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Anglija Sudoros Hitlerį 
Be Amerikiečių Armijos

CHURCH ILL PRAŠO TIK 
GINKLŲ IŠ AMERIKOS.

Stalinas tuo tarpu iilcabino 
Hitleriui “žalią žiburį” į

l’ereito nedėldienio vaka- 
rą Anglijos vyriausybės gal
va Church iii pasakė per ra
diją didelę kalbą, kurios 
klausėsi visas civilizuotas 
pasaulis.

Visų pirma jis nušvietė 
Italijos poziciją. Italija šo
ko i karą tuo laiku, kai 
Francuziją suklupo. Musso
linis užpuolė ją iš užpaka
lio ir smeigė peiliu Į nugarą, 
kaip žemiausios rūšies niek
šas. Jis tikėjosi, kad kova 
jau pasibaigusi ir jis galė
siąs su savo sėbru Hitleriu 
pasidalinti karo grobiu. Bet 
iis apsiriko. Nors Francuzi- 
ja krito, bet Anglija iš ko
vos lauko nepasitraukė. Ir 
Mussoliniui dabar ji užkure 
tokią pirtį, kokios jis nieka
dos nesitikėjo. Afrikos Li
bijoj anglai paėmė daugiau 
kaip 125,000 italų nelaisvėn 
ir sunaikino beveik visą jų 
ai miją tenai. Visi italų uos
tai Libijos pajūry jau anglų 
rankose. Mussolinis užpuolė 
ant mažutės Graikijos, bet 
ir tenai skaudžiai gavo per 
dantis. Negana to, anglų 
laivynas dabar sugriovė Ita
lijoj Genujos uostą, iš kurio 
fašistai su Hitlerio pagalba 
ruošėsi siųsti pagalbą saviš- 
kiems Afrikoj. Vienu žo
džiu
blokštas
žemės.

Dabai 
lė. s;

Fordas Siūlosi Sta-\SVARBUS ANGLŲ Amerikos Lietuvis 
lyti Orlaivius. LAIMĖJIMAS. Bolševikų Kalėjime.

Mussolinis jau bėga iž 
Etiopijos.

Išmušę italus iš Egipto.

Forūa* vėl padalė Karo 
Departamentui pasiūlymą 
statyti aimijai orlaivius.
Kai kurios orlaivių kompa- anglai nusivijo juos Italijosn.ir. 47 • W * __ 1__ 5_ ♦ ___

Washingtcno vyriausybė 
reikebuja, kad Dr. Deve- 

nis butų paleistas.
Nors “Laisvės” ir “Vil-Tiesa, kai kuliuos laivus jie nijos norėjo užsakyti pas jjiubijon ir vydamiesi pajų- nies” bolševikai susiriesda- 

apdauze ir laikinai sugadi- a skinJ dalių orlaiviams, iriu ,J)aėmė vii eile jų uostų mi tvirtina kad ------
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METAI XXXVI

Washingtone Nudėtas Bu-
į vęs Stalino Šnipų Galva

■ ■ ■■ ——
GEN. KRIVICKIS DABAR {bonus politinių kalinių UŽ

DIRBO PRIEŠ KOMU- ! darė i koncentracijos stovy- 
N1STUS. klas šiaurės giriose. Šitas

kiuvinas “valymas” ėjo ne 
tik Rusijoj, bet ir užsieny.. lionis visuomet sakyda .....................

tė pasaulv ir geriausia įren- niadžios iki galo Ir jis nu-; hio 1pa«kminė an^lu^Jim" ^n^33?? vo’ **’’• Vokietijos, Lenkijos ir Ven-
ata ancia-OTiimm miz, /u-z, P.,au"10^ 1K1 g?10- " J1* “u j 010. Paskutine anglų paim- kalėjime sėdi net ir D-ras M. kosi ji nužudyti. <zmn« komunistu vadai Engta apsigynimui nuo oi o sumte Karo Departamentui ta italu tvirtovė buvo Ben- Devenis. kuris vra lumrtiniu • j-v w u- gujos komunistų variai mi
atakų Rezultatas buvo toks. nubraižytų planą visiškai;gazj. Italai čia smarkiai Valstiiu pilietis Jis turi ve' . Pan«deh wf hingtono yo pasaukti j Maskvą ir su- 
kad is loO Hitlerio bomba- naujai dirbtuvei, kurią jis -.i-si——* . a,suJyĮ P1v£ih‘-.d1 viešbuty buvo rastas nusau-šaudyti, nežiūrint kad jieir stengėsi prasi- dęs Jono Vileišio

V*-et°J r*ev° žama Jau gatavi lėktuvai. Be kurią pirma valdė italai. Vi- mas yra sausakimšai prigru- 
neveikti Hitleris negali. Jis įo> piįe tos dirtbuvės Fordas tai anglai laimėjo per 60 stas politiniu kaliniu ir šalv
imi kur nors laužtis. V įenm- dar apsiima įtaisvri aviaei. t?, L '
telis jam galimas kelias lie- jos iauką oriaiv 
ka per Balkanus. Jei Balka- įj jr lakūnams
nų tautos sudarytą prieš ji mės tam tikslui jis turis už-JJu ir davė visą eilę labai Valstijos 
vieningą frontą, tai su Ang- tektinai. Fordas gamintų < varbių pozicini Vidurže- kuo D- 

i m g?]etŲ B pats ir motorus savo oriai- mio pajurv. Tuo budu pavo- namas,
S viams- V Karo • De|)al?- Suezo Kanalui visai jau nimoiki šiol nėra gavusios.

sunku tas t 
karas bus 
Jos mano

Vozlonm Vonno L-oliii * * AAU^IJVA^ ouiv.uu „ Uiti U, UU Uiti U

’ bas* Bet kai Stalinas Pladė- Stalino nurodymus. Jie yra na sausakimsai miviu- jo skersti seniausius komu. nieRas daugia^ Raip tik įR.
nistų partijos vyrus, žy- Ii Stalino Urnai. Stalinas 

teroristų or- 
(OGPU). kurio;

generolas Knvickis agentai net svetimose vals-

stodama kaizerio pusėj. Da
bar ji vėl nukentėsianti, jei 
stosianti su Hitleriu. Jeigu ? 
tik ji įsileis vokiečių armiją, 
anglų bombanešiai tuoj pra
dės ardyt jos geležinkelius 
ir tiltus.

Amerikai Didelis
Pavojus, Sako 

WiUkie.

fašistu, kuriuos jis buvo te-įtintieji nekalbėtų prieš oku- mokėjo. rankon buvo įdėtas ir rėvoj-
įnai - nugąbes^ kolonizuoti į panti v?urvS Pne? veris, kad išrodytų, jog jis
•tą šalį Muilinis bijosi, -_____I___  vick? uoliai dalyvavo ir lie- pats nusižudė. Buvo palikti
įkad etiopai dabar visus jo Piitstonas ^komunistų oi^a- jr ąu raščiukai, vienas ru*is-
i fašistus išplaus, jeigu jie ne-; , ”a!’ Laisve n , \ įkus. kai parašytas, antras angliš

ki štas susilauks to paties, j mas žinią, kad 
ko susilaukė Mussolinis. j Bulgariją atdara:

r«,vur f » Laisvė” ir “Vilnis.* __ ______v___________
. ... ,. ... bus tooTau“^ab«i“tCBS'CrtBCB { Kasfites. Jį, atrem,t!. •’o.sRJlb!am'i kai/RusBfcas adi-esuotą? j.;

_ - , -j- T,k Anfl,r.*.la,I1?e),ml1’g*'francuzai nesiskubina. Ir west Pittston Pa šio neSa '*■?*. ,r. d?Slne" žmonai ir sako: “Aš labai
..B? “« »“ žodžius b*P““t“ «♦ «»!■>«» k»ro- kažin, ar iš viso jie norės' ^ko bande- Svarbiausis jų . ar- norėjau gyventi, bet negal.-
tsrodo, kad Htderts vistiek j Wendęll L. Wilikie bu-; MufsoIiniui eiti talkon. Juk E ’ i"ttt L* ' guinentas pnes ji buvo ma.“ Remdamosi , šitomis 
maršuos per Bulgariją. Iki:Vęs republikonų kandidatas rjls niPkžaS užnnnlė Francu- !as’ jis ne gen. Knvic- apystovomis. policija jmrei-

‘ gen. Kri- 
ižudė. Tačiau 

tik apvsto- 
Ištikrujų gi 

Krivickio, uuuua- naši nuo žiauraus priešo. Francuziją lygiai taip, kaip manė kad žemė dreba Bet w but ir Kitaip. nnvicKh.
kelias per, Sugrįžęs jisisako, kad jei- Stalinas su Lenkija, kun daUJelk iau necalė o'išeiti gne: ne.s.bo,sevik^ vadai draugai ir Dieso komiteto 
s.. Stalinas :gu Anglija s| karą pralaimė- tai,, ,)at buvo užpulta iš už- v««’« i bevelk, V!S1 J™ ^v.° nariai yra įsitikinę, kad nMigĮija valdo vandenų ban- praSešė”ir Bulgarijos Xlio fr'^fboB^ Kt .^naS^o 1 B-i^^ok?'Stalim

kiškų durtuvu i nugarą. TaLS^’į“į„e DauS žmo' V?-a S{a‘“’' Viešbučio tarnai sakoj vi
si vargiai dabar francuzai ? skelbėjo uemaeedai bet 8080 Len'-nep«lėie šūvio. Matvt.
norės Mussoliniui taikiniu- T^ia^Sėt S nYe^ ^rtle tatiw buvo pra- jks buvo nušautas su garso 

račiau nuKentet. rodo., me <imanyta. Taigi tas prie- tildvtuvu. Ir pats nusišovęs
i -- ----.z-— , ___________ kaS- nenukentėjo, ne> na- k^tas gen. Krivickiui, kad žmogus neišlaikytų revolvv-

(hurchill. Anglija tun zmo-1 kiją. J Kad išvengus šito pavo- MICHIGANE UŽREGIST- r3? . Tu r ru. lalr turėjo pakeistą pavardę, rjo rankoj prie galvos. Aiš-
nių pakankamai. Jos armi-i Anglija matydama, kad jaus, Amerika turi remti ! RUOTA JAU 9374 batą ai keliolika colių, nora ne(U, j jokios vertės. ku, kad revolveris buvo idė
ja dabar siekia 4.000,000 į šitie du banditai ruošiasi už-! Angli ią visokiais 1 kuuia jau .. . -......
vyrų. Bet jai reikia mate-į degti Balkanus, jau nutrau-! sako Willkie.
rialinės paramos. kė santikius su Rumunija/ ___________ i

Hitleris jau nerimauja, j Taigi galima tikėtis, kad ANGLŲ LAIVYNAS SU 1 
Jis mato, kad galas jam at-! Anglijos orlaiviai dabar DAUŽĖ GENUJĄ, 
eina. Jis žino, kad iki šiol jie pradės sprogdint Rumunj- peleita ne(iį.iHieni galiu-,
Anglijos nenugalėjo. O to- jos aliejaus pramonę. Analiins kam l-uw- .........^7"?u‘ “ v,vnt,w*•««.«• «•«««- įopoje. Su Stalinu tisaiU.„ ------- J.. „J . ę L . gas^ Anglijos Rato iart3-v,kueSą Detroito mtertę ko traukė santikius iii. me-

P.' .:Po!lc,ja j“?8 ?t«>piąi seka i. Nelabai senai t.anasus ze- ta,\ j,s įjžurfė žymiau- 
komunistų

gas ir ji karą laimės. Ji tik 
prašo Amerikos pagalbos— 
ne žmonių, ne kareivių, bet 
ginklų ir mašinų. Kareivių 
Anglijai nereikia, sako

džiai, kad Sovietų Rusija merikai. Diktatoriai tikrai 
nedalysianti jokių kliūčių: Amerika užpultų. Ir jai sun- 
savo bičiuliui Hitleriui lauž- ku butų apsiginti, nes jie tu- 11VI__ 
tis per Bulgarijos teritoriją retų savo rankose visų Eu-;uautj 
ir atakuoti Graikiją ar Tur- , ropos valstybių laivynu?

/ vi J . k*gasis Anglijos Karoliau Anglija bus stipresne. \adinasi, karas eina pla- nag nupjauk^ Italijos
nes ii bus geriau pasiruošus' tyn ir didyn, nes Maskvos i k^xt“' j7.uli,lobA 3X11( ‘ i1 °‘K^a jU?s se,Ka Nelabai senai nanasus ze- tais ks
ir daugiau pagalbos gaus iš,diktatorių* remia ir kursto;u u n-U . e fy? lon; gah but, kad visi jie busią mės griuvimas i angim ka- ko fc!fe“o be^ 1.^ 5L&5 ±^ažda,vti ? ^'»8 Shenąndoah '^°

įuošiasi laužtis per Balka 
nūs, per Bulgariją, į Vidur- į 
žemį, kad padėti Mussoli-! 
niui. Jis jau nusiuntė Musso-

tas Waldman, kuris reika
laus. kad žmogžudžiai buru 

. susekti. Išvažiuodamas is 
pnrtijos vei- ^ew Yorko prieš kelias die-

... nas Krivickis skundęsis
Atvykęs Amerikon, gen. Waldmanui. kad paskui jį

uostą, kur buvo susirinkę h tovyĮįią. taip kaip Hitleris įįįiestį. 0 dar anksčiau 
Mussolinio laivai ir subma- ** - - . . -Mussolinio im vai ir subma-i Stalinu uždarinėja jiems Scrantone. Kasyklų komjia-’ Krk ke Ui aiK WaW.manu'; rkad 11™ ^1±M"ciaikimus elementus- nijos tiek godžios ant pclL,! ^'komu^Su ±?Ja SU',n° galVaZ’'-

r • • t^K-h.™*. Inu —____ ____ .Jenomis|3jų šuolių suardė va, pakviestas j Washi„g- dzla ’-----------------

’niU\-v-^ • a JT! pradėjo smarkiai veikti an-»daugybę sandėlių ir fabri-
1 ,a!s viiili.Jzznvr orlaiviai. Ne tik nakti- į kų, kuriuose kilo didžiausi
gilios laivyną Viduržemy. i __ :

ANGLAI SPROGDINA 
NACIŲ POZICIJAS.
Paskutinėmis dienomis

gi i jos laivyną Viduržemy.

Z» Lietuvos Issiiermi- 
sto 45,000 Vokiečių.

Iš Berlyno pranešama, 
kad 45,000 vokiečiu pradė
jo jau kraustytis iš Lietuvos 
į Vokietiją. Pirmutiniai jų 
būriai jau perėjo sieną pe
reitą sąvaitė ir pasiekė Rvt^ 
Presus. Paskui juos seks kiti 
buliai.

mis, bet ir dienomis jie lekia; gaisrai, 
per jurą ir sprogdina Hitle- į * Tuo pačiu laiku pakilę < panecieų a-
rio pozicijas, uostus, gele-įnuo laivų anglų bombane-!klal> _>a,nu- 
žinkelius, ginklų fabrikus ir šiai nuskrido Italijos gilu- ?Pl'onde, kad valstijos turi

rXA\?7-ri°PiKirTfviMA !* -v-‘?ai ,nePWdam<f. bad|toną duoti' parodymų" bie'5> 
DRAUSTI 1-IIUfclVIMA- j tuscias kasyklas paskui su- komitetui. VVasfcingtone ji- 

Vyriausis Tribunolas Wa- grius žmonių namai.
shingtone šį panedėlį

KARAS VOKIEČIAMS 
KAINUOJA 13 BILIO-

panašias vietas.

kalams per kelis sekančius 
Hitleris su Stalinu nutarė | mėnesius. Parlamente ap- 

iškeisti savo tautiečius iš už- skaičiuota, kad šitas karas 
imtų kraštų jau 1939 metais, Anglijai kainuoja apie $16,- 
kai jiedu nutarė pasidalyti 000.000,000 per metus, kas 
l^enkiją ir kitas Paoalčio te- reiškia 44 milionus dolerių 
ritorijas, kasdien.

mon, kursubombaidavo Le-!‘«i8« uždrausti streikuojan- 
’ • tiems darbininkams pikie-ghomo ir 'Pizos miestus.ANGLIJAI KARAS KAI

NUOJA $16,000,000,000.
Anglijos vyriausybė krei

pėsi į parlamentą, kad šis _ _
tuojau paskirtų 1.600,000,-1 Vyriausiajam Teismui Dar-! phiiadėlphTjoj šį utat
000 svarų sterlingų karo rei- į bo Santikių Tarybą, kuri uz- k * į į * t* - ... VaaIL, cnbort«i,ra Pin spiogo gazas gau

FORDAS PRALAIMĖJO 
BYLĄ.

Fordas buvo apskundęs:

SUSISAUDĖ BOL1NEJ.

sai parodė dokumentais. Nashua, N. H.—Pereitą 
kad iki 1937 metu Stalinas nedėldienį policija čia su- 
išžudė 35,000 raudonarmie- ėmė N. Debalį, 27 metų alu
čiu. kad tarp 300,000 ir žiaus vyrą, kuris yra kalti- 
400,000 politinių kaliniu jis namas peršovęs Jurgį Rap-NŲ DOLERIŲ.

Žinios iš Berlyno sako, rugredo i kalėjimus arba iš- tį, bolinės savininką. Spren
— ....................džiant iš pavardžių, abudu

gali but lietuviai.
itudti dirbtuves, jeigu dėl to- kad Vokietijos gyventojai trėmė Sibiran,
[kio pikietavimo kįla riaušės, dabar per metus moka karo-----------------------------------------

reikalams 34 bilionus mar- AUTOMOBILIS UŽMUŠĖ 
kių, kas Amerikos pinigais V. PETRAVIČIŲ, 
reiškia apie $13,600,<9)0,000 Georgetovrn. Mass.—Pe-

SPROGIMAS SUŽEIDĖ 
40 ŽMONIŲ.

nin-

ir kelis mi-

GRAIKŲ-ITALŲ KOVOS 
NESILIAUJA.

DTkD?i ava reitos subatos naktį netoli Albanijoj graikai kauja-i 
470,000,000 PORŲ AVA- jnuo įja puvo automobiliaus su italais ant vietos. Nor* 

LINES. 'užmuštas Vilimas Petravi-;graikai kasdien skelbia bd-
Amerikos avalinės fabri- čius, kuris tarnavo Mellow mėjimus. sakosi painią vi* 

kantai pranašauja, kad šiais ! Faunoj. Vakare jis buyo at; daugiau belaisvių ir me
džiagos, bet jau kelinta są
vaitė žymaus progreso nesi
mato.

draudė jam trukdyti CIO (sprogjmas sugriovė keliatą 
unijai organizuoti darbiniu- njį|nu sužeidė 40 žmonių ir 
kus jo dirbtuvėse, v yriausis -
Teismas atsisakė tą jo skun- _________
dą svarstyti, kas reiškia, jog Prezidentas Rooseveltas metais jų fabrikai turėsią ėjęs į Georgetouno miestelį 
Fordas turės klausyti Darbo!turi “šaltį” ir daktarai pata- pagaminti nemažiau kaip.ir pareinant jam namo įvy- 
Santikių Tarybos įsakyme iria jam gulėt lovoje. i470.000,000 jiorų avalinės. |ko nelaimė. Velionis buvo

4 4
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Kur Anglai Muša Italijos Fašistus

KODĖL DIDĖJA VAGYS
TĖS IR SPEKULIACIJA?

“Tarybų (Sovietu) Lie- 
tuvo-" vyriausis redaktorius 
J. Šimkus parašė labai pik
tą straipsni prieš vagystes. 
Iš to straipsnio matosi, kad 
kartu su bolševizmo Įsigalė
jimu Lietuvoje labai isiga 
įėjo spekuliacija ir vagys 
tės. Šimkus rašo:

Komunistai nori išnaikin. 
ii spekuliaciją ir vagiliavi
mą žiauriomis bausmėmis. 
Bet tai ne socialistinis mėto

siąs. Tai vra reakcinės bur- *
’ žuazijos buda< kovai su 
piktu.

Komunistai tačiau pralen
kia da ir reakcinę buržuazi-

iją. Jų mokytojas J. Šimkus 
i reikalauja apsivogusi skur
džiu darbininką bausti daug 

; griežčiau, negu Smetonos 
valdžia bausdavo.

Tai ve. ką reiškia komu
nizmas!

Dėl to socialistai ir smer
kia tą idijotu išgalvotą sis- 

: tema.

"Nepravažiuoja per tarybų 
"Lietuvos teritoriją traukinys, 
kad kuriam nors jo keleivių 
kelionėje nebūtų kas nors pa
vogta. Ypač aštrus vagiliavi
mo apsireiškimas yra Kauno- 
Vilniaus geležinkelių ruože. 
Daug vogimo faktų pasitaiko 
Įvairiose krautuvėse, priva
čiuose butuose, kur nėra ge
resnės apsaugos.”

Šimkus
sučiuptą

Sukomunistėjes 
reikalauja, kad 
vagili teismas turi bausti ne 
taip. kaip smetoniniais lai
kais—po kelis mėnesius— 
bet visu socialistinių Įstaty
mu griežtumu.'*

Žodi ‘‘socialistinių" Šim
kus čia vartoja visai ne vie
toje. Socialistai vagiliavi
mą aiškina visai kitaip. Jie 
sako. kad vagiliavimas yra 
netikusios ekonominės san
tvarkos rezultatas. Ir todėl 
socialistai visados smerkė ir 
smerkia kapitalistinių vals
tybių teismus, kurie sodina 
kalėjiman žmogų pavogusi 
kepalą duonos ar bonką pie
no alkaniems savo vaikams. 
Sotus žmogus duonos ne
vogs, jie sako. Jeigu jis yra 
priverstas ją vogti, tai ne ji 
reikia bausti, bet ekonomi
nę šalies santvarką reikia 
taisyti.

Taigi meluoja bolševikas 
Šimkus, kad pagal “socialis
tinius įstatymus” tokius va
gilius reikia griežtai bausti. 
Jeigu Lietuvos žmonės da
bar pradėjo taip baisiai vis
ką vogti, tai ne juos reikia 
kaltinti, bet reikia pasmerk
ti bolševizmą, kuris viską iš 
jų atėmė.

Socialistai visuomet sa
kė ir sako. kad socialistinėj 
valstybėj vagystės ir speku
liacija turės žymiai sumažėt. 
nes niekam nebus reikalo 
ką nors vogti ir slėpti: gy
ventojai bus viskuo pakan
kamai aprūpinti. Gi prie 
bolševizmo matom visai 
priešingą reiškinį. Sovietų 
Rusijoj už vagystes žmonės 
kas diena šaudomi, tačiau 
vagiliavimas ne tik nemažė
ja. bet tolyn vis daugiau 
plinta.

Dabar tą patį matom ir 
Lietuvoje. Štai. pasiskaity
kit, ką sako žinios iš Stalino 
“saulės” apšviestos Lietu
vos :

"Suimti Kauno geležinke- 
lių centralinių sandėlių darbi
ninkai Jenas Juškevičius. Juo
zas Marcinkevičius. Antanas 
Yeroašius. Antanas Aleksiu- 
nas. Jonas Rudzevičius ir Jo
nas Besasparis. Jie sistema
tingai piaustę ir vogę pliušines 
sėdynes ir atlošas iš I ir II 
klasės vagonų, o taip pat 
transmisijos diržus. Iš pliuši
nės medžiagos jie siudinęsi 
skpetes (šliures).

"Vilniuje suimtas Antanas 
Januškevičius, nelegaliai atvy- 
vykęs net iš Minsko. Jis Vil
niuje supirkineies odas ir kar-) 
tu su Bėru Gabaju vežęs jas i 
Minską, kur odos visiškai ne
galima gauti. Vilniuje suim-J 
tas Edm. Noselis. pas kuri ras-1 
tos dvi plokštelės aukso. I’as 
Leibą įJraguekį Vilniuje rasta 
paslėptos manufaktūros. Ten 
pat suimti šie spekuliantai: 
Chaimas Napenštadtas, įdėlis į 
Braunas ir Hirša Razulfeldas. 
Mariampolės apygardos teis
mas nuteisė po 5 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo už spe
kuliacija Machmaną I)i s kandą 
ir Chuckelį N’ęvjnską.”

BOLŠEVIZMO “PRO
GRESAS.”

“Naujienos" vaizduoja 
Rusijos bolševizmo "progre
są” taip:

"Rusijoje bolševikų dikta-, 
turą. turėdama prieš save mil 
žinišką daugumą (priešingų) 
žmonių, buvo priversta vis 
nuožmesniu ir nuožmesniu te
roru slopinti savo oponentus. 
Pradžioje buvo šaudomi ‘bal
tagvardiečiai’ ir ‘buržujai.’ to
liau—socialistai, dar toliau— 
Įmonių vedėjai ir inžinieriai, 
po to—‘neištikimieji' komuni 
stai. ir galų gale—vyriausieji 
bolševizmo vadai!

Kartu su šituo teroru politi
koje vis labiau aštrėjo ekono
minė priespauda. Leninas, pe 
pilietinio karo. buvo beprade- j 
dąs likviduoti ‘komunizmą.' 
bet Stalinas ii vėl atsteigė ir i
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šis žemėlapis parodo šiaurės rytų Afriką, kur anglai dabar jau baigia naikinti Italijos 
imperiją. Anglai tenai muša Mussolinio fašistus dviem frontais—Libijoj ir Etiopijos apy
linkėse. Nuo vieno fronto iki kito yra apie 1,500 mylių atst ūmo. Afrikos šiaurėje, Libi
joj. anglai užėmė jau visus italų uostus, išskyrus tik vieną Tripolį, Libijos sostinę. Dar
di ja. Tobruk. Derna ir Bengazi jau paimti. Su tais miestais anglai paėmė daugiau kaip 
100.000 fašistų nelaisvėn ir daugybę karo medžiagos. Dabar mechanizuotos anglų spėkos 
žygiuoja ant Tripolio.

Musų skaitytojams, be abejo, 
bus Įdomu išgirsti, ką dabar 
veikia ar ruošiasi veikti Lietu- 

ėmė ‘gilinti’: dėjo visas krašto.vos |aįSVamaniai. Kaip ne poli- 
sutaupąs Į milžiniškas pramo- tinė partjja. Etinės Kultams 

Draugija da nėra uždaryta ir danes. suvarė ūkininkus 
chozus’. numarindamas 
nūs žmonių badu.’’

i ‘kol- 
milio-

Mass. Lietuvių Organizacijų 
Suvažiavimo Protokolas.

IVorcesterio Lietuvai Remti kovoja 
i Draugijos sušauktas suvažiavi
mas bendram darbui už Lietu
vos nepriklausomybę Massa
chusetts valstijoj Įvyko 1941 
metų sausio 26 dieną Lietuvių 
Ukėsų Kliubo salėj. 12 Vernon 
st., Worcester. Mass.

1 Suvažiavimas skirstomas i 
dvi sesijas. Pirmoji sesija buvo 
atidaryta 12 vai. popiet \Vorces- 
terio Liet. Remti D-jos pirmi
ninko A. Janušonio, sekreto
riaujant Lapinskui. Pačioje pra
džioje buvo šaukiami suvažiavi
mo dalyvių vardai ir prisegami 
ženkleliai, ženklelius segė, p. 
Danilienė ir (vardas nežinomas, 
sekr.).

Iššaukus suvažiavimo daly
vių vardus, buvo renkamas pre
zidiumas.

Į Pirmininku išrinktas K. Me
reškevičius, vice-pirmininku —
A. Janušonis, sekretorium 1—
J. Kiškis, sekretorium II—J. 
Arlauskas.*

į Taipgi išrinkta mandatų—re
zoliucijų komisija, Į kurią inė- 
jo: J. Lėkys, Jonas Jankauskas,
Jurgis Samsonas. Vytautas 
Skrinskas ir J. Pečiulis.

! Suvažiavime dalyvavo 34 or-I
ganizacijos. nuo kurių buvo 78 
delegatai. Be to. buvo 10 pavie- 

• nių dalyvių.
; Suvažiavimo prezidiumui už- 
’ ėmus vietas, buvo perskaityta

RAGINA LIETUVOS LAISVAMANIUS praspitlkdavo, bet tada dva- dienotvarkė iš šešių paragrafų:
* į šininkai reikalavo taikyti (1) Organizacijų bendrinimo

tiinlti'rfJ 1dar didesnius represijas klausimas Mass. valstijoj; (2)
-----  -------- laisvamaniams. Dar nese- Centrinio Komiteto sudarymas;

reikia būti patenkintam sa- nai, vos prieš keliatą mene- (3) Spaudos—Propagandos Ko
vo likimu,. reikia pasiduoti sjų “žemaičiu Prietelius,” misijos sudarymas; (4) Fondų 
“Dievo valiai,’ kuri nedarė reakcinis klerikalu laikraš- klausimas; (5) Lietuvos pabė- 
jam geresnio ir laiminges-, tis, nesitverdamas pykčiu gėlių klausimas ir (6) Klausi- 

gyvenimo. Bažnyčios dėl knygutės “Ar išgano mai—sumanymaimo

(ebeleidžia savo organą ‘‘I.ais-

Ir tai nėra fantazija, bet ta,kautl okupantams, 
gerai žinomi faktai. Kilęs . \,ename vėliausiųjų “L. Min
dei bolševikų anarchijos ba-i. nui"«r,¥ ,Dr,‘.Jo,n^s Kai‘ 
das Rusijoj per vienus me- no,ist’s aukina, kokie dabar to
tus nušlavė i kapus apie » but ’a.svamamu uždaviniai 

,5.000.000 žmonių! Lietuvoje. Taigi paduosime čia
________ * jo straipsnį kone ištisai. Jis

KIEK YRA VERTAS “GA- sako:
LINGOJO” STALiNO 

RUBLIS?

įvedus Lietuvoie rusiškus
rublius, finansų komisaras , jk . gonkordat, panaiki. 
nustatė ir darbininkams bei dvasininkai jjjom pri.

atlyginimo ’ - - - 1tarnautojams 
norma tais rubliai Štai:

įmonių vedėjams ir virši

pamoksluose nuolatos kar-. liaudį relikvijos ir atlaidai,” į Kalbant pirmuoju paragrafu 
tojama, kad juo daugiau j šaukėsi cenzorių pagalbos, užtrukta gana ilgokai, bet galu

su komunistine propa
ganda ir gina Lietuvos Nepri- 
dausomybę. Tolimesni išve
džiojimai ir diskusijos buvo už- 
ritęsę dėl išskirimo vieno redak
toriaus vardo pačiame sveikini
me, t. y. kad butų suteikta di
lesnė garbė vienam, negu ki
tiems; bet susirinkimas priėmė 
:ą sveikinimą lygiomis—be iš- 
mčių atskiriems asmenims. 
Abu sveikinimai nutarta tal- 
rint spaudoje ir pasiųst origi- 
įalus asmenims, kuriems pri
klauso. pasiliekant kopijas.

Visi kiti ši klausimą liečiati- 
sieji reikalai ir visi sekantieji 
$uvažiavimo dienotvarkėj punk- 
:ai palikti spręst komitetui. Už
baigoje, “Aušrelės“ choras, va- 
iovaujant p. Dirveliui, sugiedo 
io Lietuves himną ir kitas tau- 
dškas daineles. Dar buvo įneši
mas padaryti pradžią fondo. 
Surinkta: $48.85. Perduota J. 
Dvareckui. Suvažiavimas baigė
si, 7:45 vakare.

Pirm. A. Janušonis, 
Sekr. J. P. Kiškis.

ATSIŠAUKIMAS { ORGANI
ZACIJAS IR VISUOMENĘ!

Bi^angųs. lietuviai, tautiečiai! 
Artėjant “Vasario 16-ta ja i,n 
susirūpinkite masyviu, vienin
gu ir įspūdingų jos apvaikščio- 
jimu.

Stengkimės subendrinti sava
nas mintis toje dienoje ir stip
rinkime vilti savyje, o musų tė
vų žemėj vėl užtekės laisvės 
saulė, vėl nepriklausomybė pa
skatins prie kūrybos ir darbo 
lietuvį Lietuvoje: ir mums ta
da bus džiaugsmo, jog neveltui 
kovojome.

Organizuoti ir neorganizuoti 
eikite tą dieną į “Vasario 16- 
tosios“ paminėjimų vietas ir pa
švęskite nors porą valandų gar
bei Lietuvos.

L. R. D-jų Komitetas.

veji Mintis.“ nors ir jis turi pa- žmogus kentės šiame pašau-, Pastaraisiais laikais net to- tinoje išvadoje prieita, kad vi- 
nkum.niams Įy? JUO didesnis bus atlygini- kio nekalto pobūdžio veika- sos draugijos ir organizacijos

las, kaip “Velnio istorija.” prisilaikytų vienų Įstatymų vei- 
kurio dalis buvo spausdinta kiančiu j u Ū. S. Amerikoj. Liet. 

. . . . . . “Lietuvos Žiniose,” buvo garbės konsulas A. O. Shallna
turtingųjų luomui ir teismo neleista spausdinti. Gilesnėj aiškino, kad ta organizacija turi 
neteisybių buvimą ir zmo- provincijoj, kur klebonas ir, but legalizuota, tai yra, kad bu
mų išnaudojimą. nuovados viršininkas jautė-tų čerteriuota. Tuo ir baigėsi

Šita negarbingą hąžny- si visiškais viešpačiais, lais- pirmoji suvažiavimo sesija. Lai- 
čios vaidmenį laisvamaniai vamaniai už literatūros pla- kas: 3:15 popiet.
kėlė savo spaudoje ir rasi- tinimą turėdavo nukentėti, 
niuose. Ypač anksčiau dau- Tremti drąsesnį laisvamanį
gelyje “Laisvosios Minties” 1 koncentracijos stovylą bu-i kant patiektosios dienotvarkės, 
numeriuose užtikdavome vo paprastas dalykas. j buvo kalbamasi Centrinio Ko- 
mintį, kad tikyba yra ge- Nepaisant tokių varžymų (miteto sudarymu. Įnešta, kad 
riausia priemonė nukreipti ir persekiojimų, “Laisvoji j butų išrinkta komitetui valdy- 
žmonių dėmesį nuo kovos Mintis” ir jos leidiniai buvojba. įnešimas priimtas. Nutarta 
už savo būvio pagerinimą ir visados darbo žmonių pri-
šviesesnę ateitį. Ta pati imami su palankumu ir kai 
kryptis matyti ir draugijos kurios draugijos knygutės, 
leidiniuose. Pav. knygutėje kaip antai “Ar yra tikras 
“Kur yra pragaras?” yra at- Dievas?” “Laisvosios Min- 
vąizduojama. kaip išnąudo- ties ABC.’’ yra reikalingos 
jama ir skursta liaudis ka- antros laidos, šiandien, ka
pitalizmo kraštuose ir koks da antireliginė propaganda 
nelemtas vaidmuo šiuo at- nebus varžoma, laisvama-

Sugi iuvus Smetonos reži
mui. laisvamaniai gauna vi
sai kitas sąlygas savo veiki
mui, negu tai buvo iki šiam

vilegijom daugiau nesinau
dos. Mokyklos daugiau ne. 
bus slegiamos sunkia baž-

ninkams mokama i mėnesį nyčios letena. Viešame gy- 
nuo 540 iki 1200 rubliu. venime tikybinėm iškilmėm 

Technikams ir mediani-
kams mokama nuo 270 iki no'
540 rubliu per mėnesi. SmnSm •

Meistrams—nuo 320 iki ^mon«m’ antireligine pro-
630 rubliu.

Sandėlių vedėjams, 180—
450 rub.

Raštinių tarnautojams — 
nuo 180 iki 270 rubliu.

nesumanumo ir tamsumo, 
grąžinti valstybei ir valsty
bės iždas nerems daugiau 

Sargams ir kiemsargiams paražinį luomą, kuriuo fak- 
—nuo 150 iki 225 rublių. tiškai buvo ir yra dvasiški ja 

Rūbininkams — nuo 135 musU krašte.
iki 180 rublių. i Tačiau klystų tas, kuris

Išrodo labai gražios ai- šitų milžiniškų laimėjimų 
gos, kad ir baisiai nelygios:, akyvaizdoje manytų, kad 
kai viršininkai gauna po musų darbai jau yra baigti,
1200 rublių i mėnesį, tai J kad mes galime vien tik 
kiemsargiams ir rubinin- džiūgauti laimėjimais ir il- 
kams duodama tik po 135— sėtis. Ne. situacijai pasikei- 
150 lublių. Tai iau ne darbi-dus, mes įžengiam tik į nau- 
ninkiška. bet grynai buržua- ją laisvamanybės darbo ir 
ziška tvarka, kur darbinin- kovos etapą. Ilgą laiką vei
kas blogiau apmokamas. žėsi tikyba į visas musų gy-

i -a i k,,*,, venimo sritis, skverbėsi įBet ii loO i. Lietuvoj butu i .• -• 5„ j.

nebloga alga, jeigu >ublhbutu vertas nors t ek. kiek į,’ ' 
amerikoniškas "nikelis.’- P™1?

mas danguje po mirties. 
Tuo budu. kąip visur, taip 
ir pas mus bažnyčia tarnavo

Antroji suvažiavimo sesija 
prasidėjo 4:30 popiet. Prisilai-

sudaryti Centrinis Komitetas 
iš dvidešimt vieno (21)atstovo.:
(1) B. F. Simons-Simokaitis,
(2) Ant. Matjoška, (3) Jonas 
Dvareckas, (4) Jurgis J. Sam
sonas. (5) Juozas Arlauskas, 
(6) K. Mereškevičius. (7) J. P. 
Kiškis, (8) G. A. Kybą, (9) A. 
Kriaučialis. (10) John J. Rus-

paganda nebus varžoma.
Net dvasininkų ir vienuolių
turtai, sukrauti dėl žmonių žvigiu tenka bažnyčiai. Ma. niams, rodos, nereikės savo key, (11) Vytautas Ramanaus- 

no parašyto i “Laisvosios darbą pradėti iš pradžios, kas, (12) J. Gegužis, (13) K. 
Minties ABC” taip pat pa- Tačiau nauji laikai reika
briežiama. kad bažnyčia vi- lauja ir naujų uždavinių, 
sados buvo liaudies laisvės Pagrindinė laisvamanybės

Marcinkevičius, (14) A. Jazu- 
kevičius, (15) W. V. Anesta, 
(16) B. Kontrimas, (17) I. Va- 

J. Tuinila,

Lais
vamaniai niekad neturi už- 

“ealingo- miršti, kad senajam režimui

SVEIKINIMO REZOLIUCIJA
DRAUGIJŲ ATSTOVŲ IR 

VISUOMENININKŲ.
Suvažiavimo nutarimu reiš

kiame gilią padėką tiems lietu
viškųjų laikraščių redakto
riams, kurie nepaisydami asme
niškų nesmagumų, drąsiai stoja 
už gelbėjimą Lietuvos nepri
klausomybės.

Pirm. K. Mereškevičius, 
Sekr. J. K. Kiškis.

KITOS REZOLIUCIJOS.
Mass. Valstijos Lietuvių or

ganizacijų ir pavienių veikėjų 
konferencija įvykusi pereitą 
sekmadienį VVoręestery, išnešė 
porą rezoliucijų; pirmutinę re
zoliucija yra trumpa ir buvo 
pasiųsta pasveikinimui prezi
dento Roosevelto dėl jo užuo
jautos netekusioms laisvės ša
lims. Antroji rezoliucija, ilges
nė, apsčiai pateikianti istorinių 
faktų Lietuvos klausime, nutar
ta panaudoti abelnai — anglų 
spaudai, kad jos skaitytojų mi
nias arčiau supažindinus su Lie- 
tuvos praeitim ir dabartine pa
dėtim. • ■ '

Aukščiau sudarytasis komite
tas turi sutvarkyt Mass. valsti
joje organizacijų veikimą, pa- 
gamint joms įstatus ir rūpintis 
visais organizacijų reikalais.
Valdybos darbų ir pareigų pasi
skirstymas įvyks So. Bostone.
“Sandaros“ kliube.
kovo mėn. 2 dieną. 1 . - . , - .

Buvo keliamas klausimas dėl tinę tėvynę.’ . Straipsnyje
pavienių asmenų, neatstovau- randame tokias, frazes; 
jančių jokių draugijų. Jie bus “Tuo. tarpu imperialistų fa- 
laikomi pilnais komiteto na-j brikai dieną ir naktį kala 
riais. i ginklus, nežiūrint to, kad

SMERKIA GINKLAVIMĄ. 
SI IR RAGINA GINK* 

LUOTIS.

Bolševiku leidžiamoji “T.
Lietuva” išspausdino veda- 

124 F st., majį straipsnį, pavadintą 
'“Stiprinsime musų socialia-

skriaustai žmonijai. laisvamanių paryškinta ir
Niekam nepaslaptis, kad

daugelis musų draugijos ir -f®1,"
šiaip laisvamanių raštų bu- opiumas liaudžiai,
vo stabdoma, konfiskuoja- ^uretM būti ir musų sukiu.
Snnb!1 SLmtSi.DvIldVi.n TURĖTA 74 BILIJONUS 
cionių demokratų valdymo rwtCDtit pa;amu 
laikais už platinimą knygų- DOLERIŲ PAjAMŲ. 
tės “Kur eini, katalikų jau- Washingtono žiniomis, 
nime?” buvo grąsinama 1940 metais šios šalies gy-
sunkiujų darbų kalėjimu ventoiai turėjo iš viso $74.- 
(žiurėk, klerikalų laikraštį 000,000,000 pajamų. Čia į- 
“šiaulietis.” 1925 m.). Ma- skaitomos visos darbininkų 
no parašyta “Gamtos moks- algos, farmerių gauti pini- "centrinis Komitetas ir visosžmonės turi badauti ir netu- 
lų fdozonja buvo katalikų gai už parduotus produktus. 1 su juo kontakte veikiančios n kuo apsirengti.” O toliau 
vejkėjų apšaukta . gudrybė- fabrikantų pajamos, bizme. j draugijos vadinamos vienu var- sakoma: “O kad Tarybų Są-Kiek ištiki uju

mokėti 15 rublių, tuo tarpu latoc buvo kalama melstis li
kai nepriklausomoj Lietu- lenktis “Dievo tarnams ir 
voj kilogramas sviesto kai- ponijai.” Pačiose bažnyčio- 
nuodavo tarp 3 ir 4 litų. Jei- se kentėjimas, skurdas il
gu lietuvišką litą skaitysim valgas buvo atvaizduoja- 
10 amerikoniškų centų, tai mas kaip kelias “pasiruošti 
išeis, kad Stalino rublis ver- geresniam gyvenimui dan- 
tas vos tik apie 2 ameriko- guje po mirties.
nišku centu!

grafu kalbant buvo užsiminta' lėktuvų. Tarybų. Sąjunga 
apie materialę paramą tiems į turi turėti geriausia apgink- 
laikraščiams, kurie stoja už Lie- luotąir moderniausią ar- 
tuvos Nepriklausomybę. Tuo milą.

suprask tu, žmogau, 
yra skirtumas tarp so- 

vienas J. A. Valstijų preziden- vietų Sąjungos ir vadinamų 
tui Rooseveltui, ir antra—tų imperialistinių šalių, kurios 
laikraščių re laktoriams, kurie 1 “dieną naktį kala ginklus...”

uų cenzorių rauna uiauite (,w,vw,uuu. via.
geriausias laisvamanių min- žinoma, ne vien tik darbi
ais ir net tokiuose knygučių ninku atlyginimas skaito-
pavadinimuose, kaip “Nuo mas. Čia Įneina visų vai- ____
maldų prie higienos,” buvo džios tarnautojų, visų valdi- ^^7 rezoliuciją komiri- Ir 
įžiurė’a tikybos įžeidimas, ninku ir visokių įstaigų vir- įos patiekta du sveikinimai: koks j 
Tiesa, kai kuriuose provin- šininku algos, šįmet paja- 

Kunigai {cijos miestuose vienas kitas mos busiančios didesnės.
skelbė, kad darbo žmogui geresnis leidinys nejučiom negu pernai buvo.
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KAS SKAITO, KAIO 

TAS DUONOS NEPRAiO Į AMERIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

CLEVELANDO ir APIEUNKES ŽINIOS
Kultūrinio Darželio Sąjun- 

ga atmokėjo skola*.

Sausio 27 dieną Liet. Kul. 
turinio Daigelio Sąjunga tu
rėjo metini susirinkimą, ku- 
įiame buvo renkama 1940m. 
valdyba. Nors ir metinis su
sirinkimas, tačiau narių ne
daug atsilankė. Iš komisijų 
raportų buvo galima supras
ti. kad Darželio skolos jau 
kaip ir atmokėtos. Tiesa, da 
yra skolos keli šimtai dole
rių vienai kompanijai, bet 
tai už medžiagą, kurią gal 
teks grąžinti kompanijai at
gal. Tokiu budu, darželis 
skolų kaip ir neturi; dar 
bar.ke randasi keli doleriai. 
Smagu yra matyti, kad to
kios didelės skolos jau išly
gintos. ir lietuviai suėję gali 
pasidžiaugti savo atliktu 
darbu. Čia daug padėkos 
priklauso visos Amerikos 
lietuviams, nes ir jie yra pri
siuntė nemažai aukų tam 
darbui.

Dabar lieka tik raginti 
Sąjungą, kad ji nenuleistų 
rankų ir nesustotų dirbus 
kulturini darbą. Kada skolų 
buvo daug,Aai visi darbavo
si ir stengėsi kaip nors jas 
išlyginus. O dabar jau dau
gelis mano, kad tiek daug 
dirbti nebereikėtų. Tai ne 
tiesa. Dabar reikia pasi
stengti dar gražiau darželį 
papuošti, nes tai bus ilgam 
amžiui atmintis ir lietuvių 
vardas toje vietoje niekados 
neišnyks.
. Valdyba šiais metais susi
deda iš šių narių: pirm., J. 
Brazauskas; vicepirminin
kai. Jonas Jarus ir P. Ches- 
nulis; finansų rast., M. Miš
eikienė; užrašų raštininkas, 
G. Venclovas; iždininkė, A. 
Miliauskaitė. Be to, yra du 
knygų peržiūrėtojai ir vei
kiančioji komisija, suside
danti iš septynių narių, ši 
komisija daugiausiai rūpi
nasi sąjungos parengimais.

Pirmas darželio piknikas 
Įvyks birželio 22 dieną. Ki
tos draugijos prašomos tą 
dieną nieko nerengti. Tokiu 
budu vieniems bus daugiau, 
pelno, o antriems nepasida- 
rvs nuostoliu.

parengimas, ar tai bus rišti
nės, ar tai kumštynės, kai
nuos promoteriams 23 nuo
šimčius nuo abelnų Įneigų. 
Dabar mokama miestų ir fe- 
deraliniai mokesčiai. Reiš
kia, promoteriai tegul ren
gia visokias rungtynes, o 
politikieriai pelną pasiims.

Demokratai išsirinko naują 
valdybą. !

i
Sausio 30 dieną Liet. De

mokratų Kliubas turėjo me
tini susirinkimą, kur buvo 
išrinkta ir kliubo valdyba 
šiems metams. Gal dabar, 
musų demokratai parodys 
daugiau veiklumo, nes iki 
šiol jų kliubas buvo visai ap
snūdęs ir mažai ką veikda
vo lietuvių visuomenės la
bui. Jis buvo užsiėmęs .tik 
asmeniškumais. Apie visąj 
kliubo veiklą parašysiu vė-! 
iiau šiame skyriuje.

Prieš Lindberghą.

Daugelis clevelandiečių 
mano, kad

New Hauene Sudegė 11 Žmonių

Čia parodyta dalis matracų ir antklodžių dirbtuvės Nevv Havenc, kur anądien kilo Įtarti
nas gaisras, sunaikinęs dirbtuvę ir kainavęs Ii gyvybių. Dirbtuvėj buvo siuvamos armi
jai antklodės ir kitos patalinės. Spėjama, kad ugnį bus pakišę “penktakojai,” kurie dirba 
svetimų valstybių naudai.

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS
! _____
į Iš kriaučių Neprigulmingo 

Kliubo susirinkimo.
Sausio 31 buvo A. L. P. 

1 Kliubo name Brooklyno 
Lietuvių Kliaučių Neprigul
mingo Kliubo metinis susi
rinkimas. Narių atsilankė 
nemažai. Valdyba davė ra
portą, iš kurio pasirodė, kad 
musu K. N. Kliubas vėl iau
turi daugiau 
nigų.

Kai Kliubas toks turtin
gas, tai kliubiečiai nutarė 
1941 metais nemokėti i ka
są duoklių. Renkant valdy
bą palikti senieji: F. Vaitu
kaitis, pirmininku: J. Kai
rys, sekietorium. o F. Milą- 
šauskas. kasininku. Po susi
rinkimo kliubiečiai -tiuputi 
pabalevojo.

Kaip m.

Dariaus ir Girėno koncertas 
puikiai pavyko.

Vasario 2 buvo Grand 
iParadise svetainėje sureng
tas koncertas Dariaus ir Gi- 

- lėno paminklo naudai. Ku-
, , , x Charles Lmd- gražų darbą. Yra asmenų, dilba nemaža lietuvių, gavo mus. Reikia tik daugiau rie buvo, sako. kad koncer
bergh as turėtų būti prasa- lęUrįe jau darbuojasi ir ma- iš valdžios 135,000,000 už-. drąsos, iniciatyvos ir pasirv- tas !a)ai £razlal pavyko.
Imtas is S. V. valdžios (jis no sušaukti toki lietuvių mi- sakymą trekams ir moto-sžimo. ' Apreiškimo parapijos cho-
nera joks valdininkas. tingą, kuriame bus išrinktas rams ir žada statyti naują! Vyskupai negali tam pa- t'as, J^kaus vadovaujamas,
Red )-P° jo kalbų ir propo- veikiantis komitetas. Kaip dirbtuvę. Bus daugiau dar-; sipriešinti. O jei pasiprie- davė .abai gražią piogra- 
zicijų atrodo, kad jis taikosi (jajjaj- yra, tai išrodo, kad bu. išimu. tui namniin trustisai tną. Ramoškaite ugi labai
,daugiausia prie Hitlerio. Is kožna partija norėtų sau po'
spaudos pranešimų matosi, Lietuvą nusipirkti, ir kožną

i šintu, tai parapijų trustisai ma'.. KamosKaite irgi lapai 
I gali pasakyti: -Mes moka- STazia!. sudainavo. Kas lie-

., ,. .. i - • , . —Akrono lietuvių kolonija j me jūsų uždėtus mokesčius, Čįa aidbalsius, tai apie juos
; jog daugelis reikalauja, Had jų norėtų viena pati Lietu- apvaikščios Lietuvos nepri-itai mes "taip pat turime teisę visokių nuomonių teko gir- 
• Lindberghas visai butų pra-;vą kontroliuoti. Bet tai butų klausomybės šventę 15 va-1 dali savo pinigų paskirti k V,pni H*,na-
; salintas iš atsakommgos bergždžias darbas. Partijos sario. Kalbėtojai kviečiami į savo tautos labdaringiems
vietos. Daugelis mano. kad “pį| ko” Vilnių iš lenku, ir iš CTevelando ir Chieagos. į reikalams.” 
jis yra tikras Hitleno ber-|artijos valdė pra. --------- O jei klebonai
nas.

pasipne-

dėti. Vieni sako. kad daina 
vo gerai, kiti sako, kad ne
kaip. Girdi, kai jie (aidbal- 
siai) dainuoja ‘‘Laisvės” 
svetainiukėje, tai atrodo, 
kad geri dainininkai: bet______  eity. bet viskas nuėjo ant Daug Clevelando draugi-j šintų. tai jie pasirodytų savo

..ii. šuns uodegos. Dabar reikė-jų ruošiasi piknikams atei-1 tautos reikalu piiešai. Ir pa- ,Kau uainuiiiiKai, nei
y tų visiems lietuviams sueiti nančią vasarą. Laikai page-1 rapijonams nėra reikalo su ka,ll). 1’?. .£anį?u1t'.c. vasarą. .Laikai page-f rapijonams 

. Lietuvių salės direkcija i vienybę ir dirbti tautos la- rėjo, tai ir draugijos tikisi tokiais savo klebonais skai- 
kiek pasikeitė, bet visi iš- bui išvien. padaryti biznio. Bet turėtu tytis. Parapijonai turi pilną
rinktieji yra veiklus žmonės• . -r-:-- .
ir darbuosis salės gerovei.: dalykai. rytų nuostolių.
Salės direkcijos pirmininku NVhite Motors Co., kurioj 
yra Chester Žuris, kuris jau

labai silpni. Gal ir teisybė. 
Abelnai, parengimas bu-

apsižiurėti. kad nepasida-• teisę nubalsuoti kam nori ir vo gražus žmonėmis gana 
rvtn nn/vstnliii kiek nori savo pinigų išmo- tirštas, koncerto pasiseki-

Jonas Jarus. keti. Juk patys kunigai sa- mas priduos Dariaus ir Gi- 
ko. kad “žmonių balsas— rėno paminklo statymo ko
tai Dievo balsas.” Todėl nutetui daugiau energijos, 
žmonių balsas turi imti vir- Paminklą statyt sumanė A- 
šų, klebonai ir vyskupai ne- menkos Lietuvių Piliečių

Kur Eina Lietuvių Katalikų Pinigai?
Cieer°>,IL ' Visos didžiosios

tarnavęs lietuviams. Jei kas į Šių metų “Keleivio” 5. | au”ntv. ^okiak. vaidais tie prjegjnti« jr jje nedrįstų Brooklyno organizacijos sį 
turi kokį reikalą, tenesibijo tam numery mačiau ilgą ^?°Msclai Pava(Knti. vistiek prie§jn^is įeį tik musų žmo- Kliubo užmanymą remia, 
pamatyti ChesterĮ žuri. straipsnĮ apie tai, kaip Chi-fe ema ’ viella Komos trus’ -=---------J

cagos lietuvius išnaudoja J? mašna’ /Leb?a to pa
akiai vyskupai. Taigi aš no- ties raus^ ^semaus. Visus

nės parodytų daugiau pasi
ryžimo savo reikalų neuž
miršti.

Remia ir visos srovės. Nors 
komunacių nenorima, kad 
jie figūruotu tame darbe,Petraitienė ištekėjo. CUI1CM ¥ VV1UFCAA. cso UV" , . • • - j • • • •

Tštpkpirr ria irrrai žinoma r*u Pat^kti “Keleiviui” tru-! -J^.S sHe^a an !ai .ir
Ištekėjo čia gerai žinoma JA. . . . . , - , Riti svetimtaučiai, iš kurių

moteris. Jieva Petraitienė. Ezmių. 11 apie ai. Kten, lietuviai katalikai, ne- » ry*—;;-------  sirndvti kad ir “miii”buvusi žmona Kazio Petrai- 18 musi* clceriec1^ P* "t Nejaugi jus negalite is savo f” 252!’ M

Tat, Cicero šv. Antano b.et > skverbiasi kaip mu- 
parapijonai, pagalvokite! ^aL Jie dabar nori pa-

Miršta daug lietuvių.

šiomis dienomis mirė Jo
nas Juška, 56 metų amžiaus 
lietuvis, gyvenęs East 67th 
streeto 1092-ram numery. 
Liko trys sūnus, žmona Ona 
ir dvi dukterys. M. Čerau- 
kienė ir Onelė. Aš nuo savęs 
reiškiu gilios užuojautos li
kusiai velionies šeimynai ir 
žentui Stasiui Čeraukai.

Mirė Magdalena Garkau- 
skienė nuo 1409 E. 65th st.. 
sulaukusi tiktai 46 mėty am
žiaus. Liko duktė Adelina ir' 
brolis Aleksandras Gedrai- 
tis.

Mirė Domininkas švedas 
nuo 7303 Hecker avė., susi
laukęs 58 metų amžiaus. Li
ko žmona ir vaikai.

Mirė Motiejus Vosylius 
nuo 1013 E. 72nd st, susi
laukęs tiktai 49 metų am
žiaus. Liko žmona ir duktė. 
Laidotuvėse patarnavo gra
borius N. Wilkelis.

Mirė Juozas Markevičius 
nuo 2225 Hamilton avė., su
silaukęs 58 metų amžiaus. 
Liko broliai ir kiti giminės, 
o Lietuvoje motina.

Nori apdėt mokesčiai* neti
kus ir kumštininkus.

Vienas Ohio valstijos se
natorius nori pravesti Įsta
tymą. kad butų Įsteigta val
stijos Sporto Komisija ir 
kad visi ristikai ir kumšti
ninkai mokėtų po $5.00 per 
metus už laisnĮ. Dabar Onio 
valstijoj tik miestai turi to
kias komisijas. Pagal ŠĮ nau- 
ją sumanymą, kožnas sporto

gaunam nei vieno cento sa- lietuviu Kai Darius

2±±PaŽin° h' b“V° Pajamų per 1940 metusi .Juk. baisesnės nelaimes
draugai. į kiita Q9Q išlaidų hetuvių tauta negali besu-I butą $33.923.37,

luose. Tad padalykite pra- Paraše nesvariausių straips- 
džia ir čia. Parodvkite Chi- ‘Laisvėje. Tuomet jie

$30,251.10, balansas 1941 j ^auk^, kokią dabar ji turi ea2rO? lietuviu kataliku pa- Paro(i^ labai aistriai. k^ek 
metams lieka $3.672.27. 1 pergyventi po imi bolševi- ka‘s vra ,TaĮima jiems lietuviškumas “rupi.lapijoms, Ras via galima _ , , .. . ....

padaryti savo tautos labui, Bet dabar pe užsidėjo pat- 
pačiu lietuviu reikalui. O ki- kaukę ant savo ru-‘ 4!--------------- i— nusl.

Tautininkai vieni patys.
Tautininkai čia rengia Tarpe Įvairių išlaidų, ku- vergija. O ar girdėjote,

Lietuvos nepriklausomybės rfos buvo"išmokėtos ne lie- ka7 ”?us^ klebonui butų pa- iv, _ ___________ . ..
paminėjimą 16 vasario vie- tuvių ir ne Lietuvos reika-beI}| P<J vieną šimtinę tj jumjs paseks ir bus jums tizionomijų. Jie n

s iš lams. vra sekamos vertos 1S ParaPUŲ kasų Lietuvos dėkingi už gražu pavvzdi. duoda jau Darijaus-Gn 
- ‘ Cicero Žvalgas, gerbėjais ir nori
______ _ __ prie jų paminklo

e m s
pe

pabegė- 
nenori nei

reika- 
turi

jeigu tokia svarbi šventė sesment” 8325.00; Semina-uzsimintl- O amų 
butų apvaikščiojama bend-rijai mokestis $924.00; šv. ‘ams musų parapijos 
rai su kitų srovių žmonėmis, žemei $70.00; Katalikų (ai-lakstančius kloti.
Dabar tautininkai parodys, rių) labdarybei $800.00; Bet airiai lietuvių rei- 
kad lietuvių tarpe nėra vie- Katedrai mokestis $231.00; kalams niekados neaukoja. 
nybės. O dabar juk toks lai-šv. Tėvui (Romos popie-:Ar daug Romos popiežius 
kas, kada visi lietuviai ture- žiui) $249.00; Kun. ligonių paaukavo Lietuvos baduo- 
tų veikti išvien, bet ne pasi- fondui $120.00; Katalikų liams? Ar daug jo vyskupai 
dalindami J partijas ir gru-universitetui $90.50. -Amerikoj paaukavo Lietu-
pes. Dėl šitokio tautininkų Viso kitataučių reikalams; vos žmonių reikalui? O žiu- 
netakto, musų kolonijoj jau išmokėta $3,009.50. rėkite, iš musų parapijų tuk-
susidarė dviejų partijų ko-; Tai matote, malonus stančiai dolerių iščiulpia- 
mitetai, kurie rūpinsis Lie- “Keleivio” skaitytojai, trys ma?
tuvos išvadavimu. Vienas jų tūkstančiai dolerių su vir- Jei yra galima iš parapi- 
yra katalikų, antras tauti-jšum išmokėta svetimiems jų iždų imti musų pinigus 
ninku. Dabar lieka klausi- vien tik vienos parapijos kokiai ten “šventai žemei,”

AKRON, OHIO.
Minėsime Lietuvos Nepri

klausomybės Dieną.
Penkio 5 Akrono draugi

jos nutarė minėti nepriklau
somybės šventę bendrai. Jų 
vardai: SLA 198 ir 354 kuo
pos, SLR K A 178 kuopa,
LSS 20 kuopa ir ALP Kliu- refKaĮa 
bas. ,

Apvaikšeiojimas Įvyks 
vasario 15 d., Ba variau Sve
tainėj, 546 Grand sfc n .

Svetainės durys atsidarysi, s.. )a,l,n'u 
6 valandą vakaro, o progra 
ma prasidės 7:30 valandą.

eno 
prisidėt 

statymo. 
Bet visi žino, kad jie tai da
ro nenuoširdžiai. Jie daro
tai tuo tiKslu, kad visuome
nė nesmerktų jų dėl Lietu
vos pardavimo. Aiškiai pa
sakius, jie nori musų visuo
menę apgauti. Nori užtrinai 
savo išdavystę. Bet lietuviai 
juos pažįsta ir žino su kuo

Kri sučių ekonominė pa
dėtis.

kuku musų 
^ kliaučiai dirba neblogai, tai 

dėka uniformų, kurios už-

tautininkų? O pažangieji tiems lietuvių pabėgėliams, dėl musų parapijų susirinki 
tupinasi Lietuvos likimu Kokia baisi neteisybė mai negali nutarti išmokėti 
daugiau, negu tie kaišti tau- praktikuojama toj vadina- bent po porą šimtų dolerių 
tininkai ar katalikai. Mano moj šventoj Romos katali- musų pačių reikalams? Ko- 
manymu, musų kolonijoj j kų bažnyčioje! Tik pagal- vai už Lietuvos nepriklauso- 
turėtu but Įkurtas komite-;vokite, lietuviai katalikai mvbę, Chieagos lietuvių -ri_ivvallfl-
tas iš visų lietuvių, o ne iš Amerikoje. Kiek airiai vys- labdaiybei? Juk tas galima Viai ! p Komi!

kupai iškolektuoja savo rei- padaryti. Tik reikia, kad pa.

daktoiius Karpius, o iš Chi-įbama ^Ul
cagos bus Lietuvos konsulas !r su v,rs5kukiu. kitose pra- 
P. Daužvardis.

Įžanga nemokama.

partijų. Į tą komitetą turėtų 
į jneiti visi, kas tik non veik
ti Lietuvos nepriklausomy- 

- bės atgavimui, neatsižvel- 
giant į partijas. Tik tokis 
komitetas galėtų atlikti

Akrono ir apylinkės 
imi dalyvau

Rengimo Komitetas.

monė'-e darbininkai brazda. 
Visi ■ reikalauja daugiau užmo- 

lietu-

kalams musų sunkiai už- rapijų susirinkimai nutartu. J. 
dirbtų oinigų! Jie apdeda Nes Um juk yra tie susirin- '
mus visokiais mokesčiais, kimai daromi, tam renkami reikalingais klausimais ir at-
po Įvairiais vardais, kad ne- parapijų “trustisai,” kad!“k>’"»5* ’r
atrodytų perdaug tas bai- pildytų parapijonų nutari-i Sa"

kesiies, bei pas mus kriau
čių®—viskas “tyku.” O yra 
daug gerų operatorių ir ran
kinių siuvėju, kurie neuž
dirba nei dolerio i valandą. 
Čia eina kalba apie gerus 
amatninkus.

Paėmus orlaivių industri
ją, automobilių ir kitu karo

pabūklų Įmones, kur dirba
ma krašto apsaugai, ten 
žmonės uždirba mažiausiai 
doleri i valandą. Mes gi tu
rime ir savo prezidentą S. 
Hiilmaną Washingione. bet 
uždarbiuose toli toli atsilikę 
nuo kitų. Buvo manoma, 
kad šių metų pradžioje 
Amalgameitų Unija išstatys 
drabužių fabrikantams rei
kalavimus pakelti algas. 
Pasirodo, kad tokių reikala
vimų nebus. O pragyveni
mas vis brangsta ir ateityje 
jis bus dar brangesnis. Al
gos musų industrijoje neky
la. Kriaučių ateitis gana 
prasta.

Tiesa, unijos Įstaigose 
kalbama apie algų pakėli
mo reikalą, bet musų vado
vybė sako. kad reikia pa
laukti. Laukti tai laukti, bet 
ko? Jeigu musų šalis Įsivels 
Į karą. o abejonių jau nelie
ka kad Įsivels. tada strei- 
kuot gal visai nebus galima. 
Ir kriaučiams teks išbūti vi
są karo laikotarpi algų ne
pataisius.

Visi supranta, kurie tik 
seka gyvenimą, kad karai 
pasibaigus, pasibaigs ir “ge
ri laikai.” Nepaisant kas ka
rą laimės ar pralaimės, jam 
pasibaigus visos valstybės 
bus ant bankroto slenksčio. 
Nedarbas pasireikš visu 
smarkumu. Tie. kurie nesu
griebs dolerio kito einamuo
ju laikotarpiu, turės sunkų 
gyvenimą. Jeigu po pereito 
pasaulinio karo nedarbas 
kratė visas industrijines ša
lis, tai po šito karo galima 
laukti didesnio ir žiauresnio 
krizio. Jeigu taip, tai algų 
pakėlimo klausimas turi but 
pirmas ant kiekvieno unijis- 
to programos.

Lietuvių kriaučių yra ga
na daug. Jie turi savo sky
rius. Jie girdi pranešimus iš 
unijos Įstaigų. Jie turėtų vi
sur reikalauti, kad musų 
unija pradėtų vajų už algų 
pakėlimą. Musų uždarbiai 
nėra dideli, nes per pasta- 
raosius kelius metus algos 
ėjo žemyn ir žemyn, dabar 
laikas jas pakelti. O pakel
tos jos bus tik tada, kada 
visur musų kriaučiai to pa
reikalaus.

Vytautas Katilius.

PITTSBURGHO LIETU
VIAI MINĖS 16 VASARIO 

ŠVENTĘ. 
Pittsburgho P*»

Pittsburgiečiai uoliai ruo
šiasi Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakčiai. Tai šven
tei pažymėti bus didelės 
prakalbos vasario 16 d., 
2:30 valandą popiet, Lietu
vių Piliečių svetainėje.

Prie šitos šventės minėji
mo yra prisidėję visi Pitts
burgho lietuviai, išskyras 
tik komunacius. kuriems ru
pi tik Rusija, bet ne Lietu
vos likimas.

Visi tikrieji lietuviai sto
ja už nepriklausomą ir lais
vą Lietuvos respubliką. Ir 
nežiūrint kaip okupantai 
Lietuvos žmonių laisvės tro
škimą slopins. Lietuva bus 
ir vėl laisva. Stalino hemai 
turės bėgti iš musų tėvynės, 
kaip Mussolinio bernai da
bai bėga iš Etiopijos.

Ateis ir vėl valanda, kada 
Lietuva bus laisva ir nepri
klausoma. Laisvo ir nepri
klausomo gyvenimo para
gavę, lietuviai Maskvos dik
tatūros jungo ilgai nekentės.

Kaip mes galim savo bro 
liams Lietuvoje padėti to 
jungo greičiau nusikratyti, 
bus aiškinama šiose prakal
bose. Kalbės šie kalbėtojai:

Adv. Bagočius, kun. 
Pronckus, teisėjas Egan ir 
majoras Scully.

Be to, bus muzikos. Taigi 
visi lietuviai prašomi susi
rinkti. Reporteris.

f
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Kelione Aplink Ameriką
Ražo Antanas ii Naudžių.

(Tąsa)

jūrių reikia eiti da geras ga
las. kollas. kol pasieki “byėius.” Iš 
čia laivas eina j Santa Ca- 
talina salų. kur visokie d.v 
kūnai, ypač judžių “žvaigž-} 1 * 99 • • • . Ja* *

Sveikatos Kampelis
San Franeiseoj yra labai Į .vaf*V?ja .maudytis ir 

auff kiniečiu. Ju knloniioi. i sma£iai Jeis?tl laikų. Ši salaMaikio su Tėvu KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Atsalto Dr. D. Pilka.

Klausimas: Ar žmogus

bar jau geriau, ale nei kojos, 
nei rankos nepakeliu. Pra
šau atsakymo, ar aš pasveik
siu. ir kokių gyduolių rei
kia?

Noiėčiau klausti dar vie-
iu nei‘haiSnu žemvnnlži£ Angeles eina vadinama; f10 .kaminu. Jo paties vila kai dalį didžiosios žarnos ną klauMmą. Tunu 2b metų 

nų ntt baugu zemjn paziu . «gtreemline.. uaukinvs ku, tenai stovi kalne, gėlėmis chirurgiškai išplauna? dukterj, kuri, jau 1S metų 
ieu. . -.u'/vi.nf.i .»• m uu » >r « kaip serga. Ji turi didelį is-

gųrtj ir jų reikia labai sau
goti. Ta liga meta jų ant že
mės 3 ar 4 syk J dienų ir bū
na kaip negyva kokias 3 ar 
4 minutes. Kai tas jai perei
na. tai ji būna labai pikta ir 
negražiai šneka. Ji yra la
bai dikta ir sunki ir daug 
valgo. Kai ta liga ja paime-

UKem. f —.treles Graži vieta bet ne tlK ael vezi° ,)et » Kitų ilgų.
ET kuris taip lei-

olokai *ia /Kl uauKinys pasieniu njams ' ’dzia išmatas jau 1< metų ir
(Bus daugiau)

apnes
nes čia daug vario kas
Stotis gana didelė ir tolokai _ . . _ -
nuo miesto, čia sustojom Angeles. Be to. viename 
pietų. Apleidus Butte mies- vagone yra high claas diner,
tų, vėl kopėm i kalnus ir lei- pietųs kainuoja nuo
domės i pakalnes. Nauji re- UP- Kitas jau kiek
giniai ir vėl visi bėgioja nuo prastesnis vagonas—coffe 
vieno traukinio galo i kita, -car kur pietus kainuoja 
traukdami paveikslus? nuo UP- Kiekvienam 

Pravažiavom ir Yellovv- v?K°we yra garsiakalbis, ku- 
stone parka, bet traukinys F1S aiškina keleiviams pro 
ėjo toli nuo parko, tai mes kokių vietų traukinys eina 
matėm tik snieguotas kalnų

Tokios 
daromos ne 

r kitų ligų.

jau
jaučiasi gerai.

—:--------

į Kl.: Mane ištiko nelaimė
Olandijos Sviedas jdirbtuvėje Nuo sunkaus kė- t’“'aaį "ten7i turi V^iėtT
Rusiškose Statinėse lmo nat>uko muskulai n h- ne, njekas negali ios pakel- 

_____  igauientai nuo katres ran-ti-Iabai sunB. Syki ir su
Arba kaip Hitleris apųaudi- J-* V-^iįėiei^ka^?' <lal<taru negalėjom’lovon į- 

nėja Vokietijos žmones. C1.JOS: oni}eje kelti. Angliškai ta ligų va-J plove uaiga, vej SUsiuvo: r
Dr. J. Anton deHaas, i įdėjo 40 stiči ; viduje ir 30 ......

Ats.: Tamstos liga. reikia t

Teko matvt kai kur briedi ir
stirna. Jie visai nebaugštus. ^žiaurios pelkės. Žmonėms dijoj vokiečiai dabar

—Tegul bus pagarbintas,
Maike!...

—O iš kur tėvas pareini?
—Iš bažnytėlės, vaike.
—Išrodo, kad tėvas kas

dien vaikščioji bažnyčion.
—O ką dalysi. Maike. ne

vaikščiojęs? Reikia vaikš
čiot.

—Kodėl reikia?
—Reikia nunešt apiera.

Maike. ir reikia padėkavot 
ponui Dievui.

—O už ka tėvas jam taip 
dėkingas esi?

—Vž jo neišpasakyta ge- PaY* 
tuma, vaike.

—Už koki geruma? cla1’ M nemato sniego pūgų.
-Ogi ūž ti, vaike, kad Įaį nereikia tupintis apie_ ry- 

jis sutvėrė mane pagal savo

Kaip traukinys eina pro sa
li, tai stovi ir žiuri.

Atvažiavom į Spokane, 
Wash. šitas miestas stovi

—Palauk, tėve. palauk, 
nesikarščiuok. Paimkime 
peteliškę, pavyzdžiui. Ji už- tarpe kalnų. Gyventojų bus 
gimsta pavasari ir prieš ja netoli 100,000. Miestas gra- 
atsiskleidžia gražiausis pa- žus ir švarus, apgyventas 
saulis. pilnas kvepiančių gė- daugiausia švedų ir norve-

čia dirbti negali būt malo- kuoja sviestą j Matines su 
nu. Nenuostabu, manau sau, i-uriškom raidėm ir siunčia 
kad anais metais daibmm- Vokietijon, kad Vokietijos 
kai čia taip ilgai streikavo, gyventojai manytų, jog tas

pa- T ''mn'tt nancių vasara jau galėsi P tikimų. Tik lietuviai dakta- vaiks*oti. Gyduoles vartok 
nu nęsueklamuoja ir neda- tjk t„kias. k’uria> tomstos

Atsimenu, da ir mes auka- sviesta, 
vom pinigus jiems paremti, merado 
o dabar savo akimis pama
čiau tas vietas, kur tuomet Kam

yra gautas 
’ Stalino.

iš ‘‘ka-

ro jokios sensacijos iš žino- daktaras davė w ^urė. 
gaus nelaimes. Lietuviai ,
daktarai turi kitokių širdį; Kai dėl tamstos dukters 
jie daugiau apgailestauja Kgos. tai ju matyt, turi įsi- 
nelaimingų atsitikimų ir senėjusių^ liga—18 metų se-

šitokia apgavystė: mėgina žmogui pagelbėti ?.um°: Daugelis tokių ligų
darbininkai reikalinga, skaitytojas pa- i kuogreičiausia pasveikti.

kalnus iki Seattle. Sattle -nežino kas yra žiemos šal- per
yra didelis miestas, apie pu- *}am 
sė miliono gyventojų, gra-

abrozda. Įpūtė dūšia ir davė 
razumą. Juk vietoj manęs 
jis galėjo paleisti ant svieto 
uodą ar kitokį škaradną 
bimbalų. O kur aš tada tik
čiau. Maike? Dabar tai kas

tojų, nereikia jieškoti duo 
nos nei pastogės. Ji ateina 
į pasauli ir randa sau viską 
gatava. Ištisas jos gyveni
mas yra žydintis pavasaris, vų taisymo

žios laivai iš čia viskas žaliuoja. Slyvų sodai kultūra jungiama su vidur- Dar norėčiau priminti
niaukiarJatini a nusodinti ' ilgom linijom. į amžių barbarizmu. Vokie- i tamstos žiniai, kad lietuviai
plaukia Į Aid. Kų, Japoniją ___ L-oU Plieno no. daktarai dabar dam tokias
ir kitur Pacifiko
nu. Čia vra didelė .— . - , . • ,,

dirbtuvė Bre- ipais batais klampoja po

šiandien būna “išgydoma. 
Bet daktaras vargiai ja ga
lės išgydyti namie; ji tūrėtų 
pasiduoti į ligoninę pilnam 
iigos ištyrimui ir gydymui. 
Apie tai tamsta pasitark su 

s nelaimingam tuo pačiu daktaru, kuris jau 
" ‘ žmofrui yra davęs jai vaistų. Kadan-

laikraščiu J* Y13 labai Z^ikta” ir 
iš to pa- “sunki,” tai ligoninėje jų 
- ■ išmokins ir kiek reikia val

gyti. Labai gali būti, kad su
mažinus jai “diktumų” ir 
“sunkumų,” kartu sumažės 
ir tie “fits.”

____ ji pati
Tr kai in<'vaikai atpU kka merton čia nemaža dumblų ir grėbliu daro takų, ležinkelių Rusijoj kaip iri ženklo. ..............
Ii kai jos \aikai ateis kitą me ton. Čia gyvena nemaža van(juo bėgtu palei me- nėra, keliai primityviški, plovimas ir sticiai dėti.
pavasari, jie vėl ras viską n lietuvių. .... — *----

Pasakyk, tėve. ar Iš Seattlės leidausi i Port-

buvo darytas fiziniuose skausmuose.
Šekspyras.

i >..... i... i - .... ic> i az. i w, ,o, , džius. Daibimiikai
kita. vaike. Dabar aš staršas faiava;tas

UZ iįviivi vig . ..v,..... , kl'-’
Jesj Maike. ju dem rait. miestelių. Netoli Portlando 

—Ir aš tau pasakysiu, tė- privažiuoji didelę Columbia
ve, kad ne viena tik petelis- upę. Jos pakrantėm daug 
kė tokia
gauruota ------ .---------------- . _ 4
mingesnė už tave. Per vasa- plaukioja karo laivai. Port-
la ii džiaugiasi gamtos do- lando miestas taipgi dideli--, 4 ... .. .• .... m^esnjs už pumpos. Mat, Cahformjoj

vyčių vaisko generolas, ga
liu sueiti su savo frentais, 
galiu išsigerti alaus, galiu iš- 
sispaviedoti ir viską apiera- 
voti ant Dievo garbės.

—Bet kodėl tėvas manai, 
kad uodui ar kitokiam va
balui via blogiau gvventi, 
negu “vyčių generolui”?

— Juk aš tau sakau, ko
dėl. Aš pagal Dievo abroz- 
dą sutvertas!

—Bet gali būt. kad ir uo
das taip pat apie save mano, 
tėve. Gal jam rodos, kad jis 
da daugiau panašus į Dievą, 
negu tėvas.

—Maike, nebliuznyk. 
Kaip tu gali toki birzgila ly
ginti prie Dievo?

—Tai nėra bliuznymas. 
tėve. Tau ir zakristijonas 
pasakys, kad pagal katalikų 
bažnyčių^ katekizma. Die

tas vabalas ne laimingesnis .land, Ore. Pravažiavom Ta- ta\P; kaip pas mus tie, kurie u 
už vyčių generolą? coma, Wash.. ir daugumų įrašęs cemęntu išlieja. VisiiZr

atrodo pramonė atsilikusi, žemės Patartina tamstai dau- 
ukis suardytas, žiemos laiku giau tokių sunkių daiktų ne-

;ia laiminga. Paimkim sodų, o kitur tik pelkės. Upė fluoJ! J. ?U1. P1,
uta meška—ji irgi lai- taip didelė ir gili. kad po ja kas nešioja kaip du 

- . - ’V. ' _ „imus- Pavažiavus toliau, pa
sirodo aliejaus šuliniai ir

žmonės vaikščioja avies kai- kilnoti, 
liais apsisupę ir pusiau išba-

Gsriau žinoti ir kankintis, ne
gu tamsybėje gyventi ir džiaug
tis. Voltaire.

Gydytojas milto žmogų visa- 
me jo silpnume, advokatas—vi- 

Guliu jau 18 mėnesių, fylinu «««« .i<> blogume, o kunigas—
šitaip galvoja vokiečiai. :gerai, bet negaliu vaikščiotu visame jo kvailume.

[• ' TV’ 1 S •_ JTeigi _kad juos nurami- pį a b b, iau 
nūs, Hitleris nutarė jiems ? ■
parodyt, kad Vokietija gau-
--------- “jg Rusijos.”

s sviestas 
pakuojamas į rusiš- 

pi įeinama kag statines arba vynioja-i
-t * , mas i popierų su rusiškom

Pnbuvom į Los Angeles | jr Olandijos gabe- •
vakare. Čia vire miliono g>-. nalnas Vokietijon. |
ventojų. Is stoties įsejus. T ... . . . .. ....
miestas atrodo prastai, nors .. Kaiską, kuris atskleidžia: 
stotis ir graži. Viskas, ką i koimi-nacių apgavystę,) 
nuo stoties matai, tai City piof- deHaas rodė Munici-j 
Hali. Tai aukščiausis trobe- PaL Lighting Associationo 
.<ys ir gerai apšviestas, kad susirinkime, kuris pyko pe
risi matvtų. Man atrodo, s^valt^ Copley-Plaza
- - viešbuty. Bostone.

vanomis, o rudeniop išsika- nors gal kiek

sapnuoja
ros. Žiemos speigų ji taipgi stotį, 
nemato. Ji gyvena tik tada. Pasidairęs po Portlandų, 
kada gražu ir šilta. Taigi leidausi Į pietus. Palikę ly. 
net ir ta gauruota meška tu- gumas ir sodus, tuoj įvažia- 
i i geresni gyvenimą už tave. vom i kalnus. Nors jau buvo 
O ii niekad bažnyčion ne- naktis, bet per langų žiūrint 
vaikščioja ir jokių aukų matėsi dar saulės šviesa ant 
Dievo garbei neduoda. sniegų apklotų kalnų viršu- 

—Na. tai išvirozyk, Mai- niu.
ke, kodėl meškai taip gerai? Įvažiavus Califomijon, 

—Tėve. aš noriu, kad tu ant Sacraniento upės val-

dugno. Prie jų 
tiltais.

nėra,

Juk aš kiekvieną uodą už- 
mušu.

—Ar tu, tėve. nenori tikė
ti. kad Dievas yra kiekvie
noj vietoj?

—Šiur. Maike. kad aš ti
kiu. Dievas yra kožnoj vie
toj. net ir ant štryto.

—Gerai, tėve, bet ar tu 
pypkę rūkydamas ant stryto 
nenusispiauni?

-Dalibuk. Maike. aš nie
kad apie tai nepamislinau.

—Tėve. pasauly yra labai 
daug dalykų, apie kuriuos 
tu nepamislini. štai, tu sa
kai. kad nenorėtum būti 
uod;i< ar kitoks vabalas. O 
ai žinai, tėve. kad vabalas 
gali būt
UŽ tave?

KAREIVIAI SAUGOJA 
AMERIKOS AMBASA

DĄ ROMOJ.
dėti, beveik uždyką. nes Musolinio fašistukai stu- 
žmonės čion suvažiavę dėl deniai tiek sukurstyti prieš 
sveikatos bei gero klimato. Amerikos demokratiją, kad 
tai dirba kad ir už maistą, pereitą sąvaitę Romoje įtai- 
bile tik “saulėtoj Californi- sė protesto demonstraciją 
joj” gy vent. Daugybė jauni- prieš Amerikos Kongresą,, 
mo suvažiuoja manydami kuris svarsto paramą Angli-! 

* įsigauti i judomų paveikslų jai. Visoi Amerikoj esąs tik

— “ stvt.
MAŽĖJA GYVENTOJŲ ’Oaklande buvo galas 

SKAIČIUS. traukinio kelio. Iš čia mus
Cenzo Biuras sako, kad keltuvu perkėlė per San 

dabartiniu laiku Jungtinėse Franci<co įlanką i San Fran- 
Valstijose daugiau žmonių cisco. Miestas labai kalnuo- 
miršta. negu gimsta. Jei ši- tas; nekurie gatvėkariai
taip eis toliau, tai sekanti traukiami tam tikrom prie- , . ... , . .. . „
.ay'enteju karta busianti taisėm į kalnus, nes kitaip d.all!u? vienas išmintingas vyras,
jau 4 nuošimčiais mažesnė, negali užvažiuoti. Čia labai *1 pinigų sugrjž l atgai. taijSauke fašistai. Jo varnas 
negu dabartinė.

o da- Schopenhauvr.

- Kibą 
ke?

$6.800,000,000 ATLIEKA- kitas. tai Golden Gate, po 
... , . V PINIGŲ. 'kuriuo laivai ineina iš Paci-

i ashingtonas praneša, fjko j gan F,ancisco įlanką, 
kad federalės rvzeryos balt- Rį ę,a matosi sala Alcatraz, 
kai dabartiniu laiku turi kur yra gaivus federalinis
§6.800.000,(MM) atliekamų Lalėjimas kriminalistams, ir

. . . kurie galėtų būt pa- ta kur j)UVO pasaulinė
daug laimingesnis skolinti biznio reikalams, paroda. Pajūry žvejai verda

lw.t nink?i< neskolina, nes zuvįs «įtvė>< : ----- =------

ilgi tiltai, vpač tas tai p Oak- ,ail’ h: “‘unidosi. Gi vietiniai; Lindbei ghas. Nors demon- 
Fiunni?.,, neid; i, kad ateiviai is jų strantai Amerikos ambasa- 

darbus atimtų, todėl ir jie dos nekliudė, tačiau fašistų 
dilba pigiai. , valdžia )>astatė kareivių sar-

Iš Los Angeles miesto iki gybą ties ambasados rūmais.

KELEIVIO KALENDORIUS
1941 METAMS

PILNAS STRAIPSNIŲ, INFORMACIJŲ. STATISTI
KŲ, NAUDINGŲ PATARIMŲ.

Lengvas Skaityt ir Gražiai Iliustruotas.

Hitleris skelbia mažoms tautoms “laisvę.”
(Iš Kalendoriaus t

Kalendoriaus kaina “Keleivio" Skaitytojams 25 centai. 
Pinigus galima prisiųsti kartu su prenumerata. arl»a pa
što ženkleliais, arba suvyniot kvoterj į popierėlį ir įdėt į 
laiškų. Kanados pašto ženklelių prašome nesiųsti, nes ne
galim jų suvartot. Adresuoti taip:

“KELEIVIS,“ 253 Br»adway, So. Boston, Maas.tu pasiutai.
iiet niekas 

Mai- biznieriaisavų. turi pakankamai; ka vezius 
- -- * valgo.

žmones per- 
ir vaikščiodami

oi r rotu v
"Tbr |inr>wiM- lln- A't««riatinw skali 
l«- l» lwl|» prr»r o e Ikr kirai* aw4 
lr«4Illna» «♦! «ar rraalry, tkr I alini 
Stufr-M *1 latrrlrn. tn rnrre H* law* 
«,i«l iu'iiirr- oibcr* l« rr-pi-rl an«i 
Ik-m. aa«l ia all ttaj* la aki ia araklas 
Iki* <-waatrj srrairr aa4 krllrr"
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TORONTO, ONT.
Aušros Choras dainuos per 

radiją.
Toronto lietuvių Aušros 

choras tapo pakviestas CF
RB radio stoties išpildyti 
pusvalandžio programas 
per keturis sekmadienius iš 
eilės, pradedant vasario 9 
dieną.

Tai yra auksinė proga ne
tik Aušros chorui, bet ir lie
tuviams klausytojams, ypač 
Kanadoje gyvenantiems, 
nes čia lietuviškas žodis ai 
daina per radiją yra didelė 
retenybė.

Tat. brangus broliai ir se
sės lietuviai, nežiūrint kui 
jus gyvenat, mieste, faunoj 
ar dirbant miškuose, jeigu 
tik turėsit progą girdėti 
Aušros chorą šiose progra
mose. ateikit mums į pagal
bą. ir štai kokiu budu: para
šykit radio stotin laiškeli, 
pareikšdami savo norą, kad 
musu choras dainuotų daž
niau.

Tokios pat paramos cho
ras tikisi ir iš amerikiečių 
lietuvių, nes ši stotis yra di
delė ir toli girdima; be to, 
ir trumpomis bangomis pro
grama bus transliuojama.

Radio stoties viršininkai 
pareiškė, kad jeigu gaus ge- 
rų atbalsių, tai ir vėl bandys 
surasti Aušros chorui progą 
—daugiau programų išpil
dyt

Radio stotis CFRB trans
liuoja 690 kilociklių bango
mis o trumpomis bangomis 
—6070 m.

Laikas: Eastern Daylight 
Saving Time, lygiai 11 vai. 
vakaro, sekmadieny.

Gal nekuriems amerikie
čiams bus nuostabu, kad 
mes kanadiečiai ir žiemą 
turim dienos taupymo laiką. 
Taip yra dėl karo darbų 
skubumo..

šia pačia proga malonu 
yra pažymėti, kad ši lietu
vių radio programą išgirsi
me, per Lietuvos generali
nio konsulo Kanadoje, pul
kininko G. L. P. Grand-Sut- 
tie, pastangas.

Gerbiamas konsulas per
duoda radio stočiai lietuviš
kų meliodijų plokšteles, ku
rios bus transliuojamos per 
tą pat stot} dienos metu, su 
pranešimu, kad tai lietuviš
kos meliodijos ir kad lietu
vių choras dainuos sekma
dienių vakarais.

Tos meliodijos bus trans
liuojamos nekuri laiką kas
dien. tik kol kas nežinoma 
valanda. Tat įvertinkim lie
tuviška dainą svetimoj ša
ly. Choro korespondentą*.

chewan provincijoj. Nega-t 
lėdamas tenai gauti lietuvis- Į 
kų laikraščiu, aš nusipirkau 
rusų komunistų “Kadanskij 
Gudok.*’ Už poros dienų 
pas tą farmerį atvyko Kana
dos federalinė policija su
rinkti apie žinia8, nes ji. 
buvo padavę aplikaciją 
Kanados pilietybei gauti. 
Pamatę šitą tusų komunistų 
laikraštį, kurį aš buvau nu- 
f ipirkęs. ir tuoj pareiškė 
faimeriui, kad pilietybės 
popierų jisai negalėsiąs 
gauti. Farmerys aiškinasi, 
kadetas laikraštis ne jo, bet 
mano, ir aš tatai patvirti
nau, liet tai nieko negelbėjo. 
Tas rusas farmerys (S. Pla- 
nidin 1 ir iki šiai dienai pi
lietybės popierų negali gau
ti. dėl to komunistų laikraš- 
čio jis mane dabar keiks 
amžinai.

Panašus atsitikimas buvo 
su lietuviu Toronto mieste. 
Žmogus ilgus metus dirbo 
kasyklose, pagadino sveika
tą ir nutarė apsigyventi mie-

Laivai Veža Anglijai Maistą ir Karo Medžiagą

šitame vaizdely matosi iš. viso 17 laivų antsyk ateinančių į vieną Anglijos uostą, kurio vardas neskelbiamas. Juos 
lydi karo laivai, šitokiais konvojais dabar yra gabenamas Anglijai maistas ir karo medžiaga iš Amerikos bei Ka
nados. Prekybos laivai po vieną dabar neplaukia, nes tuomet reikėtų perdaug apsaugos. Anglijai dabar tarnauja 
daugybė Norvegijos, Danijos ir Olandijos laivų. Be to, Amerika yra užsibrėžusi pastatyti Anglijai 40<> naujų pre
kybos laivų. Be laivų Anglija senai jau butų žuvusi. Bet ačiū didelei savo jūrių galybei ji tikisi karą laimėti.

jį abyko S Kitos P** i

TRUMPAI APIE VISKĄ-

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

M. Babbliui.—Kiek kuris
miestas 
dirrgas 
pi kę.; 
i ac’ą,” 
<-cn ų

turi gyventojų, 
rali sužinoti nusi- 
“World’s A’ma- 

1 u is Minuoja 50 
ir gaunamai knygų

savo spėkomis kelia lietuvių 
vardą tarp amerikonų, o 
musų kunigai, politikieriai

_____* ... Mussolinis jau bėga iš Pereitą sąvaitę Ameriko- ir tautininkai jį boikotuoja!
t jo ” paduotas ^informacijas1 j°s P° šimtą ai‘pusantro Etiopijos. Dabar lieka tik je buvo padaryta 125,000 Veikalo pažiūrėti buvo ir 
Užtiko “Liaudies Baisa” ir narių: jų turtas man nežino- pamatyti, kada Stalinas naujų automobilių. Sąvaitė Meksikos konsulas. Jisai pa 
tuoj duria pirštu, kad tai ko-, pačių darbininkų bėgs iš Lietuvos.
munistų laikraštis. Žmona mes turime gerų

? prieš tai buvo padaryta sakė trumpą prakalbą. Ta-
124,000 automobilių. Boise-‘ čiaus jis kalbėjo i ameriko- 

kad jo vikų Rusijoj per metus tiek nūs.
Jeigu Beliajus šį veikalą

bei magazinų parduotuvėse. 
K’’«»k kainuo'a tarp miestų 
kelionė ir koks tarp jų at- 
s‘urnas, ('raugas gali sužino, 
ti gelžke’io stoty arba bu-ų 
kompanijoj.

T. Girskienei.— Daktaro 
Pilkos paaiškinimas apie 
eczemą ti’no pereitams “Ke
li ivio” numeiy. 6-tam pus
lapy. Jis tiks ir draugės 
k'ausimui. Ačiū už prenu
meratą.

T. A. Shunskiui. — Tų ar- 
buzėlių (gourds) galima 
gauti gėlių ir sėklų parduo
tuvė: e. Bet iie nėra joks vai
stas nuo džiovos. “Keleivy” 
buvo aiškiai pasakyta, kad 
tik prietaringi meksikiečiai 
jais “gydosi.” Kas turi džio
vą, tam patartina kuo grei
čiausia kreiptis pas gydyto
ją, kad nusiųstų sanatori
jom

P. S.—Vaistus nuo tos li
gos žino beveik visi, nes jie 
plačiai yra skelbiami laik
raščiuose ir per radiją; bet 
dalykas yra toks? kad tie 
vaistai ne visuomet pagelbs
ti; būna atsitikimų, kad ir 
operacija nevisuomet pa
gelbsti. Daktarai žino ką jie 
kalba, todėl “mokyti” juos

norėjo paaiškinti, kad jieĮ į?“?* "»™:į Hitleris bažijosi. kuo jo viny nūs,
skaito visokia spauda ir ne-; n ^sportininkų. Tai orlaiviai. Ainjon nelaksto, nepadaio
mato tame nieko bloga. Tas {“P.matote, broliai amen- Bet pereitų sąvaitę Ąinjoji • . -7-7 butų statęs lietuvių kolom-:ar “kritikuoti” neužsimoka,
aiškinimas aiškinimu ir pa- Pt*eC1?1' ls jnontrealiecių nukrito vienas orlaivis ir uz. Anglija davė Amenkai jOj, ga} butų buvę aOlanky-

Čia kalti musų kuni- 
tautininkai ir politikie-

Nors veikalas yra labai 
„ .» e. i " ~ - katalikiško pobūdžio, ta-

------------, -----------------ju; v j et _ Hade Selassie jau sugryzo;čiau vertas pamatyti, nes jis
ė Imasi kaip nore sutrukdyti. ;}?ne buvo įrodyta, kad Sta- Etiopijon ir paskelbė at- parodo, prie ko priveda re-

.. 1 P. B. ’ lino valdžia perka Jungtine- steigsiąs savo valdžią, kuri Kp-jni^ fanatizmas- žmonėsria^aTpS'i“^ i --------------- r Valstijose • ir ?i,ipinU<^ 193« J™ tolu nu- F i da“ kum™
2SL? Įžodis “LIAUDIES BAL- kokusmi aliejų ir koprą ir veista. Anglija jo valdžią nėra/ Darbininkas.

perduoda šitą medžiagą jau pripažino
Vokietijos naciams, kurie 
gamina iš jos sprogstamąją 
medžiagą.

keikia netik komunistų laik- . .. • « v
raštį, bet ir visus komunis- S- taniųjų. pahi aipų zmo-: lakūnai. ______
tus, kurie tą laikrašti leidžia nen?s rengiant koncertus ar; p -t «ava jte Washine- 
ir biuka jį'nekaltiems žmo- i Prakalbas, visados stengia- . Pereitą sąvaitę W< ashmg

“LIAUDIES 
SO” MELAGIUI.

- kad jie darbo žmonėms yra' Gerbiamoji ‘‘Keleivio” 
geriausi ir tinkamiausi, bet i Redakcija! Prašau duoti 
ir dėlto, kad jie eina kartu vietos atsakyti vienam “L.

rascių yra 
“Naujienos.”

‘Keleivis’ ir 
Ne tik dėlto.

su tais, kurie trokšta demo
kratinėms šalims laimėjimo 
šiame kare.

Balso” korespondentui, J. 
Siminui iš Montrealo. 

Beskaitydamas šių metų

Japonų parlamentas už- 
gyrė karo reikalams 4,800,- 
000,000 jenų. kas Amerikos

Be to, šiandien mums rei- į “Liaudies Balso” No. 484 pinigais reiškia apie $1,124.- 
kia rimtai pagalvoti ir apie užtikau dviejų špaltų strai- 000,000.
Lietuvos netekimą ir pasi- psnį, kad “Keleivis” ii 
daryti sau išvadas: ar eiti “Naujienos”

Vokietijoj uždrausta len
kams dviračiais važinėti.

PAJIE5K0JIMAI

V. Kavoliunui. — Labai 
ačiū už money orderį ir už 
gerus patarimus Maikio tė
vui.

’ ~175 AKERIŲ FARMA

40 akerių jririos, kuri verta tiek, 
kiek farmos kaina. 125 akerių dirl>a- 

imos žemės, lygi, viskas auga. Stalių 
bamė ir budintai, mulai, karvės, 
avys, farmos įrankiai ir 6 akeriat 
kviečių, karna Št&OO—su mokėjimais 

.susitarsime. Z Adams (7)
Į BERLIN, MO.

NEBŪK ŽILAS
i IšRODYK 1* METU JAUNESNE

Pajieškoinas IV ALTE R i Vaclovas) 
KAMINSKAS. Išvažiavo iš Ansonia, 
('<>1111. Birželio mėti. 1S)3O j Mahanoy 
<'i! v. I‘a. Oktobery 1!»JO gauta žinia, 
ka,| jis gyveno Brooklyn, N. Y. Kurie 
žinot kur jis raudas praneškite jo ad
resą, jo advokatui, arba pats lai at-

CHICAGO, ILL.
Boikotavo vakarą.

Vasario 1 vakarą Vytau
tas Beliajus SU savo šokėju kaukia. Atty Lcon E. McTarthy, <7 
grupe statė Meksikos liau- l5**™ g? .

APSIVEDIMAI.
moteries apsivedimui.

«. ___ w____ Lietuvos visai Kuboje karininkai buvo dies religini baletą.' “Nues-
su Lietuvos pardavikais ir nematę, kuomet Smetona ją susitarę nuversti prezidento p-a Senora De Guadalupe,” 
garbinti “saule” Staliną, ar , engė. Toks akvplėšiškas Si- Batisto? valdžią ir jį pati Chicagos universiteto sve-

įsų visų faktais. Kas pirmutinis iškė- 
i darbo, lė tą mintį, kad reikia šaukti

pabėgo.

ĮSPĖJIMAS KANADOS 
LIETUVIAMS.

Skaitau savo pareiga į- 
spėti Kanados lietinius, kad 
žinotumėt, kokią spaudą 
galima skaityti prie dabarti
nio karo stovio. Komunistai 
dažnai teigia, kad jų lei
džiamas “Liaudies Balsas” 
nėra komunistiškas laikraš
tis. Kas tam tiki, tas apgau
dinėja save. Jeigu jis nebū
tų komunistų organas, tai 
valdžiom organai jo nesektų.

Besitrankant man po Ka
nadą tenka daugiau išgirsti 
ir sužinoti, negu gyvenant 
vienoje vietoje. Ir štai aš su
žinojau. kad daugelis lietu
vių. kuriems Komunistai 
siuntinėjo savo “L. Balsą,” 
neteko darbo. Taip pat bu
vo pašalinti iš darbų ir kiti 
darbininkai, kurie skaitė ko
munistiškus laikraščius ki
tomis kalbomis. Jeigu tik 
bosai '•užino, kad darbinin
kas skaito komunistiška lai
kraštį—darbo jam nebėra!

Taip pat ir su pilietybės 
jiopierom. Čia paminėsiu 
nors (Mirą faktų.

Dar keliatą metų prieš 
karą man teko dirbti ims 
vieną rusą farmerį Saska-

500 -600. 
rtėmijau

tik penkis, tarp ju Lietuvos
A ., ,. . . Norvegai nepasiduoda kon5ul« Daužvardi su žmo-

visos Amerikos LiętuviŲ Hjt, į ' ,iktotulįį gtj na
.1“ R«leI' liausiu opozicija naciams ‘I,n^?'e!ka,as. P“ ^<;

vis? ‘'Naujienos tam kar- e.anti Na. kaip kauniečiui katalikui
štai pritarė ir Kongresas į- ciaj verįuoja okupuotoj SaFwle, m?t,,na "
vyko. 0 kas tame Kongrese v.,.™,.; wnK dabar ta vieta Meksikoje
buvo reikalaujama? Ogi j ’'Sį ■' y laikoma “stebuklinga." To-
kad Smetona pasitrauktų ir ‘ J 1_____  kį veikalą statant, rodosi.

Gražus musų Montrealo'užleistų vietą demokratišku Iki 1940 metų pabaigos turėjo būti visi lietuvių ka-
. miestas. Jis blizga teatrais, budu rinktai valdžiai. Sme- vokiečių orlaiviai lx)mbar- talikų kunigai su savo para-
hoteliais, turtingais apart- tona ir jo visa klika buvo duodami Angliją užmušė iš pi jonais. Tačiau nebuvo jų
mentais ir įvairiom istai- tame Kongrese pasmerkta, viro 23,081 asmenį. nei vieno.
gom. Toliau nuo tų gražiųjų Ir kas daugiausia gynė su-- ---------- Chicagos lietuvių kuni-
murų įvairiose miesto daly- valkiečių ūkininkų treiką, Londone kalbama, kati gai, politikieriai ir sandarie- 
se gyvena nemaža lietuvių, kuomet " Smetonos režimas vokiečiai gali veržtis jki čiai labai daug kalba apie
Bet jų gyvenimas jau ne- juos sunkiai persekiojo? Ar Bulgariją į Graikiją padėt lietuvių vardo pakėlimą

Į toks gražus, ka.ip Mont- ne “Keleivis” su “Naujieno- italams. ' Turkija koncent- tarp amerikonų, tačiau lie-
’ ’ealaf. Ir ne vienam iš musų mis?” rao.ia kareivius Bulgarijos tuviškų vakarų jie nelanko.
Montrealo gyvenimas jiaro- Aš manau, to fakto neuž- pasieny, bijodama, kad vo- Šio veikalo pažiui-ėti sū
dė užpakalį. Na. bet lietuvi8; ginčys nei “Liaudies Bal- kiečiai iš Bulgarijos neisi- sirinko prefesoriai, studen- 

: vis dėlto palieka pilnoj to ■ «as,’’ nei jo korespondentas veržtų ir jos teritorijom * tai ir profesionalai. Po vai-
į žodžio prasmėj. Lietuvis i Siminas. Na. tai kurgi jų pa- .. .---------  . dinimo girdėjosi kalbant:
darbštus ir kantrus. Kui 'dorumas taip neapgalvotai T Kinijoj ne viskas gerai. “a wonderful spectacle!—a 
mes neisim, visur savo tau* pliaukšti? Negana kad jai reikia ka- gi-eat performance!”

Reiškia, Beliajus vienas

niais pagrindais. Mu 
pareiga stoti prie to 
kurį yra užsibrėžusi atlikti 
Kanados Lietuvių Taryba.

Miško Paukšteli*.

Pajivškau 
esu r,aš'
SlirlJ.-
sužinoti ir arčiau susipažinti su ma- 

p'asau rašyt šitokiu adresu:
A. Mikalauskas (!♦)

B,.\ 55. Scottville, Mieh.

Mvs, 54 ni. amžiaus, esu far- 
oteris kuri norėtu daugiau

r.,'

KAIP GYVENA MONT 
REALO LIETUVIAI.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtą*.

NAUJA VAISTŲ KNYGA 
SVEIKATA LIGONIAMS

Pamokins būt Sveikais.
Gydymas visokių litru šaknimis. 

Augmenimis, "Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir I<apais. Joje telpa 311 vardų 
visokių autralų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
liįras crydo ir kaip reikia vartoti. 
< Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. 
Kanados doleris dabar tik Ko centai.) 
Kaina su prisiuntimu $1.00. Piniffus 
treriausia siųsti Money Orderiu, arba 
|H>picrini dolerį laiške. Adresas: (-)

PAUL MIKALAUSKAS 
2(0 W. l onrth SU S». Koston. Masa.

SteOaklinųos Gyduolės. Kurios Pa- 
naikina Žilinta. Plaukų slinkimą 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
»ti taiso žilus plaukus koki bu
co, bet nėra dažai. Nėra nieko už 
jas jreresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeimi nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sutąs
ai n t i. Reikalaujame atrentų.
VALORTONE HERB CO.,

Itept 4.
P. O. Box 305. Clinton, Ind.

/S KRANO IR BONKOMIS 
XXX ALE IR STOCK

icne
mo dėka turi nuc^oybę, va- mas, kįd “Keleivis“ ii džįos partija Kumpintam; 
žinėja automobiliais. Kelia- “Naujienos” tuojau turės reikalauja komunistus is- turite kokius nesveikumus. kreMū- 
tas draugų turi restoranus; “subankrutuoti.” Man ro- naikinti. iJ’bSn ger* p#tari^
dvi turime lietuviškas mė- dos. kad “Liaudieis Balsui” vvaishintrtnno «in-inku>nik
sos krautuvės, duonos ke- greičiau teks kailiuką pa-
pyklą ir drapaną valyklą, džiauti. “Keleivis’ su ^Sios iki 1940 mriu 
nora didelių biznierių nėra. “Naujienomis” neubagauja, į ^,^5^ kuvo nuskurdinta 

kti butų neteisinga. Jie visi jau gyvuoja. Bet ar ilgai1

t pate
PET. LAMSARGIFNĖ 

1S14 S. Water SU Philadelphia. Pa.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
•ROTAI RALKNGVIN AMI

; energingi ir darlištųs. Nors “Liaudies Balsas’* galėtų 
’ profes’onalų bei inteligentų laikytis ir džiaugtis, kad azi- 
lietuyių čia nėra. bet visi jie jatai IJetuvą apnyko, jei ne 
dideli šviesos mylėtojai, j nuolatinis ubagavimas? Ar 
Yla visokių, draugijų. Vien i dabar bus aišku Siminui. 
tik |>ašalpinių yra tiys. Iš jų' kam bankrotas yra pavojin- 
visų didžiausioji, tai Mont- gesnis?

“Keleivio” Skaitytoja*.
įsų <1

realo Simų ir Dukterų D-ja.

Maskva paskelbė 'oficia
liai, kad }>asklydę gandai, 
buk Sovietų Rusija ginkluo
janti turkus, esąs grynas 
prasimanymas. Tai reiškia, 
jeigu Hitleris puls Turkiją, 
tai Stalinas prieš Hitlerį 
neis.

Nckcntėkite bcrdltalinsai raumenų 
akaudCjimų. TOkstanėiai žmonių 
pasieki nepaprastų palengvinimą 
reumatiikų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimu, ižsmarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išmtriudami su 
Pain-Expe!leriu. šis sensa.'ingas lini- 
mecj-ss linai rutei’ria laukiamą pa- 
1en<?rimn-.ą. Viri 17 tm’ijonų bon- 
kočiu jau išparduota. Tade’ ncati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expe!letio su inkaru r.nt dėžutės.

BOSTONO SKYRIUS AI GERO ALAUS— 
REIKALAUKIT TIK RO LIETUVIŠKO ALAUS. 
PRAŠYKITE VALGYKLOSE IR TAVERNOSE.

BROCKERT BREWING C0.. Ine
TELEFONAS Ėt LAFAYCTTE ST„ 

WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 

South Boston, Ma**.
1410 Columbi* Road, 
TeL SOUth Borton 2271.
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Moterims Pasiskaityt
A » at ovvdtti nrADvnŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHFISONIENĖ. i

Išeigai, Baliui ir Sportui

•r;
m

SSS

! Skaitytojų Balsai. !£as Mus Rąfama

DAR APIE NEPILNAME
TES NUOTAKAS.

Drg. A. L. Rimkus, kuris 
yra senas “Keleivio” skaity
tojas. perskaitęs Motinos 
parašytą straipsni apie “Ne
pilnametes Nuotakas.” nori 
išreikšti ir -avo nuomonę. 
Jis yra netekęs savo žmonos 
ir beveik pats vienas gražiai 
išaUtinio >avo vaikus, buvo

Suorganizavus visų tautų 
motinas .pasidarytų milijo
ninė organizacija, kurios 
balso turėtų klausyti visi 
politikieriai. Žinoma, pra
ūžia tokios organizacijos 
butų sunki ir tūlos moterys 
turėtų daug pasišvęsti ir pa
darkanti, vienok su laiku ir 
visų laikraščių pritarimu ko
va butų laimėta. Moterys 
galėtu netik labai iaunas

tina. torte i
šituo klausiniu jis taip 
domėjo, štai jo laiškas, tik 
truputį sutiuini imas:

Gerbiama p. M. Michel- 
sonienė:

As skaičiau “Keleivio 
Moterų Skyriuje straipsni 
“Nepilnametės Nuotakos.”

Tas raštas man iabai patiko, 
nes jame yra pasakyta daug 
teisybės. Aš pats per dauge
li metu nešioju savo širdy 
neapykantą prieš jauname- 
čių susituokimą. Tos moti
nos sumanymas yra labai 
geras. Mano nuomone, visos 
motinos turėtų tą straipsni 
perskaityti ir juom susido- tų neskaito, 
mėti. Reikia kas nors danui, ir supranta.

r-«a vedybas panaikinti, bet kar- 
- tu daug nuveiktu ir motinu 

tpšvietos dirvoj.
Motinos straipsny nata- 

iama sunkiau bausti tas 
ne tinas, kurios po priesaika 
ladaugina mergaičių am- 
uų. arba padėti i pataisos 
tautus tas jaunutes mergai- 
es. kurios pačios pameluo- 
a. Aš su tuo tai nesutinku, 
laito manymu, daug geriau 

mitų nubausti tuos mokytus 
tonus, kurie būdami val
džioj duoda laisnius be gi
mimo metrikų. Tokių mer
gaičių motinos kad ir mo
ka. bet tankiausia jokių raš- 

todėl mažai ką 
Vienos pinigus

Gerb. Draugai! — Leiskite 
; man per “Keleivi” padėkuot 
į tam geram draugui, kuris man 
j užprenumeravo laikraštį “Ke
leivi” kaipo Kalėdų dovaną. La
bai patenkintas tokia gražia do 

I vana ir nežinau kaip atsidėkuot 
užtai. “Keleivis” mane lanko 
kas sąvaitę ir apsako man viską 
kas plačiam pasauly dedasi.

Be to, randu ir geru pamoki
nančių raštų. Taip kad šiais me
tais aš esu vienu geru draugu 
turtingesnis ir laimingesnis. 
Pirmiau turėjau “Naujienas” ir 
“Tėvynę.” dabar atkeliauja ir 
“Keleivis.” reiškia šiais metais 
turėsiu tris gerus draugus. Tik
rai bus smagu būt tokioj gra
žioj lietuviškoj demokratiškoj 
šeimynoj. Todėl, da kartą ačiū 
tam draugui už tokią gražią 
dovaną.

M. Karčiauskas, 
Chieago. III.

H

■j
li®

šis vaizdelis parodo vėliausios mados moteriškas drapanas trim progom, būtent: 
dieninei išeigai. (2) baliui ir (3) sportui.

kad tą necivilizuotą paprotį prageria, kitos tingi, o dar 
prašalinus. Reikėtų moti-; kitom gal ir centų pritink?

Merginos be tėvų sutiki-, 
mo gali tekėti sulaukusios ■

nom susiorganizuoti ir rei- ta. knygų ir laikraščių nu- 14 metų Georgijoj; 16 metų! 
kaiauti. kad visuose šteituo-; pir kimui. Jei vaikų daug. o Marylande, Nebraskoj. Nevv! 
se butų Įvesti vienodi vedy-' vyras mažai teuždirba, tai Hampshire ir Illinojuje; 21 i 
bų Įstatymai. Dabar kuo-! sunku ir apsišviesti. Taigi, metų Floridoj, Kentucky,: 
met kiekviena valstija turi kokie tėvai, taip ir jų vaikai Louisianoj. Ohio, Pennsyl- 
kitokius patvarkymus, tai išauklėti. Juos bausti už ne- vanijoj, Porto Rico. Rhode 
sunku kas nors padaryti. Jei:žinią ir tamsumą lyg ir ne- Islande, Virginijoj, Westj 
nepilnamečiai negali vienoji butų teisinga. Geriaus juos Virginijoj ir Wyominge. | 
valstijoj dėlei amžiaus apsi- į lavinti ir mokyti, o prieš ne- Visose kitose valstijose už- j 
vesti, tai jie nuvažiuoja ki-!gerus Įstatus užvesti organi- tenka 18 metų.
ton ir vienokiu ar kitokiu žuotą kovą. Su pabarba. Tėvams sutinkant, mergi- 
budu pasiekia sav o tikslo. A. L. Rimkus. nos gajį tekėti sukakusios!

Taigi aš manau, kad butų į 
ne tik ger a, bet ir labai nau- Į 
dingą, jei butų galima suor-: 
ganizuoti i vieną grupę vi- į 
sas motinai. Tokia moterų 
taiyba galėtų išrinkti savo,?“ 
atstoves Į AVashingtoną. Tik 
po vieną delegatę nuo 48: 
šteitu. ir tai jau -butų gana .
geras būrys moterų. Jos ga- 
lėtų už vest kovą prieš jaunų į. 
susituokimą. Jos galėtų pa- 
reikalauti, kad visose valsti- ne&see 
jose butu
das amžius. (Vedybos 
valstijų reikalas. Washing- ziau>’

REIKALAUJAMAS AM
ŽIUS VEDYBOMS.

12 metų Kentucky, Louisia-' 
noj. Marylande. Mississippiį 
ir Virginijoj; 13 metų Newį 
Hampshire; 14 metų Alaba. 
moj, Arizonoj, Arkansase,'Sukakęs 21 metus, vyras

^XX!atali vesti be tėvu sutikimo ~ - ... ~ .. ..
visose Jungtinėse' Valstijo- Georgijoj, North Carolmoj, Į 
se, o Coloradoje, Idahoje. So^ Caiolinoj, Rhode Is-; 
Illinojuje, Michigane. Min- landė. Texase ir Lthoj; lo 

Nevarioje. New metV Califomijoj ir Mis- 
Į Hampshire, North Carolino- sour1’ m^tų visur.

South Carolinoje, Ten-
ir West Virginijoje

nustatytas vieno- ?aIi ,vesti be sutikimo 
i turėdamas\ I <1

NUKIRTO GALVĄ 20 
METŲ MERGAITEI.'

18 metu am-

Klastingas Pasaulis.
O. tu pasauli, tamsus, miglotas,
Krauju ir kerštu visas nuklotas.
Kraujuoti karai žmonių vergijos.
Kardai, kanuoles ir kalavijos.
Šių dienų tikslas—kerštas, žudynė, 
Naikint gyvybę, plėšti krutinę.
O. tu pasauli, pilnas tamsybių,
Žmonių širdyse kiek neteisybių!
O, tu pasauli, kaip lėtai žengi,
Kaip pamažėli tamsybę engi!
Kad kas Įstengtų ir paskubėtų,
Tamsą prašalint'kad kas galėtų...
Laurų vainikais tą apkabintų. 
Puikiausiom gėlėm tą padabintų,
Tą garbę laimėt tik laikas pajėgs,
Per kuri daugel dar amžių prabėgs!...

J. Gojelis.

Easton, Pa.—Nenoriu skirtis 
su mylimu “Keleiviu.” Per 30 
metų nesiskyriau ir nesiskirsiu 
kol “Keleivis” bus lietuviams 
teisingas ir kol galėsiu užsimo
kėti. Kas pasidarė su tais žmo- 
neliais. kurie per “Laisvę” 
džiaugiasi savo žmonių nelaime 
ir drabsto savo nešvarioms iš
matoms “Keleivį.” Cia prsiun- 
čiu $2.25 už “Keleivį” ir kalen
dorių. Chas. Chick.

į VVashington, D. C.—Ame
rikos Lietuvių Draugija tu 
rėjo metinį susirinkimą n iš
rinko naują valdybą 1941 
metams: A. Shupienius,
prezidentas; J. Gabralo- 
witz. iždininkas: Miss Nei lie 
Kizevich. sekretorė; Albert 
P. Ross, vicepirmininkas. 
Draugijos nariai sudėjo 
$100 kunigo Cartwright’o 
“katalikiškai radijo valan
dai.’’ (O lietuvių reikalams 
nieko?—Red.) Draugijon i- 
stojo iš Cicero, III., atvykęs 
jaunas lietuvis kunigas Do
mas Mozeris. Kad jus maty
tumėt, kaip jis valgė tas deš_ 
las, kurių Vaicekauskienė 
išvirė draugijos nariams po 
susirinkimo!

Į Sausio 19 čia buvo lietu
vių “parė.” ' Dabar ruošia- 
masi sukelti kiek pinigų 
Lietuvos pabėgėliams. Va
sario 16 lytą draugija eis 
airių bažnyčion poteriauti, 
o paskui eis Į hotelį valgyt. 
Pramogėlė pabėgėlių nau
dai busianti apie gegužės 5.. 
Girdėt, kad gegužės mėnesi 
čionai atvyks iš Chicagos 
Bielajaus šokėjų grupė šok
ti liaudiškame tautų festi
valyje.

Juozas. J. Vaicekauskas.

Dayton, Ohio. — Gerbiamas 
generole. Prisiunčiu 2 rubliu ir 
25 kapeikas ant batų pasitaisy
mo ir ant ruginės, kad butum 
drąsesnis Stalino saulės burdin- 
gierius apmalšint kad jie nelan
džiotų po stubas su savo “Vil
nies” palaikais. Pas mus ir bu
vo du komisarai atsibaladoję, 
bet menkai pasinaudojo.

Ignas Gužauskas.

anglų kalba knygutę apie, Bet apie tai, kad už die- 
Lietuvą. Bolševikai ją išlei- Į nos uždarbi Lietuvos darbi- 

! do ir dabar pardavinėja po į ninkas dabar gaii nusipirkti 
} 10 centų, o jei kas neperka.; vos tik 5 kiaušinius, gražiai 
1 tai ir už dyką atiduoda. Mat.i nutylėta.

Šilko Verpėja.

Pagyrimas J. Krukoniui.
Mes, keli nepartiniai 

Hartfordo lietuviai, duo
dam didelę garbę Jonui 
Krukoniui už jo parašytą 
straipsnį “Laikykimės kuo 
toliausia nuo Smetonos ir jo 
giminių,” kuris tilpo šių 
metų “Keleivio” 4-tame nu
mery.

Tai yra labai sveikas pa
tarimas Amerikos lietu
viams ir mes tariame J. Kru
koniui didelį ačiū už jo toki 
pasitarnavimą musų tautai.

Skaitytojas.

ŽODYNĖLIS
UETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR 

ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS, telpa 
18,000 žodžių. Labai parankus turėt 
kišenyje. Gražiai apdarytas dirbtine 
skūra, 160 puslapių. Parankesnio ir 
geresnio kišeninio žodynėlio lietuvių 
kalboje nėra. Gaunamas “Keleivy.”

Dunlo. Pa.—Draugai! Neži
nau kaip ilgai skaitysiu “Kelei
vį,” giltinė jau žiuri į akis, nes 
jau susilaukiau 72 metus. Gau
nu nuo valdžios pensijos $15.90, 
sunku iš to pragyventi. Su pa
garba, John Miknevičia.

LIETUVIŲ LAISVES MY-
LETOJŲ DRAUGYSTE

VVAUKEGAN, ILL.
VALDYBA 1941 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas,
906 Prescott St. VVaukegan, 1H.

F. Sedoravičia — pirm.-pagelbinin., 
733 Lincoln st., VVaukegan, III. 

Suzana Gabris—nutarimų rait.
730 McAlister avė., Waukegan, III 

Emilija Kernagis—turtų rait 
720 Vine Place, VVaukegan, HL 

K. Vaitiekūnas — kaaieriua,
726 — Sth St., VVaukegan, IU. 

KASOS GLOBĖJAI 
D. Lauraitis. K. Ambrozunas, 

MARŠALKOS:
K. Pečulis, J. Stoškus.

Susirinkimai būna paskutini nedil- 
aienj kožno mėnesio, 1:00 v. po pietų, 
Liuosybės Svetainėje, kamp. 8th ir 
Adams Sts.. Waukecan. III.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vyras; (2) Žy
dinti Giria; (3) Klaida; (4) Korek- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki į visokius prietarus,

, burtus ir tt. K»ina...................... 18e.

propaganda — stiprinama! 
Stalino viera!

Kągi šita moteris žino ■ 
apie Lietuvą? Absoliučiai 
nieko. Ji atsirado tenai tuo; 
laiku, kai šalį užplūdo rasų i 
armija. Bet tas užplūdimas i

Kiek ašarų, baimės, var
go, kančių ir teroro šis karas 
žmonijai atnešė, sunku yra 
Įsivaizdinti tiems, kurių jis 

Kentuckv, Loui- ^ar nepalietė. Jei vi- 
jaunesnės negu 18 į sianoje. Nevv Hampshire ir s?s i° baisenybės staiga pa

turėtu priro-'Virginiioie: 16 metu Io\vo- jodytų mums pnes akis. -graži
....................je. Te.<ase ir Utahoje: 17 įai Jautresni negalėtume is- ie«’oliucifa;>

metų Alabamoje, Arkansa- 1a1^vT arba lvir-
se. Georgijoje ir Kansase:
18 metų visose valstijose.

tonas negali Į tai kištis.— Su tėvų sutikimu, vyras 
Red.i Mergaitėm 18 metų!sukakęs 14 metų amžiau 
ir high škulės diplomą. No- i gali vesti
rėdamo 
metu ištekėti.
dyti per tėvus, kad jai tikrai 
yra priverstina? reikalas te
kėti ir ilgiau laukti negali
ma.

VYRAMS GERIAUSIA 
PATINKA MĖLYNA

SPALVA.

laikyt neapalpę 
svaros neteke.

Ne\v Yorko psichologijos 
jai išrodė ne šalies"pavergi- institutas užsimanė sužinoti, 

“ ir tvarkinga kokiom spalvom pasipuošu
sios moteiys geriausia pa-

Ponia Ickes

šiai ka.Į, buvo jiasipuošusi per prezidento įvesdinimo l>a- 
iii.i Včashingtone ponia Ickes, Vidaus Reikalu Departa- 
mtnto stkretoiiaus žmona, kuri čia parodyta su savo vyru. 
Jos plaukai suglostyti švelniai, apsiredyme matosi stiprus 
kinietišks mo’ivai.

Anna Strong stačiai tvir- tinka vyrams, 
tina savo knygpalaikėj, kad Pravesta ankieta parodė, 

skandinimų, i Lietuvos teritorija nebuvo kad jiems geriausia patinka 
bombavimų, deginimų, ka- | svetimos aimijos užimta, mėlyna spalva. Raudona 
Įėjimų ir koncentracijos sto- “Nor an occupation bv an spalva užima antrą vietą, o 
vykių, bet Vokietijoj dar'army,” ji sako, “not the žalia—trečią.
kas sąvaitė nukertama irjseizure of teritory. būt the Iki šiol buvo manoma, 
kelios galvos. Pereitą sąvai-; release of forces among the kad vyrams daugiausia im
te nuo budelio kirvio krito■ eommon folk of Lithuania.’* ponuoja moterys juodai ap- 
net keturios gah os, jų tarpe: šitokio melo net ir lietu- įrengusios.

mel’4a??.? j', . ™! viski bolševikai nėra dar Dabar gi moterims teks 
SchubeiL is Hilde«neimo.jsį.ejį)ę Juk vj?j ^ino, kad pirktis daugiausia mėlynos 
Tai buvo jauniausia šio ; i Lietuvon sumai mėjo apie spalvos drabužių.
i o auka. taip šiurpulingai ’ O()p,oop ginkluotų rasų, dėl---------------
nužudyta. Mergaitę apkal-į jęypjy vietos gyventojai ne- SUDEGE 3 VAIKAI, 
tino snipmejUa : v etimos, dnnnn«? ir nastofrės.
valstybės naudai. Beširdis 
Hitleris atsisakė jos pasigai

Neužtenka

Ar Buvo Kristus?
MYTAI APIE KRISTŲ

Knygoje rasite legendas apie Kristų, 
kaip jisai buvo (dievintas, ir kaip 
tapo Dievo sunarni.

TIKIME I KRISTŲ, todėl turime 
žinoti kaip mytai apie Kristų susida
rė. žinosite kaip krikščionys pasisa
vino nuo pagonų pasakų apie Kristų, 
Kalėdų ir Velykų šventes, o dabar 
krikščionys adina pagonis bedie
viais. Atrasite kad net Bibliia neži
no kada Kristus gimė, mirė ir kada 
jisai buvo nulcryžiavotas.

MYTAI APIE KRISTŲ knyga tu
ri 111 puslapių. Kaina tiktai 35 cen
tai. Ganma gauti “Keleivio” afise ar
ba pas

T. J. KUČINSKAS,
3312 So. Halsted St, 

CHICAGO. ILL.

moooooeoasoeeo

nužudyta. Mergaitę apkal-
teko'duonos ir pastogės. North Weymoutho mies-

to^iau. AnPa Strongji teiv, neęoii nuo Bostono, pe
lėti. todėl nelaiminsros mer- reito Penktadienio na.kti su-
gaitfc ga,va nusiūto Į smėlĮ. X W

supt u™ kaip moa n-karo “gera tun būt tėti apdegę. Juos gelbėda- 
jtmos širdis da- .ta salis, is kur šitokia amu-;n,.J m„,ina andeoė Na.

Negalima
mergaitės motinos sirais cia- , ta saus, is Kur sitoKia armi-!ma motina ii’gi apdegė. Na« 
lame nenlysus is gailesčio, ja atėjo.’ mas sudegė visai, šeimyna

Bendrai, Onos Strong kny- pabudo naktį, kada namas 
gutė yra niekas daugiau, jau liepsnavo.

vaikingas i kaįP įversti anglų kalbon - —----------------
bolševikų poteriai, kone l't^kos ligos

kuomet toks baisus likimai 
patiko jos dukterį.

”in’iTap<kkoJuij'a'v‘fe^'bolĮevikų poteifai,; kurie ‘ rS^ėlrD-"»’

kiai blizgučiais ir titulais,! nuolatos kartojami musis-, tututis. Antm. peržiūrėt* ir pm»>
vėliau tiems vaikams dar kių komunistų laikrasciuo- į K~—.............—
i Jinai neužaugus iau galvas Lietuvos žmonės daoar įgijęs m straipsniai. 

esą“ “““ • AAir tt
lapoja.

Kiekviena protinga moti-f^iasl 
ra turėtų tokiam budeliui 
pi v? ’ tiesiai i veidą!

laimingi.” visi “džiau- L šioj knygoj teip* 23 gražio*
- - daugybė straipsnių, juokų, ir tt. Pui

kiai iliustruota, 95 ousl..............25c.

leoORMMRRMMOOMRORMMRMnMI

A. NA L. STRONG APIE 
LIETUVĄ.

Anna Louise Strong. ko-' 
muni tuojanti Amerikos lai- 
kiaštininkė, gyvenusi tūlą 
laiką Sovietų Rusijoj, dabai

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

jFUgiyžo Amerikon ir parašė

Pritaikyta Amerikos Lietuviams Mokyti*
SUTAISft DR. D. PILKA, Lietuvių Kalbia Mokytoja* prie

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF EDUCATION 
KAINA $1.00.

DR. D. PILKA, 82S Columbus Ave^ Boston, Maaa.

SIELOS
BALSAI

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuošta daogeHo spalvuotą paikių paveiksiu. 
223 poslapią dydžio, apie 150 įvairią eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

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

KAINA TIK $1.00.
Aodiara apdarais $1.25.

.Kiekvienas tarėtų ųapoaiti tavų knnynų minėta kayga. 
Kiekvienas aasipirkes tų hapn RBmiaaaa. Pinigas (.eriansi* 
aiųst "Money Orderia.” Pupianaiua galim* siųsti ti<#wg papras
tame konverte, bet reikia aiikiai atrašyti savo ir "Keleivio" ad
resų ir nepamirškit prilipyk oM

“KELEIVIS”
2S3 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

J
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7INI0S iš LIETUVOS
“ NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

Keliatas Faktų Apie
Dabartini Skurdą. !

Dekanozovas Pas Hitlerį

KOMUNISTUI SUKO
MANDAVUS, BANKAS 

ATIDAVĖ KASĄ.

Štai kitas sovietiškos 
“tvarkos"’ pavyzdys, paim
tas iš “Tiesos”: “Zarasų ko
munistų partijos komiteto

ATAKUOJA DARBININ
KUS, KAD ŠALINASI
NUO KOMUNISTU.

“Tiesa” smarkiai bara 
darbininkus, kad jie nesiža
vi komunistinėmis idėjomis.
Plungės tekstilės fabrike 

, x -. - ,- .. dirba 700 darbininkų, bet
sekretorius drg. Kunčinas, į į jgšjoj nesą nei komunistų 
pasiremdamas kažkokia jo; partijos kuopelės, nei paga- 
negerai suprasta mstrukci- f i jau nej vįeno komunisto, 
ja, įsakė visoms Zarasų mie- ■ 'pas paj es^ Telšių tekstilės p
sto ir apskrities įstaigoms; fabrįke< Daugelyje fabrikų atlygi*1*1 
(jų tarpe ir Zarasų Bankui, į .<joįjo kultūrinio darbo ne- 
kuns nuo pereito liepos me- Į vedama.”
nėšio 27 d. yra nacionali- jas paįg laikraštis užsi- 
zuotas). perleisti jų kasas, pUoja statomo žemaičių 
grynais. _ Knygas, archyvus, plento darbininkus, kurių 
inventorių ir tu vietos ko- nej vjenas neatsilankę į ko
munistų organizacijai. Ne- munistines iškilmes. ‘
padėjo Zarasų Liaudies__________
Banko vedėjo protestas ir
aiškinimas. Ir kol buvo susi
siekta su Kaunu ir duoti

Štai keliatas skelbimų i: 
okupuoto ios Lietuvos laik
raščių, kurie liudija, koks 
vargas dabar įsiviešpatavo 
musų tėvų žemėje:

J. “Tarybų Lietuvoj”: 
Per apsirikimą paėmęs pirš
tines “Paramos” krautuvė
je, Prezidento g. 4. prašau 
grąžinti ten pat. Atlyginsiu.

Jeigu apskaičiuosime, 
kiek tas skelbimas kairiojo, 
ir dar pastebėsime, kad 
vargšas žmogus sutinka net 

už pirštinių grąži
nimą, tai lengvai suprasime, 
kiek veria okupuotoje Lie
tuvoje yra pora pirštinių!

2. Kitas skelbimas iš “Ta
rybų Lietuvos”: Pirksiu 
elektrinę virtuvėlę ir elekt
rinį prosą. Siūlyti komiso 
kontorai “Columbia”, Sta
lino prosp. 41, butas 1.

O dar taip nesenai Kaune
IŠ LIETUVOS JAU NE

GALIMA NIEKO IŠVEŽT
Kelios Šveicarijos firmos,, galėjai pirkti kiekvienoj

nurodymai, jau visos Žara- LT-j™ vedusio* *tambi?? i krautuvėj elektrinių virtu-
gis buvo atgabentos j Žara- ™ nepriklausomos « .eiklumų prosų.
Ius ir jų turtas buvo ten ne- Lle‘uvos prekybos or^n,. kiek tiktaiorgani-! nori.
tvarkine-ai *ukrau+**” nacijomis, bandė iš naujo' 3- vienas^skelbimas:

Kai gengsteriai “sužinos, nemėgsti prekybos | ^^Svas^iSia^'S
kad. pakanka tik paskam- >
binti teielonu. ir visi bankai Y?s PreKyDos įmonemu. la . rauJono<sjos Lietuvos laik-suneša Pinigus, tai jie tikrai „“‘b Sį
vyks, Zarasų apskriti ir j bet net /valdinė gĄ, ne-,

vos nieko negalinčios iš-.begali visoje Lietuvoje su
rasti nei vieno automobilio.

KELEIVIS, SO. BOSTON

šio vaizdelio kairėje matosi Stalino agentas Dekanozovas, 
kuris sudarė Lietuvos ‘ penktakojų'’ valdžią su Paleckiu 
priešaky. Dabar Stalinas jį nusiuntė pas savo bičiulį Hit
lerį broliškiems santikiams palaikyti, čia matome juodu 
tikroj komunaciškoj besiedoj. Įsidėmėkit, kad Dekanozo
vas apsirengęs ne kaip Rusijos darbininkas, bet kaip bur
žuazinės valstybės bankininkas ar kitoks buržujus. Darbi
ninkui jis ir rankos nepaduotu.

STUDENTAI BOIKOTUO
JA KOMUNISTINI

“MENĄ.”
Komunistiška “liaudies 

pagalbos sąjunga” buvo 
surengusi Kauno universite
te “internacionalinį vaka
rą” studentams. Po to vaka
ro bolševikiškoji “Taiybų 
(Sovietų) Lietuva” skun
džiasi. kad studentai “meni-

MOKYTOJAI NENORI 
BŪT KOMUNISTU

AGENTAIS.
Komunistų partijos ofi

ciozas skundžiasi, kad esą 
mokytojų, kurie atsisaką 
klausyti komunistę partijos 

į ir nešaukią mitingų, nors to
kia esanti jų pareiga. Toks 
atsitikimas buvęs Obeliuo
se, kur pradžios mokyklos

nę \akaio dalį boikotavę ;ive(įgjag nepaklausęs ragini
me atėję \elai, kai tas ko- mo yUvarvti žmones i mitin- 
mumstiskas “menas buvo. Mokyklos patalpos bu- 
,au pasibaigęs, o prasidėję jnusios už(ialyto¥ ir niekas 
paprasti šokiai. O to me- pašaliniu žmonių i jas nebu. 
no programa buvusi tokia: ^.es }?iieįsta
(1) raudonarmiečiai degu-1
tuotais batais pašoko kaza- 
čioką ir padainavo karei
viškų dainų rusiškai; (2) 
“draugė” Šogan sudainavo 
keliatą žydiškų dainuškų; 
(3) žydukai padainavo ru- 

į siškai. Ar galima stebėtis,
: kad universiteto studentai 
šitokį “meną” boikotuoja? i

NAIKINA PAVIENIUS 
AMATNINKUS.

Bolševikiškoji Lietuvos 
valdžia paskutiniuoju laiku 
verčia likviduoti? pavie
niams amatninkams. Iš lik
viduojamų amatninkų Įmo
nių sudaromos vadinamos 

j artelės. I jas amatninkai 
į turi sunešti visus savo darbo 
Įrankius, mašinas, turimas 
medžiagas ir tt. Visa tai pa- 

į verčiama kolektyvine aite- 
Amatninkui

,h rašys i komunistų partiją!

RUSU ATNEŠTA LIGA 
VIS DAR SIAUČIA.

KOKIA “PARAMA” DUO- ve5L , , • - i. r Tuo tarnu sovietu suauda
DAMA NAUJAKURIAMS. mėnesius’‘"’neprik’lauįmoji skelbia davinius apie nepa- 

Žemės ūkio bankas pa- Lietuva vede plačią preky- prastus pramonės laimėji. 
eibė. kokiomis sąlygomis ha netiktai su Šveieariia.imus!\ skelbė Raudonojoje Lietuvoje 

siaučia gyvulių snu- 
nagų liga. Žemės ūkio 

Paminėie*. komisaras papildė kovai su

KIEK LIKO NENUKĄSTĄ 
BULVIŲ IR RUNKELIŲ.

Pradėjus bolševikams vy
kinti Lietuvoje sovietišką 
“tvarką,’’ ūkininkai liovėsi 
dirbę laukų darbus. Todėl 
Raseinių apskrityje liko ne-

BUS RUOŠIAMI NAUJI 
MOKYTOJAI.

Raudonoji Lietuvos vai 
džia deda visas pastangas lės nuosavybe, 

i mokytojams subolševikinti. i už jo nusavintus darbo įran-
i Vilniuje buvo sušaukta pra- kius jokio atlyginimo nemo- 
i džios mokyklų inspektorių karna.
' ir jų padėjėjų konferencija, i-------------
j kurios metu agitatoriai lai- RUSAS VADOVAUS LIE- 
|kė prakalbas, reikalaudami! TUVIAMS KOMUNIS- 
: per mokyklas vesti bolševi-: TAMS.
į kišką propagandą. Žiemos' Lietuvos komunistų parti- 
: atostogų metu Vilniuje, jos Vilniaus miesto komite- 
' Kaune ir visuose apskričių to propagandos ir agitacijos 
i miestuose bus surengti bol- skyriaus vedėju pas kinas 
ševikiški “ideologijos” kur- “draugas” Sitnikov. 
sai. Daugelį lietuviškai nu
sistačiusių mokytojų išvai
kius iš vietų, Vilniuje ren
giami 6 mėn. pedagoginiai

mos naujakuriams “įsikur- viso kas beliko išvežti nlau- mas aPie linus.

UVant OkupuotojeLietuvoje ren. hTTptaataS. Lietuvon atnešė igų naujakuriai, gavę suv
tybintą žemę nuumon. . «c- gįamuose mitinguose 
gaus į rankas. Pinigai bus biama

žemė 
kitoms

švti natūra traš"1 evvuliu v i ♦ • • Visa Lietuvos ūkininkų, i• tt Lt • i .‘ •'■•7 Maskolių kariuomenei su-: 11nil_ „aiaim5 - v -ir tt. Naujakuriui busią duo- vartni„« mudu .auginusių linus, nelaime specialaus seminaras agita-dama i rankas “tik liku- Z kaip sykis ir yra ta, kad “di- toriams paruošti. Jo virsi-
Čiai,” bet ne daugiau kaip « „kininkn dabnr šiosios musų tėvynės SS- ninku paskirtas iš Maskoli-100 litu ukliyn.k¥‘. da;?a? : SR” fabrikai, nuolat štoko- ios atgrubta* n-a* *u pavar-

“■t1*?* jOg2e^ reil?a t«voasKur"j±l:_____
tų Rusijos^tetaitę 20va- ™wiu,beVerČi0S sovietiškus ! STALINO GARBINTOJAI 

gonų grudų, sovietai • dar iš

v ?k.^’ bus jokių sunkumų. Linai Rusijos 
žarna.-eilėn pateks į di- stimpanciais kuinais.

tėvynės SSSR 
perdirbimo ir tekstilės KARAJĖDAS RUOŠIA 

AGITATORIUS.

Kaune buvo surengtas

Vilniaus apskrityse.
Tai parodo, kaip Lietu

vos žmonės “džiaugėsi” Sta
lino “saule.”

gą gyvenimą !

JAU PRIVISO “ŠAMO-
ŽVANGU” IR DARBI
NINKŲ IŠNAUDOTOJU.

“Taiybų Lietuva” nusi
skundžia, kad nacionalizuo
tuose fabrikuose įsteigus

LEIS ŽURNALĄ.

PRIE FABRIKU STEIGIA
MOS VALGYKLOS.

Darbininkam* nebegalint 
pragyventi iš gaunamų at-į 
lyginimu, o taip pat netu-i 
rint jiems laiko stovinėti! 
prie krautuvių eilėse valan
dų valandas, prie fabrikų ,' 
pradėta steigti darbinin- į 
kams valgyklos, kurios bus'

kursai, kuriuose bus rengia
mi mokytojai jau naujosios 
“ideologijos” pagrindais.
NAMŲ DAKTARAS.

Parašė daktaras A. J. Karalius.
Ši nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šitą knygą įsigyti visiems, nes Na
mų Daktaras yra vienas iš reikalin
giausių knygų kiekvienam lietuviui 
Įsigykit tuoj. Didelė knyga, aoie 
SOO puslapių. Kaina
Audeklo viršeliais .................... $2.50

TIKĖJIMŲ ISTORIJA.
Parašė P. D. Chantepie ic la Sau- 

saye, Teologijos profesorius. Vertė 
lietuvių kalbon J. Laukis. Knyga di
delio formato, 1080 puls. su daugybe 
paveikslų visokių tikėjimų dievų, die
vaičių, relikvijų, bažnyčių, šventiny- 
čių ir tt. Gražiais tvirtais apdarais, 
Chieago. 1914. Kaina................$7.00

RYMAS, Romanas. Ta knyga yra 
versta į visas kalbas, todėl kad yra 

gražiai aprašyta apie Rymą. Lietu
viškas vertimas yra lengvas ir gra
žus. Chieago. III. 1909, pusi. 432. 
Drūtai apdaryta ........................ $2.50

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tiiptų 
GREIT, reikia priduoti garsinimą 
administracijon nevėliau PANEDE. 
LlO VAKARO. Siunčiant per paS- 
tą. reikia pasiųst Iš anksto, kad pa
tiektų mus ne vėliau kaip panedė. 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
sąvaitės numerį nespėjama patal
pint.

Norint, kad garsinimas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti ir mokestį.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Ui dides
nius garsinimus skaitoma nuc colio.

Už pajležkcjirr.us darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Šimus, kaina 2c. už žodį. Stambes- 
nėm raidėm antgaivis—13c. extra.

••Keleivio” prenumeratoriams uč 
pajieškojimus giminių Ir draugų, kai. 
na 1c. už žodį. Mažiausio oajieško- 
jimo kaina 65c.

Norint pajieškot su paveikslu, 
reikia pasiųst fotografiją ir klaust 
kainos.

“KELEIVIS.” 253 EROAD.VAY, 
SO. BOSTON. MASS.

’I

to. daro reklamą, stengda- VAGYSTES SUVALSTY-' Raudonųjų Lietuvos ra- tvarkomos kolchoziškais pa.!
miesi patraukti savo pusėn jjjntoSE KRAUTUVES*1 i š-Vtoiu sąjunga netrukus ža- grindai*.
apiplėštus ūkininkus. ! da išleisti savo mėnesini Amerikoie tokios “soup!

--------------- ! Profesinių sąjungų centro<žurnalą “Raštai.” Jo redak- kitehens” buvo steigiamos'
JAU NĖRA NEI ARBA- komiteto pirmininkas Stim- j torium paskirtas didelis Sta- tik bedarbiams, ir tai tik ar-j 

TOS, NEI KAVOS. būrys viešai grąsina, kad su- i iįno garbintojas P. Cvirka, šiausio krizio metu. 
Susovietintoje Lietuvoje valstybiniuose kooperaty3afrbininkų komitetus, atsi- __________ __________ _

radę ivairių “reikalų vedė-' jau stinga arbatos ir kavos, vuose ir valstybinėse krau
jų,’7 kurie per ištisas dienas “Valstiečių Laikraštis” įdė- luvėse esą labai daug tar- 
slankioj’ą po miestą, nieko jo ištisą straipsnį, kaip gali- puutojų, kurie slepią prekes 
nedirbdami, nors vis sakosi ma pagaminti “arbatą ir ka- ?r jas pardayinėją giminėms 
“einą į miestą reikalų tvar- vą” iš surogatų. Dabar oku- ir pažįstamiems, 
kyti.” Tok* “reikalų vedė- puotosios Lietuvos gyvento- Jeigu “draugų Paleckio 
jų” elgėsvs be gaio piktinąs jai turės gerti kmynų ir
darbininkus. “Tarybų Lie- morkų arbatą bei ąžuolo gi- 
tuva” juos net vadina “sa- Įių ir į-uginių miltų kavą. 
mozvancais” — darbininkų Tokius būtent receptus skel- 
išnaudotojai*. bia minėta* laikrašti*.

Už. Paramą Anglijai

Valstybės sekrerorius Cordell Hull (vidury) buvo pakvies
tas į slaptą Senato komisijos posėdį pasakyti savo nuomo
nę apie planuojamą iiaramą Anglijai. Cia jis su dviem se
natoriais pozuoja laikraščių fotografams. Kaip jis, taip ir 
šitie senatoriai stoja už paramą Anglijai.

ir Gedvi’os vadovaujama 
raudonosios Lietuvos val
džia apvogė visą lietuvių 
tautą, atimdama iš jos že
me, namus, įmones ir visą 
kitą. tai kodėl valstybinių 
krautuvių tarnautojai negali 
vogti prekių? Jie ima pa
vyzdį tik iš didesniųjų 
“draugų ‘

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
. - GARBINO SENOVĖJE?

Knygoje apraiomi Dievai, pradedant nuo saulės 
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.

i”

IR MĖSĄ KONTROLIUOS 
ŽYDELIAI.

Kaune tapo, įsteigta mėsai 
gaminti “artelė,” lietuviš
kai pasakius — bendrovė, 
kurio* viršininkais pastatyti 
šie žmonės: I. Rozenblum. 
N. šenker, A. Levitan, L. 
Kochan ir S. Gold.

Turbut, ji gamins Kauno 
gyventojams “košer” mėsą, 
jeigu jos priešaky pastatyti 
tokie cibulizuoti specialis
tai.

LIETUVOS BANKE TURI
BŪT RUSU KALBA.

1
Žemės ūkio banke Kaune 

įsteigtos net 3 grupės, ku
riose tarnautojai verčiami 
mokytis maskolių kalbos.

-i ' ;r_i; j 1

-jt 21

Scuofėn Liclovjg žinyčia

Ypatingai <t»hartiaėa kriUčiogadynėj* kiekviena* tarėte 
penkaityt, nen tik tada ga aiškiai -upraati Dieve kaviia*.

Knyga didelio formato, tori 271 puslapi. Kaina popieros apdarais
—1 00; audimo apd.—$1.25. Pinirtin palima siųsti popierinį dolerį 

arba “Money Orderį". Adramokit sekančiai;

KELEIVIS, 253 Broaderay, So. Boston, Mass.
ati

AR ROMOS

piezius yra Kristaus 
Vietininkas?
PARAŠE KUN. VALADKA

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

KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų 
knygų, net joje ras daag reikalingų dalykų ir geriaasiai gidės 

pažiat aa visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su

pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tam- 
sinimų plačios visuomenis, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai. 
tyti. Taip aiškina savo knygoje lraa. M. Valadka.

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

gas vardas, KAINA 12.00.
Tvirtais popieros viržeHais, kaina $1.25.

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

Taipgi galima gaut tų knygų nuordyta kaina ir

KELEIVIO” KNYGYNE
2S3 BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.
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Vietinės Žinios
Ką mano apie karą Bostono Jeigu naujoka 

francuzai.

VASARIO ŠEŠIOLIKTO
SIOS PROGA.

Yendome viešbuty, Bos
tone. buvo francuzų organi
zacijų ‘‘La P*evoyance“ 
susirinkimas, -kur buvo pa
sakyta daug kalbų ir beveik

Bostono Komiteto Kovai už 
Nepriklausomą Lietuvą 

pareiškimas.

Brangus bho'iai ir se-ery 
lietuviai! 22 metai atgal
musų tėvynė Lietuva suirau-. - valandą popiet, lietuvių 
kė geležinius retežius ir pa- ■ kliubo salėj, 163 Harvard

AR LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖ JAU 

ŽUVO?

Cambridge’aus lietuviai ren
gia šiuo klausimu pra

kalbas 16 vararo. ttto. Jis gClaj įino dabaiti 
Prakalbo- šiuo klausimu į ng Eukopoj padėti ir pažįsta

vyks ateinanti nedėldieni. | dabartinius Francuzijos val
dininkus. nes da prieš pat

pa-,
siskelbė nepriklausoma val
stybė. Iškovota nepriklauso
mybė Lietuvai brangiai kai
navo. nes tūkstančiai musų 
brolių turėjo savo gyvasti 
paaukoti arba likti invali
dais per visą savo gyvenimą.' 
kad tik butų Lietuva nepri
klausoma. Musų broliai, se- * 
seiys gyvendami nepriklau- j 
somoj Lietuvoj džiaugės:; 
savo laisve, kalba, dainomis 
ir viskuo, kas tik buvo lietu
viška. Jie kasmet laukė to? 
dienos—16-tos Vasario, ka
da buvo Lietuvos Nepri
klausomybė paskelbta ir to
ji diena buvo neapsakomai 
džiaugsmingai sutinkama.

Keli mėnesiai atgal musų; 
tėvynė Lietuva neteko savo 
vo laisvės, kalbos, dainų ii ! 
nebegali švęsti 16-tos Vasa
rio dienos, taigi mes Bosto-; 
no Komitetas už Nepriklau
somą Lietuvą atsišaukiant i 
savo brolius, seseris ameri
kiečius. kad jus visi kai vie
nas švęstumėt 16-tos Vasa
rio dieną, surengiant pra
kalbas, koncertus ir kitus 
parengimus tai dienai atžy
mėti.

šito valdžios! Banditai atėmė automobilį. Smagus pranešimas Dorche
sterio ir apielinkės lietu

viams.
Dcrche terio SLA 359 

kuopa rengia metini bankie-

patarnavimo nenori, tai jo Vincentas Severinas, 19 
dalykas. Let jeigu jis noil. -nižiaus vaikinas, pe-

įeito nedėldienio vakarą va-
• V

kad pabaigus kariuomenės
tarnybą jrni butų užtiki in- ^‘avo au omobPium ir turė- 
tas dalbas, tai \ aidžia jam jo g^oti prieš tnfiko rau

donus, žiburiu-. Tuomef į jo 7 vakare. Emery Hali, 1436 
f'o cbester avenue.. prie 
Fieids Coiner. Tai bus ne- 
papias'ai ma’onus metinis 
padengimas prie gardžių 
valgių, gėrimų, dainų ir mu
zikos smagiai šventadienio 

‘vakarą kaltu su draugais.
ir pažįstamais 

Rep.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specialistas Vyriškų ir Motariikų 
Ligų, taipgi Kraujo ir Gdo*.

Valandos: nuo 19 iki 12 diaaų. 
noo 2 iki 4. nuo 7 iki Š vakar* 
180 HUNTINGTON AVR.

BOSTON. MASS.
Tel. Cotnmonaeelth 4*70.

išmoks ka nors nauja, arba macin.». ... .. masina.paiody^ kokių ypatingų ga.
bumų, tai sitos jo kvalifika- žydu konferencija Statle-' kaimynais 

, eii os bus pi įdėtos prie jo rjo viešbuty nutarė sukelti į maloniai praleisti. 
Francuzijos in- Plrm°}° rekordo- Amerikoie $12,000.000 j

di- . , v v ,. , tiem« žydams, kurie važiuosi
karą buvo 

1 foimacijų ministerijos
Kuopa it

Kalbėt atvažiuoja ‘"‘Nau-!kad Amerikos padedama 
josios Gadynės” ' redakto- Anglija Vokietiją nugalės, Iki šiol jo ofisas buvo po 

odei .iis stota už ko di- nrm. 366 Broaduay, dabar 
džiausią ir ko greičiau ią adv. K. Kalinausko South

rtieet. Jas rengia LSSJUS įenma <1 įotiimcijų »uuimwijw ui- v įmuk-
• SLA 371 kuopa, 'lektorium. Jis yra įsitikinęs, A ** Palestinoje apsigyventi.

rius dig. J. V 
Biooklvno ir ‘

. Stilsonas iš 
Keleivio” re

daktorius drg. S. Michelso-i 'nte.ikos paramą Anglijai. Bostone ofisas
tas iš South Bostono.

M u: ų kolonijoj tokios
svarbios prakalbos Įvyksta, 
urhut. da pirmu kartu, to- jungo.

Anglijo'
vieninte’ė
:ai išsilaisvinti

dėl Cambridge’aus ir apy
linkės lietuviai turėtų ne
praleisti šios progos. Kiek-

L:etwių Radio programos.
šeštadieny, vasario 15 d., 

programa }>er stotį WORL 
perkeltas į 020 k., nuo 8:30 ryto: (1)

laimėjimas esąs 5C9 Broadvay. prie G Street, kalbės Dr. J. Seymour iš So. 
vikis ir Francuzi- c-:o P. J. Jakimavičiaus na- Bostono veikatos reikale;'} 

iš po nacių me. Bostono ofisas pasilie- (2) muzika ir dainos; (3); • 
ka ten pat 60 State Street. žirios. : •

VVobuine vagys, bėgdami 
| vogtu automobilium, nu- 
i vertė nuo kelio policijos ma
lšiną. kuri mėgino juos sulai
kyt’.
f
j 
■ i 
«

Apie dabartinę Francuzi- Sekmadieny, vasario 16, i {
jos galvą maršalą Petain < JAU YRA NAUJU nuo 9:30 ryto: (1 {Keistučio j {

atyt. nenore- .... ... . ir Birutės choras iš Bostono. 2
..___\smn siu Iri vtnvMi IMll v • t

prof. Morize, matyt

4. J. NAMAKSY
Iteal Estate & Insurance

414 W. BROAIOVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 

i.M'ftce Tel. Sn. Boston 0948 
UES. 251 CHESTNUT avė,

Jamaica. Plain. Mass.
Res. Tel. Arnold 1028

vienas v,,fl uvn»<»iania« ut- io nicKo oiooa oasaavr. oet šaldytuvai
vykti 
darosi
šeimininkauja 

iševikai
ninkavimas gali pas

Bus taipgi nušviestas da-į “skunke.” Ir šitiems žo- .. ,
bal tinis karas ir ko iš jo ga- džiams Bostono francuzai ^0 pedŲ dydžio 
Ii tikėtis darbininkai. smarkiai plojo. yia n brangesnių

Fašizmas ir bolševizmas Bendrai imant. Bostono 11 didesnių. I zeikite pama- 
reiškia tokią pat diktatūrą fiancuzai karštai simpati- 
ir tokią pat darbininkų ver- zuoja Anglijai ir nori, kad

kviečiamas at- io nieko bloga pasakyt, bet vadovaujant Valentinai

tuoti ant penkių metų. Se
kama tik

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAL 
4Insured 
Movers 1

giją, todėl turime vienytis ir Amerika nesigailėtų jai pa-

tyt ir persitikrint. Galima 
pasiimt lengvais išmokėji
mais

Kiekvienas lietuvis turėtu 
16-tos Vasario pasižadėv ri dabar eina 
remti Lietuvą pinigiškai ii
dirbti tol kol Lietuvos nepri
klausomybė bus atgauta iš 
svetimo okupanto ruso ir iki 
Lietuvos vėliava vėl neple
vėsuos Gedimino kalne.
Kiekvienas lietuvis turėtų 
smerkti visus tuos, kurie 
džiaugiasi Lietuvos laisvės 
netekimu ir remia bolševi
kus. kurie kankina musu 
brolius. seseris išvarydami 
juos į tolimas Sibiro dyku
mas. kur vien tik plėšrieji 
žvėrvs tesiaučia.

bendromis jėgomis kovoti 
i už palaikymą demokratijos. 
! nes tik demokratija garan- 
' tuoja visiems laisvę.

Šios prakalbos rengiamos 
Lietuvos nepriklausomybei 
paminėti ir kartu susipažin
ti su ta tarptautine kova. ku- 

tarp pasaulio

galbos.

Nori aprūpinti naujokus 
darbu.

NAUJI RADIOS SU 
GRAMAFONAIS

au-ir VICTOR 
patys apmaino ♦ 

rekordus, $39.50, yra ir J 
brangesnių.

PHILCO
-u u .. i tomatiški,Massachusetts valstijos

Headąuarters for Selectivc
Service, 93 Massachusetts
avenue. prašo mus pranešti NAUJI LAIKRODŽIAI

dpmokr-ri-o< ir mažini rau i,ietuviams- kad dabar <vra BULOVĄ ir GRUEN 41-mu 
m avlroėbr .i metų, 17 akmenų tik $24.75:

' Ižanonemo’-anvi \tei ^intl-jJaJbo naHJokams> kai Turime dideli pasirinkimą.
nemodama. Alei ?e užbaigs armijos tarnybą, T;k meg vieni Hetuviai gos. 

Rite visi. jeigu einant kariuomenėn i» amOu«vaiu
Kviečia Komitetas. okio darbo neturėjo

Susiuvo širdį, bet žmogus ta“tyS su valstijos* irTedera- Rad,us Šaldytuvus.
mirė. linės valdžios samdos biu- TAISOM Laikrodžius.

Viena vakara keturi raz- rais. žiedus ir akinius. Perdir-
baininkai AVest Nevvton Kiekvienas naujokas, ga- bam is senų į naujausią 
gatvėj, užpuolė Hubertą v?s pranešimą stoti kariuo- madą.
Helfrichą. 30 metų amžiaus menėn. kartu gaus ir nuro- KETVIRTIS & C0

DR. D. PILKA
Ofisu Valandos: nuo 2 iki 3 

ir nuo 7 iki 8.

392 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

Ligoninės ofisas—Back Bay 
52S COLUMBUS AVĖ.,

BOSTON, MASS. 
Valandos: Ryte ir pa^al sutarti.

Telefonas: KENmore 7132

Perkraustom 
t į čia pat ir į to 
J! limas vietas.

Ji> i
Ji

Ji 
• >«

Saugi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADSVAY.
SO. BOSTON, MASS 

Tel. SOUth Boston 4618

Broliai ir seseiys lietu
viai. i kovą už Lietuvos ne
priklausomybę ir tol kovo
kim. kol Lietuva nebus lais
va ir jos vėliava neplovė- džio 
suos Gedimino Kaine!

J. Arlauskas.

vvra, ir subadė ji peiliu. Nu- dymų, kur ir kaip tokį dar- 
vežus ji miesto ligoninėn, bą sau užtikrinti. Žinoma, 312 Broadway Td. ŠOU 4619 
paaiškėjo, kad jis turi pei- tas darbas nėra privalomas. South Boston. Mass. 
liu pei'skrostą širdį. Dakta-

SOUTH BOSTON
CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS

SMAGI VIETA PASIVAlgINT

Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkitų

Gėrimų ir Užkandžių.
Puikų patarnavimą užtikrina

me. Vieta gražiai įrengta. Pra
šome visų užeit pas mus pavie
šėtu

249 BROADVVAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

DABAR TINKAMIAUSIS 
LAIKAS PATAISYT 

NAMUS.
PAS MUS JUS GAUSITE

VISOKIEM PADARAM

Geležies Reikmena
Pas mus gausite: <>eriau^i<«s Rū
šie* PENTV. ALIEJŲ. STIKLU. 
PLUMBINGU, Visokių smulkiu 
reikmenų iš <elei»e», SIENOMS 
POP1ERU. Visokių reikmenų 
Elektros. Visokio reikmenų iš tru
me*. *tc.

Genausis Tavoras, Prieina
miausią kaina. Pristatymas veltui.

Užeikit ir Persitikrinkit.

Flood Sąuare 
Uardwarc Co.

A. 4- ALEKNA. Savin.
628 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS-
Tel. ŠOU 4148

Tel. TRObridge 9166

Dr. Susan 
Glodienes-Curry

LIETUVI DENTIST* 
VALANDOS: •-« fr T-B.

€78 Masaadnisett* Avą,
(PRIE CENTRAL SKVMtO)

CAMBRIDGE. MASS. d ■ ■—

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE,
BOSTON. Telef. Lafayette SIU

aria Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

rai atsargiai ją susiuvo, įdė
dami net 5 siūles, bet sužeis
tasis mirė nuo kraujaplu-

Ristikas Baltrėnas apsigy
veno Bostone.

Orlaivis nukrito į kiemą.
Pereitą nedėldienį East 

Saugus miestely, netoli nuo 
Bostono, i vieną kiemą nu
krito orlaivis su dviem lakū
nais. Mašina sutyžo ir abu
du lakūnai užsimušė. Vienas 
jų buvo Anthony Carbone, 
gydytojas iš Medfordo, o 
antras — Laurence Hans- 
c«>m, VVorcesterio dienraš- 
či<» “T elegram-Gazzette” 
korespondentas. Pastarasis 
buvo iau patyręs lakūnas, 
išsklaidęs 1900 valandų vie
nas pats. ir mokino skraidyt:
d-rą Carbone. Orlaivi jiedu i aukštas, 
pasiėmė iš Revere aviacijos ’ ~

Šį panedėlį “Keleivio” 
ofisan buvo atsilankęs Pet
ras Baltrėnas, plačiai žino
mas lietuvis ristikas. kuris 
via apkeliavęs jau beveik 
visa Ameriką, o dabar apsi
stojo Bostone, šitoj apylin
kėj jis risis Bo\vserio ren
giamose ristynėse.

Siaučiant Dabartinei Ligų 
Epidemijai

•s UsU <;Ht-iiJGDiS ~ 
l.:ck's, duokite -utaisyt žymia^i 
<'hemisuii ir Aptiek oriui Itavij E. 
Rosenjraid. lietuvian:., žinomoj An- 
tiekoj BROAIAVAY I’HAR.MACY, 

P ir Broadv. a\. So. Bostone, 
vaistų čia žemos—jrerumas

c/iCte/' car

£OOMMBOMMMMMBMMMMMMBMMBBMOOMebeeoe«a(

L Street Liquor Store, Ine.
LIETUVIŲ LIKERIU KRAUTUVĖ

('baries Stravia^as Mgr.

SPECIALIAI GERI PASIŪLYMAI.

S S Pierce Gold Coast Vynai kvorta 74c.
Port—Skerry—Muscatel skonio

Old Hamilton Straight Whiskey—100 Proof $1.79
4 metų senumo. Paprasta laina S2-5W. Šių sąvaitę kvt.r'.a

Tel. ŠOU 2803

DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:.
Noo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12

447 BR0ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

PYKAI PRISTATYMAS TELEFONAS ŠOU 41 17

lauko ir pakilę oran pradėjo į J 
vartytis viršum Saugus mie-i J 
stelio. Padarius jiems 3 kil-i» 
pas, orlaivis staiga nėrė no-.} 
rimi žernvn ir nukrito i kie-’ j 
mą. per plauką tik nepatai-į} 
kės i narna.

195 L STREET, SOUTH BOSTON, MASS. S
9 (.1. STRIGUNO NAME!
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Cambridge’uje du neži
nomi vyrai pereitą subatą 
buvo pagrobę ir įsitraukę 
savo automobiliun 10 metų 
amžiaus mergaite ir nuvežę 
į užmiestį, bet ji ištruko iš 
ių ir pabėgo, kai jie norėjo 
Įsivesti ją Į apleistą “šantę.”

Važiuodamas su savo 
žmona automobilium, juri
ninkas Loiing Miller pereitą 
nedėldienį S<-iner\illėj atsi
mušė į geležinį stulpą ir 
abudu -unkiai >usižeidė.

YVONNE’S
HOUSE OF BEAUTV

YVONNE NIAUKA 
Metinė Moterų (.rn/io Kulturo> 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mas*.
Tel. PEPham 1636

• ***-*** ***«*«?
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BLINSTRUB’S

Village & Orill
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Tel. 28624 Gye. 31132 j

l)r Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS ,

Valandos: 9 iki 12* 
nno 2 iki 6, ♦ 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarto.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka
mu laiku sugrąžinu šviesa. IM*- 
zaminuoju ir priskiriu akiaiun.

114 Summer Street,
LAMRENCE. MASS.

Willy» 4 Durų Sedan $665
F. O. B. Toledo Kitokie priedai—extra.

PLAINSMAN MODELIS WITH OVERDRIVE 
PADARO DAUGIAUSIA MYLIŲ ANT GALIONO

SI V.II.LYS AMERICAR KARI NUVAŽIUOSI 29.06 MYLIAS SU GALIONU GAZO.

Tai karas, kuris laikys jums ilgus metus ir jo inžinas 
per ilgus melus duos jums patenkinamą smagumą.

VViIlys America r turi vielos visai jūsų šeimynai, jis pa
tenkinamai gražus ir nepri lyginamai smagus kelionėje. 
TĖMYKIT! NEPALYGINAMAI JO žEM>

KAINA—SPEEDMAY COUPE TIK
F.O.B. Toledo

Pamatykite tą stebuklingą karą greičiausiai kaip galite. 
Mes galime pristatyt jums bile i kurią vietą visoj Naujoj 
Anglijoj. Norint daugiau informacijų iš tolimesnių vietų 
klauskite laišku.

$595

Boston Street Garagi
PETER PILVINIS

119 BOSTON STREET,
Tel. GEN 9296

WILI.YS SALES «• SERVU E

SOUTH BOSTON
Namą Tel. COL 9937

V l
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KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI, UŽEIKIT PASISVE- 
CtUOT J BUNSTRUBŲ VALGYKLA.

VAIDOVILIS-FLOOR SB0W
KABARETAS, DAINOS, ŠOKIAI! 

Floor Skow susidės is žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ {VAIRESNI. Dvi ORKESTRUS BE PER
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

NEDftLPIENIAlS — KONCERTAS IR MUZIKA PRASIDE
DA NUO 4 PO PIETŲ I|R TĘSIAS IKI UŽDAROMA.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

TelephoM

SOUth
Boston
1088

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kaino* Stebėtinai Pigiaa. 

Dideli patrerinimal ir 
HydraaUe

D STREET ir BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
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TAIP'.JI TAISOME AUTOMDM- 
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trecinkan ir
Jen Kapočiunas — naeiainkaL

Taiayara ir ifasalravlm 
] HAMUN 8TRUT

8U
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