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Rengiasi Vyti Japonus iš 
Filipinų ir Indijų

AUSTRALIJAI PAVOJUS 
JAU PASALINTAS.

stralijoj; aliantų orlaiviai 
japonų lėktuvus numušė že-lįjį 
mėn, patys neprarasdami Į

Anglai Nesitiki Di
delių Užpuolimų.
Vokiečių orlaiviai vėl 

pradėjo pulti Anglijos mie
stus. Pereitą sąvaitę bom
bardavo 6 kartus. Bet tai

DIDELIS JŪRIŲ 
MUSIS ŠIAURĖJE

Vokiečiai paskelbė, kad 
šiaurės vandenyne, kuriuo 
Amerikos laivai gabena Ru
sijai ginklus ir duoną, pe
reitą nedėldienį įvykęs di- 

ir
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Jungtinių Tautų orlaiviai 
tuoj pradėsią atakuoti ja

ponų užimtas salas.
Išrodo, kad Amerikos ge

nerolas MacArthur nejuo
kavo, kuomet nuvykęs Aus
tralijon jis pasakė: “Aš at
vykau čia organizuoti ofen 
šyvą Filipinams paliuosuoti.
Ir aš sugryšiu tenai vėl.”

Amerikos karo korespon- irgi jau nesiseka. Ties Tun

nei vieno.
Iki šiol mes

mės “iššauk ir bėk” takti
kos, pasakė vienas aliantų 
karininkų Australijoj. Da-

buvo labai silpnos pastan-
Stipriausis iš jų buvo delis mušis. Amerikos 

j užpuolimas ant Dovero, betį Anglijos laivų konvojų ata- 
j ir čia vokiečiai numetė vosikavę vokiečių naikintuvai, 

laikydavo-p j g bombas, užmušdami Berlynas prisipažįsta, kad 
; 10 žmonių. Anglai du bom- vienas vokiečiu naikintuvas
banešiu nušovė žemėn. šitoj

dentai dabar praneša iš 
Australijos, kad tenai ištik
rujų yra organizuojama 
ofensyva prieš japonus. 
Australijoj dabar koncent- 
įuojamos aliantų karo jė
gos. Iš Amerikos tenai yra 
siunčiami orlaiviai ir laku-

Padegė Gelžkelio 
Tiltus

Ant Southern Pacific ge
ležinkelio, Californijoj, pe
reitą nedėldienį buvo pa
degti du tiltai. Vienas trau
kinys su žmonėmis tik per 
plauką neįvažiavo į liepsno
jantį tiltą. Pastebėjęs ugnį, 
mašinistas sustabdė trauki
nį prie pat tilto ir paskui 
“atbekiavo” kelias mylias

Nepaprastai Drąsus Anglų 
Žygis į Submarinų Lizdą

;uvo, bet sako. atgal. Kiti traukiniai, kurie
, v . . i..-, -----u— ------------ ------v ai nuskandinę turėjo eiti tuo keliu, buvobar aliantų taktika esanti -didelių užpuolimų, kokius 10,000 ginJuotą transpor-' nukreipti į kitą liniją ir tu-

‘Mes jau nesitikim tokių kad
kovoj! 
vokiec ’

NUSIUNTĖ DINAMITU 
PRIKRAUTĄ LAIVĄ.

Bet vokiečiai sako, kad tą 
laivą jie susprogdę ka

nuolių ugnimi.
Pereitos sąvaitės pabai

goje anglai sugalvojo nepa-

vių, jis sako, nes iįe turi ap- rį). Be toj buvę sužaloti

nai. Be to, Australijos armi- čiai Tungu šiaurėje išvijo 
jos vadovybė paskelbė, kad japonus iš orlaiviu porto ir 
iš Vidurinių Rytų sugryžo užėmė japonų batalijono 
tūkstančiai Australijos ka- buveinę Nangijune. Japonų 

Pribuvo apie 55 nuostoliai Burmos fronte

gu ne buvo apsupę kiniečių, lupįnti jais Viduržemį, i prekybos laivai, 
armiją. Bet po atkaklios ir| §jaurės Afriką, Atlanto Anglijos admicalicija prį- 
kruvmos kovos kiniečiai■. Vandenyną ir Balkanus, pasipažino, kad vienas jos 
prasimušė pro japonu eiles Rusijos frontui taipgi reikia nedidelis skraiduolis žuvo.
ir susijungė su saviškiais.! orlaivių Visiems frontams bet nepasako kada ir kur. jėjas ThmTnan^Arnold^ pra-
\meXob Z1^e°nemlo0’ !vokiečiai Jau nebespėja pri- Spėjama, kad tai bus tasiį.ešė Kongresui dideli skan- 
Ameiikos generolo Stil- inti pats skraiduolis, kurį vokie- dala Tariant io žodžiaisvvell’o vadovaujami kmie--------------- ki sakosi suž ’loję 'tolimoj

PARDAVĖ NACIAMS 
DIRBTINĖS GUMOS 

PASLAPTĮ.
Valstybės gynėjo padė-

laiviai išsiskirstę į visas pu
ses ir puolę prie pakraščio 
savo parašiutininkus pasi
tikti, bet buvę per vėlu.

Anglų korespondentas, 
kuris stebėjo šitą žygį iš ša
lies, rašo dabar, kad įnėju? 
dinamito laivui į uostą, vo- 

prastai drąsų žygį. Jie pa- kiečiai pradėjo labai smar- 
ėmė seną karo laivą, plikio- kiai šaudyt. Jo priešakis 

tuoj užsidegė. Bet anglai iš 
to laivo irgi smarkiai šaudę. 
Šaudymas iš abiejų pusių 
buvęs toks greitas, kad nuo 
kanuolių ugnies nušvito uos-

vė dinamitu ir nusiuntė į 
Francuzijos uostą St. Na- 
zaire, kur vokiečiai turi įsi
taisę submarinų lizdą. Lai
vo priešakis buvo specialiai 
sustiprintas, kad galėtų i tas. Kai anglų laivas pradė- 

! daugiau blėdies padaryti. , jo degti, jo įgula pradėjo 
Visa tai darėsi, žinoma,' šokti i kitus laivelius, kurie 
nakties laiku, kad priešas ėjo abiem'pusėm. Tais lai- 
nepastebėtų. Laivas buvo Į vėliais įgula turėjo grįžti at- 
rudažytas - juodai; žmonių!gal. Bet tuos laivelius nuo- 
veidai taip pat buvo apjuo- latos šlavė nacių ugnis, 
dinti. Viskas turėjo but juo-' Korespondentas sako, kad 
da. kaip pati naktis. Laivas šitie anglų karžygiai iš kai
tinėjo prieiti netoli uosto: no buvo pasišventę garbin- 
jurininkai tuomet turėjo nu- gai mirčiai ir įų vardai Ang- 
lipti ir persėsti į greituosius liįos istorijoj busią įam- 
laivelius. Tuo tarpu anglų žinti. 
orlaiviai nuleido sausžemini

Vokiečiai Bom bar
davo Maskvą.

Maskvos radijas praneša, 
kad pereito nedėldienio va-

šiaurėj. j ................ jaus korporacija (jie pasa-
\ okiečiai neriasi iš kai- ir jos vardą), buvo išra

do, norėdami užkirsti Ame-ldus būdą gaminti dirbtinę 
i ikos ir Anglijos ginklams; gumą, bet pardavė tą pa
dedą i Rusiją. Tie ginklai slaptį Vokietijos chemikalų 

karą vokiečių orlaiviai puo- siunčiami per Rusijos uostą fiunai. Vėliau ši Amerikos 
lė Maskvą. Priešlėktuvinė Murmanską, kuris ir žiemos aliejaus kompanija da ruo- 
rusų artilerija nuvijusi už- laiku būna atdaras. g^sj Įrengti Vokietijoj jmo-

reivių
transportai su kariuomene 
be jokio nuostolio. Nei vie
nas kareivis nežuvo. Apie 
55 kariuomenės transportai, 
tai gali but apie 50,000 ka
reivių. Tai didelė parama
MacArthuro jėgoms. Australi jds oro ministeris ji distriktą ir numetu bom- “ SLA VIRŠININKŲ

šioš S3vailčS pranešimar Arthur Drakeford ŠĮ pane- bų. kurios pridarė nemaža Tš Washmgtohd praneša- RINKIMAI.
sako, kad ofensyva iš Aust- dėlį pareiškė, kad Amerikos nuostolių. Buvę užmuštų ir ma, kad kovai su Japonija SLA vra didžiausia lietu- 
į alijos jau prasideda prieš jr Australijos orlaiviai jau sužeistų žmonių. * susidarė nauja Pacifiko Ta-; vįu organizacija visame pa-
japonus. Kol kas ji da nėra paveižė iš japonų oro kont- Be to da Maskvos radijas! įyba, kurion įnėjo Australi- sauiv j; turį aDje 17 000 na

esą labai sunkus.

Aliantai Užvaldė 
Orą Viršum 
Australijos.

puolikus atgal ir tris jų nu- < —.
mušusi žemėn, bet keli bom- Susidarė Nauja

nę orlaivių gazolinui gamin
ti, bet nespėjo.

parašiutininkus, kurie turė
jo susprogdinti vokiečių 
sandėlius ir išmušti sargus.

Užbaigus parašiutinin-

Pakėlė Kareiviams 
Atlyginimą.

Šį panedėlį Jungtinių
kams savo darbą ir sugryžąis Valstijų Senatas vienbal- 
i laivus, kurie jų Jaukėk nutarė pakelti karei-
submarinų uostą turėjo but j viarna atlyginimą iki 
paleistas anglų laivas su di- per mėnesį. Dabar kareiviai 
namitu. ; gauna tik $21 per mėnesį.

toltaefri nVbe“ ’°lę- ‘Na.“>.Gvin«- priduria, kad i Kalinino 1bare i ja, Nujoji. ZŽlaždiją,. Jung-; apie $2“,5(»0,00o'turto' j ka^planuoU, kiškiu žTnių Anieji ‘ KongrŠT '“umtY
gili Apie Australijos£ kurii jaįon^'S5’— '' '~ °1 '““—.fe dos kuopų yra po visą Ame- Į kol kis nėra. Londonas pri- “et “ kalno <raH ’

saugą aliantų vadovybė Australijos, 
šiandien jau nekalba. Kai- Tuo tarpu Naujoj
bama. tik apie tai, kaip grei- joj prasidėjo didelės liūtys 
čiau išlupti japonus iš Javos jr kno potviniai, taip kad ja- 
i» kitų olandų salų, kaip pa- pOnai, kurie norėjo per tą 
liuosuoti Filipinus. sa]a persikelti į kitą pakraš-

Kiek yra sustiprėjusi tį, arčiau prie 'Australijos,

Bulgarai Padėsią 
Hitleriui.

Šiomis dienomis Bulgari-

T .. , ...... ........ .......- ------ submarinų lizdas buvęs
Japonija nekariauja ir dagi; Rami tos organizacijos cent-. ardytas ir jo nebusią galima 
daro su ja visokias sutartis. ■ ro viršininkai. SLA Gerovės vartoti per kokius metus.

. ’yg jr norėdama Japonijai Komitetas pataria balsuoti |
Pa<lėti. už šiuos kandidatus:

aliantų smogiamoji galybė, dabar esą priversti bėgti at- jos karalius Boris turėjo 
galima spręsti kad ir iš šio gal. konferenciją su Hitleriu, ir
nanedėlio pranešimo, kuris Kovo 21 dieną Timoro žinios iš Berno sako. kad 
sako, kad 7 japonų orlaiviai saloj, netoli nuo Australijos. Boris prižadėjęs Hitleriui 
atakavo Darvino uostą Au- aliantai sunaikino du japo- pagalbą prieš Sovietų Rusi- 
—----- ----------- --  — — nų oro eskadronu, o ties ja Londono žiniomis, Boris
Hitleris Nori Fran

cuzijos Laivyno.
Nors Petaino valdžia už

tikrino Washtingtoną, kad 
r.ei vienas Francuzijos lai
vas nebus vokiečiams ati
duotas, Hitleris tačiau daro 
spaudimą, kad franeuzų lai
vynas butų pavestas jam.' 
Tiesiai jis to nesako, bet jis 
reikalauja, kad Pierre La
vai. žinomas franeuzų fašis
tas, butų įleistas į VichyS 
valdžią. Jei Lavai gausiąs 
atsakomingą Francuzijos t 
kabinete vietą, tai Hitleris: 
paliuosuosiąs iš karo nelais
vės Francuzijos kareivius ir 
Įeisiąs franeuzų valdžiai

Nauja Gvinėja nufckandino 
ar sužalojo 23 japonų lai
vus.

Kviečia Willkie 
į Australiją.

prižadėjęs Hitleriui tiktai 
nutraukt santikius su Rusi
ja. Santikių nutraukimui 

į pritaręs ir Bulgarijos parla
mentas.

Bulgarija visuomet žiurė-

QUISL1NGAS JAU “VY
RIAUSIS VYSKUPAS.”
Hitleris apsiskelbė vokie

čių tautos “Kristum.” o jo 
bernas Yidkum Quisling i 
apsiskelbė Norvegijos “vy
riausiuoju vyskupu.” Da
bar jis skelbsiąs “naują 
krikščionybę” Norvegijos' 
žmonėms. O Rusijos Stali-

F. J. Bagočius,
J. K. Mažukna, 
M. J. Vinikas,
K. P. Gugis.
S. Mockus,
E. Mikužiutė, 
Dr. S. Biežis.

bet iš kalno galima sakyti, 
kad opozicijos jam nebus, 
nes politikieriai nedrįs prieš 
jį balsuoti, bijodamiesi pra- 
lasti daug balsų.

Kareiviams atlyginimo 
pakėlimas yra reikalingas. 
Jeigu darbininkai fabrikuo
se gauna po $42 į sąvaitę, 

h' ^V°j. Padėjusios tai kareiviui, kuris stato sa- 
vokiečių pakraščio Vo gyvybę į pavojų. $42 per 

mėnesį visai nedaug.

KANADOJ ĮVESTOS 
KORTELĖS GAZOLINUI.

Nuo balandžio 1 dienos 
nas pne popiežiaus taikosi, Kanadoje įvestos kortelės 
parašęs jam ir laišką. Gal gazolinui pirkti. Žmogus,

Australijos premjeras Cur- ,lav0 • Rus,« J 
tin išreiškė nora, kad Wen- sav0 seaer!- -W}> 3>
deli \Villkie, buvęs Ameri- įabaf. dū savo kareivių 
kos republikonu ' kandida-atakuoti, tai vel
tas i prezidentus, atvyktų Į ^a”8“ duo® ne i"“088 valia, 
Australijon. Sako, jis butų

ir jis nori kokio bažnytinio 
titulo...

kuris turi nedidelį automo 
bili ir vartoja jį tik praban-

per
Voki e č i a i pripažįsta, 

i kad anglams šis žygis nepa
vykęs, nes jų laivai buvę pa- 

' stebėti
i veikti
baterijos. Anglų laivas su 
dinamitu sprogęs ant van
dens, uosto da nepasiekęs. 
Be to, buvę nuskandinti 9 
anglų motorbočiai. Apie 
109 anglų parašiutininkų 
buvę paimta nelaisvėn.

Vokiečiai prisipažįsta, 
kad anglų žygis buvęs gerai 
organizuotas ir veikęs neap
sakomu greitumu. Jų greit-

bet Vokietijos verčiama.
čia taip pat malonus sve- 

į čias. kaip buvo Anglijoj. Ar 
Willkie vyks Australijon,/ 

Į da nežinia. Paskutiniais lai
kais australėnai pasidarė 
labai simpatingi Jungti
nėms Valstijoms. Yra net 
spėjama, kad po karo Aust-

SUĖMĖ 68 VOKIEČIUS.
Hoboken, N. J. — Perei

tą subatą valdžios agentai 
čia apsupo vokiečių jurinin
kų namus (Seemannshaus 
Deutsches) ir suėmė 68 įna
mius. Visi jie esą nepiliečiai 
ir, kaip priešingos šalies 
valdiniai, nužiūrimi kaip 
pavojingi gaivalai. Visi jie 
buvo vietoje nufotografuoti 
ii padalytos jų pirštų ant- 
spaudos.

gai, galės gauti nedaugiau, PADIDINO PREZI
DENTUI GALIĄ.SUARDĖ VOKIEČIŲ 

UOSTĄ BALTIJOJ.
Pereitos subatos naktį an

glų orlaiviai nuskrido toli 
Vokietijon ir supleškino 
Liubeką, didelį vokiečių uo
stą Baltijos juroj. Nacių 
spauda siunta iš apmaudo ir

kaip 300 galionų gazolino 
per metus. Vidutiniems au
tomobiliams skiriama 340 
galionų per metus, o didie
siems — 380 galionų. Iš
planuota taip, kad nereika
lingi (non-essential) auto-

Pereitą subatą preziden
tas pasirašė bilių, kuris žy
miai padidina jo galią. Ei
nant šiuo įstatymu, prezi
dentas dabar gali paimti

mobiliai galėtų padaryti i privatinę piliečių nuosavy-, . . .
per metus apie 5.400 mylių bę Karo reikalams. Jis gali dalų laikraštininku, kūne 

|imti dirbtuves, mašinas. į. i nebuvo piliečiai ir neuzsire- 
į ir biznierių;lankius ir kitus dalykus. Igistravo kaip svetimos vals- 
taitomi į “rei- Negana to, jis gali įsakyt ’yhės propagandistai. 

IŠMUŠĖ VISĄ ITALŲ | kalingųjų” kategoriją ir jie paimti bet kokios kompani-.
DIVIZIJĄ. galės gauti gazolino iki jos biznio knygas ir liepti

Londono žiniomis, Jugo- 34,900 mylių. jas peržiūrėti, kiek jos pa-
slavijos partizanai apsupo --------------- daro pelno, ar neperdaug
ir išmušė visą italų diviziją NETIKĖTAS SNIEGAS. ■ joms mokama už karo kon- 
iki paskutinio fašisto. Par- į Jungtinių Valstijų rytuo-. traktus.
tizanai paėmę daugybę ka- se šį panedėlį pusėtinai sto- Toliau, šiuo įstatymu nu- 
ro grobio, kurio tarpe buvę rai prisnigo. Washirigtone| statoma, kad 5 centų mone

tos. kurios dabar kalamos iš

SUĖMĖ DU ITALŲ LAIK
RAŠTININKU.

Federalinės valdžios a- 
gentai New Yorke suėmė du 

laikraštininku.

JAPONŲ MELAS SU
SPROGO.

Japonų propagandos a- 
gentai buvo paskelbę, kad 
buvęs Filipinų prezidentas 
Quezon esąs jau nebegyvas. 
Jis norėjęs pasiduoti japo
nams, todėl amerikiečių ge- 

. T . . _r , .. nerolo MacArthuro “agen-
kad Lavai atiduo- “nužude-” Dabar gi
Francuzijos karo b ’ -J Pnklauso ImPe‘ i paaiškėjo, kad Quezon pa-

j nJai-________ 1 bėgo nuo japonų ir atvyko į
--------------- I NUMATO “AŠIES” KA- į Australiją, kur gen. Mac-

TASTROFĄ. Arthur organizuoja ofensy
Feldmaršalas Jan Chris-

grįžti į Paryžių. Hitleris da- Arėsianti priadėti
ro totas pasiūlymus dėl to, „ricJ Jun£rtiniu Valstijų. Da-
įog žino, 
tų jam 
laivyną.

JAPONAI VARTOJA
NUODINGAS DUJAS.
Kiniečių karo vadovybė ■ tian Smuts, 

paskelbė japonams apkalti
nimą. kad Burmos fronte 
jie pradėjo vartoti nuodin
gas dujas. Jie atakavo ki
niečius dujomis ties Tungu.
Bet kiniečiai buvo apsirūpi
nę dujakaukėmis, todėl ne
daug jiems tos dujos pa
kenkė.

Pietų

sako, kad vokiečiai nieka
dos už tai anglams nedova- kelionės, 
nosią. Profesionalų

automobiliai skaitomi

Afrikos
premjeras ir.karo ministe
ris, sako. jog šis karas pasi
baigsiąs didžiausia katas
trofa visiems diktatoriams, 
ir kad po karo visas pasau
lis busiąs pastatytas demo
kratijos pagrindais. Tai 
reikštų, kad ir bolševizmas 
turėtų žlugti.

vą pnes japonus.
SIŪLO INDIJAI DOMI

NIJOS STOVį.
Anglijos diplo matas 

Cripps nuvykęs Indijon pra
nešė, kad Anglija pripažin- 
sianti Indijai dominijos sto
vį, jeigu Indija padės Ang
lijai kariauti. Indijos vadai 
nori laisvės, bet nenori eit į 
karą. __

ir 18 tanku.
prisnigo, vvashirlgtone 

sniego buvo tiek daug. kad 
nutraukė telefono ir elekt-

1TALIJOS SUBMARINOS
AMERIKOS PAKRAŠ

ČIUOSE.
Romos radijas paskelbė, 

kad italų submarinos nu
skandinusios jau 4 laivus 
Amerikos pakraščiuose.

DU JAPONIJOS ATSTO- ros laidus, užgeso žiburiai,
VAI RUSIJAI. pradėjo lūžti sniegu apkrau-

Tokijo žiniomis, Japoniją' ti medžiai. Sniegui valyti j šiam 
dabar atstvaus Rusijoj du buvo pastatyta 2,200 žmo- 
atstovai: ambasadorius Na- nių ir 120 mašinų. Bostone 
otoke Šato ir ministeris Go- irgi pusėtinai prisnigo, bet 
ro Morišima. ^ne tiek daug.

nikelio, butų daromos iš si
dabro ir vario mišinio, nes 
nikelis reikalingas karo tik-

s.
Pagaliau, nepilieeiams, 

kurie tarnauja armijoj, pa
lengvinama procedūra pi
lietybės popieroms gauti.

NUSKANDINO DA DU 
MUSŲ LAIVUS.

Wa*hingtono pranešimu, 
pereitą savaitę Amerikon 
pakrašty priešo submarinos 
nuskandino dar du musų 
laivu. Pasigendama 2? žmo
nių. .... j
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STALINAS SEKA HITLE-į Ne, Maskvos imperializ- 
RIO PĖDOMIS. .......... ’ ’

Amerikos Armijos Raiteliai
• -------

Maskvos diktatorius pra
dėjo reikalauti, kad Ameri
ka ir Anglija jau dabar pri
pažintų jam teisę pasiglem
žti Pabalčio tautas, dali 
Suomijos ir Rumunijos. Jis 
argumentuoja taip:

1. Pabalčio vals t y b ė s 
yra nenatūralūs reiškinys. 
Tai Versalio sutarties pada
ras, atkreiptas prieš Sovie-

mo tikslai nėra suderinami 
su demokratinių valstybių 
idealais, ir mes netikini, 
kad Stalino nagams punk
tų pagrobti musų tėvų kraš
tą iš naujo.

Mums rodosi, kad šis ka
las. kuri Hitleris su Stalinu 
suruošė pasaulio demokrati
jai sunaikinti, sunaikins 
juos pačius.

Galimas daiktas, kad Sta
tų Rusiją. Prieš 1914-18 me- linas pa padaręs ir su japo- 
tų karą Pabaltis priklausė nais sąmokslą prieš Ameri- 
Rusijai. • ką ir Angliją, nes nesinori

2. Pabaltis reikalingas tikėti, kad be tokio sąmoks- 
Rusijai ir apsigynimo ir su- lo japonai butų drįsę stoti i 
sisiekimo su užsieniu žvilgs- karą su galinga Amerika ir 
niais. Jeigu Pabaltis bus ne išsiųsti visas savo «oro ir ju- 
Rusijos rankose, tai bet ka> lių jėgas už kelių tukstan- 
galės ji pavartoti kaip plac- čių mylių nuo namų. šiomis 
darmą Sovietų Rusijos puo- dienomis pasirašyta rusų-

Nežiūrint rankų ir orlaiviu, raiteliai tebėra dar vartojami visose armijose, žinios iš Ru
sijos dažnai mini rusų raitelius. Gi šiame vaizdelyje matome Amerikos armijos raite
lius. Tik vietoj kardų, raiteliai dabar vartoja automatiškus pištalietus.

Karo Gamybai Pagrei
tinti Vajus. Bv WAR PROPUCTION BOARD 

\Vashington, D. ('.

limui.
3. Lietuva, Latvija ir Es

tija per 1940 metų liepos 
mėnesio “rinkimus” pasisa
kė “norinčios” prigulėti prie 
Sovietų Rusijo

japonų sutartis, kuri leidžia 
japonams žuvauti Sovietų 
vandenyse, irgi išrodo labai 
Įtartina. Bet Amerika vis
tiek sudaužvs Japoniją. Pa-

i Amerikos pramonė pra-' ši vajų pradėjo pats Pre- 
' deda didiji Karo Gamybai' zidentas savo laišku Donal- 
Pagreitinti Vajų, milžinišką dui M. Nelsonui. Nelsonas 
fabrikų ofensyvą. yra Karo Produkcijos Taiy-

Šių dienų karui reikia bos pirmininkas ir jis nese- 
žmonių ir mašinų. Kareivis nai kreipėsi per radiją i dar- 

: gali but kažin kaip narsus, bininkus ir pramonės vadus, 
i bet su vienu šautuvu ir dur- prašydamas pakelti karo 
{tuvu jis neatsilaikys prieš reikmenų gamybą 25 nuo- 
į plieno tanką arba orlaivi, šimčiais. Jis pabrėžė, kad 
i kuris mėto bombas. tai turi but padaryta šiais
j Todėl Prezidentas nusta- metais ir visi privalo steng- 
’tė 1942 metų gamybai pla- tis. Jisai pasiūlė steigti dar- 
1 ną. Jisai Įsakė, kad Ameri- bo Įmonėse bendrus darbi- 
kos darbininkai fabrikuose ninku ir pramonės \ adų ko- 
pagamintų 45.000 tankų, mitetus, kurie bendrais pa- 

i 60,000 lėktuvų, 20,000 sitarimais galėtų pagreitinti 
! priešlėktuvinių kanuolių ir gamybą.
! 8,000,000 talpos prekybos Jo kalba buvo visų sutik- 
laivų. ta entuziastiškai. J \VPB

Kiekvienas supranta, jog biurą atėjo daug telegramų 
tie ginklai mums būtinai ir laiškų nuo fabrikantų ir 
reikalingi, ir kiekvienas A- darbininkų, kurie žadėjo 

i merikos gyventojas yra pa- šitam vajui pilną paramą.
r 1FTI7I/HT VL,fz/ii jf//’f suyžęs diibti \isomis išga- Paskui p. Nelsonas paia- 

t tilL ACrUS Et EI L r/Ų h,EZ,(JElL L l- Temis, kad jie butu paga- šė visiems karo darbu kont-
JA VALSTYBES DEPAKP MjtiNTUI minti ir pristatyti kur reikia. :aktoriams ir darbininkų 

____________ Jungtinių v alstijų pramo- vadams laiškus, prasyda-
Atmuša Maskvos imperia- I meeting at the Lithuanian Au- nė ir žibininkai dirba pasi- ntas pranešti jam iki balankui bus paklupdytas ir Hit-

Šitie Stalino argumentai pi Mussoliniu. Juos pa
yra niekas daugiau, kaip klupdys Ameiika ir Angli- 
Hitlerio propagandos kopi- -a’ °JU Stalinu apsidirbs 
ja. Pradėdamas savo bandi
tizmo politiką prieš silpnes
nes tautas, Hitleris teisino 
savo žygius lygiai tokiais 
pat žodžiais. Jis sakydavo:

1. Lenkija, Austrija, Če
koslovakija ir kitos po karo 
atsiradusios valstybės yra 
nenatūralūs reiškinys. Jos 
yra Versalio padaras, at
kreiptas prieš Vokietiją.

2. Austrija. Sudetai ir ki
ti kraštai reikalingi Vokieti
jos apsigynimui ir ekspan
sijai. Vokiečių tautai reika
lingas Lebensraum—gyve
namoji erdvė.

3. Pagaliau, Austrijos ii 
Sudetų gyventojai plebisci
to keliu patys pasisakė, kad 
jie “nori” prigulėti prie Vo
kietijos.

Taip kalbėjo Hitleris tei
sindamas savo agresiją, ii 
taip dabar kalba buvęs jo 
partneris Stalinas, tiesda
mas savo nagus i PabaltĮ.

Bet dėl Hitlerio (ir iš da
lies Stalino) agresijos kiio 
dabartinis karas. Anglija ir 
Amerika kariauja kad pa
vergtos tautos po karo butų 
paliuosuotos. Šitas jų karo 
tikslas yra pareikštas ir At
lanto Chartery, po kuriuo 
pasirašė 26 Jungtinės Tau
tos. Po tuo čarteriu padėjo 
parašą ir Rusijos atstovas.
_ Visa to akvvaizdoje, Sta
lino pradėtas vajus už Pa
balčio tautų pasiglemžimą 
yra begėdiškas afrontas 
prieš Ameriką 
Jis aiškiai

o su Stalinu 
patys Rusijos žmonės. Ne
reikės jam Pabalčio žemių’

AMERIKA IR ANGLIJA
SVARBIAUSIA JĖGA 

PRIEŠ “AŠ|.”
“Naujienos” teisingai sa

ko, kad—
“Nors per ištisą žiemą spau 

da rašė kasdien apie didelius 
vokiečiu mušius su rusais, bet 
Rusija nėra svarbiausias Hit
lerio priešas. Svarbiausias 
Hitlerio priešas nuo karo pra
džios buvo Didžioji Britanija 
Toliau prie jos prisidėjo Ame
rikos Jungtinės Valstijos. Bri
tanija ir Amerika yra tie prie-

sutarti, japonai dabar pasiūlė 
Maskvai tą sutarti prailginti! 
keleriems metams...

"Taigi dabartinis karas ne-' 
pasibaigs Rusijos laukuose, 
nežiūrint kaip naciams seksis, 
ar nesiseks, ‘pavasario ofen- 
syvas,’ apie kuri tiek daug 
kalba spaudos ir radijo ko
mentatoriai. “Paskutiniam 
mušiui’ vietą pasirinks demo
kratijos.“

Taip
mano.

pat ir "Keleivis

sai. k uTi UOS U lt-tlivivi ro
mušti, kad jisai galėtų Įsteigti 
Europoje savo ‘naujaja tvar
ką’.“

Karas su Rusija naciams 
visai atsitiktinas dalykas, 
sako “Naujienos.” Staliną' 
buvo padaręs su Hitleriu 
sąmokslą prieš demokrati
nes valstijas. Ir Stalino 
agentai užsieny uoliai dirbo 
Hitlerio naudai. Atsimenat, 
kaip “Laisvė.” “Vilnis” ii 
kiti Maskvos pakalikai ko
rodavo prezidentą Roose
veltą, kam jis duoda Angli
jai ginklų prieš Hitlerį? Jie 
važiavo i VVashingtoną net 
Baltuosius Rumus pikietuot. 
Jie kurstė streikus ginklu 
pramonėj. Norėjo, kad An
glija butų sumušta.

imperia
listų nagu* nuo Pabalčio 

valstybių.
citorium in Chicago, Illinois, on 
March 11. 1942. under the au- 
spices of the League for Demo-Šių metu kovo 11 d. Chi- , T... . , .

cagos Lietuv įų Auditorijoj dence. express our deepest sym- 
Įvyko Lietuvos Nepriklau- pathy to the people of Lithua- 
somybės ir Demokratijos nia who twice since the presenr 
Sąjungos sušauktas milži- į war hegan have been ravaged 
niškas lietuvių mitingas, ku- by invas,on> and voice our nrm
ris priėmė ir nusiuntė Vals-

belief that Lithuania, along

IMA NAGAN ŠMEIŽIKUS tybės Departamento vedė-
Lietuviški komunistai ii 

fašistai paskutiniais laikais 
piadėjo biauriai šmeižti 
SLA organizaciją ir jos Pil
domąją Tarybą. Jų tikslai 
aiškus: fašistai norėtų pa
tys Įsigauti i SLA valdybą, 
o komunistai šmeižia šitą 
organizaciją dėl to, kad jos 
Centras pasisakė už nepri
klausomą Lietuvą.

Bet nežiūrint kokiais tiks
lais šmeižtai yra skleidžia
mi. jie kenkia organizacijai, 
todėl SLA prezidentas Ba
gočius šią sąvaitę mušė tų 
šmeižikų laikraščiams —
“Dirvai,” "Amemrikos Lie
tuviui,” “Laisvei” ir “Vil
niai”—šitokio turinio tele
grama :

with the ręst of the enslaved 
. j nations, will regain its indepen- 

jui, p. Sumner ui W eiles ui. dence and will arise as a Demo- 
Šitokią cratic Republic in a Europe free

Rezoliuciją: of aggression; further

\VHEREAS, recent press re- BE IT RESOLVED. that we 
ports tell of persistent efforts declare that a design by any 
by Soviet Russia to obtain the P°wer to deprive Lithuania ol 
approval of the great democra- tbe right of self-govemment 
cies of the \vorid for its aim to ant^ lorce upon the people ot 
incorporate the Baltic States Lithuania an economic, sočiai 
(Lithuania. Latvia and Esto- ant* political order, totally alier.

and abhorrent to them. consti- 
tutes an expression of unfriend-

maj into 
post-war settlement of the 
Eastem European boundaries. 
and therebv to allegedly protect 
herself against some imaginary 
foe who might ūse those terri- 
tories as a spring board for an 
attack upon Russia; and

»» tKn 
xzx niv;

šventę, kad viskas butų Įvy- ožio 1 dienos apie bendrų 
kinta. komitetu sudarvma.fe fe fe

Bet neužtenka sunkiai Sekamom keliom sąvai- 
dirbti. prakaitą lieti. Dirbti tėm Įvairiose Amerikos da- 
leikia vieningai. Nes tik iš- lyse Įvyks ištisa eilė susirin- 
vien dirbant darbininkams, kimų ir greitu laiku Ameri- 
administracijai ir ginkluo- kos fabrikuose prasidės mil- 
toms jėgoms galima bus žiniška ofensyvą karui lai- 
rasti būdų ne tiktai gamybą mėti.
pagreitinti, bet ir greičiau “šis yra kritiškas Ameri- 
didiji tikslą pasiekti. kai metas,” sako p. Nelso-

Vieningi mes stovim ir nas. “Karo reikmenys turi 
vieningi žengiam pirmyn, but gaminamos kiekvieną 
Šita dvasia remiasi ir Karo dieną, kiekvieną valandą.” 
Pramonei Pagreitinti Vajus Ir galima pasitikėti, kad 
—vajus vis daugiau ir dau- Amerikos darbininkai, pil- 
giau greitinti ginklų garny- nai suprasdami reikalo svar
bą, ir siekti to visiems iš- bumą. “vvill deliver the 
vien. goods.”

KALBOS DALYKAI
Žargoniška terminologija. ! ne “naziai.” bet naciai;

‘'amoi-iL-irui ” bpt«n iv r- - - - — - —Lietuvos nepriklausomy-1 
hness towards the Lithuanian bė labai daug prisidėjo prie ' 
r.ation and a totai disregard ot musu kalbos pakėlimo. Su-
i« desire for freedom: should silaūkus savų mokyklų, te- j» .. . . . . ..
any such plan wm support Ro rašvti ir spausdinti savo ar!otIJ}1 tlk tokiais atsitiki 
among the United Nations. it kalba vadovėliai. Kiekvie- mais’ kuomet nonma paša- 
vould tend to destroy the hope nam daiktui
cl the people ol LithusniH foi tA’ti ir priimti

rikos ar amerikiečių spauda.
Būdvardžiai su “—inis” 

galūnėmis yra• - -me

Bet kai Hitleris Įsitikino, 
ir Angliją, kad Anglijon Įsiveržti jis 

siekia sulaužyti negali, o aimiją laikyti “be 
Atlanto Čarterį. po kuriuo darbo” neapsimoka, tai jis 
pasirašė jo paties agentas, nutarė užimti Rusiją. Bet 
ir nori diskredituoti to Čar- karas bus išspręstas ne Ru- 
terio autorius, būtent prezi- sijos laukuose, ir ne Rusijos 
dentą Rooseveltą ir premje- vokiečiai bijosi. Jie bijosi 
rą Churchillą, kurie remia Anglijos ir Amerikos galy- 
Rusiją ir ginklais, ir duona. bės.

Diktatoriams, žinoma, su
tartys nieko nereiškia. Hit
leris su Stalinu buvo pasi
rašę nepuolimo sutarti su 
Lenkija, bet abudu ją už
puolė. Stalinas buvo pasi
rašęs nepuolimo sutarti su 
Lietuva ir kitomis Pabalčio 
valstybėmis, bet užpuolė ir 
jas. Tai ką jam reiškia su
laužyti Atlanto Čarterį, ku
lis skelbia visoms tautoms 
laisvę?

Bet ar gali Amerika ir 
Anglija su tuo sutikti? Juk 
tai butų tokia pat agresija, 
kaip ir Hitlerio. Jeigu pri
pažinti, kad Rusija gali pa
vergti Lietuvą, Latviją ir ki
tas Pabalčio šalis, tai kodėl 
tada reikėtų daryti išimti 
Lenkijai, Čekoslovakijai,
Belgijai, Olandijai, Norve
gijai, Graikijai ir kitoms? 
ir dėl ko tada kariauti?

‘“Jeigu jūsų laikraštis per 
sąvaitę laiko nuo 1942 metų 
kovo 30 d. neatšauks pilnai 
visų melagingų, piktų ir šmei
žiančių raštų, kuriuos jus nuo
latos talpinat inkriminuodami 
ir šmeiždami SLA Pildomosios 
Tarybos narius, tuojaus bus 
užvesta prieš jus civilinė byla. 
Be to. tie šmeižtai bus nuro
dyti atatinkamų jurisdikcijų 
prokurorams, kad iškeltų ir 
kriminalines bylas, nes Įstaty
mai užtikrina tratentiems 
organizacijoms apsaugą. Visos 
jūsų laikraščio kopijos, kurio
se tilps tinkamas šmeižtų at
šaukimas ir atsiprašymas, tu
rėtų but prisiųstos man.“

Mums teko girdėti, kad 
New Yorke bolševiku lei-

reikėio nu«ta- kyti’ iš kokios medžW<>^.---------------- ...... ti*kL^- ^,Tda^yra1Paįa-
V HEREAS. this claim and liberation and weaken their spi- vadinimas. Nevykę terminai 1 y zjIzluL . & .t 

theamazing argument of the Šo rit of resistance to the Nazi op- buvo pašalinti. Taip išėjo iš
viet government is being openiy 
supported by certain members 
of the preser.t British Govern
ment and some of the British 
r.euspapers. notwithstanding 
the fact that the British Prime 
Minister VVinston Churchill, to- 
^ether with President Roose- 
velt made a declaration, known 
as the Atlantic Charter. pro- 
ciaiming the right of self- 
determination for every nation 
and expressing the desire of 
the two countries "to see so- 
vereign rights and self-govem
ment restored to those who 
have been forcibly deprived of 
them"; and

VVHEREAS. Lithuania and 
other Baltic Republics were in- 
vaded bv the Soviet Red Armv i

pressors and. conseųuently. apyvartos “krasa,” 
make easier Hitler’s task of “ypata,” “karė”: 
sub.iugating Europe; further

pacta, 
jų vietą

paštas, asmuo, ka-

“Sv-irbiausi Hitlerio ir Ja
ponijos priešai yra Britanija 
ir Amerika,” — sako musų 
draugų dienraštis. — “Svar
biausi ne tik dėl to. kad šios 
dvi valstybės yra galingiau
sios, bet ir dėl to, kad jos at
stovauja žmonių valdžios idė
ją ir demokratini gyvenimo 
Budą. kuriuos totalitariniai 
agresoriai turi sunaikinti, jei
gu jie nori valdyti pasauli.

‘Nei Rusija, nei Kinija dar 
neturi demokratijos. Jeigu 
Britanija ir Amerika laimės 
karą —o mes esame Įsitikinę, 
kad jos laimės, tai ir tose dvie
jose milžiniškose šalyse turės 
Įvykti ‘pasisukimas’ demokra
tijos pusėn...

“Todėl jų vyriausias tikslas
yra sumušti anglus ir ameri
konus. Prieš Rusiją japonai 
dargi nekariauja. Atnaujinę 
su sovietų valdžia žvejybos

džiamas šmeižtų lapas “The and forced. under the threat of 
an overu-helming military 
might. to submit to their an- 
r.exation to the Soviet Union 
and to suffer eomplete disrup- 
tion of their economy and their 
•wav of life in the process of so-

Hour” taipgi yra traukia
ma? teisman.

Senai jau laikas tuos 
šmeižikus pažaboti.

LIETUVIAI NEDALYVA
VO BOLŠEVIKŲ “RIN

KIMUOSE.”

BE IT RESOLVED. that we 
declare that the deplorable 
campaign referred to above for 
the incorporation of Lithuania 
and the other Baltic Republics 
into Soviet Russia is contrary 
to the principles of the Atlantic 
Charter and the joint agree-
ment of the United Nations,-
which was also signed by the 
representative of the Soviet 

. Union, and is detrimental to 
i the moral stand of the forces of 
democracies engaged in a death 
or life struggle against the 
Axis aggressors; finally

BE IT RESOLVED. that we 
communicate our views on the 

i above matter to the State De
partment and at the šame time 
renew the declaration of our un- 
divided loyalty to the United 
States of America, pledging our 
unswerving faith in the leader-

molinis puodas, jeigu Jis IS 
molio padarytas; gali but 
sidabrinė taurė, jeigu ji pa
dalyta iš sidabro. Bet jokiu 
budu negali but “ameriki- 

spauda, nes ji ne iš
uzeme:
ra*.

Vietoje “prekės” buvo .Priimta kalni o prekė pa-TT^A1’^-? ‘
statyta “tavoro” vieton. bu,t tlk A”er.,kos sP*uds- 
“Tavoras” visai atmestas. arba S’auda-.

Be to, buvo sukurta visa _________ Į_____ iJ-rag Y»a.
eilė naujų terminų įvai
rioms mokslo sritims. Pa
vyzdžiui :

motoras—variklis: 
perpendikuliaras — stat-

muo;
paralelė—lygiagretė: 
ekvatorius—pusiaujas; 
tropikai—atogrąžos; 
kvadratas—keturkampis; 
diagonalė—Įstryžainė; 
metras—rodvklis: 
ir taip toliau.
Ir bendrai musų kalba žy

miai patobulėjo ir nusisto- 
vėio. Šiandien mes jau ne
sakom, “Lietuviška Drau
gystė dėl Sušelpimo Pabė
gėlių,” bet — “Lietuviųship of President Roosevelt and n,.,.,,;;. Pukioįliamt š»-ln. vietization enforced against the (>ur fullest support to the CjO. D Ja be*will of their peoples; and \VHEREAS. those Baltic Re

publics are at the present time 
no bolševikų politinio komi- occupied by Nazi Germany 
saro raportas, kuriam jis sa- v.-hose brutal military’ authori- 
ko, kad šakių apskrityje fjea phmder and rob the people 
1941 metų .-ausio 12 d. rin- of their possesšons, suppress 
kimuose Į SbSR aukš- their national aspirations and 
čiausiajį sovietu .dalyvavo pXact severe punishments.
lik 19 nuos. turinčiųjų teisę ranging from heavv fines to;---------------
balsuoti. Ta proga prisimin- fieath sentences, for even the NAMU DAKTARASo -irvrY .... .....

Lietuvoje esąs rastas vie-
vernment of this eountry in its 
efforts to achieve eomplete 
vietory over the enemies of de- 
mocracy, justice and freedom.

Paul Miller, Chairman, 
Juozas Poshka. Secretary.

1739 Šo. Halsted st..Chicago, 111.

ti.”
Patobulintą musų kalbą 

priėmė visi Lietuvos laik
raščiai ir jos bando laikytis 
Amerikos lietuvių spauda. 
Tik vieni musų bolševikai 
negali ar nesistengia prisi
taikyt prie naujos termino-

I

tina. jog “rinkimų” komisi
ja skelbė, kad juose daly
vavę 91 nuos. balsuotojų. 
Tai buvo paprastas bolševi
kų melas. Dabar matome, 
kad lietuviai tuos “rinki
mus” boikotavo.

siightest opposition to the rule 
of Gestapo : t nerefore

BE IT RESOLVED. that we, 
citizens of the United States of iiusiŲ knyp/ kiekvkl,am 
America of Lithuanian descent JsigykM tuoj'. Didelė knyga, 
or eztraction, assembled in a atXkbT^Tr5elia........

Parašė daktaras A. J. Karalius. 
Si nauja knyga užpildyta vien re
ceptais, aiškiausi nurodymai kokius 
vaistus dėl kokios ligos naudoti. Ver
ta šita knygą įsigyti visiems, nes Na 
mų Daktaras yra vienas iš reikalin- 

lietuviui 
at>ie

nė”

MUZULMANŲ VADAS ■

Cia yra parodytas Mohame- 
das Ali Jinnah. Indijos muzul- 
manų vadas. Kai Indijon dal>ar 
yra atvykęs Anglijos atstovas 
Cripps ir tariasi su indų nacio-loįTijos. Šituo žvilgsniu jų ■ nalisty vadllis pripažinim„ 

lit€iat,ura yra nepaken- jn^jjaį nepriklausomybės, tai

Ciamas žargonas. Jie, pa- muzulmanų vadas reikalau
ja. kad jo atstovaujami žmo
nės, kurių Indijoj esą 77.000,- 
000. butų pripažinti kaip atski- 

TilO tarpu Lietuvoje yra ra tauta, kuriai reikalinga plati 
priimta ir rašoma: ! autonomija. Po indų valdžia

ne “Munichas. bet Miun- : muzulmanai nenori but. Ang-

“naziai.”vyzdžiui; rašo: 
“Munichas,” “amerikinė 
spauda” ir taip toliau.

$2.W) chenas; lams tikras galvosūkis.



Balandžio i u„ 1912 ra. SO. BOSTON

RAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO AMERIKOS LIETUVIU
KAS MUMS KASOMA. MacArthur Australijoj

PERANKSTYVAS BUVO Į pragaro baimės, suteikti 
DŽIAUSMAS. jiems ramesni ir malonesni

Išmušę iš Lietuvos bolše- gyvenimą. Ir laikui
vikus, Lietuvos žmonės nu- neturėtų mir-
džiugo, kad dabar jie galės t,es blJ°!‘- ^apas kiekvie-
jau bud savo krašto šfimi- So v eta o n Kartai‘ 
lunkai. Bet tai buvo per- . -- , -. £ankstyvas džiaugsmas. Vie-! Pra«ari» ir amzlnas kanc,as' 
nūs okupantus išlupo, tai Taigi, gerbiamieji “Ke
ntėjo kiti. Toks jau Lietuvos leivio” skaitytojai, aš ti- 
likimas — kaip kaulas tarp kiuosi, jog pritarsite, kad 
dvieju šunų: jei vienam iš naujas tikėjimas būtinai 
nasrų" išsprunka, tai kitas reikalingas. Pradžiai reikė-
pagriebia.

Yra da ir trečias, mažes
nis šuniukas, kui is žiūrėda
mas vyzgina vuodegą ir ti
kisi grobi sučiupti, nors ir 
jis pats jau pusėtinai pri- 
piautas — tai Lenkas.

Didieji šunys buvo per
plėšę Lenkiją pusiau ir lojo, 
kad jos daugiau jau nebus. 
Bet kai Hitleris dabar pa
grobė Stalino porciją, tai 
Stalinas jau sako, kad Len
kija yra ir turės būti. Reiš-

tų bent 1,000 šalininkų to
kiam tikėjimui.

Susiorganizavus, reikėtų 
įuosti debatus ir kviesti ro
miškus kunigus debatuoti. 
Reikėtų kviesti ir tautiškuo
sius dvasininkus, jeigu jie 
tarnauja velniui ir skelbia, 
kad yra pragaras, kuris vi
sus mus prarys.

Ignas Rainis.

Vaizdelis parodo minias sveikinant Amerikos generolą 
MacArthurą. pribuvus jam i Melbourno miestą. Australi
joj. Jis čia matosi žengiąs vaizdelio priešaky, uniformuotas.

Kį AŠ PATYRIAU NUVYKĘS Į JĖZUITO KIDYKIO MISUAS
Chicago, III.

Chicagos “radijušai.”
Per sąvaitę laiko Chica- 

kia, ji turi but atimta iš Hit- goję yra duodami oro ban- 
lerio. lr lenkai mano. kad gomis bene septyni lietuviš- 
prie tos busimos Lenkijos ki pusvalandžiai. Menišku 
turės ir Lietuva prigulėti, žvilgsniu jie gana prastoki. 
Reiškia, jau trečias šuniu- Paprastai, pabirbina kokią 
kas taikosi sučiupti Lietu- lenkišką polką, o paskui

kalbos, tai tuoj norėjosi dangi dažnai pasitaiko ilgos 
bėgti laukan. Begėdiškiausi pamaldos, kadangi Į tas pa- 
žodžiai. šlykščiausi pliauš- i maldas žmonių būna ir iš 
kalai. Ypač nenueina jiems tolimesnių kolonijų, tai pa- 
nuo liežuvio lytiški ameri- lapija privalo tokią vietą 
koniški žodžiai. “Į moronų kur nors turėti. Manau, rei- 
gaują patekau,” maniau kia pasižvalgyti ant švento- 
sau. -riaus. Todėl nelaukęs iškil-

Yra tekę būti ir saliunuo- mių galo, išdūlinau laukan, 
se, teko tarnauti kariuome- Ėmiau žvalgytis. Pamačiau 
nėj, teko dirbti Įvairiose gražų namuką. Maniau, 
dirbtuvėse, bet niekur tokių kad čia ir yra ta vieta. Pri- 
šlykščių pliauškimų nebu- cinu ir bandau atidalyti

________ _______ . vau girdėjęs, kaip tame pa- “žmogau, ką tu darai?”
kuri jis nesiteikė atsakyti, rapijinio jaunimo kliube. Ir išgirdau balsą. Supratau. 
Maniau, kad gal nors pei tai dar gavėnioje, kada čia kad tai i mane taikoma. Žiu- 
šitas misijas jis bandys at- put bažnyčioje eina misijos; rju, pjje bažnyčios sienos 
sakyti i jam pastatytus klau- b’tai didžiausio pasaulinio stovį žmogus, ir tęsia: “Ko 
simus. Taigi vieną pavaka- karo metu ir parapijos jubi- lu norį? Juk čia garažas. Ja- 
įi, kain koks griešninkas. lėjaus metais! visi tie daly- me sjovį praloto gaspadi 

kai, matyti, nedaro i juos
jokio Įspūdžio.

Tuo tarpu bažnyčioj ant- nori pavogti, 
ru kariu ėmė skambinti ii Aš nusigandau. Dairausi, 
mes visi trys išėjome iš Ilgai laukti negaliu. Žiuriu, 
krautuvės. Lauke vienas iš prie klebonijos gražus na
tų vyru ir sako: “Tai ve, kas mukas. “Ai- tai parapijos 
darosi arti bažnyčios, kur toiletas?” Klausiu aš to vy- 
praeina moterys, merginos ro. “Ne,” sako, “tai irgi ga- 
ir vaikai. O veik visi tie ne- ražas. Tenai stovi praloto 
praustaburniai yra išėję pa- automobilius. Parapija toi- 
rapijos mokyklą; kai kurie lėto neturi. Turi eit i saliu- 
jų lankė ir katalikiškas high p.ą tai tenai rasi.” Jis irgi 
schooles. Visi jie yra katali- dabar grįžtąs iš saliuno i 
kai. Kai lietuviškos misijos bažnyčią.
baigsis, tai prasidės anglų Taigi buvau ir aš priver-- 
kalboje; tada į misijas sueis eiti j galjuną. Kai iš sa- 
ir tie nepraustaburniai. Dau- iįuno SUgryžau Į bažnyčia, 
guma jų eis prie išpažinties. tai choras giedojo “Tantuin 
Bet jie elgsis po senovei. O ergo.” Po to greit viskas 
lietuvybė jiems tiek teiupi. baigėsi ir visi skirstėme*, 
kiek kiaulei pyragai. Tai ve,

Aš gyvenu Chicagos mie
sto pietuose, tolokai nuo 
grynai lietuviškų kolonijų ir 
parapijų. Jau senai nebesu 
parapijonas, bet išgirdęs, 
kad Bridgeporto kolonijoj, 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje, jėzuitas kun. J. Kidy
kas laiko misijas, sumaniau 
atsilankyti. Mat. prieš Kalė
das “Keleivyje” buvau ma
tęs jam, t. y. kun. Kidykui, 
adresuotą atvirą laišką, i

vykau į tas misijas.
Tai buvo man tikra nau

jiena, nes jau labai senai 
buvau buvęs Romos katali
kų bažnyčioje, o dar seniau 
misijose. Išlipęs iš Halsted 
st. gatvekario ii* eidamas 
33-čia gatve linkui šv. Jur
gio bažnyčios, išgirdau tos 
bažnyčios bokšte varpą 
gaudžiant: bim-bam, bim- 
bam... Na, sakau, tai patai-

Keista, kad žmogus suau- nais.” Bet daug tinkames- 
gęs, o negali be kunigo si jo- nis jiems pavadinimas bu- 
no apsieiti. Jam būtinai rei- tų: tanuunai. Jie net savo 
kalingas kunigas, kad gany- vardo sarmatinasi. Pava-

vos kaulu garsina žydiškas krautuves, tų jo dusią. 0 kunigui jo du- dink juos stalincais, tai įsi- hiau laiku atvvkti Priėjės
Bet ka'diktatoriai kalba, Aš neturiu nieko prieš žy- šia tiek rupi, kiek katinui žeidžia. O prieš Staliną jie ie utuanica'gatiės kam- 

- - ................... ................. kačiukai. Jei turi pinigų, taitikėti negalima. Stalinas su dus, kad jie nori iš lietuvių 
Hitleriu dabar piaunasi ir bizni daryti; bet man keis- 
koliojasi, bet jie vėl gali su- tai išrodo tų “radijušninkų” 
sitaikyti. Tuomet ir vėl bus lietuvišku, patriotizmas, 
dalybos — šitas kaulas man, kad jie siunčia lietuvius ne 
o šitas tau. pas lietuvius, bet pas žydus.

Mano akimis žiūrint, tai Paprastai jų tema tokia: 
Hitleris su Stalinu elgiasi remkite tas žydų krautuves,

lenkiasi kaip škaplerninkai 
prieš popiežiaus abrozdą. 
Jie pasidaro “mokyti 
drąsus tik tada. kai išmau
kia po porą kaušų indžio.

jis už tavo dūšią atbumbės 
maldą, o jei pinigu neturi, 
tai neturi nei dūšios.

Tie avinai, kurie bėga iš 
vienos avinyčios i kitą, ture- Tada tai jau net ir kumščio 
tų žinoti, kad kunigai viri mis pradeda savo “apšvie

rodyt.
Lietuvių inteligentų čia 

kaip nėra. Nėra ir biznierių, 
jei neskaityti kelių saliuni-

t__________ ___ _______ . . . . ninku. Lietuviškų gertuvių
vienodi diktatoriai, žmonių patriotas pasidaro žy- narnom “ncprigulmingom ; čia yra apie 10. Bet biznis 
jiems negaila. Tegul sau disku patriotu. bažnyčiom. Romos jos ne- nekaip joms sekasi,
rusai su vokiečiais mušasi, o Pati. seniausia žydams pripažįsta, bet visas apeigas Y keliatas moStalinas su Hitleriu galės tarnaujanti neva “lietuvis- turi nasisknlinusios iš Ro- xLa mus xenaias m0"
susitaikyti. Arba gali abudu — radijo valanda yra An-
žlugti. Juk abudu iš niekų Jano Vanagaičio^ Ir jam ne
yra atsiradę, todėl niekais blogai sekasi. Ko. Lietuvoj parapijonvs turi atlikti au- 
gali ir pavirsti. Jei karaliai viešpatavo Smetona, tai p. ęjnę išpažintį, turi užlaikyti 
palike savo sostus bėga, tai * anagaitis, buda\ o. paskel- kunigo šeimyną ir nupirkti 
šitie tvai'kos ardytojai irgi žydų krautuves, pagiria gero vyno prie mišių išsi- 

Smetonos valdžia, o paskui gerti, o namie da daugiau 
paskelbia (už pinigus) kas išgeria. negu bažnvčioi. 
mirė, kas apsivedė, ir tt. Skirtumas tik tėkš. kad baž- 

Vėliau Vanagaiti pasekė nyčios turtas priklauso pa- 
vyčių veikėjas Šaltmieris, o čiai parapijai, o ne popie- 
da vėliau—tūla p. Barčius. žiaus vyskupui užrašytas.
Pasidarė taip. kad trys ar Bet eiliniam parapijonui ir 
keturi lietuviški pusvalan- čia skirtumas nejaučiamas, 

nau. ' ui tą, kad vokiečiai džiai supuolė kartu. Lietu- Ar nebūtų geriau visai 
moka daug geriau ukinin- viai klausosi ir piktinasi, nuo bažnyčios ir kunigų pa- 

siliuosuoti? Štai, mes Chica-

kaip du girtuokliai karčia 
moj: čia bučiuojasi, čia pe
šasi. o pasipešę ir vėl galės 
pasibučiuoti. Juk abudu

ardytojai 
negali but amžini.

Bolševizmas ir nacizmas, 
tai tik laikina Rusijos ir Vo
kietijos nelaimė. Ji turės 
praeiti. Kuri tų nelaimių 
žlugs pirma, komunizmas ar 
nacizmas, aš nežinau, bet 
viena dalvka aš tiki a i ži

nes automobilius. Tave gali 
areštuoti, kad automobiliu

yra vienodi ir visi jie savo 
kurios garsinasi per musų aveles kerpa: skirtumas tik 
radijo pusvalandi, nes jos toks, kad vieni kerpa nuo 
yra draugiškos lietuviams, galvos, o kiti nuo vuodegos. 
Vadinas, už doleri lietuvis- Aš pęy prisižiūrėjęs vadi-

ta

prie Lituanica gari
no, kur stovi bažnyčia, žiū
riu — šnekučiuojasi du vy- 

11 rai. Viena-kita moterėlė pro 
juos kiūtina Į bažnyčią. Aš 
gi kreipiausi i tuos vyrus:

“Atsiprašau,” sakau, 
greit prasidės misijos?”

“ar

“Tai koks tu parapijonas, ką duoda jaunimui lietuvių
kad nežinai kada misijos 
prasideda?” storžieviškai 
atsakė vienas iš jų.

“Nesistebėkite, draugu- 
čiai, aš ne iš šitos parapi-

Romos katalikų bažnyčios. 
Bet ką čia matei ir girdėjai, 
tai dar neviskas...”

Atsisveikinęs su nepažįs
tamais vyrais, ėmiau svy- 

. įuoti: eiti į tą bažnyčią, ar
Tuo tarpu praeinanti da- ne? į tokią bažnyčią eiti, iš-

jos,” aiškinausi.
tun pasiskolinusios iš Ro- • - , • _ f—---------

- mos katalikų. Ir varo tokį yatka: nu^rdusi mus^ kak rJdė" ’įali būti nuodėmė
; pat biznį, kaip romiečiai. 2 irT vabZdki‘1^0 tare: Visgi inėjau. išgirdau mote-- - kosi iki 2 11 3 valandai rjrio. «Nesenai nuskambino pir- 1U chorą giedant “Kur« ken- 

Ir vis su svetimtaučiais. Re- *7. . „1<s « . i:
kauja. spiegia, o bučkis “u & Baznvcla I’ustustl
duoti, tai niekis, bile tik
stikiiuką gauna.

Be Partyvis.

LAWRENCE, MASS. 
Viešas ačiū.

Tai ve, ką aš sužinojau ir 
ką patyriau atsilankęs į jė
zuito kun. J. Kidykio veda
mas misijas.

SouthsidieLu.

DETROIT, MICH.

Komunistai laukia, kad val
džia uždarytų socialistų

Tas buvo aiškiai pasaky
ta komunistų mitinge, kur

ki ir po to, tuoj, prasidės Netiukus pasirodė sakyklo- jįe laidojo Amerikos Lietu-
pamaldos. Dar turi beveik t;Oo; v----------„1..^:.. t.-„
pusvalandį laiko.

Dar turi beveik je ir misijonierius. Jisai pra- vių Kongreso skylių. Jie

kauti, negu rusai, o ypatin
gai bolševikai. Iš vokiečių 
lietuviai gali daug ko pasi
mokinti, o iš rusų—nieko. 
Bet mokintis geriausia bū
nant laisviems. Todėl ir Lie
tuvai geriausia būti laisvai 
—neprigulėti nei rusams, 
nei vokiečiams, nei len
kams. To nori visa lietuvių 
tauta, išskyrus tik saujalę 
išgamų bolševikų. Bet ar 
musų tėvynė atgaus laisvę 
po šito karo, tai dar didelis 
klausimas.

Kaz. Karčiauskas.

kad nėra nei vienos doros 
programos. Chicagietis.

Aš, Marijoną Jeruševičie- vyrų.
nė, tariu padėkos žodį ge- “Aš esu, kaip sakoma, iš
rems savo kaimynėms ir šautų, kur nėra lietuviškos
draugėms^ kurios šių metų bažnyčios,” paaiškinau aš
vasario 17 d. surengė man jiems, mėgindamas užraegs-

••1 - m v pai-ę. Labai dėkoju drau- ti kalbą. , . . .goję įsikuiem .autiskas Ka- gėms j šaukimienei ir A. “Mudu esava vietiniai”
pmes ir turime laisva vieta 7araPkienei kurios atiautė 4 _MV(lu ®??\a ^etir?laį 
kur d-aium • z'arack.11ene1’ KU1 ayaute t vienas is ju. “Ir abudukui savo mirusiu* draugu^ no j metų kga. Jau 4 ■'
laidoti. Kunigai čia visai ne
reikalingi ir mes puikiai be 
jų apsieiname.

K. Karčiauskas.

HARRISON, N. J. 
Trumpai apie viską.

Vieni kerpa nuo galvos, 
kiti nuo vuodegos.

Daugumas žmonių kriti
kuoja savo kunigus, bet jei 
patys butų kunigai, tai butų 
gal da didesni išnaudotojai.
Visados reikia pagalvoti 
apie save, o tik paskui kitų
ydas kritikuoti. . Harrisor.as yra nedidelis

Sakoma, kad kunigai tun miestukas, turi apie 16,000 
namus, sviesą, kurą, gaspa- gyventojų. Jis stovi tarp 
dmę, visokių valgių ir gen- Kfearney jr Newarko. Dai- 
mų, n-visa tai esą uz paia- ’oaj šiuo laiku eina 
pijomų pinigus nupirkta. dirbam 7 dienas

dėjo savo pamokslą paaiš- keikė socialistus ir SLA 
“Ačiū už paaiškinima,” apie šv. Ignaco van- kuopas, kad nenorėjo kon-

t ai iau tai moterėlei. Ji pasu- denj- Sak®- kad ta vandeni gresą remti.
ko i bažnyčią, o aš pasili- l^ai pašventinęs tik po pie- Kadangi nuo to skyriaus 
kau prie minėtu dvieju Todėl, girdi, tie, kurie buvo likę apie $60 pinigų, 

sėmėsi prieš pietus, tai se- tai buvo svarstoma, kur tą 
mesi nešventintą ir toks turtą dėti. Pirmas pasiulv-

šautu, kur nėra Istoriškos vanduo nieko gero nepada- mas buvo, kad atiduoti Ru- 
rysiąs. Liepe tą vandenr is- ajaį. Kitas pataisė, kad ati- 
nilti lauk ir parsinešti pa- duoti Rusijos Raudonajam 
šventinto. Po to apgailėta- Kryžiui. Bet atsistojo Dr. 
vo, kad nedaug žmonių te- Palevich, išrėžė spyčių tv 
atpilankė. ir aiškino, kaip patarė padėti pinigus į bari- 
reikia viliot i bažnyčia tuos, ka. Sako, gal ateity valdžiažinom ši lietuviška nriežo- oanu, gai avcity

di ^rtiharnvčia toU nie kune Ion nelna- Es?‘ bedie' uždarys ju laikraščius, tai 
dj. arti bažnyčia—toli Die- viaį bažnyžią vadina mulki. (ada ir vė)

nyčia. Bet ar galima vadin- ?ajės atgyti. Nors tovarišč 
ti mulkinvčia tokią įstaigą, palevič nepasakė, keno 
kuri mokina jaunimą pado- laikraščius, bet aišku ii- be 
nimo, gerbt tėvus ir visus pasakymo, kad jis turėjo 
vyresniuosius? minty socialistų laikraščius.

Buvo be galo keista išgir- nes tie laikraščiai buvo 
n. „ v. sti toki pasig vi ima po to, smerkiami, kad negarbina

nri kad ka* tik ką buvau matęs Stalino ir pakrikdė kongre-
■ \ .. g1. ., . .’ .. kaip elgiasi kunigu išauklė- sa. Bet kodėl valdžia turėtų bažnyčia palaiko dora ir lie- , *7 w r cAdoiidu įaivtuvybę, todėl ši tą gerą at- tas Jaunlma£ Pat 'a.k-

metai kaip aš sergu. Be to. 
kariu supuolė ir vedybų 36 
metų sukaktis. Taigi labai 
ačiū už gražias dovanas ir 
pinigines aukas visoms ir 
visiems, kurie prie to vaka
ro prisidėjo. Be galo mums 
buvo malonu visiems kiu- 
voj tą vakarėlį praleisti.

Jor.as ir Marijona 
Jerusevičiai.

Nuo redakcijos: Atsipra
šom, kad dėl vietos stokos

vas; toli bažnyčia — arti 
Dievas.”

Iš to supratau su kuo tu
riu reikalą. Todėl tariau: 
“Matau, kad juodu esate 
vieni iš tų, kurie sako, kad 
Romos kataliku bažnyčiose

prie uždarinėti socialistų laik- 
bažnyčios. raščius, sunku suprasti. Jei-

Toliau misijonierius aiš- gu jau prieitų prie to, kad
kino apie “gerus” ir “blo- svetimų valstybių propa-

_ . 4 . . gus” katalikus ir statė klau- ganda Amerikoje butų už-
Romos katalikų Kunigų ve- gimą; «q koks tu katalikas? drausta, tai juk visų pirma
damos bažnyčios ir kajp is- £u Kristui darai garbę, turėtų but uždaryti komuni- 

ar gėdą?”
Tada norėjosi tam misi- 

jonieriui pasakyti: “Pažiu- 
įėk į savo brolius Kristuje: 
ar Kristui garbė, ar gėda?”

Misijonierius daug kalbė- 
alasavoja. rėkauja, jo, bet į pastatytus “Kelei-

gerai,
sąvai- _____ ____  __  _ lieka.”

Bet Amerikoje yra tikėji- tę ir kasdien trim pakai- buvom privėrsti išleisti visų “Kalbi kaip 
mo laisvė. Kam nepatinka tom. Mašinistų ir kitų me- dalyvių vardus ir pavardes. Nežinai ko vertos lietuvių 

1. , ., ’ t--------------Romos kataliku
MONTREAL KANADA.

Maskvos agentas buvo atsi- aukIėia T2®? iaun"!?-”.ta,« 
baldę. ,»r propaganda. £n.'' ?s-. Bet tą sužinot! ne-

reikia daug laiko. Va pnes 
Gerbiama^ redaktoriau, bažnyčią stovi storas, tai 

siunčiu už -‘Keleivi'’ pienu- kaip koks kliubas pilnas

perNori 1,000 pritarėjų nau
jam tikėjimui.

Tarp tūlų lietuvių yra ki- kunigų darbai, tas gali nie- chanikų labai trūksta. Ima 
lęs sumanymas steigti nau- ko jiems neduoti. Prievartos kad ir 60 metų amžiaus 
ją tikėjimą, kuris paliuo- nėra. Žmonės tačiau lenda žmones, bile tik moka dar
buotų žmones nuo peklos ir kaip musės į medų, ir pas- bą. čia statomos daugiausia 
čyščiaus kančių. Naujo tikė- kui kaltina kunigus, kad mašinos ir gaminama amu-

gnnonus

stu laikraščiai.
“Kel.” skaitytojas.

jimo
kad

sumanytojai tikrina, perdaug lupa. Yra dagi to- nicija. Gyvena čia daugiau- 
žmogus. paliuosuotas kjų, ką pameta vieną tikėji- šia airių, paskui seka len-

nuo pragaro baimės, galės mą ir eina prie kito. Tenai kai, kurie turi net 2 bažny- m e ra tą, kad jis eitų pas mus jaunimo. Žiūrėk, kaip ten 
keliatą metų ilgiau gyventi, turi priimti naują krikštą, čias. Prie jų glaudžiasi ne- kaip ėjęs, nes čia geras laik- tie jaunuoliai elgiasi: stum-

NEW BRITAIN, CONN.
Komunistų prakalbose 

15 asabų.
Lietuviškieji komunistai 

New Britaine buvo surengę 
prakalbas kovo 20 d. Kal-

Naujo tikėjimo organiza- Būna tokių komedijų, kad maža ir lietuvių. Kui* daug rastis reikalingas, 
toriai sako, kad Romos ka- suaugusį žmogų įmurdo į airių, ten daug bažnyčių ir Keliatas sąvaičių atgal kaip kokie chuliganai. Aš vyje” jam klausimus nei is-
talikų kunigai, gąsdindami vandenį. Idant nuplauti nuo karčiamų. Taip yra ii' čia. čia buvo atsibeldęs “Vii- noriu nusipirkti cigaretų: tolo neprisiminė. t _________ ___
žmones pragaro kančiomis, jo senąjį tikėjimą, kuris bu- p>et kultūringų įstaigų, teat- nies” redaktorius bolševiz- užeikime į tą krautuvę, tai Pamokslai ir pamaldos ii- bėtojas buvo pakviestas iš
sugadina jiems nervus^ ir v0 neteisingas. rų ir ligoninės nėra; susir- mo propagandą skleisti tarp galėsi pasiklausyti jų kai- gokai užsitęsė. O kadangi Brooklyno. Bet ar įspėsit,
žmonės greičiau miršta. žmogus, kuris pasiduoda gus reikia šauktis į Ne var ko Kanados lietuvių. Kalbėjo bų.” aš anksti buvau atvykęs, tai kiek pas juos buvo publi-
\ ietoj gyventi 150 metų, tokioms kvailybėms, turi ligoninę. Lietuviai apsnūdę, tas melagis ir Montreale. Įėjome į krautuvę. Vai- nesistebėsite, kad bažnyčio- kos? Su Visais vyrais, mote-
retai kas susilaukia 100 but beprotis. Jis yra taip daugiausia katalikai; turi šmeižė “Keleivį” kaip tik kežai, tai kaip kokie nelai- je aš pasijutau, jog man rei- įimis ir vaikais buvo tik 15
roetų. ............. kaip tas kūdikis, kuris nega- jie ir savo nuskurusią baž- jis mokėjo. Liepė skaityti žyti veršiai; jokio manda- kia eiti į tokią vietą, į kurią asabų!

Todėl naujo tikėjimo tik- Ii silpnom savo kojukėm nytėlę; bet nuo 1916 metų tik komunistų “Liaudies gurno, jokių kulturingumo ir karaliai ir popiežiai eina Lietuviški išgamos čia taip
slas yra pašalinti kunigų išr pastovėti ir turi laikytis už meldžiasi vis skiepe. Yra Balsą” ii- “Vilnį,” kurie tar- požymių. Tartum jie butų pėsti. Bet kur ją rasti? Gal- nusmuko, kad lietuviai ne
galvotus burtus ir paliuo- motinos sijono ar kito kokio pasmus ir keliatas stalincų. nauja svetimai valstybei. laukiniai. O kaip pradėjo vojau taip: kadangi šv. Jur- nori su jais turėti nieko ben-
suoti žmones nuo velnių ir daikto. Jie vadina save “apšviestu- D. Milienė. mano ausis bombarduoti ju gio parapija vra didelė, ka- dra. ““ “

i I * t 1 1

dosi.

M. P.

t
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

NACIŠKŲ OKUPANTŲ PLANAI
LIETUVOJE.

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike!...

—Ar tėvas ir vėl "garbi- 
m ?

—Jes, Maike, garbint rei
kia, ba žmogus nežinai, ka
da smerti gali susitikti.

—Tiesa, karo laikai 
Kaip rodos, tai šį syki jau ii 
vyčių generolas turės regist
ruotis.

—O kaip tu rokuoji. Mai
ke, ar išsisukti nuo tos re
gistracijos nėra. spasab< > ?

—Yra. tėve.
—-Na, o kaip? >
—Turi tuoi nueiti ir išira- _ ' . . _______ _ .syil armijon Savanoriu.
—Kad aš. Maike, nelabai 

noriu j vaiską eiti.
—Kodėl? Juk generolu- 

vadiniesi.
—Jes. Maike. ale ar tu 

skaitei, ką gazietos rašo? 
Sako, Yašinktonas padaręs 
toki zokoną. kad Į vaiską 
ims bobas, o aš. Maike, ne
noriu būt bobų generolas.

—Toks įstatymas da ne
priimtas. tėve. O jeigu ir 
butų priimtas, tau bėdos ne
būtų. kad jos pačios butų 
skiriamos generolais.

—Tai butų da siekčiau, 
Maike. ba tada bobos vyro* 
muštravotų. Mane gal pa- 
znočytų į kičiną bulvių sku
sti ir puodų šveisti, o koks 
nusipentinęs pedikis vaiską 
kamandavotų. J ką gi tai bu
tų padabna? Juk vaisko ka- 
mandyra'* turi būt su keli
nėm. o ne su pedikiu.

—Bet ką dalysi, tėve. jei 
tave paims?

—Ne, Maike, aš jau išfi- 
geriavau toki skvmą. kad 
manęs nepaims.

—Kaip tai?
—Žinai, aš pradėjau mo

kintis armobilą draivyt.
—0 ką tas turi bendra su 

kahut >mene?
—Šiur. kad turi. Kai iš

moksiu važiuot, tai pavog
siu policijos armobilą ir 
gausiu džėlos. O iš džėlos i 
vaiską neima. Sy?

—Bet aš nesuprantu tėvo 
nuotaikos, čia vaikščioji su 
kardu ir giriesi generolo 
i angą, 0 Į kai iuOšneiię bijai
si eit!

—Maike, tu manęs nekri- 
tikuok. ba ne aš vienas taip 
darau. Ye, Bimba savo gal
vą guldo už Staliną, ale Į 
raudonąją armiją neva
žiuoja. tik liežuviu vajavo- 
ja. Taip daro ir Mizara. ir 
Pruseika ir visa jų pakale
nta. Ar tu. Maike. matei 
nors viena bulševiką. kat
ras butų išvažiavęs už Rusi
ją kariauti? Jie tik pinigus 
renka.

Pastaba: Čia persispaus-' 
diname laikraštyje “Į Lais
vę” (kuris savo ruožtu per
ėmė iš ‘‘Deutsche Zeitung 
im Ostland”) tilpusi pasi
kalbėjimą su Vokietijos j 
gen. komisaru Lietuvoje 
von Renteln. Palikdami pa
sikalbėjime išreikštų minčių 
įvertinimą skaitytojams, at
kreipsime dėmesį į tai, kad 
komisaras tepalietę beveik 
išimtinai ūkines problemas, 
lyg Lietuvoje kitų klausimų 
neegzistuotų. Taip pat ver
ta pastebėti tą pasikalbėji
mo vietą, kur kalbama apie 
steigiamas vokiečių mokyk
las Lietuvoje ir apie “duos- 
numą,” kuris pasireiškia 
tuo. kad uždaryti visi Uni
versitetų humanistiniai fa
kultetai ir palikti tiktai keli 
specialiniai fakultetai...

“Kalbėdamas apie karo 
žalos atitaisymą, gen. komi
saras pažymėjo, jog ateity 
bus vengiama medžio staty
bos, kurios vietą užimsią 
masyviniai statiniai. Tam 
i eikalinga plytų, kurioms 
gaminti šiuo metu stipriai 
lemiamas plytinių steigi
mas.

Liesdamas žemes ūkį. Dr. 
von Renteln priminė bolše
vikinę žemes reformą ir sa
vo 1941 m. rugpiučio 19 d. 
parėdymą, kuriuo lietuvis 
ūkininkas padaromas vėl 
savo žemės valdytoju (Bet- 
ivirtschafter). Jis konsta
tuoja. jog šįmet žiemkenčių 
pasėta 120 proc. palyginti 
su peniai metais, o dinos 
pavasario sėjai suarta 80 
procentų.

Pramonės ugdymas pla
nu*'jamas atsižvelgiant į di
džiosios erdvės tikslus. Ta
tai busią atliekama “palei
džiant i darbą dabar nevei
kiančias įmones, sunaudo
jant nepanaudotą energiją, 
išskiriant neracionalius ele
mentus ir suimant visų pra
monės šakų vadovybę į mo
nopolines bendroves. Žalia
vos buvo pagal reikalą pa
dalintos. o nenaudojami re
zervai mobilizuoti.”

Plačiai generalinis komi
saras pasisakė apie Lietuvos 
kelių tinklo tvarkymą. Vil
niaus—Kauno plentas, ku
ris sudaro dali Karaliau- 
čiaus-Eitkunų - Kauno -Vil- 
niaus-Minsko plento, gali

mas daiktas busiąs pavers
tas autostrada ii- perimtas. 
“Toliau ketinama sujungti 
Vilnių pro Širvintus ir Uk
mergę su Panevėžiu: Šiau
lius pro Radviliškį su Jos-: 
vainiais (kur įsijungs į 
Klaipėdos-Kauno plentą) ir 
Panevėžį pro Kupiškį ir Ro
kiškį su Ostersee.”

Iš Kauno-Klaipėdos plen
to vedama šaka nuo Rieta
vo į Kretingą ir Palangą. 
Susisiekimas iš Kauno į Ry
gą busiąs žymiai pagerin
tas, pataisius plentą pro Pa
nevėžį, Biržus ir šenbergą. 
Artimiausiųjų metų uždavi
nys busiąs sureguliuoti Ne
muno vagą ir plėsti vidaus 
vandenų laivininkystę.

Užsiminęs kulturinius rei
kalus. Dr. von Renteln tarp 
kitko pareiškė, jog sausio 
pradžioj Kaune muziejuje 
busianti surengta priešbol- 
ševikinė paroda, kuri bus 
rodoma ir kituose miestuo- 

Vilniuje numatoma ir~ se.

Mediniai Stebuklai
ARBA LIETUVOS DIEVADIRBIO VINCO DOVINĖS GYVENIMAS IR DARBAI

PARAŠĖ KAZYS BORUTA.

kovo mėn. busianti atidaly
ta meno paroda.

"Daliai vokiečių valdi
ninkų pareiškus norą jau, 
dabar perkelti čia savo šei-i 
mas.” pareiškia toliau Dr. ‘ 
Renteln. “kaip įsakmiausio i 
uždavinio teko pirmų pir
miausia griebtis įsteigti vo
kiečių pradžios mokyklą. 
Artimiausiu laiku tokia mo 
kykla numatyta Kaune: ios 
ubs tuoi steigiamas ir ten. 
kur tik bus reikalinga.” 
Kaune vokiečiams tėvams 
iau sudarytos galimybė* 
įrašvdinti savo vaikus ir pa
mokos galėsiančios būti 
pradėtos metų pradžioje, 
šiuo metu mokyklinių vo
kiečių vaikų čia esą laukia
ma sausio mėn. jų padau- 
gėjant ligi 100. Ši pavasarį 
esą numatoma atidaryti ir 
pavyzdingą vokiečių ober- 
schule.

Aukštąsias mokyklas per
tvarkant turi būti atsižvelg
ta ypatingos krašto ūkinės 
struktūros. Dėl karo aplin
kybių darbą toliau vaiyti 
tegalėsią tik medicinos, ve
terinarijos. žemės ūkio ir 
technikos fakultetai. Tokį’ 
duosnų (palyginti su Reicho 
aukštosiomis mokyklomis) ‘ 
pasielgimą lietuviai studen-' 
tai dėkingai įvertinsią.

Baigdamas, p. genei ak
inis komisaras pažymi, jog 
gyventojai ligi šiol darą jam 
gera ispudi, ypačiai ūkinin
kai.” ‘

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

RUSIJOS FRONTAS 
APRIMO.

Šio utarninko žinios 
Maskvos sako. kad mūšiai 
šiam ės fronte apsistojo. Pa
vasario oras atšilo ir užšalę 
ežerai bei upės pradeda 
tvinti. Vokiečių radijas tuo 
tarpu praneša. kad pereitą 
nedėldienį vokiečiai nušovė 
žemėn 56 rusų orlaivius. 
Kas atsitiko su 16-taja vo
kiečių armija, kurią rusai 
sakėsi “apsupę,” Maskva 
jau nieko nesako. Vokiečiai 
irgi nieko apie tai neprane
ša. O gal jie ir nežino, kad 
Stalinas buvo juos į savo 
kilpas pasigavęs?

i»

NUSKANDINO JAU 98
LAIVUS AMERIKOS 

PAKRAŠČIUOSE.
Associated Press prane

ša. kad nuo Pearl Harbor 
dienos iki šiol priešo sub
marinos nuskandino jau 98 
laivus Amerikos pakraš
čiuose. Vien tik tarp kovo 
22 ir 2?s buvo sunaikinti 22 
laivai

“THE BOSTON MUTUAL 
DOES ITS PART” ★ ★

OCR CO, \TRY i< in the most Ucsas-ating and far-
reachiog v-Jt in hicvrv. All business institutions uiii be itijgct 
hy uhat th.ey .io to help in this uorid srrucgle to preserve hurn.in

f-.-.uor-.. Tbe Boston Mutuol Life Insurance Company. likę
otbcr lite Comprnies. is dedicating itsclf to help in every uay pos- 
siblc in the prosccution of this »’«.
Over ”2% <•{ all the securifies our, c J by the Boston Mutual is in 
( mttd States Government Bonds. indudir.g an investment in De- 
fense Savings Bonds to the tnaxiirum amount which ue can sub- 
•■crrbe to m any one year. Your Life Insurance dollars. invested 
in Government Bonds, are hclping to buy plancs. tanks, ships. 
cuns. and all the othcr implements of u-ar. Your Life Insurance 
dollars are demg their part to win the vietory.
Many Boston Mutual men from the Home Office and the Field 
are now in the armed forccs of Vncle Sam. More will don the 
umforms in the ncar future. Most of our Directors, and the Home 
Office and Field Personnel are active in the various fields of Home 
Dcfcnse and Red Cross; several are on the Selective Service BoarJs. 
All are doing their part in purchasing and helping the sale of 
United States Dcfensc Bonds.
1941 Was o Good Yeor: Insurance in force incrcascd to over 
one hundred and thrce miliions, policyhoiders incrcased to o-.cr 

1)00. Wc paid policyhoiders and beneficiaries $1,778.555— 
sincc organization 555.108,682. Incomc lašt year cxceedcd dis- 
hursements hy $921,970. The Boston Mutual, for the fiftj 
year, is rendering to the pcople of New England depcndablc life 
Insurance Service. _______ ______
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JAY R. BESTOS

PrendcBt, Fororr Acty. Ge*., Mat*. 

MERTON L. BROWN 
Former Coo. of Iat., Maaa. 

I.YON CARTER 
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I ormer Prndrnt

DAMON E. H ALL 
Lawyer

FRANK H. HARDTSON 
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Faecatiee Vice-Prea., Nearto* Trutt C*.

LESTER G. HATHAVAY 
Baking Mnckiaerr 

J. LEONARD JOHNSON 
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JOHN V. MARNO 
Vi<*-Pr*a., Stato Street Trutt C*.

Visiems: Rašant laikraš
čiui pranešimus ar žinia-, 
visuomet reikia priduoti aiš
kų savo vardą, pavardę ii 
adresą. Rašyti reikia rašalu,’ 
tik vienoj popieros pusėj ir 
eilučių nesuglausti. Geriau-, 
šia via palikti tarpuose po 
\ iena eilutę tuščią, kad re
dakcija galėtų rankraštį iš
taisyti. Rašant rašomaja 
mašinėle (typewriteriu) rei
kia prašokti po dvi tuščias j 
eilutes. Ir kas nėra prie taip- 
’aiterio Įpratęs, tas laikraš
čiui turėtu rašyti ranka. 
Žmogus dažnai ranka para
šo neblogai, bet kai “išdru-; 
Pavoja” savo raštą ant taip-1 
raitė* io. tai jo negalima su
prasti. Jeigu toks mėgėjas! 
parašo da suglaustom eilu
tėm. io rašto ištaišyt jokiu 
būdu negalima ir jį tenka 
talpinti į... gurbą.

Kuiu Vincui.' — Apie 
“minkštapročiųs’’ spausdi
nam. Keli smulkus aforizmai 
taipgi tilps prie progos. Bet 
“Prašymas ‘Keleivio’ Skai
tytojams,” “Dženitoiius ir 
Smetona” ir “Konferenci
ja” netilps. Korespondenci
jų atgal redakcija niekam 
negražina.

(Tąsa.)
Ilgai miegojo Vincė tą paskutinę naktį 

skerdžiaus tiobelėje. Gal butų ir amžinai 
užmigęs. Po pietų užėjo iš kaimo sker
džiaus palaikų pažiūrėti ir rado Vincę pri
lupusioje pirkutėje bemiegantį.

—Ar tik nenugaravo? — paklausė Be
kampis. žiūrėdamas į gulintį be žado Vin
cę.— Turėsime dar ir antras šermenis.

—Didelio čia daikto!—atsiliepė neišvir-j 
tusiuose pro duris durnuose paskendęs- 
Galinis.

Bet Vincė, išgirdęs kalbant., akis pra
plėšė. Piktai pažiurėjo, ko čia jiems rei
kia? Norėjo apsiversti ant kito šono ir vėl 
užmigti.

—Kelkis! — pajudino tada Bekampis. 
—Užteks drybsoti!... Dar nugaravęs bū
tum... Viena bėda su tavim kaimui! Eitum 
kur į pusbernius, ar ką?... Vienas negy
vensi pirkutėje, o mums ir naujas sker
džius reikalingas, še, pusrublį ant kelio ir 
keliauk sveikas!

Atsistojo Vincė. Pažiurėjo į atkištą pus
rublį. Baisiai galvą skaudėjo. Nieko nesa
kęs. apsisuko ir išėjo iš trobelės.

—Ir mandrumas to piemengalio! — už 
duių išgirdo. Bet taip, kaip pro sapną. 
Tarsi ne apie jį tai buvo sakyta.

Pažiurėjo dar kartą į trobelę ir nuėjo.
V.

Pavakare kaip išėjo Vincė iš pirkutės, 
taip ir nuėjo per kaimą, nesustodamas ir 
neatsigrįždamas. Kaliais iš paniūrų žvilg
terėdavo į sodybą, kur pro murzinus lan
gus šmėkšteldavo smalsios akys. Pavartė
se vienas kitas pusbernis mėgino užkal
binti.

—Tai išeini?—su pajuoka klausė.
—Išeinu, — neatsigrįždamas atsakė 

Vincė.
—Kur? —n e atsto j o.
—Nežinau. — nesustodamas ėjo toliau 

Vincė.
Gale kaimo sustabdė ūkininkas Kubi

lius. šėrė jis gyvulius, kai parbėgęs iš kai
mo vaikas pranešė, kad skerdžiaus Vincę 
iš kaimo iškrapštė.

Patraukė pečiais žmogus.
—Kas jiems taip dega? Bijosi, kad prie 

pirkios žemės nereikėtų atiduoti, ar kuri 
galą?

0 vaikas, pamatęs pro vartus einantį 
Vincę, sušuko, ranka rodydamas:

—Štai, jis eina!
—Pašauk, tegul užeina! — paliepė ūki

ninkas. Vaikas išbėgo į gatvę ir pradėjo 
šaukti:

—Vince! Vince! Tave tėtė šaukia!
Vincė nenoromis atsigryžo. Kokio galo 

jam reikia? Bet vaikas neatstojo, vijosi 
paskui.

—Užeik, tėtė turi tau kažką pasakyti.
Paabejojo—eiti ar neiti? O pagaliau ai 

ne vis tiek? Galima ir užeiti. Tiktai nieko 
gero jis iš to nesitikėjo.

Atėjės sustojo, nieko nesakydamas, 
prie šulinio. Ūkininkas pažiurėjo Į jį ii 
paklausė:

—Tai kur eini?
—Nežinau.—nenoromis atsakė.
—Bet kur gali nueiti? Matai, jau tems

ta vakaras. Eik Į triobą, pavakarieniausi, 
pernakvosi, paskui galėsi eiti. O jei norėsi, 
—pridėjo,—galėsi likti pas mane už pus
bernį.

—Nenoriu.—vėl iš paniūra burbtelėjo 
Vincė.

—Nenori, tai nenori, o pernakvot gali, 
—pasakė ūkininkas, eidamas su rezginė
mis atnešti šieno.—Vis tiek neturi kur eiti.

Vincė paabejojo. O gal ir iš tikrųjų per
nakvoti? Pro kaminą rūksta durnai, verda 
vakarienę... Čia staiga pajuto Vincė, kad 
jis baisiai alkanas. Nakčia, kai sugraužė 
kurdamas ugnį. apipelėjusią plutą—nieko 
daugiau burnoje neturėjo. Pažiurėjo dar 
kartą į rūkstantį kaminą, paskui į nuei
nantį ūkininką ir šuktelėjo:

—Dėde. duok aš atnešiu šieno!
Ūkininkas iškišo pro daržinės duris 

galvą:
—Gerai! Jei nori, atnešk iš kūgio šiau

du pakratams. Matyt, iš tavęs žvalus vy
rukas!...

Pagirtas Vincė, nieko nelaukdamas, at
nešė iš kūgio keliatą glėbių sustirusių 
šiaudu, paklojo tvartus ir padėjo pašerti 
gyvulius. Paskui abudu su ūkininku nuėjo 
i triobą.

—Matai, močia, svečią nebuvėlį parsi
vedžiau, — mėgino pajuokauti ūkininkas. 
—Mes ir nežinojome, kad musų kaime to
kio puikaus vyro esama.

šeimininkė, sukdamasi apie puodus, ne
suprasdama žvilgterėjo i vyrą. ką gi čia 
dabar prasimanė?

Vyras, daugiau nieko nesakydamas, at
sisėdo už stalo.

—Duok vakarienės!
Vincė stovėjo prie dura, žvilgčiodamas 

čia į vieną, čia į kitą. Gal butų sprakęs at
gal pro duris, jeigu ne šutintų bulvių su 
spirgiais skanus kvapas.

—Ko stovi prie dura?—kreipėsi į jį Ku
bilius.—Eikš, sėsk už stalo, ir nėra ko tau 
skubintis iš musų kaimo. Čia tu senio žemę 
gali atsiimti ir pats ūkininkas pasidaryti!..

—Nenoriu!—atsakė Vincė, paimdamas 
šaukštą ir kišdamas į dubenį.—Kam man 
ta žemė?...

—Nebijok, prireiks! — srėbdamas per
tarė Kubilius. — Nenorėsi ūkininkauti, 
galėsi parduoti... Pinigai visada pravartu. 
O už skerdžiaus žemę gražų pinigėlį gali
ma gauti!—godžiai sublizgėjo ūkininko 
akys.

feet Vincė to nematė. Jis taip godžiai 
kabino iš duobenio bulves su spirgiais, jog 
nebuvo kada į šalis dairytis ir į kitus žiū
rėti. O pagaliau jam nei žemė, nei pinigai 
nerapėjo. Ką ir veikti su jais, jis nežinojo.

Po vakarienės atkuto Vincė. Žvalesnė
mis akimis aplink apsidairė. Nesupranta
mas jam buvo toks Kubiliaus rūpestis ir 
užuojauta. Kai šeimininkė norėjo užkros
nyje numesti jam čiužinį ir priegalvi nak
vynei jis pertarė pačią, sakydamas:

—Na, močia, kur jau tu guldai svečius Į 
užkrosnį? Ar negali pagal (Irti priešinėje? 
Ten ir lova paklota stovi. Tegul pailsės, iš
simiegos ramiai... Ar tai lengva vienam 
sviete likus?...

Šeimininkė ir vėl nesuprasdama žvilgte
rėjo į vyrą, lyg norėdama paklausti, kokį 
tu čia galą prasimanai? Bet ūkininkas ir 
vėl nieko jai neatsakė, tiktai piktai susi
raukė. Tada žmona, vis dar abejodama, 
tarė Vincei:

—Eik. jau ar ką, į priešinę!... Gal nesu
šalsi... Tiktai palauk, marškinius pasi- 
keisk. gal senai tuos pačius nešioji... kad 
brudo neįveistum į lovą...

Čia įi apsisuko marškinių sujieškoti. 
Vincė visa tai stebėjo ir negalėjo suprasti: 
sapnuoja ar akyse vaidenasi? O pagaliau, 
ar ne vistięk? Tegul daro. ką nori, o jis pa
valgė ir gerai išsimiegos. Pasikišo paduo
tus marškinius po pažastimi ir nuėjo Į prie
šine svečių lovoje atsigulti.

Troboje liko vienas vyras su žmona. 
Vaikai jau buvo sumigę ir pusmergė išėju
si į kamara gulti. Moteris sustojo ir žiurė
jo į vyrą klausdama. Vyras krapštė pypkę 
ir, rodos, žmonos klausimo visiškai ne
pastebėjo.

—Matai. bot>a. nebūk kvaila!—paga
liau pratarė.- -Vaikėgalį reikia priglausti, 
iš to naudos gali būti. O kas žino. gal senis 
ir užrašė jam savo žemę...

Vyras nutilo, degdamas pypkę.
—Na. tai ir kas. kad užrašė? Kaimas 

vis tiek jam neatiduos,—atrakę moteris.
—Kaip neatiduos?... Norės nenorės, tu

rės atiduoti!... Tam ir teismas yra!-—už
traukė durną.—Gražumu nereiks prašyti!

—Tai jau ir gana! Pradės piemenys su 
kaimu bylinėtis! Nieko neišeis!—patrau- 

į kė pečiais moteris.
—Kam piemenys?... Piemuo užaugs, 

bus tyras. Galima jam padėti, o paskui pi
giai atpirkti iš jo žemę ir savo padidinti... 
Aš apie tai iau pagalvojau... Pikta tiktai, 
kad seniui dar gyvam esant nesumečiau... 
Bučiau ir kunigą pai vežęs... Tada vis ge
riau butų, kai ir kunigas paliudytų... Bet 
neatėjo tada, kad jį kur galas. į galvą... O 
ir dabar, rodos, ne per vėlu...

Moteris iš nu-tebimo net akis išpūtė. 
Tikrai, kaip tai anksčiau neatėjo į gal
vą?... O, rodos, taip aišku buvo, net vaikas 
galėjo suprasti... ir nuodėmės nebūtų bu
vę... Bet abejonė praslinko pro moteries 
veidą:

—Taip. tai taip. tėvai, laimėsi ką. nelai
mėsi, o čia dabar pradėk niauti- su visu 
kaimu... { gatvę negalėsi išeiti!...

—O ko aš čia turiu niautis?—pečiais 
gūžtelėjo vyras.—Jie norėjo vaiką nu
skriausti, o aš priglausiu... Gailestingą 
c* . padarysiu!... Be to. už dyką duonos 
nevalgys, pusbernį turėsiu...- O paskui pa
žiūrėsim !...

—Nebent iau taip. — abejingai sutiko 
motelis ir nuėjo kloti lovos.

Paskui atsiklaupus karštai meldėsi. Tik
tai painiojosi maldos žodžiai su įkyriomis 
mintimis... Didelė buvo pagunda, bet ir 
abejonės nemažos.

O visų tų abejonių kaltininkas, nieko 
nenujausdamas, kad čia dėl jo kailio dera
si su Dievu ir sąžine, kuo ramiausiai knar
kė priešinėje, svečių lovoje... Tokioje lo
voje jis dar niekada nemiegojo ir nesitikė
jo kada nors sulaukti tokią garbę savo 
kaime.

.(Bus daugiau)
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Taupyk kad
Išgelbėt
Ameriką

7INIOS IŠ NACIŲ OKDPCO 
TOS LIETUVOS

Gautos Laišku per Lizboną.

Sudaužytan Laivas Kanados Pakrąšty PAJIEŠKOJIMAI

TAUPYK ateities reika
lams. Ateinan

čiais metais taksai bus didesni. 
Fasirengk užmokėt juos sutaupi- 
rtant dabar. Be to. pinigai ban- 
koj apsaugoje sunkumus ryto
jaus. Protinga ir patriotiška su- 
sitaupyt atsargai.

PROF. IGNAS KONČIUS*
IŠTRUKO IŠ SKER

DYKLOS.
Kaip jau buvo rašyta, 

pirmomis karo dienomis i 
bolševikai išvežė iš Lietu- i 
\os kelias lietuviu politinių 
kalinių partijas, bet pake
liui i sovietų Rusiją juos nu
žudė. Viena politinių kali

RUOŠIASI NAIKINTI 
KOLCHOZUS.

Besiartinant pavasariu 
darbams Pabalčio kraštuo
se, vokiečiai komisarai tuiė- 
jo konferenciją ir tarėsi, 
kaip tuos darbus geriau or
ganizuoti. Vadovaujamoji 
mintis buvo: daugiau bui-

nių grupė buvo nužudyta iV1.^’ daugiau mėsos, daugiau 
ties Červene, Gudijoje. Da- i Pier\°; daugiau.linų. Ypatin- 
bar patirta, kad šios grupės demesj _ i eikią kreipti i
Politiniai kaliniai buvo iš-Į P^rojr dobdų au

ginimą, nes tai yra visosvežti iš Vilniaus kalėjimo. 
Pradėjus vežamą kalinių 
grupę supti vokiečių kariuo
menei, bolševikų komisarai 
įsakė visus lietuvius kali
nius nužudyti. Tai įvyko 60 
kilometrų nuo Minsko, bū
tent toj vietoj, kurią rusai 
vadina Červene, tačiau gu
diškai ji vadinama Ihume

Europos interesas, kadangi 
Ostlande auginamos visų 
rūšių pavasarinės sėklos vi
sur turi ypatingai gerą var
dą.’’ Pagaliau, smarkiai tu
rinti būti padidinta vilnos 
gamyba.

Vokiečiai ragina ūkinin
kus gaminti kuo daugiausia

Ties Sable Islandu. Kanados pakrašty, audra anądien sudaužė prekių laivą., kurio tik vir- 
šus matosi iš po vandens. Vienas Įgulos žmogus žuvo, o 38 buvo išgelbėti.

LIETUVOJ STINGA 
MUILO.

TAUPYK medžiagą. Ig- 
kraustjk savu 

skiepą, išžiūrėk palėpes kad ne
si riet y tų laikraščių. rfirsarij.
šmotai metalų, skurlių. Toji me
džią ja labai reikalinga apsigyni
mui. Jos truknma jaučiama kas
diena. Tad. surankiok liekanas!

nu. Kai kuriems lietuviams, į produktų. Patiems ukinin- Muilo stoka Lietuvoje žy- 
ių tarpe prof. Ignui Kon-; *‘-an?s. busią geriau, kai jie mjaj apsunkina kovą su dė- 
čiui, vis dėlto pavyko iš šių galėsią pai duoti daugiau mėtaja šiltine. Lietuvos gy-
baisių skerdynių išsigelbėti.! P, uk$’.?P,ai ventojams, kaip skelbiama

---------- *__ i nurodo, kad Vokietijos ūki- .rficLaliniame D,anešime.
nmkai gali parduoti net <0 <aUSi0
nuošimčių savo produktų, nusipirkti _ ____
tuo tarpu Lietuvoje ukuim- (mažjau ketvirtį CTa; zj 
kai parduoda vos tik amo .... , • n

LIETUVOJ NEVALIA 
UŽSIENIU ŽINIŲ 

KLAUSYTIS.

Tovarišč Andriulis Mokino 
Komunistus iš
CL1FFSIDE, N. J.

Kovo 16 d. čia įvyko ko

TAUPYK apsigynimu 
bondams.

Kad jum tame pagelbėt. Sakinga 
Bankai sudaro Vietory Kliubus. 
Jstok. prisiversk save padėt dalį 
savo algos kas sąvaitę nupirki
mui bondo. Kaip tik sutaupysi 
reikalingą dalį. bankai automa
tiškai nuperka jums bondą ir jus 
vėl galit pradėt taupyt antram. 

ĮSTOK I yiCTORY KL1UBĄ 

'laupyk Bondams kožną pėdę.

Antanas Palkinis, pajieškau pus
brolio Stanislovo Vinckaus ir draugu 
Franciškaus Staniulio; prašau atsi
šaukti. kurie žinot kur jie randami, 
malonėkite pranešti.

Antanas Palkinis
1113 N. 10-th st., St. Louis, Mo.

ONA ZEROLIS pajieškau dėdės 
CHAS PETERSONO, jis gyveno se
kančiu adresu; % Mbose Kiver Co. 
Camp 3, Ohio. N. Y. Ji serga ir nori 
surast savo dėdę, prašo atsišaukti ir 
seseri. Kas žino kur jie randasi,’ pra
šau pranešt jų adresą. (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.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau gyvenimui draugės nuo 

35 iki 45 metų. mergina ar našlė ku
ri myli švarų, dorų gyvenimą, prašau 
prisiųsti paveikslą, jeigu nesutiksim, 
paveikslą grąžinsiu. Aš esu 46 metų. 
dirbu gerai. Adresuokite: (5j

W. C. Nieedra
328 Union avė., Brooklyn, N. Y.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
mergina, nesenesne 35 metų, amen- 
konka arba kanadiete, laisva nuo re
ligijos. Su pirmu laišku prašau trum
pa autobiografiją ir' fotografiją. J 
kitokius laiškus ncatsakinėsiu. Adre
są rašykite: M r. Farber (5)

% Mr. X X. 886 Queen st.. W. 
Toronto, Ont., Canada.

LIETUVIŲ NAUJIENOS
Mėnesinis žurnalas. 24 puslapių, 

paveiksluotas, eina jau 4-n metai.ne. “Keleivis’’ čia yra myli-- * 1 *1 • ■ J •! J’O’VlIt.-'iUUMM, KTIIUS jau t-lmiausis luikrastis ir beveik Kama tik 50 centų metams.
pranešime. w prakalbos kalbėjo vlsl lietuviai via Ji skaito o 

Andruli kuri gospodin Andriulis žada 
žmonės Stalino burdingie- J! uždari Nejaugi mums 
ium vadina. Publikos buvo ,elkes skait>’t' J° Jezedmev-

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

PARDUODU PIGIAI!
Gerai įrengtas Restoranas ir 22 

akeriai farma^ Modemiškas namas 
ir parankumai. (taisymai auginimui

• v-» --i • ' ” * uavaicii lueueuniu muilu tu- raimiu. OLtuniu i_vnz,uid A- 1.000 kalakutų. 2,000 ar daugiau viš-
gamina. Reiškia, Jie negana 1 nakpli <;knlhiami]iii ■ UUIlSiaej yra nepilna.^ menkos n#»na<sw»kę Gali bnt 15 kiaulių, bamė 3 gyvuliams, pagamina -n r 11 skalbiamujų pustuzinis, tai apie tuzinas menkos nepasieks. Gali hm, krautuvė prie keiio ir kiaušinių mar.
IMRdiniiM. m,kol,,. V k \ f-Sictii kad P° Slto karo J1 buS U’ 13 ketas’ 2 Gražl viela turis.jŲ piaKaiDOSe DUVO įasisių. icčlnntu kurtu oil vi tams apsmakvot, šalimai nėra kom-

m ... ai,- nusijos įssiuoia Kartu su vi- peticijos> Ant dldiiojo keiio Phiia-
Tovanscas Andrulis pra- sa Stalino diktatūra.—Rd. f deiphijos j South jersey pajūrį, g*-

1 * *e * 1 Tv • 1 *-.n $5,000 į metus. Parsiduoda už *$15,-
StalinO armija labai galin- 000. Pageidautina kad tą biznį įsigy-

spauda rašo, ga ir ji daranti milžiniškus Reikalingas Darbininkas tv lietuvis. Savininkė paliko viena,

Gautas Vokietijos komi- ^„^mčių to ką jie Sa- ™> skysto muilo arba vieną nepilni 2 tuzinai. Komunis- n.a« “Y““!”? (Nereikia 
saro “Ostlande” įsakymo Z; J ; . gabale!} tualetinio muilo ar- tll «* noniinu< siminti. Stalino cenzūra
tekstas, kuriuo draudžiama 
klausytis užsienio radijų 
stočių. Įsakymas pasirašytas 
sausio 13 d. ir paskelbtas 
sausio 20 d.

pagamina
Bolševikų įsteigtus kol

chozus Lietuvoje vokiečiai 
jau ruošiasi naikinti, nes to-

Už šio įsakvmo nepildy- kk\ žemės ūkio santvarka 
_____ 1 neduoda gei-ų rezultatų.mą gręsia sunkiųjų darbų

svl&ioč  ̂sSSmasi

žinias “Ostlande,’’ tas ypa- BIJOMASI EP1DEMIJL
• tingai sunkiais atvejais gali i PADIDĖJIMO.

mirties baus
me.
sprendžia vokiečiųT?

būti nuteistas mirura oaic- Per Kaun0 radija buv0 
Visas sios rusies bylas j vb| pakattota, kad dėmėtoji 

yPa' šiltinė LietuvojeĮ tingasis teismas.
Pagaliau, įsakyme pasa= 

kyta, kad galima klausytis 
tiktai “Ostlando.” Vokieti
jos, Lenkijos ir Čekijos sto-

nu-

miltelių.

IŠ 19 LAVONŲ TIK DU 
ATPAŽINTI.

Kauniškė
kad iš tų 19 lavonų, kurie laimėjimus šiame kare. To- „ t • - j
pernai buvo atkasti Klebo- liau jis aiškino, kas šią šalį užmokestis geras geram darbininkui. 
niškio-Eigulių kapinėse, bu- remia ir kas yra jos priešas, Klauskit laišku arb*^eiefonu. u> 
vo atpažinti tik du, būtent, kokie laikraščiai VTH geriau- 509 Sprint st., W.Bridgewater. Mass
■^advv tizcv įciutOj si ir kokie prasčiausi. Ge- TcL Brockton 1666-m________
metų. ir Juozas Karazija, 65 Kausi laikraščiai esą komu- " p
n.etų. Atpažintųjų giminės nistų. o aršiausi melagiai, ^oneleLamsygiene 

šiltinė Lietuvoje mažėjanti pasakoja. kad jie dingę pe- tai fašistų ir katalikų; jie Sur'SuiFzėnSS
rei‘1J Pį'^ri. esą Hitlenc. agentai Ir An- kSSSl

ir gyaytojų pastangų, ia Tai vis bolševikų teroio driulis užtikrino klausyto- nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerų 
čiau prelegentas patarė aukos. jus, kad visi tie laikraščiai patarima ir basit patenkinti. (-)

. ...r, neišgali tvarkyt. Klauskite laišku:ANT VISTŲ FARMOs. ne jaunes-* ° G įį K
253 Broadway, So. Boston, Mass.

klausytojams ir ateityje var
toti visokias apsisaugojimo

tiS,_ . , .... , . . , I priemones prieš ta epidemi-
~ Tai lygiai taip. kaip bol- Apturint
sevikų Rusijoj, kur žmonės
visai nežino, kas dedasi už
sieny.

DĖMĖTOJI ŠILTINE LIE
TUVOJE NEMAŽĖJA.
Kauno radijas praneša, 

kad dėmėtosios šiltinės epi
demija Lietuvoje nemažėja. 
Mirtingumas esąs pasiekęs 
30 nuošimčių.

Sausio 22 d. buvo praneš
ta, kad susirgimai dėmėtąją 
šiltine Lietuvoje jau mažė

SEDA.
Ūkiuose tiuksta darbinin

kų, nes iie reikalauja atly-
ją. Šiais laikais neturint 
muilo, esą, reikią patiems 
pasigaminti šarmą. Baigda
mas patarimus, pranešėjas
perspėjo dėl naujų epide- tais, o ūkininkai neturi tei 
mijų, kurios galinčios atsi- sės produktais mokėti. Se

tinimo gludais, bekonais, 
vilnomis ir kitais produk-

tuoj busią uždaryti, jų re
daktoriai sukišti į kalėjimus 
ii bus Amen. Fašistų laik
raščius uždraudė skaityti. O 
kas vra fašistu laikraščiai? 
Ogi tai tie, ką stoja už lais
vą Lietuvą ir negai bina Sta
lino.

Vienas iš publikos atsisto-

PET. LAMSARGIENe
1814 S. Water St.. Philadelphia, Pa.

Sveikata—Bran giausis 
Turtas.

SVEIKATA LIGONIAMS
Pamokins būt Sveikais.

Gydymas visokių ligų šaknimis. 
Augmenimis, Žievėmis. Žiedais, Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų 
visokių augalų lietuviškai, angliškai 
ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokias 
ligas gydo ir kaip reikia vartoti.

PARDUODU LIETUVIŠ
KUS BALANDŽIUS.

Juodgalviai, rudgalviai, gcltongal- 
viai ir baltgalviai. Prisiunčiu į visas 
dalis Suvienytų Valstijų ir į Kanadą.

GEO. BENDORAITIS 
520 Wilson st., \Vaterbury. Conn.

rasti Lietuvoje apie balan- dos valsčiaus ūkininkai per ir klausja. ..Bet kas daly- .. ........ ...™.
dzio mėnesį, kai oras atšils mažai testą.O pieno J pieni- į.„j facictu luikrašAini (Prašau iš Kanados štampu nesiųsti, 
ir kai išsilies upės. torui ii.m« IfeinntinAtac u’ Kau.. i Kanados doleris dabar tik 80 centų.)

STUDENTAMS PUS NA
CIZMO DVASIĄ.

Vokiečių spaudos žinio
mis, studentams artimiau-

nę, todėl jienas išsiuntinėtas man patinka?’> 
paraginima

RADVILIŠKY SUDEGĖ 
6 ŽMONĖS.

Spaudos žiniomis, Rad-

TIKRAI GERI 
PREPARATAI

ALEXANDER’S 
CASTILE OLIVE OIL

Kaina su prisiuntimu $1.00. Pinigus :SHAMPOO 
.. v, _ ; geriausia siusti Money Orderiu, arba » . ..Andrulis pasikiapSte sau popierinį dolerį laiške. Adresas: (-) ,s ..®"

pakauši ir pamislinęs davė į rvt Mikalauskas | ų\ išplaus
leidimą vieną fašistų laik-Į 121 9’hSo’'boston. mass. • Pl^’kanas ir 'is°-
raštį skaityti, tik ne “Ktlei-į—

Sako, kada tik jis per- •»

apskrities gydytojai sustab- 
dę epidemijos plėtimąsi. v°k^cl9 
Pranešėjas ragino radijaus 

i klausytojus kuo mažiausia 
i vaikščioti iš namų pas sveti
mus žmones, dažniau išsi
maudyti ir daboti vaikus. 
Berniukams patarta net vi- 

i sai trumpai nukirpti plau
kus, kad nesilaikytų utėlių,

- nes jos tą ligą platina.

BOLŠEVIKAI TARIASI 
SU AMERIKOS 

PRIEŠAIS.
Associated Press piane

ša iš Kuibyšiovo. kad Rusi
jos užsienio reikalu vice-

ŠIURPUS PLĖŠIKŲ DAR
BAS VILNIUJE.

Sausio 14 d. rytą Vilniu
je, Pylimo gatvėje 45, pra
eiviai pastebėjo degantį na
mą. Žmonėms įsilaužus į už
sidegusį butą, jame rastas 
negyvas Antanas Stanulis. 
Kvota nustatė, kad bute bu
tą plėšikų, kurie A. Stanulį 
nužudė, apiplėšė ir namą 
padegė, norėdami paslėpti 
šiurpųjį nusikaltimą. Plėši
kai ligšiol dar nesusekti.

ŠIURPUS ĮVYKIS TAU
RAGĖJE.

Tauragėje savotišku bu
du nusižudė darbininkas

komisaras Višinskis šį pane- Norgėlas. Jis užlipo„ ant
dėli nriėm^i Naotake Šato baznyclos bokšto ir iš ten 

;• j > • £ i šoko. Norgėlas buvo nuvež-naują Japonijos ambosado- . Ka.nn;rip t.,,,, rn-pit
rių, ir turėję?- su juo slaptą,ta? i h£onine’ kul ^eit
kbntęręnciją. _____ l 1 e-

HAIR

• PI kius kitos nešvaru-
• mus ir sustiprina 
I odą. 50c. už bonką.

j ALEXANDER’S
• REFRESHING TONIC
J Aliejų ir Odą Gydančių Vaistų 
, Mišinys. Pažymėtina gyduole dėl 

ir Odos gydymui.

1 
l 
I

l’rašalink ŽILUS PLAUKUS t 
ant visados. Vartok •

ROXV FOR GRAY HAIR

7ALI PLAUKAI

3upazinainti su lai pasteoe'as. ugnis taip nei kur dėtis. “Keleivis jį j 
dvasiniu gyveni- greit išsiplaunuri, jog sude- stačiai nukertąs nuo kojų. i j Uspaivąrtaip

gė 6 žmonės. i Bet pranašavo, ka’l “Kelei-į} raiiski į irump
prieisiąs liepto galą.

Jų Laivas Žuvo Kovoj

šitie keturi vyrai yra išlikę iš “Ruth Ale\ander” laivo i- 
gulos. Jų laivą nuskandino japonų bomba: šis Masakaro 
mūšy. bet juos išgelbėjo nusileidęs ant va: -Jns olandų hi- 
droplanas. Dabar jie atvyko j Xew Yorką ir rodo savo at
sivežtus suvenyrus.

VIS

mas sugrąžins 
kad atrody 

rumpą laiką, 
t timu $1.50.

R0XY REMED1ES

H MR t • Mišinys. Pažymėtina 
HAIK » »piaukų šaknims ir O< 

ąžins plau-, »,',o centų už bonką.
•odys natų- t t Pasižymi savo gert 
Su prisiun- j j ( jam |>er Paštą į vis

gerumu. Pxisįiun- 
visas dalis Su-

{ vienytų Valstijų.

ALEXANDER’S CO.
414 W. BROADMAY

SOUTH BOSTON, MASS.
Iš visko matyt, kad And- į • 

tiulis daugiausia “Keleivį”! |
studijuoja ir daugiausia iš, •--------- --------------------- 1 ?-
jo ima įkvėpimo savo pra-hg^Kgsg6tJiss1s.K;iseaKi$^>:j«taB8g»®sj‘.»x.ąXjS3i®»*ž'K«^3e*-A£^f!*SKXg:s' 

įkalboms. Jis daro lygiai 1
taip, kaip tie kunigai, kurie | 
savo parapijonims draudžia “
“Keleivį” skaityt, bet patys 
atsidėję jį studijuoja.

i Buvo renkamos aukos.
Surinkta vos tik 7 doleriu- 
kai su keliais centais. And- > 
tiuliui už prakalbą pasiūlė |
1 doleri, bet jis atsisakė jį'g 
priimti. Mat, norėjo pasiro- S 
dyt kaip “džentelmanas.” £

Po Andriulio prakalbų j $ 
eliffsidiečiai lyg ir nusimi- x Valgyklose ir Tavernose reikalaukite tikro lietuviško 

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

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

6859 SO. WESTERN AVĖ 
CHICAGO, ILL.

XXX ALE IR STOCK ALE 
/Š KRANO IR BONKOMIS

ar

LIETUVOJE JAU VAL
GOMA ARKLIENA.
Spaudos žiniomis, nese-I 

nai “Maisto” bendrovės ati
dalytos Vilniuje arklienos * 

, krautuvės turinčios didelį 
pasisekimą. Ryšium su tuo 
“Maisto” bendrovė arti
miausiu laiku nusistačiusi 
atidalyti dar visą eilę naujų 
arklienos krautuvių Įvairio
se miesto dalyse.

81 LAFAYETTE ST„ 
WORCESTER, MASS.

BOSTONO SKYRIUS: 1410 Columbia Road, 
South Boston, Mass. TeL SOUth Boston 2271 
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MUs Puslapis KELEIVIS. SO. BOSTON Nu. 11. BaLadžio i d., 1912 m.

Moterims Pasiskaityt
■A. T -M- «T OTTVOTTT TOiDmŠĮ SKYRIŲ TVARKO 

M. MICHELSONIENĖ.

h Minkštopročių Dau
giau, Negu Rimta- 

pročių.

Naciu Geležis Amerikos Ginklams

MANO MARGUČIAI.
Kaip aš buvau jauna mer- nelaimė. Prieš pereitas Ve- 

gaitė ir gyvenau tada dai Iykas, kaip ir visuomet, aš 
su savo tėveliais Shenan- išsiėmiau savo margučius, 
doah’ryje, aš jokios šventės sudėjau i tam tikrą indą, ir

Pittsburghietė andai pa
lietė ‘'Keleivyje” gana rim
tą klausimą, tai tą, kad vi
sokių varduvių, gimtuvių ii 
kitokių privatinių “parių” 
ilgus apiašymus reikia šluo
ti lauk iš spaudos. Tai rim-

deja. atsiliepė 
tokie, kurių

ko čieli, jų tarpe tik vienas tikslai — tik baliavoti... nes 
tų, ką mamytė buvo išmar- V1S.1 pasisakė prieš Pittsbur- 
Tinus. Nors šiandien mamy

čių. Velykoms mamytė pri- ir visi mano margučiai nu- a-muo, oet, 
gamindavo skaniausių vai- dardėjo žemėn. Tik 11 išli- daugiausia 
gių. prikepdavo pyragų su
razinkom, kumpio, veršie
nos, privirdavo šaltanosir 
(vaiskiečių) ir daugybę ki
tų skanėsių. Tėvelis mai 
ant kiekvienų Velykų nu
pirkdavo

ghietės minti. Prašau “Ke
leivio” redakciją, kad ir 
man leistų tarti keliatą žo
džiu tuo klausimu, nors ne- 
norėčiau užimti vietos tuš
tiems ginčams.

Nėra niekam naujanybė, 
kad du asmenys susiėję su-

ės jau nebeturiu, bet tas 
ios išmargintas, nublukęs 
margutis man yra labai 

naują suknelę I brangus, nes žinau, kad ji 
skrybėlaitę, čeverybus ir ki j šrašė tos pačios rankos, ku
tų naujų papuošalų pavasa- Į '-ios mane nešiojo. Graikų 
rio šventėm sutikti. i bažnyčioj gautas margutis,

Geras buvo mano tėvelis •! ^ip‘ir daugelis kitų, surištų situokia ir gyvena... ar jie 
Man tatai duodavo didžiau- y maloniom pažintim ir at- ilgai, ar trumpai poroje gy- 

Bet niekas subyrėjo į šmote- vena, tai irgi nera jokia vi
lius. lyg tos jaunų dienų suomenei naujanybė, o tik 

M. M. privati ir kasdieninė gyve- 
marginti margučiai. Visą J ~ nimo eiga.
šeštadienio vakarą juos vir- LINKĖJIMAS.

čia yra parodyti buvusio Bostone vokiečių konsulato gele
žiniai vartai. Dabar nutarta tuos vartus sukapot ir me
talą suvartoti Amerikos ginklams.

“KELEIVIS” DUODA KNYGŲ
—

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, 

i O jis turi labai daug knygų. Kad nereikėtų jų kraustyt ki
tur, leidėjai nutarė pasiūlyt jas savo skaitytojams nupi- 

I ginta kaina. • *
Kits prisius vieną DOLERJ, tas gali išsirinkti knygų iš 

žemiau paduoto kataliogo už PUSANTRO DOLERIO.
, Kas prisius $2.00. tas gali pasirinkt literatūros už S3.00. 

Knygų galima pasirinkti kiek patinkama—už $5, už $10 
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 
TVANAS? x

Bažnyčia sako, kad buvo, o moks-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Panašios knygos lietuvių kalboje

šio džiaugsmo.
manęs tiek nedžiugindavo • ‘t f
kiek mamutės nudažyti ir iš-, 5xaJ°ne^-

____________________________________________________________ _ _ las sako, kad nebuvo. Jeigu buyo, tai šiol ja nebuvo, čia aprašyta ko-
__  kaipgi Nojus butą galėjęs surinkti į kius dievus garbino senovės indai bei

I/" AID TtfTTOT A nmiMT A A kelias dienas visų veislių gyvūnus, arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai,
iv Uu 1 rt, 1 Vii A V Iii j J 1*1 U»lv ** kurie ęrvena išsimėtę visą žemes lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die-

davom, dažydavom ir mar- 
gindavom. Mamytė nupirk
davo kuo balčiausių kiauši- ..... .. . .
nių. kad dažai geriau imtų; 'lnk‘1 v1,so'n? 510 Ąjunarn 
paskui gaudavo visokiu da-I bendradarbėms ir skaityto- 
žų, bičių vaško ir kitų'reik- i l°ms sl° gyriaus vedeja, 
menų. Primargindavom d i- i 
džiausią krūvą, paskui alie-! 
juota skarele kiekvieną į 
margutį gerai ištrindavom. ■ 
kad žvilgėtų. Sudėdavom i i

Kiek gi svarbos ir Įdomu
mo yra kitiems, kad aš išau- 

Smagiai praleisti Velykas' ginau vaikus ir jie man su- 
ir linksmai sutikti pavasari ruošė vaišes?

i —

dideli biiudą ir pastatyda- 
vom vidury stalo, apie kuri 
aš su broliais šokinėdami 
džiaugėmės.

Kas tik Velykų dieną at
eidavo, tam duodavom mar
guti. Jei atsinešė savų, tai 
mušdavom. Keno susimuš
davo, tas turėjo sumuštą 
atiduoti laimėtojui.

Man jau ir tąsyk gailėda
vosi marguti mušti. Tiek 
darbo padėta, taip gražiai 
man jie atrodydavo, jog aš 
išsirinkus kelis gražiausius 
paslėpdavau, kad kiti jų ne
sumuštų.

Aš dar ir šiandien nega
liu atsistebėti iš mamulės ir 
abelnai visų lietuvių moterų 
artistiškumo ir gabumo 
kiaušinius marginti. Turiu 
prisipažinti, kad aš to gabu
mo nuo motinėlės nepavel- 
dėjau.

Kaip mažai būnant, taip 
ir šiandien dailiai išmargin
tas kiaušinis mane' inteie- 
suoja. Kaip kiti renka senu- 
pašto ženklelius, senus stik
lus, mezginius ir tt., taip aš 
turėjau gana gera margu
čių kolekciją. Jų tarpe buvo 
trys, kuriuos nudažė ir iš- 
margino mano mamule dar 
30 metų atgal. Lengvi jie,

• kaip pūkai, ir dažai jau nu
blukę, vienok jie man kas 
Velykos primena mamulę n 
tuos laimingus jaunystės 
pavasarius.

Turiu vieną marguti rau
doną kaip kraujas. Jis pri
mena man labai varginan
čią. bet begalo interesingą 
graikų Velykų nakti, pralei
stą su viena pažystama grai
ke jų bažnyčioj. Iškilmingos 
ceremonijos tęsėsi beveik 
visą naktį. Įeinant, visi ga
vome po žvakę. Vidury pa
maldų užgesino visus žibu
rius, išėjo barzdotas šventi
kas su didele degančia žva
ke ir uždegė keliem arčiau 
stovintiem žvakes, o tie—ki
tiem. Darėsi tai taip greitai, 
kad už kelių minutų visų 
žvakės jau degė.

Pasibaigus tom ceremo
nijom. visi ėjom laukan, su 
degančiom žvakėm ranko
se. Išeinant, prie durų. vi
siems davė po raudoną 
kiaušinį, kurį aš parsinešus 
tuoj įdėjau j savo margučių 
kolekciją. Tai buvo 1932 
metais.

Bet mano kolekciją ištiko

M.

Balius ir vaišes mes vrii 
mėgstame ir progai pasitai
kius baliavojame: bet ar tai įįSlto 

Michelsoniens.; svarbu tiems, kurie tenai
---------- ---------nebuvo? Ar svarbu man,

, kad kitą sykį kiti pabalia- 
vos? Tai privatiniai daly
kai. Pabaliavota—ir baig
ta!
ti apie 
res 
tur
tingo?...

Tie visokių sukakčių ren
gimai. tai niekas daugiau, 
kaip tik jieškojimas tuščios 
garbės. Suprantama, to nie
kas nedraudžia, bet kam gi 
apie tai rašyti spaudoje?

kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu- vaį vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 
nus prastoj savo arkoj sutalpinti. įjos jįe santikius su žmonėmis turė- 

<ita bažnv- kur ėmėsi tiek vandens, kad visą ;0. Knyga stambi ir labai užimanti.
.... t. žemę apsemtų? Kur tas vanduo da- faį yra tikra tikėjimų istorija. 51.00pasiliko ll- bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos Prutuose audimo apdaruose .. $1.25 

galėjo atsirasti po tvar.o juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir sim- i'i-VTf*!’ IUATP4Ctai kitų klausimų. į kuriuos negali «-L3ilv»ę) LELIDAlAj. 
atsakvti jokis kunigas, yra nuosakiai ši knygelė parodo, kodėl Romos 

aiškiai išdėstyti šitam veikale, popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
. _ be galo įdomi. Kas žodis—tai išaiškinta visa jų bepatystės istorija, 

faktas; kas sakinys—tai naujas ku- jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos 
argumentas griūva. Mokslas ir nupuolimas. Šią knygą turėtų per

moksiąs nuo pradžios iki galo. skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų globą. Parašė 
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su

Velykų diena yra nusta- ir tos šalys, kui 
tomą ne moksliniu budu. čia viešpatavo, x _ _
bet bažnytiniu Įstatymu, to- gam laikui prie senojo ka- ats;ra-sti po ano juodveidžiai 
dėl ji ir yra tokia nepastovi lendoriaus.
—kas metai pripuola vis ki-‘ Tuo budu Europoje pasi- "raiški 
tekiu laiku. Vienais metais darė du kalendoriai: vaka- 
K ristus keliasi iš numirusių ruošė naujasis, o rytuose se- nigu 
27 kovo, kitais metais 16 nasis. Bet vartojant du ka- ^ 
balandžio, ir tt. Taip yra lendoriu buvo labai daug 

kad niekas tikrai ne- keblumo ir senasis su laiku 
žino. kada Kristus
kada

ma
APIE DIEVĄ. VELNIĄ, 
mver ir pRuaRi

VELYKOS.
Velykos, Velykos•ž ' «,
Visai jau arti:
Visi jūsų laukia—
Seni ir maži.
Bet maža mum džiaugsm< 
Velykos atneš.
Ne vienam iš skausmo 
Ir verkti reikės.
Nebus daug linksmumo 
Ant motinos veido.
Kuri jau sūnelį 
Į karą išleido.
Nedžiugaus Velykom 
Ir tos mergužėlės,
Kurių mylimieji 
Į karą išėjo.
Nesmagios bus šventės, 
Nelinksmios Velykos, 
Kur seni tėveliai 
Vieni tepaliko.

Var s o Duktė.

DARBO ŽMONĖS.
Vos tiktai prašvinta rytas.
Iš sulūžusių lindynių 
Eina žmonės viens už kito. 
Purvini ir nusiminę.
Eina, žengia, purvus taško. 
Nes i darbą reik skubėti.
Nors dar rankos nesuspėjo 
Per naktelę atsilsėti.
Taip kas dieną, kas amželi 
Velka jungą sunkų, kietą. 
Kol po juodąją žemele 
Randa poilsiui sau vietą...

šilo Sapnas

Y 1 1 f • * * IlIUi* i,kad tokio toti ios priimtaįi laiko skait- Kaina Istoriška apysaka iš Kristaus lai-

muuu; n luiniju.- jcs sažinosL vyrai turėjo
Taitri kuomet pirmieji Iamentas. Kuomet Rusijoje daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.

, , .--i i . _ • ..„i Labai užimanti ir pamokinanti kny-krikscionių duasiskiai SUSI“ sugliuuo caio ii popu ual- gu paveikslais. Kaina .... 50c.
rinko Nicej'os mieste 325 j džia, naujas kalendorius Audeklo apdaruose ............. 75c.
metais po tariamojo Kris- buvo priimtas ir tenai. BYLA DETROITO KATALI-
taus prisikėlimo iš numiru- 1919 metais naująjį ka- KV SU SOCIALISTAIS, 
šių ir kuomet jie nutarė šitą lendoriu priėmė ir Rumuni- Da5‘jant Detroito lietuvių sociaBs- 

T . . jo prisikėlimą padalyti u e- ja gy Serbija, nors bažny- kunigo pakurstyti brostvininkai už- Kl R MLSŲ BOČIAI
. Lietuvoje žmones gyveno lykų švente, tai pas juos ki- čios tenai vis dar laikosi se- GYVENO?
n- gyvena daug ilgiau, ir be- }o klaua|masį kokią diena į v
gyvendami pialeidžia ir si- tos Velvkos turi but šven- 
dabnnes ir auksines vestu- čiamOs. Jei butu žinoma, 
ves, visai to nepastebėdami. kada ištikrujų Kristus prisi

BIBLIJA SATYROJE.
Tai Biblijos pašaipa. } Kanadą tos 

knygos neįsileidžia-Laba i juokinga su 
379 puikiais pave kslais, perstatan- 
čiais įvairius nuotikius nuo prieš su
tvėrimo pasaulio iki užgimimo Kris
taus. įgijęs šią knyga niekas nesigai
lės. 382 jiuslapiai. Kaina .— *1.00

o ar jiems tas kenkia? Bet kgiė, tai tokio klausimo ne
mes. gyvendami šioj laisves butu reikėję kelti. Bet to 
salų n ištekliuose, prasima- njekas nežinojo. Taigi susi-pr;
nome visokių niekų ir juos 
išpučiam virš saiko. Rim
čiau padiskusavus panašius 
dalykus, pasirodo, kad jie 
neišlaiko kritikos. Pagei
dauju, kad šiuomi ir užsi
baigtų diskusijos šituo klau 
simu.

Nuo
Kujų Vincas. 

Redakcijos. — Dis-

puolė juos ir žiauriai sumušė. Socia
listai iškėlė užouolikams bylą, kuri 

mzRr sifiiate « t— knygutėj aprašyta, su vi-
. sais teismo rekordais ir liudininkunai Švenčiamos vis po seno- parodymais. Kaina .................. 25c.

vės — dviem sąvaitėm vė
liaus.

Biblija sako. kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje, net noksiąs Kojti 
visai atmeta. Mokslas mano, kad 
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. !r ši 
kr.vga parodo, kodėl taip manoma. 
Labai įdomus ir pamokinantis 
skaitymas. Kaina ...................... 25c.

SO( IALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai idomi knygutė šituo svarbiu

Bet visvien. kuriuo kalen- klausimu Ją turėtų perskaityti kiek-
, . . . ’ x - t i nas katalikas ir socialistas. Parašeoorium besiremtum, V elykų E. Vandervelde. vertė Vardunas.
dieną atrasti nesunku, kuo- Kaina .............................. 10c-
met žinoma jos taisyklė. SIELOS BALSAI.
Reikia tik susekti kada pri- Puiki knyga, daugybė labai gražių
puls pirmutinė mėnulio pil- tJ’Jąveiksi^ pSera^ra irS^Si . . . v . . . ,

, naitis po 21 kovo dienos; graži. Parašė J. b. Smelstorius, 221 m-. ,r_ į;a!p revoliucija
Velykos Viri bus švenčia- pirmutinis nedėldienis po Audhno apdaraisS.apdara.1S.E SI.'jo ^0^>ta^šMpo rara valdai ir ^i^ji

mos nedėldienio dieną bu- tos pilnaitės ir bus Velykos. žmogui Sis^^s^^miSu
tent tą nedėldienį, kuris --------------- DELKO KEIKIA ŽMOGUI at-teigtos nepriklausomos Lietuvos
. rtr.nl Tiinians no nirmuti- at a 111 i a i GERT IR VALGYT? rubežius ir kaip šalis vra pe.dalvta įpnpuls tuojaus po JUrtnUtl-, ŠIAULIAI Valgvt ir gert reikia dėl to, kad ^knčius Tai yra vienatinė knyga,
neS menulio pilnaities, pri- T^-, --ix- -j •• norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. k-’£’5’*ro'k>» ^a’p g.me ..įetuvos_Res-‘ ----- — ldemiJOS Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio Publika čia telpa v,si svarbesni do-

cn^idarn žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai- Steigiamojo Seimo nuta-nos. Sitam įstatymui gali SUSIIMU! stas Huo(Ja aaU!Hail sn-ku kitas r.mai, taikos sutartis si bolševikais.

rinkusiems kunigams teko 
daug ginčytis, daug galvoti, 
ir pagaliau padaryti šitokį 
nutarimą:

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ISTORIJA, ’ 3**

Šitas veikalas parodo, kaip nuo 
1905 metų revoliucinės Lietuvos spė
kos vedė kovą su caro valdžia, ir kaip 
tuo pačiu laiku kunigai tą valdžią rė-

į Rusijos šiuo klausimu jau puolančios po 21 kovo die-, . •
uždarytos. Šį rašinį dedame nos. šitam įstatymui gali uždraudus turgus, 

‘tik dėlto.............. ‘ ‘

PAPtRČIO ŽIEDUS IR KErn'RlO* 
KITOS APYSAKOS:

'!» Neužsitikintis Vyras: i2) 2y- 
a. Jo-e nurodoma kaip žmonės pa.- 

kai tik: į visokius prietarus, 
burtus ir tt. K»5ns» ....................... 15c

Ji Neteko Savo Vyro

Ši jauna moteris gavo žinią, kad kovoje su japonais žu
vo jos lakūnas vyras, John N euvkirk, kuris buvo nušovęs 
žemėn jau 25 japonų orlaivius. Jis žuvo apšaudant iš orlai
vio japonų aerodromą Tailande.

kuomet pripuola žydų Vely- kiekiu prekių, laip pa-, 
kos: krikščioniu Velykos tun varš° tie ūkininkai, ku- SVEIKATA.
tnomPt turi hnt švančiamne norėtu gyvuli įsigyti. Arba tiesus ir trumpas kelias į
tUOmet turi OUt švenčiamo  ̂ L-nmieuro ii-jii sveikatą. Pamatines žinios is anato-viena sąvaitę vėliaus, kad * oK1^cnį Komu aro oiau- mijos, fiziologijos ir hygienos. su-
;-vzrfnx kartu liuose isakvmu konfiskuota S“5*!*- A. LGraičiunas Chicago,ĮSU engus suem.es Kaitų su V. I UI., 1011 m.. 339 pusi. Drūtuose
ŽvdaiS 1 nedirbta Oda. audimo apdaruose. Kaina .— $2.50

kuomet krikš-Tuo laiku, 
čionių bažnyčios tėvai darė 
šitą nutarimą, jie laikėsi dar 
.Juliaus kalendoriaus, kurį 
Romos valdonas Julius bu
vo įsteigęs apie 45 metai da 
Kristui negimus.

Vėliau betgi, būtent 1582 
metais, katalikų popiežius 
Gregorius išleido įstatymą 
šitą kalendorių panaikinda- j 
mas, o įvesdamas savo var
do kalendorių, kuris dabar 
yra žinomas kaip Grego- 
riaus arba naujojo styliaus 
kalendorius. Jis skiriasi nuo 
Juliaus arba senojo kalen
doriaus tuo, kad jo metai 
vra 11 minutų ir 14 sekun
dų trumpesni. Iš to rezulta
tas toks. kad kas 400 metai 
senasis kalendorius atsilie
ka nuo naujojo ant 3 dienų, 
o 1900 metais jis buvo jau 
atsilikęs net 13 dienų.

Naujojo styliaus kalen
dorius buvo greitai priimtas 
katalikų šalyse, bet rytų sta
čiatikių bažnyčia jį visai ig
noravo ir laikėsi vis senojo 
styliaus kalendoriaus, todėl

yiCTORY

BUY
UNITED
STATES
DEFENSE

BONDS
STAMPS

KAIP SENOVĖ? ŽMONĖS 
ĮSIVAIZDUODAVO ŽEMĘ.

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mok
slas arba Kaip Atsirado Kalbos.“
Kaina .......................................... 10c.
KODĖL AS NETIKIU 
I DIEVĄ?

laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių 
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos 
knygutės ..................................... 20c.
MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos, revoliueionieriškos, 
tautiškos, humoristiškos 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 būti 
pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c.
PAPARČIO ŽIEDAS.

Ir ketorios kitos apysakos: (I) Ne
užsitikintis Vyras: (2) žydinti Giria; 
(2) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt......... 15c.
ŽEMAITĖS RASTAI KARĖS
METU. ’ ’

Lietuvos Šelpimo Fondo leidinys. 
Su rašytojos paveikslu, 126 pusla- 

Kaina ................................. 50c.pini.

ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
Arba kaip tėvų vartojami svaigi

namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors 
būti kudikrų tėvais, būtinai turėtų 
nerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.

suem.es
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Lietuvos Tragedija
KEEE1VI3. SO. BOSTON

Muzikantai Groja IJimną Atsistoję

ViaAstfir

Jieško Bolševikų Pagrobtų Žmonių.

Vyriausias rusų golovo- 
riezas, kuris turi tikro azija
to išvaizdą ir čiulpia iš pyp
kės tirštus durnus, sėdėda
mas už Kremliaus mūrų

čia į mano nasrus...” Ir, už
kabinęs savo aštriais nagais- 
menkutę Lietuvą, susigrūdo 
ją sau Į gerklę.

Ir tuo pačiu kartu pradė-
žvalgosi po didelį Vakarų ' jo veržtis iš “Rojaus” durtu-
Europos žemėlapi

Staiga jis pasipūsto usus, 
pasikaso kairyjį delną ir nu
stato savo dvi azijatiškas 
akis tiesiai i tą vietą, kui 
yra pažymėta: Trys Pabal
čio Valstybės.

Akys Įkyriai degančios, 
lyg tie du prožektoriai, vy- 
liugingai nuslenka iš viršaus 
i apačią ir “apšviečia” ma- 

kur stovi Lie-žą sklypelį, 
tuva.

Ji mažutė ir nekalta, ir 
jos praeitis garbinga. Ji pei 
amžius už laisvę kovojo ii 
visados ją apgynė. Vėliau 
ji tapo parblokšta, bet jos 
dvasia liko nesunaikinta, 
šiandien ji ir vėl atsistojo 
savo kojom ir neblogai gy
vena.

Čia baisiojo žmogaus 
juodų akių vokai, lyg praga
ro vaitai, atsivožė, sužaiba
vo juose keišto ugnis, ir lyg 
tas kraujo ištroškęs vampy- 
las, besitraukdamas i save 
auką, apsilaižė.

Praskėstus nagus 
kė, kietai juos sugniaužė Į j J 
du kumščiu ir pro surakin
tus dantis iškošė:

vai su tokia furija, kad i vie
ną dieną užplūdo visą kraš
tą. Ir ištikrujų, — Lietuvos 
visai nebesimatė. Jos vieton 
buvo prikaltas Nr. 14.

Lietuva, pajutusi mirties 
pavojų, skaudžiai suvaitojo 
ir norėjo šauktis pagalbos, 
bet jau nebegalėjo. Ją pri
baigė savi išgamos.

Bematant prasidėjo bai
sus žmonių kankinimas, žu
dymas ir, ant galo, trėmi
mas “stachanoviškais meto
dais” (gyvulių vagonais) Į 
Sibyro girias miškų kirsti, 
kanalų kasti, ir kitokių ka
torgos darbų dirbti. Prasi
dėjo vergija.

Ir taip. nuo pirmos die
nos nepasotinamas Krem
liaus smauglys ryjo nekal
tus Lietuvos vaikus per išti
sus metus.

XBC radijo kompanijos simfoninė orkestrą New Yorke groja Amerikos himną muzikan
tams atsistojus. Tai pirmas atsitikimas, kad muzikantai grodami himną stovėtu. Papra
stai, tik publika atsistoja, o muzikantai groja sėdėdami.

Apie Pirmąją Lietu- 35 metų laikotarpį,’
* « nuo 1907 m. iki 1942 m., ivių Meno Lietuvoje buvo suruosla

parodų.Amerikos lietuviai tuomet 
nusiuntė jai $100 auku.
Lietuvos laikraščiai pla

čiai mini pirmąją lietuvių 
dailės parodą Vilniuje prieš

' 35 metus, 1907 m. sausio 9 
dieną. Paroda buvo sureng
ta a. a. inž. Petro Vileišio 
namuose, Antkainyje. Joje

m. 
buvo

apie 250 atskiru 
Šiandien lietuviu dailininku

KAUNO LIGONINĖJ TE
BEGULI SUŽEISTI PAR

TIZANAI.

Lietuvos laikraščiuose vi
suomet pilna skelbimų, ku
riuose žmonės vis dar jieško 

; savo giminių, kuriuos pa
grobė bolševikai. Štai kelia
tas tokių pajieškojimų:

Kas žino apie Babravičių 
Steponą, anksčiau buvusi 
Vilniuje Karo Mokykloje, 
pranešti motinai Kaunas, 
Šančiai, Pušyno gatvė 30.

Žinantieji apie likimą 
Vogelės Jurgio, sunaus An
tano. kilusio iš Adutiškio, 
Švenčionių apskr. (prieš ka
rą gyvenusio Kaišedoryse), 
praneškite broliui Vogelei 
Aleksui, Panevėžys, Ramy
galos gt. 39 b.

Žinantieji apie likimą 
Valacko Vilhelmino, su
naus Povilo, kilusio iš Adu
tiškio, Švenčionių apskr.. 
praneškite tėvui Valackui 
Povilui, Adutiškyje, Vilhel- 
minas Valackas, 1940 m. 
gruodžio 8 d. išvežtas į So-

Jurbarko apylinkės teis
mas nutarė nežinia kur 
esančių Prano, Marės ii- An
tano Basčių turtui, suside
dančiam iš kilnojamo ir ne
kilnojamo ir esančio Rotu- 
lių I km., Jurbarko valsčiu
je, globėjais paskirti Petrą 
Bastį ir Adelę Bastienę- 
Bastytę.

Kauno apylinkės teismas 
nutarė nežinia kur esančio 
Juozo Matusaičio turto, 
esančio Kaune, Raseinių g ė. 
15, globėja paskirti Mikali
ną Matusaitienę, gyvenan
čią Kaune.

Tas pats teismas nutarė 
Onos Simanavičienės turto 
globėja paskirti Karoliną 
Ručinskienę, gyv. Traupio 
miest., Raguvos valse.
' Marijos M italienės-Alek
naitės turto globėja paskir
ta Elena Aleknaitė, gyv. 
.Kaune, Tunelio gt. 3.

Prano Zarecko turto, 
esančio Kaune, Gimžausko 
gt. 3, globėju paskirtas Jur-

Tuo pačiu kartu, kai Že
mės planeta jau buvo pada
riusi apskritą kelionę ir sto- dalyvavo 22"lietuviai’ daili- 

sulen-!vėjo tiesiai veidu atsisukusi ninkai: m. K. Čiurlionis/ 
i saulę, kad nudžiovinti 
kraują ir ašaras nuo Lietu-

Kauno dienraštis “Į Lais- vietų Rusiją.
vę” praneša, kad Kauno Ii- Kas žino apie Ramanaus- __ _

priskaitoma apie 300. Kau- g°n’nčj tebeguli dar 10 lie- ką \ incą, tarnavusį kariuo- ^įs Valeckas, gyv. Kaune, 
ne Dailės Mokykla įsikūrė tu™! l.>artlz?nU- kurie buvo meneje pnes karą Pabrade- Kęstučio gt. 41.' '
jau 1921 m., o jau nuo 1923 SkuTIlTauio DtS Raman^S A?X Alf°nS° Bačiuli‘> - • tUIt° metų veikė kaipo Meno Mo- esančios nuplautos ko- valse., Dubėnų kaimas.^ Kulienė S°flJa Ba‘

ky^a- _________ jos, kitiems gi sužeidimas j^as £jnote apįe eįĮ šid- Broniaus Peleekio turto
M a palikę^ tokių sunkių Įauską Bronių, tarnavusį ka- globėja paskirta Elena Pe-

-Ne-i-iš-tru-uk-si...

Antanas
skulptorius

Žmuidzinavičius, 
Petras Rimša.

vos veido, iš antros Lietuvos Antanas Jaroševičius, Pet-

PAGERBS PRAVIENIŠ
KIŲ NUŽUDYTŲ KALI

NIŲ KAPINES.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Pravieniškių pri
verčiamųjų darbu stovykio-

žymių. kad iki šiol jie negali 
išeiti iš ligoninės.

APIE ŠIAULIUS SIAU
ČIA PLĖŠIKŲ GAUJOS.

Min-riuomenėje Vilniuje, vėliau leckienė, gyv. Kaune, 
Varėnos poligone, praneški- ties Ratas 30. 
te Jonui Šidlauskui, Pane- Julijos Jonušytės turto 
vėžio apskr., Smilgių paš- globėju paskirtas jos brolis 
tas, Kibildiškių kaimas arba Kazys Jonušis. gyv. Kaune,

pusės atsivėrė antras praga-i j.as jDokaq Vytautas Či- awyn.iu- Iš laikraščių matyti, kad Kaunas. Jurbarko gt. 3. . Laisvės ai. 80.
ir na^icrirHn o-alino^ KalP°Ka®» Ai\- • je pereitais metais bolsevi- Lietuvoje, kaip ir pereito Kas žinote apie dingus) Skelbiamų čia turtų savi-
olių trenksmas. Žukauskas, K. šklenus, Juo- išžudyti politinių kalinių { Didžiojo karo metu, prade- Jasiukaitį Marcei}, buvusį ninkus pagrobė bolševikai.ras

į kanuoliųSmauglys,Prabėgo dienos, sąvaitės, 
ir už mėnesio laiko į Lietu
vą įsmigo 20 tūkstančių rau
donųjų durtuvų.

Labai aišku, tokiu skai
čiumi Lietuvos da nepa- 
klupdysi, kad ir nedidlė ji.
Bet tai buvo tik pradžia, gy
vatė tik prisiartino prie sa
vo aukos, kad nenugąsdinti.
Kaipgi dabar atrodytų, jei
gu iš karto pagriebtų ir 
smaugtų?... Viena, auka iš
sigandusi gali smarkiai pa
sipriešinti ir surikti; o ant
ra, kaimynai išgirdę prade- .
tų juoktis. Sakytų: “žiūrė-:^°5.&

. . . . ?as ^^aras, f°na™ bei administracijos tamau-ida plisti banditizmas. Šiau- Pabradės antstolį, prašau
kulis aptsi\ i- kas, Aleksandias Paliukai- fn-j-|-i lavonai nalnirlnti lin oncVritvio įmon rtfonoč+i TocinVoiAiniT . x „ n. v i tz tojų 199 lavonai palaidoti liu apskritvje. ypač Kuršė- pranešti Jonui Jasiukaičiui,

mojęs smaugė Lietuvą štai- tis Kazys Stab rauskas K a- netoli Pravieniškiu. paVasa- nuošė, veikia plėšiku gauja, -----------
įsgąsdmtas pašoko ir. rolis V itkauskas Mikalojus į numatoma šiuos kapus terorizuodama gyventojus.§a

stojo į kovą..
Lietuva truputį

pė. Jos net ir bombų 
mas nenugąsdino 
las šiandien buv 
smaugliui už padarytas pik- darė atskirą 
tadarybes, ir tuo pačiu lai 
ku ištrukti iš jo nagų.

MOKINA NAMIE GA
MINTI DAŽUS IR 

MIELES.
Kėdainiai, Kauno gt. 13.

rinė propaganda.”nių skyrių.
Tą istorinę parodą tada

Ir štai. nors ir nukankin- atįdarė Dr. Jonas Basanavi- 
ta. vipnnk progą nasmaudo- i 
dama Lietuva sukabino kie
tai kardą ir, vienu rankos 
mostu nukirto slibinui uode

VILTC5. raiuua vuivjvj
nišką pasisekimą, nes ją 
gausiai lankė vietos gyven
tojai vilniečiai ir iš toli at- 
vykstantieji lietuviai, net iš

VARDĄ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad okupantai jau 
nrndpio vokietinti lietuvis- 
kus vietovardžius. Zarasai

SUNKU IŠSIŲSTI LAIŠ
KĄ IŠ LIETUVOS.

Is vieno asmens, buvusio 
Rygoje, tenka patirti dėl 
Pabaltijo kraštų pašto susi- jau perkrikštyti į Ossersee
siekimo su užsieniu. Pagal (ištark: Oserzejė). 
tas žinias, norint išsiųsti lai-kit milžinas smaugia savo Baisusis kirminas, kuris Kaukazo ir kitu tolimu vie--i • - • -i • ir.it, milžinas smaugia savo. kaJ Lietuvon fLauhLaz,r lycų lonmų vic , užsieni, reikia laiska

mažuti kjnmvna ” Nnrs ant i nesiUKejo, xaa sietuvos tu Kam rašo Kauno laik- pačiam nunešti n paštą ir jimažutį kaimyną, 
to tik naplevat,

Nors 
bet visgiant žmonės begalės tų. Kaip rašo Kauno laik 

rankas pa- raščiai, “Amerikos lietuviu

prašome pranešti Norman- mų dažų negalima gauti, 
tui Pranui, Kaunas, Zemen- nes patariama dažyti auga- 
hofo gt. 2. i liniais dažais: ąžuolų žieve-

Be to, laikraščiai skelbia mis, beržo lapais, įvairiomis 
šiuos teismų sprendimus sąmanomis ir tt. Taip pat 
apie “nežinia kur esančių mielių negalima gauti, todėl 
(t. v. bolševikų nugalabytų šeimininkės pamokomos, 
ar išvežtų) turtui paskirtus kaip mieles galima pasiga- 
globėjus: minti namie.

neužlipvtą. Be to, 
kas laišką 

rašo, Ram. Kur adresatas 
gyvena ir kokie yra santi- 
kiai (sakysime, giminystės)

nepatogu, todėl “mandagu- keltl:.n.uo sJ1o1?rnu5į° galxa 22-rasis seimas tai parodai Į1-,. nnrndrti 
rirukciais išlėkė iš Lietuvos. mn droviu jioiKia nuroayu

kam, kurmo" dėlei, prieš patį smau-įr, 
girną reikia pripratinti. la

Ir, taip dalykams susidė
jus, Lietuvos žmonės prie 
tų dvokiančių azijatų “pri
prato.

pačią dieną lūžo kalėji
mo duris, truko štangos li
pančiai. ir Lietuva vėl atsi
stojo ant kojų.

“Nuo šios dienos aš no-

paskyrė 100 dolerių auką, 
kas anais laikais sudarė di- i 
dėlę pinigų sumą.” Paroda \ 
smarkiai išjudino lietuvius'
menininkus ir to pasėkoje tarP sluntčJ° lrgavėju-
buvo įkurta Viliuje “Lietu-

Dabar atrodo gerai Beri™ buti laisv?” pasakė bal-: vių Dailės Draugija.” Nuo 
vrigi po to iuk reikia nada su Lietuva v*53™ pasauliui, tada paroda buyo rengiama XoPrama3ža mMci-
ją, kari auka 'iskiepvlatra- da^P^lgal’,e?ltv™a"ęs- vlal daitamkai Vilniun 
4*; morfinos' ! —pakartojo dar kartą

BERNAS APIPLĖŠĖ IR 
NUŽUDĖ ŪKININKĄ.
“Deutsche Zeitung im

puti morfinos netektų pil
nos orientacijos — pasiduo
tų pilnai operacijai.

Ir štai, iš raudonosios sto-* 
licos ateina visai nekaltai 
Lietuvai aštrus protestas, 
tikriau tariant, priekabių 
jieškojimas, buk lietuviai 
“pagrobę” penkis raudonus 
durtuvus...

Lietuva iš karto krūptelė
jo. Nors ir nesijaučia kalta, 
bet kaip tatai įrodysi? O 
juk penkių durtuvų “tikrai” 
trūksta. Labai aišku, tie 
durtuvai buvo patys į žemę 
sulindę. Bet tai juk ne
svarbu: tavo namuose din
go. tu ir atsakai — “U sana
vo vsegda bezsilnvj vino- 
vat.”

Lietuvos visas kūnas nu
tirpo... Aptemo akys ir ap
mirė širdis... Bet priekabių 
jieškotojui to tik ir reikia. 
Ir štai, kaipo tikras “Ro
jaus” žaltys, jis pradėjo siu 
lyti Lietuvai savo žaltiška 
“globą.”

“Tu” — girdi, — “esi ma
žutė ir silpna, tave tyko už-> 
pulti baisus banditas iš Va
karu ir atimti tavo gyvybę. 
Bet tu nenusimink”—šnypš 
čia žaltys, — “aš tave pa 
slėpsiu, ir Vakarų banditas 
tavęs nebesuras. Taigi, lysk

sam pasauliui Lietuva 
Bet nespėjus Lietuvai

šiuos žodžius paskelbti, kaip

TEISINGAS PATARĖJAS
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos reikalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitu 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 butą galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klaidos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, kurių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiekvienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekretas” išaiškintas. 4- 1 'Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”

Ostland” rašo. kad Ukmer- 
vi- siųsdavo savo kurinius. Dai- ges apskrityje, viename kai- 

lės parodos — tai būdavo) me, kuris vokiškai pavadin-
lyg metinės Vilniaus lietu- x -x— ” — -------- -
viu šventės.

tas “Ploten,” rakti iš sausio 
Be to. lietuvių 4 Į 5 dieną surastas nužudy- 

buvo surengtos tas ūkininko Juozo Vaite- 
Rygoje, 1913 m. kūno lavonas. Manoma, kad 

esi mažutė ir silpnutė, tu Petrapilyje, Maskvoje ir kt. jį nužudęs 17 metų beimąs

banditas iš Vakarų sugriebė parodos 
ją ir sako: “Ką tu darai? Tu 1910 m.

neturi teisės taip rėkauti ii 
stovėti, nes raudonasis de
vyngalvio tave išgirdęs ir 
pamatęs gali ir vėl pasi
griebti. Bet tu nenusigąsk, 
aš tave paslėpsiu. Lysk čia Į 
mano krepšį ir tylėk.” Ir, su
kabinęs Lietuvai už sužeis
tų pečių, paėmė ją į savo 
globą.”

Joseph Simon et.
Habana,
Guba.

-lenkas, kuris pas ūkinin
ką tarnavęs. Bernas dingęs, 
prieš tai pavogdamas dra
bužiu ir arkli.

VOKIEČIAI LIETUVIŲ 
KARO BELAISVIU NE

PALEIDŽIA.

Lietuvos laikraščiai pra
neša. kad Savitarpinė Pa-

NEBŪK ŽILAS
IšRODYK 10 METŲ JAUNESNE

Gyduolės, Kurios Pa 
galba (taip dabar vra vadi- aaikina žii>n»ą, riaukų slinkimą n 

Krvriivsl i’laiskanas. šias cryduoles privalėtų 1 vau donas MJZiUSI turėt kiekvienas, kuria, n iy!a. sler.
arba pleiskanuoja

namas
nusiuntė i Vokietiją troką 
su visokiomis dovanomis 
lietuviams, esantiems vokie
čių karo nelaisvėj. Iš to ma
tyt, kad vokiečiai nėra da 
lietuvių paleidę. Mat, jie 
buvo suimti kartu su rau
donarmiečiais, todėl laiko
mi kaip rusai.

ka arba pleiskanuoja plaukai. Jo» 
’ti taiso žilus plaukus, koki bu- 
<-o, bet nėra dažai. Nėra nieko ui 
jas f-eresnio iki šiol išrasta. Specialiai 
supažindinimui pasiūlome didelį $2.00 
pakelį už $1.00 Užsisakyk šiandien ii 
sutaupyk dolerį. Jeirru nebusite pilnai 
patenkintas, joms pinigai bus sugra
žini i. R<-tkal;<ujame airentp.
VALORTONE HERB CO., 

I»ept «.
P. O. Box 305, Clinton, Ind.

PAGARBINIMAI
‘KELEIVY’

Norint, kad pj-irsinimaa tilptų 
GREIT, reikia p-iuotl garsln.mą 
admlnlttracljon nevėliau PANE DE
LIO VAKARO Si nčiant per paS- 
tą, reikia pasiųst If anksto, kad pa
siektu mus ne vėl a u kaip panedS- 
ly. Vėliau gauti ęaralnima! | tos 
savaitės numeri '-spėjama patat- 
olnt.

Norint, kad ga-slnlmas nesusl- 
trukdytų. sykiu tu pagarsinimu 
reikia siųsti Ir mc«ėst|.

DRAUGIJOMS -engiant pikniku 
ar kltok) paren.ilmv. trumpą p-ane 
ftlmą patalpinam ui S1.0C. Vi dldrv 
nlus garsinimus skaitoma nuo colio.

Už pajležkojlrr.us -Isrblnlnk,,. par- 
davimus Ir kitokius smulkius prane • 
Ūmus. kaina 2c. ui žod). Stambes- '' 
nėm raidėm antga'» »— 15c. sx-ra. j

į
"Keleivio” pren msratorlam, uf. • 

pajlelkoįlmus gir ' ) Ir draugų, kai- , 
na 1c. už žod|. Magiausio pajieško- Į
Jlmo kaina <5c.

Norint pajiešket su paveiksiu 
reikia pasiųst fotrgraflją Ir klaus* 
kainos.

••KELEIVIS.1 253 •ROAOVVAY. 
SO. BOSTON. MASS

ll

Ka reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina?

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

sė,” kuria seniau naudojosi kunigai 
ir dvarponiai ?

Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta 
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras? 
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.

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

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

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

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

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų bot už

drausta kalbėt apie šeimyniškus rei
kalus ?

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

Knyga graži, su paveikslais. 223 
puslapių, stipriais audimo apaarais.

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

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

253 Broadway,
KELEIVIS

South Boston. Mau.
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Fall River audėjai at
šaukė streiką.

Fall River mieste, netoli 
nuo Bostono, buvo sustrei
kavę 1,500 audėjų, išmes-

A* -r*-

DAR DĖL LIETUVIŲ SO
CIALISTŲ PRAKALBŲ.

Pereitam “Keleivio” nu- 
meiy buvo aprašytos Lietu
vių Socialistų 60 kuopos su
rengtos prakalbos. Prakal
bos visais atžvilgiais pavy
ko ir prie aprašymo nieke 
nėra pridėti, nei atimti. Aš 
čia žodį-kitą nonų tarti tik 
apie drg. J. Januški.

Su Jonu Januškiu susipa
žinau ir susidraugavau lie-, 
tuviškam “Sibyre,” Varnių Į 
koncentracijos stovykloje 
1927 metais. Vienoj kame- į 
roj gyvenom. Musų buvę

Didis Bostono aptemdi- PADĖKOS ŽODIS. Buso nelaimėj sužeisti
nimas. Nuoširdžiai dėkojam visiems 24 žmonės.

Šio utaminko vakarą, kai draugams ir giminėms, kurie Ties Shrewsbury šį pane- 2 šeimynų. kitas-J'T^iSynų.’^N^ą 
musų “Keleivis” eina spau- dalyvavo musų mylimos moti- dėlį apsivertė busas, kuris s**! i metus.. Nonų greitai
don, Bostonas ruošiasi di- neles Amelės Andriftiunienės vežė apie 30 žmonių iš Nevv nuręs' __

darni iš darbo 18*000 darbi- džiajam aptemdinimui. Bet Šermenyse ir palydėjo į kapus, Yorko į Bostoną. 24 žmo-Į
ninkų. kurie nieko bendra šį sykį aptemdinimo valan- ir visiems, kurie aukavo gėles ir nės buvo sužeisti. Nelaimės 
su streiku neturėjo. Streikas da iš kalno neskelbiama; vainikus velionės užuojautai, priežastis buvo sniegas. Ant. 
kilo ne dėl ekonominių rei- yra žinoma tik tiek, kad ta-‘ Dėkojame ministeriui B. F. apsnigto kelio busas pasli- 

i kalavimu. bet dėl unijų pir- riamojo pavojaus signalas Kubiliui už mandagu patama- do, apsivertė, paskui atsi- j 
vimą ir jaudinantį pamokslą mušė į cementinę sieną, 
bažnyčioje ir ant kapinių prie

Ona Sangailienė, Mrs. O.
Palby ir 50c. M. Valiulis.
Smulkiais surinkta SI 1.53.
Viso surinkta $57.03. .. ___ _

Beje! Paskelbus rinklia- menybės. Pusantro tukstan- bus duotas tarp 8:30 ir 12
vą, vienas glušas bolševike* čio Amerikos Darbo Fede- valandos vidurnakčio. Ap- 
!is pasistiepęs paklausė: racijos narių metė darbą dėl temdinimo valanda nebuvo 
“Tai keno tas raudonas kry- to, kad kompanija pasamdė iš kalno paskelbta dėl to, 
?ius? Ar Smetonos?” Visi prie darbo vieną CIO uni- kad išbandžius, kiek žmo- 
ėmė juoktis iš jo tamsumo, i jos narį. Bet kai valdžia pa- nės yra pasiruošę staigme- 

J. Kr-nis. grūmojo paimsianti audek- i nai. Ši kartą, aptemdinimo
_________ ' lines į savo rankas, streikas bandymas apėmė iš viso 50

Dorchestery auga Lietuviu buvo atšauktas. miestų ir miestelių.
Piliečiu Kliubas.

Dorchesterio Lietuvių Pi- 
iečių Kliubas nors da nese- 
las. bet jau plačiai žinomas:

“Keleivis” kelsis į naują Stoughtono moterys rengia 
vietą. kiaušinių vakarienę.

Kaip jau daugeliui yra ži- Mums praneša, kad pir-
Bostono mą penktadienį po Velykų, 

būtent 10 balandžio vakarą, 
rengia

South

Žinodami šitą situaciją. Cambridge’aus miesto ta-liaudininkai. Savo tarpe tu 
rėjom 4 ar 5 Lietuvos seimo 
atstovus. Vienas iš jų buv* i 
drg. J. Januškis.

Drg. Januškis stovykloj 
buvo visų mylimas. Jis vi 
suomet su šypsą

Paskutiniame direktorių
usirinkime buvo plačiai, , * c-p14-svarstomas reikalas įsigyt musų draugai įdomauja,. ryba numato 8b,<46,14/ 

i—i— nauja ”” 1

GERA PROGA

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

sį pa-

Kaip mes keikdavomės i 
siutom ant Smetonos-Vol
demaro diktatūros — be 
drg. Januškis šaltai, nesi- 
karšeiuodamas subardavo 
Kad tai nieko nepadės. 

Sėdėjusieji stovykloje

nuosavą namą. kad lietuviai 
urėtų savo pastovią užeigą, 

oanašią į kitus kliubus. Tas 
klausimas jau senai buvo 

lupose J keliamas, bet iki šiol nieko
konkretaus nenuveikta. Da-

1 bar, kaip So. Bostone namai
'liaunami ir daugeliui ten
ka jieškoti vietos, tai Dor- 
hesteris tampa papildomas 
jaujomis lietuvių šeimomis, 
odei vra svarbu turėti ii

kur bus “Keleivio” miesto išlaidu šiais metais i
vieta. ir tikisi sumažinti taksus

Galime pranešt, kad nau- 81.55. Dabar Cambridge’aus 
ja vieta yra jau numatyta ir gyventojai moka taksų
jos adresas bus paskelbtas $46.30 nuo $1,000.
kai bus užbaigti visi tolina- ---------------lumai. ' LIETUVIŲ LEGIONIERIŲ_____ PRANEŠIMAS.

Apie Bostoną policija su- U. S. Bondas, kuris buvo lei- 
ėmė 60 raketierių. kurie ūžiamas laimėjimui, pirmu lai- 
operavo “numerių raketą.” mėjimu teko num. 1024 — p. 
Per metus tas raketas pa- Franceš Kragunas. So. Bostone.

bolševikėliai (daugiausia iv jetą susirinkimams. Pilie-, v°£<*avo iš lengvatikių apie Bet ji tuojaus paaukavo atgal
žydeliai), prie Jankiškio ne-j 'Jų Kliubas yra tokia orga-: 
drįsdavo kabintis. Jei pra: uizacija. kuriai gali prigulė-1

? 10.000,000.

i visokių pažiūru žmones, i Pabėgęs is ai mijos de- 
Kliubo susirinkimai atsi-į zel Dras pavogė bouth Bos- 

buria pirmą penktadienį l tone automobilį ir peršovę 
kiekvieno mėnesio po Nr. policmanų. kuris norėjo ji
•436 Dorchester avė. Se- sulaikyti. Dezertyras vistiek

džiej kabindavosi. tai gav 
nuo jo gerą “nosį.” nebe
drįso toliau jo užkabinti.

Drg. J. Januškis Mass. 
valstijoj dar tik trijose vie
tose kalbėjo, būtent : Nor- kantis susirinkimas bus ba-
voode. Cambridge ir South ‘ landžio 3 vakarą. Todėl visi ; .
Bostone. nartai, o taip pat ir.tie. ku-’r /Ev?,’ette trokąs, nukirto.

Vienas iš draugu man pa- vie dar nėra prie kliubo pri- ou elektros'stulpus, nuvertė šv 
šakojo-, kad Cambridge pra- sirašę. malonėkite atšilau- k^hipą aptiekos. u atšimu- da 
kalbose publika norėjus kyti. Dirbdami visi išvien. į. plieno stulpą sustojo. 
Januškio klausyti visą die- atliksime naudingą darbą. Vttnas vežinų-buvo'uzmus- 
ną (Cambridge prakalbos P. Brazaitis. «Waa sunkiai suzei-
buvo ta pačią dieną, kaip
ir So. Bostone, tik ten drg 
Januškis kalbėjo popiet, o 
So. Bostone — vakare.)

Kad drg. Januški žmo
nės jau spėjo pamylėti, ma
tosi ir iš to, kad į prakalbas 
atvažiavo keliolika Nor- 
vvoodo draugų, kurie jį gir-, 
dėjo pirmiau pas save. Iš Pag10*36 S3-.>2.
Cambridge’aus irgi buvo

Tostui ir buvo leidžiamas antru 
kartu, tuomet laimėjo num. 319 
—p-lė Jane Scott iš Auburn- 
dale, Mass. Tą bondą leido lai
mėjimui St. Darius Post 317 
A. L. sušelpimui Posto beno.

;uimtas.

stas.

NU
Visus mano kostumerius ir 

abelnai lietuvius su Velykų 
ente. linkėdamas visiems 

daug laimės. Ir lai būna taika
pasauly!

VVILLIAM A. AMSIE •
RgaĮ VInsurance

30 Carruth Street.
Dorchester, Mass. 

Tel. GEN 3719
East Bostono councilma- 

nas pareikalavo, kad Bosto
no policija apvalytų miestą 
r.uo gembleriu.

Ši panedėli Chelseaje 3

Ant Old Colony road. So. 
Bostone, šį panedelį auto
mobilis užmušė skudurų 
rinkėją Guiffrą. kuris stū
mė savo dvirati su skurliais.

banditai užpuolė ir apiplė- Pereitą savaitę automobi- 
?ė žydelio Pealsteino vaisti- liai Massachusetts valstijoj 

užmušė 10 žmonių.

keliolika draugu. *
Draugui Januškiui reikė- f 

tų aplankyti visas didesnes'{f 
kolonijas. Jis mums stipri 5 
pajėga. Jo apsilankymas 1 į 
vienur ar kitur priklauso 
nuo vietinių draugų. Pasi
rūpinkit. kitų kolonijų drau- j 
gai, gauti pas save kalbėti 
drg. Joną Januški.

.Vienas, kas man labai 
patiko šitose prakalbose, tai1’ 
paraginimas pirkti šios ša
lies apsigynimo bondsus ir 
štampas. Prisiminta čia ir 
Raudonasis Kryžius ir buvo! 
renkamos jam aukos. i

Šito jus nematėt ii nema
tysit lietuviškų bolševikėlių 
prakalbose. Jie iš savo fana
tiškų davatkų surenka stam-į 
bias sumas pinigų, bet jas į 
renka vien “matuškai” Ro- 
siejai. Raudonajam Kryžiui, 
jie aukų neduoda, nors A-j 
merikos R. Kryžius šelpia: 
ir teriojamą Rusiją.

šiose prakalbose aukojo:. 
Jonas Jankauskas — $25, į 
G-žis $5, V. Anesta. P. Bra-į 
zaitis po $2: po $1 aukojo 
šie: Petras Sank, N. Nanuš-' 
ka, J. Staliulionis, Petras 1 
Ketvirtis, P. Pilvinis, J. Svi- ■ 
tievič. P. Mačinskas. B. : 
Rimkus, J. Paltanavičia, i

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
LINKIME VISIEMS MUSŲ KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS

BR0ADWAY CASINO, Ine.
(Buvusi Broadway Cafeteria)

GEO. MASILIONIS — PETER SHOPA
Visokie valgiai specialiai pagaminti. Prašome smagiai 
pus mus pasiviešėti. Užeiga Moterims ir Vyrams.

Alučio. Degtinių ir Vynų visokių.
377 Broadway, South Bostone
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FIRST NATIONAL
DELICIOUS* SMOKED

4. J. NAMAkŠY
Real Estale lt<.-<ui<.ii..€: 

414 W. BKu.um a »
SuL'iH lioSloN, JlAšd.

OA'icj TU. Šo Bc^iun 09-iS
Be.. ul'.iuEi. oiktEi

Wc.,i Ko;.bu,'. , .Mass.
Tei. Farkaay 1233-W

COOKEP
HflMSL-37

FIRST NATIONAL STORES

paskutinio atsisveikinimo. Dė- Allt Cross streeto 
kojam už nuoširdžias giesmes nedėlį 8 metų vaikas žaidė 
chorui ir sulistėm—Dr. Amelei revolveriu ir pavojingai su- 
Rudokiutei ir Miss Brown. ! žeidė kitą vaiką. *

Nuoširdų ačiū Moterų Kate- -----------------
liui už malonų patarnavimą šer-! PARENGIMAS,
menyse ir už palydėjimą į ka- (ieguiės 3 d. Ladies Auxilia- 
nus. Ačiū laidotuvių direkto- ry of the St. Darius Post No. 
riui Jos Casper už gražų patar-'.‘I17 A. L. rengia bankietą 5-kių
navimą.

širdingiausią ačiū Onai Sara- 
finienei už jos pagalbą Į>er il
gas naktis globoti ligonę ir tei
kiant užuojautą musų nuliūdi
mo valandose. * .

Amelia Sank.

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ

Visiems musų Kostu menams 
ir prieteliams linki

AITUTIS 
455 Cross Street.

Bridgevvater. Mass.
Reikale galit užsisakyk 
ŠVIEŽIŲ GERŲ KIAUŠINIŲ.

Tai. TRObridgs MM

Dr. John Repshis
(REPtYS)

LIETUVIS GYDYTOJ At 
Valanda*: 2-4 tr «-« 

Nedaliomis tr •veatadiealals 
ano IS iki 11 ryta.

178 HARVARD STREET 
kamp. lnman »t- arti Central akv. 

CAMBRIDGE. MASS.

metų sukaktuvių atminčiai. Ti-1 
kietus galima iš anksto gaut 
pas visus narius. Taipgi prašo- { 
me kitų draugijų parengimų | 
nerengti ir dalyvauti musų pa- | 
rengime. M. A. Winchu *

FARMERYS
Pristato į namus ŠVIEŽIUS KIAU

ŠINIUS kiekvieną subatą. Paduokit 
užsakymą laišku, mes pristatysime- , 
VELYKOMS.

AITUTIS
4.">> Cross st.. Bridce»ater, Mass.

REIKALINGA
Veiterkos. mergaitė dienoms ant 

flioro, kounter mergaitės—patyru
sios. kukorius ir bartenderis. Atsi- 
aukit tuojaus.

INTERNATIONAL CARE
'317 Broadtvav, So. Boston, Mass.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Kostumeriams ir Rėmėjams Linki

CHAS. BUDRECKIS J. TAUTVAISHA
Švenčių proga Valgiai Specialiai prirengti

Visokių Degtinių, Vynų, ir Alaus Pasirinkimas.
374 BROADVVAY,

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

SOUTH BOSTON CAFE
Praleiskite puikiausiai Atvelyki pas 

VINCĄ BALUKONĮ ir SUNŲ.
Gardys užkandžiai ir Valgiai, ir Velyka 

Prašome visus pas mus paviešėt.
258—260 Broadvvay.

! South Bostone.

SOUTH BOSTON.

!

BREWED BY HAFFENREFFER & CO., Ine., Boston, Man., BREWERS SINCE I87O
ON'DRACrGHT • ’ IN BOTtteS

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

ir nuo 7 iki 8.

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1320

1

♦
ti
■

i
■
♦
♦

Telefonas 21324 
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakaro. 
107 SUMMER STREET. 

LAVVRENCE. MASS.

TsL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro.

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena.

447 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.

Specializuoja Vyrišku organu aa- 
silpnėjime. Gyvenimo permainų 

motery. Motery ir Vyry ligas 
Kraujo ir Odos Ligas. 

Valandos: nuo 10 iki 12 diena 
nuo 2 ild 4, nno 7 iki 8 vakar* 

180 HUNTINGTON AVĖ, 
TeI.ICommonw^ltha4570.

-------- {TeL 28*524 Gyv. 31182

\Dr Joseph A.Gaidis
OPTOMETRISTAS

• - Valandos: • iki 12
nno 2 iki i, 
nno 7 iki 9.

Seredom t iki 13
> ’^a^' ir raaitaraa.

AKIU DAKTARAS
• Ištaiso defektuotas akis lr tinka

mu laiku sugTyžinu šriesa. Išeg 
zaminuoju ir priskiriu s kini na

114 Summer Street,
Į LAWRENCE, MASS.

DR. G. L. KILLORY
«0 SCOLLAY SQUARE, Room 33 
BOSTON. Telef. Lafayetto 2371 

arba Somerset 2044-J 
SPECIALISTAS KRAUJO INKSTŲ 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI
PERKRAUS-
TYTOJAI.
(Insured 
Movers)

Perkraustom 
čia pat ir i to
limas vietas.

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

Tel. SOUth Boston 4618

’ BAY VIEW 
MOTOR SERVICE

Telephono

SOUth
Boston
1058

STUDEBAKER AUTOMOBILIŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA. 
Kainos Stebėtinai Pigios.

Dideli pagerinimai tr 
Hydraulic Brekais.

TAIPGI TAISOME AUTOMOBI
LIUS IR TROKUS VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ.
Peter Trečiokas ir
Joe Kapočiunas — savininkaL

Taisymo Ir demoastravtma vista: 
1 HAMLIN STREBT■ghtk St,

t !




