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Japonai Netikėtai Užpuolė Ameriką, Huskandino Laivus, Puolė San Francisco
Visa Amerika Stoja Prieš 

Biaurią Japonų Klastą
KONGRESAS PASKELBĖ 

KARĄ J PUSĘ VA
LANDOS.

‘West Virginia” nuskan-

X Pietuose Rusai Atsi
ėmė Daug Kaimų.

Bet Maskvos fronte vokie
čiai smarkiai atakuoja.
Išviję vokiečius iš Rosto

vo, rusai nuvijo vokiečius 
jau pusėtinai toli atgal ir, 
rašant šią žinią, telegramos

JAPONŲ ORO IR Užėmė Baltveidžių ANGLIJA PASKELBĖ KARĄ FINAMS, 
JŪRIŲ SPĖKOS į Koloniją Šanchajuje RUMUNAMS, VENGRAMS, JAPONAMS

Pietų Amerika, Kanada ir 
Anglija taipgi stojo su 

mumis.

: dintas. kiti apdaužyti.
; Šituo gyvatišku japonų , 
užpuolimu Kongresas tiek sak°» kad Timosenkos armi- 

: pasipiktino, kad per pusę •*a .\1S _^ar neduodą priešu* 
i valandos vienbalsiai pa- 11 susitvarkyti.

Amerikos ekspertai ma-; Anglų karo laivą tenai nu- T. pati PADARf ir 
no, kad Japonų oro pajėgoc* skandino, o mūsiškį suėmė. KANADA
negalės svarbios rolės Pači-! Japonai pradėjo karą _____
fiko vandenyno kare vaidin-j prieš Ameriką i Angliją tik- Rusai ištraukė savo armiją 
ti. nes pirmaeilių orlaivių; ro “blitzkriego” pavyzdžiu. iš Suomijos teritorijos, 
jie daug neturi ir jų gamyba j Iš karto smogė įvairiose vie-
apribota.; Daug lakūnų jie Į tose; Kai vieni jų orlaiviai 
irgi neturį. Jų skraidymo į bombardavo Havajų salas

paskelbtas kartu trims vals
tybėms: Finlandijai. Rumu
nijai ir Vengrijai. O šią sa
vaitę Anglija paskelbė ir ja
ponams karą. Tą patį pada-

Anglijai rei- 1 ė Kanada ir Australija.
Finai stebisi, kad demo- 

kiatinė Anglija susidėjo su 
tokia žiauria diktatūra, kaip

„ i skelbė jiems karą. Net ižo- Vėliausi pranešimai is Ros-
Karas tarp Amerikos n į Hacionistai, kaip senatorius fovo-Doneco fronto sako. 

Japonijos prasidėjo . visai-Wheel baisavo už k kad rusai jau atkariavo 
netikėtai ir su pašėlusia fu- |Net ir Hitlerio medaliuotas 4’°?° keturkampių mylių 
rija. Pereitą nedeldienį, kai | kavalierius Lindberghas nu- plotą, atsiėmė simtus kaimu 
Japonijos įgaliotiniai Wash-1 jejdę< gajva palakė kad lr dabar stengiasi atsiimt
ingtone tarėsi su Valstybės 
Departamentu apie ‘‘taikos 
palaikymą” ir prašė toms 
deiyboms dar daugiau lai
ko, tai iš Pacifiko vandeny
no radijas pranešė, kad ja
ponu orlaiviai jau bombar
duoja Filipinų ir Havajų sa
las, kad jų bombos jau su
daužė kelis Amerikos karo 
laivus, užmušė apie 1,500 
žmonių ir apie 1,500 su
žeidė.

Valstybės Departamento 
vedėjas Hull taip tomis ži
niomis susijaudino, kad. Ja
ponijos diplomatus iŠkoli 

' jo visokiais žodžiiiš iF'H 
policijai išmesti, juos per 
duris.

Užpuolimą ant Amerikos 
posesijų japonai padarė da 
bro nepaskelbę. Filipinų i- 
Havaiu salas jų orlaiviai už 
puolė anksti nedėldienio ry 
ta. kai amerikiečių kareiviai 
ramiai sau miegojo. Nieką 
tokio pasalaus, tokio gyva
tiško užpuolimo nesitikėjo 
todėl užpuolikams pavykę 
iuduoti Amerikos apsigyni
mo jėgoms skaudų smūgį, franeuzu Indo-Kinijos i Tai- 
Tokijo valdžia vėliau pasi- <anda arba siama ’ 
g vi ė, kad jos orlaiviai nu- Washingtone iki šiol gau- 
skandinę 11 Amerikos karo įos žinios sako, kad japonai 
laivų ir sunaikinę daugiau nuskandino du mūsiškiu ka-

reikia kariauti.
Beveik tuo pačiu laiku Ja- n Per 12 dienų kovos šiame

ponijai paskelbė kara Ang- fronte rusai sakosi numušę 
lija, Kanada, Australija ‘ir žemėn 82 vokiečių orlaiviu, 
beveik visos Pietų Amerikon sunaikinę 147 tankus ir iš- 
respublikos. ‘ mušę tuksiančius vokiečių.

Apie 8 valandą šio pane- Bet Maskvos fronte in
dėlio vakarą orlaivių detek- sams taip gerai nesiseka. Iš- 
toriai Califomijos pakrašty rodo, kad vokiečiai čia turi 
iau parodė priešo orlaivius sutraukę labai didelių spė- 
bėsiartinant prie San Fran- kų. Kai kurie koresponden- 
cisco įlankos. Sakoma, kad tai sako. kad Maskvos ofen- 
kelios orlaivių bangos buvo syvai vokiečių generolai turi 
prisiartinusios jau per 15 sutraukę apie 1,000,000 ka- 
mylių nuo “Aukso Vartų,” reivių ir 10,000 tankų. Kai 
bet prožektoriams apšvietus kurios jų kolonos pažengu- 

dangę, .jie nuskrido atgal iftios-JauLUU 3? mylių nuo 
i jurą. Manoma, kad jie bu- Maskvos. Pereitą sąvaitę 
vo čia atvežti japonų lai- naciai smarkiai laužėsi prie 
vais, todėl trys Amerikos Maskvos iš pietų pusės, per 
karo laivai tuoi leidosi ta Tūlos miestą; gi šios sąvai- 
kiyptimi i jurą jieškoti prie- tės pradžioje jie sustiprino 
5o laivų. savo ugnį iš šiaurės, būtent

Viri vakaių pakraščio Možaisko baro. apie 57 my
niotai buvo aptemdinti. lios nuo Maskvos. Rusai 

ši utarninką atėio žinių, prisipažįsta, kad Maskvai 
kad japonai jau išlipo vienoj tebegręsia didelis pavojus. 
Filipinų saloi ir užėmė dvi bet nuo Kaukazo aliejaus 
ar tris kitas Amerikos salas, šaltinių Hitlerio armiia 

Tuo pačiu laiku japonu esanti nuvaryta atgal apie 
sausžemio armiia įsiveržė iš 75 mylias.

Stalinas Padarė Su
tartį su Sikorskiu

Iš Maskvos pranešamakaip 100 karo orlaivių
'* J ro laivu, sena šarvuotį ir kad pereitą sąvaitę Stalinas

tinti. Labai galimas daiktas, gandų, kad japonai prara- kų generolas Sikorskis. Mu 
Rad japonai meluoja, taip do fi savo ?ubmarina*. siškiai bolševikai nesenai da 
kalP Jf vokiečiai, bet kad į Taip pat netikėtai jano- pravardžiavo Sikorski, kair 
nuostolių jie musų Amen- naj Dradėjo bombarduoti ir ‘‘lenku ponijos vuodega.” 
kai pridarė, tai jau neraĮangių pozicijas Pacifiko bet Stalinas padarė su juo 
abejones. Pats prezidentas vandenvne ir jo pakraščiuo- “sojuzą” ir prižadėjo padėt 
Rooseveltas sj panedelį pra- ,e< Aziioj> jamJ
ne>e Kongresui, kad 3,000 j Taigi japonai pradėjo ka- mą Lenkiją, kurią jis pat? 
žmonių yra užmušta ir su- viesulo smarkumu, bet (Stalinas) padėjo Hitleriui 
žeista, kad šarvuotlaivis kajp jjgai jje smarkaus, tai paskersti. Sikorskis nori val- 

, pamatysime vėliau. Ameri- i džios, todėl organizuos Ru- 
koje yra toks įsitikinimas.! rijon deportuotus lenkus ir 
kad japonai bus sumušti į • siųs juos frontan kaip paša- 

lkelis mėnesius, nes jiems ją vokiečiu kanuolėms. Ir 
pritruks karo medžiagos. mūsiškiai bolševikai jau ne- 

1 besako, kad Sikorskis “len-
Jicjj

Hitleris Atsisako 
Nuo Maskvos.

Per šalta esą kariauti žie-
mos metu.

Žiemos šalčiai neleido Sūko, 80 Nacių i i^^nij^v^e^

Amerikai ir
liaujant. rusų armija pe
reitą sąvaitę pasitraukė iš 

sto Hango ir ki-
04 -• 4 • v.3 - -v~«.ias per 1939-40 Rusijos bolševizmą-. Fin- 

įuje. Stovėjęs tenai nedide- mety ^puolimą bolševikai landijos prezidentas Risto 
lis anglų karo laivas Pet- iš Suomijos pagrobę.i Ryti pasakė: “Mes negalim
rei buvo nuskanamtas c Pasirodo kad Hango uoste • suprasti, kaip Anglija, kuri 
Amerikos kaio laivas V a- ;ki -iol daf stovėjo 30,000 skelbiasi kariaujanti už ma- 
ke buvo paimtas nelais- j audonaiTniečiU .Dabar visi žujų tautų laisvę ir demo-
Ien*_.?askui JaP°n^ laivJai iie pasitraukė 'iš tenai ir fi- kratija. gali laikyti tokį kir- 
įsmete po visą baltv eidziu nai užėmė savo uosta vėj ; viną despotizmą kaip tų pa- 
kolomją pranesda-, BoĮ-evikams Hangos trau-j čiu idealų čampijoną.”
mi kad tą koloniją užima ųjanties vokiečių orlaiviai, Bet Amerikos spauda sa- 
gmkluotos japonų spėkom, keyg ju jajvus su kmeiviais ko. kad Anglijai kitokios iš- 
bet patardami gyventojams i}. medžįaga nuskandino. bet eities nebuvo. Ji turėjo pa- 
nenusigąsti ir dirbti savo pa- ))at fJnai rusams nieko ne. skelbti ir paskelbė Suomim? 
prastą darbą, kaip kad nie- dalį Rara dėl formalumo. Angli-
ko nebūtų atsitikę. Kartenoj finai mm nar ios liaudies, o taip pat ir vai-A mpi’ilc 1 11 i-■ IVrifleilini linkti nuO Į/di • «.•• *•AmeiiKieciu eiehiios 1 :),arl7in< «kp)bė k-ntenia tik ozios simpatijos esančios
monę, Shangha, Power & j finu pusėj. Taip pat ir Ame-

jus raudonuosius okupantus)llko®. žmonių simpatijom 
iš savo žemės, tai Anglija I esančios su finais.

• manė, kad bolševikams iš

cija visuomet priklausiusi 
nuo Amerikos gazolino, ku
rio dabar jie negaus. Ameri
kos laivynas turįs puikiausią 
aviaciją pasauly. Visa tai 
gali but tiesa, tačiau netikė
tu smugiu pereito nedėldie
nio rytą japonai sakosi su
naikinę apie 100 Amerikos 
orlaivių Filipinų ir Havajų 
calose, ir prie to da giriasi 
nuskandinę “vienuoliką A- 
merikos karo laivų.” Ir visa 
♦ai jie padarę savo orlai
viais.

Jūrių spėkų palyginimas 
yra toks:

Didžiųjų šarruotvaivių
Amerika turi 17. Japonija 
12. (Japonai sakosi du A- 
merikos šarvuotlaiviu jau 
nūskandinę^rijet Amerika 
'ako, kad tik vienas žuvo, 
būtent “Virginia”.)

Orlaivių vežiotojų Ame
rika turi 7, o Japoniia 8. 
(Japonai sakosi vieną Ame
rikos orlaiviu vežioto ių pa
reitą nedėldienį nuskandi
nę.)

Greitųjų kovos laivu
(kreiserių) Amerika
37. o Japonija 46.

Naikintuvų Amerika turi 
170. Japonija 125.

Submarinu Amerika turi 
113, Japoniia 71. (Ameri
konai sakosi 6 japonu sub
marinas pereitą nedėldienį 
sunaikinę.)

Light Co., japonai paėmė Į, tikslu, kad išvi-
savo rankas.__________ iis savo žemes, rai Anglija .... .

r •> •• • • • manė, kad bolševikams iš) Amerikos valdžia betgi
LlblJOį Grumiasi ’Suomiios pasitraukus finai paėmė visus finų laivus šio - 

Tankai sutiks karą baigti ir padarys; ^dies uostuose į savo ran-
- i* rr • * 1. 1. j fU rusais taiką. Bet finai at-• kas»,k^.fl Jal? pasi-

Zmios jš Kairo sako kad sj?ako su bolševikais taiky- naud°D vokiečiai, 
nuo peieitos subatos Libijoj idg, neg bolševiku sutartys, i ~ '
mna attekli kova Urp vo-taj ^uočio rankos pa-1 Areštuotas DlCVO 
kiemų ir anglų tankų. Afn-,SĮ,audim^.. Ne|abai ,.^aj

be~ bolševikai buvo s” finaiskos tyruose pėstininkai 
daug tegali veikti. Armijos 
važiuoia šarvuotuose tan
kuose ir tankai grumiasi vie
ni su kitais kaip kokie pra- 

pabuklai. Jie laužia 
vieni kitiems šonus, purkščia 
liepsnomis, šaudo vieni ki
tus iš patranku ir tt. Tik 
stipriausi ir greičiausi iu ga- 
li tokią kova laimėti. Kaiio n,ie,1<\, 
žinios sako, kad per tri< pa
starąsias dienas 48 italų 
tankai buvo anglų sugniuž- 
dinti.

: garo tun!

Išsirašę “nepuolimo 
ti.” bet ant rytojaus tuos 
užpuolė. Taika Europoie 
gali but užtikrinta tik tada, 
sako finai, kai bolševizmas 
bus sunaikintas.

Akvvaizdoje šitokios finų 
pozicijos. Anglijai neliko 

daugiau, kaip pa
skelbti Finlandijai karą. Ir 
pereitą sąvaitę

EXTRA!

Tarnas.
utar- Kunigas kaltin?m^s nsdo u 

pasielgimu su 10 metų 
mergaite.

Poughkeepsie. N. Y.—Pe
reitą savaitę čia buvo areš
tuotas kun. Ernest G. Glenn, 
51 metų amžiaus Hyde Par
ko dvasiškis, kaltinamas ne- 
doiu pasielgimu su 10 metų 
amžiaus mergaite. Yarantą 

karas buvo iam areštuoti išėmė mergai
tės tėvai. Dievo tarnas tapo 
uždarytas Dutches kauntės 
kalėjime.

AMERIKA SIUNČIA
TURKIJAI PAGALBĄ.
Washingtono nutarimu. 

Turkijos pozicija yra labai 
svarbi Amerikos apsaugai, 
todėl Amerika siunčia Tur
kijai duag karo medžiagos, 
kad Turkija nepasiduotų 
vokiečių spaudimui ir neati
darytų jiems Dardanelių.

APTEMDINUS MIESTĄ, 
MINIOS IŠPLĖŠĖ KRAU

TUVES.
Seattle, Wash.—šio pa

nedėlio vakarą aptemdinus 
; šį miestą, tuoj prasidėjo 
langų daužymą* ir krautu

vių plėšimas. Visų pirma

VOKIETIJA PASKELB
SIANTI AMERIKAI 

KARĄ.
Šį utarninką po pietų

ŠI ŠALIS UŽPIRKO VI
SUS PIETŲ AMERIKOS 

METALUS.• * ,
... • - o i. . ,s’ Jungtinių Valstijų - val-

Svedijos sostines Stokholmo į džja užpirko Argentinoj vi- 
atejo pranešimas, kad už sa tUng*tena arba volframi- 
dviejų valandų Vokietijai^ kurig sumaišytas su plie

nu padaro labai kietus ir
valandų”

paskelbsianti Amerikai ka-
1,000 žmonių minia pradėjo rą. Amerikos ambasados^-— atsva,.jus jrankju<
daužyti langus tose krautu- štabas Berlyne esąs jau pa-: ą,

30,000 ITALŲ PASIDAVĖ 
RUSAMS.

Maskvos radijo paskelbė 
žinią, kad Rostovo fronte 
dvi italų divizijos, kas reiš
kia 30,000 kareivių, pasida
vė rusų nelaisvėn. Bėgdami 
nuo Rostovo, vokiečiai buvo 
pastatę tuos italus savo už
nugariui apsaugoti. Italai

prie kuS «jm Bolševikų. ^ kaip Ubai pavyzdingų
jie buvo priėję jau visai ne- į Berlynas praneša šitokią * ‘ ’ __________
betoli. Kadangi tokiuose, žinią. Sako, kai pereitą są-j AMERIKA SUĖMĖ SUO-
speiguose, kokie dabar siau-, vaitę bolševikai bėgo iš MIJOS LAIVUS
čia apie Maskvą, kariauti į Hango pusiasalio (Suomi-, .. , , , L- • ia ddie-č ąjiiccruiMiyra labai sunku, todėl vokie- joj,), jų 12,000 tonų laivas įeręjtą subatą Jungtinių LĄ PRIEŠ MUSSOLINĮ.
čiai nutarę šįmet Maskvos “Štalin” buvo sugadintas atriją valdžia paėmė Triesto mieste, Italijoj, (la
jau nebeatakuoti. ,trimis vokiečių minomis.^apsaugos globon visus bar eina politinio pobūdžio

Taip pasakė Amerikos, Tuomet prie jo priplaukė ®los sakes uostuose esančius byla. kurioje 69 žmonės yra 
spaudos atstovams vienas)du nedideli vokiečių laivai,, Suomijos laivus, nes Anglį- kaltinami kaip seperatistai, 
Hitlerio sėbrų Berlyne. kurie paėmė “Staliną” ir sui-!a paskell^ė Suomijai karą. norėję prijungti šiaurė

Maskvos fronte esą taip,visais raudonarmiečiais nu
šalta, kad aliejus mašinose; sivežė į vokiečiu bazę Esti- 
sušala į akmenį, masinos ne- • joj. Tenai paaiškėjo, kad į 
galinčios veikti. | Staliną’’ buvo sugrusta

Kai kas mano, kad Hitle-. 6,000 Rusijos kareivių ir ka
rio aliejus nesusalo, bet jam 
pritruko aliejaus, todėl ir 
reikia laikinai sustoti,

• h «. . • • s -

lininkų. Gi vokiečių laivu- 
kai iš viso turėjo 80 žmonių 
savo įgulose,

vese, kur buvo žiburiai pa- šalintas 
likti. Paskui iau ir plėšikai nės. 
pradėjo daužyti langus ir 
vogti brangesnius daiktu* iš 
krautuvių.

iš Vokietijos sosti-

IMS NAGAN LAIVYNO 
VIRŠININKUS.

Kongrese komisija laivy
no reikalams pareikalavo, 
kad laivyno sekretorius 

veiksmu

JAPONŲ MIESTAI SU
BOMBARDUOTI?

Filipinų sostinėj Maniloj Knox ir laivyno 
šį utarninką girdėta radijo viršininkas Stark šią seredą

^Wa;ędŽlto?lidn;t«^ĮPT®Šin^ ka<l •’a,,onij"j pribu‘,! ’
je ko valgyt nei šiltų dra
panų.

iš oro subombarduoti jau posėdį pasiaiškinti, kodėl
trys didieji miestai, ių tarjic japonams buvo leista su-

_ ____ sostinė Tokio ir Kobe. ši* duoti tokį gniuždinant; smu-
GANDAI APIE SĄMOKS-I pranešimas dar nepatvir- gį Amerikos apsigynimo po

gentina vra didžiau ia 
šio mineralo gamintoja šia
me žemės pu*rutuly.

Meksikoj taij) pat užpirk
tas visa* tungstenas.

Bolivijoj užpirkta* vi*as 
tungstenas ir cinas, o iš ČPė ’ 
paimamas visa* vari*.

Brazilijoj užpirkti visi ka
ro pramonei reikalingi me
talai. Tas padaryta tuo tiks
lu, kad šitų metalų negalėtu 
Pietų Amerikoj gauti Japo
nija.

Ita-
Suomijos laivų šiuo tarpu lijos dalį prie Jugoslavijos. 
Amerikos uostuose buvo 6. Kai kurie jų kaltinami da ii 
būtent: Bostone “Olivia,” tuo, kad 1938 metais norėję 
New Yorke “Kuutanes” ir Mussoli nžmušti. Ryšium su 
“Saimaa,” Philadelphijoj šita byla užsieny pasklydo 
“Aavane,” Baltimorėj “Aa- gandų, kad sąmokslas prieš 
got,” Nevvpoite News “Au- Mussolinį buvęs susektas
vora dabar

rintas.

ANGLAI SIUNČIA 10.30C 
ITALŲ NAMO.

Anglai pasiūlė Italijos 
valdžiai, kad ji nasiimtu na
mo iš Etiopijos italų vaikus, 
moteris ir tokiu* vyru*, ku
rie netinka armijos tarny
bai. Esą jau sutarta, kad

zicijoms
nysa.

Pacifiko vande-

HONOLULU BOMBAR
DAVO NACIŲ LAKŪNAI.

VVashingtono Kongrese 
sferose kalbama, kad Hono
lulu uostą Havajų salose 
bombardavo Hitlerio nusiu-
ti lakūnai. Buvę pastebėta, 

11,000 tokių italų bus išvež- kad užpuolikų tarpe buvę 
ta Italijon vasario mėnesy- nemaža orlaivių su Hitlerio 
je. Juos turi pasiimti italų svastikos ženklais. Jie dau- 
laivai. «* giausia ir pridarę nuostolių.

KITĄMET AMERIKA PA
STATYS 50,000 OR

LAIVIŲ.
Aeronautikos Komercijos 

Rūmų pirmininkas John H. 
Jouett pranašauju, kad atei
nančiais metais Jungtinių 
Valstijų fabrikai pastatysią 
50,000 naujų orlaivių. Jis 
sako, kad jiernai oriaiviu 
gamyboj dirbo 193.000 dar
bininkų. o šiuom laiku dirba 
jau arti 400,000 žmonių. Ki
tąmet busią pristatyta prie 
darbo jau 500,01 m? žmonių.
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Bolševikų Susprogdinta Kanuole

RENKA ŽINIAS APIE 
NUKENTĖJUSIUS LIE

TUVOS ŽMONES.
Lietuvos Raudonasis Kry

žius vis dar teberenka žinia* 
apie nukentėjusius nuo bol-. 
ševikų teroro Lietuvos gy-l 
venterius. Lietuvos laikraš
čiuose skelbiamas šitoks 
Raudonojo Knžiaus atsi-, 
šaukimas.

“Jau anksčiau per spaudą 
skelbėme, kad Lietuvos Rau 
tlonojo Kryžiaus Yyr. Įgalioti
nio Įstaiga registruoja ištrem
tus i Sovietu Rusi jo.- gilumą j 
asmenis, išsilaisvinusius poli-! 
Tinius karinius ir grįžusius 
tremtinius, išvežtus ar dingu-į 
sius politinius kalinius ir žu
vusius per karą ar nuo bolševi- i 
kų teroro asmenis. Registraei- i 
ja vykdoma užpildant atatin
kamas anketas, kurios iš visos Į 
Lietuvos koncentruojamos i 
Kaune.

“Kai kurie Lietuvos Raudo-1 
nojo Kryžiaus skyriai bei ko-1 
mitetai užpildytas anketas jau . 
atsiuntė, bet iš daugelio ap-! 
skričių jų dar negavome.

"ši registracija nepaprastai 
svarbi Įvairiais atžvilgiais. Be 
labai svarbių statistinių tiks- ■ 
ių. visų išvežtųjų asmenų są-; 
rašus reikia turėti vienoje vie-j 
toje ir tam. kad butų galima ' 
pateikti Tarptautiniam Rau- ■ 
donajam kryžiui kad. tuo bu
du ką nors apie juos sužinoję, i 
galėtume informuoti gimines, j 
rūpintis jų grąžinimu ir tt.

“Šios registracijos baigimui: 
pagreitinti visi Lietuvos Rau-1 
donejo Kryžiaus skyriai bei I 
komitetai prašomi, kaip gali-, 
ma greičiau. Ši darbą baigti ir- 
anketas atsiųsti šiuo adresu:, 
Kaunas. Kęstučio g. 6. Jei ku- i 
rie skyriai šios registracijos 
butų nepradėję. kviečiami 
skubiai jos imtis. Anketų blar.-; 
kų galima reikalauti nurodytu! 
adresu.“

Amerikos radijas anądien 
pranešė, kad Lietuvos Rau
donasis Kiyžius iau sužino-, 
jęs. kad 80.000 Lietuvos 
žmonių esą ištremta i Solo- 
veckas salas Ledinuotame i 
Vandenvne. Tame skaičiuje 
esą apie 20.000 moterų ir! 
vaikų. Tarp ištremtųjų dau
giausia esą nepriklausomos! 
Lietuvos Respublikos valdi-i 
ninku ir tarnautoių. Raudo
nasis Kryžius abejoja, ar 
bus galima tuos žmone* iš-į 
gelbėti, nes tose salose žmo-i

gus ilgai gyventi negali. Tos 
salos yra visai atskirtos nuo1 
civilizacijos, jokio susisieki-l 
mo nėra. taip kad niekas ne
gali nei pabėgti, nei laiško 
parašyti. Oras tenai neapsa
komai žiaurus, o kadangi 
lietuviai pagrobti vasarą, 
taip kaip stovėję, be šiltų 
drapanų, be patalinių, tai 
vra didelės baimės, kad žie
mą jie gali visi tenai žūti 
nuo bado ir speigu.

Ir reikia pasakyti, kad su
teikti tiems nelaimingiems 
kokią nors pagalbą beveik 
neįmanoma. nes Maskvos» 
despotai nenori, kad kas? 
nors tokią pagalbą ištrem- 
tiemsiems teiktų.

Šiame "Keleivio*’ pusla
py telpa Amerikos Raudo
nojo Kiyžiaus laiškas SLA į 
prezidentui Bagočiui. Kaip ‘ 
matvt iš jo turinio. Maskvos metalini:

čia yra parodyta bolševikų susprogdinta kanuolė. kurią apžiūri vokiečių kareivis. Vokiečiai 
sako. kad bolševikai panašiai susprogdo visas savo patrankas, kuomet greitai traukda
miesi negali jų su savim išsivežti.

\PER KAUNO RADIJĄ SKAITOMOS PA
SKAITOS APIE RAUDONĄJĮ TERORĄ.

bolševizmo. Dabar tenką 
gana dažnai išgirsti prikai
šiojimų vienam ar kitam už

VISOJ LIETUVOJ BUVO
TIK 3,000 “PENKTA- 

KOJŲ.”

Per Kauno radiją Anta-jper uolų “pasiraudonini- 
nas Bružas skaitė paskaitą mą.” Visuomenė, pasak pre- 
“I Artu vos visuomenė bolse- Jegento turėtų susilaikyti 

nuo per drąsių sprendimų,
‘Lietuvos visuomenė bolše 
vizmo metais.” Prelegentas 
savo paskaitą pradėjo nuo 
bolševikų partijos įsigalėji
mo Rusijoje. Jis, tarp kita 
ko, pastebėjo, kad bolševi
kų partijai paimti valdžią į 
lankas daug padėjo ta ap
linkybė, kad rusų valdinin
kija paskelbė sabotažą ir 
atsisakė dirbti bolševikams. 
Jiems gi to tik ir reikėjo, nes 
jie iš pat pradžių galėjo pa
imti valdžią į savo rankas.

! } Lietuvą bolševikai įsi
brovė pernai jau su 20 metų 
stažu. Lietuvoje bolševikai 
pirmučiausia pradėjo pro
pagandą prieš “išnaudoto
jus” ir ragino šviesuomenę

_ ____ ________ dubenėlis su tam prieš D-rą Ancevičių, kuris Bolševikų “Vilnis” persi- taip pat prisidėti prie kovos
despotai lietuviu visai nepri- tikrais patriotiniais užrašais, gerai nušviečia buvusį kru- spausdino tą žinią iš “Ke- u? teis^. Lletu-
oažista Visi Pabalčio gv- iškrapštytais dugne politi- vina bolševiku terorą Lietu- leivio,” lygiai taip kaip ji py. svle-uomene darbo nesi- 

diktato- niu kaliniu, data ir pavar- voje. Bet tuo pačiu laiku jie buvo musų suredaguota, ir —

neištyrus kiekvieno atsitiki
mo. Vilniuje, pav., bolševi
kus išvijus, buvo suimtas 
vienas lietuvis, tarnavęs N- 
KVD (buv. GPU žvalgybo
je). Tačiau jis buvo greitai 
paleistas, kadangi buvo įro
dyta, jog jis, neva tarnauda
mas čekistams išgelbėjo 
daugeliui žmonių laisvę ir 
gyvybę. Panašių pavyzdžių 
Lietuvoje esą gana daug. 
Ištikimi bolševikų tarnai vi
siems esą žinomi. Bendrai 
imant, Lietuvos šviesuome
nė kovoje prieš bolševizmą 
atliko garbingą vaidmenį, 
pareiškė baigdamas A. Bru
žas.

KEISTLOL1S

vijliiii-.si Russell 
:a I i<-l i nite. J is tu- 
!)apr<c:. kad vaikš- 

■ a niais- 
: ’am jis 

žmoniškai 
butu nu

t r*

TERORAS KAUNO APY
LINKĖJE.

Publicistas Al. Merkelis 
laikė paskaitą “Bolševikų 
teroras Kauno apylinkėse.” 
Toje paskaitoje buvo nusa
kytas baisiausias žudynių ir 
kankinimų vaizdas, kurio 
pasaulis nematė nuo ,seno- 
vės krikščionių persekioji
mų metų. Kaunas ir jo apy
linkė buvo tarytum pavirtę 
cirko arena pagoniškoje Ro
moje, kur viskas paplūdo 
krauju, šį kartą lietuvių, ne
pripažinusių bolševikų vieš
patavimo ir nusisukusių nuo 
ištiestos jiems kruvinas Sta
lino rankos.

Prelegento žodžiais, Kau
ne buvo daugiausia raudo
nosios armijos, todėl čia 
siautė pats baisusis teroras, 
šlykščiausias kalėjimas bu
vo Kauno lX-tame forte. 
Kankinimų kamera buvo į- 
rengta valstybės saugumo 
departamento požemyje. 
Daugiausia išvežta lietuvių 
1940 m. liepos mėn. 12 ir 13 
dienomis ir šįmet birželio 
15 ir 16 dienomis, kai bolše-

žiaga apie komunistų be- Amerika, tai fašistų ir bol- kraštus, kreipėmės prie A-! are keeping this matter in ' ai^R^i" vikai siuntė vagonus su
.-arkę, apie komunistų va- ševikų pavergtoms šalims merikos Raudonojo Kry-imind. and that we will con-’ifvJį„ *,7™“ Tr j T tremtiniais—lietuviais. Tuo

žiaus prašydami jo įtekmin-! tinue our efforts to tvork out .SV„vnP|a^wi^nai-ki !wlt nX didesnė neapykanta buvo 
gos pagalbos ir nurodvmo.'a satisfactory solution. T u L5S2S
kokiais budais ir kokiafs ke- Į Sincerely/ i g" n lietuvio J nepa ege
liais Amerikos lietuviai ga- (Sig.) Phil,P E-Ryan i darbininkai aiškiai matė 
lėtų pagelbėti savonelai-1 Admimstrative Assistant i kiek bolševiku žodžiai ir vi’ 
mingiems tautiečiams So- to Vice Chanman, InsularQie “ įžadai «kiria«i 
vietijoj. Čionai pridedu gau- and Foreign Operations. n„?daSiii
tą atsakymą, kuris netik nu-! --------------- nU° dai bų*

«m»-antu t-..;., iio innc cavn šviečia padėtį, bet aiškiai ŽIŪRINT PER MASKVOS Už darbininkų 
spaudoje’ aiškina, ar tik ty- ,ka<l bolševikų vai- AGENTŲ AKINIUS. kų nepalankumų

* . v Htio cnLrnumo noru imtmriu.

ventojai esą jau 
riaus Stalino valdiniai ir jo- dėmis. 
kio skirtumo tarp jų ir rusų 
nesą.

Tik nedidelis jos
Ancevičiaus žinias vagia iš paskui pradėjo meluoti, buk skaičius, kūnam neabejoti- 
musų laikraščių ir talpina ši žinia buvusi “atsiųstais nai gręse kalinimas ar gyvy- 
jas savo puslapiuose kaip Stockholmo.” 0 ištikrujų .netekimas, pasislėpė į 
labai svarbias informacijas, tai buvo D-ro Ancevičiaus Vokietiją. Didžiule daugu-

_.. . . . .... štai, D-ras Ancevičius pranešimas - to paties An- !”n paliko dirbti įsteigtu ir
Fašistai ir bolševikai, ku- praneį kiek vokiečiai rei- eevičiaus, kurį bolševikai iš įmonėse, stengdamosi issau- 

rie nepnpazĮSta demokrati- £alauja maisto g Lietuvos. pavydo ir piktum0 šmeižia ^1 tai tas1 buvo sutverto 
jos, norėtų kad vist kiti butų yfe J ■ ma praneširaas “Hitlerio agentu.” : Lietuvos nepriklausomybes
po ,ų diktatūra. Todėl jie ; 5Naujienos£, su visa toi parodOi kad jie meto. Daugeliui mteltgen-
skelbia. kad mažų tautu vai- „„„i, valia., „i,,^ s„«„da h-n.r» tų teko, žinoma, pasupai-

AR IŠNYKS MAŽOS 
VALSTYBĖS?

LIETUVOJE STEIGIA
MAS RAUDONOJO TE

RORO MUZIEJUS.
Per Kauno radiją buve 

perskaitvtas straipsnis iš
laikraščio "I Laisvę,*’ pava- stybės turi išnykti. Ir jie ti- Ancevičiaus parašu. Vėliau plusta musų spaudą ir D-rą 

tą žinią padavė “Keleivis,” Ancevičių vien dėl to. kad
dintas. "Raudonoji _ teroro kiši, kad po dabartinio karo jau suredaguoU visai ki- jis prisiunčia žinių iš Lietu-
muziejus. Bolševikai, sako
ma tame straipsnyje, pajun
gė lietuvių tautą ir griovė 
tautos kultūrą. Jie norėjo 
net visai sunaikinti lietuvių 
tautą, išblaškydami ją po 
Sibyrą. Dabar privalome i- 
steigti raudonojo teroro mu
ziejų. kuriame butų sudėta 
ir tiriama medžiaga apie 
bolševikų terorą nuo 1939 
metų vasario iki 1941 metų 
biiželio 22 d.

Toks muziejus 
steigiamas 
skyriai, būtent:

1. Bolševiku santvarka:

taip ir bus.
“Naujienos” su tokia nuo

mone nesutinka ir sako: 
“Mums atrodo, kad gali būti 

kaip tik atbulai: po karo gali 
Įgyti laisvę didesnis skaičius 
mažųjų tautų, negu kad jų bu
vo iki karo. ir gali išnykti kai 
kurios didelės imperijos. 

“Matėme, kas atsitiko pc

vinti.” Deja, buvo atsitiki-

s daug prisidengė “raudonu
mu.” Per tuos metus musų 

'darbininkai ir ūkininkai su
ėjo su šviesuomene į žymiai 

į glaudesnius santykius ir

tokiu stilium ir jau be Ance- vos mums, o ne jiems, 
vičiaus parašo. 1

LIETUVIAI TREMTINIAI IR AME
RIKOS RAUDONASAI KRYŽIUS . daug pasimokė iš savo dau-

-------------- 1 giau išlavintu brolių.
Pildomoji Taryba assistance. Hotvever, up toj propagandaSLA

rūpinas netik Susivienijime the present time no arrange- Qia(,kimo i nwn
_______ --- -..........

teitojo karo. Ta t-ndenci.ia bartintus. įvyktus nmėgina , The proMen, ,s vi.
—>'k»- ;mt’£t iLviet aludes regart

Mes gi manom, kad mažų tuvos irie tapoI persons from the Baltic Sta- ‘
zieius jau via tautų likimas prigulės nuc aukomis įsiveržėlių i musu i tęs as Soviet citizena, and o Toi i nnn <rvrontnm
ir jame busią o f0, kas šį laimės. Jeigu tėvų žemį> Lietuvį žinoda: do not wish to make any dis. 13,000. Tai į^O^ento^

laimės totahtarai, mažo? mį api ................
tautos turės jiems vergauti: tančių

Diagramos, žemėlapiai, me- bet jeigu laimės Anglija su ševikai ištrėmė į Sovietijosi lou may 
džiaga
tv
dus. apie valdymo metodus laisvė galės būt grąžinta.
ir tt.

2. Bolševikų nukankintų 
žmonių sąrašai: Jų paveiks
lai. atvaizdai, kankinimo 
budaL bolševikų išvežtųjų 
ir be žinios dingusiu regist
racija. politinių kalinių są-

KODĖL JIE TAIP EL
GIASI?

Katalikų “Draugas” sa
kosi negalįs suprasti, ar lie
tuviškieji komunistai ištik-

parodyta bolševikams bir
želio 22 d., kai Kaune pra
dėjo veikti narsuoliai-parti- 
zanai.

tasai, kankinimų aprašč- taib klaidingai dalykus 
mai. fotografijos ir tt.

‘‘V* priČ čta “lprimėte‘"tokSis““dw- ■ 'S&Ž
niais. Girdi :

"štai paskutiniuoju laiku Taryba ir toliau darys visas 
jie graso lietuviškajai spaudai galimas pastangas šioje sri- 
Įvairiausiomis vyriausybės Į- tyje, taip kaip ir kituose lie- 
staigomis už tariamą musų tuvių tautos reikaluose. 
pronaciškumą. Ir apgailestau
ja. kad šio krašto vyriausybės 
pareigūnai nemoką lietuviš-

ševikus: Lietuvių proklama 
cijos, aprašymai, kovotojų 
paveikslai, kovų atvaizdai.; 
partizanų veikla ir panašus ' 
dalykai.

Prie muziejaus yra stei
giami archyvas ir biblio
teka. i

Archvve bus sudėtos bol
ševiku bylos prieš lietuvius, 
žmonių atsiminimai, atskirų 
piliečių parodymai ir kita 
medžiaga, nušviečianti bol
ševikų nusikaltimus. Biblio
tekoje bus surinktos (po 2

tams komisarai

ir ukinin- 
komunis- 

kaltino Bežiūrint per “Laisvės” ir . „ . , ..
ištinę politiką, lietuvius lai- “Vilnies” pisčikų akinius, tuv1^ šviesuomenę. Todėl ji 

ko rusais. SLA Pildomoji pasaulis išrodo taip

Pirmąją sukilimo dieną 
pasislėpė^ Kaurlo kalėjimo 
prižiūrėtojžti daug* politi
nių kalinių gavo . pabęeti. 
Tačiau tokių “laimfnjįtijų” 
buvo vos sauįalė. Toliau p. 
Merkelis pakartojo jau pa
skelbtas žinias apie Kauno 
sukilėlius ir jų aukas, apie 
žudynes Aukštojoje Pane
munėje ir kt vietose. Slinku 
net atvaizduoti, kokį stačiai 
gyvulišką žiaurumą parodė 
bolševikai. Vėliau buvo su
rasti lavonai su atplautomis 
ar nukapotomis kūno dali
mis. su išplautomis širdimis 
ir plaučiais ir tt Prelegentas 
suminėjo masinius

buvo niekinama, pažemina
ma ir kitaip engiama. Rau
donųjų tironų kiršinimai 
pasiliko bergždųs ir švie
suomenė tampriai vienijosi 
su darbininkais ir kaimu.
Bolševikai tuomet nutarė 
kuo daugiausia inteligentų 
kimšti į kalėjimus, arba iš
vežti juos iš Lietuvos. Paga
liau, buvo pavartotas ir ma
sinis lietuvių trėmimas į Si
byrą. Ištrėmimai buvo tai- , ... » ..
komi visiems sluoksniams;!^1^' Palemone, Zapyšky

je, Pravieniskese ir kitur. Jis 
kus, amatininkus, vaidinta- Įsiminė apie randamus di- 
kus, profesorius, karius ir tt. ^af ?°
Visi jie buvo laikomi “liau- i ?aJa*Jintais ir H?^.3”*
dies priešais.” Iš to iau gali-; įav°nais Kleboniskyje, 
ma spręsti, kodėl visi lietu- 9^ 
viu tautos sluoksniai taip 
uoliai ir vieningai prisidėjo

Katalikai—Hitlerio agen
tai ir fašistai.

Tautininkai — Smetonos 
ir Hitlerio pastumdėliai.

Sandariečiai — fašistai ir 
Hitlerio čebatlaižiai.

Socialistai — Amerikos ir 
demokratijos priešai. Hitle
rio ir Goebelso talkininkai.

Na, o kas yra bimbiškas 
narodas?

t.4. . .... . Well, bimbininkai yra
Maskvos dent, Lithuanian Alliance of puikiausi žmonės. Ne žmo-

F. J. Bagočius.
SLA Prezidentas.

kai, nes kitaip jie, komunistų American Red Cl'OSS 
manymu, tikrai uždarytų lie- National Headųuarters 
tuviškają spaudą. Žinoma, iš-
skvrus komunistu.“

Washington. D. C.
December 2, 1941.

Bet katalikų “Darbinin- 
kas” geriau anieegz.) kn.^ros. brošiūros, lai- agatus nusivokia. Jis 'sako. £"»£ »*. <>*»«*> F.i».ola!.!

kraščiai, atsišaukimai ir kiti jog komunistai neriasi iš uaY, South Boston. Massa- Amerikos patriotai; Jie tik
to meto leidiniai. Pasinau- kailio dėl to, kad negauna c j’ . riausi demokratai; jie hitle-
doti biblioteka ir archyvu žinių iš Lietuvos, kai tuo tar- My dear M r. Bagočius: rizmo naikintojai,
galės tie, kurie studijuos pu kiti Amerikos lietuvių I have delayed replying Na, o kur dingo komunis-
bolševiku režimo laiką. Iki laikraščiai tu žinių pilni, to vour letter of Novembei tai, kurie tik vakar iš “Lai;
šiol nėr 2-3 mėnesius iau Todėl— 
nudirbta tiek, kad suregist
ruota veiksmų vietų 100. iš
tirtos kankinimu vietos Pra
vieniškėse, Telšiuose, Aukš
tojoje Panemune ie, Uteno
je, Zarasuose, Ukmergėje. 
Nuotraukų tose vietose pa
daryta 172. iš kurių bus pa
darytas raudonojo teroro 
albumas. Kitokios medžia
gos surinkta: sudegintų vie
tų atvaizdų—per 50, surasti

“Jie savo spaudoje šmeižia 
visus laikraščius, kurie talpi
na žinias, srautas iš Lietuvos 
per Berlyną ir kitus kraštus 
Jie tai daro grjnai pavydo ir 
keršto sumetimais. Gąsdina 
savo skaitytojus ‘pro-naciais’.

komunistu laikraščiai P€rsons
tęs, as vvell

15 in the hope that we could vės” ir “Vilnies” pastogių 
give you more encouraging spiaudė Į Amerikos ir Ang- 
information regarding the lijos demokratiją, preziden- 
possibility of locating Lith- tui Rooseveltui rodė liežu- 
uanians now in Soviet terri- vius ir špygas? 
tory. tie tikrieji penkta ko jai, Sta-
~The problem of locating lino-Hitlerio bernai? 

and extending assistance to Welk komunistų jau ne^

istorinėmis birželio mėnesio 
dienomis prie sukilimo. 

Kur dinvo Pav” Vilniaus geležinkelių 
valdybos valdininkai sustab
dė tos svarbiausios įstaigos 
veikimą. Tą pat padarė paš-

' je, apie IX-tajį fortą ir ki
tur. Tokie kapai užtinkami 
dabar ganyklose, krūmuose, 
senkapiuose. Aukų Lietuvo
je užtinkama kur kas dau
giau. negu anksčiau buvo 
spėliojama.

“frJm thrBaUic Sta- bent. Tie širatapr^nriniai £ h; telefonų valdininkai.
Tačiau
tas pačias žinias iš tų pačių - ’ , i-----« -----• « ’YI »,
šaltiniu persispausdina...” Czechoslovaks, in Soviet pa_pes.

territoiy has been constant- 
Pasakyta tikra tiesa. Ko- Iv before the American Red 

S politiniu kalinių ešelonų munistai šmeižia mus iš pik- Cross for some time. ^e DAVATKi gadzinkos ir knot 
sąrašai, 30 bolševikų at*i- tumo ir pavydo. -Jiems pikta-have l>ecn doing everything linksmos dainos. Apart jnokimru -p* 
šaukimų. įdomiausias eks- ir pavydu, kad mes gaunam, possible to work out i
penatų tarjte yra rastas Tel- iš Lietuvos vėliausių infor- į methods for handling in-!

as Poles and veidmainiai sulindo į “sul
upęs.”
Thafs all!Raudonas Pipiras.

ir
--- ------- ---------mitu
▼atkų Gadzinkos” telpa 30 įvairiu

Rezultate visas susisiekimas 
ir susižinojimas krašte taip 
svarbią rusams valandą bu
vo nutrukęs.

“Pasispalvinti” ir “pasi- 
raudoninti” tekę beveik vi
siems. Jų tarpe butą pasi
šventėlių, dirbusių išimtinai

__________ _  ___ j šių kalėjime X kameroje macijų. Ypač jie piktai loja |quiiies and ways to extend ..^\.P".7!rinUioc įsavo tėvynės išlaisvinimui iš

VILNIUJE ĮSTEIGTAS 
DARBO BIURAS.

Vokiečių laikraščio žinio
mis, Vilniuje esąs įrengtas 
“pagal vokiečių pavyzdį” 
darbo biuras, kurio prieša
kyje stovįs kažkoks Dr. 
Duenbier. Jame dirbą 4 vo
kiečių valdininkai ir 45 
“vietiniai tarnautojai.”
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1 KAS SKAITO, RAAO Į1 TAS DUONOS NEPRAŠO
| AMERIKOS LIETUVIŲ GYVIEIN][MiAS

KAS NIBKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEREIKIA

AK IŠTIKRUJŲ BEDIEVIAI YRA 
KALTI DEL PASAULIO SUIRUTES?

Anglai Valo Minas iš Jūrių IS CLEVELANDO PADANGES.

Cbicago, 111.

Šių metų “kalakutinę.” 
tai yra Thanksgivingą aš ir 
keliatas mano draugų pra
leidome nepaprastai. Tų 
dieną susidarė toks dalykas, 
kad tenka ir platesnei lietu
vių visuomenei pranešti. 
Chicagos lietuvių tarpe ka- 
lakutinė yra šeimyniškų po- 
kilių švente. Giminės, drau
gai, pažįstami tą dieną vieni

žastis, tai žmonių subedie
vėjimas, o žmonija pasigy
dys kai sugiyš prie Dievo.”

“Tai šventa teisybė! Nei 
pridėti, nei atimti. Kirto 
kaip plieno kardu,” užtvirti
no viena moteris.

“Dabar atėjo eilė man 
prabilti, jei šeimininkas ir 
svečiai pritars,” tariau aš. 
Visų akys smigo į mane ir 
veik visi šuktelėjo: “Kal-

kitus kviečia pas save ir vai- bėk, Jokūbai, kalbėk!” 
šinasi. i Tada aš atsistojau ir sa-

Aš buvau pakviestas tą; kau: “Broliai ir seserys, iš 
kalakutų šventę praleisti i kalno jus įspėju, kad kai 
pas vieną seną draugą. Nuė-: kam mano kalba galės nė
jęs ten, radau apie dėsėtką i patikti. Bet tokių prašau pa- 
pažystamų. kurių didžiuma i kentėti ir manęs netrukdyti, 
buvo šiaudiniai katalikai, ’ Man pabaigus, kiekvienas 
bet du ar trys buvo tikrai ge- į galės mane kritikuoti kiek šis vaizdelis parodo anglų laivyną žvejojant minas, kurių vokiečiai pristato jiems ant kelio.

Iš SLA 136 kp. bankieto įgavo “tautos vadą” ant stei-■ ■ ■
I Lapkričio 23 dieną Įvyko, .. ,
minėtos kuopos jubiliejaus * ., . ,
bankietas anie kuri dau^e-■ u Prezidentu ^nkom pa>i- bankietas, apie kuų dauge igveikinti„ Viggi ne atro(lo 
lis ir dabar dar tebekalba. . . . , .

'Apie penktą valandą svečiai

čiaus ir sako publikai: “Kas
tas galėsite

pradėjo rinktis į salę, o jau jos. Daugeliui tokia kome-

n parapijonai. Pats šeimi
ninkas buvo šiaudinis kata
likas. Todėl vaišės pas jį ap
siėjo be tų gėrimų, kurių per 
parapijinius piknikus ir ba- 
zarus parapijonai, klebo
nams raginant, labai daug 
išgeria.

Po gardžių ir sočių pietų, i plieno 
musų tarpe prasidė jo pasi- j šventą 
kalbėjimas. Prasidėjo nuo 
mažmožių, bet išsivystė į 
rimtus klausimus. Bekal
bant apie dabartini kara, 
vienas svečias išsireiškė ši
taip:

“Kažin kaip tai gali būti, 
kad dabar, kada žmonija 
tokį didelį progresą yra pa
dariusi moksle, apšvietoje, 
išradimuose ir kitokiuose 
dalykuose, susilaukėme bai
siausio ir didžiausio karo?
Ir tai netrukus po kito ir bai
saus karo.”

“Ir man panašių minčių 
kyla,” tarė kitas. “Juk jau 
pirmasis didysis karas paro
dė. kad karu nieko gero ne
galima laimėti, o daug pra
laimėti ; ir vis dėl to žmoni
ja nesusilaikė nuo antro, dar 
didesnio ir baisesnio karo.”

tik norės. Už gerą kritiką ii 
klaidų nurodymą aš netik 
nepyksiu, bet busiu labai 
dėkingas.

“Kai musų parapijomis 
Teofilius pakalbėjo, tai, at
simenate. viena moteris pa
sakė, buk jis kirtęs kaip 

kardu — pasakęs 
teisybę. Mano gi 

žvilgsniu, jis ne plieno kar
du kirto, o mediniu piuklu 
džiravo. Jis ne savo nuomo
nę reiškė, o kartojo Romos 
katalikų kunigų prasimany
mą. Romos katalikų kunigai 
tą prasimanymą skelbia prie

nybę tada nei kalbos nebu- tuviai, žinome apie tai iš tė- CHICAGO, ILL.
vo. O kaip tada gyventa? vų pasakojimų. Aš esu ra- ’ Suvalkiečiu Draugi™
Gal be bėdų, be vargų, be seiniškis. Kaip žinote, Ra-! auvaiKM*«ųwraugijo«
skriaudų, be išnaudojimo, šeiniuose yra senas Domini-!
be kara? Gal gyventa bro- konų vienuolynas. Tas vie-! Apsivalėm nuo Stalino
liškoje meilėje, taip, kaip nuolynas senovėje buvo la- svieto ir nuo jo nešvarių
Kristus mokino? žiūrėki- bai turtingas, turėjo dvaras agentų, kurių čia buvo privi- 
me: ir žmonės ėjo vienuoliams sę, prilindę, kaip sienos ply

“Kaip tik
čionys iš katakombų
pradėjo peštis dėl t----- „ — ---- -- -------„ _ ------- --------------------------, ..
teologiškų dalykų. Ėmė kilti dindavo juos baltaisiais vėl-;šaus negavo. jnuo .H g}aziJ kaibą pasakė
herezijos. Vienas iš didžiau- niais. Toks žmonių išnaudo-* Per keliatą mitingu ture- anghgkai Albertas Jaru'

: apie šeštą valandą buvo ; , patiko,
simtas ir puse žmonių. Tuo 3 1

: laiku pribuvo ir p. J. K. Ma- Aukų viso yra surinkta 
, žukna iš Pittsburgho su pil- aP*e dolerių, bet tai su- 
na mašina pittsburghiečių. dėta didesnėm aukom pačių 

, ‘ tautininkų. Susirinkusi pub-
Apie septintą \alandą jjka aukojo nedaug.

gaspadines pradėjo ant sta- G , , kalbėio ir Pats
lu nešti kalakutus ir svečiai „ „ 7į ,labai gardžiai juos valgė. Įinf R ,d
Siižbu'^ Liewv<* ^imi-

S. CeS.uŽ pakv^ė "inku per
T__T „ »• i na taip mažai tepasake.i Joną Jara vesti vakaro pro- n___J „„ • i.m-ama kuria išnildė vieto® Daugehs nusivylė. Jie ma-

u “ * ? • • - r nė, kad jis pasakys daugiaudainininkai ir damininke®. -- ’ *- , - *7 , .
r p " .7 Mlhi!usk?t|e’ apie Lietuvos ateiti. Bet p-le Rasylmte n- p-le Alek- s'metono$ ka]ba nesukėlė 

niute su savo teveliu Jonu
Alekna. Taipgi dalyvavo Pe
tras Luiza. žinomas daini-
ninkas ir juokdarys. Jis su
darė gražu chorą iš visos

jokio ūpo susirinkusių tarpe. 
Jo kalba daugiausia sukosi 
apie aukų linkimą, bet jis 
nepasakė, kur ir kaip tos 
ukos galima sunaudoti.publikos ir visi sykiu sūdai-| Jei ‘ Smetona kita svkį 

navo keliatą l.etuvisku dai- tai kažin ar at;
kiek publikos jo klau-

• v

“Man darosi liūdna ir 
graudu, kai aš imu apie tai 
mislyti.” tarė trečias. “Tik 
pamislykim, kaip laiminga 
butų žmonija, jei ne karai! 
Jei ne karai ir ne prisirengi
mai karams, darbininkam 
pakaktų dirbti po tris-ketu
rias valandas dienoje ir visi 
galėtume, būti sotus, apsi- 
redgę’ir po gera pastoge gy
venti. Kažin ar yra pasauly
je toks išminčius, kuris ži 
notų, kaip panaikint karas ir 
visokius neteisingumus?”

Po to paėmė balsą vienas 
geraš' parapijonas, vardu 
Teofilius, ir tarė: “Broliai ir 
seserys, jei jus giliai tikėtu 
mėt į Dievą, tai tie dalykai 
jums butų aiškus, kaip ant 
delno. Juk pasaulyje nieko 
nėra be priežasties. Jei kas 
suserga, tai tam turi būti 
priežastis. Jei ligonį norime 
gydyti, turime ligos priežas
tį susekti. Taip ir su žmoni
ja. Jei žmonija negalauja, 
tai tam yra priežastis. Jei 
žmoniją norime gydyti, tai 
turime žinoti jos negalavi
mo priežastį. Jei būtumėte 
geri katalikai, tai ta priežas
tis jums butų senai žinomą. 
Ta priežastis, tai žmonių su
bedievėjimas. Žinome, ko
kiais keliais tautos žygiavo. 
Jos vis tolinosi nuo Dievo. 
Kristui neliko vietos mokyk
lose, teismuose ir tautų at
stovų tarybose. Popiežius 
buvo ignoruojamas. Na, o 
kam nėra Dievo, tai tas ski
riasi ir su dora. Tada prasi
deda visokios skriaudos, ne
apykantos ir pagaliau karai. 
Kapitalizmas su darbininkų 
išnaudojimu, tai bedievybės 
vaisius. Komunizmas ir na
cizmas. tai bedievybės kūdi
kiai Tai ve, broliai ir sese
rys, kaip dalykai ištikrujų 
stovi. Dabar visiems aišku, 
kad visų žmonijos ligų prie-

i

Darželio pok’lis pavyko 
gerai.

Lietuvių Kultūros Darže
lio Sąjungos bankietas pa
vyko gerai. Jis buvo lapkri
čio 9 dieną. Svečių dalvvovo 
virš dviejų šimtu. Išrodo, 
kad ir pelno kiek liks.

-Jono Jaro sūnūs.
Ant galo kalbėjo SLA vi

ce prezidentas Jonas Ma- 
žukna. Jis pasakė gražią ir 
turtingą kalbą apie SLA ir 
abelnai lietuvių reikalus. 
Daugelis ir dabar dar kalba 
apie p. Mažuknos tokią pra
kalbą. Jis taipgi laike savoĮ 
kalbos įteikė nuo centro 

. . . , , . . - , . gražius ženklus tiems na-vaiską, kad dolerių duotų iijriains, kurie šią kuopa su- 
daugiau žadėtų, o svarbiau- tvėrė 25 metai atgal ir da-

jome griežtai kovoti, kad tą 
stalinišką amarą iššluoti.

Kai spalio mitingą turė
jom. tai jau visi draugiškai 
kalbėjom, nes nebuvo sta-

šių senųjų laikų heretikų jimas buvo visose katalikiš- 
buvo Arijus. Buvo taip: Ro- koše šalyse: Lenkijoj, Ven-

visokiausiu progų, gyvu žo- kat?Kk’v bažnyčią lai- grijoj Ispanijoj. Francuzi- 
dzin ir «avo laikraščiuose kesi to’ kad Kristus susidarė joj. Tas darbininkų įsnau- 

. \ i iš tokios pat medžiagos, dojimas pagimdė ir Francu-
“Argi ištikiu ju žmonijos j kaip ir Dievas Tėvas, gi Ari- zų revoliuciją, susmukdė lincų, kurie triukšmą darytų 

bėdų priežastis yra jos ‘su- ijus tvirtino, kad ne iš tokios Lenkiją, Ispaniją, Meksiką, ir savo intrigas varytų, 
bedievėjimas’? Prieš tą į pat, o tik iš panašios. Ari-
tviitinimą byluoja tiesiog i ninkai ir popiežininkai ilgai 
tūkstančiai įvykių, kurie yra ginčijosi ir besiginčydami 
užrašyti šventajame rašte n {kaito iki sprogimo. Tada 
pasaulinėje istorijoje. abeji griebėsi kardų ir ka-

“Kodėl gi Liuciperius ii pOjo vieni kitiems galvas, 
daugybė angelų, netrukus Kautynės tęsėsi per beveik 
po jų sutvėrimo. sukėlė bun- į 50 metų. Per tuos 50 metų 
tą prieš Dievą?. Ar dėl to, ■ savitai’pinėje kovoje krikš- 
kad . jie subedievėio? Nei čionių buvo išžudyta penkis 
Liuciperis, neii angelai nega- sykius daugiau, negu jų bu- 
lėjo subedievėti, nes Dievą i vo nukankinta Romos pago- 
jie turėjo prieš savo akis. ! niškų ciesorių per 250 metų. 

“Arba kodėl Adomas ir

manau, kad dabar 
galite suprasti, jog 

didžiausia yra nesąmonė sa
kyti, buk žmonių bėdos, 
darbininkų išnaudojimas ii 
karai kyla dėl to, kad prasi- 
platino bedievybė ir kad ’ 
grįžimas prie Dievo ir Ro-

“Aš 
visi jau

Brooklyno Bimba atsiun
tė laišką, kad paraginti (Su
valkiečių Draugijoj) sava jį

mos kataliku bažnvčios iš- lerių duoti,

kad parašus dėtu. Nes 
Browderis džėloj. reikia jį 
vaduoti, tai dėl to turit ir do-

gelbėtų žmoniją.”
Tuo aš ir baigiau savo

prakalbėlę. Tada šeiminin- 
‘pasiro-

Musų dainininkė Bronė 
Rasiulytė-Russel gavo žinią, 
kad jos brolis žuvo ant vie
no Amerikos laivo ties Is
landija. Jis buvo jūreivis ir 
tarnavo Amerikos laivyne. 
Ji turi dar du brolius, kurie 
tarnauja Dėdei Šamui. Reiš
kiu gilios užuojautos p. Ra- 
siulytei.

bar da tebesidarbuoja. Tais 
vyrais yra S. Čerauka, A. 
Gedgaudas, J. Alekna ir J. 
Maziliauskas. Kuooa labai 
dėkuoja p. Mažuknai už da
lyvavimą minėtame paren
gime.

Laiškas perskaitytas ir iš
klausytas, bet atidėtas (at
mesta:-), net neapkalbėtas. 
Nabagas Bimba dar gal ne
žinojo, kad suvalkiečiai sta- 
lincus išjojo?! O kurie da 
liko, tie ramiai sėdėjo ir kaž 
ka viens kitam i ausis šnab-

«<rr i • v , , įkas pakvietė kitus‘ Tokių herez.jų buvo la- d ;' ito,. vfei ms
1 daUg- Ir V1SOS nsosi su i lint naraniiona« Teofilių- 

šių? Ar dėl to, kad jie sube- baisiausiais kraujo Pralieji-■ Įj ne;ayu atrem-
dievėjo? Jiedu negalėjo su- mais. ; ri to ka JokuS nasaS
bedieveti, nes abu daug sy-j “Ne bedievybė, ne laisva- L • kalba norėčiau turėti iždėįo. 
kių buvo Dievą matę ir su manybė sukėlė tas baiseny- ' J p:- nrooo< ;a na ! Paaiškinimas: Suvalkie- 
juo kalbėję. ____ bes. Ir Romos katalikų teo- ‘ čių Draugija nėra pašalpinė.

Jieva suvalgė užguitą vai- bai daug. Ir visos risosi su į

lodyčiau misijonieriui jėzui
tui Kidykui arba tėvams 
marijonams, ir pa{)iašyčiau 
ją sukritikuoti.”

Ta mintis visiems jrat. 
Besvarstant šiaip ir taip/’TTfr 
tarėme viską aprašyti ir pa

“Eikime į Naująjį Testą-; logai ir heretikai sakėsi sto- 
mentą. Imkime Kristaus že- į ją už tikrąjį Dievo apreikš- 
miškajį gyvenimą. Ką jis tą tikėjimą?
smarkiausiais žodžiai nu-i “Vakarų Europa buvo 
peikė? Ką jis griežčiausiais; grynai katalikiška, bet ra- 
žodžiais pasmerkė? Gal be-' mybėš ir taikos nebuvo. Ei-
dievius. stabų garbintojus, davo nuolatiniai karai. Ita- “Keipivi"” Tpo-iil m-i agentai, ir po valiai prade iomuitininkus, graikų Moze i lija buvo susiskaldžiusi i ’ £e'e* ! rasvtL i draugijų. Dfaugija
fns? Kų jis pne savęs glau-i daug kunigaikštysčių. Nors *. , „ ‘iai Romos kuni>ieiio bloga nemanydama,
de ir kuo ps labiausiai pasi- jos buvo katalikiškos, nors Tftknbn i priėmė visus, kas tik atėjo,tikėjo? Gal fariziejais ii iš jų tarpo buvo popiežiai, Xu“vo kadrai stalineai pasijuto, kad
aukštaisiais kunigais? Yra bet nesugyvendavo ir daž- k ...L0 ■, .L‘ • M-. j „K jje turi iau nemažai 
užrašyta, kad Kristus paša-nai tarp sav? kariaudavę. £*■-.........—
ke: paleistuves, ir multinui-; Popiežius tada turėjo kara- -Draljea.- Vi-
kai greičiau įeis į dangaus lystę ir kartu buvo kara- .f^iHnkurioii reiškė viltikaralystę, negu fariziejai ir i liūs. Ir visgi italų katalikių Ra<J Romk ; nenorė: .

v f • kos kunigaikštystes ir pats apsi,eisti 0 iei?u jie nepa.ijiems nemaža iškaulyti... 
"Kas nuteisė Kristų pri-i popiežius įsiveldavo i karus. i . ... . j..

kalti Drie Krvžiaus? Ar be-' “Kai A rali i a ir Franenzi. Sirodys SU kntika, tai busi Apsižiūrėta ir pradėta SU 5? . i?«le • Ar ne Kai Anglija ir r rancuzi ajgku ka{j pneš Jokūbo iro-itais raudonai® šarlatanai
aioinoi? Visi žinote, kad na buvo dar grynai katali- j,. J,.., iv>ia<yiai ir ne ii rauaonai- sapaianai__ į-m— s._i ______ 1.212 s.  d y mus ne via bejėgiai n ne- kovoti, nepasiduoti jų uz-

išmano kaip jį sukritikuoti.
Kovas.

dieviai?
Kristų nuteisė ne bedieviai, 
ne nusidėjėliai, bet tikrojo 
Dievo išpažintojai, jo įstaty
mų aiškintojai, tai yra fari
ziejai ir aukščiausieji žydų 
bažnyčios kunigai.

Kas Kristų išdavė? Gal 
koks šliuptarnis? Gal koks 
cicilikas? Ne, jį išdavė apaš
talas Judas Iškąri iotas.

Jau vien tų faktų, užra
šytų šventajame rašte, turė
tų užtekti parodymui, kaip 
neteisingas ir kaip nevykęs 
yra tas Romos bažnyčios 
kunigų tvirtinimas, buk vi
sų žmonijos vargų ir bėdų 
šaltinis esanti bedievybė. 
Bet eikime toliau. Pavarty
kime krikščioniškosios isto
rijos lapus.

“Buvo laika®, kada visa 
Europa buvo krikščioniška, 
gi visi Europos vakarai buvo 
valdomi Romos katalikų. 
Apie bedievybę, laisvama-

kiškos, tai jos sukėlė tarp 
savęs tokį karą. kuris tęsėsi 
net 100 metų!

“Tai ve, kas dėjosi tada, 
kai pagonybė buvo jau pa
laidota ir užmiršta, kada da 
nebuvo nei bedievių, nei 
laisvamanių, o visam gyve
nimui vadovavo Romos ka
talikų bažnyčia.

“O po keno vėliava len
kai ir teutonai briovėsi i 
Lietuvą ir ją terio jo ugnimi 
ir kardu per 300 metų? Po 
katalikybės vėliava.

“Kas dėjosi, kai Amerika 
buvo atrasta? Ispanai, išti
kimi Romos katalikai, po 
popiežiaus vėliava eidami, 
vykdė baisiausius žudymus 
ir plėšimus Meksikoje ir 
pietų Amerikoje.

“O kas darėsi su darbi
ninkų išnaudojimu tada, ka
da nebuvo dar nei laisvama
nių, nei bedievių? Mes, lie-

Apie p. Smetonos ats*- 
lankymą.

Nuo pirmos šių metų die
nos iki šiol miesto gatvėse 
buvo užmušti jau 125 asme
nys. Tai yra 24 daugiau, ne
gu pernai buvo per tą patį 
laikotarpį.

Jonas Jarus.
Šis aprašymą® yra suvė

luotas dėl laiko stokos. Ta
čiau senas priežodis ®ako, 
kad geriau vėliau, negu nie
kad.

Lapkričio IG diena buvo 
plačiai tautininkų išgarsin
ta, kad tą dieną 
p. Smetona ir

CHICAGO, ILL.
Miršta daug lietuvių.

Bridgeporto daly pradė- 
pribusiąs jo staiga mirti daugelis lie- 

pasaky®ias tuvių. Čia žmogus sveikas, 
prakalba Lietuviu salei. Tai- o įau už kelių valandų jo la- 
gi. susirinko apie 300 žmo- vonas pas graliorių. Nekurie 
nių pasiklausyti p. Smeto- pradeda net bijoti ir sako, 
nos kalbos. Jį atlydėjo pora buk maras atėjo. Į trumpą 
vežimų policistų, ir per visą laiką net penki lietuviai 
laika policija turėjo jį savo staigiai mirė. Jų tarpe du 

savi.®- priežiūroje. buvo gerai žinomi žmonės,
kių, pradėjo kelti reikalavi- Prakalbas pradėio tauri- vienas, tai muzikantas Vil
nius, pradėjo prašyti aukų iš ninku vadas P. J. žuris, ku- kas. Jis grojo atidarant vie- 
draugiios iždo visokiems j l is kalbėjo kaip ir visuo- ną “taverną,” kur ir aš tą 
savo tikslams. Ir pavyko i met: vienus gražiai pagir- vakarą su juo kalbėjau. Man 

damas, o kitiems peklos išeinant jis dar rėžė polkas, 
duodamas, tai su tuo ir pra- o už valandos jau buvo ne
sidėjo dieno® progiama. begyvas. Buvo nevedęs, 
Kalbėjo ir p. Norem, kuris linksmo ir gero budo vaiki- 
atvažiavo svkiu su p. Sme- nas.
tona. Jo kalba buvo rimta ir Antras visiems žinomas 
nuosaki; galima pasakvti. lietuvis, kuris ii-gi staiga mi- 
kad net daugelis pasivadinę rė, tai Adomas Kazakevi- 
gerais lietuviu pabijotai' eius. gerinus žinomas kaipo 
apie savo tautą tiek nežino, i “raganius,” nes visi ji taip 
kiek p. Norem pasakė. ! vadino. Jis mokėjo iškrėsti 

Toliau buvo perstatvta® visokiu štukų su kortomis ir 
kalbėti adv. Oli®. kuris kai- visur daug juokų prikrėsda- 
bėjo gana ilgokai, aiškinda- vo. Visi jo tik ir laukdavo 
mas, jog lietuviams reika
linga vienybė. Bet tuo pačiu 
laiku jis teigė, kad tik tauti
ninkai yra geri lietuviai, ii 
visi turėtu nas iuos ateiti.

bet socialė. Jos tikslas yra 
susirinkti, pasikalbėti, pasi
linksminti... Laikui bėgant 
Draugi ja - susitaupė vieną 

tą šimtą dolerių. Pa juto 
apie tai lietuviški. Stalino

macioms ir intrigoms. Kai 
stalincai pamatė, kad jie 

Ai^KOŠMACOCHAS. j f munka, nebepraveda savo
Arba kaip Romos katalikų kuniiras j klastingTĮ planų, tai jie pta-

Hans schmidt Yorke naoioyi, io visai nebeateiti i drau-
Knygelė su fotografiškais atvaiz- |gijos mitingus. Boba 1S latų,
daiš. Kaina ........................ 10c ;ratams lengviau!
TABAKAS. , Stalincai visur ir visiem

Ariw liaukimės, vvrai. niky. žinomi gana gerai: kur tik 
-taką, yn,n.H«toi. K.ita .... 2>. | jj(> I)ajun,a kjek „inigu

nai skverbiasi, kad tik ištuš
WOWfESTFR, MASS

CHESTNEY’S
CANTEEN

smagiausia užeiga.
GARDŽIAI PAGAMINTI VAI.- 

GIAI IR ISS1GSRIMAI.
Vlwki* Degtinė, likeriai, Vynai 

ir vieokių iMirbynčių ALUS.
čia gaunama ir “KELEIVIS” 

navn-niaia numeriais,
90 MILLBURY STREET

WORCESTER. MASS.

tinti iždą ii- pasinaudoti 
draugijos vardu, kad, ot. ta 
ir ta draugija eina su jais.

Aš esu matęs spaudoje, 
kad ir kituose miestuose yra 
kovojama su tais musų išga
momis — Maskvos agentais. 
Su jais reikia visur ir visada 
kovoti, kaip su svetimos val
stybės agentais ir musų tau
tos išmatom, kurie parsida
vę nei patys nežino ir nesu
pranta kam ir už ką.

ateinant. Saliunininkai dėl 
jo net varžydavosi: vi®i no
rėjo, kad jis pa.® juos ateitų, 
nes jis kostumeriu® pri
traukdavo savo “burtai®. 

Žiūrėdamas į p. Smetona jis Visiems su juo būdavo link- 
sako: Štai, mes turime tau- sma, visi norėdavo savo 
tos simbolį, ir apie jį me ■ “laimę” sužinoti, ypač mo- 
visi turime ®uktis. tevelės, kurios visuomet tos

Po adv. Olio kalbos prasi- ’ laimės” taip ištroškusios. 
dėio auku rinkimą®. Publi- Dabar jau tų dvieju drau- 
kai pranešė, kad p. Smetona • gų musų tarpe nėra. Jie dau-
nekalbės kol nepasibaigs 
auku linkima®. Bet tas aukų 
rinkimas buvo tikras kermo
šius. Tautininkai pasi«odinoį

giau mus jau nebelink®mins. 
Lai jiems būna lengva

Amerikos žemelė!
B. Gur»kienė.

I



\

t

Ketvirtas Puslapis

KANUOLES PREKYBOS LAIVAMS

čia matosi Brooklyno arsenale deilidelės kanuoies. kurio
mis dabar yra ginkluojami Amerikos prekybos laivai.

Masinių Areštų Tarp
Japonų Nebusią.
Justicijos Departamentas 

su Karo Departamentu se
nai jau turi išdirbę pianą, 
kaip elgtis su Amerikoje 
gyvenančiais japonais, jei 
kiltų su Japonija karas. 
Valdžios žiniomis, japonų 
Amerikoje yra apie 90,000. 
ir beveik 90 nuošimčių jų 
gyvena Pacifiko pakrašty. 
Slaptas valdžios biuras se
nai iau turi pasižvmėjes 
kuliuos jų tuojaus suimti, o 
ktu iuos palikti ramybėje. 
Taigi masiniu areštų nebu
sią. Areštai iau prasidėjo, 
bet areštuojami tik iš kalne 
nužiūrėti kaip pavojingi 
Amerikos saugumui. Dau- 
giausia japonų esą apsigy
venusių kaip tik pavojin
giausiose krašto apsaugo- 
zonose, būtent apie Pana
mos Kanalą ir Havajų salo
se.

Japonai Amerikoj visi vra 
svetimšaliai, nes Įstatymai 
draudžia jiem5 čia neanali
zuoti n

Pataria Nusipirkti 
Reikalinau Daiktu.Ui,
Ypač metalo produktu ir 

audeklų gali pritrukti.
Babsono statistikų biuras 

šią sąvaitę pataria nusipirk
ti reikalingų metalinių daik
tų tuojaus. nes vėliau gale5 
ne tiktai jų kainos pakilti, 
bet daugelio dalykų gal ne
bus galima nei gauti. Prie 
tekių daiktų priklauso Įvai
rus plieno Įrankiai, spynos, 
vinys, sriuba1', vielos, sietai 
langams, vielų tvoros, kas
tuvai. kirviai, grąžtai, niūk
iai ir kiti.

Taip pat visokie virtuvės 
indai ir namų apyvokos bal
dai. kaip lempos ant meta
linių kojų. elektriški apara
tai. šaldytuvai ir kt.

Patartina taipgi prisipirk
ti baltiniu ir pataliniu: pa
klodžių. inpilų. marškinių, 
lankšluosčių ir kitų medvil
nės produktų.

Kas mano apdiausti savo 
gyvastį inšiurans kompani-
iese. tegul ilgai 
nes ir aodiatida

nelaukia.
pabrangs.

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOLŠEVIKŲ DIKTATŪRA BUVO 
SU.VKIAUŠIS LIETUVAI KRYŽIUS
Per Kauno radiją publici

stas Aleksandras Merkelis 
skaitė paskaitą “Neužmirš
kime Golgotos kelio.” Pre- 
legent«as prisiminė sunkiau
sius lietuvių tautos istorijos 
laikotai pius: baudžiavos, 
spaudos draudimą ir pripa
žino, kad pats sunkiausias, 
skaudžiausias buvo bolševi
ku šeimininkavimo laikas,

BOLŠEVIKAI PRITERŠĖ
LIETUVIŲ KALBĄ. j

Per Kauno radiją kalbi
ninkas Talmantas laikė pa
skaitą tema “Valykimės nuc
bolševikiniu kalbiniu dui- * *■
kių.” Prelegento žodžiais, 
bolševikai vos spėjo Įkelti ’ 
savo koją i Lietuvą, kaip •

kuri galima pavadinti Gol- j tuojau pradėjo tempti am 
gotos^keliu, nes jis yra atžy- ’^vo kurpalio ir lietuvių kal
inėtas lietuviu tautos vaiku bą. Jų pastangos neliko bt 
kapais bei krvžiais. Jei bol-iPasekmių. Kalba pasijuto, 
ševikai butu išsilaikę Lietu- smarkiai apdarkyta. Bolše- 
voje dar tik keliatą metų, vikaras lietuvių kalbos gry- j 
tai lietuviu kalba ir dainos numas nei jos dvasia visa? j 
butų išnvkusios visiems lai-i nerūpėjo. Jie priveisė tokia; 
kams. Ištisus metus žmonės nesąmones, kaip “komparti- 
Lietuvoje buvo beteisiai, se- ją, aukom, valkom ir pana- 
kami ir gaudomi. Visi bolše- sius “žodžius. Pakeisdami 
viku pareigūnai, kaip tai fabrikų pavadinimus, bolše- 
partiios sekretoriai, milici- vikai mėgo primesti tiem 
ninkai. teisėjai ir kiti paliko “raudonuma,” nav. valsty- 
kuobaisiausią atsiminimą, binė alaus darykla buvo pa
dienis šeimininkaujant, lie- vadinta “Raudonoji nra- 
tuviui buvo uždrausta net švaistė.” Atsirado fabriką 
laisvai galvoti. Bolševiku “raudonoio spalio” ir pana- 
tvarka ir moralė žalojo šiai- Šalia barbarišku su-i 
žmogaus siela. trumoinimu ir “raudonu-

Golgotos kelio užmiršti mų. bolševikai primetė lie- 
neprivalome. tęsė toliau kai-Tuviu kalbai ir grynai rusis- 
bėtojas. Bolševizmas, bran-įkų pavadinimų, pav.. ver-j 
giai kaštavusi pamoka ir, palit, kolchoz, sovchoz irtt. 
Dieve duok. tokių pamoku
ateityje daugiau nebeturėti. 
Dabar tauta turi ištirti ii 
amžinai atsiminti, kiek ža
los ir skriaudų lietuviams 
padarė rusai. Kaune yra

Pakeitė ir gatvių pavadini
mus. Lietuve ie iškabos mu
gėm nelietuviškais pavadi
nimais ir žodžiais. Žiauru' 
lietuvių kalbos gadinimas, 
mat, inėio i rusu veikimo

teigiamas tam tikras “Rau- programą: Kremlius norėio 
donojo Teroro Muziejus,” primesti kuo daugiau5
kuris apims medžiagą iš lie- darkvtu ar rusišku žodžiu r-
tuviu tautos istorijos nuoį nustelbti vietinę kalba, ki-
1940 metų birželio 15 d. iki taip tariant, pamažu oripra-
1941 metų birželio 22 d. Tinti kitataučius prie iu«r' 
Muziejus bus paskirstvtas Į kalbos. Dabar kiekvieno be-, 
tris skyrius: I. bolševikų tuvio šventa pareiga šalinti 
santvarkos. II. raudonojo Tuos žodžius iš laikraščių i;; 
teroro, ir III. lietuvių kovos knygų. Kalbos grožis paki
šu bolševikais. Prie muzie- reiškia kaip tik jos grynume 
iaus steigiamas archyvas su>ir todėl visų lietuvių pareiga 
biblioteka. Muziejus krėi- saugoti ir ugdyti savo kai- 
piasi i visus lietuvius siųsti bos giynumą.
jam tinkamą medžiagą ant-i ----------------
rašų: Kaunas, Laisvės alėja AMUNDSEN ESĄS 
No. 41. butas 11. CrYVAS**

No. 50. Gruodžio 10 d., 10 U m.

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m* _ . .i

je akimirksnį stabtelėjusiems žmonėms ki
lo vos pastebimas nerimas ir iš lupų Į lu
pas bėgo suimtųjų pavardės. Kitų pavar
džių taipe nugirdau man pažįstamą Put
vinskio pavardę. Šis netikėtas susitikimas 
su baudžiamojo būrio raiteliais man sutei
kė dar ir šiandien neišdilusį Įspūdį: keis
tai atrodė palei pat žemę šliaužusios kai
miškos rogės, ramiai sėdintieji jose žmo
nės, dideli dragūnų arkliai, kuriais jojo 
stiprus, augaloti ir gerai ginkluoti raite
liai. Kontrastas buvo labai ryškus.

Kad ir gana daug buvo Šiauliuose ka
riuomenės, šiauliečiai nenorėjo pasiduoti. 
Vakare “Auditorijoj,” dabartiniuose Liau
dies namuose, buvo paskirtas viešas mitin
gas. Į šį mitingą atėjo tik Šiaulių darbi
ninkai,—salė buvo nepilna. Visas pripuo- 
iamasai elementas, be kurio niekados nėra

(Tąsa.)

Gruodžio 9 d. prasidėjus sukilimui Mas
kvoje, Vilniuje buvo nutarta palaikyti su
kilimą visuotinuoju streiku. Visos Vilniuje 
veikusios organizacijos tuo reikalu išleido 
atsišaukimą i darbininkus. Gruodžio 11 d. 
turėjo Įvykti vieši protesto mitingai. Musų 
partijos mitingas Įvyko Palesje geležinke
liečių kliube. Mitingas nebuvo nutrauktas, 
bet cirke vykusį Bundo mitingą apsiautė 
kariuomenės dalys ir brutaliai jį išvaikė.
Mieste prasidėjo kratos ir suėmimai. Pa
dėtis buvo neivinga. Vilniaus administra
cija. nors ir atsargiai, bet planingai vykdė 
vis naujus ir naujus puolimus, demorali
zuodama ir išsklaidydama esamas pa
jėgas.

Neatsimenu kurią dieną, bet tai buvo po w___ ____ ... ........ ......
gruodžio 11 d. mitingų išvaikymo, ir Vii- apSįėjęs nei vienas didelis sąjūdis, ši kartą 
r.iuje buvo susirinkęs jungtims revohue - mitingy išnyko, pajutęs, kad gali tekti 
n ių partnų atstovų pasitarimas. Siame pr-
sitarime L. S. D. P. mudu su VI. Sirutavi- 
čiu.m atstovavome. Susirinkimas Įvyko

atsakyti savo kailiu už per didelę drąsą. 
Į mitingą neatėjo ir garsiakalbiški Šiaulių 
liberališkosios srovės žmonės; “Auditori
jos’’ suoluose sėdėjo tylios ir rimtos dar
bininkų figūros. Ši tyla pasakė mums, kad 
yra žmonių, kuriems nebaisus baudžia- 

. . . .. lA mieji būriai, kurie nežino nusivylimo ir ne-
tos artimiausios revoliucijos perspektyvos mano pasiduoti. Mitingas praėjo be jokiu 
bet nieko konkretaus sis susirinkimas dėl diskusijų ir be paklausimų. Šitame mitinge 
tolimesnių veikimų \ įlniuje nebuvo nuta- teko kalbėti apie pastarųjų dienų Įvykiu-.

Jurgio piospekte kažkokio advokato bute. 
Pasitarime dalyvavo visų revoliucinių par
tijų atstovai. Buvo išklausyta plačių pra
nešimų apie susidariusią būklę, numaty-

tavusi, kad “Hromada” nebuvo pakviesta! gO nežinanti, mes jos visai nematėme.
Į ši pasitarimą; pabaigusi savo protestą,! 
greit išėjo ir pranyko. Atmenu, kad vienas; Šiauliuose kaip ir nebuvo kas daryti, 
pasitarimo atstovas su apmaudu šuktelėjo, ‘ Kitą dieną, apie dešimtą valandą, atvykau 
kad kažkas neišlaikęs konspiracijos ir iš- Papilėn. Buvo, rodos, turgaus diena. Papi- 
plepėjes susirinkimo rietą. Bet visiems bu-1 Įėję žmonės gerokai buvo persigandę — 
vo nemalonu, kad, iš tikrųjų, gudu “Hro- pasirodo, kad prieš tai per miesteli buvo 
mada” i ši pasitarimą nebuvo kviesta, ta-i perėjęs baudžiamasis būrys. Buvo suėmi- 
čiau “Hromados” atstovė, protestantė mu ir kratų. Turgavietėje sutikau \1. Ta- 
Ciotka. galėjo ir neprotestuoti, nes šis su- aškevičių, kuris žadėjo mane nuvežti Į 
•Trinkimas viena parodė, kad Vilniaus fcirudinę. Besibartam po miesteli susiti- 
darbininkai šiuo metu be visuotino streiko! atvykusius J. Siiutavičių ir J. Taraške- 
niekuo kitu negali paremti savo draugų, i ričių. Nutarėme pataisyti žmonių nuotai- 
dalvvavusiu lemiančiose Maskvos gatvių ką, sugadintą pro šalį praėjusio baudžia- 
baiikadų kovose. " moto bririo ir suiuošti viešą mitingą. Papi

liečiai mane pažinojo, mat, spalių mėnesy 
Bauclžiamosior karuobtienes rinktinės. : jau buvau būvės čionai. Kad neatrodytu.

Whee!er Išteisintas.
Maine’o valstijoj šiomis 

dienomis buvo sensacinga 
bvla. Fred (-. Wheeler. tur
tinga- gyvulių nirklys. iau 
vedes ir apysenis vyras, bu
vo kaltinamas nušovęs iau- 
na mergaite. Florence Buz- 
zel. Kaio iš jo laišku teisme 
paaiškėjo, iis labai ją mylė
jo. le^'o ia mokTan. siųsda
vo iai niurnų. užlaikydavo 
jai kam! ari ir dažnai pat5 
tena1 -u ia laika praleisda
vo. Syki ii- baidai ant ios 
-upyko. kad ji išeidavo su 
jaunesniais vyrais. Po to ii 
buvo įasta nušauta. Taigi i- 
tarima5 krito aru io ir jis 
buvo areštuota5. Bet prisai- 
kinTV’u suolas pereita sąvai
tę ji išteisme. ra s nieką5 ne- 
ma'ė. kad ii5 butų ją šovęs, 
o iis pa*5 prie to nepriripa- 
žin<>. Džiurė padarė išvadą, 
kad m&jgaitė pati galėjo nu
sišauti. .Ji buvo labai graži ir 
turėjo labai daug kavalie
rių.

SLSPROGDĖ CIO VADC 
NAMĄ.

Detroite pereitą sąvaitę 
buvo parako sprogimu suar
ei vtas (TO medžio darbinin
kų • m < vado Curriero na
rna-. k ili- -tori aristokrati
jos k\aitale. Sprogimas iš- 
griovė dūri- ir išmušė lan
di5. Pat5 Cunier tuo tai pu 
- savo žmona puvo išvažia
vę' .W \v Yorkan. Išgirdęs, i 
i : o p miška rezidencija

P-( <į,;y_a. us pareiškė, 
r.ab šitokį darbą galėjo at- 
ir.t. vien tik .Vertiko* Dar

nu Federacija

Kai kuriose valstijose Įstaty
mai leidžia bankams parda
vinėti gyvybės apdraudą. 
Bankuose apdrauda būna 
pigesnė, negu paprastose 
inšiurans kompanijose, to
dėl geriau apsidrausti ban
ku' »se.

Pasidėkit atsargon popie
rinių rankšluosčiu, jeigu 
iuos vartojat. Taip pat ir 
muilo. Jei manot pirkti savo 
grindims linoleumą ar kli- 
ionkę, pirkit tuojaus.

INDIJOJ PALEISTA 500
FOLITINIU KALINIŲ.

Iš Ne\v Delhi pranešama, 
kad valdžios patvaikymu 
Indijoj paleista jau 500 po-

kaliniu, kurie buvoutinių
.-uimti dėl to. kad dirbo už 
atsimetimą nuo Anglijos. 
Bet jų dvasios vada5 Mo- 
handas Gandi pareiškė, kad 
jų paliuosavimas nesustab
dys nacionalistų judėjimo 
už Indijos nepi igulmybę.

100 FRANCUZIJOS OR
LAIVIU PABĖGO PAS 

ANGLUS.
Amerikos žinių agentūra 

UP gavo žinių, kad iš fran
cuzų Tunisijos (Afrikoj) 
aerodromo paspruko 100 
karo lėktuvų ir nulėkė pas 
anglus, kurie Libijoj muša 
fašistu5.

JUGOSLAVIJOJ OKU
PANTAI NUŽUDĖ 
350.000 ŽMONIŲ.

Londono žiniomis, nuo to 
į laiko, kaip vokiečiai su ita
lais užėmė Jugoslaviją, jie 
nužudė tenai jau 350,000 
žmonių, kurie priešinasi 
okupantams-

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ Garsu? norvegas šiaurės ty-
TALKININKAI PRIEŠ rinėtejas atrastas tarp 

JAPONUS. eskimų.
Štai kurios valstybės eina Turino laikrašti'

su musų Amerika prieš Ja-T‘La Stampa isspausdino 
ponijos agresiją:

Anglija 
Australija 
Kanada
Nauioji Zelandija 
Kinija
Olandijos Rytų Indija
Laisvoji Francuzija
Meksika
Kolombiia
Kosta Rika
EI Salvadoras
Hondūras
Nicaragua
Guatemala
Kaiti
Dominikonų Respublika

ROSTOVAS VISIŠKAI 
SUNAIKINTAS.

sensaciją, kad kan. Roald 
‘ Amundsen. pagarsėjęs nor- 
ivegas šiaurės tvrinėtoia5. 
kuris jau nuo 1928 metų bu
vo skaitomas žuvusiu, šio
mis dienomis buvęs atrastas 
tarp eskimosų gyva5 ir taip 
pripratęs prie laukinio eski
mų gyvenimo, kad civiliza- 

icijon visai nenorįs grįžti.
! Amundsen su 5 5avo 
draugais 1928 metais buvo 
išskridęs orlaiviu Į šiaure 
jieškoti tuomet pra puolusio 
italų baliono “Italia.” bet 

' prapuolė be jokios žinios ir 
i iki šiol niekas apie ji ir io 
i draugus nieko nebuvo gir
dėjęs. Dabar gi miiiėtasai 

' italu laikraštis sako. kad
\ okiečių radijas praneša, vienai amerikieti5, Alaska 

kad jų aviacija ir artilerija Trading Corporationo agen- 
visikai sulyginusios Rostovo, ras, buvo iš Alaskos nuvv- 
miestą su žeme. Rostovą su- k«s toliau i šiaurę kailiu 
naikinę dėl to, kad ginkluot’ pirkti nas eskimus, ir ant 
civiliai nesiliovę šaudyt Į '
juos iš užpakalio.

vieno fiordo prie Baffino 
‘ juros pastebėies tarp eski
mų europietiškos išvaizdos 
vvią. Nors iis buvęs apsiren
gęs eskimų kailiniais, tačiau 
nepanašus i eskimą. Tąsi

TRAUKINIŲ KATAST
ROFOJ SUŽEISTI 24 

ASMENYS.
Georgijos valstijoj susi- agentas ii užkalbinęs ir pa-: 

kūlė du New Yorko-Floii- ri’ode. kad tai AmuiuDenas. 
dos traukiniai. Nelaimės re- Agentas klausęs Amundse- 
zultate vienas asmuo buvo n? ’’’’ iis nenorėtų grįžti at- 
užmuštas, o 24 sužeisti. gal i civilizacija. Amundse- 

nas atsakęs kad jis iaučiasi 
’aimingesnis tarp eskimų ir 
i civilizaciją nebegrišiąs.

Bet žmonės, kurie tuomet
Pranešam draugams, kad jieškojo Amundseno. šitai 

‘Keleivis” Kalendoriaus; pasakai

“KELEIVIO” KALENDO
RIAUS 1942 METAMS 

NELEISIM.

-a kosi 
pludu- 
o’Iai- 

įs ko esą labai 
kad Amundsenas su 

visa savo ekspedicija žuvęs 
juroj. j

netiki. Jie
1942 metams neleis. Tiems tuomet radę juroj 
draugams, kurie jau prisiun- riuojant Amundseno 
tė pinigus už Kalendorių, vio likučius, iš ko 
pailginsime prenumeratą
atatinkamui laikui.

“Kel ” AHminittracija.

Neapsirikom. Žmonių prisirinko gana ninko Peterso baudžiamuosius burmsTfea .. (KiaIw mo
-įaulieciai be to daug kai įėjo apie s-iau ių susirūpinę dėl pia-'idėlu io
apskrities viršininką (lepratuinika) Sos- va)(|žjo? !imov Mitinsro m?;u ;•
novskĮ. Šis ponas dažniausiai būdavo nu- R .jn kul. gH J< Papilės uiedr.inkas ir iš 
■urnas is gerosios puses: mat. Sosnovskis, , |a|.fo klal,.-4t kaf buvo kaS|,anu,.
i-enoiedavo pyktis su Šiaulių visuomenes ? Mitingui pabaigus, kaž kas iš draugu pa
lakesniais asmenimis, kita veltus, ’U.a1' siūlė nueiti aibatinėn ties bažnyčia i: atsi- 
kų Šiaulių visuomenes veikėjai dažna, lan-, gel1j arbal0, nes fcuvo ne
kydavosi pas Sosnovski ir laikydavo ų sa-; įaujęU
v o Įtakoje. Aš Sosnovskio visai nepažino- '
jau. bet iš to. kaip šis ponas elgdavosi per Arbatinės pirmame aukšte buvo pilna
pagarsėjusias Šiaulių gegužines, ir spren- žmonių, savininkas paprašė mus užeiti i
eižiant iš gerų kalbų apie jį, tenka manyti į atskirą kambariuką antram aukšte i t’ u-
Sosnovskį nebuvus žiaurų ir kerštingą. į puti palaukti, kol iis viską paruoš. Kam-
Sosnovskis uoliai sekė apskrities žmonių; barys buvo šaltas ir nejaukus. Prie ledais
nuotaiką, dalyvavo riaušių malšinime ir, apšalusio langelio stovė’o nedidelis staliu-
kiek dabar matyli iš dokumentų, protestą- kas, ant kurio greitu laiku turėjo atsirasti
vo prieš Osten-Sakeno būrio žiaurumus:' karštas vanduo, arbata ir šis ta*' vžlmn-
nagaikas, “griežtus Įtikinimus” ir mušimus džio. Mano draugai J. Sirutavičius ir Ta-
vi'ų be išimties. ’ i raškevičius sėdėjo staliuko galuose ir lau-

v - • , kė nesulaukdami arbatinės šeimininko.Man bebūnant siaubuose, iš visų kampų
s unko gandai apie baudžiamųjų burių vei- Staiga kaž kas pasibeldė į duris. Papla
kime : Žagarėje šeimininkavo Petersas, o į šėmė Įeiti. Durys atsidarė, mes pamatėme 
kitose vietose—Osten-Sakenas. Kažin ko- tą patį Papilės uredninką. visą mitingo lai
dei šitie baudžiamųjų burių žygiai ir ka!-? ką kantriai išstovėjusi ir kažko lauku-Į. 
ros apie juos man jokios neigiamos Įtakos Uredninkas labai mandagiai, tur būt. ’am 
nedarydavo. Apie koki nors iš jų pusės užimponavo trys stambus vyrai, parimašė 
gręsianti man pavojų nei galvoti negalvo- leidimo ineiti i kambarį. Įnėjęs i kambarį, 
davau ir jokios baimės nejausdavau klau- uždarė duris ir, darydamas didelių pa- 
ydamas pasakojimus apie baudžiamuo-: stangų paslėpti ir suvaldrti savo susiįaudi- 

sius burius. Tur būt, ši nuotaika susidarė nimą. paėjėjęs keli5 žingsnius piimyn.
bendrai tų laikų pakeltai nuotaikai vei 
kiant, o gal ir todėl, kad Penktų jų metų

kreipėsi Į mane su klausimu:—ar tai aš 
šiandien rinkoje kalbėjęs prieš valdžią?

pranta 
a
linkui
galvodami apie pasekmes. aKys.

Rodos, kita dieną Šiaulių gatvėse gavau ,-T~Ar apie tai,—pra
matyti. kaip atrodo mažytė baudžiamojo ’-Ule^nknkp? uP* j-lr gl l^z,tu !onu~ 
būrio dalelė. Ėjau su draugu dabartine ; - i.f*? ' " ne
Vilniaus gatve. Tik štai, einančių šaligat- r,e )UlTs-
riais žmonių tarpe kilo nerimas; iš lupų į Pasisakiau, kad ir žinojau, ir galvojau, 
iupas bėgo vienas vienintelis posakis:—
Baudžiamasis buris! Apsidairę, pamatėme 
jojantį gatvės viduriu dragūnų buri, rodė
si,' kad nieko baisaus ir nepaprasto nebu
vo ramioj ginkluotų įaiteliu josenoj. Bu- 
iiui prisiartinus, dragūnų tarpe pamatėme kalbant, galėjau tamstą iš užkeitė? nndė- 
•ėtai šliaužiančias dvikinkes roges, pilnas į ti iš šautuvo, ir nieko man už tai nebūtų 
žmonių prisodintas. Buvo aišku, kad dra-jbuvę! 
ounai s<‘r<rėjo šias inges Ir vėl šalisnitvy-1 (Bus daugiau)

ir kad man tas jo buiys buvęs nebuvęs.

Gavęs tokį atsakymą, uredninkas dai 
piktesnis tapo ir da kietesnių tonu pasekė:

—Ar tamsta žinai, kad aš. tamstai be-

I j
i
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KRISLAI ir RASTAI. “Paslaptingo” Amerikos Bombonešio Katastrofa

Worcesterio (Mass.) ka-'paties Mizaros, Bimbos, 
capų viduriai jau pairo. Pruseikos ir jų gengės. Jie 
Kiek atrodo, tai ne vien galėtų vieną duobę su tais 
Worcesterio, o ir daugelio Lietuvos graboriais išsikasti 
kitų kolonijų. Paimkite prie Maskvos.
“Laisvės” korespondento ----------
Petro Butkevičiaus žinutę iš Andrulis andai rašė “Vil- 
spalių 18 d. ny,” kad greitai gausiąs

Klausia jis, ar ir po visas “svarbių” žinių iš Cvirkos. Andriulis.

vo išvežę visas karves. 
Mizerni rašytojai, mizer-

nos ir jų žinios...

“Kas gi butų, jei Sovietų 
Sąjunga, matydama negau
nanti paramos, taiką sutiktų 
daryti”? liūdnai klausia V.

kitas kolonijas toks dvasios- Na, o jeigu negaus, tai pats Tas pats butų, kas buvo 
vilties nupuolimas, kad Ru- sufabrikuos. Juk Stalino 1939 metų rugpiučio 26 d., 
sija praloš? Stebisi jis, kad služelninkai turi mokėti to- tavoriščiau Andriuli...
tarpe susipratusių, anot jo. kj darbą atlikti, štai. nese- ---------
draugu yra tiek nupuolusių nai jie parašė, kad K.R. Jur- Tas pats Andriulis rašo.

KELEIVIS, SO. BOSTON Penktas PuslapU

Deer Parkai! nukrito ir sudegė ‘‘paslaptingas” bombanešis. Jo lakūnas ir mašinistas išsigelbėjo nusileisdami parašiutais.dirbo komunacių judėjimui, lyne. Jie taip pat sufabrika- 81d, bet 1935 m. jau likę tik 
bet dabar atsitolino 
dėjo skelbti, kad Stalinas 
Hitleris, komunistai
šistai. tai tokie patys paukš- eilėse, kai ištikruįų iis tuo Taigi, kuo kalta SSSR 

tarpu Lietuvoje statėsi sau valdžia, kad ji 747 kunigusciai.
Didelio dėmesio verta ši vasarnami, 

korespondencija. Ne tik rū
mai, bet ir pamatai braška 
pas musu kacapus.

Tavoriščiau Butkevičiau, ras. pasirodė lietuviški pla- “Ištikro, jau ir taip peril- 
niekam dvasios nepakelsi katai: “Paklausimai Stalino gai Amerika ir Anglija tole- 
rašydamas, kad Stalinas ir Bernaičiams.” Ten buvo ra- ruoja Suomijos fašistus, ku- 
komunistai kovoja “už dar- soma apie gandus, kad Još- rie yra uolus Hitlerio talki- 
bininku reikalus ir už uni- kė Umanskis nori pasimaty- ninkai...” rašo tas pats tarė
jas.” Už katras unijas — už ti su Smetona ir pasiūlyti riščius Andriulis.
CIO, AFL ar OGPU? Iki didesnę Lietuvą už bendrą Amerika ir Anglija tole- 
šiol da negirdėjom iš jus, frontą prieš vokiečius. Ir bu- ravo maskolius Hitlerio tal- 
kad vokiečių kareiviai ka- vo pastatytas klausimas: kininkus beveik dvejis me
dautu už kapitalistų reika- jeigu toks sus’tarims įvyk- tus, tai dabar tie patys mas- 
lūs. Girdėjom iš jūsų pačių tų, taip kaip tie Stalino ber- koliai gali turėti nors kiek 
burnų, kad tik anglai ka- naičiai Smetoną vadintu: kantrybės ir su tais suo-

Birželio mėnesvje, kada 
prasidėjo tusų-vokiečių ka
ras. pasirodė lietuviški pla-

nugalabino ir paliko tik 63? 
Kuo ji kalta, Andriulis ne
žino.

Stalino Marcinkevičius gavo pakan- 
jie išva- karnai užmokėti už Įvairius 

žiuotų ir daugiau nebesu- straipsnius ir nuo tautinin- 
grižtų. Jes, tavoriščiau Bim- kų. Dabar jis rašo Šmuiloms 
ba, kelias jums platus ir at- Maskvoj ir kacapams Ame- 
daias i Rusijos frontą. Tik- tikoj. Nuo Šmuilų gaus jis 
tai susimildami nesteigkite “krasnos zviezdos” medali, 
supuvusių Bro\vderio “bri- o nuo kacapų Amerikoj sta- 
gadų” savo gazietoms par- Jinišką špygą.
davinėti. Su tokiom brigą- Nežiūrint Pruseikos siulo- 
dom Maskvos neapginsite, mos logikos, nei katalikai,

---------  nei tautininkai, nei kiti lie-
Visus komunacius savo tuviai Marcinkevičiui, tam 

tautos išdavikiškumu pra- latrui, nebetiki.
lenkia “Vilnies” bolševikas 
pasirašęs “parapijonu.” Jis 
rašo: “Bet mano troškimas, 
kad jie (artimi giminės, pa
žįstam i ir draugai) butų iš
tremti Į Sibyrą.”

Tiktai Lietuvos 
šiandien jam tiki.

išgamos

Mizara sako dalysiąs vis
ką, kad Marcinkevičius 
nuolatos bendradarbiautu

riauja už kapitalistus ir A 
merika ruošiasi prie to pa 
ties.

“draugu” 
saule” ? 

Po 4
---------  “Vilny”

Mizara rašo, kad iš Lietu- Andriulis

ar šviesiąją miais.

menesiu prabilo “J- Marcinkevičius jau 
draugų draugas prabilo iš Sov. S-gos. Prabi- vaikų tu susilaukei.... 
ir patiekė ilgai lo ir Cvirka. Tūlas patrioto ---------

vos pradės ateidinėti vis Jauktą atsakymą. Jis rašo: laikraštis klausia, kuriam “Jeigu Sovietų Sąjungoj
daugiau baisiu žinių. Bet ‘‘Tegul Smetona pasisako mieste jie gyvena, kodėl jų vra ištremtų lietuvių (kaip į
“pro-naciška” Amerikos lie- prįeš Hitlerį, už lietuvių vie- gyvenamoji vieta nenurodo- buvo ir lenkų), tai jie turėtų
tuvių spauda tų baisių žinių nvbę kovai' prieš bendrą ma,” rašo Piuseika. atkeisti savo nedrauginga
neskelbsianti, o jeigu skelbs, žmonijos priešą hitlerizmą. Mes padėsime tiems, ku
tai “apglostytas ir apdailin- Matysite, kaip jis bus giria- rie jieško Marcinkevičiaus 

j adreso, kurio ir pats Leonas 
Smeto- nežino: c/o Šmuila Lozovs- 

: ki, Moskva. USSR.

Ir trisdešimts sidabrinių jų spaudoj ir rašinėtų dau- 
nereikėjo šiam musų tautos giau žinių apie Lietuvą, 
judošiui! Lietuva, kokių Goebelsiškos Šmuilos Lo- 

zovskio propagandos iš Ma
skvos apie Lietuva lietu-

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAI

Šiauliuose leidžiama “Tė- ---------
vyne” dabar rašo. kaip gy- Stepanei Masytei. — Tanis- 
veno tie lietuviai kaliai, ku- tos rasinio "Sutinku kandi- 
rie buvo Įjungti Į raudonąją datuoti SLA sekretoriaus 
ai mija. Lietuvių daliniai su- vietai” nedėsime, nes jame 
darė 29-taji teritorini kol- į atakuojami kai kurie laik- 
pusą, kuris susidėjo iš dvie-' raščiai.
ių šaulių divizijų. Gegužės' A. D. Yukniui. — Tams- 
pradžioje viena divizija bu- , tos prisiųstos “review story’’ 
vo pasiųsta i Švenčionėlių- ame "The Lithuanians'’ ne- 
Pabradės rajoną, o kita sto-i dėjome, nes tamsta nepri- 
vyklavo Varėnos poligone.' siuntei mums tos knygos. 
Čia pat netoli stovėję du j a. Sakomu. — Ačiū už 
bolševikų artilerijos puikai. ’ prenumerata, bet tokiu kny- 
kurių patrankų vamzdžiai , oų lietuvių kalboj neturime 
kiekvieną vakarą būdavo: p- tamsta negausi iu niekur 
atsukami i lietuvių divizijos, kitur Amerikoje. Jei norė- 
pusę. Lietuvių pulkai kas- tum anglu kailio i. tai gali 
kart buvo daugiau atmiešia-1 aautį visai nemokamai iš 
mi rusišku elementu. Į šta- į Agrikultūros Departamento 
bus, kuopas ir batalijomis!?avo valstijos sostinėje
vis daugiau buvo Įliejami (Olympia, VVash.). Tie lėi-

BOLŠEVIKU ARMOTOS 
PRIEŠ LIETUVIUS.

tas.” Todėl, anot Mizaros, mas’” 
‘Laisvei” ir “Vilniai” teks

atkeisti savo 
nuomonę ir 
prieš nacius,”

apie 
viams nereikia.

Šalum Aleikum.

rusai. Pora partijų rusams 
nepatikimų kareiviu ir pu

diniai būna numeruoti, to
dėl būtinai reikia nurodyti ir

karininkių buvo paleista at-Į numeri. Apie viščiuku augi-
rr* • i j • * • • *• * *. c?ar

nedraugingą 
stoti i kova 
rašo “Vilnis” 

viename editoriale.
Vienas dalykas lietuviai 

nėra lenkai. Antras dalykas.
Prisireikė jiems 

suvaidinti didžiausią rolę nos> kaįp šienauti...
“informu o i a n t lietuvius . ______
apie jų brolių kančias .Lie- Mizara sakeisi norėtu, kad i pakišti ji po velėna... Tenai kuris juos spardė, jie nelai 
tavoje.” ' “Nauiienos” butu švarus; jis tikrai Marcinkevičių pa- žvs. Pruseika. Bimba ir Co.

Baisiu žinių iš Lietuvos laikraštis.

Jei laiškas sugrjš, galima lietuviai ne kacipai. Be to,

MOTERIS NUŠOVĖ SA
VO BROLI BEPROT

NAMYJE.

Smithtown, N. Y. — Tūla
Edith Reichert, 28 metų 
amžiaus moteris, nusinešė i 
bepročių ligoninę revolveri
ir nušovė savo broli, kuris:

žinių iš Lietuvos laikraštis. siek.
iau atėjo. Raudonas Kry- Bet “Naujienos,” “Drau-j ---------
žius surinko apie 1.000 bol- gra§” “Keleivis,” “Ameri- “Daug čebatlaižiu turi tusu jumis, tavoriščiai.
ševiku ištremtu lietuvių pa- kos Lietuvi*” “Amerika.” i Hitleris. Su tais čebat’ai- ‘ * ---------
vardžių. Kasdien Lietuvoje “Dina.” “Vienybė.” "Dar-įžiais nereikia daryti jokiu
dabar atkasami bolševikų bininkas.” “Sandara,” “Tė- ceremonijų.” pataria tas 
sušaudytų ir užkastų lietu- vvnė.” “Naujoji Gadynė” ii i pats Piuseika.

sargon. Tiktai nežinia, 
jie pasiekė savo namus.

Birželio pradžioje 
lietuvių aukštesni karinin
kai, pradedant pulkų va
dai
neva --------------- ---------
Šio likimo susilaukė ir gen. plu cholera.
V. Vitkauskas. Birželio l4!RiauhU seninas 
diena buvo areštuota apie

visi

nimą yra daug literatūros, 
bet tamstai, spėjam, geriau
sia tiks “F. B. 1524. Farm 
Poultry Raising.” Apie 
kiaules Agrikultūros Depar-

ais, buvo išsiųsta i Maskva, t t-amentas turi anie 10 Įvairių 
eva i kažkokius “kursu*.”!leidinių. pavyzdžiui: Kiau- 

Kiauliu džiova, 
išmatom.

--- ----- - -------  —--- . . • -4. u • viivn<a muvv tnvcuuno onivgali ir toliau laižyti Stalino huyo tenai uždarytas. Suim- '20-30 lietuviu karininku.' Iš
Kiaulių

kojas No more bendru fron- ta » aiškinasi nušovusi ji iš 
pasigailėjimo.

vių lavonai. Vienam tik “Liet. Žinios”_  12 nrieš
Kaune palaidota apie 4,000 2—norėtų, kad “Laisvė” ii 
lietuvių, kritę nuo bolševikų “Vilnis” apsivalytu nuo Mą- 
kulkų. Soloveckose salo*e
miršta nuo bado ir šalčio 
60,000 išvežtu lietuviu. Ži
nios baisios. Bet nei “Lai=-

skvos raugo.

Amerikos spauda rašė, 
kad Amerikos ministeris 

jų neskel- Ruyi‘aj jr amerikonai žurna
listai važiavo iš Maskvos i 
Samarą traukiniu puspenk- 
tos dienos, padarę iš viso 
540 mylių.

neduos daugiau paramos so- Nesenai buvo kitas pana- 
vietams ir neatidarys naujo šus atsitikimas. Maskvos 
fronto, tai Mizara pranašą- agentas J. Marcinkevičius 
vo. kad ChurchilI’iui bus aprašė kaip viena moteris 
kaput. Lietuvoj pėsčia atėjus 120

Vadinas, jei Hitleris iš- kilometrų su dviem kudi- 
pers savo partneriui Stali- kiais ant rankų (!). 
nui kaili, tai Churchill’io Bet ši moteris subytino 
galva turės atsakyti. Tikrai “ralingos” Rusijos trauki- 
bolševikiškas razumas! ni!...

vė,” nei “Vilni
bia.

Pavojus ChurchilI’iui!

Jei Angli ios vyriausybė

“Dėl to. kokia santvarka Po to. kai lietuvių <pau 
Lietuvoje bus no karo, nesi- doj pasirodė žinių apie tą 
peškime...” rašo Mizara. “žymiausi” latrą, šmuilos

Dabar momentas Mizara i Lozovskio agenta M arei n- 
peštis labai nepatogus. Jo kevičių, kažin ar Bimba lau- 
saulei Stalinui nosis sumuš- kia iš jo “telegramos” apie 
ta ir abi akvs užtinusios. To- naciu terorą Lietuvoje? 
dėl. lietuviai patriotai, pali- Užteko vieno mongoliško 
kitę Mizarą ramybei arba teroro...
dėkitės prie io “bendro ---------
fronto.” Kada jam ateis j>a- “Laisvė” gndai aprašė sa- 
togus momentas tada jis jus vo radijo programa, kuri, 
prie sienos sulikviduos. anot jos. buvo “Įdomiau- 

Senas bolševikiškas trik- šia,” nes davė žinių iš švie
sas: bukime dabar “drau-ižiai iškeižps kabliogramos. • ••gaiš. ! Rojaus Mizara perdavė žy

maus Lietuvos latro Marcin- 
Mizara rašo, kad gal būt; kevičians pranešimą “tie- 

šiandien komisaras Paleckis
il
si su naciais fronte beginda- j Ormanas, kuri* oirmoi savo

:ki?lsiog iš Maskvos,” apmokėtą 
čekistas Sniečkus grumia- Šmuilos l ozovskio. Jonas

mi Maskvą. Gal būt ten ko-• programoj 
voja ir Marcinkevičius šim- *as ašaras

bandė lieti šau
dė! dainininko

Gospodin Piuseika. pa
tarkite kokias ceremonijas 
daryti su Stalino čebatlai- 
žiais?...

Bimba, nasirašes “Liet. 
Amer. Piliečių komiteto” se
kretorium. kreipiasi nėr ka- 
capu spaudą sieksniniu 
sf aipsniu i žmones, kad pa
dėtu išimti Bro\vderi iš džė-

LIETUVIU LAISVĖS MY
LĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

u aukegan. Tl.L
VALDYBA 1941 METAMS.

Jos Mačiulis — pirmininkas.
<w; Prescott St. \Vaukejran. III 

F. Scdoravičia — nirm.-pasrelb nm.
723 Lincoln st., YVnukegan. III

los. Ii' vėl Bimba tą pati gie- Sųzana Gabris—nutarimų rast. 
da. kad Brovvderis buvo nu
teistas už “visai menkos ver- 

technikumo
Kodėl “Laisvė” iki šiol 

nepaskelbė gautos iš Mask- tės pasportinio 
vos per Šmuila Lozovski sulaužymą.” Ir vėl mes tą 
Petro Cvirkos kabliogra- pati pakartosim, ką anks- 
mos, galite sužinoti iš tos čiau čia pat rašėm, kad 
pačios “Laisvės” spalių 13 Rro\vderL buvo pasodintas 
dienos laidos, kur ji rašo, džėlon už Amerikos
kad “čia jau buvo ir vra pa- klastavimą. 
čios ‘Laisvės’ biznis!”

Ui vei. Kas čia tokio?
“Laisvė” su Šmuila Lozovs- 
kiu naujo biznio partr.e-

kada jis sveti
mom pavardėm važinėjo 
tarp Amerikos ir Maskvos 
Už paso klastavima Rusijoj 
ir Vokietijoj pastato prie 
sienos.

----------  Ritoj vietoi Bimba dai
Bimba “Laisvėj” teisina- gražiau numvkia. kad Brau

si, kad nei jam, nei jo kom- dėtis “tam tikrai vietoj ant
panijai dabartiniu laiku ne- blanko.* nepažymėjo, jog ji 
galima nuvažiuoti Rusijon, piimiau buvo turėjęs pas- 
nois ir kaip jie norėtu nuva- portą išsiėmęs.” 
žiuoti ir pamačyti Stalinui. ,jK>d„ kad ,as jy Blwv.
•Teigti Amerikos valdžia iet- dei-js visai negramotnas, nei 
stų čia organizuoti sava po
nių burius važiuoti nacių 
mušti, tai atsirastų tūkstan
čiai ir tūkstančiai norinčių 
važiuoti, sako Bimba. Tokių 
atsirastų ir tarpe lietuvių.

730 McAlister ave.. Wa’ik“pa»i 
Emilija Kernagis—turtų rast.

720 Vine Place, Waukeean. III 
K Vaitiekūnas — kasierius.

726 — Sth St.. Waukecar>. III 
KASOS GLOBĖJAI 

D. Lauraitis, K. Ambrozunas.
MARŠALKOS:

K. Pečulis, J. Stoškus.
Susirinkimai būna paskutinį nedėi- 

paxU Jiem kozno mėnesio. 1:00 v. p<> pietų.
l.iuosybės Svetainėje, kamp. 
Adams St«. 'Vaukecun. III.

Šth

riai?.

blankos pasui gauti nemoka 
išpildyti.

Vyrai, jeigu jau meluojat, 
tai meluokit netaip žioplai.

“Su mumis Marcinkevi- 
Labai silpną arkliuką na- čius ir Petras Cvirka, o su 

siėmei ioti sovietams i talką, ana puse hitleriniai šalaput-
ros lėkiu Piuseika.

kus. Cvirka ir kiti. Nėra 
jiems šiandien laiko straips
nius ir ilgus laiškus rašyti.

Betrūksta jų tarpe tiktai

tavoriščiau Bimba. Ne vien 
laikraščių korespondentams 
ir valdžios atstovams kelias 
Rusijon atdaras. Gospodin 
Umansky mielu nom išrašy
tų jums vizas. Kelias per 
Archangelską ir Vladivos- miršęs), kad Marcinkevi- 
toką atvira* ir laivais ir lėk- čius prie smetoninės val- 
tuvais. Galima dar suspėti ir . džios buvo parašęs veikalą 
iš Irako per Kaukazą. Jeigu apie Kražių skerdyne ir iš 
Amerikos valdžia neleidžia katalikų gavo premiją. To- 
organizuoti čionai savanų- dėl. anot Pruseikos. io 
riu vykti Rusijon kai jauti, džiams turėtų tikėti ir katu
lai Kanadoj galima. Kodėl likai.
gali tenai organizuotis len- Dar neviskas pasakyta:

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, 

ronotų kojų ir nuo kaulų celinio. 
Taipci turiu Galingų Gydymo Mesti 
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
nesveikumus, kreipkitės duosiu perą 
patarima ir busit patenkinti. (->

PET. LAMSARGIEN®
1814 S. Water St., Philadelphia, Pa.

REUMATIŠKI SKAUSMAI? 
Pain-Expellcr>ft. kuris yrr stebėtinu lini- 
mentu. suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šilumą. Viri 1* milijonu bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

r A l N . E \ P E L L E R

iu atėmė ginklu*, nuplėšė 
ženklus ir per Ya»ėu<»* H 
stoti prekiniai* vagonais 
kažkur nugabeno.

AUTOMOBILISTAI......Lietuvis iš Aaums Aru' s 
Brocklvno. X. Y., kuris p<> \auin Me
tų važiuotu karu į Orciraii" ;>r ;i<h-
inirtono valstijas ir norėtu pi.iinti pa
keleivį sykiu bus apmokėtti’a’o ke
lionė. Atsišaukit laišku liiti u
Metų šiuo adresu:

Anthony Kalkany 
! 2L12 State st.. Brnlvem

< i l

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.
KNYGA—

' SVEIKATA LIGONIAMS 
i Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokiu litru Šaknimis, 
' Augmenimis. ži« vė: us. ž.iedais. Sėk- 

1 .mis ir lapais. Joje *<lpa 311 vardų 
visokių aiiira’u lietuviškai, antri: škr.i 

‘ ir lotyniškai, ir paaiš’sirimai kokias 
l, ras cydo ir kaip reikia va^’o-i. 
‘ t'rašmi iš Kanados štampu neliesti 
Kar.ailos doleris dabar tik so centų.i 
Kaina su prisiun’imu $1.00. T'in’.,r•:«

■ creriausia siusti Money <t-'d<>riu. arba 
popierini doleri laiške. Adresas: (-1

MIK M , |-CV

24S \v. EOURTIT STUEET
SO BOSTON. MASS.

rūšys. Visokios 
kiaulių ligos. Kaip Įtaisyt 
kiaulininku* ir tt. Kadangi 
draugas nenasakai. kokios 
1 i ygos auie kiaule* norė
tum, tai negalim nurodvti 
:os numerio ir vado. Anie 

kiiu* i;' karve* tam nat vra 
keliolika įvairiu hiuletiniu: 
' ienas ių aiškina anie gyvu
liu veisle*, kitas anie in šė
rimą. trečia* anie ių ligas, 
'■(tvirta* apie tvartu itai*v- 
i mą ir užlaikvma. ir t*. Jei 

- - auga* narašv-i, kurie 
klausimai draugui nugi mes 
nuodysime, kaip gauti rei
kalingų knygų.

Karolini S.— M' * para
šėliu ką anie tą vitaminą Dr. 
Sieve raportavo medikų 
draugijai. Daugiau informa
cijų mes neturime.

V-ena ka’fca v’coms tautoms

I a
iai-b-s i notos t 
. išsimokinimas 
Ii,tuviu kalboj, 

•ana <!rau:rn'"

gailioms ir Muzi- 
lc mokytojo, kny- 
tik už $1. Graži

Pasiskubinkite
:.-vti.

Box i u
B' UoN '..*

Van Uvke. M (1)ch.

A.YA ALE IR STOCK ALE 
Iš KRANO IR RONKOMIS

Valgyklose ir Taverttvse reikalaukite tikro lietuviško 

alaus XXX arba Stock Aie. Yra visų mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Uroekert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkinti.

BROCKERT BREVdNG C0., Ine.

*« i ♦« i *♦*♦«♦***** i ♦♦į
t 
*♦«***

i Alicįii ir Oda Gydančiu Vaistu t
J Mišinys. Pažymėtina gyduolė dėl J 
! plaukų šaknims ir Odos gydymui. *
• 50 centų už bonkų. t
{ Pasižymi savo genimu. Pri-iun- !
»čia:)) per Pasta į visas dalis Su- |
J viėnj’tų Vaistini.
J ALEXANDER’S CO. J
J 414 W. BRt»AllWAY

SOUTH BOSTON. M ASS. «♦ _____ t i

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
į CASTILE OLIVE OIL 

SHAMPOO
Well, tokius latrus galite } ^d,va’tne,s 

sau pasilaikyti... ! V- s- b

Kitoj vietoj tas pats Pm- 
*eika rašo (sakosi vos neuž-

tikro, 
muilo.

S. P. Išplauna 
J pleiskanas ir viso- 
» kius kitus nešvaru-
• mus ir sustiprina 
{ odą. 50c. už bonkų.
*I «* į

J1

ALEXANDER'S HAIR 
REFRESHING TONIC

TELEFONAS
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE SK 
WORCESTER, MASS.

Butėno, dabar pridėjo savo 
dvigiašj, kad vokiečiai “pa
liko Lietuvos vaikus be pie
no,” kada kacapai senai bu-. kai? Ir Amerika mielu noru j prie to . pačios valdzif

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2271.

i



teitas Puslapis KELEIVIS, SO. BOSTON »*c. uC. Cruadzia 10 d., 1911 n.

Moterims Pasiskaityt
AT OTTVDITT ’PtTAMmSĮ SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ.

ATVIRAS LAIŠKAS 
P1TTSBURGHIETEI 

“ŠLAVIKEI.”

Populiariškiausia Filmų Pažiba

IR MANO ŽODIS PITTS- 
BURGHIETEI.

~il sukaktuvės minimos kukliai.! 
JĮ jas kviečiami tik artimiau-į 
I si draugai ir giminės. Iš to- 
ikiu svečiu nevalia reikalauti 
užmokesčio. Ir nereikia Įsi
vaizduoti, kad toks šeimy

niškas vakarėlis turi kažko-1 
kios visuomeniškos reikš-J 
mės ir kad apie tai reikia

Tūla močiulė, nepasira- būtinai skelbti spaudoj. Pa- 
Pittsburghietė protestuo- sius nei vardo nei pavardės, rašvti. žinoma, galima,, bet’ 

ia prieš sidabriniu vestuvių tik pasivadinusi Pittsbur- nereikia sieksninės kores- 
ir kitokių balių aprašymą. ghietete. •‘Keleivio*’ 45-tam pondenc-ijos. užtenka keliu 
•Ii siūlo tokius raštus iš laik- numery rašo: “Skaitydama ar keliolikos eilučių, 
raščio iššluoti. laikraščius matau plačius

Bet as prote 
toki tamstos pa:
kodėl tamsta pavydi tiems papioų. bent mokytįg ji musų inteli
žmonėms. Kurie linksniai ii Man atrodo, kad ta Pitts- gentų. Juk mes turime ne
laimingai gyvena? Gal tam- burghietė turi būt labai pra- maža daktarų, advokatu, rę
stai nėra ko linksmintis. Bet -to stono žmonelė, kad sle- daktoriu ir kitokių apsišvie- 
kas gali būt kaltas, kad tam- pia savo pavardę. <Kaltais tusių žmonių, kurie taip pat 

ir pavyzdingi susilaukia “sidabrinių ves-

Jeigu jau mes pačios eti-
Įtuoju prieš apra>\mu> aPie. >K abll.ne:* ketos taisyklių neturėjom 
įsiūlymą. Ir \e>t?‘.xes ^k}?kime krdkan progos pažinti, tai turėtume 
pavydi tiems ~rt°KĮ paploti. t mokvtis iš musu inteli-

sta ar as esam nelaimingos?. ’abai rimti
Taigi nereikia pykti ant lai
kraščio. jeigu jis parašo 
kad vra žmonių, kurie jau

sminės pasirašo slapyvar- tuvių.” bet ar mes matom 
ižiais.—Red.). Gal ii neturi apie tai laikraščiuose prira
nkios šeimynos, nei kaimy- švta?

čiasi laimingi. Gali būt. kac ’ ių nei giminių ir viena kaip * Visa tai parodo, kad aš 
tamsta turi prastą vyrą. ne-’ iagis laukuose arba kaip savo rasinei v “šluokim ta

Loretta Young yra mėgiamiausia Amerikos filmu "žvaigž
dė.“ čia ji parodyta su savo nauju vyru.

KELEIVI#’ DOVANOS GENIEMS
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVI” KA
LĖDOMS AR NAUJIEMS METAMS DOVANU, O 
“KELEIVIS” PRIDĖS NUO SAVĘS DOLERIO VER

TĖS PREZENTĄ.

Taigi prašom prisiųsti mums kiam atsitikime skirtumą reikia 
savo draugo ar draugės aiškų primokėti. Pavyzdžiui, jei pasi- 
adresą, pridėti $2 metinei “Ke- rinksite už $1.50. tai 50 centų 
leivio’’ prenumeratai, ir pažy- reikės primokėti. O kas pasi
meti. kokias knygas tam skai- rinks knygų už $2.00, tas turės 
tytojui ar skaitytojai arba jums primokėti $1.

Ir prašome su dovanomis pa
siskubinti, kad jos galėtų pa
siekti Jūsų draugus prieš šven
tes.

Paštas prieš Kalėdas labai 
užimtas, todėl dovanas reikia 
siusti kuoanksčiausiai.

nusiųsti.
Knygas prašome pasirinkti iš 

žemiau paduoto kataliogo. Galit 
pasirinkti už visą DOLERI.
Mes nusiųsime jas nurodytu ad
resu ir patys apmokėsime paštą.
Tai bus “KELEIVIO” dovana. . . .. , , .štai čia paduodame tas kny- 

Galima pasirinkti knygų ir gas, kurių mes duosime <k>-
daugiau kaip už dolerį, bet to- vanų.

lemo skaitytojų gal apie • gas. 
ima ; 45 nuošimčiai turi gražias

Pittsburghietė.tamsta žinai pati.
Tamstą piktumą

kad laikraštis rašo apie to- • šeimynas, turi užsiauginę 
kias tuštybes, kaip privati-. gražių sūnų ir dukteių. gy- 
niai žmonių pokiliai. Tams- , vena gražioj santaikoj, turi 
ta sakai užmoki už laikrašf’ i geni draugu, tai kas čia blo-

DYKADUONIS VEDĖ 
PENKTĄ PAČIĄ.

Nuo perdaug liuoso gyve-
ir nori kad jis teiktų naudin- go. kad vaikai ar draugai nimo pirm laiko sukliuręs ii
gų žinių, pamokinančiu
straipsnių. Bet “Keleivy”
telpa gana Įdomių žinių iš'
viso pasaulio ir telpa gana
pamokinančių raštų. Jeigu
telpa pranešimas, kad koki? į * 
•> - - - - 1 -■ lietuviu
šeimy 
metu

-urensią tokiems tėveliams pražilęs piniguočius Man-
aagerbti pokili? ivllle> kuris save labai ls£ar*

* 1 ' -j i. • - isino skandalingais roman-
Man rodos. >idabimiv 5ajs a. a pavedimais, šiomis 

vestuvių rengėjai galėtų dienomis vedė jau penktą
įkviesti ravo draugias net ir pačia_ į0 nudėvėto pini-

viu pora minėjo save LanL , -ycia, a^pausdintom maišo ištekėjo 22 metų
vniško Genimo >5' K-01telem: kuno\ turet^ but gražuolė, Bonita Edvvards. 
vni- nu . gjvvutu , | iSSlUntmetOS konveitUOSe , • • enainnginn vn«i sukakti, tai irgi žinia . - o ,,-Vrt m uom susipažino vos

APIE VALGIUS.
VIŠTIENA VYNO SOSE.

puodukai smulkiai su
šaltos vištos

3 METU VAIKAS NUŠO
VĖ MOTINĄ.

Gruodžio 1 d., mieste
Slayton, Minn. jauna moti
na vardu Mrs. A. Van De- pjaustytos virtos
Veide patiko staigi traginga arba kalakuto, 
mirtis. Ją ant vietos nušovė 3—4 rėžiai bekono,
jos trijų metų sūnelis Vili- 1 puodukas supiaustvto 
mas. kuris žaizdamas paėmė liero. 
iš kampo užtaisytą šautuvą 4 šaukštai sukapotos 
ir išnetyčių jį iššovė, patai- ruškos.
Rydamas motinai tiesiai Į 1 svaras grybu, 
smilkinį.

TĄ VAKARĄ...
Tą vasarą mama rūpinosi 

apie likusią tą žiemą neište-

sa-

pet-

1 puodukas Sauterne vyno.
2 šaukštai miltų.
Druskos ir pipirų.
Paspirginkit bekoną, sudekit 

salierus, petrušką. grybus ir 
vištieną. Viską gerai pačirški-

kėjusią vyriausią sesen... nę. užpilkit pusę puoduko ver- 
Buvo daug išlaidų, net ketu- dančio vandens ir tegul lėtai 
riolika piršlių aplankė, bet paverda kol salierai bus gatavi, 
ji liko dar kitiem metam Tuomet patirštinkit su miltais, 

liptų net ir atvaizdai tokių Vn'dvkfldiionio n]er^a—neduok. Dieve, ii- užpilkit vynu ir gerai išmaišę
laimimai tėvu kurie sušilau- -r" , . . igiau... duokit valgyt. Jei turite virtasannin^ų tev u. nuiit-.^usuau ml}lonah kuriUOS jam tėvas ■ vkum i-innnii -♦ -, --.a- ♦
ke 2o metų šeimyniško gy- Hk T j milionai su-L r ' - J-\ J ,rt vwtos -,aknas- sird’- tai ir taa
venimo sukakties. P" U d;.^in7‘k!° n*į dusliai užsikosėdavo. As ne .uptaslę kartu su vištiena su-

-------  . n. , , . .. plauti ib aaimninaų Kru\i mamai sakiau, kad dėkit.
, kad aš neturėjau Pitts ouighiete noietų, no prakaito. Turbut niekur brojjs j namus džiovininkę
, tik šmotuką su-j kad laikrašty tilptų daugiau darbininkai, vyrai n- mote- i uarvedė. Mama lėtai mari

kius dalykus, o aš skaitau 
apie tai. kaip musų broliai 
ir seserys linksminasi 

Mano gyvenime buvo to
kių dienų
ką valgyt

AR BUVO VISUOTINAS DĖLKO REIKIA ŽMOGUI 
TVANAS? GERT IR VALGYT?

Bažnyčia sako. kad buvo, o moks- : Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
kelias dienas visų veislių gyvūnus, žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- 
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės stas duoda daugiau spėkų, kitas raa- 
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
nūs prastoj, savo arkoj sutalpinti? druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
la kur ėmėsi tiek vandens, kad visų dėl jam reikia riebalų? šituos klausi- 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- mus suprasi tiktai iš šios knygutės, 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai ,
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- APIE DIEVĄ VELNIĄ, 
tai kitų klausimų, j kuriuos negali nAK/ilT IB PR III AR A atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai K ,,
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. Parašė Robert G. Ingersoll, gar- 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai siaustas pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- b jos prietarų naikintojas. Labai įdo- 
nigu argumentas griūva. Mokslas ir n}u? ir pamokinantis kūrinys.
mokslas nuo pradžios iki galo. Kaina ............................................. 25c.
Kaina ...................................... 25c MATERIALISTIŠKAS
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS ISTORIJOS SUPRATIMAS. 
GARBINO SENOVĖJE? Ši knygelė aiškina proletariato fi-

Panašios knygos lietuvių kalboje Hzofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas 
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- pasaulyje įvairiausius nuoti
kius dievus garbino senovės indai bei perskaityk s*tų knygelę,
arijonai. egiptėnai. chaldai, asyrai. Kalba labai lengva. Knyga protau- 
lietuviai. barbarai ir tt.; kaip tie die- jantiems darbininkams neapkai- 
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- nuojama. Kama ......................... 35c.
kius jie santikius su žmonėmis turė- rvAl tV U IMPAV ępvčlil jo. Knyga stambi ir labai užimanti. DZ1AN BAMBUh hPYClAl.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 gu Amerikoj munšaino. šioje knygo-

__ _  je telpa net 72 “Džian Bambos spy-
KUNIGŲ CELIBATAS. čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoris-

ši knygelė parodo, kodėl Romos straipsniukai ir juokai. Antra
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia pagerinta laida. Kaina .............. _»c.
išaiškinta visa ju benatystės istorija, mutlia GATVorkll? 
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos lKUJb.
nupuolimas, šia knygų turėtų per- Tai Biblijos pašaipa. J Kanadą tos 
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir knygos neįsileidžia.1-abai juokinga su 
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 37d puikiais paveikslais, perstatan- 
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa- čiais įvairius nuotikius nuo prieš su- 
pultų į tokių kunigų globų. Parašė (tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris

taus. įgijęs šių knygų niekas nesigai
lės. 392 puslapiai. Kaina ____$1.00
SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

i draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

CITRINA TINKA DAUGE
LIUI DALYKŲ.

Citrina (lemonas) tinka ne 
tiktai prie arbatos arba pajams 
kepti, bet ir daugeliui kitų da-

n. . • * - “.°' diki nustojo kosėti... ly„\
Pit .'-bur- tuve pilna šnipu. CIO unijos Ta vasava sode kvepėjo Pajuodusias nuo bulvių ar ki

li noisileidžia. Sakoma, kad__ 2_______

džiūvusios duonos, kurio? 
negalėjau nei atsilaužti, ne: 
atsiriekti. Buvau labai su

moksliško pobūdžio raštų, o lys taip sunkiai dulkėse ne-ij sakydav0, kad tai
ne vestuvių ir pasilinksmini- dirba, kaip prie Manville, dįova Gi,.di. kaip su. 
mų aprašymų. Man rodos, korporacijos asbesto. Jei _ hrftS1- ?nrirasj Man nerei-

Jeigu
pluoštą ____ .
skaičiau? Ogi tuos aprašy- knygose.
mus. kaip kiti žmonės links 
minusi ir baliavoja. Skaity
dama jaučiausi, kad ir a 
tuose pokiliuose

ghietei to da neužtenka, tai neįsileidžia.

kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
lietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina .......................................... 25c.

. . - ... , Sakoma, kad jmedus mamytės leidžiamas
‘Keleivis turi labai geni Manville korporacija tun j-jj valganašius Žvakės tvros. 
cnvoii Patarčiau parašyti steigus asbesto Įmones net i krištolas vietoj par- su eitrina- 

s,-.- i-.,-.- i-? Didžiausia “,! - 1 ’ - J K

tų daržovių lupimo rankas gali
ma lengvai nuvalyti patrynus

daina- atvirutę ir paprašyti kata- 17 valstijų. Didžiausia jų!duo’ti buvo vyniojamos i 
vau... Užmiršau apie risuspiogo. o ‘-Keleivis” prisius yra Manvillėj. N. J., o antra ^Ras
savo vargus ir nelaimes... į kai.^ Galėsi pasirinkti ko- —aukegan, Ill.. kui dau- mane vaikei ]
Pabudau, ir mano rankose; kiu tik nori 
dar tebebuvo “Keleivis.*'

“Keleivis** man geriausis 
laikraštis dėl to, kad jis apie 
viską praneša. Aš dabar gu
liu ir keliuos su “Keleiviu.”
Ar kur einu. ar važiuoju, vis 
pasiimu ii su savim. Per-

po pie-

Valant varinius (copper) dai
ktus. perpjauk pusiau citriną, 
apibarstyk druska ir gerai valo-

gražaus
žiema.

skaitymo per
Just Bulsavage.
Sunmount, N

NEREIKALINGAS
TRIUKŠMAS.

Nesitikėjau, kad

- . . ... ! gniaužti mano tuščia ranka.: 7ih^ tain narninet trimis pakaitomis, nesi®-- -•------- i(la,ktai z,bes ka,P nauu-.... „ . ' nors ir pats žinojai, kad joje
turi valdžios užsakymu. , njek0 nebuvo... Pro varpas Į 

A. M. Mack.; ^žias iškišę galvas kukalės irI _ te?

Pelėsiai, rūdys ir kartais ra
šalas galima lengvai išimti iš

mano
•skaitau, ir vėl padedu po pa-1 menka “sidabrinių ve?tu- 
duška. kad kirą vakarą vėl p'ių” kritika sukeltų tiek 
galėčiau skaityt? i daug triukšmo. Matyt, šio

MIRĖ 815 SVARŲ 
MOTERIS.

i laukinės aguonos mums šyp- i baltos drobes gerai patrynus
i sojosi taip jaukiai. - links 
mai... Ant žemės žiedai ra- 

Pereitą sąvaitę Tampa, telius šoko. Aš priklaupus

citrinos sultimi ir druska. Jei iš 
pirmo karto dėmė visai nepra
puls. reikia atkartoti, o ant galo 
gerai išplauti tyram vandeny.

gai mane subiato. Joms iš- Pontica, visam pasauly sun-' čia taip gera, taip gera
rodo. kad aš priešinga to- kiausia ir riebiausia mote-; . Ta vasarą vakarais debe-Į Sakoma, kad citrinos sultys 
kias vestuves minėti. Ne, aš ris. sulaukus vos 37 metu. šiai kaip ūkų pievose nakti-j sulaiko ir kraujo bėgimą. Pavil- 

lus iš visų pusių ir patiekia■! “sidabrinėms vestuvėms” .Ji mirė nuo širdies sustoji-j fipuuiinku žarijom besdavo. ' ginus bandažą citrinos sultyse,
gražių aprašymu anie sidab-! nepriešinga. Aš ir savasias mo. Jos 815 svaru lašiniu Dienom dangus buvo kaiD i aprišk sužeistą vietą.
rines vestuves. Jeigu ne iie • minėjau. Bet aš peikiu ne- taip nusilpnino širdį, kad mėlynas aksomas vatos bal- j ---------
aprašvmai. aš nežinočiau.įtinkamą būdą joms minėti, visos daktarų pastangos ne- tai® Paštais juodaveidžių; stiklas šilto vandens su citri-
kad kiti žmonė< turi tokiu ' Paskutiniais laikais pas mus galėjo jos gyvybės išgelbėt.! apdrapstytas. Jautės su-, nos sultimi yra labai sveika jak-

Čia aš turiu padėkoti ii ■ skyriaus skaitytojos klaidin- Floridoj mirė Mrs. Ruth i bučiavau juos. Juk gyventi
draugei M. Michelsonienei 
kuri nušviečia Motėm Sky
riuje musu gyvenimo reika-

smagių pasilinksminimų. ' įsigyveno 
Laikraštis, žinoma, negali

visiems Įtikti ir rašyti vien 
tik apie tai. kas patinka

Duoklių švelnus supimai.! nom, jei išgersi kas rytas priešItlglirnu tok< paDl'OtV3. TV A- j - ■ ; Iivm, jei mačiai r<«s iji«k
pasamdoma salė, sukviečia- Pontica darė gerus Vėias Hetus buvo kaip į pusryčius,
ma daugybė visokių žmo- Pulsus is sa\o abnoiinalaus balzamas, saulės spinduliai -r-., ——r-arr—•=, 
niu, o paskui kolektuoiama Putukimo, tur but uz tai ir _kajp tavo pabučiavimai... : NUSIŽUDĖ

buvo gavus, nežiu-1 Ta vasara išrjnkta Bvfeu|
i vasarų. Tokios vasaros nei 
beturtė neužsitamaus, nei

Pitt<bure-hieT** riulo tokius raia sau toki balių ir siūlo sa- , i ri • - » ’ turtuolė nesusipirks. nei gra-šluoti tokan išl'o . oažistamien,; bilietus. ,'i°k,™^publl,ial UZ tam' žuolė „žvilgsniais neišside-
laikraščio. laikraščiui nėra įprašydami podoleii arpo 
nei galimybės n^i reikalo į pusanfo. 
taikytis nrie atskira skaity-į ^a- kalbėkit, ne-b.i-’mieų 
toiu skonio. Jeigu iis rašvsįkaip ?au rorit. bet etiketo 
apie viską, kaip “Keleivis” taisyklė ’** ’ - 
daro, tai visi rasime patin-jdž*a-
kainu sau pasiskaitymu ir'biznis, o ne draugiška jvasi- 
jis visiem? oatik<.

rėš... Rodos, visi gyveno be

Su pagarba

šitoki bizni drau- 
N’es ištiki o ’ o ir vru

linksminimas. Bet už vi-

Julia DeveskoJbiznieriai. ankrau'tę
_ — _— _ -------- j draugam'-- kišenbi

Jungtinėse Valstijose vra!kad jų ja< biznis butu apra 
apie 184.000 kompanijų.,tytas 'laikrašty kaip kok. 
kurios užsiima Įvairių juo-j svarbus visuomenė-' Įvykis, 
dūktų gamyba. ;Taip daiyti negalima, ir to

■v • . — • v t . • ivvuvc, v ici tiv vvjiivf
. at tutejo užsakyti spe- procentu paskolvtus metus... 

ciaii grabą n duobę kapt- A- akj/j dangų
j iau džiaugsmu gyvenimą...! 

Ta vasara aš iš tėviškės
nese.

i ia vasara as iš 
norėjau pabėgti be dalies, 
be kraičio... Tik dabar ži-( 

Prezidento Roosevelto nau, kad aš tą vasarą tave

MOTERŲ DELEGACIJA 
LĖKS ANGLIJON.

blogiausia, kad pankui tokie žmona pranešė buk pabai- mylėjau, o tu mane...
avė 

noi i

dėl aš pasakiau, kad tokį pa- geriau susinažinus su mote-

oj š’o mėnesio, po vadovv-: Ona Pucetaitė.
te panelės Eloise Darrovv — - • 11 1 -

kini yra civilio apsigynimo Įgytos kokiam nors vabalui, 
diiektoriaus jiagelbininke, Į užvarvink kelis lašus citrinos 
motei’Ų delegaci ja išlėks į sunkos ant Įgiltos vietos, o 
Angliįon kad ten ant vietos ’ skausmas tuoj praeis.

KUR MUSŲ BOČIAI 
GYVENO?

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
visai atmeta. Mokslas mano kad. SOCIALIZMAS IR RELIGIJA, 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši , 
knyga parodo, kodėl taip manoma.
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti Liek
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde, vertė Vardunas. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS i Kaina ............................................ 10c.
ISTORIJA. KURGI VISA TAI NYKSTA?

šitas veikalas parodo, kaip nuo į Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
1905 metu revoliucinės Lietuvos spe- žmonės kuria per amžius? šį intri- 
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip giuojantį politiškai-ekonomiškų klau- 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžių re- simų aiškina garsuis Vokietijos so- 
mė ir gynė; kaip paskui revoliucija cialdemokratų teoretikas Kari Kauts-
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- ky. Kaina................................... 10c.
liuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
buvo apskelbta republika. Pridėtas BYLA DETROITO KĄTALI 
didelis spalvuotas žemlapis parode 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta į 
apskričius. Tai yra vienatinė knyga,
kuri parodo, kaip gimė Lietuvos Res- . . . . .
publika, čia telpa visi svarbesni do- ; puolė juos jr žiauriai sumušė. Socia- 
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta- J listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri 
rimai, taikos sutartis su bolševikais.; ii\yra šioj knygutėj aprašyta, su vi-

KŲ SU SOCIALISTAIS.
Dalijant Detroito lietuvių socialis

tams plakatus, netoli nuo bažnyčioj!, 
kunigo pakatstyti: brostviriinkai už-

sais teismo rekordais ir liudininką 
parodymais. Kaina ................... 25c.

BEN-HUR
Istoriška apysaka iš Kristaus lai

kų. Parašė Ix*w Wallace. 472 pusi 
Kaina ....................................... $200

SIELOS BALSAI.
Puiki knyga, daugybė labai gražių 

eilių ir dainą. Daug gražių, spalvuo- 
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- : tų paveikslų. Popiera gera ir spauda 

viai gyveno, tai perskaityk šita kny- graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
gų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo puslapių. Poptero* apdarais .. $1.00
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. Audimo apdarais ....................... $1J»O
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50e.
Audeklo apdaruose .................. 75c.

sutartis su latviais, aprašymas visų 
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne 
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuri; 
apšviečia visų Lietuvą iš lauko ir
iš vidaus. Kaina ......................  $1.00
Drūtais audeklo apdarais .... $1.50 

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

apdarais
EILtS IR STRAIPSNIAI.

Šioj knygoj telpa 2?i gTažios eilės, 
daugybė straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c. 

Žemė ir žmogus” yra laitai pamo. i . . ..
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip į ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.- 
žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip Į Arba kaip tėvų vartojami svaigi- 
jis kovojo su gamta ir kaip civili7a- namieji gėrimai atsiliepia jų vai- 
vosi. Daugelis paveikslų ,vairių ra- kaTns. Kas arba tikisi ka<jB 
šių amonių, vyrų ir moterų. J»iat4 kūdikių tėvais, būtinai turėtų
Kama .......................................... perskaityti šitų knygutę. Kaina lite.
KAIP SENOVCS ŽMONĖS MONOLOGAI IR
ĮSIVAIZDUODAVO žemu deklamacijos.

Laba. įdomus senovės filosofų da-1 Siojc knygoje telpa daugybė nau- 
Iešmai apie žemes išvaizdų. Antra jų, labai gražių ir juokingų monolo- 
knygutęs dalis yra: Išvirkščias Mok- pų jr deklamacijų- Visokios temos: 
k'*" arb* k,,p ■',s,rw*w Kalbas. darbininkiškos, revoliuclonieriškoa,
*'a,na ........................................... KR- tautiškos, humoristiškos ir laisvanm.

A s NPnvin niškos. Visos skambios, visos geros.AS WfcllKIU Tinka visokiems ap vaikščiojimams,
I DIEVĄ? lialiams, koncertams ir tt. Antra pa-

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis yerinta 1**®*- Kaina ................ 25c.
negali tikėti. Pi.na argumentų, kurių GYVULIU PROTAS nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos „ T ~ „ ,7/ . ...
knygutės ...................................... 20c. i Parašė Dt. T. Želi, lietuvių kalbon

(Vertė J. laukis. Knygoje aprašoma 
SVEIKATA. .laukinių ir namų gyvulių protas ir

Aria tiesus ir trumpas kelias j ’ 
sveikatų. Pamatinės žinios iš anato-

I.os Angeles mieste nusižudė ’Sį^’n^'J^'^Graičiun^Thicago* j*«»mus pas gyvulhis?Kurie rZi
ažuolė Kay Nota. kurta at-|ta {SS

vaizdas čia yra parodytas. Pbli- .... 12. rodymų. 212 puslapių. Kaina .. 50c.
P^P^C,°lŽIEDAS’l , V j ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS

Ir ketunos kitos apysakos; (1) Ne- 
užsitikintia Vyras: (2) žydinti Giria;

gražuolė Kay 
vaizdas čia yr 

į cija veda tardymą, nes -mano-
Pei metus Jurglinė-e į protj reikia šluoti laukan. rų veikla karo laiku ir paty-i Verdant džiovintas slyvas,'ma, kad yra kaltininkas, kuris

Valstijose padaroma apie j Etiketą nedraudžia švęsti ius jo Įtekmę ant didžiumom I Įdėkite riekutę citrinos, kad pa- 
b.Odū.oofi radijo aparatu, jvedvbu metines. Bet tokios Anglijos gyventoju. 'gerinus jų skoni.

i i.................... ’

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.

pasttimėio ją prie tokio žings
nio.

(3) Klaida; <41 Korekta. Jose mau
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt..........l5c.

•t ’I

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 12fi pusk- 
piai. Kaina ................................... 50c.
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ŽINIOS iš LIETUVOSį
Anglijos Jurininkai Amerikoje

KAIP DABAR TVARKO
MI NACIONALIZŲpTI

NAMAI LIETUVOJE.

Per Kauno radiją buvo 
perskaitytos Vokietijos ge
neralinio komisaro išleistos 
taisyklės apie nacionalizuo
tų namų valdymą. Pagal tas 
taisykles, nacionalizuotiems 
namams valdyti steigiamas 
specialus namų biuras, kuris 
paskirs tokiems namams 
laikinus valdytojus. Nacio
nalizuotų namų buvę savi
ninkai gali būti skildami lai
kinais savo namų valdyto
jais. Jei nacionalizuotų na
mų savininkas yra miręs, tai 
laikinuoju valdytoju gali 
būti paskirtas įpėdinis, įro
dęs įpėdininkystės teises. 
Jei namų savininkas yra iš
vežtas bolševikų, tai namų 
valdytoju skiriamas kuris 
nors iš artimesnių giminių. 
Žydai ir komunistai negali 
būti skiriami namų valdyto
jais. Jei negalima surasti 
buv. namų savininko, ar jei 
jo teisės ginčijamos, arba 
jeigu buvę savininkai gyve
na už Vokietijos ribų, tai 
butų biuras tokiems na
mams skiria laikinus valdy
tojus iš patikimų asmenų.

Butais gali naudotis as
menys, sudarę nuomos su
tartį su biuru. Nuomos dydis 
nustatomas biuro. Laikina
sis valdytojas rūpinasi namų 
užlaikymu, mokesčių įneši
mu, atskaitomybe, pinigų 
įplaukimu ir tt. Nuoma pa
naudojama : žemės mokes
čiams, viešoms rinkliavoms, 
kitokioms rinkliavoms, na
mų pataisymui ir tt. Pinigų 
perteklius įnešamas butų 
biurui.

Laikinieji valdytojai at
siskaito prieš butų biuro ve
dėjų kiekvieno mėnesio 15 
dieną. Klausimai ir ginčai 
dėl namų nuomojimo spren
džiami butų biuro. Šios tai
syklės neliečia namų, kurie 
priklausė uždarytoms politi
nėms organizacijoms, istori
nės vertės namų, o taip pat 
užimamu Lietuvos valdžios 
organų. Dėl namų, užimamų 
vokiečių valdžios, busian
čios taisyklės paskelbtos vė
liau. Šios taisyklės galioja 
nuo spalių 15 d.

ŠUNDAKTARIAMS IR
STEBUKLADARIAMS 

VIETOS NEBUS.

Komisaras Lohsė išleido 
Įsakymą dėl medicinos per
sonalo teisių dirbti savo pro
fesijoje. Pagal šį įsakymą, 
gydytojai turi gauti specia- 
linę aprobaciją, kurią sutei
kia reicho komisaras, jeigu 
atitinkamas asmuo yra bai
gęs Vokietijos arba “lygia
vertį” pripažin&mą universi
tetą ir jeigu tas asmuo pri
pažintas vertu verstis gydy
tojo praktika. Reicho komi
saras gali aprobaciją atimti, 
jeigu gydytojas pasirodė ne
vertas tos profesijos. Vais
tinės pavedamos pripažin
tiems vaistininkams. Vie
nam vaistininkui negali būti 
duodama koncesijon dau
giau kaip viena vaistinė. 
Koncesiją suteikia reiche 
komisaras atitinkamo gene
ralinio komisaro teikimu. 
Medicinos seserys turi gauti 
specialinį “seserų patentą,” 
kurį suteikia “Ostlando” 
sveikatos rūmai . Panaši 
tvarka įvesta pribuvėjoms 
(akušerėms), dentistams ir 
drugistams, lygiai kaip ir 
visam kitam pagalbiniam 
medicinos personalui.

Taigi šundaktariai ir “ste
bukladariai” jau negalės 
žmonių “gydyt.”

IŠ ŽYDELIO GROSMANO 
BUVO PADARĘ “LIETU

VI DIDŽIULI”

Musų skaitytojai turbut 
dar atsimena, kad Stalino 
GPU žvalgybininkams val
dant Lietuvą, dažnai buvo 
minimas Karolio Didžiulio 
vardas. Karolis Didžiulis 
buvo komunistu partijos pa
statytas Lietuvos žemės ūkio 
komisaru.

Dabar Kauno dienraštis 
“I Laisvę” praneša, kad tas 
“Didžiulis” nebuvo joks Di
džiulis, bet Chaim Gros- 
man, cibulizuotas žydelis, 
kuris apie žemės ūkį nieko 
nenusimanė.

čia matosi Amerikon atvykę Anglijos jurininkai. Jie pasiims iš čia sutaisytus Anglijos 
laivus. Daug sugadintų Anglijos laivų dabar yra taisoma Amerikos laivų dirbtuvėse.

MASKOLIAI SUARDĖ 
LINŲ ŪKI LIETUVOJE.

Lietuvos linu ūkis bolše
vikams viešpataujant smar
kiai nukentėjo. Linai buvę 
vežami i Rusiją ir ūkinin
kams už linus buvo moka
mos labai žemos kainos. To
dėl ūkininkai linų mažai te- 
pasėjo ir šių metų linų der
lius busiąs mažiausiai vienu 
trečdaliu menkesnis kaip 
1940 metais.

Linininkystės kooperati
nės bendrovės “Linas” val
dybos pirmininkas Dr. Kriš
čiūnas pareiškė, kad dauge
lį bendrovės tarnautojų bol
ševikai išvežė Sovietų Rusi
jos gilumon. Be to. už paim
tą prekę bolševikai nesumo
kėję daugiau kaip 7 milijo
nus rublių.

VOKIEČIAI REIKALAU
JA ODŲ IR KAILIŲ.

Paskelbtas vokiečių gene
ralinio komisaro įsakymas, 
pagal kurį visos žalios ir sū
dyt^ odos bei kailiai turi 
būti pristatomi akcinei ben
drovei “Maistas,” kuri su
pirkinėja juos nurodytuose 
punktuose visoje Lietuvoje.

Iš Kauno radijo duoto at
sakymo į paklausimą maty
ti, kad kailių ne tik negali
ma pardavinėti ar užleisti 
kam nors kitam kaip “Mais
tui,” bet net negalima jų 
duoti hemams ar kume
čiams, jei net jiems kailiai 
priklausytų, pagal anksčiau 
sudarytą sutartį, už darbą.

MINSKAN ŽMONES JAU 
SUGRYŽO.

Spaudos žiniomis, nežiū
rint sunaikinimų, Baltgudi- 
jos sostinėje Minske vėl gy
veną 170.000 žmonių. Nu
kentėję esą ištisi miesto ra
jonai, tačiau nemaža namų 
pasilikę sveiki. Gatvė, ku
riame stovi vokiečių kasino, 
pavadinta “Potsdamo gat
ve.”

RUOŠIASI PREKYBAI 
SU LIETUVA.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” skelbia, kad Ber
lyne esanti įsteigta “Centra- 
linė Rytų bendrovė preky
bai žemės ūkio produktais.” 
Ji turinti monopolines teises 
“visiems SSSR užimtiems 
kraštams.” “Ostlandui” esąs 
įsteigtas šios bendrovės cen
tras Rygoje. Lietuvoje busią 
skyriai Kaune ir Vilniuje.

MINĖJO ROMUVOS 20 
METŲ SUKAKTI.

Per Kauno radiją buvo 
paskelbtas laikraščio “Į Lai
svę” straipsnis, pavadintas 
“Musų tautos Romuvai 20 
metų.” Straipnis pašvęstas 
Karo .Muziejaus 20 metų su
kakčiai. Jo šeimininkas nuo 
pat Įsikūrimo yra generolas 
Nagius. Toliau sekė smul
kesnis Muziejaus aprašy
mas, suminėti žymesnių pa
veikslų apibudinimai, val
dovų atvaizdai, pažymint ta 
proga, kad “vieni jų iškėlė, 
kiti nusmukdę Lietuvą.” 
Aprašyti visi skyriai ir kam
peliai. Pats naujausias Mu
ziejuje esąs raudonojo tero
ro kampelis. Jame, pasiro
do, jau yra eilė naujų pa
veikslų. Įdomesnis ir įspū
dingesnis esąs Petravičiaus 
tapybos “Raudonasis maras 
1940-41 metais.” Tame 
kampelyje yra iškabinti ir 
kai kurių nukautų lietuvių 
paveikslai.

Prie Muziejaus kiekvieną 
rytą ir vakarą atliekamos 
vėliavos iškėlimo ir nuleidi
mo apeigos. Jose dalyvauja 
Lietuvių Invalidu draugijos 
nariai. Invalidai žygiuoją 
prie liepsnojančio aukuro ir. 
eidami pro Laisvės statulą, 
nusiima kepures.

VILNIUJE SUGRIAUTA 
300 NAMŲ.

Gauta žinių, kad karo 
veiksmų metu Vilniuje buvo 
sugriauta ar apgadinta apie 
300 namų. Didžiosios gatvės 
betgi išliko nepaliestos. Taip 
pat nenukentėjo nei viena 
bažnyčia. Liko sveiki ir isto
riniai pastatai.

LIETUVOS JAUNIMAS 
NEPASIDAVĖ BOLŠEVI
KŲ PROPAGANDAI.

Šiomis dienomis per Kau
no radiją vienas mokytojas 
skaitė paskaitą apie komu
nistinės jaunimo organizaci
jos veikimą bolševikų oku
pacijos metu. Prelegentas 
pripažino, kad lietuvių jau
nuomenės dvasia po viene- 
rių metų bolševistinio reži
mo išliko sveika ir tvirta. Jis 
nurodė, kad lietuvių jauni
mas nepritaręs tai nesiprie
šinimo bolševizmui politi
kai, kurią varė politikieriai 
1939-1940 metais. Užėjus 
bolševizmui, pradėta mėgin
ti įtraukti lietuvių jaunimą i 
svetimtaučių įsteigtas ko
munistines jaunimo kuopas. 
Pradžioje agitatoriai aiški
no lietuviams, kad toje or
ganizacijoje gali dalyvauti 
ir tikintieji. Organizacijos 
įstatuose tyčia buvo išleisti 
straipsniai apie kovą prieš 
tikybą ir apie draugų šnipi
nėjimą. Jaunimas tuomi vis 
dėl to nebuvo suklaidintas. 
Vėliau kai kurie jaunuoliai 
buvo įtraukti į komunisti
nius spąstus stipendijomis. 
Tačiau kandidatai turėjo, 
tarp kita ko, pasakyti kas 
yra jų tėvai, giminės, kurie 
pažįstami yra “liaudies prie
šai” ir tt. Po to kandidatai 
buvo įpareiguoti sekti “liau
dies priešus,” ar susekti, ku
ris seminarijos auklėtinis 
nupaišė ant Stalino paveiks
lo raudonas ašaras. Kuo 
nore įtarti auklėtiniai buvo 
tardomi GPU ir ten įvairiai 
terorizuojami. Kai kurie 
jaunuoliai iš ten .visai ne
grįžo.

RAGINA GERBTI ŽUVU
SIUS UŽ LIETUVOS NE

PRIKLAUSOMYBĘ.

Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas laikraščio “Į 
Laisvę” straipsnis: “Jie gy
vena” — žiupsnelis minčių, 
ryšium su Vėlinių tradicijo
mis. Straipsnyje nurodoma, 
kad dėl tų tradicijų musų 
santykiai su tėvais ir protė
viais nenutraukiami. Tautos 
dabartis yra susijusi su pra
eitimi ir ateitimi. Mes užde
game prieš paminklą žuvu- 
siems prie Karo Muziejaus 
žiburius, norėdami tuomi 
pagerbti paaukojusius savo 
gyvybę už tėvynės laisvę. 
Toliau straipsnyje užsimin
ta apie lietuvių jaunimo su
rengtą demonstraciją prieš 
bolševikus pereitais metais 
per Vėlines. Vėlinių proga 
turime pagerbti savanorius, 
partizanus, žuvusius kovoje 
prieš bolševikus, o taip pat 
prisiminti savanorių testa
mentą.

STEIGIA ŽEMĖS ŪKIO 
MOKYKLAS IR KURSUS.

Lietuvos žemės Ūkio Rū
mai rengiąsi atidaryti kelias 
naujas žemės ūkio mokyk
las. Mokslas jose truks 5 mė
nesius. Prie mokyklų busią 
įrengti mokinių bendrabu
čiai. Žiemos mėnesiais įvai
riose vietose veiksią žemės 
ūkio kursai. Kursai rengia
mi 3 mėnesiams.

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pagarsinimas tilpti) 
GREIT, reikli priduoti garsinimą 
admlnlstracljon nevėliau PANEOC- 
LIO VAKARO. Siunčiant per paš
tą, reikia pasiųst II anksto, kad pa
siektų mus ne vėliau kaip paneš*- 
ly. Vėliau gauti garsinimai } tos 
sąvaites numerĮ nespėjama patal- 
pint.

Norint, kad garsinimas nesuel- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mokesti.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kitokį parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam ut Sl.OO. Už dides
nius garsinimus skaitoma nuo colio

Už paJIeSkojimus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kaina 2c. už žod|. Stambes- 
nėm raidėm antgalvls—15c. extra.

"Keleivio” prenumeratoriams ut 
paJleSko|tmus giminių Ir draugų, kai
na 1c. už žod}. Magiausio pajieSko- 
Jlmo kaina 65e.

Norint pa jieškot su pavetkslu. 
reikia pasiųst fotografiją Ir klaust 
kainos.

"KELEIVIS.” 253 BROAOWAY. 
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BOLŠEVIKŲ ŽVĖRIŠKŲ 
DARBŲ LIETUVIAI NIE

KADOS NEUŽMIRŠ.

Žurnalistas ir rašytojas 
Juozas Petrėnas (Tarulis) 
laikė per radiją paskaitą 
“Lietuvių ištrėmimo vaiz
dai.” Prelegentas vaizdingai 
pasakojo apie bolševikų ne
išpasakytus nekaltų lietuvių 
kankinimus, visai nepaisant 
jų politinių nusistatymų, so
cialinės padėties, amžiaus, 
mokslo ir kitų kvalifikacijų. 
Daugelis išvežtųjų Maskoli- 
jon susideda iš darbininku, 
tarnaičių, amatininkų, smul
kių ūkininkų, moksleivių, 
senelių (jų tarpe yra 8b me
tų amžiaus, sergantis para- 
ližium). Iš turimos medžia
gos apie išvežtuosius galima 
padaryti išvadą, kad bolše
vikai trėmė iš Lietuvos visus 
susipratusius lietuvius. Išve
žimo tikslas buvo išnaikinti 
nacionalinį liaudies susipra
timą. Masinis ištrėmimas 
birželio 13-14 dd. užkaltuo
se lentomis prekiniuose va
gonuose, be vandens, be 
maisto, be šviežio oro, su 
mažias vaikučiais ir net su 
lavonais, buvo atliekamas 
ant greitųjų ir be jokio pasi
gailėjimo. Atsiminimai apie 
tuos žvėriškus veiksmus pa
siliks neužmiršti busimose 
kartose, kaip ryškus rusiškų 
barbarų žiaurumo žygiai. 
Matę pripuolamai išgabeni
mo scenas Kauno stotyje 
tvirtina, kad daug vaikų iau 
čia buvo atskirti nuo motinų 
ir sukimšti į atskirus nuo tė
vų vagonus ar net trauki
nius. Nustoti vilties, kad tie 
nelaimingieji vėl sugriš i tė
vynę, prelegento Įsitikini
mu. negalima.

VILNIUJE ATSIDARO
PRIVATINĖS KRAU

TUVĖS.
Laikraščių žiniomis, Vil

niuje esančios atsidariusios 
virš 100 privatinių krautu
vių. kurios prekiaujančios 
prekėmis, kurioms neįvestos 
kortelės.
LYTIŠKOS LIGOS.

Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraše 
l>-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kama .. 2:x.

Parašiutininkas Medyje

KELIA VIEŠUMON MAS
KVOS SLAPTYBES. i

Per Kauno radiją dažnai 
lietuviškai kalba kažkoks 
Andrius Koniuchovas. kuris 
ypač atidengia Kremlio val
dovų ir III internacionalo 
užkulises.

Amerikos armijos lakūnas Charles I^inkford iššoko su pa
rašiutu iš orlaivio ir nusileisdamas Įkliuvo i medį.

VOKIEČIAI STEIGIA
BANKUS PABALČIO 

KRAŠTUOSE.
i Žinios sako, kad Rygoje ’ 
įsisteigęs vokiečių prekybos1 
ir kredito bankas “Ostlan-j 
dui.” Jo akcinis kapitalas 

i šiuo metu siekiąs pusę milio
no markių. Šis naujai įsteig
tas bankas, kuris skaitomas 
kaipo savarankiška institu-, 
cija, tikrovėje bus Dresdeno 

: Banko skyrius. Jo centras 
esąs Rygoje, o skyriai esą 
steigiami Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Taline, Narvoje, 
Liepojoje ir Minske.

Sakoma, kad ir kiti Vo
kietijos bankai rengiąsi ati
daryti “Ostlande” savo fi- 
lijas. i

Aptardamas naujai įsteig
tojo “Prekybos ir Kredito 
banko” uždavinius “buvu- i 
siose Pabaltijo valstybėse— 
Estijoje ir Lietuvoje, o taip 
pat Baltgudijoje,” vokiečių j 
Rygos laikraštis pažymi, 
kad jis finansuosiąs pra
džioje amatus ir dėta tinę 
prekybą. Tai turį didelės' 
svarbos “ryšium su jų arti-i 
miausiu laiku busimu priva-1
tizavimu.”

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

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

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

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

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų but už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

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

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

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

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

253 Bro*dway,
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viškuju
BOSTONO ORO UŽPUO

LIMO ALARMAS.
LIETUVIŠKU BOLŠEVI

KU JOMARKAS.

Norėjosi paklausti, ar’pą keli metai atgal “pagini-! 
• įgauna jis laišku nuo savo dė” ‘‘prof.*’ Kubilius ir jis į 

1 tavoriščiu iš Stalino karalys- joje pilnai ponavo (elekta- 
:tės. bet nedavė balso. toriavo), ir dabar dar dikta-

Tuo ir pasibaigė “lietu- toiiauia. Ponas Kubilius ko

U. S. PAŠTO PRANE
ŠIMAI.

Kaip balsavo Norwoodo 
SLA kuopa.

maskolių lomai- kie metai atgal tano di- :

Kada tini būt pasiųsti! SLA 131 kuopa Norwoo- 
siuntiniai vėliausiai, kad pa-jde jau nominavo kandida-
siektu adresatus Kalėdoms tus SLA valdvbos rinki-

i i s

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai
Renda $20 mėnesiui. 

Štymu apšildomi, visi nau-

M i ėst e buvo sustabdytas ju-1 
dėjimas, uždarytos mo

kyklos.
ši utarninką per pietų:

Bostone pasklydo gandas. vj^j 
kad prie musų miesto arti-

Rusijos maskoliams rinko 
pinigus, o Lietuvos žmo

nėm

.Tie rinko ir aukas, tik džiausiu bolševikų apaštalu. ekančias S. V. vietas:

Gruodžio 15 Alaba-

:mams. Vienbalsiai nomi- jausi įtaisymai. Parankus 
nuori visi senieji viršininkai, visais atžvilgiais ir šviesus, 
būtent: i Matyti galima bile laiku.

} prezidentu-' 
Bagočius gavo 
viceprezidentus

tdv. F. J. ‘Keleivio** name, 253

liasdešimts tūkstančių mu- Keikia pasakyti, . kaa 8LA
špyga įsu žmonių išgabeno i Solo- reikalai jam tiek terūpi, ma> Arkansas, Colorado, ~ i "P , lipn, Rėčkas salas. Klausytojas, kiek iš jo naudos ar garbes j Florida, Georgia. Idaho, k j Vinik.’ i iždini^ H

Pei eitą nedeldieni lietu-, ---------------- j gali gauti. Jis prikIauso SLA ‘ Illinois; Iowa, Klmsas, Loui- EJIvK V (’u<d ‘-17 i1!
SLA 188 kuopos nemina- j vos ant $150 apdraudos. siana> Minnesota. Mississfp- • r. Mili

cijų rezultatai. Ir tokie žmonės kandida- Missouri, Nebraska, Ne

bet kuris tik- Pildomąją Tarybą.

baisų. i; Broadway, So. Bostone.
J. K. Ma-!

Tel. TRObridge

iždo globėjus Moc-ku-—18."
Dr. John Repshis

(REP1Y8)
Mikužiutė—17, i daktarus!! lietuvis gydytojas
kvotėjus S. Biežis—18. • i , y,la“do“: J*4 *,

-L t ~ i i NedėiiomU ir Aventadicnlator>CJG, LdUkaiclb 1 j no o Į0 įfcj u ryto.
balcą. * 2:8 harvard street

Ši kuopa tini 70 naiių ir • kamp.tnman 
{visi buvo šaukiami i susirin-į Wisconsin, VVyoming.

Pereitą nedėldieni, gino- Gruodžio 16—Į DelavvareJ kinta laiškais, bet atėjo tik ....... ,

■ i
t 1 »

. , • v* • šeimynų, kitas—3 šeimynų. Neša •
. DiliO. PennSV 1 Vania, \ irgi- §900 randu i metus. Noriu greičiau- ; J 

Aleknai. Brazai- n;.j Viroinia isia’ parduoti, vyras mirė. Duokit pa- »

niekas iš priemiesčiu nebu- -nrn.:nrnnn 
vo įleidžiamas. Mokykloj renvna: 

buv

lvvavo draugai

GERA PROGA
s noriu parduot. Vienas—2lius pakvietė kalbėti

, „ koki bolševiką žvdeli. v
>*eloė per radiją, kati mies- kalbėjo angliškai, bet sunku: šįeitas
tui gresia pavojus. JDidziujt }ydvo «Uprasti. ka jis norėjo1 ni^k-n

Galiniai. Gubernatorius pa- k"'kį bSševika ‘žodelį. ktudš • Jita ™ Vadinama^S Bostono
negavo beveik ......... , ... v , , ,.... . ~—suprasti, ką jis norėjo niPko ciai, Ketvirčiai 11 kni.vaka-

ofisų tarnautojai vidui įmes- pasakyti, tik kartojo nuola-! gta; nominaciiu rezul- r*enė buvo gana gera, nors
ty susu iiiko į požemius. Mo- los Rusijos ir Stalino vardus • ;tal 'om ‘ -P- ezl bilietas buvo vos tik 50 een-
kyklų vaikai taipgi buvo su- : tatai. . ru Kuopai liks da ir pelno,
varyti i skiepus. Paskui kalbėjo ilgakojis. Prezidento vietai: Tik gaila, kad rengimo ko-

Bet 2:20 valandą popiet bolševikas Kazlauskas.bet į p j Bagočius (dabartį- misija nepasistengė pakvie-
gubernatorius paskelbė pei jam visai nesisekė, ^aiej ne-]nis)_7 balsus. sti kalbėtojų, kurie butų pa- M .

(bolševi- kalbėję apie gyvenamąjį
. Bagočius

, ........ ...... 7 balsus.
radiją, kad pavojus jau pra- buvo.nei girdėti, ką jis ten i p. p. Kubilius 
ėjo ir visi gali grįžti prie -a- mikčiojo^ sau po nosim. Net • kas)—r baisus, 
vo darbo.

Tokie aiai mai
Po jo atsistojo “komisa-

Gruodžio 18 — I Maine, į 
Nevv Hamnshire. Vermont, i 
Rbode Jsland. Connecticut.; 
Massachusetts ir 25 kitus ' 
miestu? ii- miestelius, kurie 
laiškuti prie Boston Postai

'siūlymą. Kreiptis: {
Mrs. M. Matulaitis

412 Seeond st, So. Boston. Mass. į «

M. C. RYAN

CAMBRIDGE. MASS.

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

II
Mano draugai, čia 41 m. bargenai. {' 

7—3 šeimynų namai, duoda jeijų
$35.000 prie Mat. Sq. Turi būti 
parduoti.

keiti ir kituose Naujosios 
Angiiios pajūrio miestuose. 
Nevv Yorke net 
buvo sukelti.

Fore River laiv 
vės

tėvas Kupstis pradėjo ne- j “Tautininkų” kandidatas 
buvo su- i įmauti. ! negavo nei vieno balso.

ras” R. Mizara iš Broekly- 
du alurmai no- Bet ir jis nieko įdomaus:

nepasakė. Jis tik mušė pir-1

Vice prezidento vietai:
Mažukna (dab.)— 11 b. 
L. Kavaliauskaitė (boiš.)

dirbtu-
darbinin.kai. netoli P-os

mutme savo pozicija. Kaip, —3 balsus, 
visi žino. pirma lietuviški! Tautininku kandidatas—

tono. visi buvo nuleisti na- bolševikai plūdo Anglijos į nieko, 
mo, bet vėliau vėl buvo na- “imperialistus" ir Amerikos 
šaukti atgal į dalbą. ' prezidentą Roosevelta. kam 

Kai kurie žmonės labai be veda kara prieš Hitlerį.
nusigando. Bet kai 
praeio. tai paaiškėjo

viskas
kad

tai buvo tiktai '‘pratimas."

80.000 JUGOSLAVU KO
VOJA PRIEŠ 75.000 

VOKIEČIU.
Rusijos valdžios žinių 

agentūra praneša, kad par- 
tizanų karas prieš vokiečiu? įį,a SIal:n0 
•Jugoslavijoj nesiliauja. Par
tizanu aimiia siekianti 80.- 
f'Oo Ginkluotu vvru. kuriem'
va^ova1 
;os arm

buvę' Juto'!'"1'

Dabar gi Mizara stenėjo, 
kad Stalinas. Rooseveltas ir 
Angliia turi sunaikinti im
perialistus. Vadinasi, ang
lai jau nebe imperialistai 
bet impeiialistų naikintojai.

Beje. “komisaras" Miza
ra sako. kad “Keleivis” p- 
“Darbininkas” taipgi turi 
būt sunaikinti, nes jie negar- 

sauiės.”
Mizara skundėsi, kad tu- 
Lietuvoje daug giminių, 

bet negaunąs iš iu laišku.

mementa.

Lvnnt

Dalyvis.' Vėliau pasiųsti siuntiniai 
ii nurodytas vietas. Kalėdom i 

ams negalės būt i-1! - "* - 4-netoli nuo Besto- ucnesa
no,ana panedėlį pasikorė ai-;te-u<ta. jie gaus savo siunti-.
įys vardu Fitzgerald. Prieš 
tai jis kelis kartus mėgino 
pasipiauti.

-o švenčių
John W. Gleavy, i 

Acting Postmaster.,
NEPAPRASTA PROGA

LlN

Puikius 12 kambarių namus, per- Į 
taisius j 4 šeimynų kambarius, bus 
puikus namas ir geras investmen- ' 
tas. Hot water aliejum šildomas, į 
prie Ashmont Sta. $5,700, ar geras į 
pasiulvmas. I

76 SAVIN H1LL AVĖ. 
borchester, Mass.

Tel. TALbot 0400

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MI KO L A ITl S
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietį), 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET. 
LAM'RENCE. MASS.

■ ru'kininka- Mi- 
cb?i’ovič. Piieš partizanu^ 
vokiečiai esą pasiuntę 5 ar- 
miū»< d’vizi'a^. kas reiškia 
anie 75.000 kareiviu.

Belgrado serbų laikrašti' 
“Novo Vreme" sako. kad 
mūšiuose su okupantu armi
ja nuo liepos iki spalių mė
nesio pabaigos 954 partiza
nai buvę užmušti. 174 su
žeisti ir 547 buvo paimti ne
laisvėn.

Rusų žiniomis. Jugoslavi
jos partizanai pereitą savai
tę atsiėmė iš fašistų čačao 
ir l'žicu miestelius, nuvertė 
buvusias tenai vokiečių šali
ninku valdžia* ir pastatė 
savo valdininkus.

4. .1. NAVAKSY
Real Estate & Insurance

»" W BR0ADWAY. 
SOUTH BOSTON M \SS 

Office T®]. Se Reiston 0918
B Es 2Si CHESTNUT A VE,

Ja<r»H-a l’la.n.
Res T‘4 IO2S

Sekretoriaus vietai:
M. J. Vinikas (dabarti

nis) gavo 9 balsus.
Kl. Jurgelionis (tautin.) 

—2 balsu.
Miliauskas (bolš.)—2 b.
Iždininko vietai:
K. Gugis (dab.)—8 bai.
Žabris (bolš.)—1 balsus.
Tautininkai nieko.
Iždo globėjais:
Jatulis (bolš.)—8 balsus.
E. Mikužiutė (dabartinė) 

—6 balsus.
S. Mockus (dab.)—5 bal.
Brazauskas (taut.) 3 b.
Kuržinskas (bolš. J T b.
Ant daktaro-kvotėjo:
Dr. Biežis (dab.)—9 bal.
Dr. Baltrušaitienė (bolš.) 

—4 balsus.
ST A 188 kuopa y? a pra

vardžiuojama ir vadinama 
“Kubiliaus kuopa.” Taip 
daroma todėl, kad šia kuo-

SOUTH ROSTOK 
CAFE

VINCAS BALUKONIS IR
SMAGI VIETA PASTVAIŠINT

Pas VINCĄ BALUKONI

Pirkite labai gera namą ir labai pi-
uir.i. Marinis 6-šių šeimynų po 6 kam
barius su visais moderniškais patogų-

MAJORAS NUBAUDĖ 
PATS SAVE.

C'iystal River. Fia. — šio 
miestelio 8«> metu amžiaus 
majoras Alyea nuėjo teis
man ir užmokėjo Š25 pa
baudos už tai. kad viešai pa- 
vartoic keiksmažodi.
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YVONN E S
HOUSE OF BEAUTY

YVONNE M M R\ 
l.iciutė Motery Grožio Kultūros

l.aMnta Eksperte 
9 EASTEKN AYENCE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1636

TeL. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

PASIEKT GREIT 
VIDURMIESTi

noras.
RAPID TRANSIT NUVAŽIUOJA 
Harvard Sųuare į Purk .. S min. 
Ashmont į IVashington .. 15 min. 
Forest Hills į Summer . . 15 min. 
Everett į Winter .......... 14 min.

garu apšildomas, skiepe pečiai,
SŪNŪS ošsk:n kiekvienai šeimynai, visur kie- 

‘ to medžio grindys. Labai graži ir pa
ranki vieta arti Pud’ey St. EI. sto
ties. Vertas $17,500, bet galinta pirkti 
tik už $9.500, ir su lengvu išmokėji
mu.

<»• i • • • »*• , Mes taipgi išmainom senus namusV įsokių stiprių ir Minkštų ant naujesnių arba farmų, biznių ir 
Gėrimų ir Užkandžių. !kitų namų. Turime didelį pasirinki- Transit duoda greita, saugią

a ^4.-1 • Turim Gerą Sahuną su Nalgykla, transportaciją '‘Santa Claus” šeini v.Puiku patarnavima užtikrina- ! turi būt parduotas greitai, arba is 
ne. Vieta gražiai įrengta. Pra ant ?ero ar G'ių še,niy

Neužmirškit kad lieka lik i-» j-
dovanas. Vžsisukvkit jas d ' ,k’ Kaled'-' PasiPirk»'
mom Kalėdom A ' baf >r džiaugkitės Links-

PHILUO RALIO ,R <;RAMAF(>Nl

keltinis ir Kompanija
Kalėdų, .jeigu .,u> Pil'm

Šie l’hiko Raibo <»ratu'
spinduliu—b- ad».tu—dU(’, gro,it šviesos
kordai netaip greit nusi,’,...^ g’?Z\, ma!°nų ba,SiJ ~ r<-“ 
priešakio. ibudavota geriau J' AlSi1,!aro Jrramal’onas iš 
elektrikinė oneraci a m.sr Or° bit,lgu sistema ir pilnaviehir;K:ne operaci a pa-j pn>i,«

ATMINKIT 1 ,2“"1 Sr".Ziki!'
o Ketvirtis ir Kompanija t,,,.'S,uos P««ankumus— 

. l- i j u,‘ I hilco.Puikiausia Kalėdų Dovan. , •
Pamatykit Phileo nuo si 1.95

KETVIRTIS & co
312 BKOADH.n V

-1^*' sol 4649 SOI TH BOSTON

mat

nu namo. Kainos žymiai kyla aukš- 
šome VISU užeit pas mus pavie- tyn. Kurie norit įsigyt gerą namą ar- 

‘ iba bizni, neatidėliodami kreipkitėssetu įt

249 BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.'

prie Adv. Gailiaus 
formacijų.

kreipkitės 
dėl platesniu in- 

' (-)

Važiuok
SPECIALU 

SANTA CLAUS

Two Fine

PICKWICK
Table Alės

BOSTON RF.ALTY TRUST 
317 E STREET

SOUTH BOSTON. MASS.
l leiated Rarlivay

L*:

Tel- 2»624 Gyv 31132 1

DrJuscph 4.6’aidis Į 
OPTOMETRISTAS

Valandos: 9 iki IK j 
nuo 2 iki 5, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 j 
ir susitarus.

AKIU DAKTARAS 
Ištaiso defektuotas akis ir tinka- ] 
mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg-1 
žeminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAHRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SQUARE. Room 22 

BOSTON. Telef. Lafayette 2S71 
arba Somerset 2044-J 

SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ.

Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdien.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHU ANI AN 
FURN1TURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.
(Insured 
Movers i

Perklaustom 
čia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

PICKWICK
Ir nuo seno pagarsėjęs

PiCKWICK ALE
12 ONCŲ ir PILNOMIS KVORTOMIS BUTELIUOSE 

ir IŠ KRANO

BY HA.'F£*4R£FHR < CO tn< . Ua'e.t Mo»» MCWIR$ SIMU 1870

•i v\.
«*ė

I
I

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligai 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

Tel. Commonwealth 4570.

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKV AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Btekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IšDIRBYSCIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — aavininkai.

1 HAMUN STRIKT 
Kamp. Kasi ElfbU 8U

i




