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METAI XXXVIII

Komunistų Partija 'Ką Daryti Su Vokie- Kinijoj Krito 40,000
Nusimaskavo.
j
tija Po Karu?.
Japonų.

Ir Vėl 830,000 Mainerių
Britai sudarė Azijoj naują
armiją japonams pribaigti.
Nutraukė Darbą Kasyklose

Kai anais metais prieš Italijos problemą išspręsti
svetimų valstybių agentus
busią nestmku.
Jungtinių Valstijų Kongre-I Waihington€ acid.cn gv. Kinijos karo vadovybė
sas išleido astrų įstatymą! .;s klausima^ vra- ka praneša, kad Amerikos or
SPRĘSTI TURĖ lų kompanijomis. Tos'gi ne26 ŽMONĖS UŽMUŠTI, Ities vienu apaitmentų trio- Komunistų Partija paskelbė
_u VokietiL iw karo
laiviams padedant, , per 40 GINČĄ
Tl,
1,200
besiu,
kur
gyvena
juodvei“
nutraukianti
visus
ryšius
su
s
kad
x
itl
£
<i
ausim
sitalko, ir maineriams nėra
SIĄS
PATS PREZI
700 SUŽEISTI
klausimu dienų kovas apie Yantze
kitos išeities, kaip tik daryti
DENTAS.
AREŠTUOTA.
irtTA
džiai. Gavę ginklų, juodvei- Maskvos Komintemu” , ir ! neturi aiškaus fouslkatymo viršupį kiniečiai sunaikinę \
spaudimą atsisakant nuo
džiai pradėjo per langus busianti “nepriklausoma A- A
‘
1
.
Juodveidžių pogromas pra- gaudyt į baltveidžius. Apie meiikos darbininkų organi- nei Anglijos, nei šios šalies 40.000 japonų. Japonai bu- Angliakasių unija sutinka darbo.
vyriausybė. Žinią komenta vo sutraukę tenai 100,000 grįžti darban, jei valdžia
sidejo pereito nedėldienio £00 policmanų apsupo tą zacija.”
Tuo pačiu laiku yra Karo
toliai ir kiti propagandinin- kareivių armiją ir pradėję paims kasyklas visiškon
vakarą.
; namą ir paleido i jo langus Bet štai, Stalinas
Darbų
Taryba, kuri jaučiasi
kai, kurie kalba per radiją, puolimą čunkino kryptimi,
savo
kontrolėn.
Pereito nedėldienio vaka apie 1,000 bombų su virk- Kominterną likviduoti, ir; labai norėtų ką nors šituo norėdami pasiekti ir užimti
esanti pilnateisis autoritetas
Šį panedelį vėl sustojo Į *priemonėms ginčams spręsrą Detroite kilo rasinės riau dančiomis dujomis. Kova visi jo skyriai užsieny turė- klausimu publikai pa.-akyti. dabartinę Kinijos sostinę,
šės tarp juodveidžių ir balt tęsėsi ištisą nedėldienio nak-, jo tam pritarti. Pareiškė bet nežino ką. Da niekas ne- Bet kiniečiai užtaisė jiems^darbas visose Amerikos ari-Įti, ir yra kasyklų adminišt-•
i i- x •
i
i i ■ i
nes
išėjo
šu- ratorius
bet neinei
vienas
veidžių. Kaip praneša Asso tį ir panedėlio dieną. Juo- “pilną savo pritarimą ir gū žino,
kaip ahantai
sutvarkys
slą^us
kanose pnesas nęte- glių kasyklose,
laįk
nauja
suter-j„
ne£ijIčkes.
priversti
ka
ciated Press žinių agentūrą, džiai buvo nugalėti tiktai tikimą” Amerikos Komunis- nopą po karo
ko 40,«00.zmomM užmušta^ su darbdaviais da nepa-.gkl/kom&nijų. nei mailiaušės tęsėsi visą naktį ir tada, kai atvyko kariuome- tų Partija. Birželio 14 d.
, ’ • ,.1
daryta.
neriu unijos, kad.baigtų sapanedėlį, 26 asmenys buvoįnė su kulkasvaidžiais.
New Yorke susirinko Ko- Sunkiausia prtblema šiuo
užmušti, apie 700 sužeisti ir Į Įniršusi baltveidžių minia munistų Partijos Centro Ko- laiku yra \ oktetą. Su Italu . Dabar is Londono ateina Tai tredią kartą. 530,000 vo ginčą ir pasirašytų darbo
’
apie 1.200 riaušininkų buvo vieną juodveidžių viešbutį mitetas ir priėmė rezoliuci- ja tokio keblumčf nesimato, zmių, kad japonams sutnus-; maįnerių nutraukia darbą sutartį.
Italus
ahantai laiko drau-kinti anglai .Nudarę naują kasyklose, ir jeigu šita paRašant mums šiuos žosuimta.
/
padegė. Ugnis buvo užge- ją. kuri skelbia:
armiją
Azijoj.
Jos
papėde
ginga
tauta,
kuri
fasištų
dik
dėtis užsitęs ilgesnį laiką, ji džius, mainerių vadas Le
Kaip rodos, šitų muštynių sinta, bet minia tą viešbutį “1. Per savo naeionali kopriežastis buvo paprastas ra- vistiek suardė.
■» mitetą Komunistų Partija taturos buvo išvesta iš kelio busianti Indijoj, kuri davė blogai atsilieps į karo pra- wįs veda derybas Washingsinis antagonizmas—balt- Reikia pašakyti, kad juod- Jungtinėse Valstijose parei- ir įtraukta į k&rą prieš jos anglams apie 2;000,i)00 sa monę, ypač į plieno garny- tone su lckėsu. Ar jie- prieis
Tos armijos vadu bą, kuliai reikia daug ang- prįe kokios nors sutarties,
veidžių neapykanta juod j veidžių-baltveidžių neapy- škia pilną pritarimą ir suti- norą. Kaip tikę Mussolinio vanorių.
paskirtas
anglų generolas liesvaldžia
bus
nušluota.
Italija
veidžiams ir juodveidžių nė- kanta reiškėsi visur, kur tik kimą su Komunistų Internada nežinia. Laikraščiai spėAuchinlėck.
ši
armija
Smog

tuoj
įstosianti
į
Jungtinių
Mainerių unijos vadovyRad Ickes raportuos preapykanta baltveidžiams.
tos dvi rasės susiduria. Štai ; cionalo prezidijumo p&siuTautų tarpą. Amerika jau sianti japonus tuo pačiu lai
Riaušės prasidėjo ant til- St Louise anądien sustrei- lymu, padarytu šių. metų ge daro planus Italijos žmo ku, kai Amerika pradės sa bes komitetas, šį panedėlį zidentui, jog:.su Lewisu.jis
pareiškė, kad angliakasiai negalėjęs susitarti, ir todėl
to kurk jungia miestą su kavo 3,500 juodveidžių vien gūžės 15 d., kad Intemaciovo afensyvą. . «
nėms maitinti.
sutiksią grįžti į darbą vėl, mainerių klausimą spręsti
Gražiaja Sala (Belle Isle). dėJ to>. kad jiems paskyrė nalas butų panaikintas T
Bet
su
Vokietija
taip
jeigu valdžia padarys da teksią pačiam prezidentui
Toj saloj vra maudynės. Ša- baltveidį
prižiūrėtoją.
Kitoj
x.............. x ‘
Ir taip toliau.
lengvai apsidirbti nebus ga JAPONIJOJ YRA 1,500 vieną žingsnį pirmyn ir pa- Rooseveltui.
koma, kad juodveidžiai ant yiet0’ Į»l‘vcidziai metė dar
Ši rezoliucija nuima nuo lima. Wash ingtone mano
AMERIKIEČIŲ.
.'ims kasyklas eVSn°tikel™
Kar<) Darbb Taryba ( Wtilto pradėjo svaidyt akmef-i^ ^čl to, kad juodvei Komunistų Partijos kaukę ma, kad Vokietiją reikės
Washingtono
žiniomis,
jakontrolėn,
o
ne
vien
nais baltveidžių automobi- Ežiams buvo duotos lygios ;r parodo, kad ji melavo vi okupuoti ir ilgai laikyti
LB) irgi pasakė, kad jos
lius, kurie gryžo iš tos salos. ^eis^s 511 baltvejdziais.
isuomenei ir apgaudinėjo aliantų kontrolėj, kol sustip ponai turi suėmę 1,500 civi- boti jas.
u-patarimųjmaineriai nepaiso
lių amerikiečių Tolimuose Iš tiesų. valdžios politika jr tpdel pačiam prezidentui
šios
šalies
vyriausybę
skelb

Paskui riaušės persimetė į Į *11<zrk amcdikoc i ai
demokratinis elementas. Rytose; bet tikimaa juosj keista. Ji nevi
eva Daeme
____ „irt
paėmė kasvkasy- ute Imtis* “aptinkamos
aki
Hastings gatvę, kur gyvena- ZŲVU ĄMLRIKOoLAi- dama “nutraukusi” visu? ry- rės
Kaip ilgai reikės ją kontro iškeisti j tokį pat skaičių ei-jklas savo'pneziuron, bet dėl
V AŠ RIlAfl ŽMONIŲ
g
sius J5U
5su rkuimiivcinu
nuiiimvci nu------juodveidziai. Čia prasidėjo
Sius
ir kain naiskni
le su- vilių japonų, kone yra Jung-j algų ir.daifeo sutarties mai ' akcija“ “reikštų, Karo Darbų
Pereit, sąvaitę Wa.jm.lI.'netiria Jos “sutikimas“ W
langų daužymas. Per
blo
niekas da tinese Valstijose.
nenai tun derėtis su kasyk- Taryba nepaaiškino
ku? buvo išdaužyti visi lan tone paskelbtas pranešimas viduoti Kominterną parodo, negali pasakyti
gų stiklai. Prasidėjo krautu sako, kad šiaurės Atlante į kad ji nebuvo savo ryšių su Nėra dar galutinai išriš
žuvo Amerikos greitlai- juo nutraukusi, nes kitaip tas klausimas, ar dėl šito ka
vių plėšimas.
Farmerių Žurnalo
Riaušėms stabdyti buvo vis “Escanaba,” kurio įgula tas jos “sutikimas” Komin- ro yra kalta tik Voketijos*
Redaktorius Plaka
mobilizuota visa Detroito susidėjo iš 60 žmonių. Išsi- temą panaikinti butų ne tik- militaristų klika, ar visa vo
policija, iš viso 3.500 polic-' gelbėjo tik du vyrai. Jie sa- tai nereikalingas, bet visai kiečių tauta? Pereitą sąvai
Teoretikus.
manį ir pašaukta dar 400 ko, kad laivui plaukiant įvy- juokingas.
tę šį klausimą svarstė Angli
“Ateis laikas, kuomet al
jurininkų. Bet to neužteko, ko toks smarkus sprogimas,
jos Darbo Partijos konfe
kanas
pasaulis liausis klau
Prezidentas Rooseveltas d a- kad perplėšė laivą pusiau ir KANADOS ORLAIVIŲ
rencija. Buvo Įnešta rezo-l Stalino agentai buvo ap- (viršininkas Jonas Kontautas sęs teoretikų, o pradės va
GAMYBA SMARKIAI
vė įsakymą armijai, kad tuo- jis nuskendo taip greitai,
skelbę savo Ratomskį
taipgi nurodė didžiajam duotis vien tik žinomais fak
liucija, kuri sako, kad dėl
KILA.
jau užimtų miestą ir sustab kad nespėta nei SOS signa-,
“Lietuvos atstovu.”
Waterbury’o
dienraščiui. tais. Kur tik javai yra sėja
nacių agresijos yra kalta vi
Hvtn
dytų riaušes:
riause Armija miestą las išsiųsti. Nelaimės prie-i Kanados fabrikai gamina sa vokiečiu......
tautos dvasia.
,
Angliškoj
VVaterburio ,kad®u,tu“ komĮinistų pikni- mi pagal teorijas, tenai vi
žastis neišaiškinta. Galėjoj Anglijai visokios rūšies or- De! stos rezoliucijos konfe- (Con®ė įudoj
užėmė.
ių
,ku Waterbuno lietuviai ne- suomet auga skurdas. Bet
Apie 500 juodveidžių mi buti torpeda iš priešo sub-; kivius, pradedant vadina rencuoj
kilo
audringi
ginvait
^
bu
J
pareikštas
did?-'
tpurl.nlek<J be,nd7 ,tal es*s kur žemė yra tręšiama fak
encijoj
rrolSirv knti mino
marinos, galėjo
būti mina, mais “uodais’ (Mosquitoes)t čai. I r kai pnejo balSavi-|,is <etos
nia įsilaužė į “panšapę” ir morin/vc
veikžjų i Kuojos agentų darbas.
milžiniškais mas. tai pnes rezoliuciją protestas prieš bolševikųj Miesto asesorius, Jonas tais, derlius visuomet būna
išplėšė visu? revolverius su ir galėjo tai įvykti paties ir baigiant
bombanešias,
vadinamais paduota 720,000 balsų, o uz melą, kurie išlipino ant stul- Janušaitis, kuris plačiai da- geras.” Taip kalbėjo Ame
amunicija. Prasidėjo šaudy laivo viduje.
Agrikultūros Inžinie
Lancasterio vardu.
Šitai rezoliuciją—1.809,000 bal- pų savo pikniko skelbimus, lyvauja lietuvių organizaci- rikos
mas. Policija irgi ėmė šau
rių Draugijos suvažiavime
dyt. Dėl to taip daug buvo BAIGIAMA MILŽINIŠKA pramonei Kanada yra ypa
jų
veikloj,
pareiškė
“
Water“Farm JournaTo” redakto
sakydami.
kad
tame
jų
jos,
2PLIENO ĮMONĖ.
tingai palanki vieta, nes jos Tai parodo Anglijos žmo
sužeistų ir užmuštų.
bury Republican’ui,” kad rius VVheeler McMillen. .
marke
kalbėsiąs
“
Lietuvos
Kur tik pasirodė automo Utah valstijoj, Genevos nepasiekia priešo lėktuvai; nių nusistatymą. Jie mano, atstovas, Povilas Ratoms- jis nežinąs nei vienos lietu Jis taikė tuos žodžius
bilis su juodveidžiais. tenai miestely, dabar yra baigia gi Kanadoj pastatyti bom- kad dėl šito karo kaltas ne į^s ”
vių organizacijos, kuri tą tiems “teoretikams.” kurie
banešiai
skrenda
per
Atlan

vienas
Hitleris
su
savo
gene

baltveidžiai jį sustabdė iš ma statyti valdžios pinigais
Waterburio lietuviai šituo Maskvos agentų pikniką jokio patyrimo apie žemės
daužė stiklus ir patį vežimą milžiniška plieno dirbtuvė, tą ir bombarduoda Vokieti rolais, bet visa Vokietija.
melu labai pasipiktino ir remtų.
ūkį neturi, bet patekę į val
apvertė ratais aukštyn. Juo kuri per metus galėsianti ją. Kanada stato ir pagarsė
“Waterbury American.” džią imaci mokyti ūkininkus
pradėjo
protestuoti.
Vietos
džiai darė tą patį baltvei pagaminti 900,000 tonų jusius “uraganus” (Hurri KIEK PAKILO DARBI dienraščių reporteriai krei kitas vietos dienraštis, krei savo “teorijų.” Vienais meNINKŲ ALGOS.
džių automobiliams.
plieno. Prie šitos statybos canes). Sakoma, kad Kana
pėsi į lietuvių organizacijų pėsi telegrafu net į Lietuvos i tais'jie Hepra skandinti par
dos
fabrikai
dabar
turi
už
Karščiausia batalija buvo dabar dirba 9,000 darbinin
Jungtinių
Valstijų
Darbo
vadus prašydami paaiškini ministrą p. Žadeikį \Vash- šingas kiaules, neseti laukų.
užsakymų
kų. o rugpiučio mėnesį dirb $1.000.000,000
Statistikos Biuras parodo, mo, kas čia darosi, kodėl lie ingtone, prašydamas jį pa užaugusią bovelną aparti
orlaiviams.
sią
jau
11.000
žmonių,
iki
kiek pakilo bendras pramo tuviai taip protestuoja prieš aiškinti, kas per vienas yra po žeme, kavą versti į jūres,
Karas Galįs Pasi šita milžiniška įmonė bus
nės
darbininkams atlygini savo tėvynės “atstovą.” Ki tas Rotomskis, kuris pikniko 0 kitais metais jau spausdi
IŠ JUROS IŠKELIAMI BIbaigti Šiais Metais. pabaigta.
,
mas. skaitant uždarbį valan tų lietuvių organizacijų va skelbimuose yra vadinamas na maisto korteles, nes viLIONAI DOLERIŲ.
Taip kalba švedai, kurie ge
domis. 1929 metais bendras dai patys kreipėsi į laikraš “Lietuvos atstovu ir prieš sam kraštui stinga maisto.
ANGLIJOS DARBO PAR
rai žino Vokietiją.
Korespondentai praneša, uždarbis per valandą bu\o čių redakcijas ir pareiškė, kurį VVaterburio lietuviai;
__________
TIJA
ATMETĖ
Ka
kad
Amerikos
laivyno
inži

taip
griežtai
protestuoja?
58 centai.
kad “Association of LithuaŠvedija yra arti prie Vo
SENIS FORDAS VĖL PA
MUNISTUS.
nieriai
jau
kelia
iš
juros
lai
1939
metais
63
centai.
nian
VVorkers,” kurios var P. Žadeikis atsakė telegra SIĖMĖ VEDĖJO PA
kietijo? netik geografiniu,
bet ir santikių žvilgsniu. Anglijos komunistai vėl vus. kuriuos japonai pa 1940 metais- 67 centai. du tas piknikas yra ruošia ma, kad tas Rotomskis “has
REIGAS
1941 metais 72 centai
mas. yra bolševikų organi no legal status whatsoever
Abidvi šalys veda tarp sa siūlėsi Darbo Partijai į “vie skandino. Iškelta medžiaga
Senis Henry Fordas buvo
1942 metais- <v4 centai.
zacija ir VVaterburio lietu as Lithuanian representati
vęs prekybą. Švedai biznie nybę.” bet Partijos suvažia esanti verta bilionų dolerių
jau nuo biznio vedimo pasiriai dažnai nuvažiuoja Vo vimas milžiniška balsų di Vien Pearl Harbor ui.ste Šįmet uždartis maždaug viai nieko bendra su ja ne- ve.”
vietą buvo užkietijon, o vokiečiai atvyks džiuma tą jų pasiūlymą at priešas nuskandino 150,000 toks pat, kai n pereitais me- turi. išskyrus kelis Stalino Tamas Matas dar paais-, V au^čstonų
laivų,
kurių
medžiaga
kino,
kad
nors
dėl
svieto
fjo
sūnūs
Edset Bet
metė.
Kaip
Amerikos,
taip
tais
buvo,
apie
64
jentai
pei
agentus
ta Švedijon. Todėl švedai
esanti
verta
apie
15
bilionų
akių
Stalinas
Kominterną
ii
dabar
sūnūs
mirė, senis
valandą
šiandien gali geriau žinoti ir Anglijos organizuoti dar
Lietuv ių Neprigulmingo
vėl
pasiėmė
menedžerio
pa
dolerių
vokiečių nuotaiką, negu kas bininkai atsisako dėtis su
Politinio Kliubv» pirminin panaikino.” komunistai tę reigas į savo rankas
60,900,000 ŽMONIŲ DIR kas Tarnas Tatas paaiškino šia išdavikišką savo darbą
nors kitas. Vokiečių nuotai komunritais dėl to, kad pa
KANADOJ
ŠALTAS
PA

BA PRIE SAMDOMOJO “VVaterbuiy
ka šiandien esanti labai pra starieji yra Stalino valdžios
Republican” prisidengę kitokiais vardais KANADA TIKISI TURĖ
VASARIS
PAKENKĖ
DARBO.
agentūra
suirutei
kelti
už
šia. Jie atvirai prisipažįsta
atstovui, kad Rotomskis yra toliau. “Jie dirba slapta So TI ŠĮMET $8,400.000
JAVAMS.
sienio
darbininkų
tarpe
švedams, kad Vokietija ka
National liuL tnal Con- ne “Lietuvos atsto\as, bet vietų Rusijai ir jie yra ai
PAJAMŲ. r
rą jau pralaimėjo ir dar šiais
Iš Winnipego pranešama, ference Boani skelbia, kad Stalino įrankis. ’ Vienintelis šiauši lietuvių tautos prie
ONTARIO EŽERAS LA- kad šįmet javų derlius Va dabar samda Jungtinėse teisėtas Lietuvos atstovas šai.” sako Matas.
Kanados Dominijos Sta
metais gali padėti ginklą.
BAI
PAKILO.
tistikos
B’aras apskaici xvo,
Šitas
slaptų
Kominterną
Valstijose
yra
pasiekusi
Jungtinėse
Valstijose,
kur}
karų Kanadoj busiąs daug
Taip praneša iš Švedijos
agentų
piknikas
turėjo
įvyk

kad
ei
a
u
metais Kanados
George Axelson. “New York Iš Kanados pranešama, prastesnis negu pernai, nes aukščiausio rėkor to šids ša- pripažįsta ir VVashingtono
pajamos siekTimes’o”
korespondentas. jog Ontario ežeras taip pa laukams pakenkė šaltas pa lies Istorijoj. A] skaičiuota, vyriausybe, yra įgaliotas ti pereitą nedeldienį. KaiĮ. gy. ent? ,ų
sianci.
o
'
<
■
.400.000.uOO.
Pe
jis
jiems
pavyko.
rašant
kad
dabartiniu
laiku
prie
jninirtras
Povilas
Žadeikis,
Jis *ako, kad švedai gauną kilo, kad ties Port Dalhousie vasaris. Pereitą sąvaitę oras
mums
šią
žinią
da
nebuvo
reitais
įlietais
buvo
geptyių
tokių informacijų iš visai darbininkai stato pylimą kiek atšilo, ir tai sviravo samdomojo darbo dirba pasakė d. Matas,
ir pusė bilionų
J,
tarp 7o ir 5b laipsniu
lapie 60 996.ooti rmonių
Lietinių Piliečių Kliubo informacijų
nuo vandens apsisaugot
rimtu šaltiniu Vokietijoj

Waterburiečių Protestas
Prieš Bolševikų Melą.
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Laimėjo
Bylą
Prieš
Amerikos
3 APŽVALGA 3
Vėliavą
KAIP LENKAI VEDA
“POŽEMIO KARĄ.”
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B’ržeEo 23 d., 1943 m.

Čia Aliantai Darysią Invaziją

NUTRAUKIAMOS SLA
DUOKLĖS I KAREI
VIŲ FONDĄ.

Ameiikoje via tokia fanatikų sekta, kuri vadinasi
,.mi , ; “Jehovos Liudininkais” ir
Tėvynė praneša, kad
kuri atsisako -aliutuoti vė“Su birželio 3»> diena, siais įįava jį aiškina, kad žmometias, sustosime mokėję duo- gU5 prįva]o garbinti tiktai
klės i SLA "Kareiviu Duokbu vįena Jehovą, savo sutverto
Fondą’. Po to jų nemokėsime
Vėliava gi vra paties

viena nedarytina valstybė,
laisvė • ii- cisingumas visiems.”
Trys “Jehovos Liudininkų” vaika atsisakė šitokią
priesaiką daryti ir buvo už
tai iš mok < « pašalinti.
Pašalini .i.iiĮ vaikų tėvai
iki sekančio seimo, o ar reikės į ž^ogaus padaia^ todėl ga,..
iškėlė
n. sykių valdybai
jas toliau mokėti—nuspręs mi- bind jo£ negalimaf ne ? taį
bylą už vaik’j iš viešos mo
nimas seimas. Tas duokles mo butu s;abmeldvstė. arkas kyklos pašalinimą. Byla at
kėjo didelė didžiuma narių. ;nors pana^U;>/
sidūrė i Šalies Vyriausi Tri
Bet vra tokiu nariu, kurie tu
.
•,
iii
,
‘
Amerikos mokyklose vra bunolą, k*, .ii- ir nusprendė,
o - ių ar neu mo e.io.
. u- mada pagerblį šalies vėlia- kad toks patvarkymas ar

New Yorke leidžiamas
lenkų biuletinis. “Poland
Fights,” 5 birželio laidoje
turi Įdėjęs straipsni apie
“Visuotinį Požemio Karą”
(Totai Underground War).
Tas karas prasidėjo 1939
metais, kuomet Hitleris su
šitame žemėlapy yra parodyta Sicilijos sala, kurion aliantai ruošiasi daryti invaziją. Dėl
Stalinu užpuolė Lenkiją.
tos salos dabar vyksta smarkus oro ir jūrių mūšiai. Aliantai atakuoja Siciliją iš TunisiDabar Lenkijoj veikia jau
jos jr Maltos. Jeigu aliantams pavyks paimti Siciliją, tai sekantis žingsnis bus Italijon.
“Požemio Generalinis Šta
Kaip parodo šis žemėlapis, Italija nuo Sicilijos visai arti. Messinos miestas yra Sicilijoj, o
bas.” kuris planuoja visą
stojant
tas
duokles
mokėti,
Reggic jau Italijoj.
kovą pi ieš okupantus ir
vą. Tatai turi daryti visi vai-;Įstatymas. kuris prievaita
slapta sprendžia, kuriuos jų nuo jų mokėjimo
... nepaliuosuo..
kai. Bet “Jehovos Liudinin- nori priversti žmones gartienanai. kurie junemo- , „
-i • . • i . . •
, - *reikia sušaudyt. Nuteistiems jami
,.
ku vaikai
atsisako tatai da- binti Jung:::: ų valstijų ar
kejo.
kiekvienas
narys
turi
i
v.-,
.
,
,
, , .
mirti Hitlerio agentams pra
......
...
. r vti. Del to juos. būdavo, pa- atskiros kuno« valstijos venutari..
i i i
,•
„
„
nešama laiškais, kad jie yra pnsilaikvti .pne.. seimo
. . ... salina is mokvklu. ju tevusriiavą, vra pttesingas Jungti
ir tas duokles užsimokėti,
i_ j-- • '
*
•
i
.*•
••
nuteisti ir mirties bausmė nio
MIRTIS. KURIA VISI
cija savo rinkimų kampani fingi ir padorus žmonės, o ne
,kad, vėliau
... neprisieitu
..... susidur-.
.,
nubaudžia,
ir . tt..nių valstju konstitucijos
,,,
.
...
...
•
-t
bus Įvykinta tinkamu laiku. .
DŽIAUGIASI.
jose ir savo agitacinėje lite šarlatanai ir sukčiai, tai jau
,
.
i
ii
West \ irginijos valstijoj dvasiai, todėl jis neteisėtas
su bent kokiomis komphka, , , •
,, ,
i
;•
• _ -Požemio leidžiami prane ti
Beje iki birželio 5 d mokyklų valdyba buvo nu-ir nėra privalomas.
Ryšium su Maskvos nuta- ratūroje vartojo šūki: “Der eptintame kongrese, 1935
šimai skamba kaip oficialus eitomis
i ta fondą .U^kėu S16.183j?‘a7??i mok-vkl,« '*atom?: Be to. yjnausis.Tribūno- ,imį likviduoti Komunistų H&uptfein ist die Soci&lde- m., jie butų viešai prisipaži
komunikatai iš karo fronto:
vėliavai la? pripažino nekonrtnucį- i„telnaeionalą. krinta i aki mokratie” (vyriausias prie nę, kad. remdami Hitlerį ir
Toks ir toks budelis buvo
šas tai — socialdemokrati- padėdami jam sunaikinti
vaikai turi sustoti,
ir netesėtu
ryškus dalykas,
ir fonde balanso Ue
ne- ■ gerbti:
- ,
i mu, ...
... • „ .Miseissippi- vienas
■•*----- ---------------------- » bu— .-v
nuteistas mirti, tada ir tada $9.210.38
Vokietijos respubliką, jie
ka $6 973 09”
pndeti savo desmes rankas valstijos iškištą karo metui tent>
kad Ašies priešų
.. A..
,
mirties bausmė Įvykinta.
Dėl tu duokim ivpdimo įdieki utinių ir visi išvien sa- taip vadinamą “kriminali-eifee negirdėti nei vieno Vokietijos komunistų pro- padarė baisiausią klaidą—
Per tris pirmuosius šių StSvieniiime
eJ^ kyti: “Aš prisiekiu istikimy- nio sindikahzmo jstat^
apgailestaujančio jo,Pafai?d°s argumentas tais ii butų ten pat nutarę tą sa
metų mėnesius Rytų Lenki susivienijime ouvo daug bę, Amerikos .inmrtinin
Vul.
L-nriim
Įviro
drtmdžiyma
v:_ji:____ i_______ i i laikais buvo toks: nereikia vo amžinai susikompromi
Jungtinių Vai- kuriuo
buvo
draudžiama mirtį.
visi džiaugiasi. kadL..
joj buvo sušaudyti 424 vo protestų.
tavusį Kominterną uždaryti.
stiju vėliavai
ir respublikai Riitikuoti AHicizia aiba pla* Jvomintpmzis
bijoti liitlpiio, nes
kurią
ji
atstovauja.
Lai
bunaitinti
•
‘
kw-:.:.ėią
literatūrą."
Komlntem
*
s
"
“
“
P"**-.
IHi,l
eris
įneis
Į
valdžią,
tai
kiečiai. Krasnobrode, Len
DIENRAŠTIS “I ______________________________________
Bet jie jo neuždarė. Prie
—
,
...
r)Žizlll0rliLSl
Imtil
ymnnia ciiVilc
ii r»n_
kijos vidury, buvo užmušta KAUNO
Džiaugiasi
britų nrPmiPpremje- riorkn
darbo žmonės
sukils iv
ir jį
nu savo piktadarybės jie nepri
LAISVĘ” NEBEIŠEINA.
įas Churchill. Džiaugiasi A- vers; o po Hitlerio nuverti
50 nacių.
Požemio
keliais
iš
Lietu

merikos valstybės sekreto mo valdžia pateks Į rankas sipažino. o bandė toliau
Buvo padaryti keli už
rius Hull. Džiaugiasi Ameri komunistams. Todėl Komin- mulkinti žmonėms akis, ap
puolimai ant kalėjimų ir ka vos gavome žinių, kad Kau
“antifašistu vieliniai išlaisvinti. Pinsko ka no dienraštis “Į Laisvę” nuo
kos ir Anglijos liberalai: tvino pakalikai šaukė “Nach simesdami
„ bės- ^„inkais.
lėjime buvo užmušti 3 vo šių metų pradžios jau nebe
džiaugiasi darbiečiai ir so Hitler
U’*1——wir
—-” (po Hitlerio— J
KANADA.
ALBANIJA.
i
cialdemokratai.
Kominter

kiečiai sargai ir paliuosuoti išeina. Okupantams nepati
Per ketverius metus Dimesi.
Laukia aliantų invazijos.! Valdžia ima laivu dirbtu- no likvidavimą “užgyrė”
ko jo nusistatymas už nepri
54 lenkai kaliniai.
O ką komunistai darė tuo mitrovas ir kiti panašus “fei—Albanija yra nedidelė ve*- — Ginklavimosi minis net ir patys komunistai. laiku. kai Vokietijoje ėjo keriai” stengėsi apgauti
Varšuvoje buvo užpultas klausomą Lietuvą.
teris Howt paskelbė, kad
trokas. kuriuo vokiečiai vežė Pirmas “Į Laisvę” nume- Balkanų valstybėlė, kurią Kanados vyriausybė paim Anot to angliško posakio, gyvybės ir mirties kova tarp darbininkų judėjimą ir Įvai24 suimtus lenkus. Penki ris išėjo 1941 metų 24 birže- dabar turi okupavę Italijos sianti savo kontrolėn kelias “that makes it unanimous.” demokratijo- ir rudojo fa riose šalyse, organizuoda
gestapininkai buvo užmušti lio, kai sukilę Kauno lietu- fašistai. Slapta leidžiami _
mi “bendrus frontus' ir
džiaugsmas šizmo.
Visuotinas
raudonuosius albanu laikraščiai rašo, kad laivų dirbtuves ant St. Lavvir 23 lenkai išlaisvinti. Tai viai išvijo
‘liaudies frontus’’ neva ko
Vokietijos
seimuose,
Albanijoj yra apie 80,000 rence upė' Pirmon eilėn dėl Komunistu Intemacio- reichstage ir miestų tarybo vai prieš “fašistinius krauatsitiko kovo 25 d., pačiam okupantus.
Į Laisvę” pimnutiniame ginkluotų ir organizuotų vy- busiančios paimtos tos, ku- nalo mirties butų dai" pilnes- se komunistai nuolatos bal jalakius.” Net 1939 m. rug
vidurdieny.
rių darbininkai sustreikavo, nis, jeigu darbininkiškuose
Keišydami už tuos veiks numery buvo paskelbta? ne- ių, kurie laukia to? dienos,
ir liberališkuose sluoksniuo suodavo išvien su naciais, piučio mėn. 23 d., kai Mask
mus, vokiečiai dažnai -sunai priklausomos Lietuvos at- kada prasidė- aliantų invaSUOMIJA. V
se nebūtų Įtarimo, kad tas prieš koalicines demokrati va pasirašė su aršiausiuoju
statymas
ir
Laikinos
Vyriauzija
i
Balkanus.
Tuomet
visi
kina kaimą ar miesteli, kur
“kraujalakiu” Hitleriu drauMoka Amerikai skolą. — Kominterno laidojimas yra nių partijų vyriausybes.
toks veiksmas Įvyko. Už sybės sudarymas. Dienraš- tie vyrai kaip vienas šoksią Pereitą sąvaitę Suomijos apgavingas. Jeigu pas žmoVokietijos komunistai jš- gingumo sutarti, tai Komin»x>daktoi'iuTr> Kito ru - mušti okuoantu? iš vidaus,
kiekvieną sunaikintą lenkų
“
^Plien- LVI II<X5 VT71
iciuvi ii avi vu?;
valdžia Įnešė Jungtinių Vai- nes, kurie turėjo daug pa- vien su naciais rėmė
kaimą. Lenkijos partizanai tas Žengė-Žlabys.
ITALIJA.
stijų iždar $168,945.56 sa- tyrimo apie Maskvos ir jos kepurių” (Stahlhelm) suat judošystę, kosunaikina vokiečių nauja Dabar vietoje “Į Laisvę”
vo
skolos
sąskaitom
Suomigizelių
klastingumą,
nebūtų
manymą
“
atšaukti
”
referenkią
Maskvos
diriguojami
pradėta leisti kitas dienraš- Valo fašistus. — Paskutikurių kaimą.
ja yra vienintelė valstybė, šitos abejonės, tai praneši- durno keliu
demokratinę Vokietijos komunistai buvo
Septyni Geštapo agentai tis Kaune, kuris pavadinta* nėmis dienomis iš Italijos kuri moka pereito karo sko- mas ap;e Komunistų Inter- Prūsijos vyriausybę, kurios atlikę prieš demokratiją Vofašistų partijos buvo paša
ir 20 nacių valdininkų, ku "Ateities” vardu.
nacionalo galą butų išsau priešakyje stovėjo socialde- kieti joje, dabar Kominterlinta da 14 vadukų už savo la Amet :kai.
riuos “Požemio Generalinis MANDRAPYPKIAMS
nas ryžosi padaryti prieš vikęs dar didesnį visų pažan mokratas Braun.
“pareigų apleidimą.” Paša
ČILĖ.
Štabas” nuteisė mirti, buvo
PASISKAITYT.
Komunistai
išvien
su
nasą
demokratinį pasaulį: pa
giųjų
sluoksnių
pasitenkini

lintųjų tarpe esąs viena? už Susidarė nauja vyriausy
nužudyti keturių dienų lai
čiai? iššaukė unijų neautori- dėti Hitleriui sumušti demomą.
Juozas Tysliava ‘"Vieny sienio reikalų ministerijos
kotarpv. būtent tarp kovo
bė.—Čilė vra Pietų Ameri
zuotą streiką. 1932 m.. Ber- kratines valstybes, kad paAr
tai
ne
reikšminga?
bėj
”
rašo:
valdininkas.
26 ir 30.
kos
respublika,
kur
labai
lietuvių laikraš
.Rodos, jau ir toks sukle lyno municipalinėse susisie- šaulyje kiltų “revoliucija”
Balandžio 13 d. buvo nu čių‘"Amerikos
stiprus
socialdemokratai.
KOLOMBIJA.
turinys jau ir taip nelabai
gai
žmogus. kimo įmonėse — su t ikslu —ir Stalinas gautų progą
šautas Hugo Dietz, aukštas
Pereitą
sąvaitę
tenai kabinęsusida- rur10^
- ..vo jimo
valdovu,
rė
naujas
ministerių
Pi
’
useika,^
turėtų
supra- diskredituot darbininkų uni- patapti visų tautų
Darbininku peticija Bolinacių Darbo Biuro valdinin originalus.
jas
ir
miesto
savivaldybę.
“
Po
Hitlerio
—
aš.
’
’
kad tai reiškia labai pra“Bet štai. atsiranda man- vįjos prezidentui. — Į Ko- tas, Į kurį Įnėjo. rodos, 3 sokas. Jis buvo nuteistas mirti
cialdemokratai.
Komunistu
paliudymą numirėlio reŽodžiu, komunistai viso- Sovietų propagandos ma
dėl savo žiauraus elgesio su drapypkių. kurie mano, kad lombijo? sostinę La Paz pe- i
jų raštai turi buti skelbiami reįtą sąvaitę atvyko Bolivi- neisileista.
gus
jėgomis stengėsi suar- šina jau buvo sugalvojusi ir
* putacijai.
Tik piktą, nedolenkais darbininkais.
visuose arba bent keliuose jos prezidentas Pėnaranda.
dyti
demokratinę respubli- atitinkamus titulus Stalinui:
------rais darbais pasižymėjusį,
Už toki pat prasikaltimą
Vietos darbininKų sąjunga
TURKIJA
kenksmingą sutvėrimą lai- cą ir susilpninti jos rėmėjus. “yožd narodov” (tautų vabalandžio 16 dieną buvo nu laikraščiuose.
“
Ir
siuntinėja
jie
tuos
savo
tuojau
įteikė
jam
šitokio
tu“Stalinas Saulė.”
Nėnori
kištis
į
karą.
—
dojant,
jo pažįstamieji jau- eidami ranka už rankos su
šautas Varšuvoje Bruno
raštus.
lyg
kokius
biuletinius.
t
-įni
O
petieiją:
“
Paleisk
tam},. čl'a išėjo'.panašiai,
Prezider.tas Inonu pareiškė čia pasitenkinimą, o ne liu- Hitlerio gengsteriais. Ir tai
Kurtz, \ vokiečių Labdaros
•šitiems
spaudos
susintog^a
Bolivijos
darbininkus,
vieŠai.
kad
jo
valdžia
nenodėsį.
Ir
kuomet
dargi
veliobuvo
Kominterno
nustatyta
kaip
Vokietijoje
po reichsDepartamento vedėjas.
jams
laikas
paskelbti
griežtą
k
ur
į
e
dabar
sėdi
kalėjimuo

rinti kištis į karą ir dary- nio artimiausieji draugai partijos linija, kurią Mas- tago gaisro. Hitleriui uždeBe to, lenkai partizanai
se dėl buvusių sumišimų, ir sianti viską, kas tik galima, sako, kad jo ’ mirtį reikia kva aiškino taip, jogei turi
su Kominterno pagalnuolatos ardo geležinkelius, kovą.
“Berods Amerikos lietuviu parodyk, kad laikaisi demo- kad išsaugoti* Turkijos ne- »veikinti, kaipo naudingą but sunaikinta “buržuazinė ba? paSaulio karo gaisrą pakuriais vokiečiai gabena ka
laikraščių
redaktoriai tam kratijos principų.”
visuomenei Įvykį, tai aiškes demoki-atija,” kad galėtų į- tys to “kraujalakio” partneitralumą.
ro medžiagą i Rusijos fron tikslui
turi gurbus...”
,
_____ L_____________
nio įrodymo negalima nei vykti “revoliucija. ’ nepai- j įaį netrukus atsidūrė gaistą. Lenkai daro tai ne dėl to,
Pastaba
visai
vietoj.
Mannorėti.
ant to, kad laikinai tuo gali ro liepsnose.
kad padėti i ūsams, nes rusų
Pratinami Kalnų Karui
drapypkiai
turėtų
susipras

Bet
Pruseika
dar
vis
ban

jie taip pat nekenčia.—bet
pasinaudoti naciai.
komunistų pagalbą
do ką tai Įtikinti, jogei Ko- Pirmąją dalį savo tikslo naciams, naikinant Vokieti
dėl to, kad pakenkus vokie ti, nes kitaip jų “kūryba”
eis i gurbą.
mintemas palikę? “garbin Kominternas pasiekė: De jos respubliką, Hitleris kačiams.
mokratija
gą rekordą.”
.. . x Vokietijoje
A
, .. buvo
. pojo galvas komunistams,
GAZOLINO KO-ORDINAEsą,
jau
1935
metais
sep

suna^mta.^
Bet
antroji
jų q
Stalino talką naciams,
KOMUNISTU “PATRIO
TORIUS.
tintas
(ir
paskutinis!)
Ko

tikslo dah> neissipilde, ne? padedant karą prieš VakaTIZMAS.”
Hitleris, pagrobę? valdzų 1A1 E
Hit]eris dabar
munistų
Internacionalo
kon

Apie komunistų “patrio
gresas šaukęs visu? antifaši ne tik užkirto kelią komum- te‘,.ioja Sta,in0 imperiją.
tizmą” “Darbininkas” rašo:
stus “vienytis,” ir Dimitro- stų revoliucijai, o ir eme
Tos visos
Maskvos šuny‘‘Lietuvių komunistų orga
vas tame kongrese nurodęs, kapoti jiems galvas!
nizacijos ir draugijos nuo pat
Kada komunistai tokiu bes buvo daromos su Komukad “fašistiniai kraujalakiai
karo pradžios ir iki šiol dar nė
rengiąsi pa*=kandinti pasau budu paty? įkrito į duobę, nistų Internacionalo ’pagalra suruošę nei vieno susirinki
kui ią jie kasė demokratinei ba arba po jo firma. Štai dėl
li kraujuje.”
mo. kuriame butų pardavinė
Tai sudilusio dvylekio ne respublikai, tai tuomet jie ko tas leninizmo padaras
jami Karo Bondsai. Jie renka
ėmė kalbėti apie “visų anti- įgijo tokį šlykštų vardą, kad
vertas argumentai
aukas Sovietams, bet savo ša
fašistų vienybę.’’ Tuomet net ir Kremliaus valdovas
Kominterno “rekordas.”
liai. kurioje jie gyvena, pelno
Dimitrovas septintame Ko- bando jo nusikratyti,
pragyvenimą, tai tik kaip prie
Norint žinoti Komunistų mintemo kongrese prabilo Kominterno 24 metų gyvarta numeta trupinius. Bet
Internacionalo rekordą, rei apie “fašistinių kraujala- venimo rekordas tai—darkomunistai drąsiai šmeižia lie
kia žiūrėti ne tiktai Į tai. ką kių” rengimąsi “pas-kandin- bininkų s kaldymo ir mulkituvius ‘pronaciais’, kurie per
nimo. intrigų ir klastų, judopasakė 1935 m. Dimitrovas. ti pasaulį kraujuose”!
ka Karo Bondsus. aukoja Rau
Ar
jisai
buvo
toks
žiopšystės
ir niekšybės, kraujo,
bet taip pat Į tai, ką to In
donajam Kryžiui ir ruošia ma
ternacionalo šulai sakė ir ’as. kad jisai tikėjo, jogei ašarų ir žmonijos nelaimių
sinius
susirinkimus
Karo
darė prieš septintąjį kongre demokratijos gynėjai už tai rekordas.
Bondsų pardavimui, nuošir
ouls į glėbį komunistams. Kas vadina jį “garbinsą ir po jo
džiai remia šios šalies karo pa Čia yra parodytas gazolino ir
Ką sakė Komintemas kurie demokratiją judošiš- gu.” tas pasisako kas jisai
stangas laimėti pergalę. Tai aliejaus koordinatoriaus Harold
kai pardavė?
pats.
“Naujienos. ’
apie Hitlerį 1932 metais?
toks skirtumas tarp patriotin- L lckes’o atvaizdas. Jis labai
Jisai sakė, kad ne Hitleris N&cių gengsterizmo tal
--------------.. —■
*
gų lietuvių ir kvislingų komu- suvaržo gazolino vartojimą ryGuadalkanalo saloje, kur
esąs didžiausias Vokietija<•
•
kininkai.
tinėse valstijose, bet nevaržo Ruošiamieji Amerikos karininkai lipa į snieguotus kalnus darbininkų priešas, o Vo
nistų.”
ne onai buvo didelės kovos
Colorado
valstijoj.
Tuo
budu
jie
yra
pratinami
kalnų
ka

vakarinių
valstijų,
kurios
baJ-'
Jeigu
Komunistų
Internasu japonais, pereitą sąvaitę
Jie ne Amerikos patrio
kietijos
socialdemokratai,
rui.
kurį
jiems
gali
tekti
vesti
Europos
Alpėse.
{ai, bet Amerikos kvi«lingai. suoja už demokratus.
i Vokiškoji Kominterno sek- cionalui butų vadovavę tei- smarkiai drebėjo žemė.
j

Apie Kominterno Politiką ir Jo Mirtį
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KAS SKAITO, RAM)
TAS DUONOS NEPRAŠO

Trečias Puslapi*

AMERIKOS LIETUVIU GYVENIMAS

KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

bas komunistai parodė, kad turą transliuojąs per radiją
VYTAUTO BACEVI
Pabėgo iš Italų Nelaisvės
“Keleivis” skelbia teisybę. (Lietuvos žmonėm'
ČIAUS NAUJI KU
Z*/
RINIAI.
Janauska? ragino aukas* Pabaigęs šitą savo piakalir dovanas siųsti per bolšetiksliau pa-akiu.- — Sta
Šiais metais kom{x>zitoy
Bacevičius yra
vikų "Balsą.” Sako. aukoki lino žvalgybos juopagandą
šūkterėjo: labai Jproduktingas kūrybos
te kiek kas galite ir priduo- — Rotomskis
kite Į mU'U "Balsą,” o “Bal “Lai gyvuoja visų Kanados atžvilgiu. Nuo sausio mėne
sas” viską pnstatysiąs Į Sta lietuvių vienybė!” — žino sio pradžios jis yra parašęs
lino karalystę. (Redakcijos ma. vienybė prieš nepriklau net septynias kompozicijas
Pastaba: Naujosios Angli somą Lietuvą. .. i , r, Pianui: Grand Fantaisie Imjo? Lietuvai remti draugija Tunu pasakyti. kad Ro- p^p^uį ikambus veimėgino siųsti Sibyran iš tomsku .via laba, prastas, {į, į’ Lithuanian Dances_
Savo guktjpj, B!e2dingalę, Klum.
tremtiem lietuviams mais silpnas kalbėtojas
piopagandą
jis
skaito
is
po- kojį!ir Noriu
,m.
to. Nusiųsti 10 skardinių
pienaus.
Pne
to,
turėjo
už
^
nd
*
Suos
kon si vii (10 kenų) kaina
y. Bacevivo apie $30, ir po 3 mėnesių sikaipęs įskaipų B visokiųiĮjaudies
s?
tas maistas dar tebegulėjo laikiascų, kūnas ,m ekai- čius suku.ė artistinėj formoj
o
<
>
šokius, naudo
Amerikon uoste. Taigi ne- te. Skaitė tokiu. dalykus.|
kime
Kanados
lietuviams^.
t
ektjngas
virtu02ines
leikia tikėti komunistams
.kuI?.e priemones. Paskutinis parakad jie “gali pristayti siun- 3«nal J*“
-- skaito Keleivi.
jau zi-įrtas jk ,a ianuj vr^ g
tiniu? Į Rusiją. Jie savo lai
Lietu
vų neturi, o Amerikos ir .no . naciu
r- >• žiaurumus
j . j
•
nata Nr. 2. op. 37—trijų davoje. Jie žino daug daugiau, „ kurj
16J*inu.
Anglijos laivai dabar paim Bog
ir rwbtCAVilm 7VjnrH_lw.Y7
r
nes
žino
ir
bolševikų
žiauru
ti kai o tarnybon. Komunis
cių.
tai gali tiktai patys tokias mus, kurių Rotomskis visai Be io, Bacevičius paraše
neminėjo.
aukas sudoroti.)
dainą su piano akompanijaPrakalboms pasibaigus, mentu — “Naktis iš Okea
Buvo renkamos aukos.
šitie trys vyrai yra Anglijos lakūnai, kurie buvo paimti
; Manydami, kad iš tų pinigų vakaro vedėjas sako: “ŠĮ no,” J. Tysliavos žodžiai.
italų nelaisvėn. Jiems pavyko pabėgti į Vatikaną ir popie
bus pei karnos dovanos ir vakarą iau pervėlus laikas, Šiuo metu Vytautas Bace
žius
atsisakė juos išduoti italams atgal. Dabar jie vėl esą
siunčiamos Į Sibyrą ištrem tai su klausimais gal atidė vičius kuria simfoniniam or
jau
ant
anglų žemės.
tiems lietuviams, žmonės sime Į kitą vakarą...
tas npnnriko kestiui
nau^ simfoniją
sumetė, rodos, apie 400 do Publikai įSn
3’’ keturių dalių, nauštai buvusi Italijos sala Lampedusa, kuri anądien pasidavė
Juozą Hertmanavičių Palaidojus.
Dau!™™a
a«j?.
dodama? lietuviu motyvus.
aliantams. Ją privertė pasiduoti Amerikos bombanešiai. ku lerių.
duoti
Rotomskiui
visokių
Janauikas padėkojo už
Tai bus tryliktas stambesnis
riuos- galima matyt viršum salos.
Chicago, III.
tas sugadino boilerį, kuriam
pinigus ir perstatė svečią paklausimų, o piimininkas V. Bacevičiaus veikalas sim Štai ir vėl liko supiltas pataisyti reikės jau ne kelių
kalbėtoją, tą “teisėtą kon to neleidžia. Keli bolševikai foniniam orkestrui.
naujas kapas Chicagos Lie- d^etkų. bet gal kelių šimtų
sulą” RotomskĮ, pažymėda sušuko: “Palikti klausimus
Koresp.
tuvių Tautiškose Kapinėse, !dolen* Dabar jau ttie patys
mas, kad Rotomskis “atsto ant rytojaus!” Pirmininkas
o
jame ilsisi vienas pažan-^PD^ako. kad kle%
tik
šypt.
iisako
:
“
Kadangi
vauja” ne tą Lietuvos vy
MAISTO KNYGUTĖS
giuju
musu tautos mylėtojų konas du,nal P.artar.e’ Palc.,spublika
reikalauja,
tai
pa
KALENDORIUS.
APIE ROTOMSKIO PRA- tas maskolis? Man pačiam riausybę, kuri 1926 metų liekam klausimus ant ryto
„
.............................
—
Juozas
' Hertmanavičius. damas PatyiusjĮ dzenitonų.
KALBAS TORONTO
buvo Įdomu išgirsti, ką tie gruodžio 17 d. smurtu pa jaus. Ateikit rytoj visi ant; Raudoni ženkleliai (iš an- jįg palaidotas šalia savo my- Dyl JM laime, kad^ bortelio
MIESTE.
vakarikščiai Hitlerio talki grobė valstybė? vairą Į savo 160 Claremont streeto, tai tro? Racijų knygutės) su Įjmos žmonos.
sprogimas neisnese visos
Gegužės mėnesio
pra. ninkai gali šiandien kalbėli. rankas, bet tą Lietuvos val tenai bus vakarienė ir gale- raidėmi? J, K ir L yra geri
j
uozas
Hertmanavičius
bažnyčios Į padanges,
džioje Kanados lietuvius
lsS1.rst’i ,k? «* me- džią. kuri gimė Smetonai rit klausimų duoti Lietuvos įki šio mėnesio pabaigos. bUVo, galima sakyti, vienas Tai tokios tokelės musų
nustebino nepaprasta žinia, laęanr veidmainiai gal, pa- pabėgus. Tačiau Janauskas atstovui.”
Ženkleliai su raide M galio- veikliausių senosios musų švento Juro parapijoj. Po
užtylėjo tą faktą, kad ta po
Toronto mieste leidžiamas
aP,e L,etuv«Smetonos “gimusi” "val Matyt, šitas “skvmas” bu- Ja nuo birželio 13 iki birže- kaitos inteligentų. Kai jis džiaugsmo, visu nosys no
Komunistų mitingas buvo džia,” kurią dabar “atsto vo komunistų iš anksto su- lio 30, gi žengleliai su raide pradėjo veikti su lietuviais, tyso žemyn.
lietuviu komunistu “Liau
...
dies Balsas” paskelbė, kad enkų salėj. Komunistų ly- vauja” Rotomskis, taip pat galvota= ir publikai jis nepa- N bus geri nuo birželio 20 j,g njekados nenukrvpo i kipusę.
my|ėjo Lietuvą'
Montrealo lietuviai kviečia leriukas Janauskas atidarė murtu pagrobė Lietuvos liko. Žmonės pradėjo zur- iki birželio 30.
niuveiazia .
iš Amerikos kaž-kokį Povi vakarą ir pranešė, kad “lau valstybės vairą Į savo ran zėti: ateikit rytoj, ir vėl Mėlynieji ženkleliai su ir diibo jai nesigailėdamas
galioja
aukų,
raidėmis
K.
L
ir
M
ne
į
l
a
įko,
ne
j
ce
ntų.
Jau
kelios dienos kaip
kiamas
svečia”
jau
yra.
duokit
komunistams
lą RotomskĮ, “teisėtą Lietu
kas, Ir šitas smurtas buvo
■
l-r
.v
t
t
.
.
%K
♦
_
_
r
_
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_
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įmanant
vos valstybės konsulą,’’ ku Choras sugiedojo Kanados daug bjauresnis. nes Įvykin užmokėki! Įžangą* Pasikar- iki liepos 7 drenos .
Aš pažinojau velionį per ynrcagoj yauiuve Kaitina ir
ris tarnaująs prie rusu am himną, paskui kelias lietu tas svetimos valstybės dur kit jus su visais savo biz- ir tą dieną,
kelioJiką metų ir dažnai su zrr-one-- pradėjo maudytis
13
niais.
Svečias.
Cukraus
kuponas
Nr.
viškas
dainas.
Bet
-avo
him

basados New Yorke. Ar tai
pasikalbėdavau, nes czeie. Maudynės jau pilnos
tuvais.
ir juo
-------------- duoda 5 svaius cukrau*
ne nustabu? “Teisėtas Lie no (“Internacionalo”) ne Perstatęs publikai Ro
dažnai susitikdavom gatvėj syi€t°. _ Musų komunistams
tuvos valstybės konsulas,” parodė. Scenoje susėdo bū tomskĮ, vakaro vedėjas sa AUKOS AMERIKOS LIE- bus geras iki 15 Auginto. Gi einant jam Į savo raštinę. Jis $?a atsivėrė tikras rojus, nes
TUVIŲ TARYBAI.
cukraus kuponai Nr. 15 ir visados būdavo švariai ap- J,e
ir tarnauja įusų ambasadoj! rys vyrų ir viena moteris. ko, kad šitas rusų konsulato
maudytis kartu su
~
»
J
!Nr.
16 duoda po 5 svarus sirengęs ir visado* su švpse- ?av.° juodais broliais—nigeBet tuoj paaiškėjo, kad Visi paleckiniai
Toronto dvorninka? esąs “tikras Lie
Gauta dar >513.65.
cukraus daržovėms ir vaitas Rotomskis ne Lietuvos “veikėjai.” Vidury pasiso tuvos atstovas.” ir piašo,,
na ant veido.
liais- Mat- Chicago*, ežere
konsulas, bet Paleckio ka dino rusų konsulato dvor- kad publika klausytųsi jo Nuo balandžio 15 d. Įplau- riams prezeivuoti. Jie galio- Paskutiniais laikais velio dabar maudosi kartu juodukė i Amerikos Lietuvių Ta- ja iki .-palių mėnesio,
rnai otas. Paleckis, kuris da ninka — atsiprašau—“teisė- “kaipo diplomato.”
nis turėjo du dideliu rūpės- kai ir baltveidžiai. “Vilnies”
Kavos kuponas Nr. 24 ga- čius: (1) kada pasibaigs st.abas ?u Andruliu priešaky
bar valo Stalino batus, pa tą” Paleckio “konsulą.” Vi Rotomskis pasveikino To- įybos iždą šios sumos:
skyręs šitą RotomskĮ, kad sų pirma vakaro vedėjas pa-i "1” lietuvius ir pradėjo SLA 260 kuopa, Chicago- lioja tik iki 30 birželio,
karas ir kas bus su Lietuva vl=oomet lodydavo didelio
“atstovautų Amerikos ir statė kalbėti bolševiką Ylą. Į aiškinti, kaip Stalino saulė je aukojo $5.00.
Čeverykų kuponas Nr 18 po karo. ir (2) kada išeis iš patrūkimo pne juodaskuKanados lietuvius.”
bolševikų “Balso” redakto- i apšvietė Lietuvą. Stačiai Julė Andriulienė, Chica- is Pirmosios Racijų knygų- spaudos jo parašyta knyga. ĮĮ^’ taigi dabar vilniečių duTaigi nustebo lietuviai iš įių. Bet j;? nieko Įdomaus I0jus Lietuvoj pražydo, kai goję, aukojo $1.00.
tės galioja nuo biiželio 16 d. jjg labai norėjo pamatyt ją
džiaugtis juodųjų
J. M. Šaltenis, Chicagoje.
girdę tokią naujieną, kad jie nepasake, tik kartoio, kad
-------------išėju-ią
iš
spaudos
kol
dai
*
al
P
e
Tokios
progos
musų
užplūdo GPU žvalgybi- aukojo $5.00.
turi toki “atstovą,” kurio ‘pnes mus kanadiečius sto-ninkaj
Nedarha: gįjko.
ŠIŲ METŲ DERLIUS
jis gyvas, bet, deja, negalė- kp^umstai senai jau laukė,
niekados nerinko, neįgalio vi svarbus įvykiai. Pat agi- f)arį)įnįnkp pradėjo stigti, Antanas Žiemys, RochesIŠRODO PRASTAI.
jo to susilaukti. Gali būt. ;^le jau mokino juodžius ir
jo ir apie kurį nebuvo nei no dar pirkti karo paskolos Emigruoti į kita5 šalis nerei. ter, N. Y., atsiuntė $6.00.
Agrikulturo.Departakad
ją išleis žmonės, kurie į klumpakojį aoktb
Justin Mackevicz. Brockgirdėję. Visi stebėjosi, keno bonus ir vieną dalyką paša- kėjo (Jfe įutylėjo tą faktą
Raseinių Maęde.
Mas?., atsiuntė $370.15. mento žiniomis, šių metų supras jos vertę ir Įvertins
patvory7 šitas šungrybis iš ke juokingai. _ Girdi, mes kacj per kek? mgnedus apie ton,
Kjuir vcnuu..
centras. ..vn
New Yoike, derlius Jungtinėse Valstijo t4 darbą, kuris buvo padėta?
dygo ir kas ji maitina. Tei esame tikrieji demokra- 30,000 jLietuvos gyventojų iš SLA
Tautiniu centu fondo at- se išrodąs prastai. Vietomis jai parašyti. Bet butų Iabar
GERAJAUsėtus Lietuvoj konsulus A- tai” irja,"Balsas” esąs de- ’"emigravo i Sibyrą!)
siuntė $100.00. '
Pasėliu-’ sunaikino sausra, o ^a J«gu ų pasiliktų rank-,
NJEMS'VYRAMS IŠmerikoje mes. rodos, žinom. »«okfc?'nskas laikraštis. Bet Užėmus bolševikam- LieAtlikusiu nuo draugiško kitur dabar kilę potviniai la^y.. kaip jau ne vienam MOKT JŪRININKYSTĖS,
Trys jų yra Jungtinėse Val tuos
tariant Ylaituvą, pradėjo plėstis moks- parengimo Chicagoj $16.00. nndaię labai daug nuostoliu kunmui buvo lemta pa«i :
„ .žodžiu*........................
rn- • j-i * i
i-U. S. Maritime Service
stijose ū vienas Kanadoje. liežuvi; susipainiojo ir ,o
ir apšvieta ?ako Rotom. ALT skyriaus susirinki- Kukams.
likti
ik i ir
.r zuti
zirt: dėl stokos lesų.)
lesij.
ž
pranešti, kad vyŽinom. kad juo? pripažįsta veidą; išraudo Mat, pajuto l?kj? (Taip taip pilni
Gal
Hertmanaviciau;
kny17
,^
įr
metu a^,.
tarp
ir šių salių valdžios. Bet Ro sarmatą per akis žmonėm? jimai huv0 prikimai moky. me, Binghamton, N. Y., au LIETUVIŲ LAISVĖS MYpasirūpins p. ziaus dabar
išleidimu
tomskis prie jų nepriklauso. me.uodamas. kad jis esąs toju jr kku įnteligentų!— kojo: A. Lepa $2.00; P. B. LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ N. Gucienč. o gal M. Vai^!^^'į;-iv^aIM51!^J
Balchikonis $1.00; V. Kelly
(
Tai kaip jis gali būt teisėtas “tikra?’? demokratas. Stai s ^SSči^
įĮ.-inįnkystč, 'd kokią 3WAUKEGAN, IIX.
$1.00;
V. Rakauskas $1.00;
Lietuvos konsulas? Kas jį lino diktatūros garbintojas Kultura kilo ir
tuo
VALDYBA 1943 METAMS.
:_i ja pirktume. 6 menesių jie gali būt jau
Įteisino? Paleckis? Bet Pa
demokratas . Ar berei- jį jaugė-i. Bet, deja. neilgai A. Adomaitis $1.00; P.Ado PIRM.—Juoaa? Matulis,
išeitų: ____
mes visi
patyrę jurininkai ir gali
maitis
$1.00;
M.
Urba*
Prescott
sU,
U
’
aukejran.
Ilk
leckio “valdžia” ir pati ne kia geresnio juoko.
tej.Q ^uo džiaugtis. Hitleris
nežiūrint kiek ji kainuotų. duoti
PIRM. PAGELB.—F. Sedoravičia,
aplikacijas Įstojimui Į
$1.00;
J.
Neverauskas
$1;
buvo teisėta. Ji buvo smur Ylai atsisėdus, Janauska- apskelbė savo draugui Stali733 Lincoln st.. Wauk«5fan, I1L
Gaila
Juozo,
kad
jis
mus
Qfffc
e
7r
... , x
,
.„ ---------- Training School.
tu, svetimais durtuvais par paaiškino. kad dabar jau esą nui karą. Išgirdę apie tai F. Paškauskienė $1; O. Kri- PROT. RAST — Susana L. Gabris. apleido,
bet
ką
gi
padarysi
. ,Qajj įsirašyti ir vyrai su ma730
McAliater
ave„
tVaukostan,
III.
vickienė
50c.
Kartu
$10.50.
pastatyta. Jos nepripažino galima
nusiųsti
dovanų lietuviai, griebė ginklus ir Viso $513.65.
kas
gimė.
tun
ir
numirti.
^ajg fizįnįaįs defektais. ToI2D.—Kazimieras Viitekunas,
nei Lietuva, nei kitos valsty tiems lietuviams, kurie ka- išgrūdo savo geradėjus bol•r,.
.
,
__ i ,, ,
72<> Eichth rt., Waokejfan, III.
.Vilius,uju atlikti darbai vis kie yra mokinami but vį^.
Pirmiau buvo paskelbta FIN RAST—Emilija K. Brothers,
bės. Pagaliau, Lietuvos žmo riauja Sovietų kariuomenėj, ševikus strimagalviais. Kai
$1.594.07.
UI McKinley avė., WauKe«an, III. dėl tu pasilieka ir gyvena jak, jr į<epąjai?> Įstojant panės Paleckio saiką senai jau Bet apie tuo-: lietuvius, ku- vokiečiai atėio Į Kauną, jie
globljai - d. Lapaitis, musų tarpe.
. tyrimas nereikalingas.
išvijo ir dabar jos tenai ne rie kariauja Amerikos ar rado iau laikiną lietuvių vy- Iki 1943 m. birželio 14 d. kasos
Paulina Vaitekūnas.
būna
....
\ *’UVZU1 Plate-niu informacijų gaMARŠALKOS — Jona« StoSfcua,
bėra. Tai kokiu budu Palec mijoj, Janauskas visai "už- riausybę ir Lietuva apskelb- viso Įplaukė $2,107.72.
ramybe laisvos Amerikos Hnia eau|j v g Merchant
M. Kerrfajris
Visiems
aukotojam?,
or

kio sėbras Rotomskis gali miršo,” Rusija pirmoj vie- ta iš naujo nepriklausomą,
Susirinkimai bnna paskutini fcet- žemelėj.
••*>»- Marine priėmimo punktuoganizacijoms ..ir akmenims, verjrą
būt “teisėtas Lietuvos kon toj.
koz.no mėnesio. 7:30 vai. vakaTiesa, gospodin Rotomskij reiškiame nUOSirClZią
Kaseimų
Magde. $e,
yra įvairiuose mie
pade- re, Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th
sulas”?
Toliau Janauskas da pri- to nepasakė, bet taip ištik- ką.
>Y Adams St«.. Wauke?an, III.
stuose. būtent:
Bet eikim toliau.
CHICAGO, ILL.
durė, kad reikėtų nusiųsti iuiu buvo.
Am. Lietuvių Taryba.
Boston. 117 M ilk st.
Toronto bolševiku Bal-jdovanų ir tiem® lietuvių vai-' Rotom-kis sakė. kad Pa
V/ORCESTER, MASS. Parapijos džiaugsmas pasi
New Ha ven, 1044 Cha pei
sa*” vėliau paskelbė, kad' kučiams bei suaugusiems, leckio
teckio “valdžia” Rusijoj Los Angele? mieste Įsi
Street.
baigė nosių nuleidimu.
šitas paleckininkas atva kurie buvo rusų valdžios iš- leidžianti keliatą laikraščių, siūbavo chuliganizmas. Vy
CHESTNEY’S
Portland. Me.. 443 ConBridgeporto
parapijos
žiuosiąs ir Toronto lietuvius vežti iš Lietuvos. Sako, kada kurie iš orlaivių esą mėtomi ksta kruvino; riaušės. Poli
kleboną- nenorėjo dženito“apšviesti.” JĮ čionai pa rusai valdė Lietuvą, tai i Lietuvą. Bet jis nepasakė, cija chuliganų nesuvaldo.
CANTEEN
Bangor. Me., 110 Harlow
riui mokėti daugiau kaip 5 Street.
kvietęs Toronto lietuvių daur Lietuvos žmonių buvo kad tai vra ne lietuvių laik- Tvarklaužiu? pradėjo mušti
dolerius, todėl dženitorius
“antihitlerini? komitetas,” išvežta Rurijos gilumon, Į naščiai, bet svetimos valsty- «u«itarę kareiviai ir jurinin
VIETA MALONI IR ŠILTA
Manchester. N. H., 1306a
pametė parajriją ir nuėjo Elm st.
suprask — bolševikų “Bal Sibyrą. Taigi išgirdome vi-įbes propaganda, apmoka kai.
Visokių Gėrimų, Alaus,
kitui dirbti. Parapijonys iš
mai netikėtą dalyką iš komu- ma svetimo* valstybės piniso” štabas.
Worcester, Mass., 40 Fosgardžiai pagamintų Val
pradžios nudžiugo, kad jų1 ter «t.
nisto
lupu.
Kai
“
Keleivis
”
įgais.
Mussolinis
prisipažino,
Paskirtą dieną susirinko
gių ir Užkandžių.
kleboną- kvtras vyras; da
Be to. Paleckis Rusijoj or- kad per tris karo metus jisai
Į salę nemaža lietuvių. Mat. cVpihi(raonam* ir “KELEIVIS”
bai
parapijai liksią keli de- Pirkit Karo Bondsus ir Štam
visi norėjo pamatyt, kaip Lietuvos žmonių vardus, tai gamzuojąs lietuvių chorus, pražudė 1,000.000 Italijo? pu čia
vieniais numertsls.
pas. Kas sąvaitę Įdėkit Į joną
sėtkai
dolerių nėr metu-.
vyrų.
Ir
“
magaryčioms
”
da
tas Paleckio “teisėtas kon komuninių “Balsas” rėkia, keliąs kultūrą ir 6 kartu? per
90
MILLBURY
STREET
Bet kada iie pasisamdė nemažiau kaip dešimta savo
sulas” atrodo. Ar jis pana kad tai esąs “melas?’ o da dieną tą rusų propagandą— prarado visą Italijos imperi
WOR< ES rER, M AHS.
nepatyrusį dženitorių, tai uždarbio dalį.
šus kiek Į lietuvį, ar barzdo- bar per Rotomskio prakal- atsiprašau — paleckinę kul- ją Afrikoj.

Kodėl Lampedusa Pasidavė

KANADOS LIETUVIU VEIKLA.

f

y

Ketvirto Pacdapb

Karo Žinių Apžvalga.
ELMER DAVIS
Office of Wir Information
Direktoriui.

vokiečiai turės geresnes po
zicijas ir trumpesnes susisie

kimo linija'. Nebus lengva
juos
įveikti.
Pantellerijos pasidavimas
Bet ką mes civiliai namie
turi didelės strateginės svar galime daryti, kad padėti
bos, kuii bus jaučiama visu juos įveikti? Pirmoj eilėj,
keliu nuo Dehli ligi čunki- mes turime išlaikyti savo
no, ir turi didelės moralinės lygsvarą. Musų generolai ir
svarbos, kuri bus jaučiama admirolai toliau ves šį karą
Berlyne, Romoj ir Tokijoj. kaip ir ligi šiol be jokių paPantellerija pasidavė su šalinių patarimų. Europą
ta pasekme, kad aliantų į galima pulti iš kelių vietų,
konvojai vėl galės plaukioti i Gal puolin. - bus padarytas
jo Viduržemio jurą. nuo tokiais keliais, kurių niekas
vieno galo ligi kito, ir galės iš musų iš anksto nenumato,
apsidirbti su mažais įkyru- Nes jeigu mes tai žinotume,
mais iš aerodromų Sicilijoj priešas irgi sužinotų, ir tada
ir Sardinijoj, kurie kasdien butų sunkiau musų karo va
bombarduojami amerikie dams savo planus įvykdyti.
čių ir britų lėktuvų. Laivų Bus laikotarpių, ilgų ir
kelionė iš Amerikos ir Ang- trumpų, kada atrodys, jog
lijos uostų Į Kiniją ir Indiją “£££
dabar bus trumpesne keliais ištiktuj b daromi
tūkstančiais mylių. Tat reis- imai.JYaais
, bJį nla.
kia sutaupvma labai daug:v . .. .
,
t„
cvar
ail Uiknbusi
Zlnlnereikia
^ 0 ,UUg imti
8andlrimtai,
i, v ai H
baulaiko, Ir
i d
u* 5431
gandų
galima

padaryti

daugiau Rai
kelionių i Indiją negu pir-,k
.

jkl a žinį Ameri.
įas s*žinos

miau buvo; tas reiškia rml-___________ ;______________
žinišką palengvinimą musų'

—Sveikas, tėve!
tavojasi prieš savo kleboną.
—Dėl sveikatos tai aš kad nepardavė bažnyčios,
sveikas. Maike, ale man ne- kaip govermana? siūlė gerus
patinka, kad tu tą pirštą turi pinigus. Dabar visi žmonės
į manė' atkišęs. ‘
”
iš aplinkui išsimufino, ir
—O man. tėve, nepatinka bažnyčią apiponavojo veltavo kominė pypkė su ap- niai.
graužtu kandikliu.
—Nekalbėk niekų, tėve.
—Nebludyk, Maike. Nuo Velnių nėra.
to čėso, kaip aš išėjau iš rus- —;Na, tai kas tie juodi sū
kio vaisko, pas mane kan- tvėrimai, ką apie bažnyčią
dabar
valkiojasi?
dlkllU nėra.
------- ----------v----—Kandikliu, tėve, vadi- —Tai juodveidžiai naunaši ta pypkės dalis, kurią jokai. tėve. Valdžia įtaisė
tu —
įsikandi
į dantis.
‘ jiems kareivines netoli jūsų
Tai cibukas, Maike, ale bažnyčios, ir jie tenai vaikš___
1---ne Kariamus.
—Lietuvoje vadina kan
dikliu.
—Vot, Maike, dėl to Lietuva ir pražuvo, kad tie mokyti man dragai viai apvertė
viską aukštvn kojom. Net ir
cibiiką kandikliu pavadino.
O aš kandikliu vadinu raseiską utelę. Na. ale tuščia
jų, Maike, juk dėl cibuko
mes čia nesibarsim. Aš tau
pasakysiu, kad ir aš pats buvau pastanavijęs išmesti šitą
pypkę į eškeną, ba vienas
mano frentas iš Mišiugino
šteito prisiuntė man 5 dolerius ant cigarų. Sakau, pradėsiu rūkyti cigaru-', kaip
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laivynams.
10, 000,000 BALSIO
Tai tokios tiesioginės PanTO III 4DMI IO I
telleri jos pasidavimo pasekIVJU AKIUIJ v J.
mes strateginiu žvilgsniu.
Šios šalies spauda prade-i
Nemažas laimėjimas ir mojo kelti klausimą, kaip bus
valiniu žvilgsniu. Pantelleri- su
ateinančiais prezidento i
j,.a buvo italų Malta.
Bet|brinkimais:
.
,
ar tie 10,000.000
1 °.dauglauHa
J
b00? i piliečių, kurie dabar tamaubaiduota \ieta pasaulyje, irl^ja
a ginkluotose
orinklnntn-p jėgose, Halvdaly
įšsilaikė
per
trejus
.. .
..
m™Vrįvaus rinkimuose, ar ne?
nepaliaujamo
mušimo. Tik
v
*
1
J
vnoH-r, Rikos
P'.-rv, gubematoPuerto
prieš metus laiko padėtis
Maltoj buvo tokia rimta; rius Tugwell siūlo, kad bu
kad Amerikos lėktuvu ne- simoji
.. gubernatorių
, . . , . konfe

šiotojai, nepaisant dideliu ,en?Ja- km Unkšta šio mepavojų
nuo iv-ivuv*,
lėktuvų,
subma- nesl
Į/a>vjų nuv
tx, cuviua. ° Pigoje,
1
, - išdirbtų!
i . i

rjnu įr vandeninių‘karo lai- vleną planą.. kun.u°-. kiek~
vu. turėjo visu greitumu per- V1®n(?s valstijos piliečiai ar
plaukti Viduržemio
Jurą ir
pa.uotl .^vo
atgabenti
naujų kovos lėk- bals^ 1)2 busimąjį preziden-

TEBUKLAI IR
PASLAPTYS

Birželio 23 d-, 1943 m.

PARAŠĖ N. RUBAKINAS
LAISVAI VERTĖ S. B.

. Regis, vis nauji ir įvairesni garsai kilo iš po
Priežastis buvo ta pati kaip ir Memnono
•>didėjo tekiamojo smėlio
statuloj. Atsikartojo aplinkybės, atsikarto- i
jo ir stebuklas. Buvo akmeny plyšių, buvo Padavimas apie slaptingą vienuolyną.
saulės šilima ir rasa, — ir akmuo skamBet kas ten per garsai?
bėjo.
,
Vietiniai arabai pasakoja, kad tame kalTam visai nereikėjo nei piktųjų dvasių, ne esąs paslėptas didelis senovės vienuonei dievų, nei kitų negamtiškų ir stebuk-1 lynas/
lingujų jėgų, nes tas stebuklingasis reiškiPaskirtu metu skambą jo varpai, kviesnys prie tam tikrų aplinkybių savaime įvy- darni vienuolius melstis. Tuomet nuo tų
ko. Bet ir negalėjo neįvykti.
! garsų visas kalnas pradedąs virpėti. SunešTai. ką kiti žmonės laiko stebuklu, įvyk- tos vėjo smiltys pradedą birėti, ir žmonės
sta be jokių slaptingų jėgų, natūraliai. Tik ir gyvuliai pradedą iš baimės drebėti. Tuo
įeikia pamanyti: stebuklai paprastai kai metu, kai varpas skambąs, tyliai kalno vitojasi! Sakoma, ir senovės knygo;e para- duiyje einą vienuoliai iš savo kambarių
syta, jog stebuklai įvykstą tiek vienoj tiek melstis. Varpai skambą, ligi visi vienuoliai
kitoj vietoj, tiek vienu, tiek kitu metu. Be 'susiienką. Taip kalba arabai. Senovės pa
to, sakoma, kad juos padarę vieni ar kiti davimas visai juos patenkina. Jie tuo padievai, vieni ar kiti stebukladariai.
davimu tiki visai nuoširdžiai, kaip jų tėvai
Ir tai yra tikra tiesa. Bet kas tuo įrodo- ir piotėviai tikėjo. Jiems visai nekila abema? Būtent, tas, kad stebuklai nėia ste-ijonių, ar jų tėvai ir protėviai neklydo, ar
buklai, tik paprasčiausi gamtos reiškiniai,, jie nekalbėjo netiesos. Keliauninkas kaitą
žmonių nesuprasti. Jie kartojas, nes karto-į paklausė arabą :
jasi ir aplinkybės, prie kurių jie įvyko. Bet į —Iš kur tu žinai, kad kalno viduryje yra
jeigu aplinkybės pasikartoja, tai ir stebuk- vienuolynas? Aš abejoju,
las negali neįvykti: tuomet jis būtinai —Kaip?—sušuko išsigandęs arabas.—
įvyksta. Bet kur gi tuomet tiedievų norai ir Tu abejcji? Tatai didelė nuodėme. Visa
valia, kurie daro stebuklus, jeigu šitie ste-! ką musų tėvai ir protėviai sakė, yra gryna
buklai būtinai įvyksta prie tam tikrų aplin- tiesa. Kas tuo netiki, tas įžeidžia Dievą,
kybių, vadinas, be dievu valios? Taigi ste- Senovės padavimai yra šventi,
buklai visai nėra stebuklai.
—Prieš tikėdamas aš noriu patikrinti,—
j
i
.
,
tarė keliauninkas.
Kur dar akmeny, .kamba?
-Mano pone, nedaryk to!—sušuko
Ne tiktai Tėbuose ir Komake akmenys aiabas.—Alacha= tave užmuš. Stebuklų
skambėjo; tą patį reiškinį teko pastebėti ir negalima tikrinti“ nes jie yra Dievo ženkSijenos akmens laužyklose, iš kurių seno- lai.
vės egiptėnai akmenis laužė savo trobėPatikrinimas prieš tikėjimą.
.
.
Bet mokslininkai nusprendė, kad svetiTas pat buvo pasteteta ir kitose vietose. maj žo(]žiai jR j
gtikrinus ju nesa.
tt
Įima. jei nenon apsigauti; tikėjimas prri
suklom
girdėjo
akmenų
skambėjimą
Filų
,
, t?
- t) j •
’ i - gauna.
Ehrenbergas
Sitzenas
tą
'.eiškini rado,
Radimeirnėra
niekoištvrę
stobuk?
kad šioje saloje nuo senu laiku esanti se-, iįng-a
novės egiptėnu caro ir dievo Oz’irio mumibžebei-Nakugo šlaitai yra pakrvpe 45
Jntn^taSen,,,F
P
t° U ; laipsniais. Vėjas iš dvkumtį prinešė Int ju
X!vSfWkf«rSnXa,P Pat «a^»? ^li°- . Keleivio žngsniat, tjp
pat paukštis ar vėjo pūstelėjimas, sujudina
Kaip kalnai vaitoja?
smėlį kuris ima slinkti ir riedėti žemyn.
inč tlK aKmenys, bet ir ištisi katearF’*3^^ ?UQ J.fe<^čiusmUęių pasigirsta
skamba.
lengvas slamejimas; bet juo toliau, tuo
(Tęsinys)

čioja.
Tuvu kad nadėti Maltos izaj"-^a'—' —į— - —Ar tu šiur?
nizonuf išlaikyti. Malto 8-i Kar?iV^ balsavimas ta—Suprantama.
• silaike: Pantellerija krito' ; elau ,ne.ta tok? len^as dalkSinajaus pusiasaly, šiaurės vakaruose’??-HiPau . smėlio Padėta ‘slinkti žemyn,
„ . ,, .tas, kaip gali paviršium is, ~NaSeral> vaike;
nuo
Tauro miesto, Kaspijos juros pakraš- U^TS d!deJa ,r virsta garsiais dejavimais;
Pantellenja
pergyveno
„eS renkant Jungtidąbar aš jau spakainiau 18 dienų
.
—
inn___ x__ ______________ •
• . ,
Iam si
šį reiškinį aiškina
aiškina mokslas.
mokslas, Čia
čia nebombardavimą ni/Vaktijų prezidentą, bai ty yra 400
metrų aukščio nuo jos .lygio
kal Taip
miegosiu.
nuo jūrių ir iš oro, ir dau
J.ok!0 požeminio vienuolyno, jokių
yra skaitomi valstijomis. nas—Džebel-Nakug. Lietuviškai tas pava—
--------------— giau negalėjo pakęsti, šis sai
---vienuolių
ir jokių negamtiškų jėgų.
dinimas
reiškia
“
skambantysis
kaina
Kareivis, kuris randasi užJERUZALĖ
------—maigus
pasiuavunas,
h
i
•
staigus pasidavimas, kuris
Sį vardą kalnas yra gavęs dėl to. kad jis),-,?ct ?
^,"2."t?
Šventoj žemėj neramu.— seka vokiečių pasidavimą į Vreinti- i cavn vaktlins tikrai skamba. Pėdžioj keliauninkui ro- lellsk
’
Žydų-arabų santikiai Pales- Tunisijoj. bus baisus smūgis Į
t į- f, 1
t- •dosi, kad jis girdi vilkelio zvimbimą, šis
Panas*M aP
k Vtinoj nekuriam laikui buvo visų mažų šalių valdžioms,! ji
a “fhsentee” balo gaisas
tai darosi aukštesnis, tai žemesnis.
^e' Penl'lar mJpla'"uo,5s'a^uįL*i^z,;’oį.’
anglų pastangomis sušvel- kurios sutiko remti Hitleiį' „ T
tai slaptingai nutyla, tai vėl pasigirsta. Ir >ra kalnas Reg-Ravan; lretuviska.- t
r.inti, bet dabar ir vėl labai ir Mussolini. Ir Tokijo rimvaldininkasku'l
juo keliauninkas -aukščiau į kalną Įlipa. P.amasls ka,nas-.. ,^alP ,I?z.ebe
paaštrėja. Žydai pradėjo tai apie tai pagalvos.
į Hn vadov-vbėi
kareivi" tuo garsai darosi garsesni ir ilgesni.
ppKlotas balto smiltainio sluok.-n u
reikalauti, kad Palestinos
n
•
„„doc; “Tiimof t-arok-L
Daugelis mokslininkų tą reiškinį lyrinė- ,r dviejų pustų apsuptas klinties smilčių
durys butų plačiau atidary,a as ov^
OJC’
įjūri padėti krvželi už patid
jo. Jų vardai: Bornel, Ptincek,' ĖhrenKai keliatas žmonių eina nuo
tos žydams pabėgėliams is
S1°l viskas gerai. ArP
1.
berg, Litzen ir tt.
ikaln0- g'rdet alsku5 S315*®- Panasu' 1 bl«Europos. Prieš šita reikalą- ™ija žiuri į Pantellerijos pa- ka™a .-'t , 3
' X*1’
Jie tuo tikslu laipiojo į kalną. Pip« ! «("Van'Sį reiškinys yra pastebimas ir Civima griežtai protestuoja ėmimą kaip į Afrikos kovų grumti balotą pei pastą
±a- ’miSto :irtt^eUanuk£ la> <Ketl< Amerikoj? /opiano slėny ant
tiapau? smiltainio, ir daugely vietų nuklo R j
j El-Bramador, t. v. “staugian
tas grynu smėliu. Kartą vokiečių moksli- -• •• „
' '
ninkas Litzen keliais ropojo į kalną, suneš- c į
Kalifornijoj. Klamat-kc apykaišiodavo man, kad aš jo ir žydams savo vietų neuž- ciai nepaliaujamai visur
Republikonai tačiau nori. Tuomet nepapfasUs atsitiko stebuklas:’po ?®'doJ yra ?}!e kalvų kunos garsiai veikia
šolderį suvalgiau. Taigi ir leis. žydai sako, Europoj platino savo pakraščių forti- kad kareiviai ir jurininkai jc kojomis tikrai žemė vaitojo; uolos ir a. ir dejuoja V.enas matytojas, Karoits Medabar susitikęs klausia, ka- mus piauna ir žudo, mes ne- Akacijų fotografijas ir gy būtinai dalyvautų rinkimuo Žirniausi tamekliai skambėio Vbrnr buvo1->erls’ PasakoJa: Riedant nuo kalno sme
dą aš jam atnagradysiu už turim kur dėtis. Arabai at- rėsi, kad tos fortifikacijos se. “Karas yra pragaras,” didžiausias bildėsv* Tikintieii dievais ir ‘1VL glldėtl alškus čiurlenimas. Jis man patą šolderį. Mane paėmė šauna: ar me< kalti, kad apsaugoja visą Europos pa- pasakė kitąsyk vienas Ame
*iodė labai keistas ir mane nustebino.”
zlastis. Sakau, jeigu jau tu krikščioniu tautos jus piau- kraštį. Žinoma, tai priešo rikos generolas, šiandien velniais žmones iš baimes drebėjo.
Kai Litzen pasiekė kalno viršūnę, jam
Dar viena paslaptis,
tas pragaras yra da baises
negali to šolderio užmiršti, na ir žudo? Kodėl mes ture- propaganda.
pasirodė,
kad
net
žemė
po
jo
kojomis
ėmė
7^
p
a
į
atsitinka ir kitame žeme- pa
tai eikš į saliuną, aš tau už- tume but varomi iš savo na- Bet galimas daiktas, kad nis. negu seniau būdavo.
pundysiu daugiau negu ta- mų dėl to, kad europiečiai naudodami vergų darbą jie Nors prezidento Roo:evelto linguoti, nes nuo bildesio galva apsisuko, fcrašty, Ispanijoj—Piienėjų kalnuose.
toks jis buvo -markus.
1828 m. vienas keliauninkas atsilankė
vo šolderis buvo vertas. Naju? smaugia? Ginčas astre-sustiprino daugelį punktų,' valdžia to karo
nenorėjo,
Ir
tas
reiškinys
darė
nepaprastai
dideli
pirėnėjuose.
Naktį jis išėjo iš Boniero de
ir užėjom. Ir, kad tu žino- ja ir neapvkanta vienų prieš kilr butų galima lengvai iš vis dėl to jai tenka jis vesti,
tum. iš to? penkinės, ką bu- kitus kasdien darosi vis di- laivų išlipti. Vokiečiai ir jų Jai tenka siųsti savo pilie ; įspūdį dėl savo baisumo ir stebuklingumo. Liušon, norėdamas užlipti ant aukštų uolų.
I tą kalną lipo du anglu: Ge ir Welsted. vadinamųjų Port de Venask.
vau gavęs ant cigarų, nieko desnė.
aiiantai dar turi dideles ar- čius į visas pasaulio dalis.
“per tankius kerynus, kalnų tarpekliais
neliko. Valuk to šiandien
--------mijas. Daugumas tų*armijų Todėl republikonai mano,' Jie taip pat girdėjo, kaip kalnas skamba.
įukau seną pypkę ir noriu
KANADA.
randasi Rusų fronte. Bet vo- kad didžiuma kareivių už Pradžioj garsai buvo panašus į švelnutį ar- —pasakoja jisai—mes atėjome į viešbuti
kad tu savo pirštu į ją nero- Duos po $2.50 priedo.— kiečiai turi stiprių jėgų ir Roosevelto partiją dabar fos skambėjimą. Netrukus jie pakitėjo: pa- apie antrą valandą nakties. Tenai kiek
(lytum.
Dėl pabrangusio pragyveni- Vakarų Europoje. Laikas jau nebalsuos. Republiko- sidarė panašus į tą gaivą, kuris girdisi kai pasil ėję, mes auštant ėjome toliau. Kelias
—Tai mažmožis, tėve.
mo, Kanados War Labor.artinasi Hitleriui pradėti ką nai mano, kad kareiviai bal- šlapiu pirštu braukai stiklą. Vėliau garsai ėjo tarpekliu, kurio uolinės sienos buvo
—Veidiminut. Maike, ne- Board įsakė, kad statybos nors Rusijoj, jeigu jis mano suos už jų kandidatą. Vadi- buvo panšųs į tolimą griausmą, kuris, re- stačios. Paskum mums atsidarė labai grabėk. Aš turiu tau pranešti, pramonė- datbininkams bu- šiais metais ką nors ten nu- naši, kareiviai yra tie trupai. giss visą kalną drebino. Uola, kur keleiviai žu- vaizdas. Nustebę tylomis žiūrėjome į
. Maladetos kalną: jis * mums atrodė lyg
kad Saubostono lietuvių tų mokama kas sąvaitė po veikti. Net ligi šiol Rusijos kuriais republikonai tikisi sėdėjo, virpėjo; jų kupriai baidėri.
Dar tą patį reiškinį matė anglas Ward. ikoks vaiduoklis.”
bažnyčią apsėdo velniai.
$2.50 priedo prie paprastos kova buvo pasidalinimas laimėti prezidento rinkimus,
“Staiga pasigirdo duslus, lėtas ir grau
\ —Tokių sutvėrimų pašau- algos.
oro veiksmų, kurie rusams ir todėl jie reikalauja, kad Jis į Džebel-Nakug atvyko iš juros. Jam
ly nėra, tėve.
--------: sekėsi geriau—taip gerai, kareiviams butų duota pro- teko eiti lekiamujų smilčių ruožtu. Iš abie- dingas baisa?, panašus į arfos garsus. Ap—Ai beč jur laif. Maike,
RUMUNIJA.
kad vokiečiai pakeitė savo ga rinkimuose dalyvauti, jų pusių buvo smiltainio sluoksniai su van-hįnkui buvo tylu. Tik šis vienas gaisas
kad yra. Mano gaspadinė, Nėra batu. — Rumunijoj taktiką: pradėjo iš tolo Jiems rupi 10,000,000 bal- dens išgriaužtais dauburiais. Vienas toks kambėjo tyloj. Rodėsi, kad šis garsas kilo
dauburys turėjo 15 metrų pločio ir vedė iš aplinkinių akmen? uolų. Bet veltui mes
pas katra aš dabar gyvenu uždrausta pardavinėti odi- bombarduoti
industrijos sų.
ant burdo. pereitą pėtnyčią nius batu- iki gruodžio 1 d. miestus, vieton kovoti fron-j Bet kaip pristatvti Riek į kalno viršūnę. Juo keliauninkams teko į •tengėmės suvokti, iš kur jis kila, ir kas it'
ėjo vėlai vakare į bažnyčią Norima, kad kaip galima to linijoj. Aišku, kad Hitle-'vienam kareiviui balotą ka- kalną kopti. Šis dauburas eina stačiai į kodėl taip keistai ir’stebuklingai skamba.
pasimulsti ir parbėgo nusi- daugiau batų liktų žiemai. ris nenori vykti į Rusiją, kol įro lauke, kaip tuos balotus kalną ir iš abiejų purių smiltainio uolos Saulės spinduliai nušvietė kalnų sniego
viršūnes. Ar ne nuo šitų spindulių pradėjo
gandus, vos gyva. Sako, prie
--------------jis nežino kas įvyks Vaka- surinkti, suskaityti ir prisių- užstoja jį nuo vėjo
Pradžioj viskas buvo tylu—pasakoja kalnai skambėti? Po kelių dienų, grįžęs į
didžiujų bažnyčios durų sė
Naujas francuzų general- ruošė, ir kiek jėgų jam tenai sti namo, sakysim, iš Pietų
di ant trepu trys juodi ve’- gubernatorius Alžyre pa- bus reikalinga. Bet laikyda- Pacifiko salų. iš kur laiškai keliauninkai — paskum pasigirdo silpnu- tą pačią vietą ir tą pačią valandą, veltui
niai ir valgo pynacus. Kai ji skelbė, kad paimti karo ne- maisis apsigynimo taktikos, eina kartais kelis mėnesius, tis malonus garsas. Čia stiprėdamas, čia klausiau pirmųjų graudingų dejavimų... Jų
silpnėdamas, jis buvo panašus į tolimus nesigirdėjo. Oras. kaip piima. buvo tylus,
užrimoio ant jų su rožan- laisvėn vokiečiai ir italai bu- arba vietinių puolimų Rusi- tai planas da neišdirbtas.
čium. jie išisšiepę ir pradėjo šią statomi Afrikoje prie joje, jis dar gali sukelti di- Prezidento ir Kongreso fleitos garsus. Bet staiga garsai pasidarė bet saulė pasislėpė už debesų, ir rūkas apvelniškai juoktis. Dabar, laukų darbo Jioms bus mo- dėlių jėgų Vakaru Europo- rinkimai bus ateinančiais smarkesni. Jie buvo panašus j vargonų denge didžiąją kalnų dalį.’’
garsus. Ir visa kalva tarytum pasverdėjo.!
(Bur, dp.ngiau)
Maike. visi parapijonai bun-'karna alga
įe Šiaip, ar Taip, Vakaruos*; 1944 motais.
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KELEIVIS, SO. BOSTON.

Penktas Pustapfa

Mūsiškiai Bombanešiai Atakuoja Italų Skraidyklą

Žinios iš Okupuotos Lietuvos

Kas Mums Rašoma
Newburg, N. Y.—Knygu

tę “Kaip Tapti Suv. ValstiVienas Lietuvos laikraštis;
ų Piliečiu” jau gavau. Ačiū.
iš viso negalėjo vasario 16
Aš esu ja tiek patenkinta,
dienos paminėti, o vasario
kad noriu dar ir savo drau
19 d. paskelbė 17 eilučių ži
gei vieną iš»ašyt. Pridedu ir
nutę,
kuri
skamba
panašiai,
per. luntimo lėšas.
Lietuvybės slopi nimo
kaip
ir
“
Kauener
Zeitung.
”
Mrs. Kvederaitienė.
žvilgsniu naciai ne ką negeBet
laikraštis
įsidėjo
gana
įesni už bolševikus. Nors
Milwaukee, Wis. — Bijo
Lietuvos himną giedoti na didelę fotografiją, pavadiną
“
Vasario
šešioliktoji
damas
kad senis nesustotų
ciai ir nedraudžia (bolševi
Kaune.
”
Fotografija
vaiz
nešęs man raportus, nes ma
kai buvo uždraudę), vis dėl
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)e
matyti
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už
Lie-.
gė,
o aš paraginimo dar vis
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uvos
Laisvę
Paminklo
danegaunu, tai siunčiu savo
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’
is.
Prie
paminklo
matosi
metinę
duoklę ($2.50) ir
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vainikų.
O
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j
vėl
lauksiu
raportų.
vakaro jų laikraščiai pa
J. Chapas.
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sodnelyje,
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skelbė. kad tą dieną (vasaįio 16) darbas nenutraukia gatvėje ir Vienybės aikštė
Pittsburgh, Pa. — Aš ma
mas. Mokyklos taip pat ne je, stovi tūkstantinės kau
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minios.'
inau, kad mano brangaus
galėjo Lietuvos nepriklau LIETUVOS OKUPANTAI
“Keleivio” prenumerata jau
somybę minėti.
ĮVEDĖ privalomąjį
pasibaigė. Paraginime? nė-j
Vienas Lietuvos laikraštis
DARBĄ.
sulaukus. skubinu siųstita proga išspausdino straip
$2.50 kad kartais nesulaiky-1
snį, pavadintą “Tautos Su Už pasipriešinimą gręsia
tumėt. Aš labai mėgstu “Ke-d
sibūrimas Ateičiai.” Tačiau sunkiųjų darbų kalėjimas.
leivf,” kuris mane lankoj
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Mėsininkų unija praneša,*
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kad New Yorko apylinkėj
metai, bet nepasakyta, kad šinimą gręsia sunkiųjų dar
užsidarė 10 skerdyklų, ku-tais metais ties Šiauliais lie bų kalėjimas.
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praeitimi, išleido naujų gajų dirbti. tai gali but pnversti ivų. taip 3 ir 4 punktų; užl,jOP Dabar jis- norėtų vėl preme Courtą konstitucinei' SiuvėjųamalgameitųuniA. S.,
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į
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baltinių
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rankiškai buičiai buvo. tie 80 centnerių grudų. Kepė laujama 1 punktas; tiek pat gydama jį atmesti Smitho- jie atsisako gerbti valstybės PAŠTO ŽENKLELIAI
ALEXANDER’S
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OLIVE OIL
sa, laimingas, tačiau visai jas Petrauskas, iš ano ūki už Du«e
P ę
P
"
draudžiami "streikai kiro taip pat persekiojo. Pasire-'
pusę
kg.
vinių,
ar
uz
vieną
PO
3
CENTUS.
:SHAMPOO
suprantamas ir istoriškai bei ninko nupirkęs 60 centnem iant krašto apsaugos įstaiš tikrologiškai natūralūs rezulta rių,‘gavo“*'8"^etuš'sunkiujų P.lakt.u> už bražyklę ir tt. pramonėj.
Kongresas priėmė rezo •• padarytas
------------i tymu, kuris draudžia priešio Castile muilo.
darbu kalėjimo. Prokurorą?
tas.
6 MĖNESIUS “VIC- valstybines
organizacija liuciją, kad pašto ženkleliai }ū. S. P. Išplauna
pake.- n tt. įeikia ati- PERTORY
“Tai buvo 1918 m. vaka pareiškęs, kad jis Labanau
FAX” DAVĖ
Jehovos Liudininkų sekta laiškam- pasiliktų po 3 cen- tięįus uitus nešvarurio 16 diena — nauja ir itin skui nereikalavęs mirties duoti 4 punktus, t. y. tiek
$682382 523
Australijoj buvo jau uždą- tus iki 1945 metų liepos 1 d.j
5Š. «4’
ryški lietuvių tautos gyveni bausmės vien tik todėl, kad kiek geriausiu atveju gauna
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.
.ozo.
lyta.
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jie
apskundė
toki
Viena?
centas
ant
kiekvieno
!
me visų tautinių jėgų susi šis atlikęs javų pristatymo ma už vieną toną javų...
Washingtonas praneša, valdžios elgėsi vyliausiam ženklelio duoda per metus S ALEXANDER’S HAIR
būrimo ir pasiryžimo data. prievolę.
REFRESHING TONIC
kad nuo šių metų pradžios šalies teismui, ir pereitą są- $130,000,000. paaiškino pa •J Aliejų
IŠ
LIETUVOS
MIŠKŲ
VO

ir Oda Gydančių Vaiste
Toji data lietuvių tautai yra
Šiaulių ūkio valdybos tar
iki birželio 5 dienos “Vieto- vaitę tas nusprendė, kad tas što departamentas.
{ Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl
KIEČIAI
GAMINA
taip reikšminga ir brangi, nautoja? Lapas nubaustas 5
šaknims ir Odos gydymu;.
ry Tax” mokesčiais buvo su- i Įstatymas yra nereikalingas —-- ------- - -------------: ~— IJ plaukų
50 centų už bonką.
kaip ir toji Mindaugo laikų metais sunkiųjų darbų kalė SPROGSTAMĄJĄ ME ! kolektuota iš viso $682.382.-i valdžios užsispyrimas, jis Petronėle Lamsargienė
{
Pasižymi savo gerumu. Prisiur.Užlaikau visokių vaistų nuo rožių • čiam per Paštą į visas daiis Satiksliai neapibrėžta data. kai jimo. nes jis suklastojęs lei i DŽIAGĄ IR DRAPANAS. 523. Tai -a 147 milionai lyra de-potišk.as' ir todėl ne- ro^tųir
nuo
kaulų
gėlimo
r nuo
• vienytų Valstijų.
susiburusies aisčių gimines dimą. pagal kun kažkoks, Kauno -Zeitungoj” L<e; doieriųi daugiau, negu vai-j teisėtas. Valdžia neturi tei1 ALEXANDER’Š CO.
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29 VALSTYBĖS PRIPAŽI įsitikinimams skleisti, jei tie 1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa
stichiją. Savarankiška lietu- Kupris nuteistas 3 metais
ro, Lietuvos miškų medžiai NO NAUJĄ ARGENTI
tuvių tautos buitie taip pat sunkiųjų darbų kalėjimo.
įsitikinimai neturi tikslo
esą naudojami Vokietijos
NOS VALDŽIĄ.
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rių momentų, daugybę pa- ĮSTEIGĖ “OSTLANDO kaio
Iš
Buenos
Aires
pianeša
_
sprogstamajai
medžiagai
kilimo ir eilę tragediškų
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341,000
gaminti. Be to, miškas esąs
dienų, vaisingu žygių ir lem
VOKIEČIU IR ITALŲ
tingų klaidų.
ARMIJA.
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio
1940 m. birželio
hurchill paskelbė, kad
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, .. .
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savo
s
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ir Lietuvos gyvenimo pama
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių
Nuo vakario 15 d. iki pa- >rnatyt, norėdamos patraukti,buvo sunaikinta 341,000 ve
šama, kad esanti sukurta vasario
tų sugriovimu.
laukų dai bų pra- ją
dienraštis Amerikoje.
pUS^n. Paskui pripa • dėčių ir italų armija. Iš to
“Šitokiomis nuotaikomis specialinė telegramų agen džios visi ūkininkai turėję zmo Anglija. Amerika ir -Raičiaus 50,000 ašininkų
Užsirašykite “Naujienas" iiandien. Naujienų
visa lietuvių tauta šiandien tūra. pavadinta “O-tlando privalomai dalyvauti miško kitos.
prenumerata
metams Amerikoje (išimant Chi
buvo užmušta, o kiti sužeisprisimena ir pergyvena Va žinių biuiu.”
j transporte. Esanti įvesta
cagą), $6.00. Chicagoje lr Europoje—$8-00.
i arba patekę nelaisvėn.
MICHIGANE JIEŠKO
sario Šešioliktosios sukaktį.
į pecialinė kontrolės sisteMoney Orderį ar čekį siųskite:
Dvidešimt penkeri metai VILNIUJE RUOŠIAMI i na. kad “tinginiai ir apsilei- ALIEJAUS ŠALTINIŲ.
$50.000,000 VIEŠKE
POPAI
RUSAMS.
praslinko nuo to įžymaus
i -lėliai” negalėtų prievolės
LIAMS TAISYTI.
Kai kuriose Michigano
momentu. Bet šūki- ir šianVokiečių laikraščiai rašo, i vengtu
Kongresas pritarė valvietose yra atrasta aliejau-.
dien lieka
pats: — Visų kad Vilniuje e-anti atidary-į—---- iio ds—• ctDabar tu< pradėjo rupini s džios sumanymui paskirti
,
1739 South Halsted Street
lietuviškųjų pajėgų susibu- ta pravoslavų dvasinė senii- pas.,r^as ^vaite" Įdėkit* i iuos1 valstijos valdžia.. Jos ek-- Jungtinių
Valsriiu
iždo
CHICAGO, ILLINOIS
rimas ko* ai, už lietuvių tau- rarija. Ji ruošianti dvasiš-, nemažiau kaip dešimtą savo pertai numa ė iau anie 535. ]$50.000.000 vieškeliams taitos egzistenciją, ištikimą ir kius ‘išlaisvintoms rytų sri-. už<,arįio dali.
i.are. Tie pinigu buOoO akiu
naują geresnę
tims
būti
alie]
,
i
OKUPANTAI TRUKDĖ
MINĖTI LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMĄ.
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KELEIVIS. SO. BOSTON.

ScStas Puslapis

No. 26.

Grožis Spalvų Harmonijoj

Moterims Pasiskaityt

“Keleivis” Duoda Knygų
Dovanų

OtrVOTTT
’TVADPfi
SJ SKYRIŲ
TVARKO
M. MICHELSONIENĖ.
Af

MUSĖS, UŽSIKREČIAMU dengtas ir tuoj, kaip tik va
sara ateina, reikia sudėt sie
LIGŲ PLATINTOJOS.
j

•

•

1

•

Birželio 23 d.. 1M3 m.

Kas
sius

prikalbins

$2.30,

tam

“Keleiviui”

“Keleivis”

naują

duos

$1.50

skaitytoją

vertės

metams

knygą

ir

pri

dovanų.

tus i visus namų langus ir
Ra(, musės negaiėtųj
„ RT
Rurjos isigaunal
■j
R. b ,u į „»
iki
pakabinti musėms
eaudyti limpančios popie* dar ^erfau n£w j|
..(leKmtžtori-? iv nupirkti I
sluotuke kuri padarvta mu. j k;
va^zdžiu mllai.
< R - įR
ė -R . nu.
K ja
...
algis visuomet tun būt
žadėtas ten, kur musės priej
įo neprieina. Jei laikomas:
ant stalo, tai turi būt už-,
dengtas. Kur yra mažų kulikių, ten reikia dar didės-i
lio atsargumo. Reikia labai
sagoti, kad muses nepnei
Ų P*\e kūdikio maisto. Pa
pildžius kūdiki i lopšį. Tei
«a uždengti jį tam tikru
mkleliu, kad jam miegant
^usės negalėtų ant jo veiJelio laipioti,
Taijp, naikinkime muses,
3 mažiau turėsime ligonių ir
svaresnis bus gyvenimas.
____ ' ~
1

V

iltį

kadangi musių kūnai yra
Knygas prašome pasirinkti iš žemiau paduoto kataliogo.
labai maknoti, o ypatingai
Galima pasirinkti knygų ir daugiau kaip už dolerį, bet to
JM kojos yra apdengtos simkiam atsitikime skirtumą reikia primokėti. Pavyzdžiui, jei pa
u« visokio ilgio plaukelių
sirinksite už $2.00, tai 50 centų reikės primokėti.
todėl jos. landžiodamas po
štai čia paduodame tas knygas, kurių mes duosime dovanų:
visokias išmatas ir nesvaruAR BUVO VISUOTINAS
mus, surenka ant savęs simLENGVAS BUDAS
‘ TVANAS?
tus visokių ligų bektenjų.
IŠMOKT ANGLIŠKAI.
Kankins reikalingiausią žodžių ir
Bažnyčia sako, kad buvo, o moksKur tik daugiau purvo ir
as sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai pasikalbėjimų. Si knyga sutaisyta
puvimo, ten pilna ir musių.
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i taip lensrvai ir suprantamai, kad kiek.
selias dienas visų veislių gyvūnus, vienas gali greitai išmokt kalbėt ang.
Jos visur nulekia ir. po viską
<urie gyvena išsimėtę po visų žemės I likai. Joje telpa netik atskiri žo.
įslandzioia. todėl jos netik
kamuoTj ? Kaip jis galėjo tuos gyvū džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
nus prastoj savo arkoi sutalpinti? mai darbo jieškant, važiuojant kv
apteršia ir užkrečia maistą
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visą nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą
bet ir kitus daiktus. Tik įsi;emę apsemtų? Kur tas vanduo da- paa barzdaskutį, pas kriaučių ir tt.
ar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Su fonetiškų ištarimu ir gramatika
vaizduokit musę, kuri kelia?
ralėjo atsirasti po tvano juodveidžiai Antra padidinta ir pagerinta laida
minutes atgal maitinosi ko
r kitų veislių žmonės? šitie ir šim Sutaisė St. Michelsonas. PuaL 95.
tai kitų klausimų, į kuriuos negali Kaina........................................... ..
35c.
kio ligonio išmatom, arba
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai SVEIKATA.
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
tupėjo ir ėdė koki nors pū
Arba tiesus ir trumpas kelias į
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
vanti nustipusi gyvulį, o da
'aktas; kas sakinys—tai naujas ku sveikatą. Pamatinės žinios iš anato
bar atlėkė ir nutupus ant jųnigų argumentas griūva. Mokslas ir mijos, fiziologijos ir hygienos. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, Chicago,
mokslas nuo pradžios iki galo.
sų stalo laipioja po maistą.
Kaina ................................................ 25c. III., 1911 m., 339 pusi. Drūtuose
audimo apdaruose. Kaina .... $2.50
viską apteršdama ir palikLIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
dama šimtus visokių bakteRIJA JUŠKEVIČIAUS
GARBINO
SENOVĖJE?
rijų, kurias jus kanu su maiDAINOSE.
Panašios
knygos
lietuvių kalboje
stu suvalgote, o tąsyk gal suJei nori žinoti, kaip senovėje lietu •'ki šiol da nebuvo, čia aprašyta koviai gyveno, tai perskaityk šitą
prasite. koks šlykštus ir
. - kny
.. kius dievus garbino senovės indai bei
Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai,
kenksmingas bruda- yra padaug pačių, o žmonos po kelis vyrus, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie dieNieko nėra gražesnio, kaip skoningai suderintos spalvos. Iš kairės matom juodą šlėbę su
Labai užimanti ir pamokinanti kny- vaj vadinosi, kur jie gyveno ir koprasta namu musė ’.
ga. Su paveiksiais. Kama .— aOc.
jįe santikius su žmonėmis turėjuodom pirštinėm ir geltona apykaklę su geltonu bransolėtu. Dešinėj pusėj taip pat juoda
.. „
Audek.o apdaruose .................... <5c. jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Kad seimininkes žinotų,
suknelė, o karolių vietoje suverti ant siūlo Įvairių spalvų plastiški lietsargių galukaį. Apa
BYLA DETROITO KATALl- £i>ra
tikėjimų istorija. $1.00
kiek sunkių ligų ir nelaiko A1RĖS PAVYDI LIETUtinėj kertėj matosi bransolietas ir ant kojos; tas, žinoma, rimtoms moterims netinka.
KŲ SU SOCIALISTAIS.
KURGI VISA TAI NYKSTAT
mirčių paeina tiesioginiai i
VĖMS.
nuo musių
-------- ,. ^užkrėtimo,
----------- , tai
.
ir
- na protą. Kaip seni. taip ir; smulkiai supiai,<ytą svogūną, kalinga, pasūdyti. Šutinti
jos kiek įmanydamos banNonų parašyti keliatą zo-.j
ir moterysJčesnaką, mėsą ir viską paspir- tol, kol kopūstas pasidarvs puolė
kunigo pakurstyti brostvininkai uzklan
juos ir žiauriai sumušė. Sočiapohriskai-ekonomiską klau
ji_ ....___ ________
t
.
>
a
V
s?dytų nuo jų apsiginti ir vi- dzių iš Richmond Hill, N. Y. traukdami durnus, kartu ginkit; tada supilkite tomeites, minkštas. Tada įdėti į puo- ptai iškėlė užpuolikams bylą, kuri ® f**13.1““
yra šioj knygutėj aprašyta, su videig0^^tų teorfctlkas Rarl Raa?]'
šokiais budais jas naikintų. Čia. yra signalų dirbtuve, dantimis traukia ir grabą sudėkit prieskonius ir uždengę dą pusę stiklo džiovintos ir
sais teismo rekordais ir liudininkų
*La.na ..................................... ioc.
Namų musės deda savo kurioj dirba d\1 seserys he- arčiau savęs. Reikia tik pa- virinkite ant lėtos ugnies, kol baltos duonos trupinių ir 1 parodymais.
Kaina .................... 25c. SIELOS BALSAI.
kiaušinius ir veisiasi dau- tuves (dvynes). L z.gerai at galvoti rimtai. Rūkytojai mėsa bus gatava. Prieš duodant stiklą Smetonos.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Puiki knyga, daugybė labai gražių
ri ir dainų. Daug gražių, spalvuogiausia gyvulių mėšle ii liekamą darbą dirbtuve ga- moka pinigus, kūne durnais valgyt. įplakitsu šaltu vande- Užvirinti ir nukaist. Prieš Labai įdomi knygutė šituo svarbiu e51
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda
klausimu.
Ją
turėtų
perskaityti
kiek
žmonių kūno išmatose, arba vo is valdžios gražią velia- nueina; naikina sau sveika- iiu 2 šaukštu miltų ir leiskit duodant į stalą, nuokopus nas katalikas ir socialistas. Parašė
Parašė J. B. Smelstorius, 221
puslapių. Popieros apdarais .. $ 1.00
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
ant bile pūvančios ir genvėliava buvo įteikta ant u pritraukdami durnu i užvirti: tada įplakit smetoną ir to nuimti siulus
Kaina ............................................... 10c. Audimo apdarais ........................ $1.50
dančios organiškos medžią- pagrindų, ir jai įteikti buvo! pjaučius, vaikščioja su pa duokit stalan. Prie šios ‘patroBIBLIJA SATYROJE.
DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
gos. todėl ir nestebėtina, Rinkta viena is tų lietuvai- ,^dusiai< nuo cigaretu pirš vos g’erai tinka ryžiai.
tos
Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą to
JUOKAI.
GERT IR VALGYT?
kad jos yra didžiausios kar- dų. Aires moterys ir mergi- uis ir dantimis. ju bumo?
knygos neįsileidžia.Labai juokinga si
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 379 puikiais paveikslais, perstatanštinės (typhoid fever) ir nos buvo labai užgautos, j kvapas yra toks nemalonus RUBARBAS SU RAZINKOM.
ARMĖNŲ ANEKDOTĄ.
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. ii*is įvairius nuotikius nuo prieš suBet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio tvėrimo pasaulio iki užgimimo Krischoleros bakterijų, platinto- kad šita garbė buvo suteikta
kad nerūkantieji 3 puodukai smulkiai supiaus—
Pasakyk,
brolau
mano,
ar
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- taus. Įgijęs šią knyga niekas nesigai.
jos. Yra jau susekta ir įro- ne
bet lietuvaitei. TaiĮuri nu0 j atsisukti toliau, vto bet nelupto rubarbo.
i,nai ka reiškia atokia minklė:
"" ” “
dvta- iosr musės išnešioja 30 nereikalingas pavydas.
‘
3 _,_v_ ,
isii
raTni
i
rsta
;
*-uskos
ir
kitu
Današių
dalykų?
KoKLR
MUSŲ
BOČIAI
|
ratą
pzzsraoi
idll, garu.,
rauą
■■
Wpha.„ <
Vl-U,;.
užkrečiamu ligų. Tai paro- Vėliau šitos dvi seserys] -vian ropos kaa aaoar, Ra 1 puodukas razinku.
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- GYVENO^
gaisrinę
žarną
nepanaši,
ne
žumus
suprasi
tiktai
iš
šios
knygutės.
1
puodukas
cukraus.
do., kiek ‘ vra pavojingos lietuvaitės išrado naują gar-iio metu. kuomet salis stensako, kad pirmutiniai žmo
vis ir ne garsvičių kompresas. Parašė D-ras G-mus. Kair.a .. 15c. nėsBiblija
gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
paprastos musės musu svei- -iškalbi, kuri? labai tinka Ignisi apsieito be daugelio Pusę puoduko vandens.
KODĖL Aš NETIKIU
visai atmeta. Mokslas mano, kaa
—Nežinau. Paaiškink pats.
katai.
"
submarinams. Bosai apžiu- daiktų, valdžia turėtų uzSumaišius rubarbą, razinkas
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
|
DIEVĄ?
Geriausias būdas nuo mu- rėjo, kad geras iinstrumen-, drausti ir tą biaurybę taba- ir vandeni virink dubeltavam —Jauna mergina, brolau ma Laisvamanis čia pasako, kodėl jis knyga parodo, kodėl taip manoma.
Labai įdomus ir pamokinantis
siu apsisaugoti, tai naikinti tas, supakavo į dvi dėžutes, ką gaminti. Tabako panai- puode. Kada rubarbas bus jau no.
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių skaitymas. Kaina ........................ 25c.
joks jėzuitas. Kaina tos
jų veisimosi vietas. Miestuo- ’r abidvi lietuvaitei nusiun- kinimas ypatingai daug ge- minkštas, supilk cukru ir gerai —Mergina ? O kodėl gi ji “ža nesumuš
knygutės .......................................... 20c LIETUVOS RESPUBLIKOS
se tas lengviau padaryti
su tom dėžutėm į Wash- ra padarytų moterim-, ku šmaišyk kad visas ištirptų. lia”?
MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJA.
kaip faimose. bet bus tikro
Airių moterų tarpe nos ruko. Jos tada turėtų S’uimk nuo ugnies, supilk i Niu- —Ne ji žalia: skrybėlė žalia. ISTORIJOS SUPRATIMAS.
šitas veikalas parodo, kaip nuc
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
—Na. o kodėl ji “gardi“?
noro ir pasiryžimo, tai visur kilo da didesnis pavydas, liautis nikius. Nes labai ią ir padėk kad atšaltų.
....
,
Ši knygelė aiškina proletariato fi- kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip
—Ne, Ji negardi; daiktus vai-• Uzofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas tuo
galima jei jau ne visai jos ^ad lietuvės jas pralenkia, kvailai išrodo, kada moteris
pačiu laiku kunigai tą valdžią rė
an o-ardžiiKs
gimdo pasaulyje Įvairiausius nuoti- mė ir gynė; kaip paskui revoliucija
ar
mergina
įsikandus
eiga
išnaikinti, tai nors jų gausu- šitos seserys lietuvaitės
kius, tai perskaityk _šitą knygelę. paėmė viršų, kaip Lietuva likos paKIMŠTI KOPŪSTAI.
pučia iš bui nos durnus.
—O kodėl ji “į rata panaši” ? i Kalba labai lengva. Knyga protau- iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
mą žymiai sumažinti. Ūki- vadinasi Mrs. Prūsaitis ir retą
buvo apskelbta repubiika. Pridėtas
Mano akyse tas labai moterį
Paimti kietą kopūsto gal- -Todėl, kad ratas sukasi, ir
ninkai gali veltui gauti nuo Mrs. Waračka. po tėvais— pažemina.
didelis spalvuotas žemlapis parodo
.ą. nuvalyti viršutinius la ii sukasi; ratas gerai ištepu.,.,
CELIBATAS.
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos
federalės valdžios tam tik- Pajaujvtės.
A. P.
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į
Ūkininkė Rožė jus, išplauti kotą, paskui iš ir ji gerai išsitepusi.
.. ,
. ... _
rai išleistą brošiūrėlę, kuri
“ __________
yra vienatinė
”
. .. ;.
. .
.
Si knygele parodo, kodėl Romos apskričius.
------------ Tai
------------------------ knyga,
gręžti
ir
vidurį,
kad
butų
—
O
kodėl
Ji
“
į
gaisrinę
žarną
popiežiaus
kunigai
nesipačiuoja.
čia
kuri
parodo,
kaip
gimė
Lietuvos
aiškiai pa-ako, kaipnaikin- RŪKYMAS—BIAURUS BALTOS IR GELTONOS
... ,išaiškinta
X
» — v, X — visa
a. jų
,V,bepatystės
X— X
—istorija,
A X A VA*publika,
A 1 , ■* A čia
A A Xtelpa
yA I A •visi
■ ■ y,svarbesni
yA FA yA y- AVA donepanaši 7
xuo didžiausias tuštymas.
ti muses.- Reikia tik parašyPAPROTYS,
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos k u mc« ta i: Steigiamojo Seimo nutaturi ilgą nupuolimas. Šią knyga turėtų per- rimai, taikos sutartis su bolševikais,
ti i U. S. Department of Ag_ , . ,.
.
.. x . SPALVOS KARŠTOMS
Tuos kopusius, kurie iš- —Gaisrinė žarna
___ „• „iy.z,„:__ skaityti kiekvienas vyras, tėitėvas ir sutartis su. latviais, aprašymas visų
DIENOMS.
ticulture. ir paprašyti Far- , L?bal. h'0®35 ,r sveikatai
mti iš vidaus, smulkiai su .ankotę ir didelę ugm uzge. ina. jannikaitis, kurie geidžia, kad jjų mo* mūšių su'lenkais, ir tt. Yra tai ne
dukteris ir mylimosios nepa- knyga, bet ties%g žibintuvas, kuris
mere’ Builetin No. 1408. Gi kenksmingas paprotys yra Prof. Arthur C. Hardy, kapoti, pasūdyti, nuspausti 3 mergina visai rankovių neturi terįs,
pultų į tokią kunigų globą. Parašė apšviečia visą LietuVą iš lauko ir
; miestuose ir miesteliuose, 1L,kyma?. Jis nevien tik už Mass. Technologijos Insti vaiką, pridėti pora kiauši ir didelį karštį sukelia.
kun. Geo. Townsend Pox, D. D., su- iš vidaus. Kaina ......’........... $1.00
tai pirmiausiai reikia išvalv- ‘ers,.a lr pasmardina namus tutcriėpalvų ekspertas, pata- nių, truputi rviesto. emeto- —O kodėl ji “ne žuvis”?
SS^.F.eTd.in*"d..de.Sa.m°?iti2Bc. DŽIAN BAMBOS SPYČlAl.
ti kiemus, laikyti išmata? už- ir ,vl.''as vietas, kurtlk
,
. ™ky ria kokiu spalvų drabužiu? įos ir grūstų karčiųjų pipi- —Todėl, brolau mano, kad SOCIALIZMO TEORIJA.
____________ ;___________ tojai
usirenka, bet kartu rejdėvėti vasarą, kad ų. Gerai viską sumaišyti ir žuvis ikrus pameta, vyro neturi. Šis veikalas trumpais ir aiškiais je telpa net 72 “Džian Bambos spynaikina sveikatą ir atbuki apsi-augojus nuo karščio udėti į kopūsto vidurį. Ko- Mergina gi atbulai: vyrą pame faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisMEDALIUOTA PLAUKIKĖ
draugijos formos, ir kodėl turės būti tiški straipsniukai ir juokai. Antra
■Jis sako buk balta spalva justo kiaui uosius galus ap ta, o ikrų neturi.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c. pagerinta laida. Kaina ................ 25c.
MOTINOS DALIA.
yra geriausia, nes per ją sau lengti kopieto lapais, ap- —O kodėl ji “ne garsvičių EILĖS IR STRAIPSNIAI.
APIE DIEVĄ. VELNIĄ,
lės
spinduliai
neprieina
prie
•išti
siulu.
įdėti
į
puodą
ii
kompresas
”
?
Vakaras toks liūdnas,
* DAN«V IR pragarą.
kūno. Po baltos seka švie užpilti vandeniu, kad ap —Todėl, kad garsvičių kom- Puikiai'iliustruota, Kaina
Parašė garsas Biblijos kritikas
Obelys nulinko—
25c.
Ingersoias. Kaina ........................ 25c.
siai geltona. į šias spalvas semtų iki ])usės. Gerai ap nresas iš pradžių tave ėda. o1 “
Tai mano dukrelės
saulės spinduliai atsimušę dengti ir pastatyti ant ne oaslcui palengvina, glamonėja.
MONOLOGAI IR
Sodan susirinko.
UBERTY IIMERICKS
atšoka.
Kiekviena šviesi markios ugnies. Kai užvirs, Mergina gi išpradžių tave myli.
DEKLAMACIJOS.
Viena iš už jūrių,
-palva yra geresnė už tam oridėti taukų ar sviesto, pa rlamonėja. o ant pabaigos praŠioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
Kita iš už marių.
pias spalvas. Juoda spalva ragauti sky-timą ir, jei rei- leda tave ėsti.
Kaukazietis.
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
O trečia jauniausia—
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
vra karščiausia už visas, nes
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
Iš anytos dvaro.
ji sutraukia į save saulės
niškos. Visos skambios, visos geros.
UPELIS.
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
spindulius.
Obelių žiedeliai
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
Va, upelis, va, giedrutis—
Taigi karštoj ir saulėtoj
gerinta laida. Kaina.................... 25c.
Krinta man po kojų—
Kas jam akmens, kas jam kliūtys!
dienoj jausitės maloniau ir
Tai dukrelės verkia.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
Žemėn jis giliai įdubo
vėsiau dėvint baltas ar gel
Graudžiai ašaroja.
ĮSIVAIZDUODAVO
ŽEMĘ.
Ir čiurlena, straksi, skuba...
tonas drapanas.
Labai įdomus senovės filosofų daPasipurtė vėjas,
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra
Bet tenai, kur širdys kali,
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
Subraška žilvyčiai—
Veikiai čiurška ji? pro šalį—
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
APIE VALGIUS.
Tai sūneliai mano
Kaina ............................................... 10c.
l yg aplenkia vargo klėtis,
Renkas į seklyčią.
VERŠIENA SU RUKSČIA
PAPARČIO ŽIEDAS.
Kad netektų jam žmonėtis...
SMETONA.
Ir keturios kitos apysakos; (1) NeUž stalų susėda,
A chef who knew lota aboat
užsitikintia Vyras; (2| žydinti Giria;
Tu
vis
sergies
žemės
grumstų,
2 svarai veršienos.
Šnekasi, dainuoja...
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
dough
Kad tavęs jie nesudrumstų.
doma kaip žmonės paikai tiki į viso1 ketvirtadalis puoduko svie
Ak, Dievuli baltas.
Said, ”So far, wa*ra ralaad
kius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.
Bet pasuk, upokšti, kelią.
sto.
Aš tik taip dumoju.
it
too
alow
—
Ten. kur vargšui širdį gelia,
ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
4 dideli svogūnai.
We*ll beat Bitler wben
O. kad jie čia grįžtų,
METU.
žybtelėk į skurdo ūkį—
1 mažas česnakas.
One dollar in ten
Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys.
O, kad susirinktų—
Tavo pasakos jis lūki
1 skardinė tomeičiu.
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla
Is pat bito War Bonda—
Sode obelėlės
piai. Kaina ................................... 60c.
Apie aušrą, apie kraštą,
1 šaukštukas trintų juodų
Let'sgor
Taip liūdnai nelinktų.
Kur šios žemės vargas mažta...
pipiru.
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
1
šaukštukas
paprinkos.
Vakaras toks liūdnas,
Ir iš ten, km- skausmas vieši,
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
Gloria Callen iš Nack, N. Y.,
Šaltas vėjas pučia;
1 šaukštukas trinto muškatikams. Kas yra arba tikisi kada nors
Gal tu ašara? išneši,
būti kūdikių tėvais, būtinai turėta
rodo savo medalius, gautus už
Ten už kalno groja
i»o riešuto (nutmeg).
Sios pakalnės skalsią mantą...
oerskaityti «ta knygute. Kaina 10c.
plaukimo lenktynes. Ji labai ge
Piemenys skudučiais.
I giliųjų jūrių krantą...
"Keleivis,” 636 Broadvray,
2
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rai plaukia ant nugaros.

Kazys Inčhira.

šaukštai

miltų.

sviestą,

Ištirpinkit

r

sudekit

Jurgis Baltrušaitis.
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9889. Skučas, Juozas (Anta 9937, SM4ia»kaitė, (Edvar 9976. Smetonienė, JulijaiJo-]
Sunus Mokina Tėvą
no
sunus), 45, darbininkas. Vei do duktė), 1, Siaubai.
no duktė), 64, Užulėnis. Tau-!
Išvežtų Rusijon Lietuvos veriai,
Marijampolė.
9938. Slidžiausius, Eduardas jenai.
9890. Skučas, Matas, gimęs (Prano sunus), gimęs 1910, 9977. Smetonienė. 70, Kaunas
1900,
Kaunas.
samdinys.
9978. Smilgaitis, Antanas
Žmonių Sarasas.
9891.
Skszvvskis,
Antanas
9939.
Slidžiauskienė.
Paulina,
!
(Jono
sunus), gimęs 1902. ukir------! (Jokūbo sunus), gimęs 1922, ‘!..gimusi
1909, darbininkė, šiau- I ninkas, .Juškakaimis, Sintautai.
(Žemiau aeusme Lietuvos žmonių sąrašą, kurį sudarė Lietu- darbininkas, Vilnius.
liai..
9979. Smailys, Stasys (Ka
vos Raudonasis Kryžius. Jisai yra paruoštas anglų kalba ir 9892. Skomskienė. Elena (Ka- 9940. Sliesoraitienė, Bronė zio sunus), 34, mokytojas, lai
bus įteiktas Amerikos Raudonajam Kryžiui ir kitoms įstai- zi0 duktė), 30, mokytoja, šir- (Juozo duktė). 42. slaugė, Kau- žiunai. Biržai.
goms. “Naujienų” Redakcija išvertė angliškus paaiškinimus vintai,
9980. Smailys, Vitolis (Jono
nas.
sąraše lietuvių kalbon. Po kiekvienu numeriu pirmiausia eina 9893. Skomskis, Romualdas 9941.. Sliesoraitienė, Sofija, sunus), gimęs 1940, Kaunas.
pavardė, vardas ir, skliauteliuose ( ), tėvo vardas, paskui am (Vinco sunus), 8.
Kaunas.
9981. Smailys, Jonas, gimęs
žius, užsiėmimas ir paskutinė gyvenimo vieta Lietuvoje. Są 9894. Skomskis, Vincas (Fe 33,9942.
Sliesoraitienė.
\
i
n
cė,
j9q7 knygvedys.
raše pavardės yra sudėtos abėcėlės eile, t. y. pradedant A ir likso sunus), 40, policininkas.
... Algirdas 9982.
- Venckųviebaigiant Z. Visas sąrašas apima daugiau, kaip 12,000 asmenų.) 9895. Skrzynska, Jadvyga 9943. Sliesoraitis.
Valė,Smailienė
32, šeimininkė,
Gai(Juozo
duktė).
28,
mokytoja,
(Algirdo sunus). 15. mokinys, liūnai. Biržai.
9866. Skiržinskienė. Magdė Vilnius.
(Tąsa)
9944. Sliesoraitis, Gintautas 998-3. Smailienė - KasakaityJuozas 'Kazio duktė), 45, šeimininkė. 9896. Skrolis, Antanas (Po (Algirdo
Skamaročius,
9846.
sunus), 9. mokinys. tė, Marija (Juozo duktė), gimu.... sunus),. 47. Jurgeze-'' 9867.
Skyrienė,
95. šiaudinė, vilo sunus), 32, dailidė, Šeduva. 9945. Sliesoraitis.
(Andriaus
x
,.
.
.
*
Rimas (Al si 1907, dentistė, Kaunas.
....
Ratakmiai.
9897.
Skriženskienė,
Magda

girdo sunus), 13, mokinys.
9984. Smilgaitienė - Orentai
r,a984
'-^1.ar,JSkamaročius,
5nP° ■■ Juozas,
,
' 9868. Skyrių?,
Edvardas (Juo- lena, 4<>, Kaunas, Freda.
x
9946.
Sliesoraitis
Eduardas
tė,
Zosė (Vlado duktė), gimusi
.A ūkininkas,
. . . . ...
.. Ma zo sunus), 13, mokinys.
40.
Kalvarija,
9869. Skyrius, J uozas (Izido- i 9^98. Skriženskis, Vincas (Juozo sunus), 33, jurininkas, 1909. šeimininkė, Juškakaimis,
riampolė.
Kaunas.
'Sintauai.
.
riaus
sunus), 44, karininkas, •(Vinto
sunus
>’ 50 Kostas
darbininkas.
9848. Skamaročienė. Marė šiaudinė,
9899.
Skrivelis,
(Kos

9947.
Sliesoraitis,
Jurgis-1
9985. Smilgaitytė. Vida. 9, Iš kairės matosi aviacijos fotografas De Paolo, kuris aiš
Batakiai.
(Juozo duktė), 40.
to
sunus),
23
karys,
Bikšiai,
Ramojus
(Jurgio
sunus).
13.
Sintautai,
JušKakaimis.
Skyrius, Vytautas (J uo- Pabiržė.
kina savo tėvui, kaip įš orlaivių yra fotografuojamos prie
9849. Skamarotienė, Marija, Į■įzo 9870.
9948.
Sliesoraitytė,
.
Nijolė
9986.
Smilgevičienė,
Elena,
sunus),
11.
mokinys.
šo pozicijos. Jo tėvas, majoras Petras De Paolo, dalyvavo
38, ūkininkė, Kalvarija.
9900. Skripauskas, Stasys, 40 (uJrgio duktė), 11, Kaunas. 37. darbininkė, Panevėžys.
9871. Sklintas, Bronius, 38, ūkininkas,
pasauliniame kare. o dabar yra motorizuotos
Paveluoniai, Plokš 9949. Sliesoraitytė, Sigita • 9987. Smilgevičius, Petras pereitame
9850. Skandunas, Stasys (Ce- * Samdinys, Vilnius.
transpcrtacijos
valdininkas Coloradoj.
(Igno sunus), 49, chemikas,
zario sunus), 28. darbininkas, i 9872. Skomskis, Vincas (Vin- čiai.9901. Skrinskaitė, Janina. (Edvardo duktė). 10.
9950. Slizen, Jonas (Rapolo'Prienai,
šudnagiai. Tauragė.
co sunus), gg, Širvintai.
(Antano
duktė),
26,
mokytoja,
sunus), 74, ūkininkas, Pažalesis 9988. Smilingis, Antanas!An
9851. Skaras, Jonas (Kazi 9873. Skundikas. Mykolas
Eržvilkas,
Tauragė.
miero sunus), 65. darbininkas, (Jono
tano sunus), 14, mokinys, Bab
sunus). gimęs 1914. sam 9902. Skrinskienė, Jadvyga Riešė.
9951.
Slizen,
Rapol
a
s
(Juozo
Ukmerge.
rungas, Plunge.
dines,
Vilnius.
sunus),
66,
ūkininkas,
Liuba

(Kazio
duktė),
5Ž,
Marijam9852. Skierkienė, Elzbieta, 9874. Skulsčiutė, Elena (Ka-j
9989. Smilingis, Antanas
vas, Riešė.
(Antano sunus). gimęs 1895,
28, Metiškampis, Marijampolė. jzj0 duktė), gimusi 1938, Per9853. Skikas. Romualdas (Jo- • vaznikai, Kiduliai
9903. Skrinskas, Antanas (A 9952. Slizini. Ralal-Jan, 67, mokytojas
Į 9990. Smllingienė. Bronė,
no sunus). 38. karys. Vilnius. Į 9875 ’skuLsčienė, Antosė, gi- domo sunus>’ 52. mokytojas. Liubavas, Riešė.
9953.
Slizini,
Janina,
ūki; šeimininkė, Babrungas, Plungė,
ukj ^ge9904.
Skrinskas,
Juozas,
43,
9854. Skinderienė, Antanina muši 1908, mokytoja.
ninkė.
9991.
Smilingytė,
Margarita
Šiauliai.
(Prano duktė), 37, mokytoja,’, 9876. Skulsčius, Kazys (Jono 9905. Skrickis, Napoleonas 9954. Sližėnas Rapolas-Jonas (Antano duktė), 10.
Saugailiai, Betygala.
sunus). gimęs 1909, ūkininkas.
ūkininkas.
9992. Smirnovas, Borisas
9855. Skinderys, Vladas (VIa-; 9877. Skukauskaitė, Birutė (Antano sunus), 27, samdinys, 65,9955.
BE LEIDIMO NEVALIA
Sližienė.
Janina.
35,;
(Valentinas),
gimęs 1909. dardo sunus). 30. darbininkas,i(Jono duktė), 6, Radviliškis. Tauragė.
Sbininkas, Kaunas.
į 9878. Skukauskienė, Emilija, 9906- Skrebutienas, Antanas ūkininkė.
Kaunas.
9956.
Sližys,
Simonas
(Jono
9993. Smarskienė - Matuzevi9856. Skinkiene, Elzbieta, i44, ūkininkė, Radviliškis.
(Kazio sunus), gimęs 1910, ukisunus),
58,
ūkininkas.
Miškičiutė,
mokytoja.
' 9879. Skukauskas, Jonas n*nkas, Radiškė, Tvererius. ninkai. Skiemonys.
i čiute. Genovaitė
Genovaite (Baltraus dūktė), 19. ūkininkė, Jagaudžiai, Jam.
9857. Skipitienė, Stanislava, (Juozo sunus), 40. knygvedys. 9907. Skrabulytė, Ona (Sta- 9957. Sližys, Keistutis (Simo- Pabiržė.
60, ūkininkė, Kalpokai, šaulė-' 9880. Skukauskas, Jonas (Jo- šio duktė), 18, studentė, Vai
no“"us>:
J 9994- Snarskis - Juodžiunas,j
nai.
,no sunus), 7.
neikiai, Kapčiamiestis
9958.
Slomka.
Bogrul
s
avas.
18
Vytautas. 27, ūkininkas.
9858. Skipitytė - Dangelienė, 9881. Skučinskienė, Palionė, 9908. Skrabulienė, Ona (Do
(Rapolo duktė), 22. Pranė. Dot gimusi 1911, Egeliškiai, Kur mo duktė). 52, ūkininkė, Veive- 99o9. Slomka, hlepas. 15. (Vlado sunus), gimęs 1907. ve-,
hutu
nuva.
ris, Kapčiamiestis.
šėnai.
9960.
Slomkienė.
Barbora.
iika
s,
Kaunas.
9859. Skipitytė, Marija (Ra 9882. Skučinskas, Juozas) 9909. Skrabulis, Stasys (Vin
9961. Slomkienė, Elena, 40. i 9996. Sniadokavičius. Mykopolo duktė), 25, Pakruojis.
co sunus), 52, eigulis.
(Zigmo sunus), 8.
įlas (Jurgio sunus), gimęs 1909. Į
--------9860. Skirgailienė, Marija 9883. Skučinskas, Zigmas, gi- 9910. Skrabulis, Vytautas darbininkė, Vilnius.
9962.
Slonski,
Jurgis-Edvardarbininkas,
Vilnius.
(Prano duktė), 53, gydytoja. męs 1913, Egeliškiai, Kuršėnai. (Stasio sunus), 21, ūkininkas.
BININKAMS.
9997. Sobieskis, Juozas (Ze-|
K. Naumiestis.
9884. Skučienė, Angelė, gi- 9911. Skrabulis. Antanas das, gimęs 1906, samdinys. nono
sunus). 42. Vilnius.
Skirmantas. Jonas muši 1835, matytoja. Knoka-( Stasio šūnušj, io, Tnuninys.
9963.
Sionskię,
Kostas
(Leo

9998.
Viktoras
(Viktoro sunus). 48, samdinys, į laukis, Simnas.
9912. Skorobogatovas, Mikas poldo sunus), 55, ūkininkas, (Jokūbo Sachomikas,
sunus), 28, darbininDautartai. Girkalnis.
9885. Skučienė, Antanina (Lukrijono sunus), 50, darbi Paeglesiai, Papilė.
•
kas,
Skeidiškiai,
Rudamina.
9862. Skirmantienė, Anelė (Antano duktė), gimusi 1900 ninkas, Stašėnai, Jonava.
9964.
Slukevičaitė.
Jadvyga
9999.
Sodaitis,
Jonas (Stasio
40. ūkininkė.
Kaunas.
9913. Skomskytė, Gražina (Vinco duktė), 25, siuvėja, Vil sunus), gimęs 1908,
samdinys,
54
9863. Skirmuntas. Edmundas 9886. Skučaitė. Dalia (Mato (Vinco duktė), 5, Širvintai. nius.
į
Kaunas.
(Boleslovo sunus). Vilnius. duktė), gimusi 1936, Kaunas. 9914. Skomskytė, Aldona 9965. Služinskienė, Elena
9864. Skiptunas, Jonas, gi- 9887. Skučaitė. Aušra, gimu- (\ inco duktė), 6.
i (Jurgio duktė), gimusi 1901. I
męs 1898. mokytojas. Jėznas. ;sį 1933.
9915. Slavėnas. Eugenijus 9966. Služinskis. Eugenijus
9865. Skiržinskas. Vincas - 9888. Skučas, Kazys, gimęs . (Jurgio sunus), 8, TvirbutaL ‘(Jono sunus), gimęs 1898, Vii-;
(Vinco sunus). 56, darbininkas. 11905, mokytojas, Krokalaukis, 9916. Slavėnas, Rimgaudas nius.
ž. Freda.
.
I Simnas.
(Jurgio sunus), 2, Ilguva, Pae- 9967. SmRilytė. Liuda-Danužerėlis.
tė (Stasio duktė), 6, Geidžiūnai
9917. Slavėnas, Genutis (Jur- Biržai,
gio sunus). 7, Ilguva, Paežerė-i 9968. SmaJooskaa, Juozas. 30
hs.
'samdinys, Šilavotas, Mari.jam"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lytįes ir sveikatos rei
AR ROMOS
9918. Slavėnas, Jurgis (Jono polė.
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitą dalykų. Jis pašAko^
sunus), 33, mokytojas.
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
. » *.
‘ ‘1
9969. Smalonkskaitė, Aušra
9919.
Slavėnienė,
Marija
(To

duktė), 5.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasako
opiežius yra Kristaus mo duktė), 30, mokytoja. (Juozo
9970. Smaionskienė. 29. mo
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpa s ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
9920. Slavėnienė, Julija(Sta- kytoja.
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
sio duktė), 50, mokytoja, šeš 9971. Smalevičienė, Kuni
dos.
“Teisingas
Patarėjas” atsakys
jums
net į klausti.
tokius klausimus,
ku
tokai.
gunda, 30, Naumiestis.
Vietininkas?
rių
jus
kartais
nenorėtumėt
ir
savo
gydytojo
Beveik
kiek
9921. Slavinska. Irena (Sta- 9972. Smalevičius, Jonas (Jo
vienas lyties klausimas jame nušviestas, bevei< kiekvienas “sekre
šio
duktė), 40, šeimininkė, no sunus), 45, mokytojas.
tas” išaiškintas.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
Vilnius.
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:’’
9973. Smalevičiutė. Gailytė
SKYRIUS I. Aiškinama laižai ir aplinkybes kada j Pasaulį atėjo
9922.
Sledzinski,
Mykolas
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Kų reiškia taeilė h* iš kur ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
(Jono duktė). 5.
nuskriaustoms minioms.
reina ?
(Laurino
sunus),
48,
prievaiz

lytis
iš k*lr.'i? D-ras Reeder »*ko,
9974. Smetona, Motiejus. 80.
Kaip atsirado ir kų reiškia bučkis? kad galima, r “Teisingas Patarėjas”
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijocbijos bažnyčia.
da,
Vilnius.
Kų reiškia “pirmosios nakties tei paduoda jo i urodymus, kaip tai pa
Kaunas.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
9923.
Sledzinskienė,
Viktori

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai daroma. ;
99 75. Smetona, Adomas, 35,
ir dvarponiai?
SKYRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
moterys neturi vaikų,
Kodėl tulou mot
ja. 46, seimininkė.
artistas.
Kų reiškia šliubinis žiedas? Balta kad ir labai įori?
ri? “Teisingas PatarėSKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
9924. Sledzinskas, Česlovas
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? jas” ir šitų 1 laušimu atsako.
minarijoje dėstydamas fundamentaline teologija, aiškino kokių
Ryžių barstymas jauniems ant gal
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
(Mykolo sunus), 16.
Kokius vytis moterys myli? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?”
mas, jis pridavė didele reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
kias moteris myli vyrai? Arba ko
9925. Slekajtė. Aksovelija, PAGAKSINI1VAI
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
prieš ištekėjimų kad nepadaryti klai dingas
Radviiliškis.
si Patar 'jas” pasakys jums viaSKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
dos?
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas II. Inkvizi
k»9926.
Slančiauskaitė,
laimu

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
‘KELEIVY’
Kas reikia žinoti, kad vaikai batų
cija ir popiežių prakeiktasai.
vesti ?
sveiki ir gražus? Kaip turi užsilai
tė,
4.
Namajunai.
SK YRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai. 189(5 ra
Kas reikia žinoti pirmų naktį? Ši kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
9927
Slančiauskieaė,
Alekto nepasako jauniems nei tėvai, nei ginti kūdikį?
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
•(
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
sandra,
32.
mokytoja.
Moteries anatomija ir fiziologija.
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
SKYRIUS VI1L šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apis
Kodėl kurigamą turėtų bot už
9928.
Slepikovskaitė,
Vanda
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet kų
kitas bažnyčiaa. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
visi slepia, tų atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
(Leono
duktė),
3,
Vilnius.
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
kalus?
gas Patarėjas.”
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
9929.
Slepikovskienė,
Jadvy

į visus šiuos klausimus “Teisingas
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
Patarėja” atsako aiškiai ir nieko
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
ga,
32,
Vilnius.
knygų, nes joje raa dane reikalingų dalykų ir geriausiai galės
opiausis kiekvienos šeimynos klausi neslėpdamas.
9930. Slepikovskis, Iaonas,
susipažint an visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
mas. Ir "Teisingas Patarėjas” čia
Knyga grt.ži, aa paveikslais. 223
patiekia
įdomių informacijų.
puslapių, stipriais audimo apdarais.
!35.
samdinys.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tara9931. Slepikovskis, Tadas
Be to, “Teisingas Patarėjas” pasakys Juma trumpai ir aiškiai:
sinimų plačios viouomends, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
Kaip prasidėjo pasaulis?—lš kur ir kaip atsirado žemė?—Kaip atsi
{(Leono sunus), 10.
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M Valadka.
rado žmogus ant žemės?—lr daug-daug kitų įdimių dalykų.
9932. Sliesoraitienė, Zofija
Knyga apie 230 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas kay(Fabijono duktė), 32, Kaunas.
kalai,
kaip Wellso
“Pasaulio Istorija,
” Jordano
“Evoliucijos
Pagrin

gee vardas. KAINA S2.00.
9933.
Sliesoraitytė.
Julija
dai,
”
McCabe
’
o
“
Civilizacijos
Evoliucija,
”
Boelsche
’
s
“
žmogaus
Evo
Tvirtais popieros virbeliais, kalne 11.24.
(Jurgio duktė), 10, Kaunas.
liucija,” D-ro Gatės “Sexual Thrutns" ir daugybė kitų. Tai kartu mo
Galima gaet paa autorių, sekančia
kykla ir papuošimas namuose. Kaina >1.50 Užsisakykit “Teisingą
9934.
Sliesoraitis,
Jurgis
REV. M. VALADKA.
R- D. 2, DALTON. FA.
Patarėją.”
(Jurgio sunus), 12.
Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir
9935. Sliežinskaitė. Michalina
KELEIVIS
(Kosto duktė). 82, mokytoja,
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
KELEIVIO” KNYGYNE
Mikoliškiai, Kartena.
9936. Slibinskas, Jonas (Vin
636 BROAOWAY,
SO. BOSTON, MASS.
co sunus), 40, samdinys. Pil
viškiai.
NORI VISKĄ IMTI, BET

įeikią kreipti

NENORI

mesio.”

DUOT.

NIEKO

Vokiečių komisaras nese- nant”
buvo

nai

sušaukęs Lietuvos

“daugiau dė-

gyvulių ūki.

neišvengiama,

pasidarę

kad

agronomus
ir
aiškino,
ką skaičius
Lietuvoje
Lietuvos
žemės ūkis
turįs sumažėti.

tarnauti

turis

Todėl

karo

būti

turi

Turi

mėsos,

daugiau

turėsiąs

„

.v adinasi, gyvulių

frontui.

padidintas nndami

plotas.

sėjamas

gyvulių

.

37,!vokiečiams duoti. Visas ūkis

35,

“geri-

jo.

Pasak

būt Serus

vokiečiai tun

ne-

gyvulius suėsti.

duo-

pieno,

Inos, vilnų, linų ir tt. Rudenį

KEISTI BUTĄ.

būtinai reikią padidinti bent

i 25

nuoš.

dirbamo?

Žemės

Vokiečių

javams.i mu
j plotą
Plotų žiemkenčiams
uosamtane
buvo

ūkininkams

drabužių, avalynės
kių

a

a

9M5'

daiktų.

.Į«»d:„ž(irauęta

nurodyta,

sėklų,

stinga

daiktų

k'omisaro

lei_

Isakvmas

tyvuojamas

butų

stakt

t
{.
jsak,‘
>ventojak reikalui eint

Vadinasi. ,

gauti.

įsaky-

gyventojams

,

,.

ir kito-

Vokietis atsake,

Snarskis'

tų

komisaro

Lietuvos

„...
gali

. - ;snranctvt:

'okupantai nori pasiimti vis-/Utl lsKraugtyXl ls ?axo DULV-

ką. bet nieko neduoti.

NACIAI
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RO VALANDAS DAR-
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NA”

GYVULIŲ

“GERI-

UKJ

Vokiečių

LIETUVOJE.

»8«51.

,z

ro

..____ „

reicho

įsakvmu.

komisa“Ost

visame

,
- "ei-u
P?’ landos darbininkams ir
skeibe vokiečių žemes, ūkio ,
,
darbininkams ir
tarėjo

apie

Froehcho

Lietuvos

straipsn,

m

gyvulių ūki. buti

,

Per

it

tartar-

turi

dirbama

mažiausia

Autorius išveda, kad

tą ūki

TEISINGAS PATARĖJAS
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iiivtciia

v j i «a* .
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Norint, kad pagarsinimai Mlptų
GREIT, reikia priduoti
garalnlmų
admlnlitraeljon nevėliau
PANEDBUFO VAKARO. Siunčiant per pal
tų, rolkla palupti i* anksto, kad pa.
alektų mus nevėliau kaip panedėly. VMiau gauti garsinimai | tos
savaitės numeri nespėjama
pataipint.
kad garsinimas
nesueltrukdytų,
sykiu
su
pagarsinimu
reikia siųsti ir pinigus.

ORAUGIJOVis
rengiant
piknikų
ar kltek} pareng mų, trumpų prane
šimų patalpinam už Š1.00. Už dides
nius garsinimui įkaitoma nuo colio.

Uš pajleėkcjimus darbininkų, pardavimus Ir kitokius smulkius prane
šimus, kaina 2c. už žodj. Stambesraidėm antgalvls—19e. šatra.

•'K•lelvlo•' pri - umoratorlams uš
pajleškojlmui gimimų Ir draugų, kaina 1c. už žcd|. Mažiausio paieško
jimo kaina 65c.

Norint
pa.-eikotl
su
paveikslu,
reikia pasiųst (i '-grafljų ir klaust
kainos
KELEIVIS,

»»WAOWAV

SO. BOSTON, MASU.

I

i

No. 26.

KELEIVIS, SO. BOSTON.

Aštuntas Puslapis ""

Pianistas Bacevičius gražiai
pasirodė.

Planuoja apgyvendinti
farmu žeme*.

Nustatė $1.200 algos moky tojams.

,

Radijo programa.

Birželio 23

1943 m.

Lankėsi svečiai iš New

Lietuvių Radijo Korpora- į,
Yorko.
Peieltą nedėldienį BostoMassachusetts valstijoj Gubernatorius
pasirašė ei jos programa duodama iš
“Keleivio” įstaigoj perei
Symphony salėj buvo kilo sumanymas paimli ap- bilių, kuriuo mokytojoms W0RL stoties, 950 kilocik- tą sąvaitę lankėsi keliatas
tarptautinis koncertas, ku- leistas ar nevartojamas far- nustatomas $1,200 algos Hų.
svečių iš tolimesnių koloni
riame dalyvavo ir prof. Vy- mų žemes ir apgyvendinti minimumas per metus, lai Sekantį sekmadienį, bir- jų. Jų taipe buvo drg. J.
želio 27 d., nuo 9:30 iki Buivydas, Lietuvių Socialis
IŠ “TEORETINĖS MĖ jog Bostonas negavo mėsos -tautas Bacevičius, žinomas ant jų kaio v teianus. kurie via tik $23 per sąvaitę.
—
’
--------kaiųr
pasibaigus
sugrįš
į
ci-į
’
-----------—
10:30 iš ryto programa bus tų Sąjungos Centro Komite
kompozitorius ir
SOS” NEGALIMA PA dėl to, kad skerdyklos tos lietuvių
vilį
gyvenimą
šito
sumany-j
Miesto
taryba
pareikalatokia:
mėsos nepagamino ir neiš- -pianistas. Ir reikia pasakyti,
to sekretorius, drg. St. Stra
DARYT KEPSNIO.
siuntė. O jos nepagamino kad jis pasirodė labai gra- mo rėmėjai sako, kad Mas-'vo, kad majoras uždraustų 1. Bill Raulis trio iš Brigh- zdą'’, “Naujosios Gadynės”
Žmonės jau pradeda skųs dėl to. kad Washingtonas žiai.
sachusetts valstijoj yra šim- čia rodyt filmą “Mission to tono.
administratorius; buvo taip
tis, kad nėra kas valgyt. į-akė numušti mėsos kainas
Programa buvo labai pla- tai apleistų laimų ir tuk?- Moecow,” nes tai nešvari 2. Dainos,
gi ir prof. Vytautas Bace\iPereitą sąvaitę mėsos ba- ir paskyrė galvijų augintonet* perdaug plati. Kai tančiai akrų žemės guli dir- bolševikų propaganda. Ma- 3. Pasaka apie “Magdu- čius, kuiis dalyvavo čia
pripažįsta, kad tai tę.”
das Bostone pasibaigė. Bet jams subsidijų. Vadinasi, kurie dalykai buvo visai ne vonais. Kodėl nepaimti tosjoras
.............................
...
tarptautiniame
koncerte.
jis pasibaigė tik kainų ad- galvijų augintojai gaus pa- -avo vietoj šalia klasinės žemės ir neapgyvendinti ant propaganda, bet jis nenorįs Prašom parašyti atvirutėj Visi tivs jie iš New Yorko.
ministracijo? raštinėj' ant ramos‘ iš ‘"valstybės iždo. o Bacevičiaus muzikos. Bend- jos sugiyžusn; kareivių, ku-ją diausti. nes tai galėtų pa-savo įspūdžius ir prisiųsti
krautuvėse'mėso< eamintoiai <kerdvk- rai, akrobatai ir burleski- riems Kitokio užsiėmimo gal kenkti
Amerikos-Rusijčo šiuo adresu: W ORL, Lithpopieros. Mė«os
virtuvėse mėS lo^u.f paduoti mfoa oi- "inkai gali tikti naktinių ir nebus?
Įsantikiams.
;uanian Program. 216 Tre
DR. D. PILKA
ir žmonių
mont
st.,
Boston.
Mass.
bet
ne
žinoma,
ne
visi
veteranai
---------------;
------kainom.
Jo?
“
sukHubų
lankytojam-,
stoka nepasibaigė.
gesnem
Ofiso Valandos: nno 2 iki 4
S. Minku*.
Parsiduoda
Sulyg kainų administ aci streikavo” — ir mėsos nėra. 1 ublikai. kuri eina į Sym- norės eit faimtliauti; bet
ir nuo 7 iki 8.
manoma
ka
norinčiuiu alaus
Geras per daugelį metų išdirbtas į
_________ phony salę. Anot tos senojos pranešimu, į Bostoną pe
manoma,
ly.
sandėlio biznis. Mainyčiau ir
506 BROADWAY
i eitą sąvaitę buvo ar‘ turėjo j Haverhillio lietuvis Benkus vės romėnų patarlės, kas bus gana didt s nuošimtis. ant nedidelės farmukės, nes dėlei
SO. BOSTON. MASS.
tinka
gceBl ant fan(26>
būti atvežta 15,000.000 sva-;
gavo pasisveikinti su
1 F . jaučiui,
. ,. tai netinka Ju- Jeigu kurie jų nemoka farTelefonas:
SOUth Boston 1320
220
E
Street,
So.
Boston,
Mass.
meriauti, tai valstija turėtų
įų kiaulienos ir jautienos/
Anglijos karaliene.
Pienui (dievui)
juos pamokini'.. ši valstija
Buvo rašoma, kąd- ištiri
PARSIDUODA NAMAS
traukiniai sų mėsą ritasi išBforii^.Kontrimas- ^uth Reikalauja paleisti politi apgyventa tirštai ir farme- 3 šeimų, po 5 kambarius, beveik
TEL. ŠOU 2712
nius kalinius Afrikoj.
nai galėtų pa- Maryti neblo- naujas namas Jamaica Plain, Mass.
Vakarų į Bostono- pusę.;
Bostone gavo is Haverhillio
,
__
prie Eranklin Parko. Yra steam heat,
Bet krautuvėse mėsos
iškarpą is laik---- t
t ptagy\ęn.. .ą, jeigu .jie gSIra£jos maudynės, 3 karų garažas.
Massachusetts valstijos
Dr. J. C. Seymour
“k’iemas cementuotas. įplaukų $100.00
buvo. Kur gi ji dingo, jeigu i/^vio. kurioj palodyta,> kaip CIO oiganizacija nusiuntė mokėtų tinkamai savo žemę per
(LANDŽIUS)
mėnesį. Savininkė turi išvažiuo
4•
ištikrujų 15,000,OŪO -svarų
Baipld.(Antinus > .\Vashingtonan ' dūsavo at- naudoti.
ti kitur, todėl priversta taip pigiai j
Specialybė: Akių, Vidurių Ligų.
------------------------ atiduoti, tik už $7.700. Kreipkitės bi- • *1(1
jos buvo čionai atvežtą?
LęnKus sveikinasi su Anglį- ?tovu? kad įteiktų State DeAusų, Nosies ir Gerklės.
. - - _ •
.
. ; -,: le diena, po 5 vakare, ant 3-čio aukš- ;
*’ 1
(27)
Laikraščiai dabar daro' iš
kaialiene Elizabetha.
parlamentui reikalavimą pa Šimtai žmoni i turėjo grjzti to
Vartoja vėliausios konstrukcijos
8 b r S A'A J?
o "d
iš Nantasker pėsčiom.
Mrs. Anna Kriauchunas
X-RAY Aparatų.
lo juokus. Sako. kad tai bu
Benkus tarnauja Ameri- leisti visus politinius kali
5)5 Rossomore Rd.,
Pritaiko Akinius.
vo ne paprasta mėsa, bet kos laivyne ir nesenai-nuvy- nius, kuriuos Vichy valdžia
Pereitą nedėldienį į Nanjamaica piam, Mass.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
“teoretiška.” Suprantama, ko Į Angliją. Ji? yr a.vyrės- buvo suvariusi tenai į kon- tasket byčius suvažiavo tuk
NAMŲ
BARGENAI.
A. J. NAMAKSY
534. BROADVVAY,
namų
teoretiškas daiktas nėra ap). nysis savo laivo viršininkas centracijoe stovyklas. Gaila, stančiai žmonių. Važiavo
ir 6 kambariai, 2 gaSO.
BOSTON, MASS.
Real Estate & Insurance
čiuopiamas. Ir jis nemato>- ir turėjo užsimovęs baltas kad CIO vadai Užmiršo, jog laivais visą dieną. Kadangi raZaiTan"?’ labai
u
gražios gatves.
bAi.-n... Laikraščio iškarpoj Sovietu Rusijoj taip pat rei- nuvažiavimai iiinkni
’
‘’ tu i‘ SS.orto.
414 W. BROADWAY
mas. Iš ‘“teoretiškos mėsos” keline
3 šeimynų, 5-6-6 kambariai, geroj

luonūERinnū—
U

)Uti vietoj. 36,500.

,

15.000,000 svarų
lėtų būti gerų kep
shingtonas tikrai
tiek mėsos į Bostoną pereitą aiškino esąs iš Haverhillio, nelaisvėj.
sąvaitę atsiųsti, bet kur ta Mass., lietuvių sunus. ir jau
- -------------mėsa dingo, vietinis OPA 12 metų tarnaują? laivyne. Pagelbinės automobiliu
negali išaiškinti. Negali iš- Karalienė padavė jam savo
šviesos draudžiamos,
aiškinti ir V\ash ingtonas. lanką, ir laikraščių reporteAutomobiliu registracijos
Šitą misteriją dabar iš- ris tuo tarpu padarė nuo- viršininkas Gooduin skelaiškino paprasti žmones, ku- tiauką. Šalia jų stovi ir AngųacĮ eįnant aptemdinirie ne teorija? kuria3 bet.4/jos. karajjuą, J^rrgjs. .Abudu,
mina tikrą mėsą. ‘ -*2 *
Atsirado mėsos ir bulvių.

Pe.reitos savaitės piadžioje Bottone atsirado daugiau
mėsos ir bulvių, kurios ke
lios sąvaitės atgal buvo visai
išnykusius. Bulvių atėjo keli
vagonai iš pietinių valstijų.
Kitų daržovių irgi nesunku
gauti, nors jų kainos labai
aukštos. Galvukė salotų kai
nuoja t arp 20 ir 30 centų.
Bet sviesto stinga.
No. 3 .n « Senes o«

Daskliinio* turiu ir daugiau namų įvairiose
V . į"“t11 vietose už prieinamas kainas. Kreip-

>t paskutiniu laiVU
-------- eicL?

kitės pas:
William A. Amsie
(-)
jo Carruth st.. Dorchester, Mass.,
prie put Ashmont Station.
Tel.: GEN 3719.

Bostono apie 17 mylii^ To
dėl kai kuriems teko eiti po
5 valandas, per visą naktį.

VL

STAMPS

SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. So Boston 0948
Res.
37 ORIOLE STREET
West Roibury, Mass.
TeL Park»ay 1233-W

Svbatos Lenktynės
The CONST1TUTION
HAND1CAP

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais;
nuo 10 iki 12 ryto.
278 HARVARD STREFT
kamp. Inman st- arti Central akv.
CAMBRIDGE, MASS.

Pridėta $5,000

Didelės buvo Bunker Hill
šventės iškilmės.
Birželio 17 dieną Bosto-

ta pažintimi su jaunu Ame- draudžiamos
vartoti revoliucinį" karą tenai buvo
rikos lietuviu.
nevalia.
smarkių kovų su britais. Tas
gyvena.
Benkaus tėvai _
kainaf randasi ^nauėštotvHaverhillyjc
po
numeriu
3
metai
katėjimo
ir
$H3įOOO
ne todėl
ir
- -- — •
__ teriai tas įvyki
.
pabaudos.
S57 River Street, o jo žmona
apvaikščiojamas.
Pereitą
ir šeimyna yra Los Angeles Joseph Hotze, kuri? iš sąvaitę tose iškilmėse tenai
mieste.
“numerių raketo” pasidarė dalyvavo 100.000 žmonių.
milionus dolerių ir nemoke—------- —
Iš pietinių valstijų Bosto- jo valdžiai jokių taksų, tapo
™ kar° suvaržymu. Ma?
nan atvežta daug sugedusių nuteista? trims metams ka- sachusett? valstijoj uz?idaie
bulvių. Sveikatos komisija lėjiman ir užmokėti $10,000 Jau 1“*^ vaistinių._________
pabaudos.
uždraudė ja? pardavinėti.

BONDS

Dr. Leo J. Podder

PRASIDEDA

Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dietoj
nuo 2 iki 4, kuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVĖ*
BOSTON. MAŠS.
V
Tel. Comnionwealth 4570.

1 Reisas 2:30
8 Reisas

TeL 28624

Daily Double
Baigias 2:15

__

-a-

Gyv. 8110

DrJoseph A Gaidis

SUFFOLR D0WNS

to K«o cn \X<odt'ng"

OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki 12
nuo 2 iki B,
nuo 7 iki 0.
Seredom 9 iki 12
ir s-usitarua.
AKIŲ DAKTARAS
[ ištaiso defektuotas akis ir tinkai mu laiku sugrąžinu šviesų. Išag• uaminuoju ir priskiriu akiniua.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

Ką daryti, kad Jūsų

TeL ŠOU 2800

elektrikinis pečius

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis

ilgiau tvertų

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.
Seredomis:
Nuo 9 ryto iid 12 diens-

447 BROADWA¥,
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY

Laikyk pečių ir jo viršų švariai. Jei
maistas ar skysčiai ant atdaro pečiaus
išsipiltų, užsuk elektrų ir su minkštu
šepečiu išvalyk 'coil” Patariama nau
doti paplokščių dugnu indų su kuriuo
geriausia galima prieit).

Nevartok perdaug vandens. Verdant
daržoves, reikalinga tik mažas kiekis
vandens skauradoje. Mažiau vandens
naudoti, daugiau gausi vitaminų ir mi
neralų.
, : •
t ę

60 SCOLLAY SQUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Fafayette 2371
arba Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Milionai turėjo smagumo suradę

tokį Elių, kuris visiškai ir puikiai
juos patenkino. Jeigu jus to ne
turėjot, tai pamėginkit

Perke'rsk burnerius, kaip pakeisti
"spare" tire ant savo karo Tas taipgi
prailgins bnrnenų amžių
Tyrinėtojai
yra patyrę, kad frontinės dalys yra
naudojamos 90<^ laiko Ar ir Tfis duo
date jiems persidirbi: ”

PICKW1CK

Kartas nuo karto patikrink. Jūsų pe
čius buvo padarytas, kad ilgai tvertų.
Nežiūrint, vis-gi kartas nuo karto jis
reikalingas pataisyt). Paveskite tų pa
daryti atsakomingarr, žmogui. Neban
dyk pato taisyti.

"ALE that is ALE

H

NAMieARK RfOlSmtO

Būiltth EDISON tOMPANT «

Pasirinkit jį sau. PASIIMKIT SAU ‘PICK’

■r » *

...it

BUY WAI BONDS AND STAMPS

i

• i

t-e C

. «<*.

J* CO., 1.x , Lat.ir

.u*» , bRt«VfcR« SMCE 1870

,poococoooooeoooooooeooooos
S. BARASEVICIUS
IR SUNUS
MOTERIS PAGELBININKjE
LIETUVIŲ GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turi Notaro Teises.

234 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 2590
Sunaus gyvenamoji vieta:
538 Dorchester Avė.
Tcl. COLumbia 2537

LITHUANIAN
FURNITURE Ca
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI.
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat fa* j to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama,
326 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MA22.

Tek EOUtb Eo’ton 4513

