
KELEIVIS
DAKBO ĮMONIŲ UUKKAJTU

Freoemerata ■ąfa:
Amerikoj* ..................................... *> na
Pietų Amerikos Valatybiae.

Kanadoj* ir Idtnr.....................*>.00
Prenamerata paaei metų:

Amerikoje ..................................... *1.2*
Kanadoje ir kitur oi Suvienytų

Valstijų ..................................... *1.50
Apskelbimų kainų kluaakit laiiku. 
Kreipiantis su kokiais nors reikalais 
adresuokite:

KELBIV18 
253 Broadvay, So. Boatoa, Mas*.

KĘL5IYIS
THE TRAVELER - ------------------------- - LITHUANIAN WEEKLY

NO. 13 Keleivio Telefonas 
SOUth Boston *071

SO. BOSTON, MARCH-KOVO 25 D., 1942 M.
“Entered is Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Aet of Msrch S, 187*

Anglam Tenka Laikyti 
Frontus Visam Pasauly

Rusija Pasirašė Su- Rusai ‘Apsupo’ Kitą Kovoja Prieš Dvy- 
gubą Mokestį Dar

bininkams.

KELEIVIS
LITHUANIAN WKKKLT

Repreaents or*r 75,0*0 Litknaaiams in 
N*w Englaad. and abeat 1.900.0*0 

ia the United State*.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application.
KELEIVIS 

253 Broadnay. So. Boston, M

Keleivio Telefone* 
SOUth Boatoa *071 METAI XXXVII

SUSISIEKIMO PALAIKY
MAS YRA SUNKIAUSIS 

DARBAS.

ka

tartį su Japonais.
Stalinas duos Amerikos 

priešams maisto.
Associated Press praneša 

iš Maskvos, kad pereitą są
vaitę Kuibyšiove buvo pasi
rašyta nauja rusų-japonų

Nacių Armiją.
Vokiečiai tuo tarpu ruošiasi 

pavasario ofensyvai.
Iš Berno (Šveicarijoj) šią 

sąvaitę pranešama, kad te
nai gauta iš Maskvos žinių, 
jog rusai “apsupę” da vieną

BALANDŽIO 27 TURĖS UŽSIREGI
STRUOTI VISI 45—64 METŲ VYRAI

Šią vasarą laukiama spren
džiamų musių Viduriniuose 

Rytuose.
Anglijos ambasadorius 

Halifax Washingtone patie
kė įdomių duomenų apie 
Anglijos kovą su ašies vals
tybėmis. Nuo karo pradžios 
iki šiol anglų laivynas nu
skandino jau pusę ašies lai
vų, kuriais buvo siunčiama 
Afrikon priešo kariuomenė 
arba karo medžiaga.

Iš viso gi anglai yra jau 
nuskandinę:

3 priešo šarvuočius,
13 skraiduolių.
52 naikintuvus, 
daugybė submarinų, 
daugybę pagalbos laivų ir 
5,250,000 tonų prekybos 

laivu.

nežino, kada priešas ga
li užpulti.

Toliau, anglams tenka 
laikyti Vidurinių Rytų fron
tą, kuris turi didžiausios T, .. , tt- o.
svarbos aliantų reikalams.! Rusijos vandenyse, bz Sta 
Tas frontas neleidžia vokie-! šitą sutarti pasirašęs 
čiams ir italams susisiekti;uz-sienio reikalų vice-komi-
su japonais, ir kartu palaiko “ras Andrel f Vismskij, o to. kad vokiečiai nesužino- 
atdaras duris i Rusiją. Ang-! £PonIJos vardu.. Para«i I»- tų, kur rasai juos apstojo, 
lams reikia ginti ir Austrą-! de)° Sen- J'iacugu Tate- Rusai jau ne vieną vokiečių 
liia Anrfu rarnizonai vra; kava- ai miją buvo “apsupę, betg - ■■................„• ... i Stalino agentai be jokios kuo tie “apsupimai” baigė-

sutartis, kuri duoda japo- vokiečių armiją, tačiau Ma
nams teisės žuvauti Sovietų skva nepasakanti, kurioj 

vietoj priejas “apsuptas.” 
C ai tai miltarinė rusų pa
slaptis, gal jie neaiškina dėl

Tuo tarpu gi gražios bosų 
sektetorkos gauna 

po $40,000.
Kongrese šiandien eina 

atkakli kova už algų ir va-

BET GINKLUOTON AR 
MIJON JŲ NEIMS.

mutinė šių metų registraci
ja buvo vasario 16 d., kuo
met registravosi jaunesni 
vyrai, būtent, tarp 20 ir 44 
metų amžiaus.

, Dvi ankstyvesnės regųst- 
įr senesniųjų lacijos buvo dar Amerikai

išmėtyti po visą pasaulį, ii 
kiekvieną jų reikia aprupin- i gėdos rėkia, kad Amerika ir si, žinių nėra.

Anglija duotų Rusijai kuo Vokiečiai iki šiol skelbė, 
daugiausia duonos ir gink- kad per žiemą jie laikėsi 

idmirNežiurinUuriD didelis! ■«: j‘« plepa, kad "garbinga tiktai gyrimosi taktikos. Spi^ aS lab^ pa- Senoji armija yra pui- Oabar gi Berlynas jau ne
laikyti ir aprūpinti visus kl_aasla Amerikos talkiom-, vartoja žodžio “gynimosi, 

ke. o tuo tarpu Stalinas, bet pradeda vartoti frazę 
vyriausis raudonos armijos “mes atakavom.”

aršiausiams Ameri-, Paskutinėmis dienomis 
priešams atidaro savo, Hitleris pasišaukė atgal vi- 

yandenis ir—eikit, broliai \ sus generolus, kuriuos nela- 
japonai, žuvaukit! Jums rei-, bai genai buvo pašalinęs iš 
kia maisto, nes iš Amerikos; Rusijos fronto. Dabar Ber- 

Be to, nuo 1939 metų rug-i iliais daug greičiau, negu “.Anglijos nieko ne«au’ lyno spauda ir radijas aiški
ojo mėnesio iki šių metų'anglai gali savają siuntinėti • įį koks jis “puikus" “atoXS'10 paleM 
vasario menesio anglai su-j laivais. Jeigu anglai išsiųstų Amerikos "talkininkas." gri "paSų^avo sveiki

vius. neskaitant kovų Pači- jon, vokiečiai tuojau galėtų J“ Ypatingai keliamas i
milti Ano-Hin ir yno-lni ne-itvinov? bmgapurą, tai ja- padanges gen. Kari Rudoli įjS. sfvį‘armiia gparga- valdžia von Rundžedt, kuris sunai-
benti atgal. šauliui, kad Stalinas atsiun-, jgno Budiono armiją ir uz-

Maskvos propagandiniu-- 
luti nvt clu, rtžid anglai da
bar veržtųsi Vokietijon.
Toks žingsnis reikštų be
veik savižudystę. Tie pro-

ti ginklais ir maistu, reikia 
palaikyti nuolatini susisie

aprūpinti
frontus yra be galo sunkus 
darbas. ,

Vokiečių pozicija šituo į ^,a as’ 
žvilgsniu yra daug paran-i s 
kesnė, nes jų susisiekimas 
daug trumpesnis. Jie gali 

j kilnoti savo armiją trauki-

riko vandenyne.
1938 metais Anglija iš

leisdavo valstybės apsaugai 
1IL nuošimčių krašto pajai 

omų, o dabar įsieiažianu nv 
nuošimčių karo reikalams.

Dabar anglai vartoja prieš 
V okietiją daug greites
nius orlaivius ir daug dides
nes bombas. Viena bomba 
galinti sunaikinti ištisą mie
sto bloką.

Halifax kalbėjo iš Wash- 
ingtono per radiją ir palietė 
daug svarbių dalykų. Bend- 
lai žmonių yra manoma,

tęs jai pasveikinimą. 
Maskva

; ėmė Uk __
šitą žinią fie^a'seinu. Per žiemą 

užginčijo. Gal dabar užgin-: buvo iš fronto pasitraukęs ir
kai darbininkai negauna--.L. lai jun

tuoja^pu . Tai bus jau antra vyriĮre- poraciią susitarti 
gauna nei gistracija ffiSEaitC iRi1- ninkais, be£"kom

Prezidentas Rooseveltas 
taipgi turės užsiregistruoti.

Prezidentas Rooseveltas i 
landų įstatymo pakeitimą. Į paskelbė jau
Norima atšaukti 40 valandų vyrų registraciją. Ji įvyks nekariaujant, 
darbo sąvaitę, panaikinti už mėnesio laiko, būtent ( Iš viso iki šiol užsiregist- 
dvygubą atlyginimą už balandžio 27 dieną. ravo jau apie 26.750,000
šventadienio darbą ir pa-j Tą dieną turės užsiregist- Amerikos vyrų kovai su de-
liuosuoti dirbtuves nuo įuoti rinktinei armijos tar- mokratijos priešais. ♦ 
“closed shop.” Norima su- nybai visi vyrai nuo 45 iki Kai dabar užsiregistruo * 
grąžinti 48 valandų darbo 64 metų amžiaus. 45—64 metų “seniai,” tai
sąvaitę kad kompanijoms Vyrai virš 44 metų am- liks apie 1,200,000 jaunuo- 
nereikėtų mokėti darbinin- žiaus nebus ginkluoton ar- lių tarp 18 ir 19 metų am- 
kams už viršlaikį. Jei per mijon imami, bet jie galės žiaus nesiregistravusių. Jų 
sąvaitę darbininkas išdirba būt pristatyti prie kitokio eilė ateis vėliau.
daugiau kaip 48 valandas, darbo, kuris aimijai reika- • Kiek iki šiol užsiregistra- 
tai jau tada už viršlaikį gali-; lingas, jeigu pasirodys rei- vusių yra jau paimta karo 
ma jam mokėti kaip už pus- kalas. Todėl valdžia nori tarnybon, tai karo paslaptis, 
antro laiko. Bet jeigu į tas jau iš kalno žinoti, kiek to- kuri viešai nėra skelbiama.
48 valandas įneis šventadie- kių vyrų bus ir koki patai - • —------------
r.io darbas, tai už šventadie-'navimą valstybei jie gali PreZldentūS Paėmė 
nį jis nieko ekstra negautų, atlikti. . v. , >.

Prezidentas Rooseveltas V aidžios apskaičiavimu, , treteŽinlCell.
šitokiems pakeitimams yra tokio amžiaus vyrų bus apie Pereitą sąvaitę preziden- 
priešingas. Ir jis turi gero 15.000,000. tas Rooseveltas įsakė apsi-
pamato, nes korporacijos Net ir pats prezidentą: gynimo transportacijos di- 
dabar uždirba didelius pini- Rooseveltas turės registruo- lektoriui Eastmanui paimti 
gus ir gali darbininkams tis. nes sausio 30 d. jam su- j gavo rankas Toledo, Peo- 
mokėti daugiau. Štai. šią są- kako tik 60 metų amžiaus. iįa & Westem geležinkelį, 
vaitę Kongrese buvo iškel- Vienu žodžiu sakant, re- kurio darbininkai streikavo 
tas faktas, kad vienos nedi- gistiuotis turės visi vyrai. jau nuo gruodžio 28 d 
dėlės finuos prezidentas kurie tik yra gimę tarp 1877 kompanija visai nenorėj< 
Clevelande davė savo gra- metų balandžio 28 d. ir
žiai sekretorkai $40,000 už 1897 metų vasario 16 d.

ir
kompanija visai nenorėjo su 
jais taikytis. Valdžia jau 6 
kartus ragino gelžkelio kor- 

su darbi-

pagandininkai nemato, kad 
daug svarbesnis frontas 
prieš Vokietiją yra Viduri
niai Rytai. Jeigu vokiečiai 
su italais tenai prasilaužtų, 
tai Sovietų Rusija butų ap
supta iš visų pusių ii* nega
lėtų gauti jokios pagalbos iš

kad anglai prastai kariauja; Amerikos ir Anglijos. Ir 
tiesą pasakius, ne kariauja, i Halifax mano, kad šią vasa- 
tik traukiasi ir visur užlei- i rą vokiečiai stengsis tą 
džia priešui savo pozicijas.. frontą pralaužti. Jis sako. 
Publika paprastai nesu- kad tenai galės įvykt spren- 
pranta, kodėl taip yra. Rei- džiamas šio karo mušis, 
kia atsiminti, sako Halifax,
kad anglams tenka laikyti 
arba ginti frontus po visą 
pasaulį. Visų pirma, ang
lams tenka stropiai saugoti 
namų kraštą, kuris turi apie i mente užsienio reikalu mi-

Japonų Žvėriškumai
Patvirtinti.

Nesenai Anglijos parla-

čys ir šitą žvejybos sutartį, ėjo gandai, kad Hitleris jį 
Gerai Churchill pasakė: pašalinęs. Dabar jis esąs vėl 

bolševikai nebus musų pašauktas į frontą. Ameri-

po ^z,uuu. 
skandalas.

uaiouo i---

draugai ’... kos žinių agentūra (AP) sa
ko, kad sprendžiant iš Ber
lyno radijo pranešimų, vo
kiečiai ruošiasi pavasario 
ofensyvai Rusijoj ir jau 

Pereitą ir šią sąvaitę pradeda atakuoti, 
aliantų aviacija nuskandino Rusai skelbia, kad šią są- 
labai daug japonų laivų ap- vaįte asilaužę 8 kilo- 
link Australiją. Kovo 18 d. met^ spragą vokiečių fron- 
nuskandmta 13 karo laivų, Įe bet kur jiems pavyko

Nuskandino Daug 
Priešo Laivų.

ompanija tuos 
• raginimus vis ignoruodavo.

Uždraudė Parda- £ai šešt“ kartu'pręzidenus

l/inCt Cukriį. mą griežtai ir pareikalavo. 
Moratorium prasidės balan- kad atsakymas butų duotas 

džio 27 vidurnaktį. oro Paštu kaip galima grei- 
Nuo balandžio 27 vidur- ciau> tai gelžkelio korpora-

3,000 mylių juros pakraš
čio. Tą pakraštį dieną ir 
naktį saugoja 1.500,000 
ginkluotų kareivių, nes nie-

TURKIJATYAVd- 
JUS DIDĖJA.

Šios sąvaitės žinios iš Is- 
tanbulo (buvusio Konstan
tinopolio) sako, kad Turki
jos vyriausybė pasišaukė 
savo pasiuntinius iš Rumu
nijos, Ispanijos ir Persijos. 
Jos ambasadorius iš Berly
no taipgi pašauktas namo. 
Gi iš Turkijos tuo pačiu lai
ku išvyko Berlynan Vokie
tijos ambasadorius Franz 
von Papen. Berlynan nuvy
ko ir Bulgarijos karalius. 
Gandai sako, kad šitas dip-; 
lomatų judėjimas esąs su
rištas su vokiečių planais 
imti Turkiją. Tam tikslui 
gal busianti pavartota Bul
garija. Jei Turkija geruoju 
nesutiksianti praleisti vo
kiečių armiją prie Anglijos 
ir Rusijos aliejaus šaltinių, 
tai vokiečiai su bulgarais 
vartosią spėką Turkijos 
opozicijai nugalėti.

nisteris Anthony Eden ap
kaltino japonus baisiais 
žvėriškumais, kokių jie pa
vartojo prieš vyrus ir mote
ris užimtoj britų kolonijoj 
Hong-Konge. Dabar tuos 
žvėriškumus patvirtina ii 
Amerikos vyriausybė. Apie 
juos pranešė pabėgę iš 
Hong-Kongo amerikiečiai. 
Užėmus Hong-Kongą. ja
ponų vadovybė leido tauki
niems savo kareiviams elg
tis su baltveidėms moterimi 
kaip tik jiems patinka. Gi 
baltveidžius vyrus japonai 
rišo prie lempų stulpų ir ba
dė durtuvais.

VIRŠUM BURMOS KO
VOJA ORLAIVIAI.

Iš Čunkino pranešama, 
kad viršum Burmos dabar 
vyksta, dideli orlaivių mū
šiai. Japonai tenai stengiasi 
užvaldyti orą, bet amerikie
čiai ir anglai nenori jiems 
apsileisti. Pereitą subatą 
viršum Burmos pasirodė 80 
japonų bombanešių, ku
riuos lydėjo 20 kovos lėktu
vų. Jie lėkė kažin kur į 
Burmos pietus.

jų tarpe 3 skraiduoliai, 
naikintuvai, o kiti mažesni, 
ir prie to da 10 laivų suža
lota.

Šią sąvaitę Washingtonas 
paskelbė, kad Amerikos 
submarinos nuskandino 6 
laivus Japonijos pakraš
čiuose.

Anglai praneša.

tai padaryti, nepasako.

Brazilijoj Riaušės
Prieš Fašistus.

“New York Times” ko
respondentas praneša iš Rio 
de Janeiro, kad riaušės
prieš vokiečius ir japonus 

kad jų plinta po visą Brazilija. Pe- 
nardomoji laivė Australijos reitą savaitę ypatingai dide- 
pakrašty sunaikino 27,000 ru sumišimu buvę Curitibos 
tonų japonų orlaivių vėžio- mieste, Paranos valstijos so- 
toją. stinėj. Studentai pradėjo

Amerikos pakrašty mu- atakuoti fašistu ištaigas; 
siškiai orlaiviai nuskandino prje studentu prisidėjo kiti 
vieną vokiečių submarina. piliečiai. Minia ėmė pulti 

Gi V iduržemio juroj ang- bankus, teatrus, restoranus 
lų povandeniniai laivai su- ir krautuves, kurios priklau- 
naikino 11 Italijos ir Alba- vokiečių ar japonų f li
nijos laivų. Jų tarpe buvo moms. Apgriauta apie 70 
2 submarinos ir 6 transpor- triobėsiu. Kelios įstaigos 
tai su kareiviais. Visi nu- buvo įdegtos. Dvi italu 
garmėjo juros dugnan. baldų krautuvės visiškai su-

degė.
SUNAIKINO 23 PRIEŠO Ašies valstybių piliečiai 

OREIVIUS ApL.INK yra areštuojami po visą Bra-
AUSTRALIJĄ. ziliją. Rio de Janeiro mies-

Pereitą nedėldieni Ame- te vokietys Willie Fischer ir 
likos ir Australijos orlaiviai švedas Tom Sjobom buvo 
smogė japonams skaudų nuteisti penkiem mėnesiam 
smūgį netoli Australijos, kalėjimo už tai, kad viešam 
Vienoj saloj buvo sunaikin- mitinge pasakė: “Brazilijoj 
ti 22 japonų lėktuvai ant yra pakankamai vokiečių, 
žemės, ir vienas buvo nu- kurie gali paimti Braziliją 
muštas viršum Australijos, bile kada."
LIBIJOJ ANGLAI PAĖMĖ 

150 BELAISVIŲ.
Žinios iš Kairo sako, kad

4.200,000 VOKIEČIŲ 
PRIEŠ RUSUS.

Londono žiniomis, Hitle-
Libijoj anglai padarę neti- ris mesiąs 4,200,000 vokie 
ketą puolimą ir paėmė 150 Čių armiją pavasario ofen- 
italų bei vokiečių nelaisvėn.1 syvan prieš rusus.

Leicis Reikalauja 
iš CIO $1,665,000.
Kaip CIO dalis, Ameri

kos mainerių unija mokėda- nakčio, visose Jungtinėse ciJ°s pirmininkas 
vo į CIO centrą kas mėnesį Valstijose bus sustabdytas dar kelias dienas tylėjo, o 
po $30,000 duoklių. Bet nuo cukraus pardavinėjimas, paskui nusiuntė Rooseveltui 
vasario 1 d. jau nebemoka,, yas moratorium tęsis apie 6 žodžių telegramą su
nes mainerių vadas. John dienas, iki bus surašyta, kolektojamu apmokėjimu. 
Lewis, susipyko su CIO pre- ^ek krautuvninkai turi cuk- Ir toJ telegramoj jis vėl 
zidentu Murray’u. raUs ant rankų. Po to bus griežtai atsisako tartis su

Lewis ne tiktai sustabdė įvestos cukmi pirkti knygų- ^^eikuojančiais darbinin- 
mainerių unijos mokestį, tės, kurių turės įsigyti kiek- kais. Dėl to prezidentas 
bet reikalauja, kad CIO už- viena šeimyna. Be knygutės R°°seyeltas įsakė tą gele- 
mokėtų mainerių unijai tuomet jau niekas negalės Cinkelį komandiruoti vals
ai,665,000 “skolos.” Mat, | cukraus nusipirkti. Knygų- tybės reikalams. Darbinin
kai Lewis organizavo CIO. į tems gauti reikės mokyklo- kai tuojau streiką atšaukė.
tai šitą vajų finansavo mai- se užsiregistruoti ir pašaky- --------
nerių unija. Vien tiktai plie-jti, ar neturi pasidėjęs cuk- Del Cukraus bukŪO 
no pramonės darbininkams raus atsargą namie. Kiek Knlinisii
organizuoti į CIO buvę iš- svarų turėsi, tiek bus pažy- ivuiuiiui.
leista $965,000, ir tie pini- mėta knygutėj, ir kol tos at- Philadelphijos kalėjime 
gai buvę paimti iš mainerių sargos neišvartosi, tol dau- kilo riaušės. Kaliniai pade- 
unijos iždo. giau nusipirkti negalėsi. Iv.ot.lsie

Pirma Lewis ir Murray ---------------
buvo geri draugai. Lewis į-

McNear

įstatė Murray’ą ir į CIO pre- 
I zidentus. Bet jiedu susipy- 
i ko, kai Lewis išėjo prieš 
i prezidentą Rooseveltą ir, 
ėmė priešintis Amerikos ap
siginklavimui.

ANGLAI NUMUŠĖ 14 
VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ.
Pereitą subatą vokiečiu

gė matracus ir sukėlė didelį 
triukšmą dėl to, kad kalėji
mo prižiūrėtojai sumažino 
cukrų jų kavai, kuri ir be to 

buvusi labai prasta.
7 kali

niai buvo sužeisti. Be to,

“MANIFESTAS VOKIE
TIJOS LIAUDŽIAI.”

Tiys ištremti iš Vokieti- 
ios ■ rašytojai - Heinrich Ii.,aus?s 
Mana, Liori Feuchtuange,: ”!al buvo -suzę^ti 
ir Berthold Brecht-kurie viePas kalinys.užtroško du- 
dabar gyvena Amerikoj. n?a® ?a™ JeleJ- vadln°- 
paskelbė Vokietijos liau- Jose.l?h Anc^skl-,23. ™.<“- 
džiai manifestą, kuriuo jie amzlaus> philadelphietis.
ragina
Hitleri.

vokiečius nuversti 
Tas atsišaukimas i

j orlaiviai £er 24 valandas be Vokietijos liaudį busiąs 
pertraukos bombardavo an- transliuojamas per radiją il
gių tvirtovę Maltos saloj, mėtomas iš orlaivių.
Per tas 24 valandas anglai

Į numušė 12 vokiškų bomba- 
i nėšių ir du kovos lėktuvu— 
į iš viso 14 orlaiviu.

DAR $17,000,000,000 KA
RO REIKALAMS.

Prezidentas Rooseveltas 
pareikalavo, kad Kongresas taip busiąs

IGNORAVO JAPONŲ 
ULTIMATUMĄ.

Japonų generolas Jama- 
šita pereitą nedėldieni pa
statė amerikiečių vadui 
Wainwrightui reikalavimą, 
kad jis tuoj pasiduotų, ki- 

sunaikinta.-

ORLAIVIS IŠGELBĖJO 
56 JURININKUS.

Londonas praneša, kad 
didelis, keturiais motorai' 
varomas anglų lėktuvas iš
gelbėjęs 56 anglų jurinin
kus. kurių laivas buvo nu
skandintas Afrikos pakraš
ty. Jie buvo susėdę į valtis.

PHILADELPH1JOJ PA
STEBĖTAS SABOTAŽAS.

Philadelphijos policija 
paskirtų dar 17 bilionų do- Wainwright dabar yra ūžė- pastebėjo, kad nežinia ka 
lerių karo reikalams. Tai męs gen. MacArthuro vietą yra sugadinęs 22,640 prie- 
bus jau daugiau kaip 160 Filipinuose ir šitą japonų taisų gazo lempoms užgė- 
bilionų kovai su demokrati- ultimatumą visai ignoravo, sinti miesto aptemdinimo 
jos priešais. ’ _ | nedavė nei atsakymo. » J laiku.
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Gen. MacArthur ir Prezidentus

NEVYKĘS MASKVOS pasakoja, kad Lietuvos Ta- 
AGENTU ARGUMENTAS įvba buvo “paties kaizerio

Norėdamas išniekinti Lie- j tai jie tik de-
tuvos nepriklausomybės Į 
idėją. R. Mizara aiškina 39 i Lietuvos Tarybą 
tam “Laisvės’’ numery, kad ! zeris sudarė, bet ją išrinko 
Lietuvos Taryba, kuri 1918 1917 metų vasarą susirinku- 
metų vasario 16 d paskelbė si Vilniuje lietuviu visuo- 
nepriklausomą Lietuvą, bu- menės atstovų konferenei- 
vusi “pro-kaizeriška, pro- ja. kurioj dalyvavo 214 de- 
vokiška taryba.” o kadangi legatų. Daugumą jų sudarė 
ji buvo tokia, tai tokia turi ūkininkai ir darbininkai. Ir 
būt ir pati Lietuvos nepri- tos konferencijos išrinkta 
klausomvbe. Taryba kaizeriui Lietuvos

Tai kokios gi nepriklau- neprižadėjo ir jokių sutar- 
somybės Lietuvai Mizara čių su jo valdžia nėra pasi- 
norėtu? rašiusi. Prie kaizerio taikėsi

Nepriklausomos Lietuvos tiktai vyskupas Karevičius 
Mizara visai nenori. Kaip »’ keU kiti klerikalai. Bet jie 
ir visi Maskvos agentai, ji

mostruoja savo nežinojimą.
ne kai-

nebuvo nei Tarybos nariai.
sai nori, 
sušerta 
mui.

Bet kuo 
yra geresnis

kad Lietuva butų 
Rusijos bolševiz-

gi bolševizmą.-

Vietoj šmeižti nepriklau
somos Lietuvos kūrėjus 
“pro-vokiškumuj” Mizara 
turėtų nors syki parašyti 
savo “Laisvėj’’ apie Stalino

KELEIVIS, SO. BOSTON

Prezidentas Rooseveltas juokauja su generolu MacArthuru, kuris stovi iš kairės (su kepu
re). ši nuotrauka buvo padaryta da prieš karą. Dabar prezidentas perkėlė MacArthurą iš 
Filipinų Į Australiją, kur jis paskirtas vyriausiuoju vadu Jungtinių Tautų ofensyvai 
prieš japonus organizuoti.

‘Aštuntas Pasaulio Stebuklas’
Arba kaip Amerikos inži

nieriai poną Dievą pa
kinkė i darbą.

Visi matė žaibą žaibuo
jant ir girdėjo perkūną 
griaujant. Kas tą ugnį iš 
dangaus spiaudo, kas iš te
nai šaudo.

Tai ponas Dievas rūstau
ja, kad žmonės negana au
kų duoda bažnyčiai, saky
davo kunigai.

Ne. tai ne ponas Dievas, 
bet elektra, pasakė moksli-

galvosūkio, kol sugalvojo 
būdą karščiui pašalinti ir 
apsaugoti užtvanką nuo su- 
trukimo. Kad butų galima 
matyti, kiek sienos viduje 
yra karščio, įvairiose jos 
vietose buvo sudėti tam tik
ri termometrai, arba tempe
ratūros rodykliai. O kad 
karštį greičiau pašalinus, 
sienon buvo sudėti žalvari
niai vamzdžiai, kuriais 
pumpuojamas šaltas upės 
vanduo. Eidamas tais vamz- 

■ džiais vanduo sušila ir išne-ninkai. Mes pakinkysi™ ją i laukan ir toj
; dalbą, lt ji suks mums ma-, ėmė įe 5 metus laiko, iki 
sinas, Šildys n- svies namus. Gran/Coulee užtvanka pu-

Ir ištikro, šita energija, sėtinai atvėso.
Į kulią kunigai vadino pono 
i Dievo galybe, jau pakinkyta 
darban.

Didžiausi vežimą trauks 
vadinama Grand Coulee

uz nacizmą
Juk raudonas Maskvos dės- brolišką sutartį su Hitleriu, 
potizmas yra tokia pat ver- Kodėl jis niekados nepain 
gija, kaip ir įudas Berlyno
despotizmas. Vos tik spėjo 
Rusijos bolševikai Lietuvon 
įsiveržti, tuojau buvo sunai
kinti seniausi musų tautos 
laikraščiai, užgniaužtos vi
sos organizacijos, panaikin
ta Lietuvos valstvbės vėlia-

lormuoja savo skaitytojų 
apie tuos dalykus, kurie 
jam, kaip ščyram Maskvos 
agentui, turėtų būt geriau 
žinomi, negu Lietuvos rei
kalai? Pavyzdžiui, Moloto
vas nesenai da paskelbė is 
Maskvos tribūnos, kad “na-

vieno. pavyzdžiui, lietuviu ją numarino. “Tėvynė” pa
kalba rašinio butų talpinami duoda šitokių smulkmenų:

va. uždraustas himnas ir net cių ir bolševikų sąjunga yra 
Laisvės Alėjos vardas, ku- krauju sucementuota,” o 
ris simbolizavo laisvą Lietu- Mizara apie tai savo “Lais
vą, buvo pakeistas "Stalino Vėj” nei mur-mur. Tas pats 
Prospektu!” Ir tuo pačiu Molotovas yra pasakęs, kad 
laiku visi Lietuvos kalėji- “kariauti prieš hitlerizmą 
mai buvo sausakimšai pri- yra ne tiktai beprotybė, bet 
kimšti politiniais kaliniais, nusidėjimas (prestuplieni- 
o kai kalėjimuose daugiau je!).” Bet “Laisvėj” nėsi- 
vietos jau nebuvo, tai tuks- matė apie tai nei vieno žo- 
tančiai Lietuvos žmonių bu- džio.

Mizaros kompanija jieš
ko “provokiškumo” pas ki
tus, o nemato, kad ji pati 
yra įklimpusi į hitlerizmo 
balą iki ausų.

vo išgabenta 
dras.

i siaurės tun-

Ir akyvaizdoje šitų bolše
vizmo žvėriškumų, bolševi
kas Mizara turi drąsos agi
tuoti, kad musų tėvų kraš
tas vėl butų atiduotas tų 
azijatų nelaisvėn. nes 1917 
metais Lietuvos Taryba pa
dariusi šitokį, anot jo, “pro- 
vokišką” nutarimą:

“Lietuvos Taryba stoja už 
pastovų ir tvirtą susijungimo 
ryši tarpe Lietuvos valstybės
ir Vokietijos imperijos, apsi
reiškiantį svarbiausia karinė
se ir pirklybinėse sutartyse ir 
muitų bei pinigų sistemos 
bendrume.“

AR NEIŠS1KAS JIE DUO
BES PATYS SAU.----- --------- -------- .

Maskvos bernai Ameri
koje paskutiniais laikais 
pradėjo tikrai pašėlusiu į- 
niršimu šmeižti tas ateivių 
organizacijas ir laikraščius, 
kurie tvirtai stoja už demo
kratiją ir okupuotų kraštų 
nepriklausomybę. “Laisvė,” 
“Vilnis” ir kiti Maskvos 
bernų leidžiami laikraščiai 
diena iš dienos triubija, kad 
visi Amerikos lietuvių laik- 

Kur gi čia tas “pro-vokis- raščiai, visos organizacijos
™oc” ir visi veikėjai, kurie tik sto.

ja už Lietuvos nepriklauso
mybę, esą “pronaziai” ii 
dirba “Hitlerio naudai.”

Negana to. kad tie sveti
mos valstybės pakalikai ši- 

.... taip loja savo spaudoj, jie
apsispiendiv-i. Ii jau tuomet bengias tuos šmeižtus sklei- 
Lietu\o> Taiyba pasakė ais- stj j,. amerikiečiu taipe. 
kiai. kad Lietuva turės būti
ne Vokietijos provincija, 
bet savystovi valstybė, kuri 
galės turėti su Vokietijos 
imperija tik tam tikrų su
tarčių. kokių visos laisvos 
valstybės stengiasi savo tar
pe turėti.

Taigi R. Mizara arba ne
moka suprasti to, ką jis 
skaito, arba sužiniai tą L.
Tarybos nutarimą aiškina 
priešinga prasme.

paraleliai vertimai anglų kal
ba.

"Aišku, .jei toks biiius pe
reitų ir taptų Įstatymu, tai ar
ba butų uždaryti visi svetim
taučių laikraščiai Xew Yorko 
valstijoje, arba jie butų tek- 
niškai apsunkinti taip. kad jo
kiu budu daugelis negalėtų iš
silaikyti. Juk tik reikia supra
sti. kiek reiktų pridėti darbo 
kiekvieno straipsnio išverti
mui į anglų kalbą! Tai rieks
iu, kad svetimtaučių spauda 
savo nedidelius štabus turėtų 
žymiai padidinti, kas nebūtų 
Įmanoma dėl finansinio ištek
liaus ir tai jau priverstų dau
gelį laikraščių užsidaryti.“

Taigi, jeigu New Yorko 
legisliatura šitokį įstatymą 
priims, tai lietuviški penk
takojai nukentės patys pir
mutiniai.

Beje. “Tėvynė” aiškina, 
kad Šitokį įstatymą yra su
galvoję “technokratai.” Bet 
“technokratų” tikslams at
eivių spauda ir organizaci
jos jokių kliūčių nedaro, ii 
jiems nėra mažiausio reika
lo prieš jas kovoti. Šitas už
simojimas ant ateivių spau
dos ir organizacijų yra aiš
kus Maskvos agentų propa
gandos vaisius.

Įvykiai jį įtikinę, kad žmo
nijos ateitis priklauso socia
listams ir socializmui.

Štai jo žodžiai, kaip juos"Tūlas laikas atgal buvo apskųsti Lietuvos Atstatymo Bentrovės buvę ir esantieji Paduoda “Naujienos” savo A. Mikalauskas, vertime.pareigūną?:
A. B. Strimaitis, A. S. Trečio
kas. K. Strumskis, J. Varnės,B. J. Schegaus, J. Ambraziejus ir kiti. Kol byla pasiekė savo eilės teisme, užėmė apie 
(iu metus laiko, o per tą visą laiką buvo plačiai kalbama ir musų spaudoje rašoma. Tarpe žmonių jau buvo susidariusi' nuomonė, kad aukščiau minimi žmonės nuskriaudė pačią bendrovę ir jos šėrininkus ir kad teismas juos ras kaltais.“Pagaliau, kovo 11 dieną, prasidėjo bylos tardymas Su preme teisme prie teisėjo J. F. Carew. Tardymas ėjo per dvi dienas. Bene ilgiausiai apklausinėtas brolis A. B. Strimaitis. kuris ilgiaasiai ir arčiau-' šiai prie minimos bendrovės reikalų vedima stovėjo, riausias skundikas teisme

vr_vy-
vi-

kurna; ir "pro-kaizerišku 
mas .' Juk čia aiškiai pa
brėžiama. kad turi būt Lie
tuvos valstybė. O tai buvo 
dar 1917 metais, kuomet 
Lietuvoje stovėjo vokiečių 
armija ir Lietuva da nebuvo

NUMARINO LIETUVOS 
ATSTATYMO BENDRO

VĖS BYLĄ.
Amerikos lietuviams via 

gerai žinomas Lietuvos At
statymo Bendrovės vardas, 
nes jie yra sudėję jon apie 
pusę miliono dolerių. Ka

Tas karščio “gydymas” 
iki šiol kainavo SI.400,000.

Ši užtvanka duos toki 
vandens rezervuarą, kuris 
gamins netiktai elektros 
energiją miestų fabrikams, 
bet kurio vanduo bus išve
džiotas kanalais ir drėkins 
1,200,000 akrų sausų laukų, 

Grand Coulee įmonei i-Į kur dabar niekas neauga, 
rengti visų pirma reikėjo Taigi ponas Dievas dabar 
pastatyti milžinišką užtvan- turės ne tiktai mašinas suk- 
ką, kad iškelti upės pavirš}, j ti, bet ir dirvas farmeriams 

Šita užtvanka dabar prie ko Amerika
stebuklu," nors ištikjų ji ®va“ *

! turSin narelio tUl 11Z\ dl(ie. .
Raudonas Pipiras.

elektros Įmonė, įrengta ant 
Columbijos upės, Washing- 
tono valstijoj, Pacifiko pa
krašty.

“Aš įsitikinau,” rašo Hen- turėtų būt pavadinta “pu 
drik Willem van Loon, “kad mutiniu pasaulio Stebuklu,”. 
mes privalome savo jėgas su- nes iki šiol da nieko pana- 
jungti... jėgas tų, kurie su-' šaus žmogaus protas ir ran- 
pranta, kad karas negalės buti I kos nebuvo sukurę. 
laimėtas, jeigu mes nepriimsi- Kiek ši užtvanka yra di- 
me naujo idealo, šis idealas dėlė, skaitytojas galės įsi- 
turės buti socialistinio pobu- vaizduoti iš šių kelių skait- 
džio. Jus žinote, kad savo šir- linių. Jos pamatai užima 40 
dyje aš nesu politikas ir mano akrų plotą žemės. Cemento
ekonominės teorijos nėra aiš- jon sudėta tiek. kad galima

MASKVA APIE
MACARTHURĄ.

Associated Press praneša 
iš Maskvos, kad Sovietų so
stinės laikraščiai įdėjo tik 
vieną paragiafėlį apie tai, 
kad MacArthur atvyko Au-

kios. Bet. kaipo istorikas, aš butų pripildyti 400 mylių stralijon. Jokių komentarų, 
matau, kad senasis pasaulis ilgio traukinį, gi smėlio su- jokių paaiškinimų, taip kad 
mirė ir dingo, ir man nebelie- dėta tiek, kad butų 1,000 lusai nei suptast nesuprato, 
ka nieko kito. kaip darbuotis mylių traukinys. kas tas MacArthur per vie-
naujam pasauliui—bet kovos Kai toj užtvankoj bus pa-' nas iv ko jis tenai Australi- 

statyta 18 dinamo-mašinų, .i°n nuvyko.
tai jos pagamins- tiek ener- Amerikoje, Anglijoje, 
gijos, kiek galėtų duoti į Australijoje, Kinijoje ir net 
2,700.000 zovada bėgančių Japonijoj MacArthuro per- 
arklių. O jeigu tuos arklius skridimas iš Filipinų į Aust-

pagrindu.”

MIRĖ V. DAUKŠYS, 
“RAISTO” VERTĖJAS.

SLA organas praneša, viii nl • ja v.1------ L z
kad kovo 16 d. Brooklyne P° » Rol^vikimirė Vincai kuris gautume 90 myliu ilgio ark- mentuojamas, gi Bolseviki-mire Vincą* Dauksys Kun> s s nei nusičiaudvt dėl tosai nepasirodė. Po apklausinė- “""j *“d^kX7aT70 fių vilktinę. * joj nei nusičiaudyt dėlto— vytinamųjų bei buvojusilaukęs jau /0 metų dinam(>mašina neverta!

ias byla įsme- Velionis buvo kilęs iš Su- (generator) jau pastatyta ir O Maskvos agentai Ame- 
pareikšdamas. vajkjjog> Kalvarijos parapi- aprūpina elektros energija nkoje tuo tarpu iš kailio kaltinami ne- . ir atvykęs Amerikon 200,000 gyventojų miestą, neriasi rėkdami apie raudo- 
upgi teisėjas anglių kasyklose Bet kuris ?tovi už 300 mylių. nos armijos vadų narsumą

natvarke. kad teismo lesąs uz- . . ® - . - ... Tai<ri knnimi nonas Dievas ir, anot Laisves, — apiešimokėtu Skundikai." ^a'P ?abu% lr. flangas ton vit “briliantižkumį"
_ zm??us: <reltu Ialku P''?S1- kad žmonėS aukotu Tam Maskvos agenūi Ameri- 

Išteisinti tos bendroves muse i šviesesni gyvenimą ™j hao žmones auKotų jam & įyVrasnins
viršininkai, žinoma, džiau- ir net vieną-kitą laikraštį Pmigus, jis dirba Jiems dar- “J bolševizmo orooa- 
giasi. Bet nesidžiaugs žmo- redagavo. Be to, jis yra iš- bą; Aciu uz tai inžinieriams. , , _ P

i • •_ • x___  ___ . _ i* x__ i__n_____  TzUoni mitu Ičlaiię^ Vctnudl

jimo ir kitų kaltinamųjų bei liudininkų, teisėjas bylą išmetė iš teismo.
kad tie žmonės 
pamatuotai. Taipgi

nės, kurių pinigai žuvo. deistf irtStąlino

RAŠYTOJAS VAN LOON tf. 
MATO ATEINANT 

SOCIALIZMĄ.
Hendrick Willem

vertęs lietuviu Kaioon "Kai- -.aai?ta’’ir “Baltramieiaus Nak- kunigų, jie ir šiandien butų diktatūrai dailinti. Bet teg^l
♦ ai a m e^ - neše «avo nini<ru< i bažnv pabando Rusijoj įsteigti sa- U.” Mėgdavo taipgi paisy- nešę savo pinigus į naznj- k Amerikos rai
ba ir esąs nunaišes nemaža cias ponui Dievui ant gar- vL‘autiasų AmenhOs vai oą n esąs nupaišęs nemaža i s džiog šaiininkai demokrati
ni ana v y usių yaizt er - leiskit man tarti dar ne* santvarkai girti—Stali- daugeh metų dirbo Ellis Is- »et leisKit man tarti dar leidimo neduos’van landė kain kalbu vertėtas keliata žodžiu apie tą nas nei leidimo neuuo^.landė kaip kalbų vertėj Gran^C()ulee £ebu£lą Amerikiečių kolonija Ma-

mokslas pažabojo perkūną skvoje skundžiasi, kad jie
ir žaibus. tenai negali gauti jokių zi-

“Velionis buvo labai pami- Grand Coulee užtvanka n*11 iš Amerikos. Kazioni
lęs kolektavimą senoviškų pi- pastaĮyta jau 1935 metais bolševikų laikraščiai nieko
nigu, geresnių paveikslų ir , ? f, •• , _-r_ -„n...? apie Ameriką nerašo. Ar

ciangi tie pinigai žuvo, tai Loon. nepaprastai gabus ra- 
prieš Bendrovė? vedėjus šytojas ir istorikas, parašė 
buvo iškelta byla. “Tėvynė New orKO socialistų laik- 
dabar praneša, kad teismas raščiui (The New Leaderj 
betgi nerado tai bylai pa- laišką ir pasižada jam ben- 
grindo ir šiomis dienomis i dradarbiauti, nes pasaulio

ŽEMAIČIŲ KRAŠTAS.

“Tėvynė” 
sako:tpe.

Tam tikslui jie leidžia Nev; 
Yorke anglų kalba sansiuvi- 
niuką. pavadintą “The 
Hour” vardu, ir per jį skel
bia, kad musų spauda esan
ti “pronaciška.” Tuos savo 
šmeižtus, atspausdintus an
glų kalba, jie siuntinėja A- 
merikos spaudai ir valdinin
kams. tikėdamiesi tuo budu 
sukurstyti prieš nepriklau
somos Lietuvos gynėjus vi
są Ameriką.

Bet išrodo, kad kasdami 
raudoni 
išsikasti

Žemaičių Žemė” 
” kurio auto-

Telšiuose pradėjęs eiti sąvaitrastis 
idėjo eilėraštį pavadintą “Žemaičių Kraštas, 
iium pasirašo S. J. Žemaitis. Eilėraštis skamba šitaip:

Kaip jau sakėm, tas Ta- 
iybos pareiškimas buvo pa- duobę kitiems, tie 
darytas dar 1917 metais, chuliganai gali
kuomet išrodė, kad Vokieti 
ja galės karą laimėti ir su ja 
reikės skaitytis. Ir Lietuva 
jau buvo vokiečių oku
puota.

Bet 1918 metų pradžioje, joms uždaryti 
kaip tik paaiškėjo, kad Vo
kietija negalės taikos sąly
gų Europai diktuoti, Lietu
vos Taryba tuojaus paskel
bė nepriklausomą Lietuvos 
valstybe! Vėliau tatai užgy- 
rė ir Steigiamasis Seimas.
Tai kur čia “pro-vokišku- 
jnas” ar “pro-kaizerišku-

fluobę patys sau.
Štai, “Tėvynė” praneša,

kad Nevv Yorko legisliatu- 
ton jau yra įneštas biiius at
eivių spaudai ir organizaci-

mas”?
Kuomet musų bolševikai

“Tėvynė” sako:
“New Yorko valstijos legis- 

liaturon tūlas senatorius Ed\v. 
J. Caughlin Įnešė bilių. kuriuo 
reikalaujama uždaryti arba 
apsunkinti svetimtaučių spau
dą šioje valstijoje. Būtent, 
norima, kad arba svetimtau 
čių spaudą uždaryti arba jei 
neuždaryti, tai kad prie kiek-

pasir;
Žemaičių kraštas gintaru dabintas, 
Žemaičių kraštas rūtom apsodintas; 
Žemaičių žeme vien kalvos ir slėniai. 
Žemaičių žemė žemaitėliam vieniem.
Vak?rus skalauja Baltija gražioji,
Rytuose Aukštaitija—sesutė brangioji; 
Amžiams šioj padangėj gyveno lietuvis, 
Amžiams čia žemaitis paliks kaip ir buvęs.
Žemaičių žemėj ąžuolai žaliuoja.
Žemaičiu žemę milžinkapiai kloja; 
Žemaičių dirvoj granitas pasėtas,
Žemaičių būdas todėl yra kietas.
Nėra pasauly tokios galybės,
Kuri negerbtų žemaičių vienybės; 
Žemaitijos žemėj negyvuos nieks kitas! 
Žemaitija miela, tu esi granitas!

bet iki šiol ji da nėra pakan- a.Ę\e ĄrfienK& nerašo. Ame- 
kraaos ženkleliu. Tikima, kad kamaį atvžaBį_ kad but„ nkieciai tenai visai nežino, 
j šiuos rinkimus jis yra sūdė- ,ima ų miižiniška e!ekt. kad MacArthur su saujale 
,ięs nemaža savo sunkiai už- rog jmonę galutinai už- kareivių išsilaikė Fllipmuo- 
dirbtų pinigų, ir tai gal bus ’ se daugiau kaip 3 mėnesiu?
visas jo turtas, ką jis paliko.’’ Dalykas, matot, yra toks *r kad dabar jis paskirtas 

kad pradėjus cementui kie- Vyriausiuoju vadu Australi-
IŠGAMŲ YRA. jjsaj skečiasi ir nuo to Maskvos laikras-

Juozaf; Tysliava “Vieny- pradeda kaisti. Juo Stores- (',ai pažymėjo keliais žo- 
bėj” teisingai pastebi, nis ir aukštesnis bus “mu- dzjats, kad MacArthur nu- }<ad_ ras.’* tuo daugiau jis skėsis vyko Australijon. Ir dau-

, ... ir tuo aukščiau kils tempe- niek°-
Tik pusgalvis, arba piktos fatura f karutis) Grand ^kas faktas parodo, ko- 

valios žmogus gali sakyti, kad Coulee užtv;nįoj pirmais kio j tamsybėj Maskvos des- 
hetuvia! paūkauja naaams. metaig temperatura‘ buvo potas laiko Rusijos liaudj, 

Nėra tokio lietuvio, kuns kilusi iki 132 Fahrenheito ir k?ks lis demokratinės A- 
etu matyt, Lietuva vok,e- Jaipsniu Jei nieko nedalyti, menkos “draugas”!

tai visiškai atvėsti šitokiai «......
cemento masei imtu ap£e $’
100 metų. ROMOS f FRONTĄ.

Suprantama, 100 metų Maskvos žiniomis, 35 
butų perilgai laukti. Be to, raudonos divizijos, kurios 

Taip, “kvislingų” musų kai viduje cementas dar buvo ruošiamos Sibvro ly- 
tarpe yra, tik laimė, kad to- karštas ir išsiskėtęs, o iš vir- gumose specialiai šitam ka- 
kių išgamų nedaug.

norėtų matyti čių verguvėje. O betgi, musų tautos nelaimei, yra tokių lietuvių, kurie trokšte trokšta matyti savo tėvynę rusų ne laisvėje.”

įdomu, kad vokiečiai okupantai leido tokį patriotingą KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
eilėraštį spausdinti. Juk čia aiškiai pasakyta, kad “Am- vAUSTUŲ PILIEČIU? 
žiams čia pasiliks žemaitis kaip ir buvęs,”* ir kad “Žemai- ',tatr
tijos zemej negyvuos niekas kitas. Tai reiškia kad ir *aKvnr>aia lietuviu ir anglę kalbos® 
okupantams negali būt vietos Žemaitijoj. .^urėt* ir pa*erinU

šaus jau atvėsta ir traukiasi, rui, jau siunčiamos į frontą, 
tai jis pradeda trukti ir pa- Pranešimai iš Rusijos fron- 
sidaro tokie dideli plyšiai, to sako, kad rusai atakuoja 
kad pereina kiaurai per visą didelėmis jėgomis ir Mask- 
sieną. Per tokią užtvanką va giriasi “laimėjimais,” 
bėgs vanduo. nors didelio progreso nesi-

Inžinieriams buvo daug mato.
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TAS DUONOS NEPRAŠO I AMe:RIKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS || KAS NIEKO NEVEIKIA II 

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS. ™ j“®*“”. Lietuvis biznie-Į
____________ x rius negali tokios ekskursi-i

Kriaučiams bus pakeltas Stalino bernams smūgis, jos padalyti, o “proletaras” į
atlyginimas. Todėl ir sujudo tie penkta- Bimba gali. Ar ne aišku.

Per kelis pastaruosius mė- kojai zyliuoti po Amerikos kad čia yra “šuo pakastas”? ;
nesiūs didesnėse industrijo- Sėtuvių kolonijas. Jie sten- K . . .. . ,
se darbininkams buvo ke- gias> kaip nors suardyti pa- Komunutoi i»vien su f.

sireiskusią lietuvių vienybę. tįsiais.
Jie šmeižia veikėjus, kurie Dabar eina SLA Pildo-

NAUJIENOS 
IŠ KANADOS.

Kanados Lie t avių Tarybos 
centras ir “Nepriklausomos 

Lietuvos’’ žurnalas per
keltas į Montrealą.

Kariuomenės Orlaivio Katastrofa

liamos algos, nes ir gyveni
mo reikmenys gana pakilo. 
Todėl kliaučiai nerimavo, 
kodėl Amalgameitų unija

_____ ___ _________ Montreal, Canada. — Jau
dirba už nepriklausomą Lie- mos Tarybos rinkimai, anksčiau buvo spaudoje pa- 
tuvą. Jie kolioja juos “pro- Brooklyne nekuriose SLA re^ta»„. kad. dėl kai kūnų 

nprpikaianifl m drabužiu naciais,” “prohitleriniais” ir kuopose komunistai balsuo--priežasčių numatyta Kana- 
fabrikantų algų pakėlimo kitaip. Bet susipratusių lie- ja už fašistų kandidatus, o Lietuvą
Apie algų pakėlimą ėmė tuviU Jie neapgaus ir nesu- fašistai—uz komunistų kan- *4 ir Nonnklansnmnsi Tje- 

K 1 - klaidins. didatus.
Musų žmonės mato aiš- Daugelis bešališkų žmo- 

kiai, kad tie penktakojai zy- nių žiuri i tuos komedijan- 
lioja svetimos valstybės nau- tus ir sako: “Koks čia skir
čiai. Daužydamiesi po lietu- tumas? Vieni garbina A. 
vių kolonijas jie šaukia už Smetoną, o kiti J. Staliną.
Airijos, Indijos ir kitų kraš- Tokie tokius pažino ir į
tų nepriklausomybę, tik ne smuklę pasivadino.” Tegul darybos susirinkimas, daly 
už Lietuvos. Už dyką jie ne- vienijasi tie atžagareiviai, yuujant vietinių organizaci- 
zylioja ir neloja. Kas nors jie vis tiek visuomenėj ne- JU atstovams ir “Nepriklau- 
juos turi finansuoti. Juk i turi reikšmės... 1 ~^*"*»*'*‘-

kalbėti Board Direktoriai. 
Joint Boardo nariai ir Trade 
Joint Boardo atstovai. Tas 
spaudimas privertė Amal
gameitų Uniją Įteikti Dra
bužių Fabrikantų asociaci
jai reikalavimą pakelti siu
vėjams atlyginimą. Drabu
žių fabrikantai nesiprieši
no algų pakėlimui. Bet jie 
užsispyrė, kad algų pakėli-

įr “Nepriklausomos Lie 
tuvos” leidimą perkelti iš 
Toronto Į Montrealą. Tuo 
reikalu Montreališkis Kana
dos Lietuvių Tarybos sky- 
įius turėjo keliatą posėdžių 
ir, pagaliau, 1 .vasario tapo 
sušauktas Montreale platus

ši nuotrauka parodo sudužusi Amerikos kariuomenės orlaivi Californijoj. šioj nelaimėj 
žuvo leitenantas L. M. Biava.

mas Įeitų Į galią tik nuo ge- Kaliforniją nuvažiuoti, tai 
gūžės pirmos dienos. Amai- ~
gameitu unijos viršininkai 
varosi, kad kriaučiams butų 
pakelta po 10 centų ant va
landos nuo balandžio pir
mos. Nuo kada tie pakėli
mai ieis

somos Lietuvos” prenume
ratoriams.

Tame susirinkime daly-
ŽINIOS Iš PITTSBURGHO, PA.

Vyt. Katilius.

Nelauktas svečias-sniegas. $50.00 Raudonam Kryžiui, J“ Gjant-Suttie, taip- 
7. ; gi buvo vietinis parapijosKovo 2 d. visai nelauktai at-ikreipe laiškai* ir į į.je|X)nas ^un j gobinas ir 

to Racia tie paKen- jr netikėtai Pittsburghas ir kitas diaugijas bei kliubus, g j nt į Tarvbos du
i eralia—sunku kol Ppnn«vivaniw kviesdamas juos paremti . 'L- / * , -,,,L-n vakarine Fennsylvamja su- Po,dftnoi{ atstovai: O. Kalinauskas ir

R. H ozą s.
Minėtame susirinkime, 

savo iždo 550, Lietuvių Pi- c?ntr0 P^ėlimo klausimą
dėl t„ kad nėr visa žiema liečiu Moterų Pagelbinė y^Pustsltai apsvarsčius n 
dėl to, kad per visą žiemą n k t ę9- &T - . įsdiskusavus, nutarta K. L.— ™^’!^U5Xb^jaL$25?Ws centrą ir “Nepri-

kas pasakyti. Bet algų pake- sjiaukė labai ikiraus svečio- Raudonąjį Kryžių. Kiek jau 
limas ateina ir jos bus pa- «njeg0 kuris pas mus viešė- suzJnotb .Jai Lietuviųkeltos. io af)ie 4 dipn^_ Sakan «np. Piliečių Draugjja_ skyrė is

Darbo yra—darbininkų
nėra.

jo apie 4 dienas. Sakau “ne
lauktas ir netikėtas svečias” 
dėl to, kad per visą žiemą 
Pittsburghas labai mažaiKai kuriose lietuvių kriau- tomnts mu - t - * * Pučių dirbtuvėse yra gana 7 .• •' Gal aukos ir kitos, jei da ne- ^ausomą ljetu^ą perkelti

dm,ir darbo, bet nėra dSrhi- J“? pavasa is aitinasi. , , Montrea ą. Ten pat išrink-n?nkuda?auneesnrtailuėii ^burghe buvolunkų Jaunesni kliaučiai t oks sunkus kad net slKįsj(.. pašaukt, , armiją, o senesni, Ri suparaližiav0.
nepastoviems pavasario o- r ______
įams užėjus, serga, todėl
dirbtuvė turėdama apsčiai 
darbo negali dirbti.

Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas pavyko gerai.

Komunistų čyfų žilio j imas.

aukavo.
Apsigynimo bonai irgi T. , ~

vra perkami draugijų ir pa- aiet' ęcnno v-yt>’
vieniu domasis Komitetas, kuris

Kiek tenka patilti, tai iivadovaus ii K. L. T. 
kraują lietuviai aukoja Rau- ;iol^rea.7 skynui. 
donajam Kryžiui. ! ‘Nepriklausomos Lietu-

1 —” generaliniu redakto-

tas iš penkių asmenų

vos”

Kan.
Vyk-

Šįmet Pittsburgho lietu-
viai, taip ir kitų kolonijų Įdomi paskaita tarptautinės num išrinktas plačiai išgar-

Gal nevienam ateina min- lietuviai, Lietuvos šventę taikos klausimu. ‘ėjusi rašytoja Marija Auk 
tis i galvą, kas čia pasidarė, minėjo išvien, išskyrus tik Kovo 11 d. Gamegies . Atsakominguoju re-
kad A. Bimba per žiemelę lietuviškus ruskelius. Publi- Lekcijų svetainėje buvo la- faktorium išrinktas talen- 
maudėsi dėl “darbininkų” kos buvo pilnutė Liet. Pilie- bai Įdomi paskaita “Karo .J^blicistas. ;/• Yla.
labo saulėtoje Califomijoje, čių svetainė. Aukų Ameri- Laimėjimo ir Pastovios Tai- to» brinkti • šeši “N. L. ’

f ^71 i y <xlgQt*llg Lrzig Poiifl/vnora TžTįnr^ini an, 1.—,—1-1 - * >  ttu į _ . — a board direktoriai.. žurnalo„ — ------------------------------ ---------- — ----------- ---------------------- ---------------------------buvoU K" tmi ii vzxj v zi« vtj z
ir parpleškėjo Į Brooklyną. dėta $240.00. 
V. Andriulis įkulnin parsi
rijo A. Bimbą ir spyčevojo 
lytinėse valstijose. D. M.
Šalomskas išdūmė i Massa- 
chusetts. Rokas Mizara

rtvc xv«vr\xvrzz«xri rvx ' Kiaušiniu, zreiegenra
Clark M. Eichelber- ądministiaĮęnum apsiėmė

Free World Associa-; A1S'.'d^. Navikevicius.
N. Liet/ žurnalas bus 

Tikrai buvo ko pasiklau- leidžiamas svaraus kulturi- 
syti ir pasimokyti, nes prele- ni<?’ patriotinio pobūdžio, n 
gentas Mr. Eichelberger yra heBebus naudojamas asme-

Buvo dainų ir muzikos, per.
Angliškai kalbėjo Dr. tion direktorius.

Clarence J. Klinie, Pittsbur
gho miesto labdarybės di

-------- . rektorius, ir Raudono Kry . ...
trankėsi po Pennsylvanijos žiaus atstovas, kurio pavar- tarptautinių reikalų didelis niskai paiuniai neapykan-
valstiią. Atrodo, kad “trety- dės nenugirdau. Lietuviškai žinovas ir autoritetas. Pa- H11 .lsBęti. kuo torontiecių
sis bolševizmo^ periodas’ kalbėjo kun. K. Barauskas, skaitąs rengė Free World geistoji paskutinė N. L.
iau užėjo ir tuč tuojaus su kuriam pavyko pasprukti Association and Citizens ^al(*a yra pasižymėjusi...

Earl Brovvderiu priešakyje nuo bolševikų, ir vietinis for Victorv Pittsburgho Ko- TaiP Pa: ir.turinio atžvil- 
(tik bėda, kad jis kalėjime) kun. J. Misius. Adv. Ed-mitetas. S. Bakanas.
komunistai veršis Į Baltuo- vi ard A. Schultzas perskai- ---------------
sius namus F. D. Roosevelto tė anglų kalboje rezoliucija,' 
vietą užimti.. kuri buvo. pasiųsta prezi-

Bet nenusigąskite, tokio dentui Rooseveltui, Progra- 
pavojaus dar nėra. “Trety- mą vedė Draugijų Komiteto 
sis periodas’ pasibaigė su pirmininkas Povilas Dargis. 
ta diena, kaip Adolfas Hit
leris pradėjo savo partne
riui Juozui Stalinui kaili 
lupti. Tas “krauju sucemen
tuotųjų brolių” susiniovi- 
mas sugriovė visą “trečiojo 
revoliucijos perijodo” filo- 
zofiją ir ji daugiau, turbut, 
jau nebeatsikels, nes Stali
nas šaukiasi pagalbos jau

RHINELANDER, WIS.

Farmeriąi čia beveik ne
turėjo žiemos.

Siunčiu “Keleiviui” $2 už

giu žurnalas bus patobulin
tas, nes mums paskutiniu 
laiku savo talką yra paža
dėję kai kurios žymios 
plunksnos jėgos ir iš Suvie
nytų Valstijų.

Šia proga pranešame, kad
y. , • • , iv-* • • x i. prenumeratą irta proga no- dėl nereguliaraus “N. Liet. 
Lietuviai kalbėtojai, tiek {,ju pa5rg^tj žodžius iš žurnalo ėjimo už sumokėta 

kun. Barauskas, tiek kun. v - -•_ . . musų apylinkės.Misius. pasakė gera? n jspu. N*uj£nos pas mus t0.
dingas kalbas pi įtaikyta- R.os: įiema, galima sakyti, numerių, nors dus praėję 
Lietuvos _ nepnk ausomybes ; . . j «Qrs ; ž^jai da ii!U vieni
sukaktuvėms: bet kiek teko Įakius sšįmet fanneri’j & metai laiko. Tokiu pat budu

patilti taipe publikos, tai žįemos kajp j,. nematė. Tie- bus atsilyginta ir su tais pre-
daugumas apgailestavo, kad - - - - • • «— • -•-----
komitetas nepakvietė SLA

metinę prenumeratą bus 
siuntinėjama vistiek ligi 12

nors bus

sa. sausio ir vasario mene- numeratoriais. kurie žiuma-
*.«*o ., p t R- ” s‘a*s Buvo smarkių šalčių, lo vra visiškai negavę, arba
nebe Į “revoliucini pasaulio Prez2dento r. J. cagociaus, teinperatura buvo nukritusi gavę tik po vieną ar du nu- 
Di'oletariata," bet ‘i Ameri- nes Bagočius esąs geriausias jRj 40 laipsniu žemiau zero: merius.
............................. - ---- kalbėtojas.kos ir Anglijos kapitalistus, 
kad gelbėtu jo kaili nuo 
Hitlerio peilio. Taigi “tre
čiąjį perijodą” jau nunešė 
marsris ant vuodegos. .... . „

Tai kogi tie lietuviškieji kamuota. Rengėjams
Stalino berniokai dabar 
taip zylioia?

Kiek yra žinoma, tai ir 
šiais metais norėta kviesti 
Bagočių. bet susilaikvta dėl 
tolimos kelionės, kuri bran-

bet taip buvo neilgai, tik 4 Naujasis K. L. Tarybos 
dienas. Sniego šią žiemą centras užsibrėžė griežtai 
buvo visai nedaug ir šlajo- laikytis bepartiškumo lini- 
mis nebuvo galima važiuot, jos. kas reiškia, kad K. L.

Du musų sūnus jau tar- Tarybos ribose, skleidimui 
nauia Dėdei Šamui. Pirma- partinių ideologijų bei par-

ėjus iš partinių interesų 
siauro rato, prisidėti prie 
bendro tautos darbo! Tik
tai vienybėje galybė!

Kanados. Liet. Taryba.

JON. VAIVA KLYSTA SAKYDAMAS, 
KAD KUČINSKAS YRA BEMOKSLIS

PASSA1C, N. J.
Pasikorė komunistas 

Ražanauskas.
Garfieldo miestely, neto

li nuo Passaic’o, pereitą są
vaitę buvo atrastas pasiko
ręs garaže po balkiu Myko
las Ražanauskas, kuris gy
veno Garfielde, prie 362 
Palisade avė., bet dirbo 
Passaic’e, nes čia turėjo 
plaukų kirpyklą.

Angliškoj spaudoj Raža- 
nausko pavardė buvo pa
duota kaip Ruzenowski, to
dėl išrodo lenkiška, bet jis 
buvo tiki-as lietuvis, 47 metų 
amžiaus, karštas Maskvos 
garbintojas, komunistas. 
Ginčydavosi su visais savo ; 
kostumeriais, kad Stalinas į 
esąs didžiausia pasaulio ga- į 
lybė, o bolševikiška Rusija' 
—tai tikras rojus ant žemės, i

Jo tragingos mirties prie-! 
žastis buvo, kaip rodos, iš-1 
krypęs iš vėžių gyvenimas. 
Ražanauskas buvo alkoho
likas, smarkiai gerdavo, ir 
dėl to ne sykį buvo teisme. 
Nelabai senai jis buvo net 
nuteistas metams kalėjimo,' 
bet paleistas ant išbandy
mo. Pinigus pragerdavo ar
ba bolševikams išaukodavo, 
o apie šeimyną nesirūpinda
vo, ir dėl to namie būdavo Į 
nesantaika. Taigi galima 
sakyti, kad Ražanauskbs; 
buvo bolševikų propagan- i 
dos auka. Passaic’ietis. i

Kas Mums Rašoma

Ogi štai ko. Jie buvo pri
žadėję savo “saulei” su 
ūsais paaukoti Lietuvą, bet 
Amerikos lietuviai galingu 
mostu pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę. Šitą savo 
nusistatymą jie stipriai už-

rupejo, kad kuodaugiausia gtag^ paėniė pereitą lie- tiniams ginčams neturės bu- 
o mėnesĮ ir pristatė mo- ti vietos.pinigų butų Raudonajam

Krvžiui.

Pittsburgho lietuviai gau
siai remia Raudoną Kry
žių ir perka apsigynimo 

bonus.

kintis mechanikos; dabai Turėdama prieš akis savo 
jis rašo jau gavęs pilną dip- kelrodį, už išlaisvinimą Lie- 
lomą ir gaus darbo taisve tuvos, už Santarvės pergalę, 
trokus ar aeroplanus, nes jis už ištikimybę Kanadai, ta 
ir pirma buvo geras mecha- kryptimi K. L Taryba tęs 
nikas. ir toliau savo pradėtąjį dar-

Antras sūnūs. Antanas, bą, ypatingo dėmesio krei-Pittpburgho lietuviai ne
akcentavo gausingais mitin- atsilieka nuo kitų lietuvių pats pasidavė. Dabar jis niant į teikimą paramos šios 
gaiš minėdami Lietuvos Ne- kolonijų. Jie remia Ameri- randasi Arkansas valstijoj, šalies karo reikalams, nes 
priklausomybės paskelbimo kos valdžios pastangas lai- Dar du sunu turim namie, tik demokratijoms laimėjus 
šventę. Visose lietuvių kolo- mėti karą visais galimais Vienam jau 21 metai, bet jis karą, kelsis nepriklausoma, 
niiose per tuos mitingus su-'budais. Štai, Lietuvos ne- turi praradęs du pirštu, tai demokratiška Lietuva! 
dėta daug aukų Amerikos priklausomybės sukakti mi- gal armijon nepriims. O Tad visus geros vėlios lie-
Raudonajam Kryžiui. nint svetainėje buvo sudėta pats jauniausis eina dar mo- tuvius, kurie nori, kad Lie-

šitoks masinis lietuvių iš- $240.00 Raudonam Kry- kvklon. 16 metų amžiaus, tuva ir jos vaikai nevergau-
silieiimas už Nepriklauso- žiui; Lietuvių Draugijų Ko- Tai tiek iš mus krašto žinių, tų nei Maskvos raudonojo,
mą Lietuvą ir kartu už A- mitetas netik kad paskyrė iš į Dabar likite visi sveiki. nei Berlyno rudojo fašizmo
meriką buvo skaudus tiems savo nelabai turtingo iždo Franaz Shimkus. despotams, kviečiame, iš-

Nereikia nusiminti dėl 
Lietuvos likimo.

Reikėtų sudrausti lietu
viškų laikraščių redakto
rius. kad jie rimčiau elgtųsi 
Lietuvos klausimu. Dabar, 
bile žydpalaikis veptels, 
kad Lietuvą reikia atiduoti 
Rusijai, ir tuoiaus musų lai
kraščiuose kįla gvolta3— 
jau nebėra Lietuvos!

Tegul sau lietuviški rus- 
keliai džiaugiasi tokiomis 
\ iltimis, kad Lietuva pateks 
į Rusijos nagus, bet lietu
viai neturi dėl to nusiminti 
tol, kol prezidentas Roose
veltas nepritars, kad Lietu
vą atiduoti Rusijai.

Bukime tikri, kad musų 
prezidentas savo žodžio ne
mainys. Kaip visų pavergtų 
tautų viltys yra jo asmeny
je, tai turi būt ir musų. Juk 
prezidentas Rooseveltas 
aiškiai pasakė, kad Lietuva 
yra pavergta tik laikinai. 
Jis prižadėjo rūpintis, kad 
Lietuva butų atstatyta ne
priklausoma, kaip kitos pa
vergtos tautos. Juk dėl to ir 

• šitas karas eina.
J. Klimavich, 
Gleveland. O.

Chicago, 111.
“Draugo” 63 numery 

Jon. Vaiva rašo, kad tokie, 
kaip Kučinskas, “neįstengia 
nieko naujo sugalvoti, bei 
pasiskolinę jau pasenusias 
idėjas, skelbiasi daug žiną 
ii jaučiasi esą mokyčiausi 
pasaulio žmonės.”

Jon. Vaiva nors vieną 
kartą pasakė teisybę, jog aš 
vadinuos mokyčiausiu žmo
gum. Ištiki uju,nesisarmati- 
nu pasigirti, jog esu baisiai 
mokytas vyras, nes nuo sep
tynių iki 20 metų amžiaus 
mane mokino kunigai. Iš
mokau visus katalikiškus 
poterius, visus Dievo prisa
kymus. Skaičiau “šventųjų 
Gyvenimą,” “Apie Pragaro 
Baisybes,” “šventą Istori
ją;” visas mišių maldas be
veik atmintinai mokėjau; 
visas šventųjų litanijas, pa
nelės švenčiausios įvairias 
kaiunkas, visokias maldas 
ir maldeles skaičiau ne vie
ną sykį. bet desėtkus. Įvai
rius rožančius ir škaplerius 
nešiojau. Skaičiau visokias 
“karunkas” ir giedojau “ga- 
dzinkas.” Ir net prie mišių 
“služijau,” ir gėriau tą patį 
vyną, kurį kunigas gerdavo 
laikydamas mišias.

Na, ir akyvaizdoj tokių 
faktų, Jon. Vaiva sako, kad 
aš esu visai nemokytas vy
ras! • • ,

Tai parodo, jog Jon. Vai
va nepripažysta katalikų 
“mokslo” už mokslą.

Nejaugi Jon. Vaiva yra 
bedievis, jeigu jisai daro 
iuokus iš kataliku “moks
lo”?

Jon. Vaiva sako, kad Ku
činskas vra pasiskolinęs 
“pasenusias idėjas.” Aš ne
kaltas. kad senom idėjom 
kataliku mokslas vadovau
jasi. Juk niekas tiek nesiva- 
duoja pasenusiom pagonų 
idėjom, kiek Romos katali
kų kunigai.

Kataliku mokslas parem
tas ant senovės pagonų, 
puslaukinių žydų rašto— 
biblijos. Katalikų mišios 
paimtos iš stabmeldžių in- 
dusų: rožančiai ir škapleriai 
taipgi pasisavinti nuo pago- 
nu indusų. Dievas Jahvė ir 
Abraomas paskolintas nuo 
senovės pagonų žydų ii- ara
bų. Dešimtis Dievo prisaky
mų katalikai pasisavino nuo 
pagonų žydu.

Na, ir dabar, kuomet šį 
katalikišką “mokslą” aš ži
nau nuo A iki Z, Jon. Vaiva 
sako, kad aš esąs vicai ne
mokytas vyras! Sarmata ka
talikui Jon. Vaivai taip ir 
kalbėti.

Prašau, kad Jon. Vaiva 
parodytų, kur vra katalikų 
“mokslo” naujanybės. Pa- 
rodykie, kad katalikų “mo
kslas” remiami naujausiais

mokslo pagrindais, o ne se
novės puslaukinių pagony 
pasakom!

Hitlerio ir katalikų pa- 
gonizmas.

Jon. Vaiva išveda, kad 
Kučinsko pagonizmas lygi
nasi Hitlerio pagoniškai re
ligijai. Tačiau faktas yra 
toks, kad katalikų bažny
čios galva Pacelli, kuris da
bar vra persikrikštijęs i 
“Pius XII,” yra netik Hitle
rio pasekėjas, bet ir jo rė
mėjas.

Dabartinis popiežius Pa
celli išbuvo Vokietijoje 12 
metų kaip popiežiaus Pijaus 
XI pasiuntinys. Būdamas 
Vokietijoje jis sekė Hitlerio 
veiklą, perskaitė jo knygą 
“Mein Kampf.” ir Hitlerio 
veikla taip iį sužavėjo, kad 
jisai, Pacelli, davė net fi- 
nanšiiię parainą Hitlerrui.

1930 metais Pacelli tapo 
popiežiaus Pijaus XI sekre
torium.

1933 metais Hitleris pa
siuntė kataliką Von Papeną 
pas popiežių Pijų XI pada
ryti “bendrą frontą.” Ir Pa
celli pasirašė konkordatą su 
Hitleriu liepos 20 d., 1933. 
Patariant Pacelliui, popie
žius Pijus XI davė $250,000 
Hitleriui skleisti fašistų pro
pagandą.

Pasirašius su Hitleriu mi
nėtą’ konkordatą, popiežius 
paskelbė pasauliui, kad da
bar katalikybei yra padėtas 
tvirtas pagrindas kovai 
prieš bedievybę.

Skelbdamas pasauliui tą 
popiežiaus sutartį su Hitle
riu, kardinolas Bertram ka
talikų laikrašty, “The Ca
tholic Universe,” 1933 metų 
rugpiučio 18 d. šitaip rašė: 
“Man smagu yra pranešti 
kaip galima greičiausia, kad 
esame pilnai pasiruošę pil
dyti sutartį su naujaja Hit
lerio valdžia...”

Gali būt. kad šitą Romos 
kataliku bažnyčios konkor
datą su Hitleriu ir Jon. Vai
va turi minty, kuomet jis 
kalba apie “naują kataliky
bės mokslo pagrindą.” Gali 
būt, kad vaduo.ianties Jon. 
Vaivos “geometriška logi
ka,” Hitlerio simetriška 
svastika yra “naujas” daik
tas, nors ištikrujų ir ji yra 
žilos senovės liekana, saulės 
garbintojų simbolis.

T. J. Kučinskas.

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI.

Rangius reikalingiausių žodžių ir 
pasikalbėjimų, ši knyga sutaisyta 
taip lengvai ir suprantamai, kad kiek
vienas gali greitai išmokt kalbėt ang
liškai. Joje telpa netik atskiri žo. 
džiai, bet čieli sakiniai, pasikalbėji
mai darbo jieškant, važiuojant ku’ 
nors. nuėjus krautuvėn, pas daktarą 
pas barzdaskutį, pas kriaučių ir tt. 
Su fonetišku ištarimu ir gramatika. 
Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. Pusi. 95. 
Kaina ............................................... 35c
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KUNIGO M. X. MOCKAUS LAIŠKAS 
Iš DANGAUS.

Šis Lakūnas Nepasiekė Tikslo

(FEIJETONCLIS)

Šiomis dienomis vienas 
laisvamanis gavo nuo kun. 
M. X. Mockaus sekamą 
laišką:

Gerbiamieji Laisvama
niai :

Kaip matote iš laiško, die
nos nei laiko nepadedu, ne.' 
danguje laiko nėra. čia— 
amžinastis.

Kelionė į dangų nusisekė 
neprasčiausia.

Žinau, jog visi mano pa
rapijonys įdomauja apie 
mane ir mano gyvenimą 
danguje, taigi nusprendžiau 
parašyti šį-tą. ką patyriau 
j tą trumpą.' laiką bebūda
mas dangaus karalystėj.

Kai atvykau į dangų, šv. 
Petras, pažiūrėjęs i didelę 
knygą, atsiklausė:

—Kaip pavardė?
—Kun. M. X. Mockus.
—Iš kur, ponas Mockau, 

atkeliavai?
’—Iš Chicagos.

pi ivalo dirbti naudingą vi-. 
suomenei darbą. Leninas už 
pasisavinimą Petrogrado i 
buvo pristatytas malkų 
skaldyt dangaus virtuvei. ■

—O kaip jųs manot pri
imti Staliną, jeigu Hitleris 
atsiųs jį į dangų? — pasitei
ravau aš.

—Stalinas, turės valyti1 
Trockiui batus, — paaiški
no šventas Petras.

Truputį patylėjęs, Petras 
tęsė toliau:

—Apie Letyą Trockį 
tamsta, be abejo, busi gir
dėjęs?

—Girdėjau, — sakau, — 
bet pažinties su juo neturiu.

—Susipažinsi.—sako Pet
ras, glostydamas savo žilą 
barzda. — Jis irgi danguje. ■
Stalino agentai atsiuntė ji Japonai Planuoja 
čionai is Meksikos. Kaip ga- £ . *

bus raudonos armijos orga- Griebti Braziliją.
nizatorius, jis labai patiko japonu žvejai esą apgyvenę 
musų šventam Jurgiui. Da- visa strat ini Sao Paulo 
bar pėdu vra išvykę ant ma- ‘
nievrų. Kai sugins, supažin- Brazilijos valdžios žinių krašto, per kurį jie galėtų
77, Petras parodė

-John Toth iš Charleroi. Pa., norėjo būt lakūnas. Jis nusi
pirko orlaivi ir išskraidė jau 40<> valandų.- Dabar jis ruo
šėsi vykti į Kanadą ir prisidėti prie Kanados karo aviaci
jos. Bet anądien įvyko nelaimė. Jam skrendant sustojo 
orlaivio motoras. John Toth nukrito ties Greensburgu. Pa. 
ir užsimušė, šis vaizdelis parodo jo sudužusį lėktuvą.

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

Hm...
negir-

t —Iš Chicagos?!
Tokios šalies visai 
dėjau.
♦ —Chicaga yra miestas, o 
ne šalis, aš jam pareiškiau.

■—Taigi aš ir stebiuos, kad 
žmogus atėjo iš Chicagos. 
Esi pirmutinis svečias iš te
nai. Da nei vienas kunigas 
iš Chicagos neatėjo i dan
gų. Tamsta esi pirmutinis iš 
tos šalies. Pirmą syki gir
džiu Chicaga...
7 Atsiklausiau šv. Petrą, ar 
turi žemėlapį. Gavęs žemė
lapi- pirštu parodžiau, kad 
Chicaga nėra šalis, bet mie
štas prie Michigan ežero.

Šv. Petras pasikrapštė 
pakaušį, ir sako:
' —Tu svieteli mano. pir
mą syki girdžiu apie Chica- 
gą. Tamsta esi pirmutinis 
žmogus iš to miesto. Iš St. 
Louis. Mo„ mes turim kelis 
žmones danguje, bet iš Chi
cagos nei vieno...

Su Dievu neteko da susi
tikti, nes jisai yra išvažiavęs 
ant vakaciįų.

Šv. Petras pareiškė, kad 
kiekvienam atvykusiam į 
dangti jie aprodo įdomes
nes vietas ir supažindina su 
nekurtais asmenimis.

Parodė I^eniną. Pasirodo, 
kad bolševikų tėvas tenai 
malkas skaldo. Atsiklausiau 
šv. Petro, kodėl Leniną pri
statė prie tokio prasto dar
bo?

Šv. Petras sako:
—Matai, tamsta, kai Le

ninas privubo i dangų, tai 
buvo paleistas gyventi be 
darbo, kaip ir visi kiti val
donai. Ale Rusijos caras Pe
tras didvsis pradėjo Leniną 
mušti, kam iš Petrogrado 
padarė Leningradą. Petras 
yra milžiniško sudėjimo vy
ras, todėl kai tik pamatė 
mažiuką Leniną, tuoj ir 
griebė už sprando, kaip ko
kią lepšę.

—Ekskiuzmi. — sakau aš, 
— ar tai policijos čia nėra 
mušeikoms suvaldyt?

—Tvarkos sargyba yra, 
—sako dangaus vartinin
kas. — Ir iš pradžios caras 
Petras buvo suimtas. Ėjo 
tardymas, buvo byla. bet 
švenčiausis Majestotas pri
pažino, kad Leninas kaltas, 
nes neteisėtai pasisavino tą 
miestą savo garbei. Musų 
rekordai parodo, kad Petro
gradą pastatė caras Petras. 
Leninas da nebuvo tada gi
męs ir niekuo prie Petrogra
do nėra prisidėjęs. Todėl, 
pavadindamas tą miestą sa
vo vardu, jisai papildė isto
rinę vagystę.

—Jeigu jūsų teismas at
randa, kad bolševikų tėvas 
yra vagis, tai kodėl neužda
ro jo kalėjiman?

— Kalėjimų pas muš nėra 
—paaiškino šventas Petras. 
—Pr;tsikaltelia. pa> mus

ŠVEDIJA BIJOSI 
VOKIEČIŲ.

švedų valstybės vadai 
dabar esą labai susirūpinę, 
kad vokiečiai neužimtų jų

man/davatkų deDammen- skelbė vieno JaP°no raš^ v - iman rtatatkų depaitamen ?aUka> .. Rurio išrodo, kad joj buvo konfiskuoti kai ku-
t H. Jis 11 Amerikon • • i * • v.** vip kriripkriaučių 'dirbtuvės navvz JaPonai planuoja griebti lle laikraščiai, kurie iš 
kriaučių nirotmes pa\\z Brazilij Laiškas sako, kad spausdino pranešimus apie 
dziu. Da\atkos sėdi prie 95.000 ‘ginkluotu japonu vokiečių barbarizmą Nor- 
siuvamų masinu n lopo galėtu ^imti gao ‘ Pauio vegijoj. Kai socialistai par-! 
amuolų kelines Petras man * . ‘ valandos, lamente pradėjo valdžią uzj
paaiškino, kad zemeje da- ne§ jf§ apsaugotas. tai kritikuoti, tai justicijos)
bar zmones kažin ko susipe- gao Paulo turi 1.1 oO,000 gy- ministeris Westman paaiš- 
se n pradėjo saudvt \1en1 ventojų ir vra trečia5 di- kino, jog tai buvę padalyta 
kitu orlaiMUs. todėl amuolų (ižiausfs mie*stas pielu Ame- “svetimai valstybei” nura- 
kelines kaliais būna susau- r;koį ' minti. Tų laikraščių nekon-
dytos kaip rėtis ‘ “japonai turi užėmė visa ūkavus, Švedija butų galė-

Faskui parode popiežių btrateginį <;ao paulo valsti- jus susilaukti nemalonių 
skyrių. Kunigai pila jiem-' ;os pajui:į/’ aiškina tas laiš- tarptautinių painiavų, pri- 
verdanti auksą 1 gerkles. kas ^višos žveju kolonijos dūrė jisai.
Mačiausi irsu kun. Dems- Taigi pasirodo, kad vo

kiečių militarizmas jau pra
dėjo ir Švedijai diktuoti.

, . _. . , , . ... , tenai yra japonų apgyven
siu. Jisai labai pasiilgęs di . los_ žinau, kad viskas jau 
Jono Šliupo. Sako, kad jau vla organizuota ir bazės
laikas šliupui būti danguje. ^marinoms paruoštos.”--------------
Juk jau galėjo jam nusibos- Toliau laiškas sako, kadj GAMINS DAUGIAU 

^nlSai^ar^t ze- gintos uostas, netoli nuo! DIRBTINĖS GUMOS, 
liros. x^lnas jau pasilsėti... Sao Paulo, esąs apsuptas’ Komercijos departamen-

Kol kas nieko neveikiu, japonų kolonijomis bei far- į0 sekretorius Jonės prane- 
Tiktai apžiūrinėju įdomės- momis. Visi elektros laidai sa kad esąs jau išdirbtas 
nes vietas. ir vandentiekio keliai į tą planas padidinti dirbtinės

Perduokite gerų dienų uostą einą per japonų far- (sintetinės) gumos gamybą, 
nuo įminęs visiem mano pa- mas ir gali būt lengvai per- f)abar turimom priemonėm' 

kjlsti. Į kelias minutes sis ^ą galima pagaminti tos 
uostas galįs pasijusti be: gumos 400.000 tonų per me- 

Kun. M. X. Mockus, vandens, be šviesų, be tele-'tus, o nauju planu busią ga- 
Prisiuntė Laisvamanis, fonų. be gatvėkarių, be ra- Įima pagaminti 700,000 to-
----------------------------- dijos—be jokio susisieki- nų. Tam tikslui reikia dar į

mo. -Iaponų “penktoji kolo- pąstatvti dirbtuves ir ireng- 
na” Brazilijoj esanti gerai! ti jas. Tas darbas valdžiai 
organizuota ir apginkluota, kainuosiąs §600,000,000 ir* 
Ginklų šitiems išdavikams busiąs užbaigtas 1943 metu 
esą privežę japonų laivai pabaigoj.

rapijonam.
Su aukšta pagarba

DĖL STAFFOR- 
DO CRIPPSO.

Dėl korektoriaus neapsi
žiūrėjimo, “Keleivyje” aną- da prieš karą. Brazilijoj pri-
dien įvyko klaida apie Staf- skaitoma apie 300.000 ja- į GENERAL MOTORS LA- 
f ordą Crippsą. Buvo pasa- ponų. 
kyta, kad prieš Anglijos 
premjerą Churchillą pradė
jo kilti opozicija, ir kad jo

VINS MECHANIKUS.
General Motors korpora

cija nutarė lavinti savo 
dirbtuvėse mechanikus, taip 

. . kad armija turėtu pakanka-
o-t L- t “ spaudabu\ oj mai žmonių, kurie vietoje
gi turėjo būt pasakyta nu- paskelbus, kad prezidentas galžtų patajsvti sugedusius 
matomas buvęs sooahstis Rooseveltas nusiuntęs Mae-|orlaiv-jus tankus ir kanuo.

J?**' r. . , ą i- Filipinų. į Aust-,]^. Tani tikslui korporacija
Nors Cripps yra buvęs taliją užimti tenai vyriau- gkjrja §5 000 000 

socialistas, šiandien jis yra siojo vado vietą. Bet šios:' ‘ ' 
tik karijeristas. Pabuvęs sąvaitės žinios verčia many-
Maskvoje nekurį laiką An- ti. kad gen. MacArthur dari 
glijos ambasadorium ir su- nėra vadovybės į savo ran-; 
grvžęs Londonan, jisai pra- kas paėmęs. Jis jau atriun-

vieton esąs numatomas so
cialistas Cripps.” Ištikrujų

ANGLAI NEPRITARIA
MACARTHURO VA

DOVYBEI?

ANGLAI SIUNČIA RU
SAMS DAUG GINKLU.

Anglų ambasadorius Ha
ri ėjo skleisti Rusijos impe- tęs Washingtonui apskai-į hfa:< pasakė M/ashingtone, 
rialistų propagandą, kad čiavimą. kiek jam reikėtų nežiūrint laivų stokos, 
Pabalčio kraštai po karo vėl kareiviu, kiek ir kokiu gink- Anglija pristato Rusijai 80 
butu atiduoti į Stalino žval- Ių. kad‘butų galima‘pasta- nuošimčių visų savo gamy-

kelti bolševikiškos “san- Arthuro vadovybei pritari- laiKytis. 
tvarkos” į svetimas šalis. mas.
Jeigu ji ištikrujų to nenori, LIBIJOJ LAUKIAMA 

SMARKIU MUSIŲ.
kad anglų

tai kokiems galams jis agi- FRANCUZIJA SUSMUKO 
tuoja. kad tos svetimos ša- DĖL STOKOS GINKLŲ.
lys, kurias ji buvo jau syki Karo kaltininku bvloi: ir vokiečiu armijos Libijoj 
pavergus, po karo vėl butų lrys Francuzijos genero’ai i stovinčios pasiruošusios di
jai atiduotos? Į parodė, jog francuzu armi- Heliam, gal būt lemiamam

Cripps čia muša pats ja susmuko dėl stokos gink
lavę. Ypač jai stigo orlaivių.

Cripps yra neblogas kai-j—----------------------------------
, bėtojas, bet jam stinga pa
stovumo. Dėl to jis ir iš Dar-! 
bo Partijos buvo išmestas.1 
Churchill pasirinko jį savo, 
kalbėtojum turbut dėl to, 
kad Maskvai butu links-
miau

Žinios sako,

mušiui. Jas skiria tik 50 my
liu tvrai.

oris policy
“The jmrp«»e «< the Association ahall 
tie to help pre-erie the Meals and 
traditioii' »if our eountry. the l'niten 
States oi America, to re'ere its lans 
and inspire others to respeet and ohey 
the m. and in all vrajs to aid in maltini; 
this rtiiintry srreater and better"

(Tąsa.)

III.
Iškilmingas laidotuves surengė kaimas 

savo skerdžiui Griciui. Ne tik grabui len
tos niekam nebuvo gaila, bet dar visi su
metė pinigų ir užpirko gedulingas mišias 
už jo vėlę.

Bet vis dėl to nesmagiai jautėsi per lai
dotuves. Niekas neprasitarė, bet visi gal
voje turėjo, kad per jų godumą senis be 
kunigo mirė... Todėl dėjo pinigus negailė
dami, kad užteko ne tik gedulingoms mi
šioms su daugybe žvakių, bet ir kunigui už 
palydėjimą į kapus. Tokių iškilmingų pa
kasynų, net stambiam ūkininkui mirus, 
retai būdavo. ___

Visas kaimas giedodamas litaniją atly- 
dėjo grabą į Skardupių bažnyčią ir po mi
šių su kunigu palydėjo į kapus. Špitolnin- 
kui už pazvanus ir tam pora auksinų teko 
Liūdnai gaudė varpai, palydėdami į kapus 
pakasynų procesiją. Kunigui buvo neaiš
kios visos tos iškilmės ir jis labiau negu vi
sada. skubino atlikti visas apeigas. Beveik 
bėgte bėgo priešakyje eisenos, kad paskui 
jį vos spėjo eiti špitolninkai su liktarno- 
mis. o grabas toli nuo jų atsiliko. Paskui 
grabą slidinėio visi kaimo ūkininkai ir ke
liatas bažnytkaimio davatkų, kurios lau
kia tokių iškilmių ir visada jose daly
vauja.

—Melskis už dūšią!—graudžiu balsu 
traukė davatkos.

Joms pritarė rimtai ūkininkai.

Po apniukusiu žiemos galo dangumi 
blaškėsi vėjas su lietum ir sniegu.

Dvi juodos gedulo vėliavos plakėsi 
vėjuje. ‘
Tekinas Įbėgo pro vartus kunigas, o pas
kui jį špitolninkai. Atsigrįžo. Ko taip su 
grabu gaišta? Grabas dar toli buvo atsi
likęs.

Palaukė. Pasidiarė.
Medžių viišunėse pakilo ir sukranksėjo 

keliatas varnų.
Tas varnas Vincė paskui dažniausiai at

simindavo. Kai viršum jo galvos kranksė
davo varnos, jis su ilgėšiu ir gailesčiu pa
galvodavo apie savo senuką, kurio gyve
nime dažnai pasigesdavo.

0 tada jis ėjo panarinęs galvą, nieko 
nematydamas ir negirdėdamas. Retkar
čiais pakeldavo galvą ir stebėdavosi, ko 
tie žmonės taip skubinasi? Jis butų norė
jęs. kad ta liūdna procesija niekada nesi
baigtų,—jis eitų ir eitų taip be galo paskui 
grabą. Bet greitai jis atsiliko, skubantieji 
ūkininkai užbėgo jam ųž akių. ir jis atsi
dūrė paskutinis eisenoje.

Ties kapais su sielvartu žvilgtelėjo į 
procesiją. Sukranksėjo medžiuose vantos, 
ir su tuo ių kranksėjimu susimaišė grau
dus giedojimas už dusią. Pastovėjo Vincė 
vartuose, lyg abejodamas, eiti ar ne. Gra
bą jau nešė į duobę.

—Amžina atilsį!... — užtraukė prie 
duobės kunigas, laukdamas kaisto.

Tuojaus pagriebė giesmę moterų balsai. 
Graudu ir nyku pasidarė. Vyrai virvėmis 
leido grabą į duobę.

Kunigas greitai pašlakštė duobe švęstu 
vandeniu, atidavė kraoyla klapčiukui ir 
paskubomis, po nosimi kažką sumuimėjęs, 
nusivilko kamžą.

Pilama žemė sudundėjo į grabo lentas.
Kunigas, nelaukdamas, kol užpils kapą, 

nuėjo. Paskui ii iškriko ir visi laidotuvi
ninkai. Eidami ūkininkai A-iena^ kitam 
pasiguodė:

—Kaip numirė, taip numirė, ale gražiai 
palaidojome!... Tokių laidotuvių senai 
musų parapijoje nebuvo! Ko ir norėti, 
kaip skerdžiui, tai karališkos laidotuvės!...

—Taigi—pritarė kiti.
Kapuose greitai nieko neliko. Duobka

siai supylė kapą, kastuvais padarė kiyžių 
ir nuėjo.

Prie kapo liko tiktai vienas Vincė. 
Žvarbus vėjas glostė jo veidą, šlapi sniego 
kuokštai krito ant jo susivėlusios galvos. 
Varnos kranksėdamos vėl sutupė į me
džių šakas.

Ir čia Vincė staiga parpuolė ant kapo ii 
pravirko graudžiomis ašaromis, kaip se
nai nebuvo verkęs. Vasario vėjas nunešė 
per kapus jo raudą ir staugdamas nulėkė 
per laukus, kur blaškėsi šlapiomis skaro
mis dargana prieš pavasarį.

IV.
Taip Vincas Dovinė neteko žmogaus, 

kuiis buvo jo vienintelė prieglauda ir 
užuovėja gyvenimo darganose. Aitrus gai
lestis susimaišė su nerimu ir neaiškiu ilge
siu ir išvedė jį į gyvenimą.

Vėlai vakare išėjo iš kapų ir ilgai klai
džiojo po Skaidupių miestelį. Nebuvo kur 
eiti, o ir noro neturėjo. Klaikus nerimas 
spaudė širdį ir neleido vietoje sustoti. Vi
sai sutemus, dar neramiau pasidarė. Butų 
bėgte bėgęs, bet kur?

Kol dar švietė pro bažnytkaimio langus 
apsiblausę žiburėliai, sustodavo palangėse 
ir žiūrėdavo į apnikusius stiklus. Susėdę 
prie stalo šeimos vakarieniavo. Lyg pro 
sauną atsiminė Vincė, kad iis labai senai 
valgęs, bet valgyti nenorėjo. Abejingai 
žiurėjo į keliamus prie burnos šaukštus. 
Net šyptelėjo, kai viena moteris, atsikrei
pusi į kažko sujudusius vaikus, prakišo 
šaukštą pro sali ir sau ant pasmakrės išlie
jo. Paskui nuėjo ir ties kitais langais pa
stovėjo. Ten jau rengėsi gulti. Moteris klo
jo patalus, ir vyras atsisegiodamas žiova
vo. Persižegnojęs kažką burbtelėjo mote- 
iškei. Ta piktai žvilgterėjo ir išėjo su ži

buriu.
Viena po kitos pradėjo gesti languose 

šviesos. Paskendo tamsoje suklypusios 
bažnytkaimio trobelės. Kai kur sulojo šu
va. Tylu ir nyku pasidarė. Viršum tamsių 
medžių viišunių plazdėjo neramios žvaig
ždės.

Sustingo ašaros Vincės akyse. Nykumas 
ir graudumas su tamsa skverbėsi į širdį. 
Kur eiti? Pažiurėjo atgal—į kapų pusę, 
šiurpas nukrėtė, pažiurėjo į priekį—purvi
nas kelias į kaimą. Niekas tenai netraukė. 
Tarsi visai svetimas butų. Bet žingsniai 
vis tiek pamažu slinko link jo. Paskui į 
galvą smilgtelėjo: o gal ir grįžti į sker
džiaus trobelę? Tiktai dar vieną kartą ją 
pamatyti, o paskui eiti, eiti, nors į pasaulio 
galą!... Tada jau vis tiek!... Ir žingsniai 
patys pradėjo skubinti. Beveik bėgte bėgo 
rabiumsiu nakties keliu. Sustojo tiktai pa
matęs tamsoje pajuodusias kaimo medžių 
viršūnes. Abejonės sulaikė. Ar verta? Ką 
jis ten veiks, ką darys vienas? Bet kur gi 
eis? Ir pamažu, kaip šešėlis, nuslinko per 
kaima. Net šunes niekur nesulojo. O gal 
jį pažino ir užjautė.

Už kaimo stovėjo tamsoje susigužu-i 
trobelė. Viršum jos spindėjo žvaigždės ir 
pamažu plaukė debesys. Sustojo Vincė. 
Širdis neramiai pradėjo plakti. Kiek kartų 
nakčia pareidavo ir visai nesustodavo pa
žiūrėti i griūvančią trobelę, kurioje jis už
augo. Kokia nyki ji buvo! Kaip jis nebijo
jo ten su seneliu gyventi? Sukniubusi, pa
sišiaušusiu stogu, tarsi išsigandusi, kad 
daugiau atsikelti negalėsianti ir visai pra
smegsianti.

Ir neapsakomai pagailo ios Vincei. To
kia sava. tokia miela pasidarė, kaip moti
na. kurios jis nepažino. Priėjo arčiau ir 
drebančiomis, tiktai ne iš baimės, bet susi
graudinimo. lankomis, prisilietė prie sie
nos. Grabaliojo pirštais. Patamsėję pažino 
kiekviena sienojaus plyšį ir įspiogima. 
Viskas čia jam buvo sava. pažįstama ir 
brangu.

Patylomis pravėrė duris, tarsi vis dar bi
jodamas prižadinti senuką. Jėjęs i trobele, 
cuuodė pažįstamą durnu ir suodžių kvapą 
ir pasijuto namie esąs. Susirado patamsėję 
balana ir įžiebė. Blankioje šviesoje nušvi
to trobelės skurdas. Kampe ant dviejų 
kulbių ištiestos lentos, kurios buvo stalas. 
Kitame kampe, arčiau prie krosnies, tuščia 
lova. Ten miegodavo senukas. Dabar lova 
buvo paklota, tarsi šeimininkas butų kaž
kur toli išėjęs ir nespėjęs sugrįžti. Ant cie- 
nos kabojo senuko kailiniai ir kepurė. Tai
gi, lyg netoli butu išėjęs. O gal tuoj par
eis? Nykumas visą nukrėtė. Žvilgterėjo 
pro langelį.

Mažas, vieno stiklo langelis buvo visas 
apšerkšnojęs. Balanos šviesa sumirgėjo 
šerkšno žvaigždutėse. Pasirodė, tarsi kas 
eitų iš oro pusės pro langelį. O gal senu
kas? Ne. negali būti!... Bet vis dėlto atsi- 
grvžo į duris. Laukė, .visas sustingęs. Jokio 
garso. Tiktai palyčio vėjas šiurena stogo * 
pasišiaušusius šiaudus. Tas garsas Vincei 
buvo gerai pažįstamas.

Kampe kažkas sučežėjo. Kruptelėio ir 
atsigryžo. Balana baigė degti ir svilino 
pirštus. Iški lto iš rankų ir užgeso. Asloje 
žėrėjo blėstanti žarija. Ir vėl kažkas suče
žėjo kampe. Nejaugi tai butų senukas savo 
lovoje? Ne, tai tiktai pelė šmižinėjo.

Šalta pasidarė. Atsiminė, kad senai kū
renta. Seneliui mirus dar nei karto nekure- 
no. Išėjo, pasigraibė stagaru, užkure ugni. 
Dūmtraukio neatkėlė, tegul priruksta. šil
čiau bus. Įsisupo į senuko kailinius ir atsi
sėdo prie židinio. Liepsnų atšvaistėse su
šilo ir užmigo.

(Bus daugiau)

f
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ŽINIOS IŠ NACIU OKUPUO
TOS LIETUVOS

29 LAVONAI 
VIENOJ DUOBĖJ

Gautos Laišku per Lizhoną.

Tai bolševikų nukankinti 
politiniai kaliniai.

Kauno laikraščiai rašo, 
kad prie Petrašiūnų atkasta 
duobė su 29 nužudytų poli-

Esa
BOLŠEVIKAI SUGRIO- ŠIAULIUOSE BIJOMASI 
VĖ LIETUVOJE GYVU- DĖMĖTOSIOS ŠILTINĖS, tinių kalinių lavonais.

LIŲ ŪKI. Laikraščio “J Laisvę”, ži- nustatyta, kad šiuos kalinius
Lietuvos ūkio apžvalga niomis, Šiauliuose imtasi nužudęs čekistas Alfonsas 

parodo baisią žalą, kokią griežtų apsisaugojimo nuo Vilimas, kurię gruodžio 13 
bolševikai padarė krašto dėmėtosios šiltinės puvo- dieną su dviem kitais buvęs 
gyvulininkystei. Nors rau- jaus priemonių. Teatre vie- nuteistas mirti ir Kaune vie- 
donieji okupantai šeiminiu- šieji spektakliai nebevyks- šai sušaudytas. Vilimas sa
kavo Lietuvoje tik apie me- ta. Taip pat uždaryti abudu kęsis. kad jis šių žmonių 
tus laiko, tačiau jie išnaiki- Šiaulių kino teatrai, suiaiky- nekankinęs, o juos nušovęs 
no baisiai daug raguočių, tos pamaldos bažnyčiose, prie Čekos būstinės Kaune 
Išvijus bolševikus atgal Į Kiek galima, stengiamasi specialiai tardymui Įrengta- 
Maskoliją, pasirodė, kad išvengti ir didesnio žmonių me kambaryje. Tačiau at- 
melžiamujų karvių skaičius susibūrimo prie parduotu- kastųjų lavonų tyrinėjimas 
yra sumažėjęs visu trečda- vių bei kitose vietose, kur parodęs visai ką kitą. Be- 
liu. Daugiau sunaikinta gal- tenka stovėti eilėse. veik visi atkastieji biauriai
vijų prieauglio, o veisliniai Tas pats laikraštis rašo. sužaloti ir nustatyta, kad 
buliai beveik visai išnaikin- kad Šiaulių apskrities virši- dauguma jų mirė bekanki- 
ti. Todėl, atstatant dabar ninkas paskelbė Įsakymą, narni dėl kraujo nutekėji- 
veislinių galvijų ūki. pirmu- kuriuo iš Šiaulių išvykti ir mo.
čiausiai esą pasirūpinta naudotis autobusais bei ge- --------------
veisliniais buliais, kuriuos ležinkeliais galima tik su KAIP ORGANIZUOJAMA 
tekę parinkti iš prieauglio, “būtinos kelionės” leidi- KOVA SU EPIDEMIJOM. 
Mažiausia bolševikai suspė- mais, duodamais vokiečių Kovai su epidemijom 
ję sunaikinti arklių. apygardos komisaro. Be to, Ijietuvos okupantų valdžia

rP,kabn<r^ paskelbusi šitokj po_

Amerikos Kareiviai Kelionėj į Australijų

Ši nuotrauka parodo Amerikos kareivius kelionėj j Australiją. Jie čia ilsisi ant laivo de
nio. Karo sekretorius Stimson paskelbė, kad Australijoj išlipo iau didelė amerikiečių eks
pedicija. Australija bus Jungtinių Tautų frontas prieš japonus.

SURINKTA 200 TONŲ 
VAISTAŽOLIŲ.

Bendrovė “Sodyba” pe
reitais metais surinko per 
200 tonų Įvairių vaistažolių 
vaistų gamybai. Šiais me
tais vaistažolių auginimą ir 
jų rinkimą numatoma dar 
paditinti.

fajieskojimai
ONA ZEROLIŠ pajieškau dėdės 

CHAS PETERSONO, jis gyveno se
kančiu adresu; % Moose River Co. 
Camp 3, Ohio. N. Y. Ji serga ir nori 
surast savo dėdę. prašo atsišaukti ir 
seserį. Kas žino kur jie randasi, pra
šau pranešt jų adresų. (3)

Mary Zerolis
36 Moseley st., Dorchester, Mass.

Pajieškau draugės Petrusės Pilvi- 
naitės. Buvom ant burdo sykiu Law- 
rence, Mass.. po vyru pavardės neži
nau. Malonėkite atsišaukti.

Anastazia Bučienė
102 Sherman st., Gardner. Mass.

Reikalingas Darbininkas
ANT VIŠTŲ FARMOS. ne jaunes

nis 60 metų; darbas ant visados ir 
užmokestis geras geram darbininkui. 
Klauskit laišku arba telefonu. (41

T. J. BURBA
509 Spring st., W.Bridgewatcr. Mass

Tel. Brockton 1666-M

REUMATIŠKI SKAUSMAI ? 
Pain-ExpeIIeris, kuris yra stebėtinų lini- 
meutu, suteiks ilgai tęsiančiu raminam, 
įduotą. Viri 19 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expellerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis žurnalas. 24 puslapių, 

paveiksluotas, eina jau 4-ri metai. 
Kaina tik 50 centu metams.

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6-th st., Philadelphia, Pa.

Sveikata—Brangiausi* 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS 
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Augmenimis, Žievėmis, Žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 

lietuviškai, angliškai 
paaiškinimai kokias 

kaip reikia vartoti. 
Kanados štampų nesiųsti, 
leris dabar tik 80 centų.>

, , . , . . . mas, kad jo planuotas pa- K*’11* su prisiuntimu $1.00. Pinigustuomet buvo labui mažai, O • * i geriausia siųsti Money Orderiu, arba
kai lietuviai pemai užkure va®?™ žygis i Maskvą ne- ropini doleri Uiėke. Adresas: <-> 
jiems pirtį, tai visi jie iždu- Sal,s ,ahar !''ykt1' Relk,a P'cl
mė Rusijon. Paleckis su sa- <*=> Palauktl vaaros- 
vo komisarais dūmė pats

NACIŲ ŽVĖRIŠKUMAI SERBIJOJ. l ’-soo bombų į kore- 
G1DORĄ.Nėra abejonės, kad ne- reikalingas gydytojo liūdi-; JTa paskeibusi šitokj r„

maža gyvulių įsnaikms Lie- Jimas apie sveikatą. Butinu- įvarkį. tose vjetose> ku- Urminėj skerdynėj sušaudė tarpe buvo apie 100 mokvk-' v,..... am„ri
tuvoje ir dabartiniai oku- mo liudijimo nereikia tik lioms gręsia epidemijos, ga- 4.000 vyru ir vaikų. los vaiku, kurie buvo suš'au-1,.K°'efd - £
tuntui Vpiarminora niiKii KPiiamant siaurom crpipy.in- t i _ ___ • j __i_ _ • J Vionm fvivtAirApantai. Nelaiminga musų keliaujant siaurojo geležim į- buti°patrauk^.s Ydarbą'vi- “"'.L’““* drti’“da*r su‘knygmnis”am kiežili tvirtovė Filipinuose.
Lietuva. Pirma ją plese rau- kelio Joniskelis-I anetezys- sas me(jicinos personalas- - Jugoslavų \ aidžia piane- ,- t Jj yra įtaisyta Koregidoro
don! banditai, o dabar te- Utena linija gydytojai, dantų gydytojai, zm“į^P’?’TU “Galima drąsiai sakyti saloj, Mani - - - -

--------------- li-se . išleidęs' kelis leidi- bijos . pmtizanai ka<> Serbųoy vok.eeia. iszu- jos patalpos
mus. pirmoje eilėje A. šes- Cistai, medicinos studentai /,ar k0?^]ax_TUTT^?°KĄ VEIKIA “SODYBA.

vincijoje aštuonis skyrius matvtu išleisti leidinių lau- Pagal kitą potvarki pažj- rų. Naciai nežiūri, ar kas 
Jai priklauso visa Lietuvos kia savo eilės ir geresnių są- mimos priemonės, kurių kaltas, ar ne. Jie eina per mieste naciai sušaudę apie 
vyno pramonė, spiritinio lygų juos išleisti.” 1 eikia imtis epidemijos at- kaimus, surenka visus vyrus 20 lietuvių. Šaudydami
acto pramonė, visa krakmo
lo gamyba, gliukozės pra

drąsiai sakyti, saloj, Manilos Įlankoj, ir 
eina gilyn ir

dė jau apie 60 nuošimčių išsišakoja po jurą. Japonai 
visų vyrų.” j pereitą sąvaitę numetė Į tą

Netrūksta vokiečių žiau- tvirtovę 1,500 bombų, 
nimo ir Lietuvoje. Nesenai nepadarė jokios žalos, 
atėjo žinių, kad vienam

bet

HITLERIS ATIDEDA 
OFENSYVĄ RUSIJOJ.

mone. vaisių bei daržovių 
džiovyklos, marmelado ga

POLICIJA GALI IŠMES
TI ŠEIMYNĄ IŠ BUTO.
Laikraščiai skelbia, kad

myba, vaisių sulčių garny- tie butų nuomininkai, kurie ir cĮ10J.era- potvarkį, gujevičių miestelio burmis
ba ir vaisių bei daržovių be pateisinamų priežasčių ^okjecių sričių komisarai tras:
konsenų gaminimas. Be to, nesumokės nuomos už butą ” uzdaiyt mokyklas, baž- .“Keli mėnesiai atgal vo- 
“Sodyba” aktyviai rūpinasi daugiau kaip vieną mėnesį, nycias, Kinus ir teatrus, o Riečiai pradėjo krėsti apie 
vaistažolių auginimu, jų su- gali būti policijos pagalba turgus bei kitokius žmonių
rinkimu ir džiovinimu, gars- iškraustyti iš butų. Naujas susirinkimus uždraust. Taip 
tyčių, šokolado, makaronų butas tokiems žmonėms bu- Pa’ o—1 - suvaržytas,
ir biskvitų gamyba. Visiems siąs duodamas tiktai tuo- kontroliuojamas ir uždraus
tiems produktams auginti met, kai bus atsiteista už se- tas susisiekimas. Kas kliu-

PVVL 
124 W. 9-th Street.

. . SO. BOSTON, MASS.

Laikraščiai nieko nepra- nalizaciją, bendrą apšvieti- kiujų darbų kalėjimu 
kur visa ši gamyba mąirtt.). s.n.nesą. Kur visa si 

parduodama.

KAUNE STINGA ŽMO
NĖMS BUTŲ.

Kauno laikraščiuose pa
skelbtas pareiškimas, kad 
gyventojai turį labiau susi
spausti savo butuose. Mies
tuose. o ypač Kaune esanti

NEI KURO, NEI VAN
DENS.

Vokiečių komisaro padė
jėjas Kaune išleido prane
šima. kuriuo sakoma, kad 
“dabartinė anglių pristaty
mo padėtis verčia kai ku
riuose namuose nutraukti

čia namus ir jieškoti vyrų. . .
Nuo 15 metu amžiaus iki 60 0 PaPrastl_s1:u. ... - *
__ a.. ..f— paikos įsbesro paskui. Taigi y ,.nuometų cine vi^r*. ru/niu w\o- * . -- . T., ” Taipgi tarbd gaasg;
ln tuc hnvn duroms niplcus UaClU Okupacijai UietUVOje nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius 'iu tas nu\o aaroma, mėsas - Driešinasi ne komuni- nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų
nežinojo. Surinko 1S VISO fjaYal ,pn Kon?U. paturima ir busit patenkinti. (-)bet tikrieji lietuMai— pet. lamsargienė

kurie iš- 1H14 S. Water St., Philadelphia, Pa.

Petronėlė Lams&rgienė PARDUODU LIETUVIS-
Užlaikau visokių vaistų nuo KUS •.

patys lietuviai, 
komunistus.

KRAUSTO JAPONUS IŠ
Dėmėtąją šiltinę dau- Prad?j,° /kirstri _suimtuo- VAKARŲ PAKRAŠČIO.

giausia platina utelės, ku
riomis Lietuvą užkrėtė bol
ševikų okupacijos armija.

JAUNUOLIAI TRAUKIA
MI NACIŲ “DARBO 

TARNYBON.”

sius i barius po 40 žmonių. 
Ginkluoti sargai tuomet pa
siėmė tuos būrelius ir nusi
varė — vienus i laukus, ki
tus i kitimus, ir sustatė juos 
tenai pradėjo šaudyt iš kul
kasvaidžių.

“Nužudytųjų skaičius sie-

i PARDUODU PIGIAI!

pastebima didelė butų ii apšildymą.” Todėl tuose 
kambarių stoka. Todėl tie namuose tuo tarpu nebebu- 
gyventojai. kurie turi didės- šią ir vandens. Gretimų na
mus butus, turi būti pažy- mų gyventojai kviečiami
mėta. ar jame dar esą lais- leisti pasinaudoti vandeniu jfrbeitsdienstL Numato- 
vų patalpų._______________ jų butuose._______________  ma jje pajust j vje_

Missouri Viesulo Auka

sis biednas ūkininkas Missouri valstijoj sėdi ir žiuri i bu
vusią savo gijtelę. Menka ji buvo. J>et ir tą viesulas su
griovė. Ji bu\o nukelta nuo pamatų ir nunešta apie 100 
pėdų tolyn

Gerai įrengtas Restoranas ir 22 
akeriai farma. Modemiškas namas 
ir parankumai. Įtaisymai auginimui 
1,000 kalakutų. 2,000 ar daugiau viš
tų; 15 kiaulių, barnė 3 gyvuliams, 
krautuvė prie kelio ir kiaušinių mar- 
ketas, 2 garadžai. Graži vieta turis
tams apsinakvot. šalimai nėra kom- 
peticijos. Ant didžiojo kelio iš Phila
delphijos į South Jersey pajūrį. Ge- 

_ . . .. .. rai tvarkant, duoda gryno pelnooOO japonų partija si pane- $5.000 į metus. Parsiduoda už $15,- ■
dėli išvežta iš Lon Angeles Pageidautina kad tą biznį įsigyt 

. - T . . . T tų lietuvis. Savininke paliko viena,
lTii€StO, kuris Stov.i prie ra- neišgali tvarkvt. Klauskite laišku:

G. N. K. (4) į
233 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Šią sąvaitę Amerikoj pra
sidėjo masinis japonų krau
stymas iš Vakarų arba Paci
fiko pakraščio. Pirmutinė

Juodgajyiai, rudgalviai, geltongal- 
viai ir baltgalviai. Prisiunčiu į visas 
dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą.

GEO. BENDORAITIS
320 Wilson st., Waterbury, Conn.

cifiko vandenyno. Ji apgy-
vokiečių komi-!-------- ............................... ..  vendinta už 230 mylių no.,

saro Lohsės parėdymu, visi pajui 10. Is viso busią įskelta
jauni vyrai, gimę 1920-22 VISOS BAŽNYČIOS 'i™™0 ’P'e H2.000 ja- 
metais “raginami” stoti Į
vokiečių “darbo tarnybą”

Lietuvoje kaip ir visame kė daugiau kaip 4,000. Jų 
Ost-lHndC Ltz-\»vm_

UŽDARYTOS.
ponų.

ŽILI PLAUKAI

Švedų spauda skelbia in-
, . . formacijas iš Berlvno, kad nerių metų tarnyba. į Vo- , Lietuvojc visof bažnyčios 

Kietiją. esančios uždarytos dėl dė-
icAVr MU I AD-rriu niėtosios šiltinės epidemi- ĮSAKE VlUilV APTEM- jos Kauno arkjvyskupo at.

DINTI. sišaukimas Į visuomenę pa- 
Per Kauno radiją aną- rodąs, kad bažnyčių užda

ri ien buvo perskaitytas Įsa- rymas sukėlęs didelę opozi-
kymas Vilniaus gyvento
jams prižiūrėti nakties me
tu, kad iš patalpų jokios

ciją ir kad arkivyskupas tu
rėjęs net nubausti tuos ku
nigus, kurie tą draudimą

šviesos spindulys nepraši- ignoravę. Ant visų bažnyčių 
veržtų pro langines, duris durų esą iškabinti plakatai 
ir uždangalus i gatvę. Už su užrašais, kad patalpos 
šio Įsakymo nesilaikymą uždarytos laikinai dėl epi-
giąsinama
domis.

sunkiomis Sau

UKMERGĖS APSKRITY 
ATSIDARĖ MOKYKLOS.

Iš Kauno radi jaus buvo 
paskelbtas pranešimas Uk
mergės apskrities gyvento
jams, kad mokyklos toje 
apskrityje jau atidaromos 
ir kad mokiniai privalą tųo- 

, jau pat vėl pradėti mokslą.

TELŠIUOSE EINA “ŽE
MAIČIŲ ŽEMĖ.”

į Iš Kauno laikraščių ma
tyti, kad Telšiuose išeina 
sąvaitraštis “Žemaičių Že- 

j me.

oemjios pavojaus. Vestu
ves, laidotuves, krikštus ir 
kitas bažnytines apeigas 
leista atlikti uždarytomis 
bažnyčių durimis ir daly
vaujant " jose tik artimiau- 
siems giminėms ir ne dau
giau. kaip 40 asmenų. Išim
ties keliu vokiečių genera
linis komisaras leidęs laiky
ti mišias ir kitas pamaldas 
Kauno bažnyčiose, jei atsa-

GELBĖJIMOSI KOSTIUMAS

Kapitonas S. Kronhaus išra-

Prašalink ŽILUS PLAUKUS t j 
ant visados. Vartok

KOKY FOR GRAV HA1R
} Naujas išradimas sugrąžins plau- { i 
I kų spalvą taip kad atrodys natų- •
J rališki į trumpą laiką. Su prisiun- } i 
J timu $1.50. j'

ROXY REMEDIES

REIKALINGA AGENTŲ
Vyrai ir Moterys, kurie norėtų 

užsidirbt pinigų linosu savo laiku, 
pardavinėdami' AleKanderis 'Pro
duktus :

ALEXANDERS CASTILE 
OLIVE OIL SHAMPOO naikina 
pleiskanas ir yra sveikiausias 
shampoo galvai plauti, parsiduo
da po 50 centų už 6 uncijų bonką.

ALENANDERS HAIR RE- 
URESHING TONIKAS dėlei 
plaukų stiprinimo, parsiduoda po 
50 centų už 6 uncijų bonką. Agen
tam yra duodamas geras nuošim
tis ir mes produktus prisiunčiame 
jums į namus. Norėdami daugiau 
informacijų rašykite:

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.
6859 SO. WESTERN AVĖ 

CHICAGO, ILL.

X
XXX
IX
;x'X
K

g
s<-s.

B
ę.

Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 
alaus XXX arba Stock Ale. Yra visą mėgiamas ir tikrai 
geras. alus. Vestuvėms, ar parems, visuomet užsisaky
kite Brockert’s XXX Ale, svečiai juomi bus patenkintu

BROCKERT BREWING C0., Ine.
TELEFONAS
W orcester—5-4334

81 LAFAYETTE ST., 
VVORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS 
South Boston, Masa.

1410 Columbia Road, 
TeL SOUth Boston 2271.

komvbę už oasėkas prisiima do nau-»4 kostiumą gyvybei gei- g 
dvasiškiai. Toks leidimas ^ti laivui skęstant, šis kostiu- č 
galįs būti duotas tik pamal- mas kainuoja pigiau negu kor. g 

I doms. kuriose dalyvauja kinė« plūdės, užima mažiau vie- g 
daugiausia 30 asmenų. Apie ,os ir apsaugoja žmogų nuo su- g 
tokias pamaldas reikalinga šlapimo, nes nepraleidžia van- fe, 
pranešti policijai 48 valan- dens. Užsidėjęs tokį kostiumą 
das iŠ ankstai žmogus nenuskęs.

i i
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Moterims Pasiskaityt
A ▼ JL MI OirvnTTl *TT7 ▲ BITAsi SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

STOUGHTONO MOTERŲ PENKIŲ METŲ SUKAK 
KLIUBO VEIKLA. TIES PROGA.

pasveikinimą ir geriausių • 
I linkėjimų.
! Dar kartą didžiuli ačiū už 
j save ir už visas savo pagel- 
' bininkes.

M. Michelsonienė.

Gėlės Mac Arthuro Garbei

VAIKŲ VESTUVĖS.

Kiek laiko atgal MexieoGalime pasigirti, jog' “Keleivio” senas skaity- 
Stoughtono (Mass.) Moterų to jas ir draugas, A. B. Urzy 
Kliubas netik neatsilieka iš Shenandoah, Pa., siųsda- 
nuo kitų lietuvių moterų mas “Keleiviui” prenume- 
kliubų. bet nekuriuos jų ii ratą, prisiuntė ir dvi dova- 
pralenkia. “Keleivy” skai- nas. Kadangi šių metų vasa- 
čiau, kad kiti kliubai dar tik rio mėnesy sukako penki 
rengiasi prie to, ką mes jau metai nuo Moterų Skyriaus 
esam atlikę. Mes jau atli- "Keleivy” Įvedimo, tai ger- 
kom savo užduoti Raudona- biamas A. B. Urzy prisiun- tuokimas Meksikoje yra di- 
jam Kryžiui. Vasario 27 d. Į tė tris dolerius ir Moterų i dėlė retenybė. Kūdikių šliu- 
mes buvom surengę silkių' Skyriaus vedėjai nusipirkti bo pažiūrėti susirinko minia

City, Meksikoj. Įvyko dviejų 
vaikučių vestuvės. Jaunoji 
buvo vos 11 metų mergaitė., 
o jaunasis 16 metų berniu
kas. Kadangi Meksikos Į- 
statai draudžia merginai 
pirm 16 metų tekėti be tėvų 
leidimo, todėl kūdikių susi-

vakarienę, kuri davė $30 
pelno; iš kliubo kasos pri
dėjom penkis dolerius ii! 
viską atidavėm R. Kryžiui.

Nors Stoughtone yra tik 
mažas bulelis kliubiečių. 
bet kadangi moterys čia 
dirba gražioj vienybėj ir vi-

pa vasari žydinčių žolynų 
tos sukakties atminčiai.

Šio skyriaus vedėja taria 
kuoširdingiausią ačiū ne 
vien už gėles, bet kartu ir už

žmonių, kurie iš jaunave
džių visaip tyčiojosi ir jų 
tėvams visaip išmetinėjo. 
Vaikai susituokė su pilnu 
tėvų leidimu ir palaimini-

malonius pagyrimo ir jos mu. 
darbo Įvertinimo žodžius.

Kitą dovaną, “Teisingą 
Patarėją,” gerb. A. B. Ur-sas savo užduotis atlieka 

nuoširdžiai, tai jų pastangom zy paskyrė B. Gurskienei už 
duoda gerų vaisių.

Kai kas sako, kad tie 
doleriai daug nepagelbės 
R. Kryžiui. Nereikia taip

KLAUSIMAS.

Viena šio skyriaus skaity
toja klausia kaip ilgai reikia

! jos straipsni apie vyrų kiai- laukti svečių su pietais arba 
keli das. Drg. Urzy priduiia. vakariene, jei kviesdama 
"-T- kad “Teisingas Patarėjas” aiškiai pasakai laiką kada 

turėtų buti kiekvieno lietu- valgymas prasidės, 
vio knygyne. Laukti reikia neilgiau 20

Taipgi ta pačia penkių minutų. Mandagus svečias 
doleriui, pasidarys didelė metų sukakties proga, gerb. visuomet stengsis pribūti 
suma, kuri daug padės su-ĮUzry siunčia ir visoms šio kelias minutes pirm paskir- 
žeistiems musų kareiviams, j skyriaus sandarbininkėms to laiko.
kurie taip narsiai kovoja už

netik kalbėti, bet ir manyti 
Duodant visiems po kelis

musų visų laisvę ir demo
kratiją. Tegul tik kiekvie
nas kliubas ir pavieniai

KĄ TURĖTUME ŽINOTI APIE DANTIS
Rašo Dr. G. I. Bložis.

duos po keiiatą doleriu, o . . , .. ,. . ..
pasidarys milionai. Busima- i Dantys reikalingi tinka- bus tai turėsi tą išrauti ir is
lonu žinoti, kad mes neatsi- mos priežiūros, kad galėtų rauti ir išmesti, kaip nuv\
liekam nuo kitų tautų ir sa- atlikti savo uždavinį. Visuo- tusią gėlę.
vo pareigą sulvg išgalės no- menė yra linkusi manyti, 
riai išpildom. ‘ kad dantimis nereikia ru-

Stoughtono lietuviai turi pintis _ iki jie nepradeda 
savo nuosavą svetainę, ku- skaudėti. Senovėje buvo 
i ią nesenai pertaisė ir page- manyta, kad dantys via kie- 
rino. Moterų kliubui svetai- tas, suakmenėjęs, savotiš- 
nę duoda nemokamai. Mes kos rūšies kaulo gabalas ir, 
susirinkimus laikom kas an- kaipo tokiu, nereikia rupin-

ŠVENTASIS JAPONŲ 
MIESTAS.

Kas katalikams Jeruzalė, 
muzulmanams Mekka. bu
distams Tibetas, tas japo
nams Nara. Tai didžioji Ja-

tra savaitė. tis iki jis nepradeda gesti, ponijos šventovė, jos istori-
Pirmą penktadieni po Tai yra didelė klaida, užsi- įos’ tradicijų ir meno lop-

Velykų musu kliubas nutarė likusi nuo senovės. ^ys. ^ara miestukas randu-
surengti Margučių vakarie- Į ______ _ ŽSL?1? Kloto lr Osaka
nę svetaines naudai, nes ji .dar turi skolų. Jie duoda rup.nt,, dant.m.s? gyventojų
mums svetainę, todėl mes Ne kas kitas, kaip tik mo- JI nesigirdi 
jiems irgi padedam. tina. Nes gyvybei, esančiai kai bėgančiame japonų g>-

Nors su skaudančiom šir- pas motiną, dantukai prade- venime, bet kiekvienas ja- 
dim ir ašarom akyse, mes da formuotis jau šešių są- P°Pa> patnjotas ar religm- 
Stoughtono motinos, kurių vaičių. Gal būt. skaitytojui gai nusiteikęs laikys sau 
sūnus išėję i karą, vistiek bus naujiena kai pasakysiu, didžiausia nuodėmė, jeigu 
judam ir kiek išgalim dar- jog dantys pradeda formuo- Į metus nei karto neaplan- 
buojamės, nes žinom, kad tis pirma, negu jų palaiky- kys šventojo Nara miesto, 
musų vaikai kovoja už žmo- tojai kaulai. Nors dantys tu- Narą turi 1,400 metų se- 
nijos laisvę. Prisidėdamos ri panašia medžiagą, kaip numo ir apie porą šimtų me- 

kaulai, vienok neturi bend- >T.a buY^s valstybes sosti- 
ros funkcijos ir ataugimo pia ta?P Pat kūrėsi japo- 
vpatybių. kaip kaulai. Kau- impenja. cia tebėra 
las pažeistas, su tinkama daugybė giliosios senovė? 
priežiūra, vėl sugija bei at- japonų sventjk-

MUSŲ BENDRADARBIŲ auga per tūlą laiką, bet dan- visiškai netunncių Euro-

prie visuomeninės veiklos, 
mes pamirštame rūpesčius 
ir randam paguodą.

Kliubietė.

DĖMESIUI.

Šįmet Motinų Diena pri- 
puls gegužės 10 d. “Kelei
vio” Moterų Skyrius pašvęs
tus motinų pagerbimui išeis 
gegužės 6 d. Todėl tos mu
sų bendradarbės. kurios 
mano savo raštais prie tos 
laidos prisidėti, yra prašo
mos ilgai nelaukti, kad turė
tume pakankamai laiko vis
ką sutvarkyti ir kad visi raš
tai, skiriami tai dienai, gale- . , ,
tų tilpti. Kadangi musų sky- Puyus pasidaio plonas dan- 
riuje daug vietos nėra, todėl ^es kraštelis n. kiečiau su- 
patartina mintis reikšti kuo kam lūs, lengvai išlūžta, gi 
trumpiausia. kad ir kitoms veliau ir užtaisius išpuola, 
vietos užtektų. Dar viena ypatybė: iš-

Visi tai laidai «kiriami traukus dantis, jųjų skylutės 
raštai turi būt redakcijoj žandikauliuose skubiai už- 
nevėliau balandžio 25 d. auga, o vėliau išdyla net ir 

M. Michelsonienė. jųjų pėdsakai, tarsi visai 
dantų nebūtų buvę. Kitais 
žodžiais tariant, dantų būti
nybė lieka prašalinta, idant 
žmogus galėtų gani i dirb
tinius sau dantis.

Dantis galima palyginti 
prie pavasario gėlės. Gėlę 

jei ją atydžiai

KLAIDU ATITAISYMAS.

jp vun apitr
ir rodosi nieko 

dinamiš-

tis pažeistas bei papuvęs 1>OS kultūros įtakos. Taip 
nebesugija savaime, ir kuo Ęat c,ia ^ra karalių ir liau- 
ilgiau lauksi, tuo daugiau kapai su apie pusantro 
supus. Taigi, norint turėti
sveikus dantis, reikia laikas 
nuo laiko atydžiai apžiūrė
ti, o pastebėjus skylutę, 
tuojau užtaisyti iki ne išpu- 
na per daug. Kuomet dantis 
yra daugiau išpuvęs, tai 
dentistui yra blogiau užtai
syti ir dantis yra menkesnis, 
kadangi dantims labiau iš-

tūkstančio metų atgal sta
tytais paminklais. Ypatin
gai pasižymi šventyklų vi
dus, senovės menininkų iš
dirbiniais iš brangiųjų me
talų. porcelano. kristalo ir 
medžio. Čia randasi milži
niška Budos stovy la iš giy- 
no aukso.

NAUDINGA ŽINOTI

Plaunant vilnonius daiktus, 
patartina i vandeni ilašint ke
lis lašus amonijos. Jie bus daug 
švelnesni ir turės ryškią spal
va.

Užpilk obuolius verdančiu 
vandeniu, uždenk ir palaikyk 
10 minučių. Tuomet juos bus 
galima nulupti kaip šutintas 
bulves. Tas gerai žinoti kepant 
obuolinius pajus.10-tame “Keleivio” nu

mery, valgių skyriuje, po 
antrašte “Geri, Įvairus kė- 
kai,” vietoje “2 šaukštukai 
baking sodės,” turėjo būt:
“2 šaukštukai bakink pau- pasodinus, 
derio.” prižiūrėsi ir laistysi, ji augs.

Moterų skyriaus vedėjai bus graži ir dailiai žydė-, 
laiške taipgi buvo padaryta Taip ir su dantimis. Jei dan- 
nemaloni zecerio klaida. Po lis tinkamai prižiūrėsi, va- 
tuo laišku parašas sustaty- lysi ir atkartotinai juos

Virtuvėje labai paranku tu
rėti popierinių rankšluosčių, 
vpač kuomet vartojama žuvis 
ir rankas reikia dažnai šluostyt.

ISTORIJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
ŠIAI RINftS AMERIKOS

Nuo pat atsiradimo ir dar prieš 
atradimą Amerikos iki 189f> me- 

l>3- tų. Aprašo, kaip Kolumbas atrado A-. .. ~ - . . . .. - j- ~ •, - merik*, kokio čin t.rd* žmones evvcnctas Vyresnioji Senuo, o> taisysi, tai jie žydes, žibės Ir tt. prie galo knygos teina Soviery- 
turėjo būt: “Vyresnioji Se- ir sveiką gyvenimą gyventi ty valstijų Konstituciją. chieago. tn

,, * j- 189*5. pusi 3«4 Gražiuose »n<lim<>ŠUO. — n ...-----------------------padės. O jei priežiūros ne- apdarui $2:

Čia matome Jungtinių Valstijų generaiinio štaoo viršinin
ko Marshall'o žmoną su puokšte kvepiančiųjų žirnikų. Dar
žininkas Burpee. kuris išvystė tą gėlių rūšį. dabar pavadi
no ją "Douglaso MacArthuro žirnikais.“ Tas buvo paskelb
ta gėlių parodoj New Ybrke. Ponia Marshall’ienė atvyko Į 
tą parodą net iš Virginijos, priimti šitą pagarbą Filipinų 
didvyriui.

PAVANDENIUI.
Pavandeniui nuplauks gyvenimas, 
pavandeniui ir mes; 
ir kas įspės Į kuri krantą 
kurį vilnis išmes?
Ir kas tikės kad buvo meilė 
kaip tas vanduo gili, 
jeigu dabar nei vieno žodžio 
surasti negali?
Tai kas iš to, kad saulė juoksis, 
kad gaudys spinduliais, 
jeigu tavęs atgal sugrįžti 
jau niekas nebeleis!
Ar kas tikės, kad buvo meilė, 
šviesi kaip saulė ant dangaus, 
jeigu nei vienas savo laimei 
už sprando nepagaus?

Bangelė.

SUVYTUS LELUA.

Mačiau seselės žolynuose.
Rūtelių buiyje

Nulenkus žiedą gailiai liūdi 
Baltoji lelija.

Jau svyra linksta švelnus lapai.
Vainikas tuoj suvys:—

Jos žiedą karštai pabučiavo 
Saulutės spindulys.

Aplinkui žydi, kvepia gėlės,—
Pasibaigė kaitra.

Tiktai nuvytusio j lelijoj 
Skaistumo nebėra.

Ateis naktužė, maudys žiedus 
Sidabro rasoje,

Bet ar atgys joje baltoji
- Suvytus lelija?... Putino.

Prisiuntė Ban£ė& ‘ ' f
------------ - ■'; * f* J

SIELOS STYGĄ PAKLIUDĖ.

Man virpančias sielos stygas palytėjai, 
Jaunutės man meilės stygas sužavėjai.
Tu mano svajonių dievaitė graži,
Tu vargdienio meilė, tu viltis meili.

Radasta Žiedas.

“KELEIVIS” DUODA KNYGD
Tą South Bostono dalį, kur randasi “Keleivis,” valdžia 

paėmė krašto apsaugos tikslams. Visi gyventojai ir bizniai 
turi iš čia išsikelti. “Keleiviui” taipgi reikia keltis kitur. 
O jis turi labai daug knygų. Kad nereikėtų jų kraustyt ki
tur, leidėjai nutarė pasiūlyt jas savo skaitytojams nupi
ginta kaina.

Kas prisius vieną DOLERĮ, tas gali išsirinkti knygų iš 
žemiau paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.

Kas prisius $2.00. tas gali pasirinkt literatūros už $3.00. 
Knygų galima pasirinkti kiek patinkama—už $5, už $10 

į ar daugiau.
Taigi prašome šiuo pasiulymu pasinaudoti. Jus įsigysi

te knygų ir “Keleiviui” padėsite persikelti.
Bet prašome siųsti užsakymus tuoj, nes kai kurios kny

gos jau baigiasi. Persiuntimo lėšas apmokės patys leidėjai.
Kurie prikalbins naują “Keleiviui” skaitytoją ant metų, 

tiems duodame knygų už pusę dolerio.
Knygas prašom rinktis iš žemiau paduoto kataliogo.

AR BUVO VISUOTINAS {KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
TVANAS? {GARBINO SENOVĖJE?

j Bažnyčia sako, kad buvo, o moks- ' Panašios knygos lietuvių kalboje 
las sako,, kad nebuvo. Jeigu buvo tai jj-j nebuvo, čia aprašyta ko-
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti į j^jas dievus garbino senovės indai bei 
kelias dienas visų veislių gv’vunus, arįjonajt egiptėnai. chaldai, asyrai, 
kurie gyvena išsimėtę po visą žemes lietuviai, barbarai ir tt.: kaip tie die- 

i kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- vaį vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
. nus prastoj savo arkoj sutalpinti. kius jįe santikius su žmonėmis turė- 
' Iš kur ėmėsi tiek, vandens, kad visą Knyga stambi ir labai užimanti. 
;žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- jai tikra tikėjimų istorija. $1.00 
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim- friTOrz-iTT rpiiDiTiC 
tai kitų klausimų. į kuriuos negali LbblDAI.U.
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai ši knygelė parodo, kodėl Romos 
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale, popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai išaiškinta visa jų benatystės istorija, 
faktas: kas sakinys—tai naujas ku- jos pasekmės ir doriškas dvasiški jos 
nigų argumentas griūva. Mokslas ir nupuolimas, šią knygą turėtų per
moksiąs nuo pradžios iki galo. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Kaina ............................................... 25c. jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo

teris, dukterįs ir mylimosios nepa- 
APIE DIEVĄ. VELNIĄ, pultų į tokią kunigų globą. Parašė

.n pptp Ida kun. Geo. Tosvnsend iox, D. D., su-
IK t KAuAKJj. lietuvino Ferdinand de Samogitia.

Parašė Robert G. Ingersoll, gar- Kaina .............................................. 25c.
siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. Labai įdo- UI'R
mus ir pamokinantis kūrinys.

Istoriška apysaka iš Kristaus lai
kų. Parašė Lew Wallaee. 472 pusi 
Kaina .......................................... $2.00

EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės, 

daugybė straipsnių, juokų ir tt~ 
Puikiai iliustruota. Kaina ____ 25c.

Kaina ............................................... 25c.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS 
DAINOSE.

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo pvi>i tia CATVPHir 
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus. oai iitV-JE..
Labai užimanti ir pamokinanti kny- Tai Biblijos pašaipa. Į Kanadą tos 
ga. Su paveikslais. Kaina ____ 50c, knygos neįsileidžia.Labai juokinga su
Audeklo apdaruose 75c. 379 puikiais paveikslais, perstatan-

čiais įvairius nuotikius nuo prieš su-
BYLA DETROITO KATALI- tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris- 
vit ei’ ti iCTiic taus. Jgijęs šią knyga niektas ncsigai-KŲ SL SOCIALISTAIS. 352 pcslapirL Kaina .... $1.00

I Dalijant Detroito lietuvių socialis
tams piakatus netoli nuo bažnyčios, KUR MUSŲ BOČIAI 
kunigo pakurstyti brostvininkai už- pvATPAin? 
puolė juos ir žiauriai sumušė. Sočia- blVL.YU.
listai iškėlė užpuolikams bylą, kuri Biblija sako. kad pirmutiniai žmo- 
ir yra šioj knygutėj aprašyta, su vi- į nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų 

"Sars Teismo resmuais rr iiuJini.ik^ 1 visai aline ia. HtHFitt, kii*»
parodymais. Kaina .................... 25c. žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši

knyga parodo, kodėl taip manoma.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Labai įdomus ir pamokinantis 

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu s^a*tY1nas- Kaina ......................... 25c.
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-
nas katalikas ir socialistas. Parašė LIETUVOS RESPUBLIKOS 
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
Kaina .............................................. 10c.

SIELOS BALSAI.
ISTORIJA.

šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė-

Puiki knyga, daugybė labai gražių ^os s? ca.ro ^z,a,- ’r. ^aĮ_c
eilių ir dainų. Daug gražių, spalvuo- P5101*! laiku kunigai ,a va.dzią re
tų paveikslų. Popiera gera ir spauda ir. fPP*?’ , aP P®skui revoliucija
graži. Parašė J. B. Smelstorius, 221 P®eme viršų, kaip Lietuva likos pa- 
puslapiu. Popieros apdarais .. $1.00 lluosuota G po caro valdžios ir kaip ji

Audimo apdarais ....................... $1.50 »Ps’{elMa repubiika. Pridėtas
didelis spalvuotas žemlapis parodo 

DCLKO REIKIA ŽMOGUI „SS”
GERT IR VALGY T? apskričius. Tai vra vienatinė knvga

Valgyt ir gert reikia dėl to. kad Lietuvos Res-'
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. Puoliką, čia telpa visi svarbesni do- 
Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio Steigiamojo Seimo mitą-
žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- ri,’,ab laikos sutartis su bolševikais, 
sus duoda daugiau spėkų. kiUs ma- s“ latPals.- aprašymas visų
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus, ra ta*
druskos ir kitų panašiu dalvku? Ko- bet tiesiog žibintuvas, kuris

<ia riebalu? šituos klausi- ?P^?e«a visą. Lietuvą is lauko ir

“Mes Laimėsim,” Sako Kiniečių Vadas

dėl jam reikia riebalų ‘ 
mus suprasi tiktai iš šios knygutės. 
Parašė D-ras G-mus. Kaina . . 15c.

iš vidaus. Kaina $i.on
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

...... .. - Labai įdomus senovės filosofų da-
sveikatą. Pamatines žinios is anato- leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
nujos, fiziologijos ir hygienos Su- knygutės dalią yra: “Išvirkščias Mok- 
n,Seiom- A' J-«ra.ciunas Chieago, stet, arba Kaip Atsirado Raibos.”

III.. 1911 m.. 339 pusi. Drūtuose Kaina
audimo apdaruose. Kaina ____ $2.50 . ...............................................

--------------------------------------- KODĖL Aš NETIKIU
I NEBŪK ŽILAS «S^.1,«. jis

SVEIKATA.
Arba tiesus ir trumpas kelias į

IšRODTK 10 METŲ JAUNESNE negali tikėti. Pilna argumentų, kuriu 
nesamai joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės .......................................... 20c.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir j’uokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliucionieriškos, 
tautiikos. humoristi-kos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimams, 
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės buti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.

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

žilimą. Plaukų slinkimą k ruajoa; jvoitklk. Jose nuro- 
Plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų žmonės paiks: tiki j viso-
turėt kiekvienas, kuriam žyla. slen- ^ius prietarus, burtus ir tt.......... 15c.
o* aLbL i? ŽEMAITĖS RAŠTAI KARĖS

Kiniečių vadas Čian Kai- jau tuomet jums sakiau, kad 
šėkas pasakė per ridiją pra- prieš mus dar stovi sunkus 
kalbą savo šalies žmonėms, laikai, bet aš taipgi pažymė- 
bet ta prakalba buvo taiko- jau. kad sunkiausis Kinijai 
ma daugiau užsieniui, negu laikotarpis jau praėjo. Jus 
pačiai Kinijai. Iki šiol Kini- galėsite da išgirsti, kad 
ja gaudavo ginklų ir kito- priešas užėmė tūlas vietas, 
kios paramos iš Amerikos ir bet neturit dėl to nusiminti.
Anglijos. Ta parama eida- Karą mes laimėsime, nes 
vo Burmos keliu. Dabar šį mes kariaujam už teisybę, 
kelią japonai perkirto. To- Ir todėl mes privalom padi- 
dėl kiniečių vadas pažymė- dinti savo pastangas. Kiek- 
jo ir savo kalboje, kad Bur- vienas kinietis privalo pa
mos kelias uždarytas, ta- daryti už du. Mes turim 
čiau Kinija turi karą lai- dviejų valandų darbą at
meti. likti į vieną valandą.”

- .. . . tj Tai yra geras patarimasPriešas veižiasi Į Burmą kitoms demo-
įr jau netoli nuo Indijos var- kratinėms valstybėms. Dvie- -
tų, bet mes jau senai tatai valandų darbą reikia at- Zo, bj’nėra n?«*o ui METU.

Stebuklingos Gyduolės. Kurios Pa- ožsltikintjo Vyras: (2) žydinti 
naikina žilimą. Plaukų slinkimų k (8) Klaida; (4) Korekta. Jose

numatėm ir todėl tas nesu- j^į j vieną valandą. Ne au
la įkys mus nuo kovos tęsi- tomobiliais gazoliną eikvo- 

1^1„^araf musy Į?1- ti, ne paskui futbolą vaiky-

jas geresnio iki šiol išrasta Specialiai Lietuvos šelpimo Fondo leidinys, 
supažindinimu, pasiūlome d.deij $2.00 gu raSytojoS paveikslu, 126 pusla-
pakelj uz $1.00. Lzsisakyk šiandien ir _iaj Rajnfl ............................... 50c.
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pilnai H

, patenkintas, jums pinigai bus sugrų- ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi-

mėtas,
kas' frontai turėtų pakankamai VALORTONE HERB CO„ namieji <^miu’wauiiiem*a'‘ių rai-

Prisimindamas savo se- orlaivių, tankų ir kitų gink- 4 įSk^^ta,Uwin^tų?I?3
nesnes kalbas, jis sako: As lų. Tik tada mes laimėsim. P. O. Box 305. Chnton, Ind. perskaityti šitų knygutę. Kaina ioc.

sako Čian Kaiše- A-’ A J- Vi- i j • - J patenkintas, jums pinigai bi V rvdiMC tjs, bet djrtjh, kad VISI musų Žinti. Reikalaujame agentų.
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Kaip Prasidėjo Pa
saulyje Karas?

Amerikos Kareiviai Ruošiami Kovot Visokiose Sąlygose

RUBAKINAS.

_________
(Pabaiga iš pereito num.) jie tuojau pajunta išgąstį.J
Vadinasi išeina tain- Tas paU buna ir su kitais

• • ’. . . .R* gyvūnais. Todėl taip išeina,plėšriųjų veisimasis tun n- «,Le vAkU n^ii r,ar. kad nenoromis savas sava
jam tun būti brolis, ir savas 
savą nenoromis tun supras-

bas, jų veislė negali per 
daug išsiplėsti.

Štai dar kas pastebėta. 
Plėšriųjų veislės tolydžio 
eina mažyn ir mažyn. Nors 
palengva, bet visgi jie nyks
ta, miršta. Šimtai ir tūkstan
čiai metų atgal plėšriųjų gy
vulių buvo daug daugiau 
veislių negu dabar, ir kiek
viena veislė buvo daug gau
singesnė. Jie pamaži pradė
jo nykti ir nyksta ligi šiai 
dienai. Daug tūkstančių me
tų atgal jų daugiau butą, o 
šimtai tūkstančių metų at
gal dar daugiau. Taigi ateis 
laikas, kada visos plėšriųjų 
žvėrių veislės visai išnyks 
nuo žemės paviršiaus, o pa

tu O kas kitas kitą suprna- 
ta, tas kitas kitą ir palaiko: 
žvirblių interesai visada ar
timesni bei brangesni 
žvirbliams, elnių elniams ir 
taip toliaus.

Vadinasi, ne visi žvėrys 
elgiasi žvėriškai, grobuoniš
kai. Kai kurie elgiasi ir kaip 
žmonės: myli. supranta ir 
gina vienas kitą.

Kai kada ir grobuonys 
susivienyja ir bendrai už
puola savo auką; užpultieji 
gyvuliai irgi susiburia. Tada 
minia eina prieš minią. Ii 
atveju kįla tikras žvėrių ka-

KELEIVIS, SO. BOSTON

Sįįįį'i

čia yra parodyta oficialė Jungtinių Valstijų armijos nuotrauka. Ji buvo padaryta VVashingtone ir parodo, kad Ameeri- kos kareiviai yra ruošiami kovai visokiose oro sąlygose, nuo šiaurės šalčių iki atogrąžų karščių. Skaitant iš kairės į dešinę: kareivis apsirengęs šiaurės šalčiams; antras, vasaros karščiams arba karštiems kraštams; trečias, paprastai žiemai; ketvirtas, šarvuočių kareivis; penktas, žirglininkas su sniego slydėm; šeštas, parašiutininkas; septintas, raitelis.
banginį iš apačios ir badė nimas yra brangus. Kiek- 
jo pilvą savo smailiu snu- vienas gyvas padaras gina 
kiu. Iš banginio žaizdų te- ir sergsti savo gyvybę kuo1 — • 1 • . 1 . • 1 1—1 • 1 • J • 1 •siliks gyvvėnti tik tie, Wie įvienos gimines su kita--------  _ . ------ „----------

gyvena ir gali gvventi be! Mokslininkai pasakoja, ko- kėjo kraujas: ten, kur ėjo tik galėdamas ir kaip tik į- 
žudvniu be kraujo liejimo * ^tus nuostabius karus veda kova, vanduo aplinkui bu* manydamas. Pasigailėjimo 
bekaru’.’ ’ tarP sąyęs .įvairus žvėrys, Vo pasriuvęs krauju. šiuo atveju yra labai maža.

,, ,........................... paukščiai, žuvys, skruzdės, _ . , . . . ...Vadinasi, ir čia išeina:^ ir kitos butybės. Karai Baisus buvo karai ir dėl
taip, kad gyvybe tvirtesne buna dėI įvairių priežasčių. . pavyzdžiui ruonių
nz mirti. (valiausiai žeme v- • i • - - i-, . ‘ <ai nirimais arkliais Viena

RAUDONOJO TERORO
MUZIEJUS JAU ATI

DARYTAS.

tris kaltus buvusi atvesta į 
Lietuvą: 1832, 1848 ir 1855 
metais. Prie Skapiškio iki 
dabar užsilikę suomių karių

.RENKA ŽINIAS APIE IŠ
VOGTAS KULTŪROS 

VERTYBES.

švedų laikraščio “Afton- 
i bladet” korespondentas ra
šo apie išvežimą iš Lietuvos 
i Sovietų Rusiją daugelio 
kultūros vertybių. Toje ži
nutėje sakoma, kad Lietu
voje dabar pradėta rinkti 
žinias apie tą žalą, kurią pa
darė bolševikai Lietuvos ar
chyvams ir bibliotekoms. 
Nustatyta, kad tie nuostoliai 
yra labai dideli. Iš eilės mu
ziejų ir miestų archyvų so
vietų “činovninkai” pasisa
vino daug vertingos me
džiagos. Taip pat ir provin
cijoje jų plėšimas buvo in- 
tensingai varomas. Lietuvo
je dabar nesama nei vieno 
didesnio dvaro, iš kurio ne
būtų išvežta paveikslų, bal
dų ir kitų kultūros vertybių. 
Iš Vilniaus tuojau po bol
ševikų pirmosios invazijos 
1939 m. buvo išgabenta virš 
1,000 knygų, daug moksli
nių žurnalų ir 350 muzieji
nių daiktų. Valstybės cent- 
raliniame archyve Kaune

MINĖJO LIETUVIŲ KO
VAS SU BOLŠEVIKAIS 

1919 METAIS.

Kauno radijas paminėjo, “pasidarbavo” sovietų “spe- 
kapai. Naujausiais laikais kad 1919 m. sausio 13 d. cialistas.” išvežęs eibę do- 
lietuviai atsiradę Suomijo- Kėdainių apylinkėse pirmą kumentų. Visas nepriklau- 
je, pasilikdami ten po karo kartą lietuviai žvalgai susi- somos Lietuvos užsienių rei- 
tamybos rusų armijoje. Di- dūrė su bolševikais, kurie kalų ministerijos archyvas 
desnė lietuvių kolonija su- veržėsi Lietuvon. Lietuvai išsiųstas į Sovietų Rusiją. Iš 
Vidarė Pasaulinio karo me- teko vesti atkaklią kovą su kitų archyvų raudonieji ga-

Raudonojo Teroro Mu- tu. Tuomet Helsinkyje apsi- sovietais, kurie buvo įsteigę beno įvairiausių dokumentų 
vr • Rat?' ziejus Kaune jau atidalytas, gyveno ir kan. Sabaliaus- Minske “lietuvių vyriausy- ir bylų dėžes. Lietuvoje ta- 
kliai. Apie Muziejuje esą išstatyti ir kas. išvertęs “Kalevalą” į bę” su Kapsuku-Mickevi- po apiplėšti ne tik muziejai

tiems, kurie kraują lieja daugybės kitų priežasčių. Taip pat kovoja
kaisis gyvena. Išeina,vadi- KuriaujH viena veisle su ki- laukiniai ark _____ _______z______ — _ r ____________ ____ T___ ___ —__  x_ —y*____
naši. kad silpnesnieji vra .a^ pavyzdžiui, plėšrieji tokias kovas pasakoja ke- kelį lietuvių menininkų ku- lietuvių kalbą. Suomiųdie- čium priešakyje. Pasirašius ir archyvai. Bibliotekos irgi 
tvirtesni uz stipresnius. : žvėrys su paukščiais, katės liauninkai, važinėję po Azi- riniai: tapytojo Varno—4 tuvių draugija įsteigta 1917 1920 m. liepos 12 d. taiką su buvo išvartytos ir daug kny- 

Pazyzdžiui, kas tvirtės- su pelėmis; bet kariauja ir J°s tyrlaukius. Seniai arži- paveikslai, atvaizduoją lie- metais. Diplomatiniai san- Nepriklausoma Lietuva, gų sunaikinta neva už prieš-
nis: žvirblis ar vanagas? Iš- tarp savęs vienokios veislės, nuvaiko jauniklius nuo tuvių suėmimus ir jų ištrė- tikiai tarp Lietuvos ir Šuo- Maskva tęsė toliau savo ak- bolševikinę pakraipą.
rodo, kad vanagas. Bet va- pavyzdžiui.—laukiniai ark- kumelių. Tada jaunikliai mimą į Sibyrą; Petravi- mijos užmegsti oficialiai ciją prieš Lietuvą, nesilai- ---------------
nagui nuo žvirblių kai kada liai su kitais laukiniais ark- susirenka į vieną krūvą ir čiaus — Pravieniškių žudy-|1921 metų vasario menesy. kydama sutarties pasižadė-
labai riestai atsieina. Štai liais, skruzdės su skruzdė- bendromis jėgomis puola nes. Kiti dailininkai irgi esą —------------  jimų: ji ruošė perversmus
ką pasakoja vienas mokyto- mis, bitės su bitėmis. senius ir atima iš jų keiiatą užimti atvaizdavimu tų bai- LIETUVOJE JSIGYVENO Lietuvoje, negrąžino kultu-
jas: “Kartą gyvendamas so-, Dauguma mačiusiųjų pa-Į kumelių. šių metų ir išstatysią savo
džiuje, Naujoje Zelandijo- sakoja, kaip vilkai kariauja pač nuostabiai kariauja paveikslus atskirose paro
je, išgirdau nepaprastą su arkliais. Tuo tikslu plėš- i tarp savęs vapsvos, bitės ir dose. vatiniais
žvirblių čirškėjimą. Rodėsi, rieji žvėrys tyčia susirenka skruzdės. Tarp jų kariais Pravieniškių žudynes bol- . , , .
visi žvirbliai susirinko iš ne- i burius, nes ir jie supranta, eina tikras karas: būrys sto- ševikai įtaisė bėgdami iš j? i-tl • vadinama mamų
tolimo šlaito ir triukšmingai; kad daug geriau kariauti Ja prieš buri. Yra ir tokių Lietuvos. Pravieniškių kon- 1 L , ūkininkai na/ 
ginčyjasi. Aš išėjau j prie- susibarus. Būriai vilkų už- bičių kurios net gavo “va- eertraeij^ stovyklon bol- ',uo(j'ami maisto produktus?
angį pažiūrėti, kas dedasi, puola kai kada bulių arba gdkų vardą. Jos iš to tik u sevikai turėjo suvarę apie 1

MAINU PREKYBA.

Iš Lietuvos patiriama pri- 
keliais, kad ten

ros turtų, nedavė 120,000 
hektarų miško ir tt.

VETERINARŲ AKADE
MIJOS 5 METŲ SU

KAKTIS.

KAUNO RADIJAS PA
MINĖJO DARIJŲ.

Per Kauno radiją buvo 
prisiminta Stepo Dariaus, 
Atlanto nugalėtojo, gimimo 
diena. Atpasakojus trumpai 
jo biografiją, buvo prisi
minta apie jo paskutinį žy
gį — Atlanto perskridimą

Veterinarijos Akademija 1933 metais ir apie katast-
dnn snn ibi dnno4an_ nenoriai ima pinigus, o rei- Kaune šventė 5 metų sukak- rofą liepos 17 d. ties Soldi
ną I iptnvns iikininkn Rėfr kalauJa mainais kitų pre- tį. Tuo pat metu buvo išleis- nu. Dabar Dariaus kastas sia laeiuvos uKinin^ų. neg- ,. k •__ „2: __

Ir ką gi pamačiau? šlaito
link lėkė didelis Vanagas, O Vieni VllKai nuveja SUJUS *»«««-. s»<» , . Vnan nkininkai fa Kai nariatac i M«įv>inn«žvirblių buiys, apsupęs jj iš.piemenis, o kiti tuo pat lai-:Svetimus avilius jos užpuo- darni,iš Lietuos, raudonieji mainafa dX,' Stodl^Svčia. nes ru-

S 'J""J ” “ T- — — — - — ™ ”

arklių bandas tyrlaukiuose, gyvena, plėšia svetimus avi- 
Vieni vilkai nuveja šunis ir Lūs, pačios medaus neneša.

visų pusių VIJOSI 
puolė jį dešimtimis, kartu iš 
visų pusių. Jie kapojo jį 
snapais ir trukdė jam lėkti. 
Vanagui buvo sunku plas
noti sparnais. Jis stengėsi 
nuo jų atsiginti sparnu ir

: - - ................................. ... triaši eranti mainais druskos.Žvirbliai 1 ku uŽDUola Dalikta be nrie- Ia kuopomis. Tada Rila tlK- • budeliai atvažiavo 1 tą Kon- 0 L • ~ r . - / . . . , , , .. .■ «u™», į^uliu se Kar- ras kiras. Vagiles visų centuos stovyklCdviem L’SS'

X S rXu? Sr pa* tinę; be vado priekį ne- svaidžių šaudyt j žmones. buzl1- 'es.
sislėpę jų draugai. Vienas! baisus. Dažnai atsitinka, Dabar tos baisiog skerdy. 
keliauninkas pasakoja, kad kad apiplėštos bites ^pačios n-g vajzdas yr?l išstatytas

na.

jam matant didelis būrys Įtampa vagilkomis. Kartais 
aštriais nagais. Bet kad ir, vilkų gudriai vijęs elniii vagilkos sunaikina visą avi- 
ką jis darė—karas su žvirb-į bandą tiesiog į prarają. Ir Įj bičių, bet dažnai gauna ir

štai, įgąsdinti elniai dešim- Į kailį, 
timis kritę į prarają, kur už- Plėšimo tikslais kariauja 
simušę; vilkams to tik terei- ir vapsvos.

Įėjo atremti žvirblių puoli- į kėję, jie draskę ir riję nu- Yra tokių skruzdžių, kū
mo. Jis vargais-negalais pri-Į puolusius užsimušusius ei- rios kariauja ir dėl žemės: 
skirdo pagaliau krūmą, kur nius. kiekvienas skruzdėlynas generalinis konsulas Hel-
suskubo pasislėpti. Bet Arkliai ir elniai taip pat turi pasiskyręs sai£ apskritį,^inkyje, Dr. Oeller, surinko 
žvirbliai ir tada nenurimo, turi gudrybių karui. Jie ne- kur skruzdės iš to skruzde-* Įdomių žinių apie lietuvių- 
Jie apsupo krūmokšlį iš visų pasiduoda iš karto vilkams, lvno renka maistą ir me- suomių santikiife praeity, 
pusių ir gerokai dar sukirto Arkliai susiburia į krūvą, džioja. Jeigu į tą apskritį Jis sako, kad priešistori- 
vanagui." kumelės ir kumeliukai susi- į atvyksta skruzdė iš kito niais laikais lietuviai su suo-

Prieš keiiatą metų kitą kemša pačiam viduiy, o er- skruzdėlyno —kįla • tarp miais gyveno gi'eta vieni ki
tokį atsitikimą matęs vienas žilai apsupa aplink, atsukę dviejų skruzdėlynų karas, tų ir kad suomių kalboje esą 
anglų medžiotojas. Atviru vilku pusėn užpakalines ko- Tada skruzdės mušasi išti- dar užsilikę nemaža lietu- 
Jauku kiek tik Įkabindama jas, kuriomis ginasi nuo jų. somis virtinėmis. Skruzdės viškų žodžių, 
bėgo didžiulė lapė, o vir- ^,,„1^;-; taino-i mok i turi >’PatinCT karių; jų ku- Vėliau, jau istoriniais lai- 
šum jos lėkė didelis juod- " hondrai \nsihnre nas kitoks, negu paprastu kais, suomiai dažnai atvyk-
ŠščiaXp7™k-oiab^ SkmdŽiU darbininkiU’ ' S LietUV°n 5U Š'e<1U a'"

' jP i_v_- • , kaip šešetas raudonkrutiniu Kai kurios skruzdės lai- n Lr • „r-dziotojas - buvo laba. ,py- Vavo dviem (]iflelėm; vergu? Skruzdgs ve,._ Vel.au suonuų gvardija
gyvatėm ir sėkmingai jas ges buna kitos veislės. Pa- 
nuvarė. Maži paukšteliai tenka jos į vergiją, dar bu- 
pergali net pelėdas: jie už- damos kiaušinėliuose. Dėl 
puola jas būriais ir taip drą- kiaušinėlių daugiausia jos 
šiai jas muša, kad pelėdų ir kariauja. Jos užpuldinėja 
net plunksnos lekia. svetimus skruzdėlynus, iš-

Dar nuostabesni žuvų ka- gindamos iš jų šeimininkus,

jais nevyko. Žvirbliai pasi
rodė stipresni už vanagą. 
Vanagas jokiu budu nega

kę ir didžiausiu įnirtimu vi
jo lapę. Kiekvienas jų sten
gėsi prilėkti prie bėgančios 
žvėries ir įkirsti jam į galvą. 
Pagaliau lapė šiaip taip da- 
sigavo pakelyje esančios 
olos, kur ir pasislėpė.”
kaline/vK. rš™kai kaš rai- Vandenyje gyvena di-j plėšia svetimą skruzdėlyną, 
Kalinga vku pirma s«ai ka, žuvis, kuri vadi-; grobia iš 10 visus skruzdelių
Išmokti: nesigadeti nasj “žuvis-kardas.” ši žu- kiaušinėlius ir neša juos į
tvirtai laikytis. Stoti vriems, vig turi kuojo snukb kurįs • savo skruzdėlyną. Iš par- 
uz vieną ir v lenam uz visus, į tvirtą ir aštrų neštų kiaušinėlių išsirita

Tai supranta ir daro žvė
rys ir net paukščiai. Dėl ko 
jie tai moka? Dėl to, kad jie 
jaučia, kas jiems artimesnis 
bei brangesnis, kas jiems 
savas ir kas svetimas. Žvirb
lis žvirbli, elnis eini, kaip 
kad žmogus žmogų supran
ta iš jo balso arba kuno ju
desio. Pakanka žvirblių bu- 
įyje nusigąsti vienam kitam 
žvirbliui — tuojau iš jo riks
mo sužinos apie jo išgąstį ir 
pavojų kiti žvirbliai. Visi

Raudonojo
juje.

Teroro Muzie

ISTORINIAI LIETUVIŲ
SANTIKIAI SU SUO

MIAIS.

Nepriklausomos Lietuvo?

PAGARSINIMAI
‘KELEIVY’

panašus į tvirtą ir 
kardą. Tokios žuvys susi- skruzdėlytėj. Tokiu budu 
renka kartais į krūvą po ke- ir atsiranda pas skruzdės 
Has ir užpuola kitas žuvis, vergių. Kaip matyt, be tokių 
Jos puola ir žvėris, net to- vergių skruzdės ponios ir 
kius didelius kaip bangi- gyventi negali. Skruzdės 
niai. Vieno laivo kapitonas vergės vi«ką.dirba: net peni 
pasakoja apie tokią kovą.— savo Donias, deda joms mai- 
Banginį užpuolė žuvis-kar- stą stačiai Į gerklę, 
das ir rykliai. Rykliai šoko Sunku ir įsivaizduoti, 
iš vandens Į viršų ir visu kiek kraujo liejasi pasauly- 
savo sunkumu krito bangi- įe kiekvieną dieną, kiekvie-; 
niui ant nugaros ir mušė jį ną valandą ir net kiekvieną
Stipriomis savo vuodego- 
mis. Žuvis-kardas puolė

sekundą! Kiekvienas nori 
gyventi, kiekvienam gyve-

Norint, kad pącaratnlmas tilptų 
ORElT, reikia p' duoti garsinimą 
admln Istracl jon nevėliau PANEOS- 
LlO VAKARO. S' -čiant per pąj- 
tą, reikia pasiųst ii anksto, kad pa
siektų mus ne vė: au kaip panedė- 
ly. Vėliau gauti garsinimai t t«> 
sąvaitės numeri -•spėiama patai- 
pint.

Norint, kad ga-rtnlmas nesusl- 
trukdytų, sykiu su pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mcKeMJ.

DRAUGIJOMS rengiant pikniką 
ar kltok} parengimą, trumpą prane
šimą patalpinam už $1.00. Už dides
nius garsinimus aka‘to*na nuo colio

Ut pajledkojlmus darbininkų, par
davimus Ir kitokius smulkius prane. 
Simus, kalns 2c. ui žodi- Stambrs- 
nėm raidėm antga • s—15c. extra.

“Keleivio” prer meratoriams ut 
pajleSkojlmua giminių Ir draugų, kai
na 1c. u* Cod{. Magiausio pafieėko. 
Jlmo kaina 55c.

Norint pajietfc -t su paveikslu, 
reikia pasiųst fcnarąflją ir klaust 
kainos.
“KELEIVI*.” 2M $ROAOWAV. 

SO. BOSTON. MASS.

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.

Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko ilgais pasakojimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, kurių jus kartaus nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas.
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:” 

Ką reiškia meilė ir iš kur ji pa- Ar galima nustatyt busimo kūdikio 
reina ?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šyuras?
Ryžiu barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?’

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

Kokio amžiaus geriausia tekėti ir 
vesti ?

Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepasako jauniems nei tėvai, nei 
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas 
labai svarbus, nes nuo 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.

D-Vas Reeder sako, 
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas” 
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.

Kodėl tūlos moterys netari 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 tori užsilai
kyti nėščia moteris? Kaip reikia au
ginti kūdikį?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus?

j 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?—ir daug-daug kitų įdomių dalykų.“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo veikalai, kaip Wellso “Pasaulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrindai,” MeCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evoliucija,” D-ro Gatės “Sexual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kartu mokykla ir papuošimas namuose. Kaina $1.50 Užsisakykit “Teisingą Patarėją.”

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mass.

2 I



Aštuntas Puslapis No. 13. — Kovo 25 d., 1942 m.

Vietinės Žinios
IŠ DRAUGO JANUŠKIO 

PRAKALBŲ.
Sovietų Rusijoj gali but 

rimtų permainų, sako 
kalbėtojas.

Kariškos Laidotuvės Juroje

Hitleriu susitaręs sunaikin- 
•i. Taigi Rusijos liaudis gali 

( oakelti klausimą, ar tik ne 
Pereitą nedėldienį Southi Stalinas čia kaltas, kad jai 

Bostone ir Cambridge’uje iabar tenka kraują lieti, 
kalbėjo drg. J. Januškis j get kaip su Rusija be-

« VISOKIŲ YRA “PRO
FESORIŲ.”

Lietuviškieji bolševikai 
būtinai nori svietui įkalbėti, 
kad jų “dvasiškas vadas” 
esąs didelis “mokslinių-

kapitalistinės Amėrikos ii i kas,” “profesorius.” Vienas 
Anglijos—iš tų demokrati- ju dabar įrodinėja tatai pei 
jų, kurias jis pirma buvo su “Laisvę.” Jis tenai cituoja

kažin kokį kataliogą, kui 
esą juodu ant balto parody
ta, kad tas jų pamokslinin
kas turįs “profeesoriaus” ti-, 
tūlą.

Bet šita jo citata kaip tik I
“Naujosios Gadynės” re
daktorius iš Brooklvno•r
Kalbėtojas yra da nesenai 
atvykęs iš Europos ir apit
Europos karą jis geriau nu- lemokratijos " laimėjimu" ir tai buvo jau tūlas laikas at
si vokia, negu amerikiečiai. ! pavergtųjų tautų išlaisvini- gaL Dabar gi jis ir to “titu- 

Apie Amerikos karą ! mu. (1° JaV nebeturi. Dabar jis
Japonija kalbėjo “Relei Raudonajam Kryžiui So. esąs viso lavo tik profeso
rių” redaktorius Michelso- * Bostono prakalbose sumes- liaus padėjėja^. vadinasi, 
nas. Jisai ragino lietuviu.- a daugiau kaip $50.00.
remti Amerikos vvriausvbt---------------

butu. musų pereiga yra da- ir sunaikina tą “profeso- 
vti viską, kad šis karas ne- rių.” nes ji parodo jį buvus
'šsigimtų į imperialistinį ka- 
ą. bet kad jis pasibaigtų

‘profesorium” tiktai kaulų 
braukymo mokykloj. Bet

ir aukoti .Raudonajam Kry 
žiui.

Draugas Januškis taipg 
ragino klausytojus remti A

TRIJŲ ŽEMČIŪGŲ 
VAKARAS.

pažanga į atbulą galą.
Kalbant apie “profeso

rius,” ne pro šalį bus pasa
kyti, kad lietuvių tarpe yra 
ir daugiau “tituluotu žmo-

KELEIVIS. SO. BOSTON

ši nuotrauka parodo Amerikos jurininko laidotuves. Apsuptas žvaigždėta vėliava, kūnas 

nuleidžiamas Į juros gelmes, šitas jurininkas vadinosi George Smith ir buvo užmuštas 

bombarduojant Amerikos laivams japonu bazę Gilberto saloje.

GERA PROGA
2 namus noriu parduoti. Vienas— 

2 šeimynų, kitas—-3 šeimynų. Neša 
$900 randų į metus. Noriu greitai 
parduoti, vyras miręs. Duokit pasiū
lymų. Kreiptis: (3)

MRS. M. MATULAITIS 
412 Second st., So. Boston, Mass.

Tai. l’RObridga

Dr. John Repshis
(SEPtTS)

UETUVI8 GYDYTOJA* 
ValsnAoa: N b M 

NadėiioaiU ir Arratadieateto 
uo ll iki 1] ryto.

Z78 HARVARD 8TRKCT 
kamp. lnman at. arti Caatral akr. 

CAMBRIDGE. MASS.

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

ir noa 7 iki 8.

506 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

i

nių.” Vienas jų tarp komu-
merikos kovą už laisvę, nes) International Institute įvy- vadm?sl “dakta-
nuo Amerikos laimėjimo ko gražus trijų tautų—lietu- t’u’, ,IĮors J°_klos medicmos, 
daug priklausys ir nepri Į viu? latviu ir estu—vakarė- ’Hokyklos ne™ baigęs n 
klausomos Lietuvos atstei ! su programa ir užkan- ’ neturi Kitas pasi-
gimas. I darė “daktaru tik vakan-

Pereitos nedėlios vakarą

Pereitos subatos vakarą
, jžiais. Publikos susiiinko e u “V**?11' South Bostone buvo dvi au-

Svečias kalbėtojas pažy gana daug. didžiumoje lie- £en .. u en pavaitojęs, tomobilių nelaimės. Fourth

Dvi automobilių nelaimės , Kovo 31 d. bus aptem- Pereitą sąvaitę Massa-
South Bostone. dinimas. chusetts valstijoj automobi-

Sekantį utarninka Bosto- !iai 15 ž.mon> Nuo
nas vėl bus aptemdintas? Ir •>'?»« užmušta jau

’• • ’ ’ 142 asmenys.aptemdinimas bus daug
mėjo tą faktą, kad prezi uviai. Vakaro vedėju buvo bet Visus juos bytma vie- ii f streetų kryžgatvy susi-! platesnis, apims 49 miestus. jrvs ginkluoti plėšikai 

- ' .......... .rn , ........ Sį kartą nėra skelbiama, ku-Bostone užpuolė k^h-nin-mejo ia iaKia, kau prezi-; uviai. \ anaro veoeiu uuvo „ ♦, . .
dentas Rooseveltas su Ane adv. A. Shallna. Kalbėjo dr. ĮPUZikantas, kuns ant kūlė du automobiliai,_ .   v - • L’v o lov/ve vo » • •» • a •
lijo; premjeru Churchillu Galinis. adv. Stone ir kiti. “k’ajav06 ai-monikos va- žeisdami 4 asmenis. Tarp

uviivi j a ii . v v r • _ 99 v- • i X .
26 valstybės. Po juo pasira- kultura esą Pabaltės tns fcs?nui”t'., *Xa’lr ką jųs Jam °al but, kad tai Kavals- 
šė ir Sovietu Rusija. Vadi- žemčiūgai. Už tokį kompli- ^a arYsl_;________ kiutė.
naši. ir ji sutiko, kad visom- menta publika jam gausiai Banditai užpuola moteris. Kita nelaimė įvyko ant 
tautoms po karo butų duota;paplojo. 1 Paskutinėmis dienomis
pilna laisve. Koncerto programoje pa- Rn^nriP ir in Parmuse seną žmogų,

Bet vėliau Maskva prade -Gode nauja žvaigždė, bu-,bu;.o užpJitaP ir apiplėšia v”VlaU?da‘
otaų savo parašą 'au- ent panele A. Bratenaite, daug. moterų. Banditai ati- 
badėjo reikalauti, kao geiai žinoma southbostome- ma rankinukus. Jei moteris 

• *r k^U priešinasi.
va. Latviia ir Estija—butu dainininku bei muziku.

An

mas jam koją. Visi sužeis 
tieji buvo nugabenti ligoni
nėn. •'

Iš viso peleitą subatą Bo- 
stone ir apylinkėj 9 žmonės 
buvo automobilių užmušti ir 
S sužeisti.

tė lietuvaitė. Buvo lL pnesinasi tai gauna per
, , . i • ... i galvą. Pereitos subatos va

jai atiduotos. Ir vienas An Pabaigus meniską yąka- karą Brookline buvo sužeis- 
glijos valdžios žmogus, bu ro dali. prasidėję uzkan- ta Mrs Freenlander. Ji išli- v 
tent Cripps pataikaudama: ožiai —geriausioj! vakaro iš gatvėkariu ir ėjo tie- *
imperiahsr.iskiems Maskvos dalis. Kaip rodos, tai kiek- c:a: n«mn nnr u,, • , .-----
apetitams, sutinka, kad tos viena tautinių grupių sten- įasiws>_ jaunas banditas u-: - Cambndže P^sikai įT71- -V T>-
trvs valstybės butų prijung- gesi geriau už kitą pasiro- kooriKKt'n? I 11 < JJ-, &1 ■’T" ......... ..
tos prie Rusijos, nes jos jai dyti. Stalai buvo apkrauti L pradėjo rėkti jis kirto jai *ta’ suspro&dė seifą ir pavo- 
reikalingos strateginiais su- įvairios imsies pyragais ir galvą ir «ukruvino Iš
metimais. pyragaičiais. Kiek patyriau, Iupęs iš jos' “paketbuką?

Kalbėtojas tačiau nema- tai iietuv ės moterv s ir čia. pabėgo. Ji sako. kad jos 
no. kad šitas Maskvos impe- pasirodė savo gabumais. rankinukyje buvę $8 pini- 
rialistų reikalavimas butų Kava ir užkandžiai buvo gais ir $82 čekiais. Brook-
natenkintas. Prezidentas duodami svečiams nemoka- Įjyjg buvo jau penki panašu 
Rooseveltas vargiai sutiks mai. Dalyvavęs
savo žodi keisti. Pagaliau ir---------------
pačioj Rusijoj gali įvykti Bažnyčioj apiplėšė moterį
da labai rimtų permainų. §i utarninka Dorchesterio su s*™ dau? Pini£U ir ne 
Karas da nepasibaigė ir da -* -- -
visko gali but.

į 2ė $3.200.

užpuolimai. Buvo tokių at
sitikimų ir South Bostone. 

Moterys neturėtu nešiotis

airių katalikų bažnyčioj turėtų vaikščioti tamsiomis 
klūpojo ir meldėsi tūla Min- gatvėmis.

Reikia pastebėti, kad Ru- nie Waterman, 72 metų am- rfikai INC a
sijos politikoj ir dabar jau'žiaus moteris. Prie jos pri- .. .
yra Įvykę labai stambių per- siartino apie 19 metų am- yiioro. kounter mergaites—patyru- 
mainų. Stalinas jau nesišau-į žiaus airišiukas. smogė jai ir bartendcris- Atei*
kia i Vokietijos proletaria-! per galvą, pagriebė ranki- 'International cafe 
ta. kad verstu Hitlerio val-Įnuką su $26 pinigų ir pa- 31 ~ Broadu-ay, so. Boston. Mass.

Parsiduoda Restoranas 
su gėrimais.

Biznus jreroj vietoj, bet reikia par
duot, nes vienas savininkų išeina ka. 
riuomenčn. Kreiptis pas (3)

Old Harvard Lonch
17 Brookline st., Cambridge, Mass.

džia. bet prašo pagalbos iŠ1 bėgo.

Hitleris Apsiskelbė “Kristum”
Hitleris siekia to, kad vo-!aiškino vaikams, kad jie 

kiečiai jį garbintų kaip sa-'privalo eiti Hitlerio nurody- 
vo tautos “išganytoją.” Pe- tu keliu ir garbinti jo vardą, 
įeitą nedėldienį visose Vo-i^kt ®i«l buvusi religija jau 
kietijos bažnyčiose buvo' nebeątsakanti gyvenimo ei- 
jau dalinama Hitlerio “ko-i£ak Vadinasi, vokiečiai pii- 
munija” vaikams, kurie pa- vak) Priimti Hitlerį kaip 
siekė 14 metu amžiaus. nauJ4 “Kristų.

WATCH REPAIR
••• tf&pecčccn "jkee/

MES PARDUODAM
BULOVĄ, HAMILTON, GRUEN, ELGIN, WEST- F1ELD ir EVKOB Laikrodžius.

KETVIRTIS & CO.
312 BroadwaySouth B<»ston. Mass.

DO IT EVERY PAY DAYI

rią valandą prasidės šviesų kų kliubą ir apiplėšė 10
limas. Signalas bus žmonių, atimdami iš ju $40 
as visai “netikėtai.”Į pinigų.

gesinimą
duotas
Žinoma tik tiek, kad aptem
dinimas turės įvykti jau su
temus, gal tarp 8 ir 11 va
landų.

Noriu pirk Farmų
Nedidelę farmukę apie 10 akerių. 

kad butų nebloga stuba, mažiausiai 
su 5 ruimais. Nepertoli nuo Bostono 

_ ir netoli nuo karų arba busų linijos.
, Parašykite laišką. S. A. (3)Dorchestery 368 W. 4-th st.. So. Boston. Mass.Šį panedėlį

buvo apiplėštas saliuninin-
kas Lang. Plėšikai užpuolė SOUTH BOSTON
jį prie garažo, išlipus jam i; 
automobiliaus, ir atėmė 400 
doleriu.

AR NORI, AR NENORI 
TAISYT REIKIA.

CAFE
VINCAS BALUKONIS IR SŪNŪS
SMAGI VIETA PASIVAIŠINT

Pas VINCĄ BALUKONĮ
Visokių Stiprių ir Minkštų 

Gėrimų ir Užkandžių. 
Puikų patarnavimą užtikrina-Visi Tavorai Brangsta, bet 

nas mus gausit senom kai- cie. Vieta gražiai įrengta. Pra- 
nom visokių šome visų užeit pas mus pavie-

Geležies Reikmenų
Šėth

1’I.l'MBlNGf- Geriausios Rūšies 
PENTV- ALIEJŲ. STIKLU, ŠIE- 
NOMS POPIERIŲ- Visokių reikmenų j 
prie Elektros. Visokių reikmenų iš i 
GUMOS.

Visoks Tavoras gvarantuojamas. 
Kainos prieinamiausios. Pristatymas 
veltui. Užeikit ir Persitikrinkit.

258-260 BROADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

Stokholmo žiniomis, tą “ko
muniją” priėmė apie 1,100,- 
000 vaikų. Hitlerio “komu
nija” reiškia nacių partijon’

RUSAI NUMUŠĘ 88 
PRIEŠO ORLAIVIUS.

. . , . Maskvos žiniomis. Kali-
įsirasymą. Bet pereitą ne- pino fronte per dvi dienas 
dėldienį tas buvo pirmu kar- iUsai numušę 88 priešo or
tu daroma tikrai religinėj laivius. Mūšiai tenai esą la- 
atmosferoj. V ietoj biblijos, bai atkaklus. Per 10 dienu 
nacių vadai bažnyčiose kritę 12,000 vokiečiu.
skaitė ištraukas iš Hitlerio:_________
knygos “Mein Kampf’’ ir, ŠVEDIJA MOBILIZUO- 

= JA ARMIJĄ.
Vėliausios žinios iš Lon

dono sako, kad Švedijoj pa
skelbtas visų ginkluotų spė- 

bi 'i-u kų mobilizacija. Tas daro
ma ne man ie\ i u tikslams.

5.300,000 MOTERŲ IR
STUDENIU TURĖSIĄ 

EITI DIRBI!
Darbo statistiko* 

vedėjas Hinricbs pranašai! 
ja, kad Amerikos pramonei bei ištiktųjų Švedija ruo- 
greit pristigsią darbininkų j šiasi gintis nm galimo vo

kiečių įsiveržimo. Manoma, 
kad vokiečiai briausis šve-

n todėl, jo apskaičiavimu, 
apie 5,300,000 moterų ir 
studentų turėsią eiti į dirb
tuves,

dijon iš Norvegijos ir per 
Suomiją

FLOOD S0UARE 
HARDWARE CO.

A. J. ALEKNA, Savin.
628 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. ŠOU 4148

A. J. NAMAKSY
Kcal E>tate & Insurance 

111 W. BROADVVAY

SOUTH BOSTON. MASS.
Office Tel. So Boston 094X
Kės. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury. Mass.
Tel. Park»ay 1233-W

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET. 

LAWRENCE, MASS.

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare.

Seredomia:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišką organu ae- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

moterų. Moterų ir Vyrų ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nno 10 iki 12 diena 
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
BOSTON, MASS.

TeL
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Y V O N N E’ S
HOUSE OP BEAUTY

YVONNE NIAUKA 
• Lietuvė Moterų Grožio Kultūros

Lavinta Ekspertė 
9 EASTERN AVENUE

Dedham, Mass.
Tel. DEDham 1838

{TeL 28824 Gyv. 81182

į Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

Velandoe: 9 iki 12
ano 2 iki i, 
nuo 7 iki 9.

Seredom 9 iki U 
ir

AKIU
i Ištaiso 
i ma laiku 
žeminuoju

114
LAVVRENCE. MASS.

DR. G. L. KILLORY
60 SCOLLAY SUUARE, Room 22
BOSTON. Telef. Lafayette 2871 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTU 

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

LITHUANIAN^
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS*
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
i čia pat ir į to

limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama. 

32$ BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 4618

Kampas D STREET ir BROADVVAY
SOUTH BOSTON, MASS.

BLINSTRUB’S
Village & Griil

Valgiai Visuomet Šviežus ir Rinktiniai
KURIE NORI JAUKIAI PASISMAGINTI. UŽEIKIT PASISVE- 

CIUOT I BLINSTRUBU VAt-GYKLĄ.

BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephone į|
SOUth 
Boston 
1058

VAIDOVILIS—FLOOR SII0W
KABARETAS. DAINOS. ŠOKIAI!

Floor Show susidės iš žymiausių artistų.

KIEKVIENĄ VAKARĄ ĮVAIRESNI. DVI ORKESTROS BE PER- 
TRAUKOS GRIEŽIA NUO 8 VAKARO IKI UŽDAROMA.

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kalno* Stebėtinai PIgioe.

Dideli pagerinimai ir 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunaa — savininkai.

Taisyme ir demonstravime vieta:
1 HAMLIN STREVT 

■ihttSL,

r




