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Klastinga Japonų Ataka 
Nepasiekė Savo Tikslo

NORĖJO PARBLOKŠTI 
AMERIKĄ VIENU 

SMUGIU.

32,600 tonų šarvuotlaivis 
“Arizona,” naiki n t u v a i 
“Cassin,” “Shaw” ir “Do\v- 
nes,” minų statytojas “Ogla
la” ir 19.800 tonų mokoma
sis laivas “Utah.”

Šarvuotlaivis “Arizona” 
turėjo 12 kanuolių po 14 co
lių, 12 kanuolių po 5 colius 
ir 8 priešlėktuvines kanuo- 
les po 5 colius. Be to, jis tu
rėjo ant savo denio 3 orlai
vius. Jo Įgula susidėjo iš 
1,350 žmonių. Knox sako. 
kad tas laivas buvo sunai
kintas dviem sprogimais, 
vienas kurių Įvykęs laivo 
magazine, o antras—maši- 

. nerijos patalpoj. Japonai 
kretorius knox nuskrido iš! pataikė vieną bomba tiesiai 
W ashingtono į Havajų sa-. j Ja jVo kamina. per kuri mi
las, kad ištirti dalyką vieto-; kritusi iki dugno jį sudraskė 
je. Šipanedėh jis jau sugry-!visą laivo vidurį. “Arizona” 
žo atgal Į ashingtoną ir: buvo pastatyta 1915 metais

Jie pridarė daug nuostolių, 
bet musų jūrių galybė nesu* 

naikinta, sako Knox.

Jau rašėm pereitam “Ke
leivio” numery, kad visai 
netikėtai japonai užpuolė 
Amerikos pozicijas Pacifi- 
ko vandenyne. Užpuolė da 
karo nepaskelbę, iš pasalų, 
kaip tikri gyvatės, ir prida
rė daug nuostolių.

Kodėl mūsiškis laivynai 
ir aviacija šitos klastingos 
atakos nenujautė, nebuvo 
aišku, todėl pats laivyno se-

Fisa Pietų Amerika 
Prieš Japoniją.

Argentina jau atidarė save 
uostus Amerikos karo 

laivams.

Argentina atidarė visus 
savo uortus Amerikos karo 
laivams, parodydama tuo 
budu savo solidarumą Jung
tinėms Valstijoms jų kovoj 
su japonais. Tokių pat pato
gumų musų Amerikai pasiu- HiUeriu. 
lė Čili, Urugvajus ir kitos 
Pietų Amerikos respublikos.
Meksika ir Kolombija nu-

RUSIJA AMERI
KAI NEPADĖS.

Maskvos atstovas sveikina 
japonus jų “laimėjimais.”

Maskvos agentai Ameri
koje rėkė visom gerklėm, 
kad Amerika duotu Sovie-

Smitho Bilius Nuste
bino Komunistus.
Niekas nesitikėjo, kad 

Kongreso politikieriai bal
suotų už Smitho bilių su 
dviem amendmentais, kurie 
draudžia unijoms laikyti

tams kuo daugiausia para-i savo viršininkais komunis- 
mos, o Angliją jie spvrė ver- i tus, nacius ir teismo baustus 
~ Vokietijon. ’ " * i------♦--i--—~ ......... -žtis Vokietijon, kad pa 
lengvinus Stalinui kovą su

kriminalistus, ii- taip pat 
draudžia skelbti streikus, jei 
darbininku didžiuma riap-
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Rusijos Fronte Skelbiami 
Baisus Nuostuoliai

NACIAI NETEKO 6,033,-1 dėję karo. tai Hitleriu
000 VYRU, SAKO 

MASKVA.

Gi Hitleris skelbia, kad ru
sai vien tik beleisviais pra
rado arti 4,000,000 kareivių.

Šią savaitę Maskva pa
skelbė. kad nuo 22 birželio 
mėnesio dieno-, kai

Bet štai, Hitlerio talkinin-itu balsavimu tam nepritars, 
kai užpuolė Amerikos ir An-: Todėl nustebo visa šalK kai 
glijos pozicijas Pacifiko: Kongreso Atstovų Rūmai i 

traukė net santikius 'su -Ja- vandenyne. Amerikai ir An-iuriėmėų biliu beveik dviem .. . p,,,,;,,,,
nnniia Rraziliia -‘išalde” I trliiai šiandien butu labai i balsais prieš vieną <252ponija. Brazilija “Įšaldė” į glijai šiandien butų labai 
visas “Ašies” valstybių są-į pravartu turėti Sovietų pa- prieš 
skaitąs bankuose. Ta pati Jgalbą—jeigu jau ne kitokią.' 
padarė Guatemala ir Ko-; tai butų svarbu gauti Siby- 
iombija. Be to. Guatemalo? i-re nors vieną kitą papėdę, 
parlamentas paskelbė Jano-’ iš kur Amerikos ir Anglijos 
niiai karą ir atstovai šaukė' ■ orlaiviai galėtų atakuoti Ja- 
“Lai gyvuoja Rooseveltas I” į poniją. Turėdami Vladivos- 

Argentina, Brazilija, Bo-įteke, Nikolajevske ar nors
livija ir Urugvajus parėmė j Petropavlovske (Kamčat-

štai koki paskelbė raportą:
“Nuvykęs i salas inspek

cijos tikslais, aš dabar galiu 
patiekti apie užpuolimą 
bendrų faktų, kurių iki šiol
mes neturėjome.

pr
136). Skaudžiausi 

smūgi šis bilius suduoda 
Hitlerio ir Stalino agen
tams, todėl komunistai kelia i 
prieš ii didžiausi triukšmą. 
Mat, jie buvo jau Įsikalbėję 
kad dabar jau Amerika juo?
glostys. nes ne 
mokratiįos “

ipsimetė de-i

Hitlerio 
jau:

6,000,000 vyrų, 
15,000 tankų, 
13,000 orlaivių ii 
19.000 kanuolių. 
Bet Hitleris sako, 

giuodžio 1 dienos

Mussolinio reikalai šiandien 
išrėdytų labai prastai. Vė
liausios žinios iš Maskvos 
sako. kad vokiečių bėgimai 
iš Rusijos daros iau panašus 
i Napoleono armijos katast
rofą. Maskvos “Pravda“ sa
ko, kad rusų armijos sunai- 

vokie- i kino jau “ištisą nacių kar
tą.” Hitlerio pastangos pa
imti Leningradą tapo paver
tos niekais. Jo ryžtingas žv- 

gis i Kaukazo apiejaus lau
kus pasibaigė bėgimu nuo 
Kaukazo Vartų. Jisai gyrėsi 
iau turis savo rankose 

kad iki “špunka” nuo Rusijos alie- 
jis nete- jaus bačkos, bet ta “špunka” 

764,- negaibingai iš jo rankų iš
gavo į slydo ir dar jam pačiam - u-

i kęs Rusijos fronte tik 
405 kareiviu. Šiuosgynėjais, to

liems be galo!
cų 21 Amerikos valstvbir rikos orlaiviai galėtų sek-į skaudus. Bet Amerika oaži-j 
konferenciją ir nustatyti mingai naikinti japonų uos-1 sta juos geriau, negu jie pa- 
vieną bendrą poziciją prieš tus. fabrikus ir miestus. tys save. •

Bet Sovietai nenori Ame-

Čilės sumanymą sušaukti vi-ikos pusiasaly) bazių, Ame-į dėl šis bilius nuostolius

ir kainavo tais laikais 
-$7,425.000. Apginklavimas 
kainavo apie $4,000,000 ek
stra. Vėliau ji buvo pertai- J 
syta ir modernizuota, kas 

j kainavo dar $7,000.000

Japonija. T oks snvažiavi-

*’l.—Svarbiausias faktas; Nuskandinti 3 naikintu- 
vra tas, kad japonų tikslas ;vaj buvo mažesni laivai, po 
buvo parblokšti Jungtine-'! j^oo tonų talpos. Ju pasta- 
\ aistrias karo da. nepaskel-j ęvmas kainavo maždaug po 
bus. Šitą parodo jų apgavin- $3,500,000. Vidutinė nai- 
gi veiksmai, jų per kelia? j kjntuvo jirll]a būna apie 170 
savaites daryti pasiruošimai karįninkų ir jurininkų. .Jie
šitam užpuolimui ir, paga
liau, pats užpuolimas, kuris 
tuo pačiu laiku buvo pada
rytas visame Pacifiko van
denyne. Šito savo tikslo 
(parblokšti Ameriką vienu 
smugiu) japonai vis dėl to 
nepasiekė.

“2.—Jungtinių Valstijų 
tarnybos Havajų salose ne
buvo šitam netikėtam už- 
puolimui pasiruošusios. Ši
tas faktas reikalauja forma
laus ištyrimo, kuri Prezi
dentas tuojau ir pradės. To
limesnė akcija prigulės nuo 
to. ka tyrinėjimas parodye 
ir ką tirimo taryba rekomen
duos daryti. Mes turim teise 
žinoti, ar (a) čia buvo klai
dingas sprendimas, kuris 
prisidėjo prie šitos staigme
nos, ar f b) pareigų apleidi
mas prieš užpuolimą.

“3.—Mano tyrinėjimas 
parodė aiškiai, kad po už
puolimo abidvi apsaugo? 
tarnybos (laivynas ir aviaci
ja ) veikia gabiai ir narsiai.’’

Toliau jūrių ministeri? 
Knox praneša nuostolius, 
kokių japonai mums pridarė 
savo gyvatišku užpuolimu.

Jie nuskandino 6 musu 
karo laivus, su kuriais žuvo 
iš viso 2,729 jurininkai. Ki
tus laivus sugadino. Šar
vuotlaivis “Oklahoma” bu
vo apverstas “aukštyn kojo
mis.” Jis bus sutaisytas. 

Nuskandinti šie laivai:

'turėjo po peikiąs 5 colių 
kanuoles ir po 12 tūbų tor
pedoms.

Pratimų laivas “Utah” 
žmonių neturėjo. Jis buvo 
operuojamas iš tolo radijo 
pagalba ir buvo vartojamas 
kaip taikinys šaudymo ii 
bombų mėtyno pratimams.

Minų statytojas “Oglala” 
buvo 4.200 tonų laivas, turė
jo 373 žmonių Įgulą ir buvo 
apginkluotas viena 5 coliu 
kanuole ir dviem 3 colių 
priešlėktuvinėm patrankom.

Už tuos nuostolius ameri
kiečiai atsilygino japonams 
iau su gerais “magaryčiak.” 
•Jau du japonų šarvuotlai
viai ir S transportai su karei
viais paleisti Pacifiko dug
nan. Be to, keliūtas japonų 
riansportu smarkiai apdau
žyta. Olandu submarino? 
irgi nuskandino 4 japonu 
transportus su kareiviais. 
Per savaite sunaikinta iau 
15 japonų laivų.

ISPANIJA ATŠAUKĖ
LAIVUS IŠ AMERIKOS

Ispanijos fašistų valdžia 
sulaikė visus laivus, kurie 
ketino plaukti Amerikon, o 
kurie buvo iau išplaukę 
tuos atšaukė. Iš to spėjama, 
kad Ispanija dėsis prie Ro
mos-Berlyno-Toki jo bloko 
ir skelbs Amerikai kara.

AMERIKA APSKELBĖ
KARĄ VOKIETIJAI 

IR ITALIJAI.

Tuojau, kaip tik japonai 
užpuolė Amerikos ir Angli
jos pozicijas Pacifiko van
denyne, Mussolinis ir Hitle
ris taipgi paskelbė karą 
Amerikai. Mussolinis parei
škė. kad jis laikąs sau “už 
garbę stoti išvien su narsiais 
japonais.” Tuomet ir Ame
rika paskelbė Romos-Berly- 
no banditams karą.

FRANCUZIJOJ UŽSIDA
RĖ FABRIKAI.

Prancūzijos Vichy val
džia Įsakė visiems fabri
kams, kartu ir tiems, kurie 
dirba vokiečių armijai, už
sidaryti nuo gruodžio 21 d. 
iki sausio 4. Nuo šito Įsaky
mo paliuosuojamos tiktai 
mažos dirbtuvėlės, šitą Įsa
kymą valdžia motivuoja 
tuo, kad nėra žaliavos ir ku
ro. Darbdaviai privalo mo
kėti darbininkams pilną al
gą per visą fabrikų uždary
mo laiką.

mas žada Įvykti šiomis die-įrikai duoti jokios pagalbos, 
nomis Rio de Janeiro mies-Į Jie neleidžia Amerikos or
te, Brazilijoj. į kriviams net nusileisti jų

Septvnios Pietų Amerikos į sausžemy. Negana to da. 
respublikos jau paskelbė Ja- į Maskvos atstovas Tokijoi 
ponijai kara. Jos yra Costa Į pasveikino japonus, kad 
Rica, Haiti. EI Salvador. p'iems pavyko riš pasalų už- 
Honduras, Nikaragua, Gua-; pulti Amebos laivyną 
temala ir Panama. f Pearl Harbor Įlankoj ir nu-

Urugvajaus delegaciia Skandinti keliatą laivų. Nors 
žada pasiūlyt konferencijai• Maskvos bolševiku “Prav- 
rezoliuciją, kad visa Pietų! da” sako, kad tai netiesa, 
Amerika paskelbtų Japoni-įbet japonų valdžia sako, 
jai karą. kad Stalino ambasadorius

s--------------- j tikrai juos sveikinęs, o ii tu-
Steiasia Vliriausių H juk geriau apie tai žinoti. 

r’7 m i negu Maskvos bolševikai.
Karo Tarybą. Tai štai kokius “priete-

Londone kalbama, kad i bus” Amerika rėmė! 
greitu laiku busianti Įsteigta į
Vyriausioji Karo Taryba iš 
tų valstybių atstovų, kurio?
dabar ginasi nuo fašistų ag
resijos. Tarybon Įneisiančios 
Amerika, Didžioji Britanija 
su visomis dominijomis, Ki
nija, Olandija ir Rusija. Ta
ryba svarstysianti bendro 
apsigynimo planus ir kitus 
bendras reikalus.

KINIEČIAI PAKLOJO 
15.000 JAPONŲ.

Kai tik japonai paskelbė 
Amerikai ir Anglijai karą ir 
pradėjo atakuoti anglų po
ziciias. tai iš užpakalio juos 
ėmė pliekti kiniečiai. Čunki- 
no žiniomis, per dvi pirmu
tines dienas kiniečiai paklo-

jis dalija taip: 
162,314 naciu užmušta. 
571,767 sužeista ir 
33,324 prapuolė be žinios. 
Kiek buvo užmušta ir -u-

EXTRA!
FILIPINAI SUDAUŽĖ 154 

JAPONŲ LAIVUS.

Iš vyriausio Filipinų mie
sto Manilos atėjo žinių, kad 
toms saloms užimti pereitą 
savaitę japonai buvo išsiun
tę 154 motorinius Hivus su 
kareiviais. Laivai buvo pa
stebėti pereitos seredos (10 
gruodžio) naktį. Jie artino
si prie Lingayeno pakraščio. 
Filipinų armija, kuri saugo
jo tą pakraštį, laukė iki ja
ponai priplauks visai netoli. 
Tuomet pakraščio artilerija 
trenkė į priešą plienu ir ug
nimi. Kova tęsėsi 3 paras. 
Didesnė laivų dalis buvo 
sudaužyta ir nuskandinta, 
tik keli pabėgo. Bet sausu
mos nepasiekė nei vienas 
japonas.

pę 15,000 iaponu Kuantuno 
j fronte ir išlupo juos iš tri jų 
'miestų. Kinijoj esą dar anie 
Į 1,000,000 japonų kareivių.

FORDAS BANDĖ AP- 
TEMDINIMĄ.

Praėjusi ketvirtadieni vi
sas Detroito priemiestis 
Dearborn ir milžiniška Ri
ver Rouge Fordo Įmonė bu
vo dešimčiai minučių ap
temdinta. Sakoma, kad ban
dymas pavykęs “labai ge- 
rai.
APIE NEW YORKA PRI

STATYTA MINŲ.

Iš Washingtono praneša
ma. kad priėjimas prie Ne\v 
Yorko nuo jūrių pusės tapo 
užtvertas minomis. Pastaty
tas sargyboje laivas duos 
ateinantiems laivams nuro
dymų. kaip ineiti i uostą be 
pavojaus.

Iki šiol Amerikos sprūdo- j KUBA PASKELBĖ KARĄ 
ie buvo rašomi daugiausia | Ku,)()S ,,a|.iament;1,.

apie japonų užpuolimų ant |aikvdamas Amerikos
Havajų salų. kurios guli Pa
cifiko vandenyne už 2,400 
mylių nuo San Francisco. 
Apie Filipinus žinių, beveik 
nebuvo, nes japonai nukirto 
telegrafo kabelį tarp Filipi
nų ir Amerikos. Nuo Sm 
Francisco iki Filipinų yra 
7,100 mylių

pa
nose.

įmušė nori. Dabar io amino- 
bėga ii' nuo Maskvos. V< 
aiškinasi, kad “žiemai rei
kia pasitraukti i žiemos po
zicijas.” Jei taip. tai ko gi 
u< veržėsi Rusijos gilumom 
jeigu žiemai atėjus reikia 

Rusai sako.
•unaikino rusų karo pabūk- kad mie Maskvos Hitlerį’ 
lu. “Mano surinktomis ži-j paguldęs 750.000 savo ka
rnomis.” sako Hitleris, šitie į»eivių, neskaitant daugybės 
rusų nuostoliai ligi gruodžio karo pabūklu. Kur gi motas 
1 dienos buvę tokie: pražudvti tokią aimiją. ži-

3,806,865 rusų paimta ne- nant kad žiemai atėjus rei- 
laisvėn: kės trauktis?

Vokiečiai paėmė arba su-i Bet Hitleris meluoja. Ata- 
naikino 21.391 rusų tanką; ■ kilodamas Maskva, jis neke-

32.541 kanuole: tino iš tenai trauktis. Jei^i
17.3,25 orlaivius. iis dabar priverstas trauktis
Atsisukęs i Anglijos pu^ę, i “žiemom poziciias.” tai rei- 

Hitleris sako, kad šiais me- škia, kad jo spėkos jau išri

Streiku šis bilius nedrau-Į 
džia, tik draudžia skelbti'. . . 
tokius streikus, kuriem* -1*1' >! ™!»-
priešingi oatvs darbininkai, 1 ,tIS . .. ,
arba kurie skelbiami vieno? klek arba diaukti? atgal ?
unijos prieš kitą.

Gelžkelių Tarnauto
jai Pasirašė Sutartį.

Ši panedėli Chicagoje 
gelžkelių kompanijos ii- tar
nautojų 14 unijų atstovai 
pasirašė darbo ir atlyginimo 
sutarti, pašalindami streiko 
klausimą. Susitarta tokiom 
sąlygom, kaip prezidento 
Roosevelto paskirta taryba etais iki gruodžio 1 dienos į eikvojo ir jau nėra iš kur 
rekomendavo, būtent: tar-jvokječja]- sunaikinę 2,191 imti daugiau sustiprinimu.
nautojai gaus po 10 centų
valandą daugiau atlygini- G.51<k791 toną Anglijos ir sekimą. Hitlerin su Mussori- 
mo ir atostogas su pilna ai- ;aj talkininkaujančių vals- niu pakurstė japonus prade
ga. Pagrindinė alga nusta- Įtybių laivų. ti kara. Kai viso pasaulio
tyta 46 centai per valanda. : Dabar vokiečių karo veik- akys dabar atkreiptos i ia- 
.. Geležinkelių tarnautojai jsmaį Rusijos fronte sumažė- nonų pradėtą avantiūrą, tai 
iš pradžios reikalavo 30 cen-į j0? Hitleris, nes dide- Hitlerio susmukimas ne tiek

J anglų orlaivi ir nuskandinę Kad užmaskuoti šita nepasi-

tu i valandą pakėlimo, net į Ruošė šalčiuose jisai nenorįs pastebimas, 
nusileido iki 10c. Geležinke- savo kareivių varginti. Bet Bet susilauks savo 
lių operuotojai gavo tik po. palaukit. girdi, iki pavasa- japonai.
9i2 cento daugiau. L.i?; kai oras atšils, tai aš,'---------------

. pako, parodysiu ka aš galiu.
JUROS BANGOJ ŽUVO “Kai vasara ateis, musų žy- 

500 ŽMONIŲ. }„į0 nesulaikys niekas.”
Žinios iš Limos sako. kad Bet ko! vasara ateis, tai

' pereitą nedėldieni pakiltu
i juros banga užliejo Huaia- Jau dabar jis priversta-' 
ižą (Peiu respublikoj) ii-nu- trauktis Rusijoj visu frontu. 
S kandino daugiau kaiti 5')O į Ar dėl to, kad šalta? Bet 
žmonių. Banga buvusi !50 : Rusijos pietuose šalčiu nėra, 
pėdų aukščio ir pusės mv- o tenai Hitlerio divizijom 
lios pločio. Manoma, kad ja greičiau traukiasi atgal, ne

Hitlerio galės jau nebūti.

ialo ir

REGISTRUOS VI
SUS IKIK-i METŲ.
Kongresas nuėmė draudimą 

siųsti Amerikos kareivius 
užjurin.

Pereitą savaitę Kongre
sas priėmė Įstatymą, kad 
Amerikos kareiviai gali būt

a .siunčiami kur tiktai bus rei
kalas. Tuo budu pašalintas

sukėlė vulkano 
iuros dugne.

įssiverzinve gu šiaurei. Afrikoje Hitleris pjmiiau priimtas ist.atvma \ 
su Mussoliniu taipgi gauna ku,js draudė siusti Anmri- 

lerdaug kos kareivius už Amerikos 
ribų.

VVashingtone dabar kal
bama, kad valdžia projek
tuoja registruoti visus vyrus 
ir moteris nuo 18 iki 65 me
tų amžiaus.

“Nėra abejonės, kad mes 
turėsime registruoti visas 
Amerikos moteris,” pasakė 
spaudai rinktinės armijos 
tarnybos direktorius gen.

Žinoma, moterys

pylos, o tenai net ii 
šilta.

Jeigu japonai nebūtų pra-

pereita savaite paskelbė ka-! , b Vokietijai ir Italijai. Ja-1 ^ktindin., antru, 
ponijai buvo jau pirmiau
paskelbtas karas.

Senatas Washingtone už
gynė bilių, kuriuo skiriama 
dar 10 bilionų dolerių karo 
reikalams.

IŠSPROGDĖ KRAŠTO
APSAUGOS DIRBTUVĘ.

Edgevvater miestelyje.---------- - ~~ '"------- ---
Ne\v Jersey valstijoj, Kelio- Suimta /,-W Prie
nų dirbtuvėj, kuri gamina
armijai oksigeną, pereitą1 llftlsatllį.
nedėldieni įvyko sprogimas! Pereitą savaitę Justicijos 
kuris suardė visą imonę ii Departamento agentai su- 
sužeidė apie 60 žmonių, ėmė 1.3on Jungtinėse VaD- 
Vienas darbininkas buvo i rijose gyvenančių vokiečių, 
užmuštas. \ italų ir japonų, kurie nėra
ad vcdik tiv . ciš'ios šalies piliečiai. Kadangi Hei'shey.

boUo 4LLA5. jjaponįja> lialija Jr Vokieti- neis kariuomenėn, jis sako.
Šiomis dienomis anglay ia paskelbė Amerikai karą. bet jos gali eiti dirbti į dirb- 

paskelbe. kad \ iduržemio fai jų piliečiai Amerikoje tuves, kur dabar dirba jauni 
juroj priešo slibinaiina nu- dabar yra laikomi priešių- vyrai. Jos gali paliuosuoti 

gaiš svetimšaliais. Vokiečių iš dirbtuvių 20,<XM).000 vy- 
ir italų suimta 400, o japonų iu. kurie gali būt paimti ar- 
—900. Pastarųjų daugiausia mijos tarnybon.
areštuota apie Panamos Ka- Tuo tarpu armijon bu->-' 
nala. Visi jie bus laikomi

aivą, kuris 
vežė nelaisvėn paimun ita
lus. Pasirodžius šitai žiniai 
spaudoj, Romos fašistai tuoj 
paskelbė, kad anglų subma-
rina nuskandinusi italų lai- koncentracijos stovyklose 
vą, kuris vežęs 2,000 anglų iki pasibaigs karas. Areštai 
belaisvių. vykdomi ir toliau.

imami vyrai tarp 21 ir 28 
metų amžiaus: bet vėliau 
tarnybos amžius busią> z\ - 
miai praple-tas.
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VEIDMAINIU KRAUJAS 
SAVO ŠALIAI.”

K o m u n a c i š k i v e i d m aini a i 
Amerikoje paskelbė kiloki 
savo "manifestą:” 

"Komunistu na;: i pažada
'.iV'O lo. ;;!ama. savo ;.ts:i

veikimą iki paskutinio laše 
kraujo rėmimu; savo šalies
didžiausiame krizvie ’os irvve- i.mmo.

šitas humbugas račiai; 
nereiškia, kad komunistai 
Ištikrujų aukos savo kraują 
Amerikai ginti. Jie ir nesa
ko. kad aukos: jie tik "pa
žada.” Bet ar nors vienas tų 
veidmainių Įsirašė Ameri
kos armiion savo noru? Te 
niekas negirdėjo. Bet visi 
žino. kad vos tik vakar n’

. L-

ARŠIAU NEGU PRIE 
CARO VALDŽIOS.

Pereitam “Keleivio*’ nu-

savo komitetus ir ištaigias, ku
rios gaudavo pašalpą jš val
džios ir siųsdavo atstovus au
kų prašyli Į užsieni. l'ur*» lai
džia lietuvius skyrė nuo rusu 
ir nedraudė jiems atskirai vei
kti, nors Lietuva savo valsty- 

j bės tuomet dar neturėjo. O 
j bolševikai, kurie sakosi remia

1 Paeifiko Vandenyne Užliepmavo Karau

vikų ištremtais Lietuvos 
žmonėmis iki šiol da nėra 
pavykę, nes Stalino valdžia 
laiko lietuvius "sovietų pi
liečiais ir nenori, kad butų 
daromi kokie nors skirtumai 
tarp jų ir rusų kilmės žmo
nių.” Kitaip pasakius. Stali
nas visai nepripažįsta lietu
vių tautos. Lietuviai jam yra 
"įusai." ir viskas.

Kalbėdamos apie šitą A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus pranešimą. "Naujie- 

penkraKojai organizavo pc nos” prieina išvadą, kad 
visą sali savo delegacijas ii Stalinas lietuviams yra daug 
siuntė jas i Washingtoną pi- aršesnis despotas, negu bu- 
kietuoti Baltuose Rūmuose vęs caro Mikės desporiz- 
prezidentą Rooseveltą. kam i mas. nes—
jis teikia Anglijai pagalbą „r , atsimen2me. kaip lx>. 
pnes Hitlerį. \ os tik vakar 
tie Hitlerio-Stalino agentai' 
gązdino Amerikos motinas, 
kad Roosevelto valdžia už
sakiusi jau “Pusantro Milio
no Grabų’’ jų vaikams. "Mo
tinos. protestuokite prieš į 
i uošiamą jūsų vaikams sker- 
dynęi” šaukė iš visų skiepų 
ir palėpių komunac-iai.

ut

lautų apsisprendimo principą 
mery mes paskelbėm SLA: įr pritartą koosevelto-Chtir- 
prezidento Bagočiaus gau- - chillo aštuoniu punktų dekla- 
taji is Amerikos Raudonoje į racija;, tos teisės lietuviams 
Kryžiaus laišką, kuris paro-; įau nepripažHa! 
do. kad susižinoti su bolše- "Jie nepripažįsta dabar ian 

į nei to autonomijos šešėlio, ku
ri turėjo 'Lietuvos tarybų res
publika. nes jeigu pripažintų, 
tai butų liepusi Sniečkui. Ged
vilai ir Kitiems pabėgusiems Į 
Maskvą komisarams surinkti 
bent informacijas apie Lietu
vos piliečius, išvežtus į Rusija, 
ir pranešti apie juos giminėms 
ir draugams i Ameriką. Bet 
dabar Sovietų Sąjungoje nie
kas tuo nesirūpina, o ameri
kiečiams užrr.egsti kokius nors 
ryšius su tiemtmiais Stalinas 
neleidžia.

"Dar kartą matome, kad 
Stalinas yra aršesnis paverg
toms tautoms net ir už carą 
Mike.’

reitame kare lietuviai Rusijo- Ir Ras gali Sakyt, kad tai 
je buvo suorganizavę Įvairius nėra faktas?

KRISLAI it RASTAI
palių 26 d. Londone i-į lovai bei Budionai, kilę iš 

vyko kai kurių darbininkiš-i paprastų feltfebelių, lygin- 
, ri-., • ku organizacijų mitingas.tris su tikrais kariais profe-O dabai, kai Hn.eiis Piay Rur buvo pareikalauta ari-’ sionalais. baigusiais aukš- 

dejo svilinti jų - - - - -
USU
lašą kiaujo. __ i dos. iš viso dalyvavo 10.600 | dijavusiais? Bolševikai iki

. Tačiau jie nepasako ais- žmonių. ; šiol dėdavo daug svarbos
kiai. kam jie ra savo kraują j- amerikoniškos spaudos t ant to, kas yra geriau pasi- 

ręvoliucijos metu.

įėjo sv ilinii /u sau.ės ^anti nauja vakarų frontą. į tuosius karo mokslus ir visą 
įsus. jie žada jau paskutini • amerikoniškos spau-j savo gyvenimą šią sritį stu-:

KrSinO . i •* • _i . 1____ i a oaa; j::_ ?“* • _ o t-w ■»* _ *i .*• -i •

žada. Jie sako. kad "savo'.d7'. . . ;dU?mcs sužinome, kokio plauko i žymėjęs revoliucijos metu. 
saba! Bet. kaip reitingai į žrnoniu renai daugiausia mi-' Bet revoliucionierių barika- 
pastebi Naujienos . j ringavo. Be Londono Darbi- dos ir peštynės gatvėse ne-

" Savo šalis' pa.< komnnis-į ninku Partijos ii kitų orga- padaro generolų, 
tus reiškia sovietų Rusiją. o-nizaeijų. dalyvavo Londono Gal dabar jau pradės ge- 

' fu Partiia. Vien..ne ią šąli. kurioje jie gyvena■ Komunistų Partija. Viena riau bolševikams sektis, nes 
ir kurios pilietybės teisėmis i rezoliucijų reikalavo nuimti. raudonasis caras Stalinas 
jie naudojasi. Todėl nei vienas draudimą nuo komunistų! pasišaukė baltojo caro Mi- 
žmogus neprivalo apsigauti; “Daily Verkei io.” Mitingas kalojaus profesionalą gene- 
komunistų šukavimais anie užsibaigė sudainavus "Rau- rolą Šapočnikovą.
•savo šalies gynimą-. ; dona ją Vėliavą” ii; Jx)lševi- fiesa iš pra(įiu turėjo

• Kuomet sonetų valdžia. kų "Internacionalą bet ne neblogu karo vadu ir Sovie-
draugavo su Hitleriu. Ameri '—1----- 1 — ----- -
kos komunistai visomis jėgo- i kad
mis priešinosi pagalbos teiki- yra tokie pat veidmainiai, p^na
m ’ ’ ' T....... ■>
E

Anglijos himną. Pasirodo. Rusija. Geriausi iš jų bu- 
knd ..ondono komunistai vo generolai Tuchačevskis,

. Putna. Ubarevičius. Bet 
nui -asies- pnesams. Jų vadas Kaip ir Xew T orko komum- Stalinas visus juos sušaudė, 
£arl Brovvder sKeloe šukėtai. ne? jie daugiau už jį žino-

.. jo. Kad pateisinti šitą žmog- 
vedamaji žudvste. kruvinasis Maskvos

'Yanks are not eoming ?—va
dinasi. Amerika nesiūs karei- i

Štai.

"Vilnis”
vių padėti z 
kurie kovoj; 
Italiją.
• "šiandien

net
dėl toir 1 išpyškino dė! io Londono dik,atorius apkaitino iuo?

prieš t okie“.:ą im mitingo. Prijungė ir Xew 
Yorko komunistų mitingą.

komunistai kalba;

sėbraujant su Hitleriu. Bet
ištiki uju ne jie su Hitleriui

"Milžiniškos demonstra- sėbravo, bet pats Stalinas į
cijos Įvyko Londone ir Xe\v buvo padaręs su juo bičių-;

□ Yorke... Xew Yorko demon- liška sutarti.
reiKalauia. kad Brovrderis bu-, .• zY . t» ••^tiaeija pyko Maaison Gen Rusijos generolai su-1 

Souare Parke. -Joje dalyva- šaudyti, o Stalinas pasilikęs' 
vo 60.000 žmonių... Tai bu- savo feltfebeliais sėdi pa-i 
vo galinga ‘allout’ demonst- «i«lėpęs užfrontėj ir grūda

neva apie savo 'lojalumą’ Ame
rikai. bet tuo pačiu laiku ’ie

KCEms, SO. BOSTON

wio.
Š&OH; r

TRUK pokapb

•k.------- WAKE

f
jaluit

1

šis žemėlapis parodo Paeifiko vandenyną, kur dabar japonai puola Amerikos ir Anglijos pozicijas. Svarbesnės vietos pa
žymėtos numeriais. No. 1 parodo, kur amerikiečiai nuskandino japonų 29.000 tonų šarvuotlaivi “Haruną,” o antrą toki 
pat laivą smarkiai sudaužė. No. 2 parodo Guamo salą. kur ginkluoti Amerikos darbininkai atrėmė japonus. No. 3 yra 
Wake sala. kur amerikiečiai nuskandino du japonų karo laivu. No. 4 parodo Luzono salą Filipinų salyne, kur amerikie
čiai suvarė i jurą išlipusius japonus. No. 5 parodo japonų sostinę Tokiją, kuri dabar kas naktį būna aptemdinama. 
No.‘ 6 parodo anglų tvirtovę Singapūrą, kur anglams į pagalbą pribuvo olandų armija. No. 7 parodo, kur kiniečiai iš už
pakalio užpuolė japonus, kurie atakavo anglų Hong Kongą. No. 8 parodo anglų Ranguną, kur dabar siunčiami sustip
rinimai. Vėliavos su spinduliuota saule parodo japonų pozicijas Paeifiko vandenyne; dryžiuotos vėliavos parodo Ameri
kos bazes, o vėliavos su kryžium—anglų pozicijas. Juodos k’ėtkuotos vietos žemėlapy parodo japonų užvaldytus plotus.

jams Rusijos bolševikų pro
pagandą — žydiškai bolše
vikišką “švietimą/’ kuris 
tikram švietimui yra nuodai.: 
Straipsnis, kaip ir visi mas
kolių straipsniai, sieksninis 
ir pasižymi ta garsia jų “sa- 
mokritika.” Kalbėti per visą 
dieną, kalbėti per visą nak
tį, ir nieko neišaiškinti, nie
ko nenuveikti.

Geriau “Laisvė” parašytų 
straipsnį: “Kaip buvo bolše
vikų pasimota išgabenti an

trą žmonių partiją iš pa
vergtos Lietuvos.” Tai butų 
buvus tikra tiesa.

Pruseika savo gazietoj 
“Vilny” mokina “Vieny
bės” J. Kruzę, kaip rašyti 
apie dabartinę padėtį Lietu
voje. Nepatinka Pruseikai 
Krtizės švelnus tonas. Pacai

i Pruseika, reikėjo Kiužei pa- 
! rašyti šitaip: kaip naciai į- 
vedė priverstiną darbą (sta- 
chanoviškai įmūryti 6.000 
plytų?), kaip jie rekvizuoja 
maistą (raudonos gurguo
lės?), kaip jie pasigrobė į

tų paleistas iš kalėjimo, kur 
jisai atlieka bausmę už krinti- 
nališką nusikaltimą .Jisai bu-
\o ....k.n.a .*  erika.. racjja pijęč hitlerizmą ir už Rusijos darbininkus į vokie-■

nacionale vienybę..." dide- čiu tisini.Maskvos žvalgybai, o betgi ko
munistų ‘partija' dar šiandien 
laiko ji savo fiureriu. Iš to aiš
ku. kam i tarnauja.’

liti Įkvėpimu rašo "Vilnis." 
Labai lengva rašvti apie Mes jau esame rašę šiose

nei Amerikos .aidžios. njįoj Madison Souare 
visuomenės, nes kam d'n 

velnias nesižeenotų. vistiek j)auoj 
jo ragai ii- vuo^1
aiškus.

Gar- Xiekuo šis česnakas nesi- 
vra salė. o ne parkas, skiria nuo kitu panašiu 

; j y-Daugiausia ką galima sion "kvepalų.” Kartoja jissuvi- 
eg.t . ,-ierrs ^nžiriiškon. -'alėn sutalpinti, sais kitais panašiais česna

kais apie vokiečių atnešta22J*oo. Bet "Vilnis” sugiu-

DRG. JANUŠKIS AME
RIKOJE.

Musų bendradarbis, dig 
Vytautas Katilius, praneša duoti suprasti, 
iš Brooklyno, kad drauga< Gerbiamieji 
Januškis, senai musų laukia- neprieteliai, ' 
mas svečia.- iš Europos, jau viškai reiškia 
pasiekė Xe\v Yorką ir iau galv< 
susipažino su vietos drau- -ašol

do "6't.oooTurbut vienas Lietuvon badą, žmonių šau- 
žmogus sėdėjo ant kito ke- dymą, vokiškų gazietų leidi- 
lių. o ant šio galvos sėdėjo ma> lietuviškų organizacijų 
trečias. Taip ‘Alinis’ nori panaikinimą ir tt.panaikinimą

Xebutų jis česnakas, jei- 
prieteliai ir gu jis parašytų apie bolševi- 

‘allout” lietu- kų atneštas Lietuvon uteles 
išsikraustė iš ii badą. apie GPU šnipų 

s urna siautimą ir lietuviškų oiga- 
nizaciių smaugimą, apie 
bolševikų gazietų steigimą.

Draugas Januškis yra bu- Kodėl bolševiku aimijai apie laisvos lietuvių spaudos 
Ves Lietuvos Seimo atstovas, iki įjol taip nesisekė karas? pasmaugimą.
energingas demokratijo- Kodėl i toki trumpą laiką ---------
idealų gynėjas ii žymus iai- vokiečiai užėmė visą I’krai- “Laisvė” atspausdino 
kraštininkas. Del Smetonos ;ną, apsupo L^ninerada ir straipsnį iš Tarybų Lietuvoj 
diktatūros ir fašistų teroro pradėjo laužti- i Maskvą? ėjusios “Tiesos.” “Laisvės" 
am teko iš J ‘ u o- pa«iša- Juk žmonių Rusija turi du- penktakojai pavadino strai- 

Jinti ir iki šiol gyveni Vaka-jsyk daugiau negu Vokietija.1 psnį: “Kaip buvo pasimota 
rų Europoje. Rusams n*si-eka dėl to, pasitikti Naujus mokslo me-

Sveikinam draugą Junuš- kad jie daug tamsesni, men-:tus laisvoje Lietuvoje." 
ki pasiekus laLva Amerikos kiau išlavinti ir neturi gerų, Kaip visuomet, taip u- čia 
genu i _ Įvadų. Ar gali tokie Yoroši-• “Laisve” kiša savo skaityto-

iusis.ua!

gaiš.

Dianos

reiškia

Paikų Gyvenimą 
... įeigu įųs duodat
ELEKTRIKINES DOVANAS

(teras
pitkinys

Numokė-
jimais

Šiose Kalėdose Pirkit Ateičiai... Tsijun^kit 
i Virimą su Elektriką Dabar! čia geriausia 
dovana už visas! Tai tikras Vniversal 
Elektrikinis Pečius, "The Nation's Fastest 
Range.” Didelis Greit-Kepantis Pečius, 
vieno šmoto stalo viršus, atsparus nuo 
rmarščių poreeianas.

•' nmpiete, oniy

PatrijĘTttbinkit Jiem Kalėdų Linksmumą 
>« G-E’s Triple-VVhip Mixer'in! Tiktai 
praoėkit metorą ir trys plakimai pradės 
veikti. laibiausiai pageidaujamos dova
nos jraspadinėnis.

*14*”

Dabar... Ji sali būt tikrai Linksma 
Gaspadinė! Valgymo ir užkandžių 
laikotarpis pasidaro g-reitlaikiu su 
šia Tostmaster DeLuxe Toast’n Jam 
Setu. 2-riekių automatiškas tosteris. 
\Vainut lėkštė. Franciscan stiliaus 
tostui plėtė. Uždenpiams prezervų 
jaras. Domėtina Kalėdų dovana.

Palengvinkit Jos Darbą pradedant 
Kalėdoms! Netik vaeuuni klineris, 
In-t tikras G-E AIR-FL0W kline
ris! Naujausio budo tank-typo, 
toks kokio ji norėtų. Pilnutėlis va

šu senu valytojų lymo reikalui su visais reikalin
gumais.

AT

Edison Skops
Visos kainos ir satartvs gali 
būt pakeistos br "ranešimo

BOSTON C O M P A N

savo nagus ekonomines or
ganizacijas (“Drobės” fab
riką?), kaip jie įveda Lietu
voje badavimo sistemą (ve
ža Lietuvos maistą Sovietų 
Rusijon?), pagaliaus, kaip 
jie terorizuoja žmones ir 
jau pradėjo žudynes (ar ir 
vokiečiai pradeda naktimis 
areštuoti ir gabenti žmones 
į Pravieniškius. Kleboniškį, 
Pažaislį?).

Pruseika iki sudnos die
nos nežinos, kad. Lietuvoj 
buvo ir raudonųjų svoločių...

Skaitant tą Pruseikos 
į straipsnį, kuriame Kruze 
pataipšnojamas per petį, ii 

; kuris turi 2 antgalvius— 
, “Faktai ir išvados iš jų,” 
“Blaiviau į situaciją žiu- 

irint”—prisimena vienas se
nas džiokas. Tai buvo dar 
ruskio laikais. Pamatęs atei
nantį kuopos vadą, viršila 
išrikiavo savo kuopą ir pa
statė ją ramiai. Po to. priė
jęs prie vieno Maušiuko. 

'kad suriks: “Ceperovičiau! 
Nusiimk savo akuliorius!

■ Na načalstvo nado čystymi 
glazami smotriet!”I

Faktai viršuj, išvados 
apačioj...

$aluna Alęikum.

D1VQRSĄI SUMUŠ VI
SUS REKORDUS.

šįmet divoreai sumuš vi
sus pirmešnius rekordus. 
Daugiausia divorsų jieško 
tie. kurie vidutiniškai! gyve
na. Ten kur didelis skurdas 

Į ir daug vaikų, pora neturi 
nei laiko nei pinigų divorsui,

; ir nežiūrint kad jie nesutin
ka ir nuolatos Hivirčius ke
lia, vienok kenčia ir gyvena 
poroj.

Geresni laikai irgi padai)* 
gina divorsus, nes kada vy
rai turi nuolatinį darbą ir 
gerai uždirba, tai jieškoda- 
mos divorso moters tikisi 
daugiau išlaikymui laimėti.

Jau iki šiam laikui 1941 
metais gauti divorsai sumu
ša visus pirmesnius rekor
dus. o juk dar yra visas mė
nuo iki metų pabaigos.

MAINERIAI LAIMĖJO 
UNIJOS PRIPAŽINIMĄ.

Amerikos angliakasių 
unija šį panedėlį pasiekė sa
vo tikslo, kurio ji siekė j>er 
40 metų su viršum. Prezi
dento Roosevelto paskirtoji 
taryba nutarė, kad plieno 
kompanijų valdomose ang
lių kasyklose turi būti pri
pažinta unija, ir tas nutari
mas yra privalomas. “Kelei
vis” jau pereitą sąvaitę ra
šė, kad maineriai laimės, 
nes Roosevelto administra
cija palaiko darbininkų 
pusę.

iusis.ua
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j KAS SKAITO, RAM) | * PARPTI
TAS DUONOS NEPRAŠO U f VI T IV Į jKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

DRAUGAS JANUŠKIS SU ŽMONA 
JAU AMERIKOJE.

Olandai Mokinasi Šaudyt

KELIONĖ PER JŪRES
TRUKO BEVEIK VISĄ 

MĖNESI. 
Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 3 d,, 10 valandą 
iš ryto. “Colonial” laivu, ku
ris išplaukė iš Lizbonos 
(Portugalijoj! S lapkričio 
dieną, drg. Januškis pasie
kė New Yorko prieplauką. 
Staten Island prieplaukoje 
susirinko LSS ir LDD Cen
tro komiteto nariai juos pa
sitikti. Reikėjo palaukti ga
na ilgokai, kol draugai Ja- 
nuškiai atliko visokius val
džios reikalajamus formalu
mus, ir tik tada buvo pirmu
tinis rankų pasispaudimas 
su draugais, kurie po tiek 
daug laukimo atvyko i musų 
sali (Ameriką), kur yra pla
ti spaudos ir žodžio laisvė, 
kuomet Europoje siaučia ka- 
_s ir priespauda. “Čia kas 

kita,” tarė abudu Januškiai, 
susitikę draugų būreli prie
plaukoje.

Vakare į “Naujosios Ga
dynės” ištaigą susirinko 
daug Brooklyno lietuvių pa
sitikti draugų Januškių. 
Apie septintą valandą vaka
ro jiedu atvyko i “N. Gady
nę” d. J. V. Stilsono ir P. 
Kriaučiuko vedini. Kiekvie
nas norėjo pasikeisti po žo
di kitą su draugais svečiais. 
Jie pavargę, nusikamavę 
nuo tokios ilgos kelionės. 
Bet vistiek su visais nuošir
džiai pasišnekučiavo, pasi
dalino kelionės Įspūdžiais ir 
išsiskirstė su minčia, kad pa
simatys LSS 19 kuopos ban- 
kiete. kuris draugų Januš
kių garbei buvo rengiamas 
gruodžio 6 d. Grand Paradi- 
se svetainėje.

į pašnekesiai tarpe draugų ir 
'draugių iki vėlyvos nakties. 
• Atrodo, kad LSS 19 kuopa 
padarė ir pelno keliatą do
leriu iš tos vakarienės.

LSS 19 kuopos bankietas 
draugų Januškių garbei.

Siame LSS 19 kuopos 
bankiete buvo virš dviejų 
šimtų žmonių. Dalyvavo iš 
Patersono, Cliffsidės, Ne- 
vvarko ir net Eastono. Taip 
pat buvo ir iš Bridgeporto, 
Conn. Žinoma, daugiausia 
buvo brooklyniečių.

Kalbas sakė kaip vieti
niai, taip ir atvykę iš koloni
jų. Visi gyrė socialistus, kad 
duoda . geųas vakarienes. 
Ant pabaigos kalbėjo senai 
lauktas d. J. Januškis. Jis 
trumpais bruožais palietė 
Europos žmonių sunkią pa
dėti, kurie ne tik laisvės ne
turi, bet neturi duonos, dra
bužio ir pastogės. Ameriką, 
sako jis, seniau Europos 
žmonės vadindavo “aukso 
šalimi.” Bet dabar Amerika 
yra ne tik aukso šalis, bet 
laisvės ir prieglaudos šalis. 
Pasprukęs žmogus iš Euro
pos i Ameriką, jautiesi kaip 
namie. Visur sutinki drau
gus lietuvius, tartum butum 
parvykęs Į Lietuvą.

Ant pabaigos d. J. Januš
kis ragino Amerikos lietu
vius susidomėti Lietuvos 
reikalu, nes Lietuvos li
kimas šiandien daug pri
klauso nuo Amerikos lietu
vių veiklos. Jeigu Amerikos 
lietuviai subrus Lietuvos rei
kalu rūpintis, jie daug kuo 
gali jai pagelbėti, kad po 
karo ji liktų nepriklausoma 
ir demokratinė respublika. 
Da pridūrė, kad neužilgo 
LSS 19 kp. bus prakallros ir 
prakalbose daugiau bus ga
limybių pasikalbėti apie šių 
dienų Įvykius.

Draugas J. Glovackas, va
karo pirmininkas, paprašė ir 
draugę V. Januškienę pra
tarti i susirinkusius žodĮ- 
kitą. Bet ji buvo tiek susi
jaudinusi, kad kalbėti nega
lėjo, tik atsiprašė, kad ne
santi kalbėtoja ir kalbėti ne
galinti.

Po prakalbų ėjo šokiai ir

Šv. Jurgio Ddaugija atsime
tė nuo komunistų.

Gruodžio 3 dieną buvo 
prieš-metinis šv. Jurgio dr- 
jos susirinkimas. Narių atė
jo daug. Lžpereitą susirin
kimą šv. Jurgio draugija 
buvo išrinkusi savo atstovus) 
i komunistų konferenciją, 
kurią jie šaukė Hitlerio pa
smerkimui ir Roosevelto po
litikos užgyrimui.

Mat, dabar komunistai 
jau nesako, kad F.D. Roose
veltas yra “vvarmongeris” ii ' 
“Wall Streeto imperialistų! 
bernas.’’ Jeigu kas pasiprie-Į 
šina komunistams ir jų už-' 
mačioms. tai tuos buvę ko- 
munaciai, krikštino “fašis
tais.” Kaip ilgai tie veidmai
niai bus “demokratai,” taii 
klausimas. Jie kartą jau bu-' 
vo “demokratai” ir “bend-1 
rus frontus” organizavo.1 
Bet kada Hitleris 1939 me
tais pasibučiavo su Juozu i 
Stalinu, tai musų komuna- į 
ciai metėsi ir i “taikos kon-j 
gresus,” kurių vienas buvo' 
net Nevv Yorke, o kitas Lon- j 
done. Mat, jie taip kaip j 
švarko rankovė: išvertei— < 

i “demokratai.” Vėl išvertei 
—“taikos su Hitleriu jieško- 
tojai.” Tai žmonės, kurie 
neturi nei principų, nei sar
matos. Taigi tie kailiamai- 
niai dabar sumanė “išgelbė
ti" Lietuvą ir “padėti” de-' 
mokratijoms kovoti prieš' 
diktatorius. Bet musų orga- į 
nizacijos tokių politinių šar- į 
latanų jau neklauso.

Šv. Jurgio draugija, kaipo j 
pašalpinė organizacija, nu- į 
sistačius politikoje nedaly- i 
vauti ir savo narių santaikos' 
nekiršinti. Bet kaip kitur, i 
taip ir šioje organizacijoje : 
komunistai buvo susisukę! 
lizdą. Ir jie nepaisydami or-' 
ganizacijos taisyklių šv.j 
Jurgio draugiją pririšo prie i 
komunistų konferencijos. ' 
To pasekmėje, priešmetinis! 
susirinkimas išmetė komu- j 
nistų partijos narį J. Kairi iš j 
pirmininko vietos, o jo vie-; 
ton išrinko J. Ambrazai
ti. Taip pat atšaukė ir dele
gatus i ta komunistu konfe-, 
rencija. Komunistai sudarė i 
iš saviškių neva tai “lietu- į 
vių komitetą Amerikai ginti; 
»r Lietuvai laisvinti.” Bet i 
kaip tik Lietuvą užėmė rau- i 

donarmiečiai, tai tie politi-! 
niai šarlatanai džiaugsmo 
vakarus rengė ir “saulei”! 
Stalinui “kamarinski” šoko. j 
Dabar jie mano, kad apgaus ' 
lietuvius. Ne! šv. Jurgio 
draugijos nariai pasielgė 
vyriškai, atsikratydami ko-1 
munistinio brudo.

Olandijos Indijose jauni vyiai mokinasi vartoti kulkasvai- 
džius. Pačią Olandiją turi užėmęs Hitleris, lxt jos koloni
jos Amerikos pakrašty tebėra laisvos ir dabar ruošiasi 
prieš japonus.

APIE ATBULĄ KALNIERIŲ
Mano straipsnio antraštė' kunigų nuomone, girdi, rei- 

truputį keistoka, bet už tai kia skaitytis. Apie tai jie tu- 
iš jos lengvai galite atspėti ii gerą išmanymą. Rašoma: 
apie ką eis kalba. Taip, pa- “If my pašto* vvere to g-ve 
kalbėsime apie Romos kata- me his opinion on some- 
likų bažnyčios kunigus. Bet thing of busine-s inrerest. I 
jei sakysite, jog aš tokia vvould listen carefuliv." 
antraštę uždėjau kad iš kul T . ,j,.ocio.
mgy pas tyciuti, tai klysite. k , ,wjj
Ne. as šitą antraštę pasisko- ne?utlel inami (talv;;ai: het
lmau įs šimtaprocentinio . . . . . , ■.<• , • kunigai sako, kad ue stoviangliško laikraščio, kuris, . s® ...... . . i viens greta kito. iam, Beyra populianskiausias Ame- . , • •rikos Ronios katalikų tarpe. n?g totakkų kimiga. ua ge- 
“Our Sunday Visitor " Tas! “ b™*'™. bet geri t.,, -au.
laikraštis šių metų rugsėjo Pas protestantus kunigai

Iš Amerikos Lietuvių Pilie
čiu Kliubo susirinkimo.I
Gruodžio 5 buvo A. L. P. 

Kliubo priešmetinis susirin
kimas. Paprastai, priešmeti- 
nius susirinkimus Kliubas 
šaukia atvirutėmis; taip ir 
šis buvo šaukiamas, žmo
nių susirinko vidutiniškai. 
Komunistai, kaip paprastai, 
atėjo organizuoti, nes gavę 
smūgį šv. Jurgio draugijoje 
nujautė, kad gali jiems ir 
čia tokia pirtis būti užkurta, 
nes ir čia jų pirmininkas J. 

į Kreivėnas, organizacijos 
neįgaliotas, pasirašinėjo A. 
L. P. Kliubo vardu, kad 
lengviau butų žmones mul
kinti šaukiant i pasitarimus 
kitų organizacijų veikėjus.

' Einant pirmininko rinki
mui, J. Kreivėnas gavo 58, o 
J. Buivydas 46 balsus. Ko
munistai tuo labai didžiuo
jasi ir savo laimėjimus šitaip

“Laisvėje” aiškina: “Nuo 
socialistų ir jų kompanijos 
kandidatu buvo ‘pats’ Jonas 
Buivydas. Čia buvo išbandy
mas. ar Kliubas eis su Roo
sevelto politika prieš hitle
rizmą, ar laikinai pateks Į 
vadovybę tų, kurie Ameri
koj palaiko hitlerizmą. Bal
savimai parodė, kad Kliu
bas eina su musų šalies pa
žangiąja politika.” Bet visi 
žino, kad ne socialistai siun
tė Į Washingtoną pikietus 
Baltąjį Namą pikietuoti ir 
reikalauti, kad prez. Roose
veltas verstų Angliją pasi
duoti Hitleriui. Tą darė ko
munistai. Jie dirbo Hitlerio 
naudai, o ne socialistai. Jei
gu ne Hitlerio kumštis Stali
nui i aki, tai “laisvininkai” 
ir šiandien butų prezidentą 
Rooseveltą šmeižę.

Bet jeigu Rokas mano, 
kad kas tik nebalsavo už J. 
Kreivėną, tai tas jau “anti- 
amerikinis” elementas ir 
“tarnauja” Hitleriui, tai blo
ga su komunistu “intaka” 
A. L. P. Kliube. Jeigu jie vi
sus saviškius atsivedė ir su
rinko vos tik 58 balsus, tai 
anksčiau ar vėliau komunis
tų diktatūra Kliube gali su
smukti. O jeigu nariai ją nu
vers. tai ne narius reikės kal
tinti ir “hitlerininkais” va
dinti, bet reikės kaltinti pa
čius komunistus, kad jie bū
dami valdyboje naudo ia or
ganizacijos vardą visokiems 
savo šmugeliams. ALP Kliu
bas, kaip ir šv. Jurgio drau
gija, nėra komunistų orga
nizacijos ir komunistai ne
turi teisės jas suktais budais 
naudoti savo purvinai politi
kai. Jeigu ši sykį komunis
tai išsilaižė, tai dar nereiš
kia. kad jus gerus Amerikos 
piliečius turite teisę šmeiž
ti šiai šaliai neištikimumu.

Amerikos valdžia ir jos 
valdininkai gerai komunis
tus pažysta. • Jie atsimena 
jūsų demonstracijas ir dai
nas, kurias dainavote ant 
Union Aikštės: “Yanks are 
not coming.” Jie turi jūsų 
fiurerio Brauderio ir A. 
Bimbos pasirašytas rezoliu

cijas prieš rėmimą Anglijos 
ir prieš tempimą Amerikos i 
karą. Kam-kam šnekėti apie 
šiai šaliai neištikimybę, bet 
tik jau ne komunistams, ku
rie tarnauja svetimai valsty
bei ir demoralizuoja šios ša
lies piliečius.

Jei komunistai yra drau
gijos valdyboje, tai rinkimų 
metu prieš juos, jų suprati
mu. niekas neturi teisės kan
didatuoti. Einant lyderio 
i inkimams, apsiėmė senas 
buvęs lyderis Vižlenskas ir 
Andžiulaitis. Didžiuma bal
sų tampa išrinktas Vižlene- 
kas. Toje pačioje “Laisvė
je” vėl koliojami Kliubo na
riai, kurie neatidavė savo 
balsus už Vižlencką. o bal
savo už Andziulaiti. Čia jie 
jau patys save parodo, kokie 
jie “demokratai.” Jeigu kas 
nebalsuoja už jų žmogų, ta? 
“hitlerininkas.”

Jeigu jus sakote, kad “gi
nate” Amerikos demokrati
ją, tai pirmiausiai patys tu
rėtumėte būti demokratais, 
o ne diktatoriais, čia yra A- 
merika ir negalima žmogų 
kolioti už ką iis balsuoja 
rinkimų laiku! O jus kolio- 
jate tuos, kurie nebalsavo už 
Vižlencką. o balsavo už An
dziulaitį.

ALP Kliubas nutarė ir 
ateinančiais metais turėti 
pikniką. Išrinktas daktaru 
kvotėju J. Valųkas, ikijpa- 
reis iš kariuomenės Dr. Bu
kauskas. Finansų raštininku 
išrinktas A. Čepulis. Vilčin
skas išrinktas Kliubo iždi
ninku. F. Vaitukaitis išrink
tas biznio vedimo sekreto
rium. A. Velička išrinktas 
Board Direktorių pirminin
ku. Į direktorius išrinktas: 
A. Žukauskas. F. Stanaitis 
ir A. Balčiūnas.
Amerikcs Lietuviu Gimnas

tikos Kliubo vakarienė.

Gruodžio 7. buvo ALG 
Kliubo vakarienė. Žmonių 
buvo gana daug ir gana 
smagiai pasilinksminta. At
rodo, kad ALG Kliubas pa
darė ir pelno iš tos šaunios 
vakarienės. Vyt Katilius.

TAUPYKIT 
Systematiskai

ir
Finansuokit Jūsų Namą 

Systematiskai 
Su

Didžiausia Co-operative įlanka 
Massachusetts

Ihrcliiits d-spentiR Bank

28 ir spalių 5 d. turėjo svar-jyra vedę. Jų žmonos yra ri
bų straipsnį antrašte: “That į tuluojamos "Rev.
Backvvard Collar,
tas atbulas kalnierius.

Mes visi iš lietuvių kuni
gų nemaža esame girdėję ir 
nemaža esame skaitę kata
likų spaudoje apie Romos 
katalikų bažnyčios kunigus, i 
apie to stono prakilnumą ii 
jo svarba. Dabar pažiūrėki-i s.eirnynos. nasVy ■' 
me. ką apie tai rašo anglis- j tiškam biznieriui bei molo
kas Romos kataliku laik- tonalui. Ar įengva ji oar- 
raštis. * .bininkui? Girdi, vedę Kuni

gai brangiau žmonėms atsi
eitų. Už atsižvelgimą į žmo
nių padėti. Romos katalikų 
bažnvčiai butu ealima i;a-

Mrs. ’ Mi
tai vra. i neto straipsnio autorius*• j .

gvildena, kodėl pas Romos 
katalikus nėra tokio "sutv»*-

pagaivoK. 
koks tai bradas kKboniioi 
butų pati ir vaikai! Koks 
tai, girdi, butu* kuniuo darbo 

• trukdymas. Bet ar lengviau 
■ti svie-

rimo. Girdi

kad protestantams 
ir kitiems nekatalikams Ro
mos katalikų kunigas išro- 
dąs “fearfully well edu- 
cated somebodv.” tai vra. 
baisiai gerai mokytas kaž
kas. Ištikruių gi visi gerai 
žinome, kad Romos katali-

kam virsu-

dėkoti. jeigu ii iš’ikrujų i tai 
atsižvelgtų. Bet visi senai ir 
gerai žinome, kad taip nėra.

Toliau minėto straipsnio 
kų kunigai nepasižymi nei autorius apskaičiuoja ši-
ypatingu mokytumu, nei ga- taip: šioie šalyje kunigu vra 
bumais. Vidutiniškas kuni- 30.000. Jei jie butų v i e. ra. i 
gas mokslo ir gabumo at- klebonijose gyventojų -kai- 
žvilgiu yra menkesnis už vi- čius nasidvigubinra. O jei 
dutinišką profesionalą: kiekvienas kunigas turėtų 
daktarą, advokata, mokyto- po tris vaikus, tai sudarytu 
ja ir tt. Tariamas Romos ku- 150.000 žmonių. Kas, girdi, 
nigų “baisus mokytumas” juos visus užiaikvtu? 
yra pačių kunigų prasima- ję s
nyta pasaka. Jie patys ją pa- je ‘maįme,
sakoja visam pasauliui ii ją gIis nusimanančiais bizny ir 
palaiko. kitokiuose praktiško gvve-

Tame pat straipsnyje to- nimo reikaluose, bet šeimy- 
liau rašoma: “A priest is niško gyvenimo reikaluose 
given the best possible ėdu- parodo visišką neišmanymą, 
cation bv the church. His Juk iei kunigai butu vedę. 
training cost her thousands tai jiems nereikėtu gaspadi- 
of dollars.” Tėmykite auto- nių. Gaspadines alga galėtų 
liaus išsireiškimą: kunigo eiti kunigo moteriai ir vai- 
išmokslinimas bažnyčiai at- kams. Juk nrotestantu kuni-•• A. 1 A * • • J 1 • • * , *" . . .” sieina tūkstančiai doleriu, gai yra vedę ir p:įtenkinti 
Nesakoma, kad kataliku vi- daug mažesnėm pajamom, 
suomenei tas atsieina, o baž- negu Romos katalikų kuni- 
nyčiai, tartum bažnyčia ne gai. kurie nevedę gyvena su 
iš žmonių tuos pinigus su- gasoadinėmis.
renka, bet turi «avo kokius ' jįj dar kani butu neaišku. 
tai stebuklingus pajamų sal- kad ved? Runjgai ‘ negalėtu 
tinius. Panašiai kunigai tinkamai' pragyventi iš savo 
skelbia, kad ne parapijonai. ai<>y j,. ex»ra ieigu, tai tegu' 
bet jie, kunigai, pastato baz- buna Rpnigu najamos oasiu- 
nyčias, klebonijas, mokyk- ]ytcs lietuvių* katalikų laik- 
las ir tt. raščių redaktot ianv. A’ jie

Toliau įrodinėjama, kad sakytų, kad kunigiškos pa- 
Romos katalikų kunigai esą iamos butų perini n iaas. su 
autoritetai tik religijos rei- šeimyna pragyventi? 
kaluose. Politikoj, finansuo- Vede kunigai turėtų pro
se, bizniuose parapijonai gos ir doros dirvoje daugiam 
esą laisvi ir gali elgtis pagal pasitarnauta Juk dabar kil
savo išmanymo. Bet kai dėl nigai tik žodžiu kovoia. prieš 
bizniškų klausimų, tai su gimdymo kontmię ir prieš

divorsus. O jei jie butų ve
dę, tai savo žodžius pavyz
džiais patvirtintų.

Autorius neužmiršo pa
minėti ir apie nenutraukia
mą Romos katalikų bažny
čios kunigų ryši su apašta
lais ir Kristumi. Girdi, tokio 
iyšio nei viena kita bažny
čia neturi. Iškilmingai mini 
apie kunigams duotą galią 
skelbti Kristaus moskią. lai
kyti mišias, dalyti sakra
mentus. Bet nei žodžio apie 
tai. kad Kristų- uždraudė 
krauti turtus: nei žodžio, 
kad Kristus apaštalams (ku
nigams) isakė: "Dovanai 
gavote, dovanai dalinkite, 
neturėkite nei aukso, nei si
dabro.” Romos kunigai šitą 
Kristaus Įsakymą ignoruoja. 
Jie iš palikto sakramente 
bizni daro. čia jie kaip tik 
ii- pertraukia r yšius si; apaš
talais ir Kristumi. Dėlto jie 
negali girtis tuo “nem.itrau- 
kiamu ryšiu."

Kadangi protestantu ku
nigai net vedę būdami ten
kinasi vien alga. reiškia už
laiko tą Įsakymą, kuri Kris
tus apaštalams davė. tai jie 
pasirodo tini praktišką ryši 
su apaštalais ir Kristumi. 
Taigi protestantų praktiš
kas ryšis su apaštalais it 
Kristumi yra vertesni5, negu 
Romos kataliku bažnyčios 
tariamas "istoriškas rvšis."

Apie Romos kunigų paia- 
mas autorius šitaip rašo: 
"Kiekvienas katalikas žino, 
kad kunigų pajamos yra 
griežtai aprubežinotos vys
kupijų Įstatymais. Kaip ten 
parapija bebūtu didelė ii 
turtinga, kaip ten kunigų 
darbas bebūtų sunkus save 
algos padidinti negali nei 
vieno cento."

Toki begėdišką melą. tur 
būt, tik Romos katalikų ku
nigai tegali skelbti. Juk 
kiekvienas parapijonas ži
no. kad kunigai nesitenkina 
vien alga. Jie ima iš žmonių 
pinigus už krikštus, šliubus. 
mišias ir laidotuves. Ir jie 
biednų žmonelių nesigaili.

Jie lupa iš vargšų pinigus 
be gėdos, be pasigailėjimo. 
Tad vyskupijų įstatymais 
nustatytos Kunigų algos yra 
tik skylėtas figos lapas ju 
begėdiškumui ir godumui 
pridengti.

Iš to viso matome, kad 
tomiški kunigai, kurie šitaip 
save aukština ir baltina, vra 
panašus i nuoga žmogų, ku
ris bando marška savo nuo
gybę pridengti.

Agnostikas.

AMŽINOS DAINOS.
šioj knyuutvj telpa 11 ireriausiu 

.tevaro dainų. .los tinka ikklaniaci- 
jonis ir dainavimui, kaip namie, taip 
ir susirinkimuose. Pusi. 32........ loc.

Kasa Antrą Panamos Kelią Laivams

Amerikos inžinieriai ir darbininkai skubiai kasa antra Amerikos laivams kelią per Pana
mą. Darbai prasidėjo metai atgal, o dabar eina diena ir naktį.
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Litvinovas Aiškinasi 
Amerikos Spaudai

AR TIK NETRŪKSTA GRIEŽTUMO.
Beskaitant šiaurės Ame

rikos lietuviu spaudą, tan
ky, būti “ekseleneija” 
tos vadu.”

*tau-

Rusų tikslas esąs sumušti 
vokiečius.

Naujas Sovietuos ambasa
dorius \Vashingtone. Mak
simas Litvinovas. davė A- 
merikos spaudai platų pa
aiškinimą apie Rusijos po
ziciją dabartiniame kare. 
Tas jo paaiškinimas tilpo 
Amerikos laikraščiuose pe
reitą nedėldieni. Vokiečiam 
iki šiol sekėsi Rusijoj iŠ da
lies dėl to. jis sako. kad jie 
užpuolė Stalino karalystę 
“klastingu greitumu." ir iš 
dalies dėl to. kad rusai nesi
tikėję tokios didelės priešo 
galvbės. Bet kaip rusai ne- 
dakainoio vokiečių galvbės, 
taip vokiečiai nedakainojo 
Rusijos kai o jėgų ir ūpo.

Litvinovas mano. kad vo
kiečiai jau išeikvojo geriau
sias savo jėgas ir todėl jie 
jau pradėjo trauktis atgal. 
Rusu tikslas esąs dabar pulti 
priešą visom savo jėgom, 
kad nedavus jam atsikvėpti 
ir galutinai sumušti. Kol ši
tas tikslas nėra pasiektas, 
rusai nenori pradėt karo su 
Japonija.

Bet tai yra nevykęs pasi
teisinimas. Juk ir Anglijai 
butų geriau koncentruoti vi
sas savo jėgas tik savo že
mei ginti. tačiau ji duoda 
pagalbos ir rusų armijai:

Japonams Padeda
Vokiečiai.

Londono "Ne\vs Chro- 
nicle” korespondentas pra
neša iš Singanuros. kad dau
guma Japonijos lakūnų, ku- 
lie dabar atakuoja angių 
poziciia- Tolimuose Rytuo
se. sudaro vokiečiai lakūnai. 
ŠĮ faktą patvirtina nušauti 
žemėn priešo orlaiviai ir pa-i 
imti nelaisvėn jų lakūnai. ■ 
Didžiuma ju ne japonai, bet; 
vokiečiai. Galimas daiktas. ■ 
jog dėl t«> "usilpnėjo vokie
čiu veiksmai Rusijos fronte, 
kad daug savo lakūnų Hitle
ris nusiuntė japonams i tal
ka.

siunčia savo ekspertus, gin
klų ir karo medžiagos, nors 
ir pati neperdaug tų daiktų 
turi.

Antras dalykas, niekas 
juk nereikalauja, kad Sovie
tai skelbtų Japonijai karą. 
Viskas, ko Amerikai ir Ang
lijai dabar reikia, tai kelių 
papėdžių orlaiviams nusilei
sti Rusijos teritorijoj. Litvi
novas turėtų paaiškinti, ko
dėl Maskva neduoda Ame
rikos ir Anglijos orlaiviams 
vietos nutūpti?

Lietuvoj Siaučia 
Epidemija.

Bolševikų apiplėšti žmonės 
serga ir miršta.

Amerikos žinių agentūra 
(UP) praneša iš Stokhol
mo. kad vokiečių ir rusu ar
mijoms. kuriose yra sukon
centruoti milionai kareivių, 
gresia didelė šiltinės epide
mija. Civiliems gyvento
jams. kurie yra. nusilpę dėl 
maisto stokos, taip pat gre
sia didelis pavojus. Žinios 
sako. kad liga jau siaučianti 
Lenkijoj, vakarų Rusijoj ir 
Pabaltijos kraštuose. Kai 
kuriose vietose išmirė iau 
ketvirtadalis gyventojų.

Taigi epidemija -iaučia 
lygiai tose vietose, iš kuriu 
bolševikai buvo priversti 
Trauktis. Prie tų vietų pri
klauso ir musu Lietuva. 
Kaip žinia. Stalinas buvo 
davęs savo armijai Įsaky
mą : traukianties viską iš
vežti. o ko negalima išvežti, 
tą sudeginti ir sunaikinti. Ir 
Maskva nesvki gyrėsi, kad 
įusai traukdamiesi palieką 
"pliką žeme." šito barbariz
mo rezultate dabar gali iš
mirti milionai žmonių.

kiai galima rasti ginčus, ku- ! Jis per 14 metų valdyda- 
rių oi bite dar vis tebesisukaĮ mas Lietuvą (su durtuvų pa
buvęs Lietuvos diktatorėlis! gelba). nedavė žmonėms 
Antanas Smetona. i laisvai protauti. Kiekvienas

Visiems jau yra žinoma, laisvesnis pareiškimas buvo 
kad šis žmogelisi Lietuvai žiauriai užčiauptas, užda- 
nieko nedavė, o vien tik sir- rant "prasikaltėli ar tai i 
go didvbės manija, ir spau- koncentracijos stovyklą, ar 
dė Lietuvos liaudi. Tai kam I kalėjimą. Geriausi Lietu
čiu. rodosi, bereiktu ginčv- vos sūnus ir dukterys, nepa-, 
tis ir gaišinti tą brangų lai- kęsdami pensekiojimų, tuks- 
ką. kuomet šiandien yra tančiais bėgo is savo tėvų 
taip daug svarbių klausimų, žemės i kitas pasaulio šalis, 
kurių sprendimams reiktų kad susirasti laisvesni gyve-- 
pašvęsti ne vien tik solida- nimą.
įuma. bet reiktu paaukoti ir Dauguma lietuvių išvažia- 
visos tautos jėgos tiems dar- vo iš Lietuvos už paskutinius 
bams nuveikti? pinigus. Jie važiavo ne pas

Reikia pripažinti, kad iki ^ro^Į- ne Pas dėdę ar drau-. 
1926 metų lietuviai buvo ge- bet važiavo patys nezi-
ros nuomonės apie p. Sme- ??^‘^mi.^,ur’ 11 Kas Juos. au" 
toną. ir gerbė ji kaipo sena *e- Pasiekę svetimas vietas.
veikėją. Apie tą žmogų ir a: 
buvau neblogo nusistatymo. 
Aš nedrįsau jo kriminuoti: 
dažnai net ir su pagarba Į ji 
žiurėjau.

Bet štai, viena virš pami
nėtų metų dieną man beei-

apsistoti. įbedžiau akis. lyg 
nepatikėdamas, ir dar kartą 
skaitau: "EI Golpe de Esta- 
do Lituano” (Smūgis Lietu
vių Valstybei). O truputį 
žemiau, smulkesnėmis rai
dėmis: "Ex-Presidente An
tanas Smetona apovado por 
ei general Plechovicu y pro 
fesor VValdemara. distituyo 
actual presidente Dr. Gri
nius, y ei mizmo se apodero 
dėl poder” (Buvęs prezi
dentas Antanas Smetona, 
generolo Plechavičiaus ir 
profesoriaus Voldemaro re
miamas. atstatė dabartini

Kaip Mes Vijom Rusų Valdžią 
iš Lietuvos 1905 m» ... i n.

į būrys Akmenėje iš patrankos sušaudė ke
lis revoliucionierių namus. Būrio vadas.

(Tąsa.)
Ištarus uredninkui šiuos žodžius, aš, vis,,. lulsaLftin vi--i na kti

dar nesuprasdamas, kad kalba darosi labai ra ’
įimta, pasijuokiau iš jo. kad jis neturi to- klebonijoje lase kortomis. Jo paitncuau urnų. j . j* buvę vietog kiebonas ir kunigas snapstvs

Pasiekę 
jie nebeturėjo nei vieno cen
to. Patekę Į svetimas šalis be 
kalbos, be draugu, be nieko 
musų emigrantai susitiko su 
dar žiauresnėmis gyvenime 
sąlygomis. Dabar jiems bu
vo jau nebesvarbu kas

prieglaudą.
Ir taip, persipildė nelai

mingais lietuviais Argenti
nos galvijų skerdyklos. Bra
zilijos kavos plantacijos ir 
kiti Pietų Amerikos štatai, 
kuriuose musų emigrantą’- 
daugiau nieko nerado, kaip 
tik sunkų ir pavojingą dar
bą, menką užmokesti ir iš
naudojimą. Daug jų pateko 
ir i Šiaurės Ameriką. Kiek 
mažesnis musų tautiečiu 
skaičius užkliuvo Afrikon. 
Australijon ir kitur.

Ir taip, dėl vieno negero 
žmogaus, trokštančio sau

prezidentą Dr. Grinių. , o vienam garbės, dėl šito žmo- 
patsai paėmė valdžią i savo gaus musų geriausių brolių 
rankas.). O toliau eina pla- ir Seserų nauji vargai paęi

KINIJA PASKELBĖ KA
RĄ VOKIETIJAI IR 

ITALIJAI.
Kini jo- čian Kai-šeko 

/aidžia Čunkine paskelbė 
rara Jaunniiai. Vokietijai ir 
[takiai. Nor- Kinija kariau
ja su Janoniia jau ketvirtus 
netvs l'“t karas fo’maliai 
ki šiol nebuvo paskelbtas.

JAPONAI GIRIASI PA
ĖMĘ 203 PREKYBOS 

LAIVU.
•Japonų radijas paskelbė 

oficialų savo valdžios pra
nešimą. kad Kinijos pakraš
čiuose ir Uangpu upėj japo
nai suėmę daugiau kaip 200 
priešingų valstybių preky
bos laivu, tų tarpe ir 10.500 
tonų Amerikos garlaivi 
"President Harrison.”

SUDEGĖ LENKU 
KLIUBAS.

dvoke. Mass.—Pereitą 
?<!ė'dipni čia sudegė lenkų 
iosc’uskos kliubo namas. 
La Toliai siekia Š25.UUO.

ŽUVO AMERIKOS AD
MIROLAS KIDD.

VVashingtono pranešimu, 
japonu orlaiviams netikėtai 
užpuolus Amerikos laivyną 
Pearl Harbor Įlankoj, Hava
jų salose, žuvo Amerikos 
admirolas Isaac Campbell 
Kidd.

čios infonnacijos: panieki
nimas Lietuvos konstituci
jos. suėmimai, kankinimai 
ir sušaudymai.

Argi taip?
Lyg netikėdamas sudeja

vau. ir tuo pačiu kartu paju
tau nepaprastą gailesti ir 
baisų skaudėjimą toli ten 
krutinėję... Skaudus ir pil
nas gėdos siurpryzas lietu
viams, nebėra ko kalbėti.

Taigi taip.
Spantaniškai pasijutau ne- 

beankenčiąs to žmogaus ir, 
nusipirkęs laikrašti, spio-

pylė po Įvairius pasaulio 
kraštus. Visiems iš jų po di
delio vargo pasisekė prasi
mušti, prisitaikyti prie ap
linkybių; kiti gi, neišlaiky
dami neprigimto klimato 
(su milijonais nuodingų mu
sių, moskitų ir kitų parazitų 
kandžiojimais), krito nepa
siekę tikslo kaip nuo maro.

Jeigu Lietuva butu galė
jusi klestėti laisvai laike tų 
14-kos priespaudos metų. 
Lietuvos žmonių kultiną bei 
susipratimas butų galėjęs 
būti kitoks. Ka Lietuvos

Turkijos žiniomis, fašistų 
užimtoj graikų sostinėj Ale
nuose dabar kasdien badu 
numiršta po 800 žmonių.

Raudonasis Kryžius Surašė Jau 1,000 

Rolševikų Ištremtų Lietuvių.

?p;;u<i<> žiniomis. Lietu
ve- Raudonasi- Kiyžius su- 
daiinėja tikslius sąrašu- 
apie tu<- lietuvius, kuriuo. 
o<»isėviKaj deportavo sovie
tų Ma-ko'iio- gibimon. I? 
sąra.-u prašomos atskilo: 
kortelės apie kiekvieną de
portuotąjį. I kortelę Įrašoma 
vardas ir pavardė, amžių-, 
profesija ir kitos žinios. Iki 
šiol surašyta jau 7,000 kor
telių. Daugiausia issių.-ta 
valdininkų, ūkininkų, darbi
ninkų ii laisvų profesijų 
žrroniu. T'"deli nuošimti sū
dą, o moksleiviai ir nepilna- 
meč ai vaikai.

I- ligsiol surašytų kortelių 
matui, kad išsiųsta: 1,000 
ūkininku, ""o valdininkų, 
-on moksleiviu, 600 moky- 
•<.jų 5< o nepilnamečių vai
ru. boa dai bininkų, virš 
loo kai Įninku, 45 g?’dyto
jai. 44 studentai. 27 advoka
tai 1 - in oio»-i m. I^agrono-

mų, 13 vaistininkų. 19 gai- 
le-tingujų seserų, 18 žurna
listu ir 5 akušerės.

Kv.”

R
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MES PARDUODAM
BULOVĄ. HAMILTON. 
GRl EN, ELGIN. ^EST
EI ELI) ir EVKOB 
Laikrodžius.

KETVIRTIS & ( O.
.112 Broadway

South Boston. Mass.

atkreipė ji i mane ir sudrebėjusiu 
tarė:

—Aš ir dabar tamstą galiu vietoje nu
dėti!

Supratau, kad dalykas labai įimtas. 
Žvilgtelėjau i savo draugus, kaip ir klaus
damas jų, kas man dabar daryti, bet iš jų, 
dar gi akies mirktelėjimu, jokio atsakymo 
negavau. Pamačiau plačiai išplėstas J. 
Sii utavičiaus akis. kuriose nieko neper
skaičiau. Dalykai buvo blogi, reikėjo pa
čiam iieškoti išeities ir išvengti čia pat, pu
sės žingsnio atstume atstatyto i mane o- 
volverio vamzdžio. Visa tai dėjosi vie? ~1 
sekundę. Uredninkui gana buvo paspausti 
gaiduką, ir visos gyvenimo sąskaitos butų

pastatyta gi
argyba, kuri kunigo neišleidusi iš kamba- 

i lio ir pareiškusi jam, kad jis esąs suimtas. 
'' Tuo budu narsus būrio vadas turėjo du 

malonumu: suėmė kun. Margali ir be to 
malonioj kompanijoj pakortavęs praleido 
laisvą laiką. Ryto metą kun. šnapštys- 
Margalis su atskira sargyba buvo išgaben
tas į Šiaulius, tačiau Kuršėnuose juos pasi
vijo Kauno gubernatoriaus telegrama pa
leisti suimtąjį; mat, valdžia taktiniais su
metimais nenorėjo kiršinti kunigų, kurie 
daugeliu atvejų buvo talkininkai ir padė- 

: ėjai, malšinant pradėjusią šiauštis liaudį.

Iš Papilės nuvykau*} Mažeikius, kur visą 
revoliucijos metą nebuvau buvęs. Kai ku-

nant paskubomis Havanos toliaugalės, ištikti. Jie 
miesto gatve, pastebėjau sutl^° nuelai eiti nors i pati 
laikrašti “EI Mundo,” kurio P/agarą, bile tik galėtų gau- 
nirmutinio puslapio užra- Į1 darbą, pasiliuosuoti nuo 
šas privertė mane iš karto bado ir susirasti šiokią tokia

buvusios baigtos. Antra karta gyvenime . v ...... , , . . , .
tokiu kritineS momentu ‘man parietate vi- *!e mažeikiečiai buvo gerokai nepateoKin- 

b»t lig kad kisviy metu nebuvau pas juos atvy-

ir mažųjųg . j piAKumu. | komitetus buvo išrinkti bernų
—Ir as tamstą, jei nori, galiu vietoje j žmonių atstovai, pastariesiems to pareika- 

nudėti. Slavus. Reakcijai užėjus, valsčių komitetai,
Uiedninko ištiesta ranka atšlijo. Kam- veikusieji apie dvi sąvaites, buvo suimti.

kartą pakartojo, kad baudžiamieji būriai rė musų partijos nariai, 
juokų nekrečia, kad jam esą išakyta, kiek- Mažeikiuose aplankiau seną Rygos pa
vienę revoliucionierių šaudyti, kad as esąs žistamą studentą AuzinĮ. Auzinis vis dar 
labai neatsargus, kad jam už tai dabar gyveno Bliumentalių namuose ir, kaip vi- 
tenkanti atsakomybė, nes prie io esąs įvy- tuomet, turėjo pramuštą galvą visokiems 
kęs viešas priešvalstybinis mitingas! sumanymams. Auzinis revoliucijos metu

Atmenu, kad i tą uredninko dviejų jaus- ’ ržkur Latvijoj bastėsi, o reakcijai užėjus, 
mų — pareigos ir baimės kovą—atsakiau, vėl grižo i Mažeikių užuovėją. Mažeikių 
kad ir aš einu savo pareigas ir prigrąsiau, pristavas, taip manęs nekentęs vasaros 
kad visi tie musu mitingai nėra vien tik metu. ir man dabar nebuvo baisus, nes iais- 
žaislas ar tuščias išmislas. vių metu jo nuovadoj nebuvau buvę-. Iš

Uredninkui nebuvo daugiau kas dalyti. Pa^efs Auzinio ir buvusio pas ji svečio, kū
jis greit išsinešdino iš arbatinės ir palikėj10 PavaJneatsimenu, patynau, Kaip 
mus vienus. Mano draugams buvo labai [evoliucija pietojosi^Latvių krašte. „at\ių 
nemalonu: kad jiė pačiu kritinguoju mo- kaimiečiai n darbininkai greit ir orgam- 
mentu nieko nereagavo i uredninko atkiš- ■ zuo[ai perėmė visą vietos valdžią į >a\<» 
tą i mane ginklą. Vienas ju — J. Sirutavi- i?n^s: suorganizavo ginkluotu- hunus ir 
čius — tvirtai pareiškė, kad įis atidžiai se- n’ose?i aktin§ar?. pasipriešinimui,
kęs kiekvieną uredninko judėsi ir kad kriJ V okiecių baronų pavyzdingi dvarai puvo 
tingu momentu jis ii butu suiamdęs: ant-į ^1^1 ^va,V komitetų, kurie neblogiau 
ras - J. Taraškevičius — nieko neatsakė. 11 Jų a<*i™nistratori^ tvarkė
Man ir tuomet ir dabai
kas iš, mano draugų 
kritingojo momento
veri uredninkui butų užtekę nepastebimo 
akimirksnio.

Greit Į musų kambaij Liejo persigandę' 
arbatinės šeimininkas, jis juto, kad nege
rais tikslais buvo pas mus uredninkas atė
jęs. Ta proga pasinaudojome ir musų kal
bos nukrypo nuo mano draugams nemalo
naus Įvykio, nes visiems mums buvo aišku, 
jei kas nors su manim butų Įvykę, — šiokia 
ar tokia atsakomybė butų ir mano drau
gams tekusi. Ir ši kartą mano kišenėje jo
kio ginklo nebuvo. Uredninkas išsigando 
tuščio rankos judesio, kurs sudarė iliuziją, 
kad ir aš ne be ginklo esu.

Rodos tą pačią dieną, kada mes ginčijo
mės su Papilės uredninku, baudžiamasai

viau jam i barzdą, kurio fo- žmonės nuveikė per tuos 
tografija buvo Įdėta laikra- priespaudos metus, jie dirb- 
čio viduty. darni nevaržomi butų galė-

“Tai ot kaip!” — dariau ję nuveikti keliata kartų 
pats sau skundą. — “Tas daugiau. Reiškia, dėl vieno 
žmogus, kuriam aš reiškiau žmogaus egoizmo bei užsi- 
simpatiją ir atiduodavau sa- spirimo, skaudžiai nukentė- 
vo pagarbą, dabar, ambici- jo Lietuvos ateitis, jos žrno- 
jos stumiamas išdrįso išeiti nių progresas atsiliko keliui: 
prieš Lietuvos žmonių valia, kai metų. O kiek vargų, ne- 
nakties tamsumoje užpulti laimiu iškentėta, kiek pra- ■ ■
teisėtai išrinktą prezidentą kaito ir ašarų išlieta! Tai di- ro Lietuvai padariusi. Jeigu p. Smetona yra
Dr. Grinių, ir tuo pačiu kar- džiausią skriauda ir nusidė- Matant šitokius p. Smeto- nuoširdus, jei jam dar rupi 

iimas visuomenei, kokį tik nos “nenuilstamus darbus,” Lietuvos gerovė ir jei jis no- 
begalima Įsivaizduoti. taip ir norisi paklausti: Ar ii, kad jam lietuviai dova-

Paskui, atėjo sprendžia- tik kartais lietuviams ne- notų ir paliktų jį ramybėje, 
įnašai momentas. Rusų tan- trūksta griežtumo? tai iis privalo viešai prisipa-
kai, persiritę Lietuvos sieną. Amerikos lietuviai, kurie žinti prie klaidu, atsiprašv- 
užvertė dulkėmis visus Lie- stato Lietuvos gerovę aukš- ti ir taipgi turi pasisakvti, 
tuvos žaliuojančius laukus, čiau už viską, turėtų tokio kad iš “vadovybės” atsisako 

ti. Kovoti, kad Lietuva butų O "vadas” štai, nuo to urnai asmens ambiciją griežtai ir nebeei-zins daugiau lietu- 
laisva, o Lietuvos žmonė- susirgo baimė- liga (bron- pasmerkti, kaip yra pasmer- vių.
gyventų nevaržomi. chitu ii- negalėjų susirgti, kti didžiausi Lietuvos nepri- Tada lietuviai paliks p.

Šiandien to pamiršti n^- nes jam neteko pauostvti nei klausomybės priešai — ko- Smetoną ramybėje, kad ga- 
galima, nes p. Smetono- ii- vieno atnešto raudonojo ba- munistai. lėtų daryti atgailą ir baigt:
gų metų savavaliavimo dar- cilo). pei rėpliojo Vokietijos Negalėčiau pasakyti, kad ramiai savo gyveninio die-
bai kiekvieno padoraus lie- įubežiu ir, keliaudamas iš tautininkai yi*a Lietuvos nas.
tuvio širdy yra užrekor- vietos i vietą, atsidūrė i lais- priešai. Anaiptol ne. Bet ko- O kai išmuš valanda, tai
duoti. vės šalį, kur teisėtumą- ir dėl jie nedrįsta Įiasmerkti Lietuvai vadovauti bus ne

Bet tuo kartu, kai tikiieii žmogaus neliečiamybė yra savo partijos žmogų, kuris vienas “vadas.” kaip Smeto-
Lietuvos sūnus kovojo ir užtikrinta. besirgdamas didybės mani- na, Hitleris, Stalinas ar
krito už Lietuvos laisvę, tai Ir štai, atsikvėpęs laisvės ja yra Lietuvai taip daug ža- Mussolinis, bet bus šimtai ir 
tuo tarpu juk ne vienas to- oru ir isšigydes baimės ligą. los padaręs? Kodėl tauti- tūkstančiai. Nes kiekvienas

tu išniekinti nieko nekaltą 
Lietuvą ir sutrypti jos kons
tituciją. Tos Lietuvos, tos 
brangios, už kurią aš gra
žiame 1919 metų pavasary 
palikau namus, ir įstojau į 
savanoriu eiles išėiau kovo-

tos jėgos pagalba grįžus jo -aviniukui ba
ronui, pavyzdingiausioj tvarkoj vėl perėjo 
jo žinion. Už tai Latvijos malšinimui caro 
valdžia siuntė gana dideles ginkluota - iė- 
gas iki jurininkų imtinai; mat, pėstininkų 
ir raitelių jau nebeužteko. Latvijoj daug 
kraujo praliejo vokiečių baronų selsGucas 
(savisauga), kuris, kariuomenei užėjus, jo
kių ceremonijų su revoliucionieriai- neda
rė. Prasidėjus aktingiems kariuomenė t 

veiksmams, kai kur dragūnai susilaukdavo 
griežto pasipriešinimo: Tukumo, Aucės ir 
kitų sukilimai ir mūšiai arba degančio- ba
ronų pilys, rašė visai naują lapą Latvi jo- 
istorijoj.

(Bus daugiau)

Smetona Lietuvai nuošir- jis turi geras akis, 
dus, ir nerūpėjo jam Lietu
vos gerovė. Jo vienintelis 
tikslas buvo- stovėti prieša-

kad be tik paprastas pabėgėlis, bet.zidentas — išrinktas pagal 
gėdos gali stoti prieš geibia- ne Lietuvos atstovas, ir kad.žmonių valią, 
mą Šiaurės Amerikos visuo- jis liautųsi piršęsis į vadus ir, joseph Simonet.
mene, kuri vra taip daug pe drumsti lietuvių vienybę Havana, Kuba.

KAS 14 SEKUNDŽIŲ 
GIMSTA KŪDIKIS.

Wash ingtono statistikų 
biuras praneša, kad šiuo lai
ku Jungtinėse Valstijose 
kas 14 sekundžių gimsta kū
dikis, kai tuo tarpu mirimų 
būna vienas kas 23 sekun
dės.

Gimimams vykstant tokiu 
tempu, šįmet numatoma 
anie 2,500,000 naujų kūdi
kiu.

Dabartiniu laiku Jungti
nėse Valstijose yra apie 
132 000,000 gyventojų. Jei 
gimimų nuošimtis nesiima 
žė-. tai apie 1980 metus ši 
šalis turėtų turėti apie 
150,000,000 gyventojų.
LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rangius reikalingiausiu žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knysra sutaisyti 
taip lentrvai ir suprantamai, kad kiek
vienas srali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo
džiai, bet ėieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant. važiuojant ku" 
nors. nuėjus krautuvėn. pas dakiara 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetiškų ištarimu ir er«matika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Miehelsonaa. Pusi. 05.

t
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Baltijos valstybės daugiau* 
šia nukentėjo.

“New York Herald Tri
būne’* lapkričio 30 laidoje laidoje šiais žodžiais: 
tilpo ilgas straipsnis, kuria- ‘ .
me atpasakotos Baltijos vai 1 ° ° nile>te

nuošimčių. Daugybė naujų (Salvation Association i tar- 
teatrų, muzikos ir meno cen- nautojus ir pakeitė juos bol- 
trų ir muziejų buvę atida- ševikų valdininkais, kurie 
ryta. naudojo tą organizaciją bol-

J šitą straipsni atsako■; š«'įkiškiems tikslams' už- 
“The Toronto Evęnimr Te- drau<,e organiza-

vo įprastu budu žiaurią ko
vą prieš laisvę ir religiją.”

“Prie to dar galima pridė
ti, — baigia laikraštis—kad 
kai jie buvo išvaryti iš tų 
valstybių, kurias apiplėšė, 
jie paliko ‘pliką žemę’...”

Sovietų Rusijos aukos.
W a-'h ingtono “Times-He-

legram” lapkričio 1 dienos c0U susirinkimus, uždraudė i aid” lapkričio 21 d. laidoje 
---- -- ‘ į pamaldas ir tikybos mokv- rašo, kad Rusija pasielgusi

nusavino < u: mą mokyklose, 
vra laik- bažnyčių turtą,

Suomija ir Lenkija lygiai 
uždraudė taip, kaip su Estija, Latvija, j 

demokrati- 
gyvento- 

pavergė bolše- 
>s galia.

ir^ad^uX71S»,įį KOMUNISTAI PASODINTI ANT VIE-

pSsSudojeeneSlh,ndh/’v?l'laiko žiatnų'k™do pytieji- NO SUOLO SU HITLERIO BUNRISTAIS
kenčia nuo^vokiečiu, kurie"il|,sl'ta!‘VmHose’.Į,oval'‘‘'‘: ..... . ---------------1 t . ,
skaito, kad slavai, o‘taip pat tUL° f” RUSĮMaciusl Šiomis dienomis kongre- Darbininkų unija negali
ir R»1tun& tautos Acanėin« b®0“tosios kolonos, n mano, so Atstovu Rūmai priėmė laikvti savo viršininkais to- žeminė“ raS kad valstybės ture- 252 balsais prieš 136 taip kiu žmonių, kurie yra teis-

e tų būti dėkingos už tai. kad vadinamąjį kongresmano mo bau?t; kaip kriminalis- 
Straipsnvje paminėtas joms buvo išplėšta laisvė, Smitho biHu krašto apsau- tai. arba kurie priklauso na- 

žiaurus Baltijos žmonių de- nes bolševikai jas užėmę gaį. Tas bilius suvaržo strei- cių “Bundui,” Komunistų 
ponavimas, duodama eita- tuojau pasirūpino subolševi- Rus krašto apsaugos dar-
ta iš laiško, gauto iš Talino, kinti jas, įvesdami savo švie- buose ir draudžia uniioms 
paminima, kad apie 60,000 timo ir ‘kultūros’ sistemą, laikyti savo viršininkais 
lietuvių esą deportuota į Si- Kadangi šitokia nuodėmin- teismo baustus krimiralG-
byrą. Ministras pirmininkas go mąstymo įušis gali plės- yU8, Stalino agentus komuni- tai duoti Darbo Departa- 
Merkys, užsieniu reikalų tis pavojingai, yra gera pa- stus arba Hitlerio bundistus. mentui Washingtone prane- 
ministras Juozas Urbšys, vi- sakyti ir tiesą. i Vadinasi. Kongreso At- Šimą. Departamento sekre-
daus reikalų ministras pulk. “Lenkiios ir Suomiios už-Irtovu Rūmai pasodino ko- torius tuometpaskirstarpi- 
bkucas esą issiųsti i koncen- lima/ viso krikščionis-’munistus i viena suolą su ninkus unijos su darbadaviu 
tracųos stovyklas Solov- įojok demokratiškojo10 pa-'Hitlerio naciais ir kitais vi- ^inčui išsP^sti- ^igu gin- 

saulio buvo pripažintas nei j romėnės priešais.
Kai kurie Roosevelto

Partijai arba Jaunųjų Ko
munistų Lyga'.

Norėdama skelbti streiką, 
unija privalo 30 dienų prieš

kuose.
Vokiečių okupacija taip "jfeįSiškra

pat esanti sunku Bolsetikis- a. begėdiškumu, kaip ir I ministracij'os šalininkai ši
ko teroro Įbauginti. Baltijos Musso|inkl Francuziios už- :am biliui priešii 
žmones rodę noro koope- limas. Niek„ ,)atsfisinan.
moti su vokiečiais tikeda- C nėla f kt kafl
miesi gauti šiokią tokią ne- Hit|eti? už ,ė R,,siia kl,_
pnklausomybę. Bet dabai rfs Wos RGkaitimlls‘ pa[la_
jų viltys tam jau dingusios. mu mažiau a.-ibįa‘ul.ėtj.
Net ir is lietuvių pasirinkt. naj‘ kad į buvH Jie
trys patarėjai rezignavę. net nepatarnauia sav0 tiks.
protestuodami prieš antise- ,ui atėjo ,aikas> na.
mitulius įstatymus. ciai ^ jo per gka ‘atsparos te-
o.- -i • i - ritorija’ kaip tvanas, o Šuo- Bolsev.kų nacių okupacijos. ,„jj,.į,/ latl„ įie tok; ?ąjUngi-

Kanadoje tarp dvieju lai- ninką, kuri< aprūpino juos 
kraščių kilo įdomus ginčas geriausiais kariautojai* pa-
dėl bolševikiškos ir naciškos šaulyje. Bolševikai butų ge- 
Baltijos 'valstybių okupa- riau padarę koneentruoda- 
cijų. *” mi ant savo pačių ausigyni-

“The Toronto Daily Star” mo ir palike šitas mažas tau- 
spalių 30 dienos editoriale tas ramybėje. Šituo keliu jie 
pažymėjo, kad dabartinė galėjo, suklaidindami na- 
Baltijos valstybių padėtis cius, gauti dar dvyliką mė- 
nacių okupacijoje duodanti nešiu prisiruošimui...“ 
ryškių sovietiškosios h na- .....Kalbėdama5 api„ ,mul,
ctskosios sistemos skirtumo ,a pl.ješ mažas Baltijos vals- 
tmvyzdĮ. Namų okupacijoje .Tht. T(„,,ntį, Dail,
Baltijos t aisty bems esanti g^r* cituoja pranešimą iš 
atimta . tautine autonomija, Kopenhagos, kaili įrodymą, 
jų tautine ltultura esanti.nu- j bolševikai atidarė mo- 
sluota, jų socialines Įstaigos kykl;15 jr švje!jma pa(,a!.f
sunaikintos, o kraštas eko- pl-jyc)-<tinu Latviioie. Lietu- 
nommiai eksploatuojamas JG. jr fcti;.,je. Tla, galima

čas nebus tuo budu išspręs
tas, tai streiko klausimas tu
rės būt pavestas patiems 

inosi, bet jie į darbininkams išspręsti slap- 
beveik dviem*tu balsavimu, kuri prižiūrės 

1 f Darbo Departamento pa
skirti tarpininkai.

Streikas negali būt skel
biamas, jeigu jam nepritars 
slaptu balsavimu darbinin
kų didžiuma.

Visos darbininkų unijos 
privalo užsiregistruoti Na
tional Labor Relations 
Board’e, paduodamos visus 
savo viršininkus, paprastas 
mėnesines duokles ir visas 
nepaprastas mokestis (as- 
sessments). ir po priesaika 
patiekti pilna finansinę at
skaitą. smulkiai parodant 
visas pajamas ir išlaidas.

Už nepildymą aukščiau 
nurodytų taisyklių ir priva-

., ... . ritiniu. uniios viršininkai gali
pridėdami prie jo dar du 
amendmentų, kurie padarė

ni

pr
buvo sumušti 
balsais prieš vieną.

Gali būti, kad Smitho bi
lius ir nebūtų praėjęs, jeigu 
komunistai nebūti! pradėję 
paskutiniais laikais taip 
smarkauti ir girtis esant 
“Roosevelto talkininkais 
prieš hitlerizmą.” Negana 
to. komunistų agitatoriai iš 
CIO pradėjo landžioti pc 
Kongreso koridorius ir gra
sinti kongresmanams, kad 
tie. kurie balsuos už Smithc 
bilių, busią laikomi “liau
dies priešais.”

To jau buvo perdaug. 
Kongresmanai šitokiais grą- 'i 
minimais pasipiktino ir tuo- i

nacių pelnui. patikėti, nes komunistai To-
Visai gi priešingai Įvykę, ronte atidaro mokyklas mo

kai tos trys tautos buvo So- kyti bolševizmo, todėl yra 
vietų okupuotos. Girdi, jos natūralu, kad tą pati jie da- 
palaikiusios savo politišką ro užkariautuose kraštuose 
autonomiją ir plėtusios kui- Ka jie padarė vienoje tų 
turines bei socialines Įstai- valstybių paruošimui kelk 
gas. Vienam pranešime iš ypatingai švietimo lūšiai 
Kopenhagos buvę net paša- buvo nesenai nurodyta laiš- 
kyta, kad po keturiu mene- ke ‘škotui' (The ScoMnan). 
šių nuo Įsteigimo Lietuvoje Valstybė, kurią turime gal- 
sovietu vyriausybės išlaidos voje. yra Estija, ‘nuoširdžiai 
kultūriniams reikalams pa- pasišventusi protestantiški 
kilusios net 52 nuošimčiu, šalis’ i’- ‘priešakinė krikščio- 
o studentų skaičius viduri nybės ir vakaių civiiizacijo' 
nėse mokyklose ir universi- sargybos stotis.’ Bo'š?vika: 
totuose pakilęs net šimtą uždraudė radiją, uždraudė

ia ’ Smitho bilių priėmė ’
būt baudžiami po $5,000 
pinigine pabauda ir 2 me
rai- kalėiimo.

! Šis bilius dabar via pa- 
i duotas Kongreso Senatui, 
j Manoma, kad Senate jis ga- 
: lės būt dar kiek pakeistas, 
Į o pankui bendros komisijos 

kitokius kriminalistus, o an- ’ galutinai suredaguotas ir 
unijoms im- i įduotas prezidentui Roo- 

eveltui pasirašyti.

tą bilių daug aštresnį, negu i. 
įis buvo paties Smitho para
šytas. Vienas tų naujų 
amendmentų draudžia uni
ioms laikyti savo viršinin
kais komunistus, nacius ii

tras draudžia 
portuoti pikietus 
zonas.

Su pridėtais amendmen
ais Smitho bilius dabar turi 

iš viso 10 punktų.
Svarbesni jo 

vra šie:

nn- 
i streiku

nuostatai į,
r

UŽ PAIMTAS PATALPAS
ŽADA ATLYGINTI.

Lohsė išleido isaKymą, 
»agai kuri vokiečių kariuo

menės reikalams gali būti 
osApsaugo, daibų koiiuctk-. reiXvizuojamo< patalpom

'”7 l?e,ni1 lelSF> pa>.‘.e:Ot' žmonėms gyvuliams ir kari. 
darbininkams lokauto, ne- nj.un, ' ' ’ 
davęs apie tai Darbo Depai- į
amentui Wa4iingtone pra- 

iš kalno.30 dienunešimo
(Gavęs apie tai pranešimą. 
Darbo Departamentas turi 
oaskirti komisiją ginčui iš
rišti.) i

niams įrengimams patal- 
Už patalpas busią at

lyginama. Bolševikai už pa
imta- patalpas ne tiktai ne-
•it'yuindavo. bet dažnai sa
vininkus uždarydavo kalėji
mam kaip “liaudies prie-

US.

Kur Automobilis Susirėmė su Traukiniu
Y
Į

'Fivs Dailus miestu. Te\as valstijoj, automobilis anądien susikūlė su traukiniu, ko pasek- 
mė|e <lu asmeny- buvo užmušti šeši sn/ei-ii Vaizdeli? ,i:ti<»d.< kutu-tvolo- vieta

ŽEMĖS ŪKIO TARĖJU
PASKIRTAS PETRONIS.

Iš Kauno gaunama žinių, 
kad žemės ūkio reikalų ta
rėju. vieton atsistatydinusio 
prof. B. Vitkaus, Vokietijos 
genei alinis komisaras pa
skyrė agronomą Petroni.

UOPCFSTER. MASS.

CHESTNEY’S
CANTEEN

SMAGIAUSIA UŽEIGA.
G.VKPž.iV! I’ VGVMINTI V Al.- 

G! V! IR IŠSIGiŠKIM Vi.
Visokia Degtine, Likeriai. Vynai 

ir visokuj šdi: Ky ščiu ALUS

< iu garu.: nu ir "KELEIVIS" 
t\tvieniais įmint rims,

90 M1LLBURY STREET 
W( n« ESTER. M ASM.

“Mes visi su ja—visais būda s. 
Kiekvienas vyras, moteris ir vai
kas yra partneris į didžiausią mus 
Amerikos istorijos pasibrčžimą.” 
Tai iškilmingi žodžiai Suvienytu 
Valstijų Prezidento.

Per 125 metus Mutual Savings 
Batikos Massachusetts turi uz 
garbe patarnauti Valstijai ir Tau
tai karės ir taikos metu. Išėdoje ir 
gerovėje, šiandien jos vėl yra pa
siruošusios daryti viską šiame 
krizyje.

Jos jau veikia. Kožna banku da
bar pardavinėja Pefense Bontlus 
ir Štampas be apmokėjimo arba 
uždarbio savo naudai ir atidaryt 
jums taupymą ir pagelbėt ateities 
pirkimams.

Tik taupant pinigus dabar ir 
naudojant tuos tikrus taupymus 
apsigynimui, mes galime apmokėt 
karės išlaidas ir aosisaugot nuo 
pavojaus karei pasibaigus.

Pirkit Oefense l’ondus! Pirkit 
dalį laisvės!

Si 6 -1041

Mutual Savings Banks
of Massachusetts

l2Sth ANNIVERSARY 0F MUTUAL SAVINGS BANKING IN AMERICA

KIEK AMERIKA STATO 
KARO LAIVŲ.

VVashingtono žiniomis, 
Amerikos laivų dirbtuvėse 
dabar yra statomi šie karo 
laivai:

15 šarvuotlaivių
12 orlaivių vežioto jų
54 kreiseriai
193 naikintuvai
74 submarinos

Pradedant nuo rugpiučio 
1 dienos, per 4 mėnesiu.; an
giai sakosi sunaikinę 71 
priešų laivą.

Tajieskujimai
A m ik.'t Januškcviciciic. pajiešriait 

tiiai.o ilit-v, i bt POM1X!XK<» AJAI • 
SKO, V ilniaus jjc-. U ••rim: •
ki,. kaimo. Likau n ; n. - au -u 
sizinoJi su n-.a-i-. vyro pusbroliu I*" 
niii,inkų Ajaus u. Kuilį žinoti kur 
jis ran>iasi. matomkiti- pranešti man 
jo adresa. ' i •

Anelė nuškevicieiiė
• '■1 l.iiae Street. Patvtucket. R. 1.

.\oriu susipažinti su mergina tiks
lu apsivesti, kuri turi farmą ir neturi 

'broliu labiausia pageidaujama. Kar 
; merių prašau man toKią mergina 
; parekomenduot, busiu dėkingas, atly- 
i ginsiu. Miesto merginos, kurios no
rėtų arčiau susipažinti su manim, tu, 

1 u-tų sutikt gyvent ant larntos. As 
'esu vaikinas 1<» metu. negeriu svai- 
, galu ir nerūkau. Gerai apsirūpinęs.

paaiškinsiu laišku.
P. K.

7»i-th st.. YVoodhavel

Prašau 
i l-2i 
X. Y.

' Phtc.au 
lašvkit.

I

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokių vaistu nuo rožių,

; ror.otų kojų ir nuo kaulų gėlimo, 
į Taipgi turiu Galingą Gydymo Mos;į 
'nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 
j nesveikumus, kreipkitės duosiu gerą 
I patarimu ir busit patenkinti. t-j

PET. LAMSARGIENi?
1814 S. YVater St., Philadelphia, Pa.

AUTOMOBILISTAI
Lietuvis is Xaujos Anglijos ai 

Brooklyno, X. Y .. kuris po Naujų Me
tų važiuotų karu į Oi į gano ai- YVash

gtono valstijas ir norėtų paimti pa
keleivį sy kiu bus apmokėta 
lionė. Atsišaukit laišku 
Metų šiuo adresu:

Anthony Kalkany 
1222 State st.. Bridgeport, t

ti
tikėto ke

1 Naujų 
U)

Aezr Yorko Mokyklose Susekta 
Priešvalstybinė Komunistų Agitacija.

Ne\v Yorko legisliaturos • liai, kuriuose 
komisija. kuri tyrinėjo munistų Lyga 
priešvalstybinių gaivalų vei
klą viešose Ne\v Yorko mo
kyklose, pereitą sąvaitę jau 
patiekė savo raportą. Kaip 
praneša Assosiated Press, 
šis raportas parodo, kad 
“students in 15 New York 
City public schools were 
rubjected to Communist 
agitation of the most infla- 
matory nalure.”

Ir šita Amerikos išdavikui 
agitacija užnuodinusi kaij 
kurių vaikų protą jau iki to- , .
kio laipsnio, kad jie prade-i Keleivis

»aunu jų ivo- 
skobda savo

“pasiryžimą pašalint; šitą 
supuvusį, pasmirdusi Ame
rikos kapitalizmą, o jo v e- 
ton pastatyti Sovietu .Ame
riką.”

Ši raportą paskelbė sena
torius Frederick R. Coudert. 
legisliaturos komisijos pir
mininkas.

Sveikata—Brang iausis 
Turtas.
knyga—

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
' ngnienintis, žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardą 
visokią augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo u kaip teikiu vaitoti.
• Prašau iš Kanados štampu nesiusti. 
Kanados doleris dabar tik. Sų centų, i 
Kai ia su prisiuntimu 81.00. Pinigus 
geriausia siųst į Money Orderiu, arba 
oopierinį doleri laiške. Adresas; (-)

P VI I. MIK AU.VUSK VS
2-1S W. EOURTH STREET

SO. BOSTON. MASS.

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

KELEIVIO” KALENDO
RIAUS 1942 METAMS 

NELEISIM.
Pranešam draugams, kad 

Kalendoj iaus
metams neleis. Tiems

ALEXANDER’S 
j CASTILE OLIVE OiL

SHAMPOO

ii... 1019io skelbti net “protesto i,4- .
streikus,” kuomet mokyklų oniu<?a.m>’ nu,'je jauuiisiun- 
valdyba mėgino tą agitaciją į t)inl”u-s nz Ka.enoeiių, 
sustabdyti. žinoma, tie
“protesto streikai” mokyk- “ 
lošė irgi Maskvos agentų 
buvo kurstomi.

Kad parodžius, kiek tie 
gaivalai yra drąsus ir akv- 
plėšiški. Nevv Yorko legis- 
liaturos komisija paduoda 
šitoki atsitikimą:

Suagituoti vienos mokyk
los vaikai atsivedė pa< savo 
mokyklos principalą Jaunu-
iu Komunistu Lvtros nari,<. * • «. » ”
kui is pasakė: “Jeigu šios 
šalies valdžiai nuversti rei
kės vartoti spėką, tai moki
niai galės būt priversti už
mušt ir savo mokyklos pr»n- 
cipYlą.”

Viešai šitie išdavikai skel
biasi esą prezidento Roose
velto “talkininkai,’’ Ameri
kos demokratijos “gynė
jai,” žada “savo šaliai” net 
“paskutini kraujo kišą.” o iš 
pasalų skleidžia tam moks
leivių propagandą, kad šitą 
“supuvusią” Amerikos tvar
ką reikia nuversti ir reikia 
steigti sovietus.

Nevv Yorko legisiiaturo* 
komisija surinko daugybe 
“literatūros.” kurią Jaunų jų 
Komunistų Lyga skleidžia 
moksleivių tarpe. Vienoj 
Brooklyno high-schoolėj ne
senai buvo platinami lnp<

pi enumeratą 
ai kui.

pailginsime 
itatinkamui

“Kel.” Administracija

V'ena kalba v’scr.is
< htiii'K (notos) Painei 
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.Y.Y.Y ALE IR STOCK ALE 
Iš KRANO IR B0NK0MIS

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

BROCKERT BREWING CO., Ine.
TELEFONAS 
Worce»ter—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columfcia Rcad, 
South Boston, Mass. Tel. SOUth Boston 2271.
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Moterims Pasiskaityt
Perkalines Šlekes Formaliam Vakarui

81 SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENĖ.

KAS VERTESNIS PA
GARBOS.

' Motina iš Worce$terio. 
! Mas.*.. laimėjo "Keleivio”

Nepersenai "Ke Mote
rą Skyriuje tuia šiaulietė la
bai gabiai iv naudingai mus 
apibarė dėl lietuvių kalbos 
darkymo, dėl blogų papro
čių ir kitų musų ydų: bet 
kur rašytoja primeta tuščios 
ir neužpeinytos garbės iieš- 
kojimą. jau reikia biskeli 
pagalvoti. .Mano nuomonė 
tokia: jei vyras ar 
siekia ir stengiasi pats pei 
save prasilavinti ir prasila
vinęs padeda darbuotis, tai 
toks asmuo yra užsitarnavęs i 
didesnės pagarbos negu tie ' 
kuriuos tėvai iš pat mažu-' 
mėles leido i mokslą ir lavi
no. suteikdami visokių pro
gų. Dažnai per save išsilavi 
ne asmenys užima gana 
svarbias vietas valdžioj ii; 
pramonėj. Antra, nors re
daktoriai ir turi daug darbe

prenumeratą pusei metų. 
■Jos rašinėlis "Dar apie vai
kų auklėjimą” tilpo nr. 46.

Vargo Duktė iš Mt. Car
inei. Pa., sena "Keleivio” 
Motera Skyriaus sandarbi- 
rinkė. kuri parašė eiles 
"Motinos Pareiga” “Kel.” 
.tunu 44. laimėjo "Keleivio'" 
' paudos knygų už $1.25, ku-

moteris ias ji pati išsirinks.
Brooklynietė iš Brookly

no gaus "Keleivio” knygų 
iž 75 centus, kurias ji pati 
>asi rinks.

Jei Motina. Vargo Duktė 
" Brooklynietė nori pa- 
kelbti savo tikrus vardus, 
ai tuoj praneša šio skyriaus 
edėjai.

Sveikinam laimėtojas ii 
inkim jom daug naudos ii 
ižiaugsmo iš laimėtų dova
ną. Ačiū už rašinius.

širdingai dėkuoju drg.kol musų negramotnus raš
tus ištaiso, vienok iie nuo te Liutkuvienei ir toms drau- 
neatsisaKo. todėl mes kaip: arėme. kurios savo vardu ne
kas mokam, taip ir rašom. ' -kelbia. už paaukotas dova- 

šiauiiete. kuri gal yra pa- ■ nas ir už toki nuoširdų pri
siekus aukštesni mokslą, tu-, 'arimą "Keleivio” Moterų 
rėtų dažniau pabendradar- i Skyriui ir visai progresyvei 
biauti ir mus pamokinti. į moterų veiklai. Jūsų darbas 
Pakritikuoti ir nurodyti mu-' vra naudingas ir garbingas, 
sų trukumus yra geras daik- i M. M-nė.
tas. vienok ir pačiai reikia i ----------------
veikti ir dažniau Moterųį MUSU VYRŲ KLAIDOS. 
Skyriuje su naudingais pa- XorJ $kait0 ?ave

didvyriais, galiūnais, viso
kiais išradėjais ir pasaulio

Prasidėjus karui su Japonija, šilko materijos Amerikoje sunku gauti, todėl pradeda varto
ti paprastas perka lis ir batistas iš medvilnės, čia yra parodyti trys tokių suknelių pavyz
džiai.

i

i

mokinimais pasirodyt.
Antra, jei darbo žmogus

pasižymi kokiu nors talentu. val(lonais_ vis <lėI t0 |ie turi
jei si ,ą ant scenos sulosią U2tektinai silpnybių ir arana 
tai reikia jam uz tai duot;,d klaidu jd į Be$i. 
Kreditas, pagini ir pakelti . sa™!polit;ka ir
jo ūpas. kad tokiu budu pa-

jei tik jų mylimi vyreliai jas' 
supranta ir neniekina. Jos' 
ii iii gali užeiti i valgykla ar 
alinę su vyru ir išsigerti šal
to alučio, nes tas dabar ma
doj. Nejaugi geriant su sve
tima. alus yra gardesnis'.’

Vienok mes moterys, ku
liu vvrai vra tokie gera lai- 
kų gaudytojai ir 

va* meilių jieškotojai. neturim

APIE VALGIUS.
KĄ DUOTI PIETUMS.

DARŽOVIŲ SALOTA.
1 didelė salotos galva.

dovybe. jie išžudė tukstan- nusiminti, su jais dėl to er- -įau 
čius nekaltų žmonių, sugrio- geliuotis arba ašaras lieti.traukus ir kitas prie veiklos 

ir lietuvybės palaikvmo. Ne-
gaudami jokio kredito, mu- j R k tik ž j vra 
?u jaunuoliai numoja rante,, - j laimin£,a f o jiems dar pu0,
ir eina pas svetim aucius . i neužKnka. ‘ pažvelgkime i Claukus suriraiteti. o paskui 

As pažystu moterį, kum- - i ai.i.«uyu. v

Viena musų skaitytoja iš 
Kanados klausia, ką duoti 
pietums turint svečių, kad 
tie pietus butų pilni. Mums 
labai gaila, kad dėl karo1 
cenzūros Kanadoje jos laiš- 

svetimų kas pasiekė mus pervėlai ii 
negalėjome atsakytį anks- 

jai pageidaujamu lai

vė miestus ir sunaikino vis- yfes turim stengtis vakarai' 
mie- greičiau apsidirbti.

iu daugumos

‘KELEIVIO’ DOVANOS ŠVENTĖMS
UŽRAŠYKIT SAVO DRAUGAMS “KELEIVI” KA
LĖDOMS AR NAUJIEMS METAMS DOVANŲ, O 
“KELEIVIS” PRIDĖS NUO SAVĘS DOLERIO VER

TĖS PREZENTĄ.

Taigi prašom prisiųsti mums 
savo draugo ar draugės aiškų 
adresą, pridėti §2 metinei “Ke
leivio” prenumeratai, ir pažy
mėti. kokias knygas tam skai
tytojui ar skaitytojai arba jums 
nusiųsti.

Knygas prašome pasirinkti iš 
žemiau paduoto kataliogo. Galit 
pasirinkti už visą DOLERĮ. 
Mes nusiųsime jas nurodytu ad
resu ir patys apmokėsime paštą. 
Tai bus “KELEIVIO” dovana.

Galima pasirinkti knygų ir 
daugiau kaip už doleri, bet to

i AR BUVO VISUOTINAS 
[ TVANAS?

Bažnyčia sako, kad buvo. o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo. tai 
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i 
kelias dienas visų veislių gyvūnus,

kiam atsitikime skirtumą reikia 
primokėti. Pavyzdžiui, jei pasi
rinksite už $1.50. tai 50 centų 
reikės primokėti. O kas pasi
rinks knygų už $2.00. tas turės 
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 
siųsti kuoanksčiausiai.

štai čia paduodame tas kny - 
gas, kurių mes duosime do
vanu :

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to. kau 
nerisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio 
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai-

kurie gyvena išsimėtę po visą žemės stas duoda daugiau spėkų, kitas ma- 
kamuoli? Kaip jis galėjo tuos gyvu- ž.iau? Dėlko žmogui reikia cukraus, 
nūs prastoj savo arkoj sutalpinti? druskos ir kitų panašių dalykų? Ko- 
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą dėl jam reikia riebalu? šituos klausi- 
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- mus suprasi tiktai iš šios knygutės, 
bar yra'? Kaip is Nojaus šeimynos Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c. 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės ? šitie ir šim
tai kitų klausimu, i kuriuos negali

APIE DIEVĄ. VELNIĄ. 
DANGŲ IR PRAGARĄ.

Parašė Roliert G. Ingersoll. gar-
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knvga be galo idomi. Kas žodis—tai siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib- 
faktas; kas sakinys—tai naujas ku- bjos prietarų naikintojas. Labai Įdo- 
nigu argumentas griūva. Mokslas ir n}as *r pamokinantis kūrinys.
mokslas nuo pradžios iki galo. Kaina ................................ . .. 2oc.

įKaina ........................................ -Sc MATERIALISTIŠKAS
! KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS ISTORIJOS Sl’PRATIMAS. 
i GARBINO SENOBĖJE? §i knygelė aiškina proletariato fi-

2 puodukai smulkiai supiaus- ' Panašios knvgos lietuvių kalboje lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, kas
i.™„.+„ iiki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko- gundo pasaulyje įvairiausius nuoti-

• - KOpUSi J. j kius dievus garbino senovės indai bei kjus, tai perskaityk šitą knygelę.
3 šaukštai sukapoto pimiento. i ari jonai, egiptėnai. chaldai, asyrai. Kalba labai lengva. Knyga protau-

i lietuviai, barbarai ir it.; kaip tie die- jautiems darbininkams neapkai-
1 puodukas sukapoto salioto. vadinosi, kur jie gyveno ir ko- nuojama. Kama .........................

kius jie santikius su žmonėmis ture- ja ai tv CPVMAI
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. PZIAN BAMKUb M* I CIAI.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. Sl.Ort 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.

ši knygelė parodo, kodėl Romos 
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa ju benatystės istorija, 

salotos jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
i . ... . ... " . nupuolimas, šią knygą turėtų per-
i lokstems lSKlot, likusią su- skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir knygos neįsileidžia.Ulbai juokinga su
kapok ir SU viskuom sumaišyk jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo- 379 puikiais paveikslais, perstatan-

1 šaukštas lemono sunkos.
1 puodukas tirštos rūgščios

! Smetonos.i
i Druskos ir pipirų.

Paprikos arba smulkiai suka
potų riešutų.

Paėmus kiek reikia

čiai,“ eilės, pasikalbėjimai, humoris- 
tiški straipsniukai ir juokai. Antra 
pagerinta laida. Kaina .............. 25c.
BIBLIJA SATYROJE.

Tai Biblijos pašaipa. , Kanadą tos
Geri ir “pilni” pietus visa-

iciau apsiaunu, pasi- (įos prasideda su sriuba, ku- i KapoK ir su \isKuoni .iirnaisyK. terjs, ^u^eris ;r mylimosios nepa- čiais įvairius nuotikius nuo prieš su- 
šti, veidelius apsitepti ir ,.į tarnu neturint turi hutil nt (torielkų) padek pultų į tokią kunigųglobą. Parašė tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris-. tUll būti ,.ielu J gudėk t kun- Geo Toynsend Fox D. D su- taus. įgijęs šią knygą niekas nes.ga.-

• ant Stalo pirma padėta netru ‘ . ............. . ihetuvmo Ferdmar.d de Samogitia.
eimtnmi g>- padaboti, kur musų vyreliai 5Veėįai įeina i valeomaii Iruost“ (iarsoviv mišinį, apibars- į Kama ................................... 2oc

. J'itvk su paprika arba smulkiai;jau išaugimus vaikus prade- - - • • ■ i -j-- -• — - ----- t
in skaitvti laikraščius ir knv- i '•enin’tu j 1 ■ “4.1 Yakarus P'?leldz,a- Sužino- kambari. vietoj sriubos, 
sas. Ji sužinojo, jos- ir Že-1 k k k * j ię- me? turim ten pat nueitl ,im-J
m-dte n4dėir> mokint /^-Kasžin kodėl A * jų stalo atsisėsti. Te-
- L ■* ' f l • - džiuma ju vra linkę saldinti gui įįp pamato, jos? ir mesic,.„i.,sybos jau sulaukusi gana ve- ___ .... ... ....... sunką.

o-ą-
, , . , -sukapotais riešutais,koki nors cock-;Įima duoti 

"; tail'i, atšaldytą tomeičių i 
maišytus vaisius

bus gatava duot i stalą.
ir salota

•jie ianuzavja pv KomenauoKit vvio meilužei, 
užeigas, kur laukia jau- Pasakvkit. kad štaipasakyti, todėl ji nuėjus pa-'. - •

ti jam perskaitė. Redakto-\„\ ,, .. , , - - , . •1 • • . 108. su bakais- ziuisteliais «irdukas. kuri as labai mvliu
stus pagyre jos minti ir pata m.n a.Dažnai

trsmo
Daugelis musų su sviestu keptų ryžių.

KELEIVIS” GERIAUSIA 
DOVANA.

KIMSTA OBUOLIAIS 
IR SLYVOM.

idutinei ančiai prikimšti 
reikalinga šitokia proporcija:

2 puodukai sukapotų džiovin-
ginta mėsa. Prie mėsos rei-'111

mano j.ja (juotį bent dvi šonines ~ Puo(luka’ sukapotų obuolių,
(side dishes), neskaitant 3 puodukai sausos duonos

11 1^'11bulvių. Jei duodama paukš-į trupiniu.
prie jos gerai tinka į i šaukštukas druskos, 

obuolių ar spalgenų, Trys ketvirtadaliai puoduko 
y) košė. Vietoj i vandens.

’ie paukštienos ga- > žiupsnys muskatinio riešuto 
2". įima duoti tirštai virtu arba i (nutmeg).

dvasia ir suteikti jiems noro j 
prisidėti mie naudingos i?
kaitų trarbineos veiklos

darbo. Jie nesupranta, 
i dažnai tie malevotais veide-

Mote
; k.-

riS. iais angeliukai ne ju meilės 
įieško, bet dolerių. Tie neiš
manėliai net pamiršta, kad 

, turi žmonas ir namus. Jie
, . . J * nu^' -i nepagalvoia. kad ių i«tiki-

i1- ‘ k\51u-Įe diauge Anele :ma n-ĮOp.,-;s net ^p^į^ piažiu-
I-iinkto K-ne pa>k\ie kelt i- j į jų belaukdama ir besiru- 
\io pienumeiatą. me.arm .pjnfįama. Tai tikri be^arma- 
tai moteliai, kun uaias\S|^aj j., begėdžiai! Taipgi

Vietoj mėsos galima duo
ti ir žuvį su tinkamom šoni- 

, . nėm, arba žuvį ir mėsą.
An'* Duodant žuvį ir mėsą, žuvis 

duodasi pirma mėsos.
pradžios ’

Sumaišyt viską sykiu, pri
kimšti anties tuštumą, gerai už
siūti ir kepti paprastu budu.

DOVANU

“Keleivio'

-A1MĖTOJOS

geriausi straipsni apie moti
nos pareigas vaiku auklėji
me. Vėliau dar dvi kitos mo
tinos, "Keleivio” skaityto
jos. prisidėjo su dovanom 
po fbdeii. šio skyriaus vedė
ja irgi pa
knygų, kas 
4 dovanas.

Nuolatinė

kyrė už doleri 
išviso sudarė net

sKvnau

daugelis ir jaunų nevedusių 
vaikinų, kurie turi merginas 
ir su jom išeina tik sutartą 
laiką, kitus vakarus pralei
džia su kitom įoman įloda
mi. Kada moteris ar mergi
na apie tai sužino, tąsyk jie 
visaip teisinasi ir meluoja.

Sunku yra supra ti. kodėl už viską, 
tom

lės. 382 puslapiai. Kaina .... $1.00
SOCIALIZMO TEORIJA.

šis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25<.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
nas katalikas ir socialistas. Parašė 
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
Kaina ............................................ 10c.

KURGI VISA TAI NYKSTA?

“Keleivis” ir geros 
gos yra geriausia ir tinka 
miausia Kalėdų ar Naujų ■
Metu dovana. Aš tą žinau,1 I>at pietų į Californijos liesėkliai orančiai,
nes jau antri metai baigiasi ant s.alo tam tikroj Jtikli-j kurje turj stora sultinga žievę 
kaip mano mylima dukrelė nej lėkštėj reikia turėti nu- Ploridos orandai netinka. nes 
Agnieška man užrašo “Ke- valytų salierų, alyvų, sal-
leivĮ” Kalėdom. Tikiuosi ji džių agurkučių arba raudo- s-k]u ir ,ėviu 
gauti ir ateinantiems me- nV ridi kilčių apetitui suža-i Marmeladui ■ 
tams. Pernai gavau ir gerų
knygų. Aš išsiilgęs laukiu Po mėsos seka salota (sa- 
“Keleivio” kas savaite, la- !a<d G kuri paprastai būna iš i 
bai išsiilgstu Maikio tėvo. kokių nors vaisių arba dar- į 
Tas senis tiek iuoku prikre- žovių. sudėtų ant žalių, tra
čia, kad |>er ištisą sąvaitę P’U Saločių lapų ir užpiltų su j
būna linksmiau tam tikiu sosu (salad dress-:4 dalis. Kiekvieną dalį supiaus ,

Skaitydamas “Keleivi” aš ing) arba tirštai išplakta i tyk smulkiai kartu su žieve ir j^AIP
ir apie saviškius saldžia grietine. minkštimu. Taip pat supiaustyk aizih uijavo žemų.
kurie taip skau- Ant daržovių tinka ir ruk-' ir žieves. Kiekvienam puodukui
rusišku kacapu sti Smetona, jeigu gera, ne- vaisių su žievėm Įpilk 3 puodu- 

Ačiu “Keleiviui” pasenusi ir ne skysta. kus vandens ir tegul pastovi 24
Suvalgius salotas, reikia valandas. Tuomet užvirink ir te-

MARMELADAS Iš ORAN- 
CIŲ ŽIEVIŲ.

Marmeladui geriausia tinka

jų žievė plona, o vidurys pilnas 
;klų ir plėvių.

i Marmeladui geriausia šitokia 
I proporcija:

5 orančių žievės ir 
3 čieli orančiai, arba 
2 orančiai ir 1 lemonas. 
Vaisius nuplauk ir perpjauk Į

KUR MUSŲ BOČIAI 
[GYVENO?

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

šitas veikalas parodo, kaip nuc Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
l!»O5 metu revoliucinės Lietuvos spe- žmonės kuria per amžius? šį intri- 
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip guojantį politiškai-ekonomišką klau- 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė- simą aiškina garsuis Vokietijos so
me ir gynė; kaip paskui revoliucija cialdemokratų tt'oretikas Kari Kauts-
paėmė viršų, kaip Lietuva likos pa- įy. Kaina ................................... 10c.
iiuosuota iš po caro valdžios ir kaip ji
buvo apskelbta republika. Pridėtas 
didelis spalvuotas žemlapis parodo 
atsteigtos nepriklausomos Lietuvos 
rubežius ir kaip šalis yra padalyta j
apskričius. Tai yra vienatinė knyga, . . . .
kuri parodo, kaip ginu* Lietuvos Res- ; kunigo pakurstyti brostvininkai už- 
publika. čia telpa visi svarbesni do- įpuolė juos ir žiauriai sumušė. Socia- 
kumentai: Steigiamojo Seimo nuta- listai iškėlė užpuolikams byla, kuri 
rimai, taikos sutartis su bolševikais, ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- 
sutartis su latviais, aprašymas visų sais teismo rekordais ir liudininkų
musių su lenkais ir tt. Yra tai ne ; parodymais. Kaina .......... .. ,*■• 2t>e.
knyga, bet tiesiog žibintuvas, kuris : jjvąt ui'd
apšviečia visą Lietuvą iš lauko ir ' BfcN-tiLK.
iš vidaus. Kaina ........................ Šl.OO j Istoriška apysaka iš Kristaus lai-
Drutais audeklo apdarais .... $1.50 kų. Parašė Ix*w Wallace. 472 pusi
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO- į Kaina .................................
RIJA JUŠKEVIČIAUS SIELOS BALSAI.

i Puiki knyga, daugybė labai gražių 
, eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo- 

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu- tu paveikslų. Popiera gera ir spauda 
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny- graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo puslapiu. Popieros apdarais .. $1.00
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. Audimo' apdarais ....................... $1.50
laibai užimanti ir pamokinanti knv-

BYLA DETROITO KATALI? 
KŲ SU SOCIALIS+AtS.

Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams plakatus netoli nuo i*ažnvčios.

DAINOSE.

ga. Su paveikslais. 
Audeklo apdaruose

Kaina 50c. EILĖS IR STRAIPSNIAI.
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybe straipsnių, juokų ir tt. 
Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c. 

“Žemė ir Žmogus” yra labai pamo- ' _____
kinanti knyga. Iš jos sužinosi, kaip ALKOHOLIS IR KI DIKIAI.

-ba’P 1 Arba kaip tėvų vartojami svaigi-

ŽEMĖ IR ŽMOGUS.

jis kovojo su gamta ir kaip civiliaa-

sužinojau 
Lietuvoje, 
tižiai nuo 
nukentėjo.

Kapse, kui i pyiai užgauna šini; tom-. Aš esu tiek patenkintas viską nuo stalo nuimti ir nu- gulant lėtos ugnelės paverda
Liutkuvienės ii j kurios juos mvii. ii«-ms dir- avo dovana, kad patariu ir šluostyt trupinius, o tuomet 15 minučių. Tada Įdėk tiek pat

a-jba ir aukauiasi vr-okiaD bu- kitiems vaikams užrašyti sa- atnešti dezzertą (dessert), cukraus, kiek yra marmelado, ir
nuoidais. kad tik itiku . Ju mo- vo tėvams “Keleivi” Kalė- kuris gali būti pudingas, i virink iki patinkamo tirštumo.

doj-nv. .Jei ne vaikai, tai lai kremas, aiskrymas, keikas. Kuo ilgiau marmeladas su cuk-
in< t -rvs suteikia savo vy- pajus ir tt. Ant pat galo duo- rum virs, tuo jis bus tirštesnis,

ir seserim- dama iuoda kava,

tu nubadai č-< 
sulyti’ tirą'.
jo- patarėju nuomonės, pa-j 
lasė creriausi straipsni, 
dovanos at>isakė. toflėl įterys imi yali gražiai it 
draugės Liutkuvienės dova-• puošniai atrodvti. tik ’eikia 
na "Keleivi" vieniems Į progos. Padėkų joms SU r,a- 
metams - laimėjo nauja šio imu įuosa ir is-iveskit ku 
skyriaus bendradarbė. Bar- nors retkarčiais abu pasi- 
bora Gurskienė iš Chicagos. linksminkit ir abu oukit pa
kuli gana nuosekliai ir nuo- tenkinti. Taip bus daug gra- 
dugr.iai išdėstė motinos pa- žiau ir prakilniau 
reigas kūdikiu auklėjime. Moteiys visos, supi a

,<• ... . • . . namieji gėrimai atsiliepia jų vai-vosi. Daugelis paveikslų įvairių ra- kajns. Kas yra arba tiki?i kada nors 
k-oin?10nia* ir tnoterų. būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų

[perskaityti šitą knygutę. Kaina 10c. 
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje teipa daugybė nau
jų. labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos; 

i darbininkiškos, r» voliucionieriškos, 
[tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
' niškos. Visos skambios, visos geros, 
j Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 25c.

Kaina

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kaina ............................................. 10c.

KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina toa 
knygutės ........................................ 20c.
SVEIKATA.

Arba tiesus ir trumpas kelias į

GYVULIŲ PROTAS.
Parašė Pr. T. Želi. lietuvių kalbon 

vertė J. laukis. Knygoje aprašoma 
laukinių ir namų gyvulių protas ir 
ypatybės. Padalyta j 40 skyrių. Go
rila nesupranta beždžionių kalbos.sveikatą. Pamatinės žinios iš anato- nczdzionni kainos,

miios. fiziologijos ir hvirienos. Su-P11” Kyvnl’us. Nuosavy-iinv nroliam? ir seserim- dama iuoda kava, kuri turi Sudėk i švarius.sterilizuotus sti- .. . . .. . .
lekia naudingą ir malonią but šviežiai išvirta ir stipri, kius, užleisk parafinu ir pasta- ^J^s’Dr a L^Graičiun^niica^ dH? jausmus pas gyviilius. Kurie nori 
do’.aną, Jokub3s Snauda. Kiekvienam puodukui rei- tyk vešioj vietoj. Galės stovėt 

Nuo Redakcijos.—Mums kia dėti j puodą nemažiau metus ir daugiau. Toks marme- 
iabai malonu, kad draugui j kaip šaukštą su kaunu mai- ladas labai ganius su duona ir 
“Keleivi;" taip patinka, tos kavos. Smetonelė prie:arbata. Ypač ji mėgsta vaikai,

' kuriems galima duoti su stiklu
“Kt leivio” num. 42. grozj n mėgsta pasipuošti.

n»a Ačiū už toki ptiManku laši-'kavos statoma ant stalo at- 
nėli. Įskilam puodelyje. pieno arba ir sausą.

i mijos, fiziologijoj
taisė Dr. A. L. (___
111.. 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose 
audimo apdaruose. Kaina ____ $2.50

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

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

arčiau susipažinti su gyvulių ypaty
bėmis, tikrai ras daug įdomių nu
rodymų. 212 puslapių. Kaina .. 50c.
ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS 
METU.

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveiksiu, 120 pusla
piai. Kaina 50c.
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7INI0S iš LIETUVOS
“ IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIU.

Anglai Lupa Fašistus Afrikos Tyruose

Apie Privatinių Nuo-\ KA,P YRA tvarkomi
savybių Grąžinimą.' U“N,NKV RE1KALA1

______  : “Deutsche Zeitung im
Rvgoje leidžiamas vokie- Ostland rašo apie dabarti- 

čių “Deutsche Zeitung im nę žemės ūkio padėti Lietu- 
kelis voje. Pasak laikraščio, ūki

ninkams labiausia rupį? 
klausimas, kada jie vėl at
gaus nuosavybės teises i sa
vo žemę. Tas reikalas busią? 
išaiškintas “artimiausiu lai
ku.” Dabar ūkininkas vėl 
grįšiąs i savo sodybą kaipo 
valdytojas. Naujakuriai, ku
riuos bolševikai apdalino 
žemėmis ir kurie dabar tų 
teisių nustojo, busią atlygi-

KELEIVIS, SO. BOSTON

šis vaizdelis parodo anglų tankus Libijoj, šiaurės Afrikoj, 
lai tenai sudavė skaudžių smūgių fašistams, n Hitleris jau 
rikoje pralaimėtas.

.N .

Paskutinėmis dienomis ang- 
prisipažino. kad io karas Af-

IŠTREMTŲJŲ NUOSAVYBĖ BUS 
SAUGOJAMA.

Tačiau bolševikų padaryti “negv vybingomi'.” Tos boi- 
žmonėms nuostoliai nebus ševikų laikai? Įkurto? ama- 

atlyginti. tininkų artelės, kin io? nebu?
Vokietijos komisariato likviduotos, turėsiančio? 

“Ostlande” karo administ-. peiriorganizuoti kooperaci- 
patarėjas Fur.ken !°s pagrindais. Nieką- netu-

Ostland’’ Įdėjo jau 
straipsnius apie rengimąsi 
grąžinti privatines nuosavy
bes. kurias bolševikai buvo 
iš žmonių atėmę. Bet iš pa
skelbtų iki šiol informacijų 
da nevisai aišku, kokia tvar
ka vokiečiai mano tą skriau
dą žmonėms atitaisyti.

Laikraštis vienam straips
nyje rašo, kad Vokietijos 
komisaro “Ostlandui” isa- . .
kymu visas Sovietų Sajun- inarni tokiu budu’ J°g Me ga
gos turtas perimamas vals- i lėrią išmisti per šią žiemą.

Paleido Lietuviu > kas yrakom.saras
nion nereiškiąs, kad bolše-;*arP ūkininko, kūno> žemė Karo Belaisvės i r. .
viku .vvkdyti nusavinimai buvo atiduota bolševikų lai- _____ . “Deutsche Zeitung im
butų manoma įamžinti, kais naujakuriams, ir nauja- Vokiečiai buvo juos paėmę Ostland” rašo, kad Ostlan- 
Remdamasis Hitlerio pa-' kurio, kurio gauta žemė da- kartu su rusų armija. do komisaras Heinrich Loh- 
reiškimu, kad okupuotuose;bar e\anti grąžinama ūki- Maskoliai bolševikai bu- se (ištark: Loozė) esąs 45

ninkui. Todėl kviečiama at-

racijos
paskelbė “Deutsche Zeitung 
im Ostland” straipsnį apie 
iau anksčiau praneštąjį ko
misaro įsakymą dėl privati
nė? nuosavybės pripažinimo 
letalinėje prekyboje, ama
tuose ir smulkioje pramonė
je. Autorius išveda, kad šiuo 
metu esančios rengiamos 
vykdomosios taisyklės, ku-•z «
uos artimiausiu laiku bu
riančios paskelbtos. Įsaky
mo vvkdvmas eisiąs skubos•z •< <-
keliu, ypač atsižvelgiant i 
amatus kaimuose, nes ten 
reikią atkurti žemės ūkio 
reikalams amatininkų pro
fesiją.

Toliau autorius praneša, 
kad prekybos, amatų ar pra
monės Įmonei atidaryti bu
sianti įvesta leidimų (licen
cijų) sistema. Pirmoje eilė
je licencijos busiančios duo
damos buvusiems savinin
kams. Bet ir jie turėsią įro
dyti “personalinį tinkamu-

rįs teises reikalauti atlygini
mo už nuostolius, kilusiu? 
dėl bolševikinių nacionali
zacijos Įstatymų vykdymo. 
Busią atsižvelgta i bolševi
kų deportuotųjų krautuvi
ninkų, amatininkų bei imo- 
nininkų interesus. Jų nuosa
vybė busianti apsaugota 
tam atvejui, kad, jeigu jie 
grįžtų, galėtų vėl veistis sa
vo senąją profesija.

Reprivatizuotų Įmonių sa
vininkams busią teikiami 
kreditai.

Apie namų, žeme? ir kito
kio bolševikų nusavintojo 
turto grąžinimą straipsnyje 
nieko neužsiminta.

SUAUGUSIU ŠVIETIMO 
INSTITUTAS PROFESI
NIU SĄJUNGŲ ŽINIOJE.

Spaudos žiniomis. Lietu
vos suaugusiųjų švietimo in 
stitutą perėmė profesinių 
sąjungų

VILNIUJE TAISOMI KA 
RO APGRIAUTI NAMAI.

Vilniuje ligšiol nugriauti 
7 namai, kurie per karo 
veiksmus tiek nukentėjo, 
jog jų jau nebegalima patai
syti. Tokių nebepataisomų 

mą. Be to, duodant licenci- namų yra 47. Kiti apgadinti 
jas busią žiūrima, ar Įmonė namai taisomi, šiuo metu 
reikalinga “viešaisiais inte-’ vykdomi pataisymo darbai 
lesais.” Busią vengiama 36 namuose. Artimiausiu 
duoti licencijas tokioms į- laiku bus pradėta taisyti dai 
monėms, kurios laikomos J 46 namai.

Vilniaus miesto valdvba

metų amžiaus ir gimęs Hol-kraštuose rengiamasi “gyve 
nimą tvarkyti protingais pa-1 -'^kaityti gepioju
grindais,” laikraštis išveda J ūkininkai, dirbdami iu- varta jUOs statė karo fron- 
kad vokiečių tikslas esąst^ens darbus, turėję nemažų tan pfjeg vokiečių ugnį. Bet skyięs 
“sovietu pavogtąjį privatinį • rupescių. Taip, pav., ne visi vokiečiai pradėjo imti apygardos vadu (Gaulei- 
turtą palaipsniui pervesti , ūkininkai galėję nusipirkti bolševlu ai^ Lnhse buvę, fnnnriš-
privkiį ūkį.” rSd "rto^ineraMniy tr^. nes kiek- X. ui kartu i netaisvę „a- 
perėmimas valstybės žinion i \ienas vagonas buvęs reika- teĮęO jr muSų broliai lietu- 
tesieksiąs savo rūšies inven-; hngas karo transporto rei- viai Dabar vokiečiai lietu-
toriaus surašymo. i kalams.

Kitoje vietoje tas pats lai- „..............................
kraštis rašo, kad perėmimas SUAUGĘ GALI GAUTI .
minėto turto valstybės ži- TIK NUGRIEBTO PIENO. Šiaulius atvykę 144 lietuviai 
nion siekiąs to, kad “buvu- j Paskelbtas įsakymas dėl karininkai ir kareiviai, ku-

vo paėmę savo armijon ne c-entralinis biuras.
maža Lietuvos vyra ir prie- kajpo ūkininko sūnūs. in«titutute dėstomi ne tik

- •-------- - i?- --- Įdomėtais jj Hitleris pa- bendrieji dalykai, bet ir pro-
Slezvigo-Holsteino fesiniai. Tokiu budu suau-

viai. 
vius paleidžia.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad i

šiųjų ir busimųjų” savinin-j pieno prekybos “Ostlande.” rie buv? paleisti iš vokiečių 
kų turtas dabartinių valdy-jp^j isakyma, suaugu- karo nelaisvės. Jie buvę pri- 
tojų ar laikytojų nebūtų eik-Į siemg žmonėms (sulvg kor- versti tarnauti raudonojoje mon£ 
vojamas ar netiksliai naudo-1 telėmis) ?aH buti duodamas armijoje. Mūšiuose ties 
jamas. Tam tikslui sis turtas; tiktai nugrįebtas pienas. Ne- Minsku jie patekę į vokiečių 
esąs registinojamas. Regist-! nugriebtas pienas duodamas karo nelaisvę, o dabar, vo- 
radja, kaip laikraštis pašte-, tik tokioms žmoniu kateoO. kiečių kariuomenės vado- 
bi. uzimsianti ilgesni laiką. t riinTn4. iki 9 ,„a. vybės vėl grąžinti į laisvę.

ter). Lohse buvęs fanatiš
kas (Veimaro respublikos 
priešas. Jis fiureriui “užka
riavęs” šlezvigo-Holšteino 
provinciją, kalbėdamas tūk
stančiuose susirinkimų, da
lyvaudamas kruvinuose gat
vių ir salių mūšiuose. Savo 
provincijoje jis kėlęs žemės 
ūkį, organizavęs ūkininkų 
kolonizaciją ir steigęs pra- 

amatus ir tt.

gurieji turi galimumo toliau 
šviestis.

Prof esin ėm is są j ungom is 
Lietuvoje yra vadinamos 
darbininkų unijos.

KAUNE VEIKIA METRI- -------------r?~
kacijos biuras. Lietuvoje Siaučia

“Deutsche Zeitung im 
Ostland” rašo, kad Kauno 
metrikacijos įstaigoje kas- ’ 
dien vidutiniškai užregist-į 
ruojama 15 gimimų, 10 mi-

Pasiutimo Liga.

PRAŠO GYVENTOJUS
DALINTIS SAVO BU
TAIS SU BENAMIAIS.

Pasiutimu apsirgo virš 
1,000 žmonių.

Atėjo žinių, kad

privatinės nuosavybės
žinimą. Todėl laikraštis 
kviečia “Ostlando” gyven- i

14 metu amžiaus—1 » litro.
be to, moterims 4 mėnesius

IŠ KAUNO KNYGYNO 
PAŠALINTOS ŽYDŲ- 
BOLŠEV1KU KNYGOS.

rė leidimu? 20 naujų 
gyvenamų namų statybai, 
kuri busianti pradėta dai 

į šįmet. Kitą pavasari laukia- 
! ma gy vos namų sta t v b<»?. 
Šiuo metu esą vykdomi mie
sto pagražinimo darbai.

rimų ir apie 400 vedybų per , z.nnu,, nau
mėnesi. Kauno metrikacijos Lietuvoje išsiplėtę pa>iut> 
ištaigoje esą visi Kalino ™° J1?3: b'fg geidžia likę
bažnyčių metrikų archyvai. sūnys. Ta Ii-

. . Lietuvoje susirgę jau
virš 1.000 žmonių. Todėl gy

HOFFMANAS PASKIR
TAS PREKYBOS BAN

KO VEDĖJU.
Kaip jau buvome rašę, 

ventojai raginami pririšti ii ■ Kaune atidarytas vokiečių 
laikvti uždarytus šunis ir ka-i “Prekvbos ir Kredito Ban-• J -z
tęs. įkasti žmonės turi neati- ko” skyrius. Banko direkto

Kauno miesto vokiečių 
Cramer išleido 

atsišaukimą į gyventojus, 
damas juos susiglau- 

dinti (susispausti) butuose 
ir užleisti laisvas patalpas 
vokiečiu kariams, atvvks- 

o
nete

kusiems butų ar šiaip nu- 
kentėjusiems.

£ pradedant nuo 1865 metų.

ŠIAULIUOSE VEIKIA 
11 MOKYKLŲ.

Kviečia vrsuanuo > prfe ir 5 mėnesius po gimdy- dvlslvinv MvibUd. vokiečių kariams, atv\
1 *r tainybme> įstaiga?,mo—i 2 jkro kasdien. Ligo- Laikraščių žiniomis, iš tantiems žiemai praleisti 
savo bendradarbiavimu pa-jnjams reikia g;auti gydytojo Kauno viešu bibliotekų iš- taip Pat gyventojams, n<greitinti registracijos nyk- • liudijima. ' &- « j _ ... -----------. , - , , .........

dymą. J

BERLYNE SPAUSDINA 
KNYGAS “OSTLANDO”

KALBOMIS.

“Svenska Dagbladet” ra
šo. kad Berlyne esančios 
gaminamos knygos įvairio
mis ’ “Ostlando” tautų kal
bomis. Kaip kultūriniam 
taip ir praktiškame darbe 
lytuose, vokiečiai tikisi ak-

AMNESTIJA BOLŠEVI
KU SUKLAIDINTIEMS 

KALINIAMS.

imtos visos komunistinio tu
rinio ir žydų parašytos kny
gos. Jos sudėtos į atskirą 
vietą ir galėsiančios buti 
naudojamos kaip istorijos 
medžiaga.Šiomis dienomis Vilniaus __________

kalejfmo kieme buvo pa- VIS(JS VERČIA DIRBTI, 
skelbtas bausmes dovanoji
mas keliems bolševikų sali- Kauno miesto komisaras 
ninkams. Jie nesenai buvę išleido įsakymą 
suimti, kai buvę jieškoma siems,

BOLŠEVIKU PALAIKAI
—VOKIEČIU KARO 

GROBIS.

Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas vokiečių kari 
komendanto Lietuvai įsaky
mas, kad visas pasilikęs bol
ševiku turtas esąs karo gro-

kuriuo vi-
neturintiems darbo, . , . ..

bolševikų agitatorių. Tardy- Įsakoma registruotis darbo bis, kuns tuns būti atiduota? 
mo metu paaiškėję, kad tai biure, šis paraginimas esąs komendantūrai. Todėl įsa- 

tvvaus dalyvavimo ir kitų buvę bolševikų suklaidinti paskutinis. Prieš vengian-
germanų tautų. Žemės ūky-j žmonės, todėl Vilniaus mie- čius registruotis busią be 

sto komisaras, taikydamas atodairos imtasi žygių, 
visuotinę amnestiją, juos
vėl paleidęs į laisvę.

je vokiečiai pageidaują jau
nuomenės iš Danijos ii 
Olandijos. Vokietijoje, stu
dentų ir studenčių tarpe, jau 
dabar organizuojami spe- 
cialiniai “Rytų” kursai. 
Anksčiau tuos kursus baigu
sieji buvę siunčiami i Lenki
ją, o dabar ir į “Ostlandą.” 
Pastaraisiais mėnesiais į 
tuos kursus įsiregistravę 
2,000 vokiečiu studentu.

VILNIUJE PRADĖJO
VEIKTI SPORTO ĮRAN

KIU FABRIKAS.

Spaudos žiniomis, Vilniu
je vėl pradėjo veikti vienin
telis Lietuvoje sporto įran
kių ir sportinio apsirengimo 
fabrikas. Jame dirba 111 
darbininkų ir tarnautojų. 
Bolševiku laikais fabrikas 
buvo uždaiytas ir paverstas 
raudonosios armijos karei
vinėmis.

AR VEIKIA LIETUVOS 
PAŠTAS?

Vokietijos paštų valdyba 
paskelbė, kad tarp Vokieti
jos ir “Ostlando” veikia 
normalinis pašto susisieki
mas. Ligšiol betgi nieko ne
pranešta apie pašto susisie
kimą su užsieniu.

Tenka pasakyti, kad A- 
merikoje keliatas laiškų iš 
Lietuvos jau gauta, bet at
siųsti oro paštu. Dabar, tur
but, nebus galima gauti nei 
oro paštu, nes tarp Ameri
kos ir Vokietijos paskelbta? 
karas ir visi įyšiai tarn šitų 
dviejų kraštų nutraukti.

PAPARČIO ŽIEDAS IR KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1 > Neužsitikintis Vyras; (2) Žy- 
ta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki i visokius prietarus, 
burtus ir tt. ..................... 15c.

koma pristatyti vokiečių Įs
taigoms visus nuo bolševiku 
užsilikusius ginklus, drabu
žius. pakinktus, vežimus, 
balnus ir tt. Pas ką busią 
rasti tokie daiktai po nuro
dyto teimino, tas busiąs 
nubaustas.

Amerikos Gyvybės Kelias

Šiauliuose šiuo metu vei- dėliodami kreiptis Į Higie- 
kia 11 lietuvių mokyklų. Jo- nos Institutą Kaune ar Vil- 
se mokosi 3,100 mokinių, o niuje. Dėl aprietų gyvulių 
pamokas dėsto 83 moky- reikią kuogreičiausia pra
lojai. i nešti veterinarijos tarnybai.

rium paskirtas Paul Hoff- 
mann. kuris nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo Ko
mercijos Banko Kaune di
rektorius.

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

kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu dalyku. 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 butu 
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:”
Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa- Ar palima nustatyt busimo kūdikio 

reina? lytis iš kalno? D-ras Reeder sako.
Kaip atsirado ir ka reiškia bučkis? kad patinta, ir “Teisingas Patarėjas’

MARIAMPOLĖJ VALOMI
KARO GRIUVĖSIAI.

Spaudos žiniomis, Mari
jampolėje pradėti darbai 
karo griuvėsiams pašalinti, 
šalia to. taisomas apgadin
tas gatvių grindinys ir at
naujinama kanalizacija. 
Miestui atstatyti rengiamas 
naujas planas.

ISTORINIS PAŠTO ŽEN
KLAS LIETUVOJE.

“Deutsche Zeitung im 
Ostland”'atsispausdino įdo
mų pašto ženklą. Ženklas 
yra sovietiškas, bet ant jo 
užspausdinta: “Nepriklau
somoji Lietuva. 1941. VI. 
23.” Tą užrašą liepė at
spausdinti laikinoji vyriau
sybė. kuri susidarė per suki
limą prieš bolševiku?, šie 
pašto ženklai kuri laiką ga
liojo.

Panamos Kanalas yra skaitomas Amerikos gyvybės keliu, 
nes jos laivai gali tuo kanalu greitai pereiti iš Pacifiko i 
Atlanto vandenyną, arba antraip, šis žemėlapis parodo, 
kuriomis vietomis tas kanalas per Panamos respubliką ei
na. Viršutiniame kampe įspraustas sumažintas žemėlapis 
paro-.lo palyginamąją to kanalo vietą tarp Pietų ir šiaurės 
Ameriku.

Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė.” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai?

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

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

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

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

paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys neturi vaikų, 
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.

Kas 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, stipriais audimo apdarais.

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston, Mass.
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Vietinės Žinios
BOSTONAS RUOŠIASI 

ORO ATAKOMS. 
Aplink avesta statomos ka-

Kas daryti ir ko nedaryti 
šiomis krizio dienomis.

Valstijos sveikatingumo 
,viršininkas. I)r. Paul -Jak- 

nuoles orlaiviams šaudyt. niauh-Jakiniavičius. išleido 
Xois japonai Bostono nie- i gyventojams eilę patarimu 

aciau mu-
japonai Bostono nie- i gyventojams 

r.cpasieks. tačiau mu- i''Skalai palaikyti. štai jie.
miestas ruošiasi oro ata-| Bllk lsnw?- nešiką,ščiuok.

p,.,. a,,, i-^u- i Neapleisk savo paprasto r>u\o iau Keu uz-1 . .. x. 11. - ’uzsiennmo.puolimo pratimai. Apimt- i

1, _ 1 i'.uGC?

nonų

miestą, 
statomo.' 
oi kriviai!
jann
S:'"'

Gerai išsimiegok.
Valgyk paprastu laiku. 
Stoka miego ir maisto nu- 

išeikvo* 
palenks

:t aukštumų, jai : 
kanuolės prieši 

iams šaudyt. Arestuo silpnins sistemą, 
nužiūrėti svetimšaliai i energijos atsargą ii

v o mečiu ' tave visokioms limpamoms
igoms.

Stengkis nesirūpinti. nes

ui nemaža 
italų ir japonų.

t h ganizuojama 
apsauga. Piliečia 
mi gesinti gaisrus,
žeistiems pagalbą ir tt.

si panedėlį buvo padai y ! 
tas •,oro užpuolimas“ an . 
Quincy. kur randasi didelės 
.aivų dnbtuvės. Dešimtis 'Įsi
vaizduotu bombų nukrito 
ant didžiojo marketo ir pa
laidoji uo griuvėsiais 
žim niu. Žinia arde tai duot:

ms
iDsnagos verti 

lj

t Kalbėjo Litvinovo žmona. '
i
• Pereitą nedėldieni Bosto
ne buvo surengtas masinis 
mitingas Rusijos pagalgai.

:Nors iį rengė bolševikai, ta
pčiau jie patys nefiguravo: i jausi įtaisymai. Parankus 
priešakį buvo pastatyti be- visais atžvilgiais ir šviesus, 

i spalviai žmonės, daugumo- Matyti galima bile laiku, 
je amerikonai, kurie apie i “Keleivio” name, 253 
bolševikų politiką nedaug Broadvvay, So. Bostone 
tenusivokia. Žmonių prisi

TRYS DIDELI
KAMBARIAI

Yra visi įrengimai

Renda $20 mėnesiui. 
Štymu apšildomi, visi nau-

Busi (me Japonai \egauna Valgyt

šiai viena* restoranu Bestom uoste, kur pirma ateidavo valgyt daug .japonu, 
restoranas iškabino iškabą su užrašu: “Japonaitėia valgyt negauna.“

Dabar tas

nes skelbi- Tol. TRObridge «2»6, rinko nemaža, 
mams pinigų nesigailėta. 
Buvo užpirkti čieli puslapiai 

Į vietniuose dienraščiuose. 
, Tarp kitų kalbėtojų buvo ir 
i Litvinovo žmona. Gal ios 
vardas patraukė nemaža 
žmonių, tačiau kalbėtoja iš

įjos menka ir ji nieko įdo
maus nepasakė. Atsistojus 

įkalbėti ji apgailestavo, kad 
jos vyro čia nėra. Apie karą 
ji pasakė tiek, kad “jūsų ka- 

:ras via ir musu karas/’

Dr. John Repshis
(REPiYS)

UETU VIS GYDYTOJAS 
Valandoa: 2-4 ir 6-8

Nedėliomis ir Sventadieniala 
nno 10 iki 12 ryto.

278 HARVARD STREET 
kamp. Inman st. arti Centrai ske. 

CAMBRIDGE. MASS.

iį•į*I * i »
!i

DR. D. PILKA
■
t
t*
♦
t*ii
t
t«
«*»

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

civilini , ...
mokime : rPestis veda prie nervų su- 

! irimo.
Įdegink pergyventi nepa

našią padėti taip kaip per
gyvenai uragana. potvinius 
ir panašius pavojus.

Buk apsirengęs šiltai 
tiems orams ateinant.

Nepersidirbk.
Buk pasiruošęs galimiems 

atsitikimams. Tuo tikslu 
turėk namie įeikalingą mai
sto atsarga, tvro vandens1 UO'

ugniag’vsių apa- 
rata i ii dvi gelbėti riu k< >m- 
panijos. Policiia prisiuntė f 
ambuk nsus s u eistiem žm ►- 
nėm vežti. Edisono kompa
nija nusiuntė kelis e'ektro- 
techr.il•••.;> r Akt t ■ •.- laidam 

nisrvTi n > k< im»; ni'

po Keli

o gazo K< 
atsiun ė savo ž m< 
•yni ms nužiūrėti. k 
tu suardvtos. Van

" g
t . iCMU“

:e::> de-
’ i’- J JO t ‘i ' ] •»' * . - - • . •.

dai bi nin kus.
Tikrovėie nebuvo Oumc" 

mieste jokio užpuolimo i' 
niekas bombų nemetė, be'

4,

vieną italą lado ginklų ii 
iaj. "Mussolinio kliubą” įtaisy

tą. Italų fašistai tenai laiky
davo savo susirinkimus.

Dalija civi’ės apsaugos 
ženklus.

Massachusetts

Gaisrars ligoninėj.

; Somervillės 
ju ligų ligoninėj anądien!} Telefonas: SOUth Boston 1320 
kilo ugnis. pridariusi$20,000! *:----------------------------

užkrečiamu- į •

Kardinolas kovcja prieš Nuteisė du jaunu žmog- - v.
gimdymo kontrole. žudžiu. ■ nuostolių Reliasdesimts vai-

rr,........................., , * . X -or-1 n n- keli suaugę ligoniai
Piliečiai surinko daugiau Pereitą sąvaitę Aliddlesex buvo išvežti su lovomis i li-'' 

įrašų negu reikia, kad superior teisme buvo nuteis-: o-0ninės kiemą

reikalingų drapanų, patali- tee on Public Safetv išleido t onneil
mų.

v
užsiklojimu ir sanitari- civilinės apsaugi

gimdymo kontroles klausi- ti mirt elektros kėdėj du 
mas butų pavestas patiems jauni žmogžudžiai, Paul 
balsuotojams nuspręsti. Ka- Nickerson ir Paul Giaci-I 

i •. ,ii-jn-,-t- taiiKU baznvčioi —... -----~ ,--------- — <v viliu,.<• - . ,• . įbanus su visais modernistais patogupasamdė buvusi lais nužudė gazolino pilsty-pnais, garu apšildomas, skiepe pečiai, į

NEPAPRASTA PROGA
Pirkite labai gerą narna »r labai pi- 

bosas O - IlKlZZO, kurie plėšimo tiks- ‘C*3'- Mūrinis 6-šių šeimynų po 6 kam-x -- i kor’itc cn vicmc randam,ic nfltnom-

-• Bostono maiora Mansfielda turės savininka.
reikmenų. Nukrypimas tam tikrus ženklus, kad ai)- kaip savo advokatą, kad uz-

nuo paprasto 
dažnai pakerta 
sveikata.

užsiėmimo sisaugojus nuo “penktos ko- kuštu referendumui
žmogaus ionos“ agentu. Civilinės •I • 1-“i

saugos nariai pavojaus va- 
Siau nepaprastais laikais landoje turės ant save un- 

leikia da daugiau saugotis koviu tam tikrus raikščius, 
užkrečiamu ligų.
plačiais iaii\ais.

A isada buk rainus.
Kai sciuck.

negu pa- ženklelius drapanų ariapuo-

nesi-

Rado vandeny prigėrusią

Ant

se ir žvaigždes prie keriu iu. 
Tie ženklai duodami tik 
tiems, kurie pabaigia reika
linga kursą.

merginą.

.... . Revere byčių aną-
nriesjėktuvinė apsauga pra- dien buvo rastas vandeny 

tokioms oareieroms moteriškas lavonas. Vėliau 
kao i eiKaiui atsitikus yisi zi- nustatyta, kad tai buvo Ma
nom kas reikia dalyti, o ko 1V Beaulieu. 30 metų am- 
nereikia. žiaus mergina. Policija ma-

Kaip sakėm, japonai Bos- mergina pati nusi-
’or.o niekad-a*' ‘nepasieks. skanciin°, nes jos pažįsta- 
bet vokiečiai kimiais gali už- n-os draugės sako, kad ji 
nuičima padarvti. Ypač jei- riuyo persiskyi-us su savo

avyktų * paimti mylimu vaikinu ir dėl to la- 
r rancuzijo* laivvną i Qavo liūdėjo.
rankas. .Jie galėtu atsiusti _----------------

keliolika orlaiviu i Suėmė 23 vokiečius ir italus.

ru uems i'

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET, 

LAVVRENCE, MASS.

i psilUU^-rvicjyc pc'-Ku, j------
atskiri kiekvienai šeimynai, visur kie- > -
to medžio grindys. laibai graži ir pa- į 
ranki vieta arti Dudley St. EI. sto-

ii uc Tnhin n v^iknln ties. Vertas $17.500, bet galima pirkti !Ala.ioia> iooin paieikaia-:tik u. $J>500> ir su knffVu išmokėji.; 
kad miesto taryba pa-įmu.

nutarė padaryti šiuo kiauri- skirtų $150,000 civilinei ap-1 ^nauSVtrbrfarmųr^izniJ^r 
sau- saugai organizuoti. Politi- kitų namų. Turime dideli pasirinki-

L-mC-ui h^biinioii rno-iili npi mų. Turim Gerą Saliunų su Valgykla, liltl lai Oe pilllgų li.mail nei ,tUl-j parduotas greitai, arba įs- 
■ maitytų ant gero 3-jų ar 6-iu šeimy
nų namo. Kainos žymiai kyla aukš
tyn. Kurie norit įsigyt gerų narna ar
ba bizni, neatidėliodami kreipkitės 
prie Adv. Gailiaus dėl platesnių in- į 
formacijų. (->

keti a.
Balsavimu komisija todėl vo.
J
m u vieša “hearingą 
Mo 19 d. ‘

Gubernatorius Saltonstail 
patvarkė, kad darant užpuo
limo aku mus. mokyklų vai-

T ■» rv 1.' • j VT' i ; • m V i Y P 1'tai butų paliekami ramyo 
Medforde plėšikai mėgi

Reikalauja nugriaut? Ailan- no sulaikyti automobily Ku.- j 
ris vežė $5,000 darbininkų i 
r. Igoms. bet nepavyko, šefe- j 
iis nuvertė banditų karą ir {

tie avė. aukštutini gele
žinkelį.

Viršum Atlantic avė. \u . . ua . 

dar teberiogso iškeltas ant:i a3e^° 
aiiKŠtų stulpų geležinkelis. Bostone bando su 
kuris senai jau nebevarioja-y įq įr AFL unijos, 
mas. tik be reikalo trukdo dirbtuvėse nebutų 
judėjimą ir temdo gatvę, i :riOsi.
Dabar, kai karo pramonei » - 
trūksta plieno ir geležies.
Bostono Komercijos Rūmai 
padavė gubernatoriui reika
lavimą. kad tas geležinkelis j

.... .... , butų nugriautas ir plienas
mvina.s pamasiĮ ir tie ga- -Justicros oepartamento atiduotas karo

;k?

.du numesti bombų, 
iugasdinus Amerikos 
veninius.

reibni am'
kad agentai Bostone suėmė 23 Tenai vra už kelis milionus
gy- vokiečius ir italus, kurie ne- doleriu metalo, 

ia sios saues piliečiai. Pas

■ i 
: i

A. J. NAMAKSY
Real Estate & Insurance

Oi W. BROADM'AY. 
SOUTH BOSTON. MASS 

Office Tel So. Boston 0948
RES. 231 CHESTNUT AVE-

Jamaica. F’lain. Mas*.
Res. Tel. Anold 1028

žingsnio žengti.

YVONNE NIAURA 
Lietuvė Mi.terų Grožio Kultūros 

Lavinta Ekspertė
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 16.36

s ,v yyyr yį 35 ” 3? 3 ŠIT ■>

LENGVIAU PASIEKT 

KRAUTUVES

BOSTON REALTY TRUST 
317 E STREET

SOUTH BOSTON. MASS.

Greita, saugi transportaciįa į vi
durį Bostono. Nei suvėluosi, nei 
rūpintis kur paparkint.

RAPID TRANSIT NUVAŽIUOJA
I.echniere i Park ............ S min.
Kenmore į Park .......... 8 min.
Maverick j VVinter .......... 7 min
Symphony Station į Park 7‘- min.

13 3535 35 35 " .5? 35 3> 35 3535 3535 35 35.35-55O-IT35 35353535 3535 3

Tel. ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyriškų organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

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

180 HUNT1NGTON AVĖ, 
BOSTON. MASS.

Tel. Conimonuealth 4570.
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Fur :bc occnMon of proud memo 
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DOVANOS
kurias atmins visados!

Jur.ior Toast & Jam Sėt
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19.95

i)eLuxe Toast & Jam SėtfilFIS FROM YOUR J£WELER ARE filFIS *T IH[IR 6EST
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! Dr Joseph A.Gaidis ‘

OPTOMETRISTAS
Valandos: 9 iki 12 

nuo 2 iki 6, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki 12 
ir susitarus.

} AKIŲ DAKTARAS 
♦ Ištaiso defektuotas akis ir tinka- 
} mu laiku sugrąžinu šviesų. Išeg- 
{žeminuoju ir priskiriu akinius.

114 Summer Street,
LAVVRENCE, MASS.

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

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTO 

IK NERVŲ LIGŲ.
Vai. nuo 9 ryt. iki 7 vak. kasdiea.
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

L ITHU ANI AN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS 
TYTOJAI.

<Insured 
Movers >

Perkjaustom 
ėia pat ir į to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephons

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TKOKŲ AGENTŪRA. 
K»in-><» Stebėtinai Pigins.

Dideli pagerinimai ir 
Hjdraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

iSDIRBYSCIV-
Peter Ireėiokas ir
Jo« Kapočiunas — ravinink.i.

Taisymo ir demonstravimo viota: 
1 HAMLIN STREET 

Rwnp. East Eifhth St.f

»




