldyti į mažas val- 
svečius. * stybeles. Kiti gi pataria vi

sus Vokietijos gyventojus 
sterelizuoti, kad jų tauta 
negalėtų daugiau verstis ir 
išnyktų.

Bet Paul Hagen, Vokie- 
“požemio” veikėjas,

BOSTONAS STATYS 
“CHICAGĄ.”

Laivyno sekretorius Knox 
praneša, kad sunkusis skrai- ..

bus stato- 9Jos

pavojaus apsau-

duolis “Chicago” „—_ , . , -. , . _
iras Fore River laivu dirbtu- kuns <įabar. randasi Jungti 

tai tau linksma, o aš jau tre- vfce- '-etoli nuo BoSono.
čią dieną su tuščia dūšia Tos dirbtuves priklauso K
••aikščioju

kad 
• jos

vapčioju. .........— kompani- gyventojų sterelizavimas,
—Reiškia, pasninkauji. jai. Kontraktas su ja jau pa- butlį pavojingas žingsnis. 

Tos Maike nasninkau da'vtas. Laivas kainuosiąs nes tai duotų nacių spaudai 
na Ate fcSS te* M? ?«0.000, » Goebbelso propagandos
kad už tą pasninką atlaidų c,al SUAe*e Jam Sol,018,566.
ne^Kodėl’ ,S PARYŽIAUS EVA-

—Todėl, kad mano pas KUOJAMI VAIKAI.
ninkas ne iš pasišventimo, Žinios sako, kad francu- 
ale iš prievartos. Matai, iei- zai nutarę išvežti iš Pary- 
gu galėčiau, tai nusipirkčiau žiau? 10.900 vaikų, nes 
šolderį, alc negaliu, ba poin- aliantu orlaiviai 
tų neturiu. bombarduot Paryžiaus prie-

—O kur- juos dėjai? Juk miesčius.
žinau, kad turėjai. --------------- ■ _ . __ . ....

—Jes. vaike, turėjau, ale Anglai sutiko atiduoti Taip Hagen kalbėjo pe-
prasvilpiau Italijai sužeistus italus be- reitą sąvaię Amerikos laik-

—Na. o kaip tas atsitiko? laisvius, o Italija atiduoda raštininkų susirinkime Ma- 
__Ogi taip, Maike. Susi- Anglijai sužeistuosius ang shingionė.

tikau seną fcavn f rentą Ožio-! Iits. j Gi Amerikos darbininkų

Bethlehem Steel

gramofonams geros me
džiagos nuteikti Vokietijos 
žmones prieš demokratines 
valstybes. Jis sako, kad 
aliantai turėtų stengtis pa
traukti vokiečių liaudį savo 
pusėn, o ne gąsdinti ją “ste- 
relizacijomis.” Reikia, esą. 

pradeją vcsti toki? politiką, kad 
prieš Hitlerį ir jo gaują su
kiltų pati vokiečių liaudis.

Bet vienos policijos neuž
tenka. Turėtų būt įsteigtas 
ir “tarptautinis tribunolas“
arba teismas, kuris spręstų 
tarptautinius valstybių gin
čus. Tarptautinė policiia tik 
žiūrėtų, kad tokio tribuno
lo sprendimai butų pildomi. 

Bet ir tai da ne viskas.
Kad pasaulio taika butų 

pastovesnė ir tvirtesnė, vi 
sose šalyse, 1 ur dabar vieš
patauja diktato iai, po karo 
turėtų būt atstatytas laisva- 
demokratinis darbininkų 
judėjimas. L prie taikos 
stalo turėtų būt duotas de
mokratinių ša’ių darbinin
kams balsas.

Tai yra remtinas reikala
vimas.

ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBA] 
Parašė: Kazys Boruta.

(Tęsinys) kaip parodė daugelis liudininkų, nėra jo-
Nunešė davatkos skundą į teisiną, nes Ka ^ebuklinga o tiktai amatiAinko Vin-

advokatas sakė neturįs laiko ir išvažiuojąs ~Jad„a££ ^urlam. ta”;
į patį didžiausią tribunolą, ir ten, nuolan- u¥ia? su e . leju> nepagestas legendas 
kiai linkčiodarnos, jį įteikė, prašydamos. aPle šventumą ir stebuklingumą; 
kad kuo greičiausiai jų skundo išklausytų, —Kadangi Purviškių Stebuklingosios
nes čia ne svietiškas, o dieviškas reikalas, šventumo ir stebuklingumo nepripažysta 
kurio atidėlioti negalima. Teismo raštinin- Katalikų Bažnyčia (žiūrėk byloje esantį 
kas, perskaitęs
tas varliamušis,
pasakė, kad gausite
mą, kada reiks stoti į teismą, ir.‘daugiau sų krašte, tiktai apie šią statulą buvo pa- 
nieko nesakydamas, pakišo jų skundą po skleista nieku nepagrįstų stebuklingumo 
didžiausia kitų skundų ir bylų krūva. ‘ gandų);

Laukė nesulaukdamos davatkos, kada —Kadangi Purviškių kaimo ūkininkas 
jas ir Žilionį pašauks į teismą, bet ėjo są- Antanas Žilionis, kūno lauke stovėjo ta 
vaitės, mėnesiai, metai, net nusibodo vals- statula, kaip parodo jis pats ii’ jo liudinin- 
čiaus raštinės duris varstyti, o teismo die- kaL turėjo daug nuostolių, tai galėjo tą 
nos vis dar nebuvo. Ir valsčiaus raštinin- statulą nuo savo lauko pašalinti, bet netu- 
kas, toks riestanosis, ir tas pasipūtė, dar rėj? teisės pasisavinti,—todėl teismas nu- 
nepravėrus raštinės durų jau šaukdavo: taria:

—Nėra, nėra ir nebus! Tokių bylų že- P^^kių Dievo Motinos statu-
miški teismai nesprendžia, ki-eipkitės | ^.1S ^lk^clo1-^V_tan° loni°.1.r Ja.Perc?uotl 
dangų! ’ Dievogalos klebono ir parapijos žiniai.

Moterėlės dar kaitą lankėsi apskrities Taip pasibaigė byla dėl Purviškių Ste- 
mieste, ten jas užtikrino, kad ju skundą budingosios, kūną parvažiavęs iš teismo 
teismas tikrai spręs, tiktai dar nepaskirta Žilionis ištraukė visą apipe ėjusią iš pelu- 
kada. Nieko kito neliko, tiktai melstis ir dės ir nuvežė Dievogalos klebonui Kazi

mierui Kubiliunui.
Klebonas buvo be ūpo, mostelėjo ranka 

ir pasakė zakristijonui:
—Įmesk į varpinę už morų. Kur ją čia 

dabar dėsi?
Taiu negarbingai pabaigė Purviškių 

malones ir stebuklus, 
ainikas apie jos gal- 

kalavijų, susmeig- 
vi- 

siei-
dens, pradeda sunktis pro siauras skylutes, vartingo veido, nors laiko žymių ir suga- 
visai nematomas akių obuolio tamsioje lė- dinto, buvo matyti didelio meistro tikrai 
liukėje, lašas po lašo vanduo, kuris atrodo stebuklinga ranka.
kaip tikros ašaros, tai ir nenuostabu, kad d ar Air a
galėjo lengvatikius sugraudinti ir įtikinti. PABAIGA,
jog tai medinė statula -iš sielvarto ir gailės- q Vincas Dovinė, netekęs savo didžiojo 
čio verkia. Tai atradęs Žilionis, čia pat pe- kurinio — Purviškių Stebuklingosios. Ursi 
ludėje. visų akyse antrą kartą pravirkdė pat3 savęs neteko. Klaidžiojo iš kaimo į 
buMisią Stebuklingąją. Bet ir tada, kai kaimą, kai kur sustodamas, šį tą padary- 
riedėjo per jos skruostus ašaros, jos veidas damas, bet jau ir rankos ne tos buvo, ir 
buvo toks pat sielvartingas, kad net visa žmonės, ypatingai klebonai, šnairomis į 
tai padariusiems ir žinantiems paslaptį, jį žiūrėdavo.
skausmas širdį suspaudė, ir jie patys vos * j0 atsižadėjo net Dievogalos klebonas, 
nepravirko. garsusis pamokslininkas Kazimieras Ku-

Bet po antro nelemto stebuklo ne tik da- biliunas, prasimanęs naują biznį, tegul ne 
vatkoms. bet ir Dievogalos klebonui Kaži- taip šventą, bet ne mažiau pelninga, darė 
mierui kubiliunui nesmagu pasidarė lauk- iis stebuklus, atsidaręs smulkiojo kredito 
ti teismo dienos, ir jis, sudeginęs Purviškių banką, apie kurį taip pat ne koki gandai 
stebuklų knygą, parašė trumpą raštą į teis- sklido.
mą. sugriaudamas visokį Purviškių Ste- O V inco Dovinės nelemtas likimas, su- 
buklingosios stebuklingumą. griovęs didžiojo dievadirbio garbę, išvedė

Padaliau atėjo ir teismo diena, bet dau- J! ubaS° krepšiais gyvenimo vieškeliais, 
giausia nukentėjo pats skundo rašytojas Tai jis. lazdomis pasiramsčiuodamas, 
advokatas Abraomas Šlapoberskis, kuris, ėjo iš kaimo į kaimą, sulinkęs. į žemę žiu- 
pasirodė, buvo net ne advokatas, o šun- rėdamas, net neatsimindamas, kad jam 
advokatis. ir todėl jam teismas dėl lietu- kadaise ta padangė per žema buvo ir be- 
viškos kalbos nemokėjimo uždraudė skun- galinės lygumos per siauros.
dus rašyti, ir kad ateityje nedrįstų teismo Tiktai tas nerimas paliko, kuris visą gy- 
ir žmonių varginti, taipogi per savo ne- venimą jį gundė. Ir jeigu kas jį paklausda- 
mokšiškumą neįžeidinėtų, tai paskyrė iam vo. sutikęs kelyje:
tris mėnesius arešto, kuriuos jis turi atlikti —Kur eini. tėvai?
apskrities kalėjime, o ieigu nesutinka, tai Jis neatsigryždamas, tiktai stabtelda- 
gali ant stalo padėti tūkstantį litų ir kreip- mas ir atsikvėpdamas, atsakydavo: 
tis į aukštesni teismą. Susigraudinęs Ab- —Toli, labai toli.
raomas Šlapoberskis mušėsi i krutinę ii jau per senos kojos buvo, kad toli
prašė šviesiausio teismo pasigailėti, bet nueįtu. ir pirmoje kryžkelėje atsisėdo pa- 
teismas buvo be gailesčio. įsakė tuojau su- įjSgį.j ‘
imti nevykusį advokatą ir uždaryti į ka- " Buvo ^edra n,dens pavakarė. Leidosi
Įėjimą. .......................saulė, uždegdama debesis ir ilgais šešė-

O dėl Purviškių Stebuklingosios šitaip jjajs nuklodama žemę. Tokia pavakarę ge- 
teismas tarė savo žodį: .. ra atsisėsti ant grebiakrančio pageltusios

—Kadangi Purviškių Stebuklingoji, žolės ir pailsėti, širdyje giedra pasidaro.
ir pamatai, savo akimis visai kitokią žemę.

laukti.
O Žilionio nusausintas ir maldininkų 

nemindžiojamas laukas davė gražų derlių, 
ir jis. bedievis, tiktai šaipėsi iš davatkų pa
stangų jį pražudyti. Laiko turėdamas pia- 
krapštė statulos galvą ir ten rado—ir vi-

o ne gudrybė kitų akims dumti. Statulos tų į jos širdį sutiunijo ir sulužo, o ir ji > 
galvoje buvo įdubimas, kurį pripylus van- Sa apipelėjo ir apipuvo, tiktai iš jos si<

LĖKTUVO KATASTRO
FOJ ŽUVO JAUNAS 

LIETUVIS.
Sudužus armijos lėktu- 

\ui, žuvo Kazys Stelmokas, 
26 metų amžiau-' lietuvis iš 
North Brookf eldo. Ma«s. 
Jis buvo aviacijos mokinys. 
Katastrofa įvyko Oklaho- 
uios valstijoj.

LIETUVIO MARŠAS.

Mokslas, darbas, žygių šuoliai,
Sesių rūtos ant krutinės...
Ei. pirmVn į šviesą uoliai,
Lietuvos sūnų grandinės!
Už tėvynės laisvą rytą,
Kruvina kova įgytą.
Už tautos šventas idėjas 
Mes nerimsim tartum vėjas!
Už močiutę, už mergelę,
Už gintarų juros krašta
Mes. sukaupę sieloj galią.
Kelsim kardą, laisvės švę.-tą!
Už prabočių Vilniaus Pilį,
Už visos tautos gerovę,
Mes. kaip viesulai sukilę. 
Nepaliausim aukas krovę!
Mokslas, darbas, žygių šuoliai,
Sesių rūtos ant krutinės...
Ei, pirmyn į šviesą uoliai.
Lietuvos sūnų grandinės!

P. Vaičiūnas.

Staiga prasiskleidžia tolumos, išsitiesia 
begalinės lygumos, vilnija vienas paskui 
kitą kalnai ir kalneliai, ir tose platybėse 
žvalgosi aplinkui, kaip pavardę keleiviai, 
medžiai ir vienišos sodybos. Norėtum dar 
eiti. bet žemė prie savęs traukia. Ir tokia 
miela ir sava ji pasidaro.

Taip atsisėdo truputi pailsėti ir Vincas 
Dovinė, didysis dievadirbis. Pasidėjo šalia 
savęs lazdas, nusikabino krepšius, ir atsi
kvėpė. Kaip pro sapną slinko visas gyve
nimas. bet nei jaudino, nei uždegė gyslose 
pamažu srovenantį kraują. Kaip pasaka 
pro akis praėjo.

Pasirėmė Vincas Dovinė viena ranka 
galvą ir susimąstė...

Sutemo naktis, sužibėjo žvaigždės ir at
sivėrė tolimas ir aukštas dangus. Bet jo ne
matė Vinco Dovinės akys, nors ir buvo 
plačiai atmerktos. Jos amžinai sustingo.

Taip ir pabaigė Vincas Dovinė savo ne
ramų .gyvenimą pakelėje, kaip tas lietuviš
kas smutkelis, sustingęs ir susirūpinęs 
šios žemės keliais.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
OKUPACIJA. — CIVILIAI IR KARIŠKIAI.—ŽYDAI. 

—AMERIKA YRA LIETUVOS VILTIS.

Litvinovas Kalbasi su Batistu

Kitąsyk kaizerinė Vokie- dažnai dovanoms tų valdi-, 
tija didžiavosi savo valdi- ninku Berlyne protekto- 
ninkija. Vaidininkams buvo riams, dėka kurių jie savo, 
statomi griežti reikalavimai i iebias vietas gavo ir iš ku-' 
netik tarnybos bet ir priva- rių laukia apgynimo jei 
tiniam gyvenime: būti blai- Įklimptų. Penėti ir aprupin- 
vais, nepaperkamais, rūpės- ti baldais reikia tiek valdi- 
tingais su piliečiais ir pa- ninkus. tiek jų šeimas, .bei 
vyzdingais še-myniniame gausią giminę, kuri išrašyta 
gyvenime. Skolos, ar šiaip iš Vokietijos gilumos. Jie 
netvarkingas gyvenimas bu- visi valgo ir lėbauja namuo- 
vo ganėtinos priežastys pa- se, gi visi kariškiai turi eiti 
liuosavimui iš tarnybos. Bet pietauti ir vakarieniauti Į 
laike piimo pasaulinio karo/‘Deutches Haus” (buv. Lie- 
Lietuvai teko pergyventi vo- tuvos karininkų Ramovę), 
kiečių okupaciją. Deja, vo- Valgis ten yra vienodas ir 
kiečių valdininkai paliko la- i blogas. Kariškiai prisibijo 
bai ir labai blogą apie save • ir vengia bendrauti su civil- 
nuomonę. Korupcija, stor-' vervvaltungo žmonėmis, nes 
žieviškumas ir dažnai žiau-, tie išgirdę apie save nepa
laimas. — štai kokia charak- i lankią nuomonę per gestapo 
teristika liko vokiečių valdi- sudaro tokiems protekciją 
n inkams. perkėlimui Į frontą.

Po daugelio metų, Kubos respublika pagaliau pripažino 

bolševikų valdžią Rusijoj, šiame vaizdely yra parodytas 

(dešinėj pusėj) Kubos respublikos prezidentas Batistą, 

kuriam Stalino ambasadorius Litvinovas Įteikia savo man

datu.

tiečių. Kas gi geriau suprasi DA IIF&lf H ITMAI 
Lietuvą ir gins jos reikalus? į * AJIDOILVJ1OTA1
Todėl ir visos viltys nu-! Ai, j„„„ <Li«„.oj
kl’eiptOS Į Jungtines Ameri- mane vadindavo Stankevičiuku), pa- 
l r»c VnRtiias jieškau Andriaus ir Petro Karpnlavi-

* J * . čių ir Antano Lisausko, kuris čia va-
Jonas Klajūnas, dinasi Lithkauskiu. Visi iš Suvalkijos,

_______________ Starapolės apskričio, Prienų apylin-
cvnnnc caddikai ci i ^ės. Meldžiu jų pačių atsišaukti, arba jKvblJj rABKlNAl SU- žinančiujų apie juos man pranešti 
GRIAUTI, 800 ŽMONIŲ iiuo adresu: John A. Strong. (18) 

• UŽMUŠTA.

Sveikata—Brangiausia 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų Šaknimis, 
Augineni na, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 
(išrašau iš Kanados štampų nesiųstu

Londono žiniomis, 
i Varduojant anglams

R. F. D. 2, Box 16. Thomaston, Ct. d.^ tiiTSo centų.)
i Pajieškau apysenė, moteries, apie Kaina 8U P™*“**““ Pxmgu.

knm VS"“"! ..jovė. ars, ap«e Iriausia siųst. Money Orderiu, arba
OOm- oO metų, uz gaspadinę. Jeigu susitai- popierini dolerį laiške. Adresas: (-)

Negalime pasigirti, kad 
turime daug žinių apie da
bartinę okupaciją, tačiau jų 
yra gana, kad pasakyti, jog 
okupantai nepasikeitė.

Lietuvą dabar valdo dali 
nai kariška administracija 
ir civilinė valdžia. 1915

Didesniuose miestuose 
pašto Įstaigose yra atskiri 
langeliai vokiečiams. Iš te-

Pilze- Ginsim, galėsim ir apsivesti. Aš tu 
. _ . , i • • • riu mažų farmą prie pat ežerų. Dumiestą Čekoslovakijoj. .vaikai paimti į armijų, palikau pats

PAUL MIKALAUSKAS 
HO Athens Street,

žuvo 800 žmonių. Labai ffai-1™nas. ir n7rWau *osirasti draugę. so- BOSTON- mass.
, , *. => . Gyvenimas lengvas ir geras. Rasv--------------------------------------------------------la, kad to negalima išvengti, kit laiškus;

Bet užtai Skodos ai motų fa- w- K- Kele,vls-

no

frikai buvo taip sugriauti, 
kad jų negalima bus vaitoti 
per kelis mėnesius.

036 Broadway, So. Boston, Mass.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Visai žmonijai, o ypatingai Hart

fordo apylinkės gyventojams.
Miracle (stebuklingų) GyduoliųAPSIVEDIMAI. ... _ __

Aš pajieškau sau draugo nuo 50 ^a^ Jr 
iki 60 metu amžiaus, bet turi būt
farmerys ir ne girtuoklis. Ir turi mo-

pa, atidaro krautuvę vien tik gyduo
lių—M. J. švilpa Miracle Ointment,

lebenui. jo Kėdainių dvaro buvo lietuvių jėgų bandy- 
nesugrąžino, o pasiūlė persi- mas ir, reikia pasakyti, at-

AUSTRALIJA IMS 18
METU JAUNUOLIUS.

Kareiviavimo amžius Aus- 
traliioi nuleistas iki 18 me
tu. Iki Šiol armijon buvo našlės tarp 30 ir 44 metų

ttholesale ir Retai). Vietiniai ir apy-kėt draivvt troka. Tiktai tokie atsi- ,. -„„i-. L-.'.-; e . ... linkės žmones gali ateiti ir nusipirk-saukit. kurio mylit ant farmos gy- . tolimesnieji gali užsisakyti laiš-
venti. Rašykit šiuo adresu: (18) R’ įyS“oles paduodu to-

Reeds Ferrv N H k‘om ^bgom: vieną dėžutę duodu 
* didesnę, kitą tų pačių gyduolių ma

žesnę. Vartok mažesnę; didesnės ne

M. B., R. 1. Box 75,

armijon ___ „ , , . . .
. - . . .1 - - ___ kad butų k:ek pasiturinti, neimami tik 1J metų jaunuo- pasiturinti*, turiu 100 akrų 
liai.

LIETUVIŲ LAISVĖS MY
LĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAUKEGAN, ILL. 
VALDYBA 1943 METAMS.

Pajieškau apsivertimui merginos ar
ra™ TO ,r .11 met„ amžiau^ grąžin>k didesnę dėžu«£ u. l0 dienų

ir Kausi savo pinigus atgal, atskai-* 
tysiu tik persiuntimo lėšas. Be to,*

nes ir as 
žemės

,geroj ir gražioj vietoj, arti miesto ir 1 , __-,’marketo, prie upės. Aš esu našlys, atidarydamas krautuvę ir noreda- 
48 metų amžiaus. Rašykit: (17) mis supažindinti žmones su gyduo

lėm, duosiu 3 dėžutes $3 vertės tik
___________________________________  už $2. Tai tęsis iki 1943 m. J une 1-.

D i-| • - Išmintingai tas paiįius. kas nusi-r etronelC Lamsargienc pirks 3 rūšių po vieAąįnes tutės ge- 
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, rą ginklą namie prMfe įvairias ligas, 

ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo, štai tų gyduolių vajMtaH ir kokias li- 
;Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį gas jos gydo: »VVu
'nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius NO. 1. >fUO DANTŲ GĖLIMO 
t nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą (fOr Tooth Ache Irritation and Hard- 
' patari m n ir busit patenkinti. (-) ening of the Gums). Prašalina užsi- 

PET. LAMSARGIENfi vietryjimą ir sustiprina Smegenis
1814 S. Water SU Philadelptiia. Pa ant ilgo laiko. Nelauk kol dantis su-
—------- -------——————--------- pUS. Apsireiškus nesveikumui tuo-

REIKALINGAS PARTNERIS jaus pavartok Miracle M. J. S. Oint- 
[ drapanų valymo, prosymo ir tai- ment for Tooth Ache. Suėėdysi dan- 

symo biznį. Atsišaukit tik tokie, ką tis ir pinigus. Kaina tik $1.00. M&- 
niašinom taisyt ir prosyl dra- žesnė—50c.

Jnešt reikia $100/; mokėt ga- NO. 2. NUO RHEUMATIZMO IR 
po truputį. M. Arman (18 JVAIRIŲ SKAUSMŲ. Kojose, Ran- 
. Washington avė., koše. Pečiuose, Sprande, Pusiau Są-

Saginaw, Mich. nariuose, Mosuluose. nuo Užsisaldy-
--------------------------- ---------------- mo ir aštraus Kosulio. Kaina 81.00.

NO. 3. MIRACLE M. J. S. SALVE 
nuo Old and Fresh Sores. šita Mosti3 
tai tikrai yra Stebuklinga. Jei kurte 
turite senas Ronas, kurias Skauda ir 
niekas jums nepagelbėjo, tuojaus 
bandykite šitą Mostį. Geras nuo Vo
čių, Išbėrimų, Pails, Sains, Gėlimų 
Ausies, nuo Užsišaldymo, Žaizdų 
Burnoje- arba Nosėje. bile užsivietry4 ’ 

Nudegimą. Sumušimą, Skau-

Box 112, Scotville, Mich.

dabar: civilinė administra- ginimo ūkininkai net nenori - . , , .. - -
dja (vokiškai: Civil Ver-^ auginti gyvulių: tačiau jie d^gaęija . su prof.
\valtung) lošia svarbiausia priverčiami ta daryti grąsi-! ^u^kum priešakyje toegi- 
rolę. su ja skaitosi ka.iški kurt prašalinimu nuo ūkio,;»? apginti medicinos ir tech- 
Orts-komendantai ir kitokie ar išsiuntimu prie darbu Vo- nl^os fakulteto ir taip jau

tai Susirinkimai būna paskutinį ket
vergę kožno mėnesio, 7:30 vai. vaka- 

. . . , , 1 1 - re- I-iuosybės Svetainėje, kamp. 8thgriežtai draudžia bet kokias ir Adams Sts., Waukegan, III. 
demonstracijas

įuosiamus neramumus

ir žmonių
susiburimus. Vienok lietu- ną Marcinkų, kuris prapuolė iš New
vifli tarčiai itaiškinn kari Haven« Conn.. nuo 1934 metų liepos viai tarėjai išalkino, saci d Tuomet jis buvo 58 metų ani_ 
gali prieiti pne susirėmimų, žiaus. Kas apie jį žino, tepraneša 
'tad apmąsčius “neoficia- sluo adresu:

REIKIA INFORMACIJŲ apie Jo-

kariški viršininkai. Iš kai iš- kietijon. Ūkininkui pirktissumažinta? pata pas. Ta de 
kių žinomi gen. Įeit. Brae- geležies, ar trąšų neįmano-. įęgąci.ja Jap° aiestuota. . e 
mer. okupacinės “Ostlan- ma. Daug jaunimo slapstosi ?ir!!a has en .D>ko,, Xct
do” armiios vadas; gen. nuo išsiuntimo i darbo sto- 
majoras Pohl, Lietuvos oku vykias. Mieste su valgiu Kaiejimo-saso neva Kaiis-^uui nematysią 10 visko jei Reikalingas Duonkcpis 
pači jos korpuso vadas, ir blogai, o kojinių ir apavo už ka xaldzid patarė neerzinti, salia taut. \elav06 bus ir na- Kad mokėtų kepti juodą ruginę 

Kauno Orte (vietos) ko- joxius pinigus negausi. To. žmonių per daug. ikenkreuco vėliavos. Miestas duoną m k^s. ^^ (19)
mendantas Just, buvęs Lie- dėl Kaune visi vaikščioja Lietuvių taip vadinamų, buvo pasipuosęs^tautmemis es Hoiiy st., La^ncc^Mass.
tuyoje karo atašė, nesenai oe kojinių n ria,.geii>su me-iSIT da^bė Pasiduoda Teatras
pakeltas 1 gen. majoro laips- < iiaem Klumpėmis. Kaune ['“y’r ■’’" o y T— —r^i^iduoda=; s&iynių Teatras,
ni. Ne vien tik Lietuvos ir pro'iričip.je ia <e poriri ne^?.ri; . , ; vainikų ir gelių. 1 i džiausią interesuoti pirkti teatrą kreipkitės
žmonės nepatenkinti ir ne- jos ir vokiškos žandarmeri- , ?1S1 l]^ kaįJ^etuva bu? mmia įklausė;generolo Na- Theu?;

čia vokiečiu civil-ver- jos — kur anksčiau buvo1 a?s'a: .^.et Adžiau?1 peši-,glaus įimtus žodžius ir gat- ,1^ Angeles pnemiestis). 
ipnas — dabar 3-4 nolioi- mi5tai llkl -1 gautiną Suvie- vese visur buvo pavyzdin-inkti CrižndAii 4 VnkUrt. Rytų Tautų laimėjimą i. 1 giausia tvarka — gyvento

Edward J. Brennan, Atty..
129 Church st., New Ilaven, Conn.

FAR.MA PARSIDUODA.
50 akrų žemės parsiduoda su gy

vuliais ar be gyvulių. Žemė gera ir 
gražioj vietoj. Rašykit: (18)

William Meskauskas,
R. D. 1, Corry, Pa.

FARMA PARSIDŲDA.
18 akrų dirbamos žemės ir pievų, i jĮma

. . . gatavo lent- 'dįjjmą Blauzdų arba nuo Nuovargio,
piuvej; b kambarių namas. P^ro .ir įvairių Odos Ligų. Kurie turi Eg- 

zimą, tai pažymėkite, Speciališkai

ir 15 akrų gero miško 
piuvėj; 6 kambarių n 
raugykla (šilo)', 25 tonai šieno dar- 
zmej, milk shed, tvartas lo-kai kar- ; Pranešimą gausite, šitos mostis, tai 
vių. vistininkas dėl 200 vistą, visos Ginklas pri£ Vėžio Ligas., .... ,. ,—pnes Vežto Eigas,
masinos ir farmos įrankiai, netol. Raina tik $1.00. Mažesnė—50c. 
valstijos vieškelio, eta pat du mieste- Į Užsisakydami gyduoles, pinigu; 
liai ir masmsape kur 4,000 žmonių money orderiais ar čekiais,
dirba masinas ir farmų įrankius, di- :Adresuokit: (17}

M. J. ŠVILPA 
Mžrscle Ointment

dętė krūva malkų kieme. Turiu par
duot, nes esu našlė. Skersai kelio to,1 
riu kitą farmą šu 33 akrais žemės ir

geros ganyklos. Rašykit šiuo adresu: 
Mrs. Mary Rohie. R. F. D. 1.

Walp®le Valley. Walpole. N. H.

r. O. Bov 73. Sta. \
Hartrod. Conn.

Krautavės adresas: 611 >/2 Zion 
pirma# namas nuo Park streeto.

apkenčia voKiecių civu-ver- jo 
waltungo valdininku, bet ir v
patys vokiečių kariškiai jais ninkai Grįžusieji iš Vokieti 
piktinasi. Kariškiai esą ne- jos repatriantai irgi nusimi- 
patenkinti tų valdininkų nę ir nepatenkinti. Negavo 
privilegijuota padėtimi ir iš- to ko tikėjosi važiuodami
didumu. CV ponai gyvena Vokietijon, dabar vėl atvež- x x ,
geriausiose vilčse. rekviza- ti negauna savo turtų, ku-1 «. n,J,5 ę'ventl. f tvaikyris 
vo savo Įstaigoms ir priva- riuos užgrobė civil-vertval- '■ al; . J°,s .n .. rl - P?" 
čiam gyvenimui geriausius tungo “nusipelnę Tėvynės ^ba būrime laisvi. Žmones
namus, baldus. Vagiliavi-žmonės.” Pav. kada tai tear-Įrm. . _
mas ir korupcija plačiausiai smarkus vokietininkas Hir- ko? 11 '^pbavimo šiaip gal Pirmieji okupantai bėg
tai? ju paplitusi. Žvdu tau- nchas. visiškai nusiminęs. Y°Ja: įai.vafa ir ^uvajiau- darni paliko savo zmonas- 
tybės žmonės senai‘apiplėš- Lietuvos laikaus jo žmona “ kalP ateJ?>. U?P ! pramintas katiusomis. Joms 
ti atimant brangenybes, bal- turėjo gerą dantų gydytojos ?r ?e l^s™eL.bl- vokiečiai pirmiau įtaise
dus, meno vertybes, kilimus, praktika. Dabar negauna , laisvi outume. iaciau -- -- ® bolševikų naujo atėjimo vi

NAMAS PARSIDUODA 
Bnghtonc, Oak Sų. apylinkėj. 3 

vpač pasitiki Amerika: sa- jai ta diena norėjo pade- =*imynų namas, po 5 kambarius, dve- 
ko ji pati atsiekė laisves. 1 roonstruoti ir Įrodė savo su- Rendos atneša $90 per mėnesį. Kaž
kaip to norėjo ji tai geriau- į brendimą ir tvirtą nusista-
šiai supras, kad ir mažų tau- į tymą. Šventė praėjo ant tiek l. wenckus

Įspūdingai, kad okupantai 
pajuto, jog lietuviai nesi
duos taip lengvai pavergia-

pirmiau 
koncentracijos stovyklą irgi 
Vilijampolėje. Dabar dau

iau nieKo neliko—Denaras, vę astrus vokietininkai, aa- —. . r ----- .. . .. ... . , ...
g gal ir žiauresnis už kitus bar sugiyžę visai kitaip jau- Sahm* ukb stovyklos neisleistos iki pas
ukimas. Lietuviai, ypač ūki- čiasi. Daugelis jų nesivaržo.™?^1 ,r darbminkaisunin-
ninkai, turi atiduoti privalo- viešai pasakyti, jog anks- teia 11 ramiai kalbėti nebe
inąs normas ir virš jos dar čiau pas lietuvius buvo ge- ^aJ‘. ,
turi aprūpinti privačius civil resnė tvarka, nebuvę tokios , V11!.-7*1*0!?5
vervvaltungo žmonių užgai- į korupcijos, nei vagiliavimo, buvo toks baisus, kad ir da- 
das maisto srityje, ir dari Net sugrįžusiam grafui Tot- Oai lletm

Naciu “Lapė” Aliantu Sląstuose

MEDfTERRANEAN

<Mir or cams SEA

Vokiečiai buvo tiek susižavėję savo maršalo Rommebo Af

rikoje apsukrumu, kad jie praminė jį “Tyrų I^apc.” Bet da

liai* šita “lapė” atsidūrė aliantu sląstuose Tunisijoj. Šio že

mėlapio viršuje matosi Bize. tos ir Tuniso uostai. Į šitą ma

žuti kampeli Rommebo armiia dabar ir yra suvaryta

p* ' 1 *• • • • t j

cuir or
•'«

ta1-J *’
Ci

PAMIZUBtlA

ių nervai netvar
koje. Beveik nėra šeimos, 
kuri neturėtu ištremtų Į Si- 
byrą artimųjų.

Žydu klausimas. Apie žy-, 
dus kuomažiausia žinių. Jie, 
via visiškai atskirti. Juos į

SVARBIOS PASKAITOS SU PAVEIKSLAIS

Bus rodomi paveikslai iš Bibli jos, nuo Pirmo žmogaus Adomo iki 

Jėzaus Kristaus gyvenimo laikų — lietuvių kalboje, kiekvieną 

utaminką, S-tą valandą vakaro

Po antrašu: BETHEDEN BAPT1ST CHURCH,

Chateau & Juniata Street.

Pfttsburgh, Pa.. (North Side>

Kviečiam geros valios lietuvius atsilankyti ir pamatyt paveikslus.

AK ŽINAI, kad pamokslas apie amžinas kančias buvo atrastas 250 meteis 
no Kristaus?

AR ŽINAI, kad iki tam laikui žirtonės tikėjo, kad alga uz nuodėmes y«a 
mirtis—Rom. 6:23.

AR ŽINAI, kad popiežius Grigalius išrado šveistainę arba čyščių,—'‘Jani 
tai buvo apreikšta sapne’’...

AR ŽINAI, kati pranašas Jereminas sako, “kas turi sapnus, terasakoja sap
nus. o ka« turi Dievo žodį, teapsako Dievo žodį.“ Jer. 25:10. 28.

AR ŽINAI, kad numirė.liai yra numirusiais, ir jų sielos negyvos. — Sal. 
mok. 9:5, 10; Ap. Par. 3;23; Jok. 5:19, 20.

AR ŽINAI, kad prisikėlimas iš numirusių yra galimas.—Jon. 5:28, 2'.'.
AR ŽINAI, kad užtenka vietos pristkėlusiems milijonams.
AR ŽINAI. kad mes dabar gyvename svieto pabaigoje.—Mat. Z4:3.,y 
AR ŽINAI, kad karalystės šio svieto gaišta su didžiu trenksmų. I,ąt> 2:14. 
AR ŽINAI, kad Karalystė Dievo jau visiškai prisiartino.--Ldk Zi:*l.
AR ŽINAI, kad prasideda didysis pasaulio grįžtmetis arba ^Dtaisymas. — 

Ap. darb. 3:20, 21.
•JEIGU NEŽINAI, tai gali lengvai dasižinoti atsilankydamas į aukščiau 

minėtas paskaitas.
Tuomet jums paaiškės jūsų Biblija, kurią turite namie—galėsite studijuo-

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADWAY j . Kv

SOUTH BOSTON. MASS. • gvildena čia suminėtus klausimus ir daug kitų Biblijos paslapčių. Stebėtinas
________ ___________ vadovėlis ir tikras |>atarėjas ir pagelbininkas kiekvienam žmogui jieškan-

čiam tiesos. Šią knygelę galėsite įsigyti ant minėtų paskaitų.
Todėl kviečiame atsilankyti į minėtas paskaitas—o bukite užtikrinti, kml 

busite palinksminti ir visokiu budu aprūpinti. (!•*)
Kalbėtojas G. F. Vanagas.

Rengia ir Kviečia — ŠV. RAŠTO TA RINĖTOJAI.

129 Nonantum st., Brighton, Mass.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

1
I i 1 
t

J ALEXANDER’S 
1 CASTILE OLIVE OIL 
JSHAMPOO
l padarytą# iš tikro-
• io Castile muilo.
• U. S. P. Išplauna 

pleiskanas ir viso
kius kitus nešvaru
mus ir sustiprina 
odą. 59c. už bonką.

} ALEXANDER’S
J REFRESHING TONIC
•Aliejų ir Odą Gydančią Vaisto

HAIR
kutinio laiko.

Apie Pasiuntinybių
konsulatu eęzistavima žmo- J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl 

_ - , t plauku šaknims ir Odos gydymui.nes žino. žino ir apie Ame- {50 centų už bonką. 
rikos Lietinių Tarybą. j . Pasižymi savo gerumu. Prisiun-

ir

Jungtinės Amerikos Val
stijos Lietuvoje visuomet 
,buvo populiarios. Čia gvve- Į 
na milžiniškas skaičius tau- l,

čiam per Paštą į visas dalis Su- 
• vienytų Valstijų. Tuomet jums paaiškės jūsų Biblija, kurią turite namie—galėsite st'Klijuo

ti su pasigėrėjimu tą garbingą šventknygę. O jeigu neturte, tai galite gauti 
ant minėtų paskaitų. Dar turime už garbe pranešti jums apie naują knygų, 
kuri tik ką išėjo iš spaudos po antgalviu: "Dievas ir Protas." Ta knygelė

■lt _ • t  — 1 _ Z a .... 1. I i w » I, ♦ • • IžiV.liis-tc- vx.v.-l*a r\Z* l • CtoKtkė

FLORAL HERB PRODUCTS
vizirio vokiocm Florai Rubb”"- Ointment. 1 oz. Ja.' 3, ? . - • \0K,leC1^ Florai System Tonic. 8 oz. Bottle . .
valdininkai. Pradžioje buvo ~
žudvniu ir savižudvbiu. Bu-

.50
1.<K>
.50
.50
.50

1.00

Florai Cough Syrup, 6 oz. Bottle 
Florai Healinę Salve. 3 oz. Box ....

. . Florai Eucalvnto? Cream. 2 oz. JarVO 1S vokiečių pusės ir api- Florai Blood Mędieinc. ĮS oz. Bottl 
įdėsimu. Lietuviams žydų
J'agailo, mėgino jiems gel- Florai Hekiine Čompįįnd. 12 oz. Bottle .............................................. 2 50
1-iėri be> teikie lietuviui na florai Šou;, v Hush Tonic, 8 oz. T,Utieoeu.. ne.. lOKie lietuviai pa- Eloral ronic, s oz. Bottle .. .
gauti patys smarkiai nuken- Florai Bark < mpoond, 8 oz. Bottle
tėin Poctanmin taiku tinta žiorai Kidney Medicine. 8 oz. Bottl'tejO. i a. tai UOJU laiKU apie P)ora] Strictiv .> week’s treatment ..
Žydų Žudymą nebuvo girdi- Florai Herb Hair and Scalp Treatment 
ma. Iš ių sudalytos darbo I? P\£d£vc.;;;;;;;; ’ ;
komandos ir matoma, kaip Florai Olive ii Shamnoo Granule;

- w’■ ’ Herb Tablets, 3 sizes.................................25c., 50 c. and 1.00
Ointment ................................................. .. .................................. 50

' for CKildren .........................................................  .50
/iniment ...................................................... 1 oz. 50e.. 2 oz. 1.<H»

Inhaler ............................................................................................50
......................... .50
1 oz. 50.. 2 oz. 1.00 
........... .“......... 1.00

enthitm
•>r T.iniment, 1 oz. 
nr Medicine. 8 oz.
Powder ....................
Soap ..................
Roach Killer. 4 oz.
Kat Killer .............
Ant Killer .............

Florai Ne\v I °t t >ni>i.zVv ... .
J B vas irio minėiimac tai

■vudi, Florai Rheumriism Remedy. 12 oz.. Bottle .............................................. 3.ot»
Florai Nerve Medicine, 8 oz. Bottle .......................................................... 1.00

package ................
____per box 50c.,

Sėt Powder .....................................
_____  .... Oil Shamnoo Granules.............

iš Vilijampolės jie aratvėmis ri
\pJami i laibus. Kai kur fa- Florai Lnx.it- 
brikuose lietuviai dirba su Men'
žvdais drauge. Nors stropiai ž',or»1 Tootb .......................................
piiziurupa. VIS tik apsimai- FloraI Compour.d. 6 oz. bottle ....................
nema laiškais ar ir vienu ki- F’omi p.tro
tu žodžiu. Lietuviai tokiems pūrai s"p
fandv'či’’ pakiša, padeda- K’<>rai Foot
mi sara jų ant var- oto. ne- T(.r,
va jieškodami reikalingo E’ora’ Tcr1 • x ą. Florai Terr-»instrumento

boxe«t

1.00
1.00
1.00
1.00
2.50
1.00
1.00
.50
.50

.25

.50
1.00
.50
.25

.35

.35

.70
i i i'P 11 IIFPII C»l 305 CIJVTON 1\|»

Karas Europoje
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 

Įvykius, lai skaitykite “Naujienas".

“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 

dienraštis Amerikoje.

Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 

prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 

cagą), ?6.00. Chicagoje ir Europoje—$8-00. 

Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Suslpaiinimul kopiją patiųtirr.J ctlisk

l t I



Kcšias Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON. No. 17. Balandžio 21 d- 1943 m,

Moterims Pasiskaityt
Pavasarį Yra Madoje Lengvi Kostiumai

SĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

Sveikinam visas šio skyriaus bendradarbes ir skai
tytojas susilaukus Pavasario švenčiu. Linkime vi
soms smagiai praleisti Velykas, o kitais metais su
silaukti daug smagesnių.

šio Skyriaus Vedėja.

Velykos Okupuotoje Lietuvoje 1915 Metais
Nors senai tai buvo, vie- nias skepetaites, kurias įsi- 

nok aš gerai pamenu kaip j kišenes ir išėjo, 
mes ruošėmės Velykom Lie- Per tą ištisą dieną aš ture '■
tuvoj 1915 m. Vokiečių ka jau vaikščioti nuo vienų var- 
leiviai kad m nestovėjo pas tų prie kitų. vis saugodama.; 
mus, bet gretimuose kai- kad neužkluptų vokiečiai ! 
muose ju knibždėte knitaž ^atimtų Velykom ruo- 
dėjo. Kiekvieną dieną Ji-kiaušiniai ir košeliena.
būriais eidavo per gyvento
jus prašydami lašinių, kiau

pa
darytas suris, tai ir viskas.•z '
Anie kitokius valgius nieką-šinių. ančių, dobilų ir ne.Įj..1 j - 

arklių. Su arkliais Jie grei-: ...
čiausia apsidirbo. Keturi; Pradėjus temti, visi mes 

be iokiu ceremo susėdom lauke, nes vakarasgeresnius 
nijų tuoj išsivedė, palikda 
mi tik šlubi ir vienos žit

buvo gražus. Žiburio degin
ti buvo nevalia, o antra, ne

mos kumelaitę, kurie jiem , buvo ir žibalo. Staiga sulojo 
netiko. Mums labiausia bu įsūnys. vartus į kiemą 
vo gaila kumelaitės Blesėt. Į įėjo nedidelis žmogutis., bet
Ji buvo trijų metų, tokia 
graži ir smarki. Kuomet vo
kietys ją vedė. ji du kartu iš 
jo ištrukus atbėgo atgal i 
tvartą. Vokietys supykęs

artyn prie jo pnejus pama
tėm, jog jis nebuvo toks ma
žas, tik ėjo susilenkęs. Jis i 
dėvėjo rusų kareivio unifor-j 
ma ir rusiškai mus užkalbi

Čia matosi trys pava- 

moterims.

ariu kostiumų pavyzdžiai. Dabar jie laimi madoje, ypač jaunesnėms

tvaną. -j - rusiškai1 galėtumėm laisvėjpradėjo biaunai keikti. De- levuns gerai rusiškai, - ažiautr-
dė, kuri mes vadinom “tė-i mokėjo, todėl, trumpai su ^enti n g^emmu riziaug 
mini ” hi jodamas kad i-juo pasikalbėjęs, liepe at- .vnkiPtvc RlUės nernl- nešti jam kokio nore valgio, L p^Ulke Vlfem namie, me-

nirtę. \okietys Bleses nenu s tekinas nubėgės i klė-' kenčiam neapsakomą ilgesįšautų, pats ją per varius is- Pak> tekinas nuoegę^i we - į - --JL ;vedė kuomet mes žiurėda- *1 atnese senus savo drabu- “ rūpesti, nors tai jiems me z,ur««J žius j kuriuos Išeivis grei- k> nępagelbes. Pagelbėt ga- 
iiior* veriveiii. , . - _ __ 1, tik-1 ui miltai nu«tanoro<

Taip įbauginti ir susirūpi
nę mes laukėm Velykų. Ka
dangi turėjom daug vištų, 
tai jos sudėdavo nemažai 
kiaušinių, bet mes jų ne val
gėm = taupėm vokiečiams, 
nes jie. negavę kiaušinių, 
butų musų vištas iššaudę. 
Mėsos irgi dar turėjom. Vie
na buvo užkasta žemėj, kita 
pelenuos, bet visuomet ir šė
poj buvo nedidelis gabalas. 
Kuomet vokiečiai priversti
nai reikalaudavo “špėk’o,” 
tuomet atidarydavom šėpą 
ir parodydavom jiems, sa
kydami, jog tai paskutinis 
gabalėlis. Vokiečiai mėsą 
paėmę dažnai prašydavo da 
ir kiaušinių, ir tuoj išsikepę 
viską suvalgydavo. Matyt, 
jie visuomet buvo išalkę.

Atėjo Velykų šeštadienis 
ii mes skubėjom ką nors pri 
ruošti Velykom. Išsitraukėm

5 iš po pečiaus kiaušinius, ku
liuos buvom sutaupę Vely
koms ir nuo vokiečių pa
slėpę. Mamelė iškasė iš pe 
lenų kiaulių kojas. (Kama 
ros kampe mes visuomet lai 
kydavome krūvą pelenų, 
nes juose buvo parankiau 
ką nors paslėpti nuo vokie
čių plėšikų.) Iš kluono atsi
nešėm sviestą, kuris miežių 
peluose buvo paslėptas. Tą 
įytą atsikėlėm anksti, kad 
apsidirbus piim negu vokie
čiai ateis. Jie pradėdavo 
lysti tarp 10—11 vai. Bet, 
nelaimei, tą irią ir jie anks
ti atsikėlė. Vos tik spėjom 
viską sunešti Į virtuvę, pa
matėm prie vartų tris vokie
čių kareivius. Puolėm viską 
slėpti. Virtuvėj stovėjo ne
didelė lovelė. Mes greitai 
viską sukišom po kaldra, o 
aš atsiguliau ant krašto lo
velės ir pradėjau j>eiliu lup
ti ir kramtyti gručką. Aš 
tuomet buvau dar nedidelė 
mergaitė. todėl kareiviai 
prie manęs nelysdavo. įėję 
stubon, jie tuoj pradėjo 
maisto jieškoti. Lemputėm 
pasišviesdami jie žiurėjo po 
lovom ir net po pečium, kur 
nesenai buvo musų paslėpti 
kiaušiniai. Vienas pašvietė 
man tiesiai j akis. Aš piktai 
pastumus jo ranką dar go
džiau pradėjau graužti 
gručką. Visur iškrėtę ir nie
ko neradę, tik kelias kišeni

ni persirengė. Tuo tarpu 
mamelė atnešė lašinių, duo
nos ir Velykom išvirtų kiau
šinių. už ką jis nuoširdžiai

Ii tiktai musų pastangos 
kuogreičiausia laimėti karą. 
Pirkim kiek tik išgalim karo 
štampų ir bondsų. Kurie ga-

pasilenkdamas dėkojo. Pa- K“- dirbkim karo gamybo 
-tebėta, kad jis dar su rusui56.3™3 fermose. Prisidėkim 
---- kuriuos >Pne namų fronto apsaugos.ax iujjvx7 --------------------

“Keleivis” Duoda Knygų 
Dovanų

Kas prikalbins “Keleiviui” naują skaitytoją metams ir pri- 
siąs $2.50. tara “Keleivis” duos $1.50 vertės knygą dovanu.

K :ygar- prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo. Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
kiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa- ?:rii>.k.-.te už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:

AR BUVO VISUOTINAS 
TVANAS*

KURGI VISA TAI NYKSTA*
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo® 

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks- iminės .kuria per amžius? ši įntri- 
tas sako. ka»i nebuvo. Jeigu buvo, tai Kuojantj^ politiška:-eKonomiską alau- 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j aiškina garsais \okietijos so-
kelias dienas visų veislių gyvūnus, cialuemokratų teoretikės Kari Kaut^j- 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės ay. Kaina ..................................... ĮCe.
kamuo’;? Kaip jis galėjo tuos gyvu- m CTRilP<NIll
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? Ht sikaiti niAi.
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą Šioj knygoj telpa 23 gražios eiles, 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Puikiai iliustruota. Kaina .— 25c. 
galėjo atsirasti no tvano juodveidžiai ______ „ .__
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- BIBLIJA SATYROJE, 
tai kitu klausimų. į kuriuos nega’i Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakia, knygos neįsileidžia.Labai juokinga su 
ir aisziai išdėstyti šitam veikale. 379 pikiais paveikslais, perstatan- 
Knyga be ga o įdomi. Kas žodis -tai čiais įvairius nuotikius nuo prieš su- 
fastas; kas sakinys—tai naujas ku- tvėrimo nasauHo iki užgimimo Kr. s- 
mgtj argumentas griūva.^ Mokslas ir »aus. įgijęs šia knyga niekas nesigai- 
mokslas nuo pradžios iki galo. ;eS ggg puslapiai.' Kaina .... $1. >0

LIETUVIU ŠEIMYNOS ISTO- B0CIAI
RIJA JUŠKEVIČIAUS GYVENO.

Biblija sako, kad pirmutiniai žn.o- 
nės gyveno Rojuje. 3et mokslas Re ’’u 
vieši atmeta. Mokslas mano, kaa 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši 
knyga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ....................... 25c.
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip ruo 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kova su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija 
paėmė viršų, kaip Lietuva likos ;>a-

DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu

viai gyveno, tai perskaityk šitą kny 
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo 

: daug pačių, o žmonos po keiis vyrus 
j Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50 c.
Audeklo apdaruose .................... ?5t

BYLA DETROITO K AT AU
KŲ SU SOCIALISTAIS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo bažnyčios, 
kunigo pakurstyti brostvininkai už-APIE VALGIUS.

VELYKOM KUMPIS L1UK- 
Rl'OTAS MEDUM IR 

ANANASU.
Reikalingi daiktai:Kumpis.2 puodukai duonos trupinių.*■= puoduko medaus.1 puodukas trinto kenuoto ananaso (crushed pineapple). čielų grazdikėhų.Kepk kumpi ar šolderį kaip i Sugryšk į tą kaimą, paprastai J tik baigiant kept iš-; Kur sayieii liko. ėmus nulupk odą, apibarstyk i duonos trupiniais gerai delnu Į priplo.iant kad nenubyrėtų, ap-;

TREMTINIUI, V. B.
Sugryšk į tėvynę.
Sunau Lietuvos; 
Sugryšk, nepražukie 
Sibyro laukuos.

Sugryšk i tą šąli, 
Kurioje gimei.
Kui- mažas bėgiojai, 
Kur mokslą ėjai.

Sugryšk į tą gražų 
Kraštą Zanavykų.

Iistai iškėlė užpuolikams bylą, kuri Įjuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
sais teismo rekordais ir liudininkų 
parodymais. Kaina .................... 2Ek.

Pridėtas
didelis spalvuotas žemiapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, 

. , . ., . , _ ... .. kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res-
Labai įdomi knygutė šituo svarbi j publika. čia telpa visi svarbesni do- 

klaosimu. Ją turėtų perskaitytikiek- kumentai: Steigiamojo Seimo nuta
riąs katalikas ir socialistas, -aras? rimai, taikos sutartis su bolševikais, 
E. v andervelde, vertė \ ardunas. sutartis su latviais, aprašymas visų 
Kaina ............................................... - ....

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, koris 
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir

$1.00

prie Raudonojo Kryžiaus ii 
kitų karo pastangų. Visi 

______  _____ ______  dirbkim tą. ką geriausia mo
vė savo klumpes ir jam pa- kam. Karo metu darbų n e- kaišyk gvazdikėliais. Sumaišius! 
davė. Jis greitai i jas isisto-I stinga. Darbo yra visiems. nieąu su ananasu užkaitink ir) 
jęs ir karštai dėkuodamas. jauniems ir senesniems. Viri 
nuėjo sau. nestik nakties!g3}1™ kuom nors pnsidėu 
įaiku jam buvo saugu ke- prie karo laimėjimo ir grei- 
liauli. Kareivis buvo latvių tesmo užbaigimo, reikia 
tautybės, pabėgęs iš vokie-, suprasti to visko svarbą il
čių nelaisvės. Jis norėjo . ....
pereiti pozicijas ir pasiekti j Dirbkim ir laukim geres- 
savo namus. mų laikų. Gal kitas pavasa

Velykų rytą, valgant pus- Ps bus jau linksmesnis. Gui 
ryčius, tėvulis atsidusęs ta- karo jau nebus. gak.. 
rė:

“Kaszin, kaip musų vaka-! —
rykščias svečias švenčia Ve- DIDŽIAUSIOS ŠEIMOS 
lykas? Kad jis nors pasiektų
savo namus laimingai.”

Tokios tai buvo Velykos 
Lietuvoje 1915 metais. Dar 
liūdnesnės ir kur kas var

būtinai reikėjo pakeisti. Ant 
greitųjų nieko kito nesu 
griebdamas, tėvulis nurimo-

karštu aplaistyk kumpį ir ne-! ufdengtą įdėk atgal į karštą pečių ir nuolatos laistant kepink kol visas k.;mpis bus uždengta-* storu rudu liukru.Ducdar.t Į stalą papuošk ana-* našų ir kietai išvirtų kiaušinių i rypkėmis ir petruškų lapeliais.

Ten tavęs matutė 
Laukia nekantriai, 
Belaukiant, beverkiant 
Priglaus ją kapai.

Išauš pavasaris,
Medžiai sužaliuos. 
Tėviškės alksnynuos 
Gegutė kukuos.

Tik tu negirdėsi,
Tavęs ten nebus— 
Sugryšk iš Sibyro, 
Sugryšk pas savus.

Moterie

ISTORIJOJ.

RAZINKŲ SOSAS KUMPIUI.
’* puoduko uksuso. puoduko vandens.G puoduko rudo cukraus arba “corn syrupo.”’c šaukšto muštardos.1 šauk tas miltų.G puoduko razinkų.Viską sumaišius

JUOKAI.
JANKELIO ETIKETĄ.

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių iš vidaus. Kaina 

eilių ir dainų. Daug gražiu, spa’vuc- 
tų paveikslų/Popina gera ir sparu! 1 DŽIAN BAMBOS SPYČlAl. 
graži. Parašė J. B. Sruelstorius, 221 jr ^įtos fonės. Daugiau juokų, ne- 
puslapių. Popieros apdarais .. $1.01 Amerikoj ir.unšaino. šioje knygo-
Audimo apdarais ........................ $l.o? je telpa net 72 “Džian Bambos spy-

čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris-
dSKI S v, 1? Juknai. 2^1.trS

GERT IR VALGYT? pagerinta laida. Kaina ............... 25c.
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad ApjE DIEVĄ, VELNIĄ, 

norisi, alsaus nepagalvojęs žmogus. _ .
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio DANGŲ IR PRAGARĄ, 
žmogus silpsta? Ir dčlko vienas ma'- _stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- . Paras.e Pa”us Biblijos kritikas 
žiau? Dė’ko žmogui reikia cukraus, Ingersolas. Kama ........................ 2oc.
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- uAVOincii 1D
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- 'UAvLUuAl IK
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. DEKLAMACIJOS.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. Siojc te,pa daajfy5€ nau.

jų, labai gražių ir juokingų monolo
gu ir deklamacijų. Visokios temos: 

Arba tiesus ir trumnas kelias į darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
sveikatą. Pamatinės žinios iš anato- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
mijos. fiziologijos ir hygienos. Su- niškos. Visos skambios, visos geros, 
taisė Dr. A. L. Graičiunas. Chicago, Tinka visokiems apvaikščiojimams, 

|I1L, 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose baliams, koncertams ir tt. Antra pa- 
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50 gerinta laida. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, taip iki šiol keitėsi 
Ši knygelė aiškina proletariato ii- draugijos formos, ir kodėl turės būti 

mnlrcla Jpi nori -žinoti, kas 25c.

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI

SVEIKATA.

Vargo Duktė. MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.

Lucas Laez sugrįžo Ispa
nijon iš Suvienytų Valstijų 
1883 metais su 37 vaikais,;
79 vaikų vaikais ir 81 vaikų 

gingesnės jos yra šįmet. Ve- vaikų vaikais. Vyriausias su-sutirštėtų. kokias 5 minutes 
nūs buvo 70 metu amžiaus. ---------------iykos. po to paties bandito 

letena!

lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas pakeistas kapitalizmas. Kaina 
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
kius, tai perskaityk ^Sitą knygelę. PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne- 
sitikintis Vyras; (2) Žydinti Giria; 

(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės puikai tiki j viso
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
išaiškinta visa jų bepatystės istorija, aegų-f' 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos ME.1V.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys.

Jankei Kugelman keliavo iš! baįaiSTkam?nyI£pffiau'\ Rusijos j Amerika, žinoma, S"“ ./'"''“'25c. »*■<"?.>«» Vyr-i ,5į žydinti Gir.;
| buvo da prieš karą. Pirmutini i KUNIGŲ CELIBATAS.f - ' b 1 iiryfe j*3 nu«j° i valgomąjį kam- ši knygelė parodo, kodėl Romos vinnK pusryčių ir padavėjas pa nPS™č5uoi« ««

sodino jį prie staliuko su dviem
Iš viso šeimyna susidėjo iš! VELYKŲ LELIJOS.

Ateina Velykos.Vargo Duktė. 197 narių.
_________ Maskvoje 1782 metais

PAVASARIS. Teodor Vasilev turėjo 83
„ ...... vaikus. Jam caras paskyi ė
Pa\asano laukia ir juom pensjja §u pirma pačia tu- 

džiaugiasi netik žmonis ir {įjo 6<į vaikį= pe/27 gim. 
visokie gyvulėliai, bet kai-_ PU antra načia turei-i 
tu ir visa gamta. Nors dar ir.vajku 8 gimdymus. 
per anksti, bet vieną saule-
tą dieną neiškentėm ir nuta-1 Trescobaldienė (Flocen-

Lelijos jau žydi, 
Kitos gėlės žiuri 
Ir anom pavydi.

Lelijos didžiuojas.. 
Kaipo karalaitės, 
Jos mano kad esą 
Pasaulio dievaitės.

Neilgai joms tenka

neatsigavo žiemos audrų 
nuteriotas. Susėdę šildėmės 
saulutės spinduliuose ir 
džiaugėmės, kad nors va
landėlei galim tyrame ore 
pasilsėti ir pamiršti savo 
kasdieninius rūpesčius. Vie
nok neilgai teko gėrėtis ta 
ramvbe, nes viena- iš drau-

David Vvilson (Indianos 
valstijoj. 1850) turėjo 47 
vaikus.

BENDRADARBIU DĖ
MESIUI.

Bendradarbės, kurios ma
note ką nors parašėli “Mo-

; vietom Npužilgn atėin fnncii- nupuolimas. S.ą knyga turėtų per- Lietuvos Šelpimo Fondo leidiny Mėtom, neužilgo atėjo irai^u- skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir Su rašytojos paveikslu, 126 pusla-zas, kuri padavėjas pasodino'jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- piai. Kaina ..................................... 5t
i antroj to staliuko pusėj. Frar.-hcuzas, žinoma,

,terįs, dukterįs ir mylimosios_nepa-
50c,

Į tokią kunigų globą.iškulturintas, įkiro. Geo. Town?end Fox. D. D., su- 
, . . • - lietuvino Ferdinand de Samogitia.mandagus; pirma negu ats:se- Kaina ................. 25c.!do prie staliuko, jis pasilenkė KA,p SENOVĖS ŽMONĖS prieš rusišką žydelį, mandagiai ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ. nusišypsojo ir tarė: Bon appe- Labai įdomus senovės filosofų da- 

tit!” — kas reiškia: gardžiai leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
x. „ ... . ; knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok-1 papietauti. Nemokėdamas fran- das arba Kaip Atsirado Kalbos.”ieuziškai, bet nenorėdamas sta-|Kaina .................  10clo etikėtoj apsileisti svetimtau- LENGVAS BUDAS

Parašė ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia jų vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų 
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.
“Žemė ir žmogus” yra labai pamo- 

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

Parašė N. Gusev. Pulki naudingu 
knyga, aprašyta katalikų bažnyčios 
siautimas ir pradžia reformos. Su 
daugeliu puikių paveikslų. 215 
pasiautų. Kainu............................Sl.Ot

“Keleiviu,” 636 Broadway, 
South Boston, Masu.

čiui, žydelis taipgi atsistojo.linkterėjo galvą, nusišypsojo ir _
tarč- “lankei’lciknvič Kilmei- i pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta [tarė. JanKei ICIKOVIC is.u,,ei taip lengvai ir suprantamai, kad ioek- 
man J” vienas gali greitai išmokt kalbėt ang

liškai. Joje telpa netik atskiri žo-
--------------------- džiai, bet čieli sakiniai, pasilcalbėji-

NETIKĘS PAPROTYS. mai darbo jieškant, važiuojant Inr 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą Vyras svkį patvrė, kad iš jo pas barzdaskutį, pas knauėių ir tt, 

.... x ... Su fonetiškų ištarimu ir gramatika,kišemaus išimti pinigai, todėl Antra padidinta ir pagerinta lf priėjo prie žmonos ir sako: i ^'a^ae st- Michelsonaa. PusL 96. “Klausyk, dušyt. daugiau ne-j
B. Gurskiene., kiAk savo rankų į mano keliniu i NETIKIU--------- kišenius...“ žmona sukvatojo ir * . .

,!52TS?v S£\RJČUS. *« >*"”• ’uk Usrass-ea csSu&ts;
VEDĖJOS ATSAKYMAI, da neženoti buvom, kaip tu ma- jjok* j«roitas- Kai«aRaseinių Maadei. — “Ne- išmokinai kaišiot ranka į ta-’

... i . _ KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
______  GARBINO SENOVĖJE*

Taip pasauly yra, 
Kas nori puikauti 
Neilgai jiems tenka 
Tos laimės ragauti. 

Pražūna jų turtai 
Ir garbės nustoja 
Praeitį atminę.
Vien lindi, raudoja.

IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Rankius reikalingiausių žodžių ir

U6e

oii nrabiln- “Ka-'žin vi«u’>,inŲ Dienai” tulite
Ka.-Z.’n ar n~U: [bėti. nes “Motinu Diena“ ši-miskai taip ramiai sau snau- , -- ,, .'v '““j 1 ‘ met pripuola teguzes 9 d.dzia. kaip kad musu kam- Lvr •- •• _ -- -j om 1 * “Keleivis įseis gegužes •>,

7 1’^ * ••• bet rankrsščiHi tui*! būti vg* - —
To užteko. Visi užsimąs-'dakcijoj nevėliau kaip ba- pnklausomybės atbalsiai”'vo kišenių..

tėm, nes gerai žinojom kad landžio 29 d. Vėliau atėję labai suvėluoti. Gaila, ne- 
ten, tolimose šalyse, yra jau negalės Motinų laidoj . 
miškai, kuriuose eina bai-Tilpti. Ūkininko Rožei. — Su-
sios kovos. Ten liejasi musų! Prašau visų rašyti kuo- tvarkius tilps vėliau, 
jaunuolių kraujas. Ten toli j trumpiausia, kad vDų Moteriai. — Visi raš mė
nuo saviškių, jie aukoja sa- straipsneliams užtektų vie- liai ir kritikos, kurie tiks, 
vo gyvybę, kad mes čia pa- tos. M. M. bus sunaudoti.

NEVIENODAS REZUL- 
•TATAS.

Degtinė veikia vyrus

Panašios knygos lietuvių kalboje 
! iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai beį 
arijona’, egiotėnai. chaldai, asyrąi, labai lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- 
va> vadinosi, kur jie gyveno ir ko- keistai. AiengunglS įssig-ręs j.;e santikius su žmonėmis turė- visuomet mato dvygubai, o vedęs visada jaučiasi vienas. jo. Knyga s tam 1 i ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1-25
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Septintas Pnsbtpte

Išvežtų Rusijon Lietuvos 
Žmonių Sarasas.

fr- w !*■"? t t
(žemiau dedame Lietuvos žmonių sąrašų, kurį sudarė Lietu 
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas angių kalba ir 
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus 
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir 
baigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.)

(Tąsa)
8308. Petrauskas. Flioras 

(Prano sūnūs), 50, samdinys, 
Kauknaras. Kapčiamiestis.

8328. Petrulionis, Gediminas. 
10 metų.

8329. Petrulionis, Vytautas, 
14 metų.

8330. Petrulionis, Algiman-
8309. Petrauskas, Vladas tas> 7.

(Juozo sūnūs), 30, darbininkas,! 8331. Petrulionienė - Žukaus
šiepaniškė, Marijampolė.

8310. Petrauskas. Antanas 
(Jono sūnūs), 17. ūkininkas.
Petrauskai. Onuškis.

8311. Petrauskas, Juozas ’ sunus)’ 30’ įninkąs.

kaitė, Anelė, 
žiegždriai.

8332. Petruliavičius,

40, ūkininkė,

Jonas,

(Vlado sūnūs), 35, Kretinga.
8312. Petruškevičienė, Valė 

(Petro duktė), 21. samdinė.
8313. Petruškienė. Elena, 47, 

ūkininkė. Nemenčinė, Danilava
8314. Petru skaitė, Irena, 12. 

mokinė.
8315. Petruška, Vytautas. 

10, mokinys.
8316. Petruškevičius. Stanis

lovas 52, samdinys. Vilnius.
8317. Petruškevičienė (su 3 

vaikais).
8318. Petrauskienė, Janė (A- 

dolfo duktė), 27, mokytoja. 
Staškevičiai.

8319. Petruškevičius, 
nas (Lauryno sūnūs),
1896, samdinys, Kaunas.

8320. Petruškevičius, 
nas, 19, studentas.

8321. Petruškevičienė,

Vaškai.
8333. Petruškevičius, Liudas 

(Jurgio sūnūs), gimęs 1911, 
agronomas, Šiauliai.

8334. Petruškevičienė, Šiau
liai.

8335. Petrikienė, Marija (Jo- 
Gervė-no duktė). 30, siuvėja, 

čiai, Knistuškis.
8336. Petrukienė, Janė (Vi- 

nono duktė), 37, ūkininkė. Ger
vėčiai.

8337. Petrukaitė. Valentina 
(Prano duktė), 13.

8338. Petruvienė, Eugenija 
(Konstantino duktė), gimusi 
1891, Paulinava. Švenčionys.

8339. Petrovaitė, Sofija (Vik
toro duktė), gimusi 1880. šei
mininkė.

8340. Petronis, Bronius (Liu-
Mari- dviko sūnūs), gimęs 1907, dai-

Anta-
gimęs

Anta-

38, šeiminin-ja (Mato duktė) 
kė, Kaunas.

8322. Petrulis, Juozas 
sūnūs), 31, ūkininkas. Pavaša- 
kiai, Subačius.

8323. Petrulis, Jonas, 70.
8324. Petrulienė, 60. ūkinin

kė. Skreben iškis, Pasvalys.
8325. Petrulienė, Albina
8326. Petrulytė, Silvija. 

Balbieriškis, žiegždriai.

75,

58.

lidė. Kaunas.
8341. Petrikienė, Anelė.

(Jono Babrauninkai, Gervėčiai.
8342. Petrikienė, Uršulė,

šeimininkė, Petrikai, Gervėčiai.
8343. Petrikienė, Vladė, Ku

nigėliai, Žemaitkiemis.
8344. Petrikienė. Konstanci-

23. ja. 60, ūkininkė.
12.1 8345. Pieskovska. Czeslova

(Tados duktė), gimusi 1920,
8227. Petrulionis. 

16 metu.
Algirdas, vienuolė. Vilnius

8346. Pieskevič. Mečys (Ta

do sūnūs), 17, mokinys, Vil
nius.

8347. Pieskievič, Vladisfeava 
(Marijono duktė), 50.

8348. Pieskevič, Tadas (Vla
do šunus), 60.

; 8349. Piaseckienė, Loja. 40,
' Vilnius.

8350. Piasecki, Jeroslavas 
(Miko sūnūs), 45, knygvedis, 
Vilnius.

8351. Piaseckaitė, Svetlana 
(Jeroslavo duktė), 12.

8352. l’iantkovskis, Adomas, 
44, samdinys. Vilnius.

8353. Piatkovska, Juzefą 
(Leono duktė), gimusi 1902. 
vienuolė, Vilnius.

8354. Piantkovskis, Zbigne- 
nas, 15, mokinys. Vilnius.

8355. Piakarskas, Stanislo
vas (Felikso sūnūs). 27, darbi
ninkas, Lentupis.

8356. Pežarskis, Bogullavas 
(Vlado sūnūs), 74, ūkininkas, 
Kiemeliai. Maišiogala.

8357. Pežarskis, Vaclovas 
(Boguslavo sūnūs), gimęs 1907 
ūkininkas.

8358. Pežarskaitė, Ona (Bo
guslavo duktė), gimus 1912. 
ūkininkė.

8359. Peža, Vitas (Juozo sū
nūs), 20, studentas, Mažiškiai, 
Griškabūdis.

8360. Peža, Povilas (Antano 
sūnūs), 35, samdinys, Skapiškis

8361. Pežienė, J ieva, 30, šei
mininkė. Viešionys, Kupiškis.

8369. Pežaitė, Uršulė (Anta
no duktė), 27, šeimininkė.

8363. Pežaitė, Felicija (Povi
le duktė). 18, studentė, Kupiš
kis.

8364. Pežaitė, Zina (Povilo 
duktė), 16, mokinė.

8365. Pežaitė, Julija (Povilo 
duktė), 14.

8366. Petuševskis. Juozas 
(Juozo sūnūs), 40, darbininkas, 
Vilnius.

8367. Petuševskienė, Alicija, 
(Miko duktė), 39. darbininkė.

8368. Petuševskaitė, Irena 
(Juozo duktė), 14.

8369. Petuševskaitė, Elzbie
ta (JuOZO duktė), 13.

8370. Petuševskaitė, Halina 
(Juozo duktė), 15.

8371. Peckuvienė - Petraš- 
darbininkė. Kaunas.
kaitė. Marė (Andriaus duktė).

8372. Petruškevičius. Petras

KfclfclVIS, SO. BOSTON,

Anglijos Kareiviai Juokiasi
No. 17. Balandžio 21 d., 1943 m;
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Šitie du anglų “Tarnai“ yra Aštuntuosius Britų Armijos 
nariai. Kad ir apdraskyti, jie juokiasi, kad Rommeliui da
vė gerai i kaili ir susprogdė visą jo “Mareto Liniją.”

8411. Pinkevičius, Kazy.,
; (Jono sūnūs), 39, siuvėjas.

8442. Pipinytė, Emilija, 13, 
Juodžioniai, Biržai.

8443. Pipinienė, Emilija, 4C, 
ūkininkė.

8444. Pionkaitė, Aldona (Jui- 
gio duktė), 19, studentė, Lazdi
jai, Seinai.

8445. Piontka. Jaunutis, 1(. 
mokinys.

8446. Piontka, Vykintas (Jut- 
gio sūnūs), 15, mokinys.

8447. Piontkaitė, Daugirutj 
(Jurgio duktė), 3.

8448. Piontek, Adomas, 32, 
samdinys, Vilnius.

8449. Piontkienė, Ona (Ka
zio duktė). 45, Lazdijai.

8450. Piontka, Jurgis (Jono
sūnūs), 49. 1

8451. Piontka. Liudgera (Jur
gio duktė), 9, mokinė.

8452. Piorkcvskis, Henrikas 
(Broniaus sūnūs). 41, darbinin
kas, N. Vilnia.

8453. Piosek, Baltramiejus, 
43, policininkas, Vilnius.

8454. Piotek. Stanislovas i 
(Mykolo sūnūs), gimęs 1897/

Violeta darbininkas. Trakai.(Jurgio sūnūs), 37. darbinin- 84(rt>. Pieniutaitė. 
kas, Marijampolė. (Aleksandro duktė), gimusi

8373. Petruškevičius. Liudas, 1937.
30, agronomas, Šaukėnai. į 8407. Pieniuta. Aleksandras

8374. Petruškevičius. Serafi- 'Eugenijaus sūnūs). 34. moky- S»o duktė), gimusi 1922.
nas (Juozo sūnūs), gimęs 1903, tojas. 8457. Piotek, Eugenija (Sta-
ukininkas. žalvokai. į 8408- Pieniuta. Algimantas

8375. Petruškevičiutė, Uršu-(Aleksandro sūnūs), 9 mėn.

8455. Piotek. 
1902.

Anna,

8456. Piotek, Jadvyga (Sta

lIBERfY VIME/UCKS

A chef who knew lota aboat 
dougb

Said, ”So far, vre’va raiaed 
it too alow—

We’ll beat Hitler vrhen 
Ona dollar in ten

Ia put into War Bonda— 
Let’a jor

W.*U oooį tha Arf.’ coom 
wbea and only wbaa» arary- 
body doaa kaa part. Dao’t 
tat tba V. S. do.o, Fat a 
taatb af

’ Vaa BowJ

r.lTaaa

į 8472. Pivakauskas, Gustavą.-, 
gimusi gimęs 1885. darbininkas.

! 8473. Pivakauskas, z Mečius

sio duktė), 15, Trakai.
8458. Pipiras, Pranutis (Vin-

lė (Antano duktė), 32. mokyto-’ 8409. Piesiak, Leonas (Pran-;co sunus)» 7, Giržiai, Raseiniai.; Kaunas

(Gustavo sūnūs), 21.
8474. Pivakauskienė. Stasė, 

gimusi 1894.
8475. Pivariunas. Leonas 

(Vinco sūnūs), 19, studentas,

ja, Kaukakalnis, Ateitas.
8376. Petruškevičienė - Sta- Senoji Vilnia.

ciškaus sūnūs), 30, samdinys,

nionytė, Dominika (Baltraus. 8410. Pietuško, Anastazija, liaus duktė), gimusi 1899, 
kytoja.

. . 1 8461. Pipvnė, Mykolas, 60,
Auguste (Jono duktė). 27. še,- no sūnūs), gimęs 1908, techm- ukininkas juodžioniai. Biržai, 
minmkė, Leomškiai. Paežerė- kas, Kaunas.
liai.

duktė), gimusi 1911. ūkininkė. 29 darbininkė. Vilnius.
8377. Piemutienė - Kulkaitė, 8411. Pikelis. Eduardas (Pra-

I 8462. Pipynienė, 
8412. Pikienė, Jadvyga (Ka-i pkinink-

8378. Pičkovienė. Jadzė (A- zio duktė), 32. samdinė, šan- 
lekso duktė), 16, padavėja, Vi- čiai.
lijampolė. 8413. Pikys, Algirdas (Sta-

8379. Pičkovas. Jonas. 21. šio sūnūs). 13. mokinys, šan-
samdinys. čiai.

8380. Pilipavičiutė. Lina, 13.
Valininkai.

8381. Pilsudskis, Adolfas, 58. 
ūkininkas. Pašaliniai. Raseiniai

8382. Pilsudskis. Arturas 
(Adolfo sūnūs), 15, mokinys.

8383. Pilsudskis, Vytautas 
(Adolfo sūnūs). 22.

8384. Pilsudskis, Eduardas-
Juozas (Adolfo sūnūs), 19 stu-!nTs- t Antano sūnūs), 34. technikas
dentas. 8418- W« <viado duktė). Vilnius.

8414. Pilecka. Konstancija, 
50, Vilnius.

8415. Pileckas, Vincas, 30. 
Jėznas. Alytus.

T> ĮĮpplr \Tac2ii ZJllSL-Z. IIVvnTV ŽIV ,

tino duktė), gimus 1918, moky
toja.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako 
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais 
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų 
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas” išaiškintas.

Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa

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

sė,“ kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinia žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
Ryžiu barstymas jauniems ant gai
vu? “Medaus Mėnuo?”

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
mas. Turėt ar neturėt vaiką? Tai 
opiausis kiekvienos šeimynos klausi
mas. Ir "Teisingas Patarėjas” čia 
patiekia įdomią informaciją.

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

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

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

Kas reikia žinoti, kad vaikai butą 
sveiki ir grąžąs ? Kaip turi užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au- 
g.nti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
. Kodėl kunigams turėtą būt už
drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

į visus šiuos klausimus “Teisingas 
Patarėja^“ atsako aiškiai ir nieko 
neslėpdamas.

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

Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Jums trumpai ir aiškiai: 
Kaip prasidėjo pasaulis?—Iš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdomių dalykų.

“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso "Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns” ir daugybė kitų. Tai kartu mo
kykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą 
Patarėją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

8459. Pipiras, Vinčas (Mato j 8476. Pivariunas. Bronius 
sūnūs), gimęs 1902. mokytojas, t (Blažiejaus sūnūs)', 28. polici-

8460. Pipirienė. Ona (Gabrie-į ninkas. Vilnius.
8477. Pivariunas. Albertas, 

gimęs 1922, ūkininkas, Pieme- 
nai, Tverečius.

8478. Pivniekas. Vladas (Pe
tro sūnūs), gimęs 1921, poli
cininkas, Vilnius.

8479. Pizani, Anna (Justino 
duktė), gimusi 1870, ūkininkė, 
Karlisče. Vilnius.

8480. Pizani, Teresė. 40, gyv. 
vieta Vilnius.

8481. Platenis. Jurgis (Ado
mo sūnūs), 66, ūkininkas, Tau
ragė, Švėkšna.

8482. Plater-Zyberk. Stanis
lovas (Liudviko sūnūs), 53, 
Kurtuvėnai. Padubvsis.

8483. Pliasteris, Domininkas 
(Mykolo sūnūs), 14. Pakava!- 
liai, Utena.

8484. Platerienė, Uršulė. 54, 
ūkininkė, Rokuvalkis.

8485. Flateris. Mykolas (My
kolo sūnūs), 68. ūkininkas.

8486. Plateris. Domininkas 
(Mykolo sūnūs). 14.

Milė,

mo-

8463. Pipinytė. Milė (Myko
lo duktė), 13.

8464. Pisanko, Anna, 85 
ūkininkė, Kovžadala, Paberžė.

8465. Pisienkova. Ona, 70 
ūkininkė, Pileciškiai, Paberžė.

8466. Pitakienė, Ona, 39, ūki
ninkė. Melagėnai, Švenčionys.

8467. Pitkaitienė, Magdalena 
(Nikodemo duktė), 43, moky
toja, Skardupis. Gražiškiai.

8468. Pitkaitis, Juozas, 50.
8417. Pilienė. Natalija, ’ ūkininkas; 

mokytoja. Dirvonai, Antrame- g469_ ‘ Pisarenko, Aleksas

8385. Pilsudskytė, Olga (A- 
dolfo duktė). 14. mokinė.

8386. Pilsudskaitė, Olga. 16, 
Pašaltoms, Raseiniai.

8419. Filius. Jonas (Mato su- 8470 p^, Stasys (Mvkolo
nūs). 42 mokytojas, IŽdagiai, sunus), gimęs. 1916. darbinin- 
Onuškis................... kas, Vilnius.

8420. Pilipavičienė. Jadvyga 3471. Pivakauskaitė, Halina
8387. Pilsudskienė. Bronisla-H Adomo duktė). 26. seimininkė,i (Gustavo duktė), 17. Vilnius, 

va, 50, ūkininkė. Onuškis, Trakai. __________________________
8388. Pilsudskienė. Bronisla- 

va (Juozo duktė). 52. šeimi
ninkė.

8389. Pilėnas. Vincas (Juozo 
sūnūs), sadminys, Pavištyčiai. 
Vištyčiai.

8390. Pileckienė. Nastė. 23. 
mokytoja. Jėznas.

8391. Pileckas. Vincas. 28, 
samdinys.

8392. Pilecka. Konstancija 
(Konstanto sūnūs). 45, ūkinin
kas, Vilnius.

8393. Pikelis. Juozas (Domi
ninko sūnūs), gimęs 1966. sam
dinys. Tvarkučiai, Židikai.

8394. Pieviškis, Vaclovas 
(Felikso sūnus), gimęs 1905. 
Kaunas.

8395. Pievaitis. Petras. 43. 
sekretorius, Vilnius.

8396. Pievaitienė, Aleksand
ra (Kosto duktė), 23, samdinė.

8397. Pievaitis. Pranas (Pet
ro sūnūs). 2 metų.

8398. Pietrauskienė, Viktori
ja, gimusi 1896. šeimininkė. 
Vilnius.

8399. Pietkevič. Bronius (Ze
nono sūnūs) gimęs 1908. veži 
kas, Vilnius.

8400. Pieteri-. Vincas (Ka
zio sūnūs), 12. darbininkas
Vilnius.

8401. Piesiak, Leokadija 
(Gnepono duktė), kimusi 1916. 
siuvėja. Vilnius.

8402. Pieniutienė. Siga. 30, 
Paežerėliai, I, <»niškiai.

8403. Pienutaitė. Nijolė (A- 
leksandro duk’ė). 3.

8404. Pien iuta, Aleksandras 
(Andriaus sunu®). 35. mokyto
jas. Leoniškia

8405. Pieniuta. Aleksandras 
(Aleksandro ■ u«), 10 mėn.

8421. Pilipavičius, Algirdas 
(Viktoro sūnūs), 9.

8422. Pilipavičiutė. Birutė 
(Viktoro duktė), 7.

8423. Pilipavičienė - Miknevi- 
čiutė. Viktorija, 48, Pagelupis, 
Truskava.

8424. PUiponis, Kazys (An
tano sūnūs). 21. ūkininkas.

8425. Piliponvtė, Antanina 
* Antano duktė), 16. mokinė.

8126. Piliponis, Stasys (An
tano sūnūs), 14.

8427. Piliponytė. Genė (Au-1 
tano duktė). 13. mokinė.

8428. Piliponytė. Stasė (An
tano duktė). 10. mokinė.

8429. Piliponis. Antanas (Sta 
šio sūnūs). 49. ūkininkas.

8430. Piiiuka. Vladas (Jono 
sūnūs), 27. samdinys, Vilnius, i

8331. Pilkauskaitė, Bronė 
(Juozo duktė), 26. ūkininkė,Į 
Juozapava. Debeikiai.

8432. Pilkauskas, Jonas (Juo-i 
zo sūnūs), 35. ūkininkas.

8433. Pilkauskienė. Bronė 
(Vinco duktė). 58. ūkininkė.

8434. Pilkauskaitė, Kazė (Juo! 
zo duktė), 21, ūkininkė.

8435. Pilkauskas, Juozas 
(Juozo sunūs), gimęs 1898. mo
kytojas. Degaičiai. Telšiai.

8436. Pilsudskį. Kaliksas 
(Edmundo sūnūs). 53. ūkinin
kas, Vilnius.

8437. Pinkevičius. Antanas 
(Kazio sūnūs), 3, Skudutiškis, 
Kuktiškis.

8438. Pinkevičius, Fabijonas 
'Kazio sūnūs), 7.

8439. Pinkevičius. Bronius, 
’4. mokinys.

8440. Pinkeričienė. Magdale-'
na (Alekso duktė). 38. šeimi-Į 
ninkė. t

AR ROMOS
v •*piežius J’^Kristaus 

Vietininkas?
PARAŠĖ KUN. VALADKA

į Pasaulį atėjo 
ristaus žodžiai

SKYRIUS I. Aiškinama laiKai ir aplinkybės kada į 
Kristus. Pagoniška tą laikų vienybė. Pirmieji Kris 
nuskriaustoms minioms.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia. 
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas? 
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoj* dėstydamas fondą mentaline teologiją, aiškino kokią 
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 ii devinto šimtmečio ir jų darlmi 
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
cija ir popiežių prakeikimai.
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai 1896 m 
Filipinų revoliucija ir jprtežastys, kurios tą revoliuciją iššaukė 
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
SKYRIUS VIII. šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie 
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo 
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikštą perskaityt tą 
knygą, nes joje ras daug reikalingą dalyką ir geriausiai galės 
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.

KIEKVIENAM LirTCVIUL 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 aiškins savo knygoje kun. M. Valadka.

Knyga apie 280 puslapių, didelio formato: spauda aiški.
Aidimo viršeliais, graliai sidabrinėm raidėm įspaustas kny

gos vardas, KAINA 82.00.
Tvirtais popieros viršeliais, kaina 81.25.

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

Taipgi galima gaut tą knygą nuordyta kaina ir

^KELEIVIO" KNYGYNE
636 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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MĖSOS YRA, BET NEGA
LIMA NUPIRKTI.

_______ Dr. Jakmauh įspėja moteris,
Norima sumažinti jaunuolių kad saugotus i sugedusių

PO 11 VALANDOS VAI
KAMS NEVALIA BŪTI 

GATVĖSE.

ištvirkimą.
Laikinasis policijos ko-

mėsos produktų.
‘‘Keleivio” koresponden-

misionierius Kavanagh isa- užėjo i vieną lietuvišką 
bučcmę. Mandagus savinin
kas pasitiko jį ir linkterėjo 
galvą.

—Mėsos jau turit, — pa

ke policijai žiūrėti, kad po 
11 valandos vakarais nebū
tų gatvėse vaikų. Šitas pa
tvar kvmas taikomas vi
siems jaunuoliams iki 18 stebėjo reporteris, žiurėda- 
metu amžiaus. mas i k4 tik atvežtą gražią

jautienos.
mėsos yra, bet 

— nusi-

“čverti’Šituo patvarkymu norima .
sumažinti jaunimo ištvirki- 'TaiP’ 
mą, kuris paskutiniais lai- negalima parctuot, 
kais pradėjo plisti pasibai- skundė kiautuvninkas. 
sėtinu tempu. Ypač koktu Girdi, kai žmonės galėjo 
buvo žiūrėti, kaip jaunos pirkti, tai nebuvo mėsos, o 
mergšės naktimis vaikosi kai dabar mėsos yra, tai kos- 
paskui uniformuotus karei- tumeriai negali pirkti, nes 
vius ir jurininkus. maisto knygutės neduoda

-Jau pereita vasara miesto pakankamai “pointų.” Tų 
valdyba išleido ir majoras “pointų” kiekvienam asme- 
patvirtino istatvma, kad niui yra paskirta tiek mažai, j 
vaikai iki 16 metų amžiaus kad jis gali per sąvaitę nusi-j 
neprivalo valkiotis gatvėmis pirkti tik apie 2 Vi svarų mė- 
po 9 valandos vakaro, bet. sos. Bet Uis pačiais “poin- 
kažin kodėl, niekas to įsta- tais” yra perkamas ir svies- 
tvmo nevykdė. tas, ir suris, ir taukai, ir ki-

Dabartinis patvarkymas ^kie riebalai. Jeigu nusi- 
Uuputį skiriasi nuo pereitu- Pn'kai. pustrečio svaro mė- 
jų metų įstatymo, nes jis rai Jau negali gauti nei 
apima aukštesnio amžiaus ®Yies^oj n,ei s¥n.°’. ^to- 
jaunuolius ir leidžia jiems kių nebalų. O jeigu kas nu- 
vaikščiot gatvėmis iki 11 51Pirko sviesto, tas jau nebe- 
valandos. ’ 8ali Sauti mėsos.

Jeigu tėvai nesirūpina sa- žmonės ir skun-
vo vaikų dorovingumu, Ui ^ziasi. kad mėsos yra bet 
pasidaro reikalinga polici- negalima. nusipirkti. Mėsi- 
įOe lazda įlinkai taip aimanuoja: mė-

__________ sos yra, bet negalima par-
Tei sėjas išvijo prisaikintus duoti. .

šuolininkus. 0 kaJ mėsa pastovi krau
tuvėj ilgesni laiką nepar- 
duoU, ui ji pagenda. Todėl 
sveikatos komisionierius 
D-raš Jakmauh išleido pra
nešimą, kuriuo įspėja šeimi-

RUSO VALDŽIA LIETUVOJE-

Šis vaizdelis be žodžiu pasako, kodėl lietuvių tauta nenori svetimųjų "globos.”
PADĖKA.

Nutarė uždrausti “Beano” Šalčiausia diena nuo 
raketą. 1872 metų.

I Massachusetts legisliatu- Oro Biuro rekor-
ros rūmai nutarė atšaukti (Įa, parocj0 kad pereitos sa- 
Įstatymą, kuris leidžia “bea- vait& ketvergas> 15 balaa.
no„ Spoi- <ižio. buvo šalčiausia diena

į tas išsivystė į aršiausi ra nuo
čiai

1872 metų.ketą, kuiis iščiulpdavo is čiai aimanuoja> kadBosto n ie- 
šįmet

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

ir nuo 7 iki S.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320
Į žmonių tūkstančius dolerių vasaros ga{ ir nebus
i per metus. “Beano” buvo ______ ________________
daugiausia įsišaknėjęs kata- ANT RENDOS.
likų bažnyčiose. Bažny- g jįjeiį kambariai ir pečius, be 
čioms šito biznio politikie- modemiškų įtaisymų, bet yra. dauu 

• • „žemės; gali sodint bulves ir laikytliai nediaU—tU.. bet Deda, vištas. Visi kiti aplinkui laiko. Ren- 
kad gembleriai pradėjo j j <*©s tik $lt> mėnesiui. Kreipkities:

„X I 18 Wood*ard st., South Bostone.\aitoti ii UZ bažnyčių. prasideda nuo Dorchester st., netoli

Ar tik nebus lietuvis?
Pereitą sąvaitę girtas vy

ras. važiavo automobilium 
Woburne ir įvažiavo į kitą 
automobilį, vieną žmogų 
užmušdamas ir du sužeisda
mas. Policija gilią važiuoto- 

1 ją areštavo. Bostono dien
raščiai paduoda jo vardą ir 
pavardę kaip Felix Ne- 
djweskas, 52 metų amžiaus. 
Matyt, pavardė iškraipyta, 
bet galūnė “kas” skamba

nuo Andrew skvero. >17)

lietuviškai.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

{ Specialybė: Akių, Vidurių Ligų, 
Ausų. Nosies ir Gerklės.

{ Vartoja vėliausios konstrukcijos 
IX-]-------

Neleidžia kelti rendų.

Širdingiausia dėkojame j Organizuoti namų savi- 
visiems dalyvavusiems Bar-ninkai Massachusetts valsti- 
boros Zabitienės laidotuvė-Jo j siuntė i Washingtoną 
se, palydint ją į amžiną at- prašymą, kad Kainų Admi- 
ilsi. ypatingai ačiū adv. F. J. Snistracija

| ŠALTOS PERMANENT 
WAVES

Cold Ray ir Circlette

-RAY Aparatų.
Pritaiko Akinius.

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 
534. BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliom is ir šventadieniai*: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE. MASS.
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Pp. Šalnai išvyks į 
Scantoną.

Adv. A. O. Šalna su žmo- *
___ šios sąvaitės pabaigoje J ;

leistų čia pakelti išvyksta į Scrantoną, Pa., J
Baidui Sž pasakytas kal-jnanuj nuomas bent10 nuo- kur gyvena p. Šalnosteve- 1
bas namuose ir prie kapo. simcių. Kainų administraci- llai; suKaKo jau <
Ačiū Petrui ir Marijonai ja atsakė, kad ji turinti 20,- šeimyniško gyvenimo,Nauj as. stebėtinas išradi- {
Bagdonams už simpatiška'000 tokių prašymų, bet ren- V? . ir sunus su ^ona va-Į {mas plaukams garbeniuoti—} 

laike šermenų du kelti niekam neleisianti. ?lu?Ja Juos pasveikinti susi- {daryti permanent wave. šiuo,patarnavimą 
ir laidotuvių, ir už užuojau tą liūdnoj musų valandoj. 
Taip pat dėkojame visiems 
už prisiųstas gėles: Lietu-

a dų kelti niekam neleisianti, fiuyJa pasveiiomi susi- 
- nes prezidentas Rooseveltas |apkus tokio garbingo jubi- 

dabar “užšaldė” visas algas leJaus-
kainas. Viskas dabar turin

nauju išradimu plaukai yra»

Dr. Leo J. Podder
iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 dienų 
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVE., 
BOSTON, MASS.

Tel. Commnnwealth 4370.

{sutaisomi be jokių sunkumu* »TeL 28624 Gyv. JU1S8{ant galvos ir svarbiausia, ne-; } Dr Joseph A.Gaidis
t reikia vartoti jokios šilumossiovėti vietoj: niekas negali Internacional Instituto

VOS Dukterų ir Sūnų Drau- gaut daugiau algų. niekas vakarčiu. j Permanent darant, vartoja-{
ovstei iš Cambridge'Mass..(negali kelti kainų nei rendų. International Institutas; {ma naujai išrasti chemikalai { ,--  - I ____ L_ " prašo mus pranešti, kad jo {kurie padaro plaukus minkš-{ {

patalpose, 190 Beacon st.Jjtais, švelniais, bet stiprės-{ { 
badandžio 30 d. popiet ir { niais. Reikia pastebėti, kad { 
vakare bus viešas pasižmo-
nėjųnas. Pfogramon ineis 
A Prelude to Spring.” ku

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubui, LSS 71 kuopos 
draugams. P. ir M. Bagdo
nų šeimynai, John SerrioKriminaliniame Bostono 

teisme buvo svarstoma 
šouthbostonietės Irenos Za- 
garellos byla prieš jos vyrą.
Ji skundėsi, kad vyras pąli- nipkmi kad ios sausrotusi 
kęs ją su vaikais, ir įsvazia- ™edusios Ypač at
ves i Latvrence’a Per trfa sueeou51Ob 1Pac dLvęs į Liawrence ą. rer urs samumas reikalingas per- 
pastaruosius menesius jis šviežias dešras, kurios 
pnsiuntęs jai tik $36. Pa- gai buvo padarytos jau iš 
klaustas, kodėl jis. savo sei- pradėjusios gesti mėsos, o 
myną paljko, Ruseli Zaga- — tokios dešros parneštos 
įella atsake. As nepame- riamo pastovės dar dieną- 
ciau, bet pati mane išvarė W ki jomis ffalima
namų. Pnsaikintujų suolas <5^*^ FYpač
tada nusprendė, kad jis ne- da Štaras pataria kreipti dė- 
kaltas ir moteris be reikalo mėgio f «famburgą’, ir švie-
pne jo dabar kabinasi. Tei-L^ dešras iš kiaulienos 
sėjas uz tai taip supyko, kad mėsos Iš «hamburgo„ pa_
Alsus suolmmkus išvarė is darytos «patties„ taip jau
teismo. KaiP . gali but pavojingas maistas,
jis sako. kas tun užlaiky ti neg |<apOta ar maita mėsa 
tos moteriškes \alkus. Ar visuomet greičiau pagenda, 
taksų mokėtojai? ,negu gabalas.

Juozas Draskinis sužeistas. Paskutiniais laikais dešrų
. . . c 1 + i. gamintojai pradėjo dėti į
ui Į-- , ,.m’: dešras nemėsiškų priemai- Majoras Tobinas prane-

po balandžio 1 vakaią au- todėl Kainų Administra- ša. kad miestas turi apie
e-’ UOZ^ ciją sumažino dešroms;2.500 tuščių žemės sklypų, 

Draskini ir sunkiai ji suzei-/-perintų” vertę, kai kuriais;kurie buvo atimti išsavinin- 
įS, 1 atvejis nukirsdama juos kų už nesumokėtas taksas. į

per pusę. Piliečiai gali gauti tuos lo-j
Korespondentas, tus daržams šią vasarą. Kas j

o, j . • z. I --------------- norėtu tokį žemės sklypąadresu 197 Second st ir t, Nubaudė mėsos sukčius. ' '
vakarą gryzo namo nusipir-

Federalinis teismas Bos-

Wdan»lcy gavo 15 metų 
kalėjimo.

Cocoanut Gro ve kliiibo
šeimai, P. Bratėnų ii- Dauk-»savininkas, Bamett Wefcin-
sų šeimynoms. Mr. & Mrs. 
Howe šeimynai, Gurin ir 
šeimynai, Mahlouitz mar-i- • ra*— _l_ xx tZ__ o __ 1_Ketui. 5impiex vvire vao- 
le Co. Insulating skyriaus 
draugams darbininkams, 
Ideal Tooth firmos darbi
ninkams ir Cambridge Rub
ber Co. darbininkams. Dė
kojame A. L. P. Kliubo gas- 
padoriui Frank N. Rama
nauskui už jo mandagų pri
ėmimą sugryžusių. ir vi
siems už simpatišką surami
nimą musų nubudimo va
landoj. Taip pat dėkojame 
graboriui Zaleskui už jo 
tvarkingą patarnavimą.

Kazimieras Zabitis 
ir šeimyna.

Miestas turi 2,500 lotų 
daržams.

i •

{ mais.{ po kiekvieno plaukųPO { mo,HnentIky. kūno lmtemanamy -u- bu3 pavai^^ivajriu 
dT „TV ?S' tautu kostiumais, h- blis dra^ į ti bile
kai metų darbųUmerka” veikalas? Be to.l į r ASkalėjimo. Tačiau poliu e-.^^ ]0^jama kortomis ir bus 1 
na. kune I«do jam * khu-:d arbatelž pyra. į
b, laikyt, :m«me is .io ky- ičjai "
sius. yra laisvi. O ištikrujų __________ 5
juk tie grafteriai turėtų but 
pirmutiniai į kalėjimą su-

P' ’

Radijo programa.
Lietuvių Radijo Korpora-: 

cijos programa duodama iš' 
Nacių flagė ant mokyklos. \VORL stoties, 950 kilocik-

Ant Belcher’io mokyklos ,
East Miltone aną rvta pasi- ^^ant- o^a -

era, c-,-,.. 2o d., nuo 9:30 iki 10:30 išrodė vėliava su naciu sva;
t-ika. Žinia apie tai p^klido programa bus tokia: 
i'r bematant sujudo visas' Ketūnų Karaliųoikest- 
miestas. Kada ji buvo tenai \aS°'auįant Mykolui’ 
iškelia ir kaip ilgai plevėsa- į1 ^ta! ^.So. Bostono, 
vo. niekas nežino: mokyk-'. 2; ^sios Birutes vadovau
tos globėjas pastebėjo ją tik Jar^ Valentinai Mmkienei. 
tada, kai išėjo įkelti į stiebą
Amerikos vėliavą. Nacių
flagė tuoj 
žemėn. Ji 
darbo.

buvo
buvo

numauta
naminio

to kaktą, kurią reikėjo net 
trijose vietose susiūti.

Juozas Draskinis gyvena

kęs reikalingų daiktų nedėl- 
dieniui. Automobilis dūmė 
apie 70 mylių greitumu ir 
parmušę? Draskinį nesusto
jo—pabėgo. Gatvės dabar 
aptemdintos. Draskinis ne
galėjo automobiliaus nume
rio pastebėti. Dabar sužeis
tasis vaikščioja su parišta

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 11 

nuo 2 iki B, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 11 
ir susitarus.

AK IV DAKTARAS 
i Ištaiso defektuotas akis ir tiuka- 
{mu laiku augrųžinu šviesų. Ueg- 
i žeminuoju ir priskiriu
{ 114 Summer Street,

LA WRENCE. MASS.

galvos išplovi- { { mu
«raitymas-perma-» darosi tampresnės, bet •suformuo- { kokiu stiliumi.{'duodasi suraityti

CASrOCS BtAUIT 
SALON7.% E. Broad* ay,So. Boston, Mass. 

Tel. ŠOU 4645

» »

« « <
< i» t t t «

Emilija 
Bostono, j 
“Magdu-

3. Dainininkė 
Burbulienė iš So.

4. Pasaka apie
tę-” . >

Prašom parašyti atvirutėj 
savo įspūdžius ir prisiųsti 
šiuo adresu: W0RL, Lith
uanian Program, 216 Tre-

Pavogė $250,000 sumai 
racinių knygučių.

Iš Lynno Ration Boardo įmont st> Boston, Mass.
___  ___ __ S. Minkus.

gauti daržovėms, sako ma- racinių knygučių, už kurias ---------------
joras, lai tas kreipiasi į for- galima gauti 1,000,000 ga- Septyniolika valstybių
klozuotų nuosavybių tvar- jiOnų gazolino. Politikieriai, ’au Pasižadėjo dalyvauti

Jo adresas toks: dabar galės parduoti jas Amerikoje šaukiamoj mais- |
v 111 ii ± <*i - R°om gazolino šmugelninkams. *° konferencijoj.

krautuvminkams!47’ City HaI1’ Boston- šmugelninkai parduoda ga
zoliną po 30 centų už ga
lioną.

tone nubaudė brolių Šnai- , . • 
derių firmą už apgaudinė- yvA 
jimą savo kostumerių. Par-įm
eluodami
mėsą, Šnaideriai prirašyda-i . .. .
vo į sąskaitą tokių dalykų. į ^au°o?ajaY1 *\ryz,ul suae- 
kaip dešros, bekonas, frank-! ta “’Pjr kj_, $2,000,000.

kažin kas pavogė 10.000

, .... lMnjLiepsnose žuvo 3 gyvybės..a.Accuja pei, (furtai, vištiena, žuvis ir ki-i *6,wu,wv.
ranka ir ilgai negalės dirbti, tokių daiktų, kurių krautuv-l Raudonojo Kryžiaus rink- Pereito nedeJdiemo nakų 

i ninkai visai nebuvo pas juos įliava Bostone eina neblogai. Bostone buvo du gaisrai,
Lynne jau 15-tas užpuo

limas.
Per dvi sąvaitės Lynne 

buvo užpulta ir sumušta jau 
15 žmonių. Kažin koks be
protis užpuola žmogų, duo
da į galvą ir pabėga. Tai 
atsitinka vis tamsiose vieto
se. Užpuolikas smogia taip 
smarkiai, kad žmonės krin
ta be žado. Bet plėšti jis da 
nei vieno nėra apiplėšęs.

pirkę. Sąskaitą prisiųsdavo 
vėliau, ir ne vienas krautuv- 
ninkai? užmokėdavo. Ypač 
tiems sukčiams sekdavosi kaip 32.000,000.
apgaudinėti tokias krautu-Į ----------
ves, kur vienas žmogus mė
są perka, o kitas bilas ap
moka. Kaltais atrasti Irving 
Šnaider . ir Abraham Šnai- 
der.

Fondo pirmininkas Rowley hunuose žuvo trys gyvybės, 
praneša, kad iki šios sąvai-° numęnu 1^8 Endicott 
tės surinkta jau daugiau gt. sudegė italų vaikas, o ki

toj vietoj sudegė italas In- 
fantino su savo žmona.

VEITERKOS
Reikalingos Pastoviam 

Darbui.
Malonios Apystovos

GERA ALGA 
Kreiptis: Employment Office 

Tenth Floor

Gtichrist’s
•varai

Kainų kontrolės ofisas 
Bostone paleido 10 tarnau
tojų. nes neturi* pinigų jų 
algoms. Jiem> buvo moka
ma apie $30,00i» pei rnetu.s.' šventę

Surinkta 560,663 
blėšinių.

Per balandžio mėnesį Bo
stone surinkta jau 560,663

__________ svarai cinuotų skardinių ka-
Prastas ora» Patriotų Dienai 10 Prarnone^________

Šį panedėlį Bostonas ’ Ant Salem streeto iš auto- 
šventė Patriotų Dieną. Tai mobiliaus iššoko plėšikas ir 
tradicija da iš revoliucinio išlupo iš našlės rankų pa
karo laikų. Bet šaltas ir lie- ketbuką. kuriame buvo $57 
tingas oras sugadino tą pinigų ir 10 racinių knygu

UNKSMĘ VELYKĘ
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

CHAS/ BUDRECKIS J. TAUTVAISHA
Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengtiVisokių Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.

374 BROADWAY, SOUTH BOSTON.
čių. i

T«L ŠOU 28OS

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nas 9 rito iki 7 vakaro.

Seredomia:
Nao 9 ryto iki 12 diena.

447 BROAD W A Y,
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance 

414 W. BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. So Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mass.
TeL Parkvay 1233-W

DR. G. L. KILLORY
•0 SCOLLAY SQUAKE, Room V 
BOSTON. Telef. Lofavette -----

arba Somenet 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO 

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

^oeoeeoeeooeoeoeoeeoboeoe i
S. BARASEVIČIUS

IR SUNUS
MOTERIS PAGELBININKfi 
LIETUVIŲ GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turi Notaro Teises.

254 W. Broadway 
SO. BOSTON. MASS.

Tei. SOUth Boston 2590 
Sunaus pyvenamoji vieta:

538 Dorchester Ave.
Tel. COLumbia 2537

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir į to- 
I mas »ieta*.

Siuvi priežiūra, kaina prieinamai
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
Tel. SOUth Boston 4618

g a; j

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILĖS, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA. 

KAINA TIK Sl.OO. Audimo apdarais $1.25.
Kiekviena* tnrėtq papooiti ««»o knygynu minėta knyga. 

Kiekvienas nusipirkęs t* knyga pasidžiaugs. PI ai rus <eriansia 
sipst “Money Orderiu.“ Popie rinin* galima siusti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resu ir nepamirškit prilipyt u£3 centus markę.

“KELEIVIS”
636 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i I




